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MALÉ HRADISKO Zhrzený po
poostarší partner, alkohol a střelná
střeln
ná
nemohlo
dopadnout
zbraň – to nemo
em hlo dopadnou
ut
večer
dobře! Uplynulou středu veče
er
střílelo.
se v Malém Hradisku střílelo
o.
A na vážnostii násilného
násilného činu nene
eubrat
skutečnost,
může nic ubr
rat ani skutečnos
st,,
narozený
po
že dříve naroze
o ný muž
už pálil p
o
expřítelkyni
osmnáctileté
é expřítelkyn
k i z plyply
ymladinnové pistole. Muž se s m
ladin
nhádat
kou dívkou začal háda
dat a pod
d
vlivem alkoholu ji nejdříve
e
uhodil pěstíí do obličeje..
Jeho bývalá partnerka
a
na
vzala nohy n
a ramena,,
chlápek však
k po ní z okk
přičemž
na vystřelil, p
řičemž už
zbraň
předtím ji zbra
raň přiložil
k hlavě. Na celém příí
padu ale zaráží fakt,
že neskončil ve
vazbě...
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Se sklem
DzQD3OXPORYVNRX
Prostějov (mik) – Hodně zlé krve
mezi obyvateli Mánesovy ulice vzbudilo nové opatření magistrátu. „Proč
byly z naší ulice odstraněny kontejnery na sklo? Nikde v okolí tak není
možné tento odpad recyklovat! Vraťte nám alespoň jeden,“ vyzývá vedení
města Michaela Straková z Mánesovy ulice. Odpověď z radnice ji ale rozhodně nepotěší. „Kontejnery na sklo
byly ze stanoviště v ulici Mánesova
odstraněny z důvodu požadavku občanů na přidání kontejnerů na papír
a plast, aby nedocházelo k ukládání
odpadu mimo nádoby. Stanoviště na
uložení skla je také v Plumlovské ulici
u obchodního domu Kubus,“ uvedla
Anna Kajlíková, referentka mediální
komunikace prostějovského magistrátu.

6QÈzHQN\Y]DO\]DVYÅ
Prostějov (mik) – Ještě nedávno
se návštěvníci biokoridoru Hloučela těšili z nádherně rozkvetlých
sněženek, prvních poslů jara. Jenže
květinky v blízkosti říčky nyní zmizely a rozhodně to není tím, že by
odkvetly. „Během neděle a následného pondělí, kdy se slavilo MDŽ,
se Hloučela zaplnila lidmi a mnozí
z nich si ty sněženky natrhali domů.
Nadělali tady pěknou paseku,“ zalitovala seniorka bydlící na Sídlišti E.
Beneše v Prostějově.
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Motivace dětí v době covidu.
Prostějovští radní vyčlenili z rozpočtu bezmála 90 tisíc korun na
finanční i materiální odměny pro
děti, které nasbírají nejvíce papíru.
Do soutěže se už na podzim přihlásilo sedm základních a dvě mateřské školy. Je dobře, že v těchto
pohnutých měsících mají děti alespoň o jednu motivaci postaráno.

Však já se to naučím!
Michal KADLEC

&21É68',9,/2«
Tajemnice rezignovala! Ve svých
dvaašedesáti letech opouští významný post na radnici Blanka
Vysloužilová. Tajemnice prostějovského magistrátu oficiálně sama
rezignovala a na vlastní žádost odchází začátkem dubna do důchodu. V radničním zákulisí se ale šeptá o sporech s některými radními...

PROSTĚJOV Tímto snímkem se vracíme do dob nedávno minulých, kdy v Prostějově ještě mrzlo, až praštělo. Na drozdovickém rybníku bylo o jednom z víkendů
pořádně živo a s bruslemi na nohách to na zamrzlé hladině zkoušel i tento malý klučík.„Moc mi to ještě nejde,
ale já se to naučím,“ pravil trošku rozmrzele, avšak velice
odhodlaně hošík ve chvíli, kdy si po pár vteřinách pobytu na ledě doslova sedl na zadek. Nic se neděje, chlapče, ani Jaromír Jágr neměl začátky lehké a určitě si také
v tvých letech párkrát narazil kostrč!
Otázkou však zůstává, kdy klučina opět vyjede na nějaký
led. Zima je už zřejmě za námi a zimní stadion je zavřený…

=$&+<7,/,-60(

Dobrá každá kačka, obzvláště v době,
kdy si konšelé chtějí vzít 180milionový
úvěr na opravu kulturáku. A tak slovo
dalo slovo a radní se na své poslední
sešlosti domluvili na tom, že nebudou
čekat, až jim někdo něco dá, a sami se
pustí do podnikání. To by mělo přinést
do městské kasy potřebné finance. A jejich první nápad je hodně zajímavý!
„Po dlouhých debatách jsme se dohodli, že v Prostějově obnovíme činnost

„7 dnù Veèerníku v kostce“

<CWRN[PWNÚOKFP[UGQJNÆFN/CTVKP<CQTCN

•• Pondělí ••
Ženy a kočky. „Ženy a kočky dělají, co chtějí, a muži a psi by se měli uklidnit a zvyknout si na to,“ všiml si americký spisovatel R. A. Heinlein. Na
začátku týdne jsme mohli poděkovat všem našim ženám za to, co vše pro
nás dělají i znamenají.
•• Úterý ••
Bohatý a zadlužený. „Být chudý a bez dluhů – to je největší bohatství,“
praví arabské přísloví. To si k srdci nevzal Patrik Michálek, který to rozjel
ve velkém. Provozoval hned tři prostějovské restaurace, jeho podnikání
však skončilo v dluzích i u soudu.
•• Středa ••
Před rokem to bouchlo. „V Číně zemřelo dva tisíce lidí, ale jsou jich
dvě miliardy. Když se někde přemnoží živočišný druh, tak potom něco
bouchne,“ prohlásil začátkem loňského března na konto koronaviru kardiochirurg Jan Pirk. Tehdy nikdo nedokázal odhadnout, co všechno se
v souvislosti s jeho šířením změní. Přesně před rokem česká vláda poprvé
zakázala všechny kulturní akce a hned následující den zavřela školy. Během
uplynulého roku se do nich většina školáků vrátila na pouhých pět týdnů!
•• Čtvrtek ••
Na Olymp už nemají. Dlouhých deset let se vyhřívaly prostějovské hráčky na pomyslném volejbalovém Olympu. Před necelými dvěma roky poprvé padly ve finále ligy s Olomoucí. Letos se jim už nepodařilo přejít ani
přes první kolo play-off. Na jejich trnité cestě mladé bojovnice symbolicky
zastavil Olymp Praha.
•• Pátek ••
Kultura na síti. Když se řekne kultura, tak si lidé možná vzpomenou na to,
že by to mělo být něco v jogurtu... S dalšími významy tohoto slova budou
mít po roce prožitém s koronavirem čím dál větší problém. Oživit kulturní
dění alespoň prostřednictvím pestrého celodenního on-line přenosu se
rozhodl prostějovský Kulturní klub Duha.
•• Sobota ••
Zdravé ledviny do každé rodiny. „Měli jsme ledviny, ale už jsou nadranc.
I tělní dutiny už ztratily glanc,“ zpívá Jarek Nohavica ve své písni Pochod
marodů. O víkendu jsme si mohli připomenout Světový den ledvin, tradiční akce v nemocnici se však pochopitelně nekonala.
•• Neděle ••
Když se nedaří... „Ubožáci, neschopní! Kdybych uměl bruslit, já bych
vám ukázal, jak se hraje hokej!” I takto se zejména u televize či monitorů
projevují někteří „fanoušci“. Ti prostějovští mohli alespoň prostřednictvím
on-line přenosu sledovat první domácí zápas Jestřábů s hokejisty Poruby
v rámci předkola play-off první hokejové ligy.

pivovaru. Vždyť byl tak slavný a pivo
velice chválené. Počáteční náklady sice
budou hodně vysoké, v první řadě bude
zapotřebí odkoupit starou zříceninu
pivovaru ve Vrahovicích. A pak musíme zmodernizovat zařízení na výrobu
piva. Ale určitě to bude stát za to a věříme, že z výroby vlastního zlatavého
moku naše město začne prosperovat,“
uvedl pro Agenturu Hóser Francimór
Kopačka, primátor Prostějova.
Celý projekt ale hned na začátku
dostává vážnou trhlinu. „Všechny
základní věci jsou už dohodnuté, za
sto mega kupujeme budovu pivovaru

KRIMI
Ü½NGJ

Už je to hodně obehraná písnička, přesto jsou stále mezi námi
lidé, kteří se nechají napálit podvodníky přes internet. Ani minulý týden se neobešel bez případu,
kdy by se policisté z hospodářské
kriminálky nevěnovali dalšímu
podvodu z virtuálního prostředí.


Pětatřicetiletý muž z Prostějovska nechtěl čekat na naskladnění
nových herních konzolí a rozhodl se objednat si ji riskantně na
jednom z inzertních portálů.
Předem poslal na určený účet
přes patnáct tisíc korun a očekával dodávku zboží. Nedočkal se.
Prodejce po četných urgencích
poslal muži zpátky jen tisícovku
a dál celou věc odmítl řešit. Hrozí mu až osm let kriminálu.

www.
vecernikpv
.cz
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Foto: Michal Kadlec
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8cÏSÅÄNDpWREXGHMDNRGÔÉY
Prostějov (mik) – Aktuálně se
v ulici Za Drahou v Prostějově staví
nová silniční komunikace s parkovacími plochami. Děje se tak přesně
v místě, kde před lety hned naproti
Oděvního podniku Prostějov bylo
i několik autobusových zastávek.
„Bude tady nová silnice, parkoviště
i chodník. A počítá se s tím, že i nějaká zastávka autobusu tady bude.
Vždyť místo OP tady bude další
průmyslová zóna,“ prozradil Večerníku jeden ze stavebních dělníků.

rubriky

WWW.VECERNIKPV.CZ

a chystáme se zmodernizovat výrobní
linky. Jenomže nemůžeme najít recept
na vaření piva, které i za komunistů
bylo velice kvalitní a které se za minulého režimu vyváželo i do sto padesáti
zemí světa! Nevím, kam se ten recept
poděl, poslední ředitel pivovaru ho
zřejmě někam zašantročil,“ pokrčil
rameny Jiří Nikamnepospíchal, první
náměstek primátora, který byl radou
města zároveň jmenován jako vrchní
sládek obnoveného pivovaru.
Jaké pivo se ale bude v městském pivovaru vyrábět, když původní receptura slavného Ječmínka či Záhořana

je bůhvíkde? „Budeme muset nějaký
recept vygooglovat nebo vymyslet svůj
vlastní. Nechceme vařit žádnou samohonku, ale kvalitní pivo. Navíc jsme
už zařídili, že všechny prostějovské
hospody budou točit jen toto naše pivo
a žádné srajdy z Plzně či Budějovic,“
dodal Nikamnepospíchal.
Za Agenturu Hóser Majkl

Už pouhých sedm dní nás dělí od
celkové uzavírky Vrahovické ulice
v Prostějově. Přitom už třetí den
musí být řidiči opatrní na dálnici
D46, kde už rovněž začaly rekonstrukční práce. V dopravě nás tedy
čekají pořádné komplikace.
=$8-$/1É6

PAVLÍNA SEDLÁKOVÁ

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.

JIŘÍ HORÁK
se narodil 20. května 1984 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 4. února 2021. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 35 do 40 let,
měří okolo 175 centimetrů, má hubenou
až střední postavu, hnědé rovné vlasy
a nosí vousy, takzvané strniště.

Foto: Facebook

Jediná učitelka z Prostějovska byla
nominována na prestižní cenu Zlatý
Ámos. Kantorka z nezamyslické školy nyní postoupila do semifinále mezi
třináctku nejlepších profesorů této
prestižní ankety v České republice.
=$6/(&+/,-60(«

„S VÁMI SE
NELOUČÍM,
VEČERNÍK
SI PŘEDPLATÍM!“
Vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu Miroslav Nakládal
odchází do důchodu, ale s nejčtenějším periodikem v regionu stále zůstane v kontaktu.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

8/0 °C

¶WHUÙ

9/4 °C

Ida
Elena a Herbert

Støeda

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

8/3 °C
Vlastimil

Ètvrtek

8/4 °C
Eduard

Pátek

10/4 °C

Sobota

12/4 °C

Nedìle

12/3 °C

Josef
Světlana

Radek
Zdroj: meteocentrum.cz
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EXKLUZIVNĚ
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

PROSTĚJOV Pro mnohé úředníky i politické představitele prostějovské radnice to
je nečekané překvapení. A tak trochu až šok. Radnicí totiž v uplynulém týdnu otřásla
změna na veledůležitém místě, které přitom nepředcházely žádné konkrétní indicie.
Jak Večerník zjistil, na svůj post po více jak třech letech ve funkci rezignovala tajemnice magistrátu Blanka Vysloužilová! Oficiálně míří za jinými výzvami, v kuloárech se ale
ihned začaly přetřásat i jiné okolnosti. Jak to tedy je? „Prostě mi přišlo, že je ten správný
čas odejít,“ nechala pod pokličkou své důvody vedoucí k zásadnímu rozhodnutí šéfka
magistrátu, která chce křeslo definitivně opustit po velikonočních svátcích.

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 15
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Našemu městu se ve spolupráci s prostějovskou nemocnicí podařilo připravit
očkovací centrum, které už ve středu 17.
března zahájí provoz a přivítá první pacienty. Bude prvním podobným zařízením v Olomouckém kraji. Zřizujeme je
v budově našeho „Kaska“, které bude po
několik následujících měsíců vyhrazeno
pro tyto účely. Na vybudování očkovacího
centra jsme se v Prostějově už řadu týdnů
připravovali, bezprostředním impulsem
pro jeho spuštění je aktuálně naplněná
očkovací kapacita nemocnice. Centrum
bude sloužit nejen obyvatelům našeho
města, ale očekáváme, že jeho služeb využije řada občanů celého prostějovského
okresu. Rád bych poděkoval všem svým
kolegům, kteří se na přípravě podíleli,
zaměstnancům společnosti AGEL Středomoravská nemocniční i Olomouckému
kraji. Po roce pandemie koronaviru se
zdá, že právě vakcinace je jedinou cestou,
která nám umožní návrat k normálnímu
životu. Ať tedy mají naši občané možnost
nechat se naočkovat co nejdříve.

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX
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Zase nic!
AUGUSTIN PRODÁVAL „NAŘEZANÉ“ j,1'»/(.
DROGY =.2/$%29$/
Rozsudek v procesu
s drogovým dealerem
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PROSTĚJOV Tak už to má spo(/1Ú
čítané! Jan Augustin od prostě(328Ć,7 Đ'Ć,/
1
9
jovského soudu odešel s trestem
,67$86
ve výši 4,5 roku vězení. Byl to
5(&,',9
/.$
'
přitom právě tento syn „vysoce
,1
(Ã Ú
postaveného muže s dominant,/8.ÉÃ
ními sklony“, kdo pod tíhou důkazů otevřeně promluvil o tom, Nelze se ani příliš divit, že se před
jak přeprodával drogy od Lukáše čtyřmi roky stal obětí brutálního útoŠindýlka ostatním feťákům...
ku, který přežil jen díky dlouhodobé
lékařů. Útočníkem tehdy byl
Martin ZAORAL péči
bývalý nadaný boxer Tomáš Pospíšil
Třicetiletý Augustin se na rozdíl v Prostějově všeobecně známý pod
od Šindýlka k prodeji drog přiznal. přezdívkou Vajgl, který měl sám pro- ,CP#WIWUVKPWåO¾UX÷\GPÊODQJCVÆ\MWwGPQUVK5XčLåKXQVPÊ
UV[NPG\O÷PKNCPKRQ×VQMWQFDÚXCNÆJQDQZGTC6QO¾wG2QURÊwK„Bral jsem pervitin od Lukáše Šin- blémy s drogami. Důvodem konflik- NCCNKCU8CLINC
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
dýlka i Moniky Dirdové,“ potvrdil tu mezi ním a Augustinem mělo být
přímo u Okresního soudu v Prostě- údajně hledání ztracené motorky.
jově, kde mimo jiné odhalil i to, jak Sám Jan Augustin se proti rozsudku
drogy ředil preparátem na kloubní prostějovského soudu odvolal, jeho
výživu. „Trošku jsem to vždycky na- osud by tak v dohledné době měl deřezal. Poměr záležel na tom, jak moc finitivně stvrdit Krajský soud v Brně.
jsem aktuálně potřeboval peníze. Společně s ním si rozsudek vyslechla
Někteří byli nespokojení, tak jsem i bývalá Šindýlkova milenka Monijim řekl, že to příště ode mě nemusí ka Dirdová Zapletalová. Extrémně
brát,“ popsal Augustin, který kvůli labilní žena, která v drogách i autosvému neobyčejně arogantnímu matech dokázala roztočit opravdu /KNGPMC .WM¾wG iKPFÚNMC /QPKMC &KTFQX¾ <CRNGVCNQX¾ O÷NC
chování nebyl příliš oblíbený ani velké peníze, vyvázla s podmíněným MFTQI¾OXQNPÚRąÊUVWR8GNMÆRGPÊ\GFQM¾\CNCTQ\VQéKVOKOQ
mezi feťáky.
trestem.
LKPÆKXCWVQOCVGEJ
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

2TQEGU U .WM¾wGO iKPFÚNMGO D[N QR÷V QFTQéGP

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

PROSTĚJOV Tohle začíná připomínat
smutnou komedii. Přestože vše směřovalo
k tomu, aby v pondělí 8. března byl konečně vynesen rozsudek v procesu s Lukášem
Šindýlkem, ani tentokrát se to nepodařilo.
Muž, jehož obžaloba už více jak rok viní
z rozsáhlého prodeje drog, měl v den procesu zkolabovat!
Devětačtyřicetiletý Lukáš Šindýlek již byl v minulosti za prodej drog odsouzen k podmíněnému
trestu, v případě prokázání viny mu tedy hrozí, že
si bude muset odsedět oba tresty. Proces s ním se
protáhl i kvůli tomu, že loni v srpnu na motorce nesmyslně ujížděl policistům a po následné nehodě
na Joštově náměstí skončil v nemocnici.

Na začátku uplynulého týdne měla být konečně vyslechnuta poslední a zároveň jedna z klíčových svědkyň. Monika M. se sice
k soudu po řadě urgencí konečně dostavila,
kdo však tentokrát chyběl, byl sám obžalovaný. „Zhruba hodinu a půl před začátkem
hlavního líčení volala soudu Monika Dirdová
Zapletalová s tím, že obžalovaný zkolaboval
a právě je u něj záchranář, který se chystá jej
odvézt do nemocnice,“ vysvětlil důvod dalšího zdržení státní zástupce Ivo Černík, který
případ dozoruje.
Rozsudek v procesu s ním bohužel ani
tentokrát nepadl, hlavní líčení muselo být
opět odročeno na úterý 30. března. (mls)

Pøedstavujeme tøetího tvùrce aktù,
který bude vystavovat s Janem Saudkem
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vizitka regionálního autora pro výstavu
s Janem Saudkem
Proè fotím

21030910281

)RWRJUDIRYiQtVHYęQXMLMLçRG~WOpho vìku. Byl to mùj první ‚koníèek‘
a fotil jsem skoro vše, co jsem
kolem sebe vidìl, tenkrát ještì
pochopitelnì na kinofilm.

Vzkaz pro pana Saudka

=DMtPDORE\PęNDPQDW\çHQ\
poøád chodíte?

MAREK
GERHARD
(39)
Bydlištì

Prostìjov
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Plumlov
stále
skladuje
bahno
$%8'(6(9'É9$79',9$'/(
(YD+DFXURY¿QDxODVYÇW\JU\
(
XURY¿

PROSTĚJOV Začínala v prostějovské ZUŠ s akordeonem, pak
hrála na klávesy, chodila na zpěv
i na tanec a samozřejmě také do
„dramaťáku“. Nyní se všechny své
zkušenosti snaží zúročit, a to zejména v oceňovaném pražském
Divadle v Dlouhé i v nekonečném
televizním seriálu Ulice. Přestože

dnešní koronavirová doba kultuře
absolutně nepřeje, mladá herečka
z Prostějova svoji nezdolnou energii rozhodně neztrácí.
Eva Hacurová posbírala ve své herecké kariéře již nejedno ocenění. Před
dvěma lety získala Cenu divadelní
kritiky v kategorii Talent roku, o rok
později zvítězila ve velké výroční an-

ketě internetového portálu i-divadlo.
cz a loni pak zazářila na obrazovce
České televize ve snímku Až budou
krávy létat či v seriálu Most! Kromě
toho se do povědomí širší veřejnosti
zapsala svým účinkováním v nekonečném seriálu Ulice, kde hraje motorkářku Alici.
Nebyla by to ona, pokud by si i pro
letošní rok nepřipravila nějakou novinku. Tím je její účinkování se skupinou Eva a její tygři, s nimiž pravidelně
vystupuje v rámci on-line koncertů
z jeviště pražského Divadla v Dlouhé,
kde je již pět let v angažmá. V nich
interpretuje šansony Evy Olmerové,
Hany Hegerové, Marty Kubišové,
Yvonne Přenosilové či nezapomenutelného Jiřího Bulise, jenž řadu
let spolupracoval s prostějovským
HaDivadlem. Nedávno také médii
proběhla informace o tom, že Eva
na Vánoce zasnoubila se synem českého herce a letitého člena Divadla
v Dlouhé Jana Vondráčka Kryštofem.
„Chceme mít svatbu přímo v Divadle
v Dlouhé a s celou naší rodinou z Prahy i z Moravy, takže budeme čekat, až
se situace zlepší a vláda uvolní opat'XC *CEWTQX¾ PC RÐFKW K UG UXQLÊ MCRGNQW UG MVGTQW \RÊX¾ éGUMÆ wCPUQP[ ření,“ prozradila nastávající nevěsta

(QVQ(CEGDQQM serveru super.cz.
(mls)

Napsáno
SĊHG

14. 3. 2011

z Podhradského rybníka
6CMVQRąGUP÷RąGFFGXÊVKNGV[X[RCFCNX[RWwV÷PÚ2QFJTCFUMÚT[DPÊMPGFNQWJQRQUXÆOX[DCITQX¾PÊ (QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

PLUMLOV Už je tomu deset let, co
proběhlo bagrování Podhradského
rybníka v Plumlově. Jeho výsledkem
mělo být zbavení této vodní plochy
jedovatých sinic. To se z dlouhodobého hlediska nepodařilo. Bahno,
které tehdy bylo za 23 milionů z rybníka odtěženo, skončilo na bývalé
skládce na okraji Plumlova. A jelikož
dosud tam leží, stal se z něj jistý STÍN
MINULOSTI.
O navážení bahna na bývalou skládku na okraji Plumlova se ve své době
hojně diskutovalo. Povodí Moravy

od té doby platí za uložení nájem. Ročně jde o 42 000 korun, za deset let tedy
do plumlovského rozpočtu přispělo
částkou necelého půlmilionu. „Nájemní smlouva byla provizorně prodloužena do 30. června 2021. Jak se bude
situace vyvíjet po tomto datu, zatím nebylo rozhodnuto. Je možné, že budou
sedimenty odvezeny, budou využity
na rekultivaci skládky či tam zůstanou,
pouze bude uzavřena nová nájemní
smlouva za jiných podmínek,“ prozradila Večerníku plumlovská starostka
Gabriela Jančíková.

Bagrování Podhradského rybníka kýžený efekt nepřineslo, navzdory němu
se v něm sinice každoročně pravidelně
objevují. Nedlouho po vybagrování
však na začátku vodní plochy vzniklo
také tzv. litorální pásmo plné rostlin, jejichž kořeny vodu přitékající do rybníka
čistí. Kromě řady druhů vodních rostlin
se prostor stal azylem pro mnoho živočichů včetně obojživelníků a ptáků.
Podobné pásmo mělo vzniknout i na
začátku plumlovské přehrady. K tomu
však ani po více jak deseti letech stále
nedošlo.
(mls)

`JFQ?JHî3=TOîI<G@UGDKµ>CIJP>ÁHMOQJGT
V pondělí ráno byly v přízemním
bytě domu v Budovcově ulici nalezeny mrtvoly muže a ženy. Lidé zareagovali na nesnesitelný puch, který se
šířil po celém baráku, a zavolali policii. Po otevření bytu začali mnozí
zvracet. Mrtvoly byly už v pokročilém stádiu rozkladu. A není divu, týden ležely v bytě se zavřenými okny
a naplno puštěným topením...
S osmapadesátiletým mužem a jeho
o čtyři roky starší družkou měli zdejší
nájemníci špatné zkušenosti. „Byli to
naprosto problémoví lidé, oba absolutní alkoholici, kteří se mnohdy doma zavřeli i na několik dní a pili a pili. Přitom
tropili hluk, hádali se a dělali nepořádek. Pak zase nějaký čas sekali dobrotu, uklízeli chodbu, spravovali záhonky
před domem. Většinou si na ně ale další
nájemníci stěžovali. Často k nim přijížděly hlídky městské i státní policie, nejednou zde byla i záchranka. Žena byla

totiž často potlučená, pan Sokol, když
se napil, byl hodně agresivní,“ řekl Večerníku Anton Ballek, předseda bytového družstva v Budovcově ulici číslo 19.
Před pár týdny se ale stalo něco podivného. Po obou se jakoby slehla země,
v jejich bytě byl naprostý klid. A nikdo
je v dalších dnech neviděl ani na chodbě či před domem. „Ve čtvrtek předešlý
týden mi to už začalo být divné, ale
myslel jsem si, že někam společně odjeli. V pátek si pak už sousedé stěžovali, že
se celým domem začíná šířit nesnesitelný zápach. Ten byl cítit dokonce i v bytech ve čtvrtém patře. V neděli v noci to
už začalo být skutečně nesnesitelné, tak
jsem hned v pondělí ráno zavolal policii,“ dodal Anton Ballek. Na místo se
ihned sjely policejní hlídky a také hasiči
i záchranka. Pár desítek minut kolonii
doplnila ještě pohřební služba a krajská
kriminálka. „V bytě byla po otevření
dveří nalezena dvě těla v pokročilém

stádiu rozkladu. Lékaři na místě neurčili příčinu smrti, mrtvoly tak po ohledání místa byly převezeny do Olomouce
k provedení soudní pitvy. Případ si na
místě ihned převzala kriminální služba
Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci,“ uvedl Petr Weisgärber, mluvčí
prostějovské policie. Příčina smrti muže
a ženy je dosud nejasná. „Na místě bylo
okamžitě vyloučeno cizí zavinění. Kriminalisté se také zabývají verzemi, že si
mohli ublížit navzájem nebo podlehli
nějakým zdravotním problémům. Na
tyto spekulace je ovšem ještě brzy, policie teď bude čekat na výsledky soudní pitvy,“ sdělil Večerníku kriminalista
z Olomouce obeznámený s případem.
Jedno tělo se podle našich informací
našlo v předsíni na zemi, druhé leželo
v posteli. Jak jsme se přesvědčili sami,
doteď se v domě nedá pořádně bydlet.
Chodbami se šíří nesnesitelný smrad,
který se jen tak nevyvětrá.

$.78/1«
.20(17ą
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Tohle by asi nechtěl zažít nikdo z nás. Případy s problémovými nájemníky jsou sice časté
a jen těžko se pro ostatní slušné obyvatele
domů hledají řešení. Ač to zní krutě, problém
s opilci a rušiči nočního klidu v Budovcově ulici byl vyřešen vlastně sám. Dodnes ale policisté
nezveřejnili výsledky pitvy těl dvou nebožáků,
kteří se však podle všeho tenkrát prostě upili
k smrti. Jak si Večerník vzpomíná, ještě dlouho
po jejich náhlé smrti nebylo možné v domě jen
tak přebývat. Neskutečný zápach z mrtvol byl
domě patrný dlouhé dny a týdny poté, co obě
těla odvezli pohřebáci. Specializovaná firma
tehdy celý byt vystěhovala, vytrhat se musely
parkety a vyhodit veškerý nábytek. Všechno
totiž bylo načichlé mrtvolným puchem. (mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Tylova ulice
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Příště: ulice Hliníky

krimi

Muzika rušila sousedy

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Předminulou sobotu 6. března po
třiadvacáté hodině bylo na linku
156 přijato oznámení o hlasité
hudbě. Do uvedené lokality byla
vyslána hlídka. Ta zjistila dům, ze
kterého vychází hlučná reprodukovaná hudba. Strážníci se pokusili
kontaktovat obyvatele domu, ten
však odmítl komunikovat a cokoliv
v daný okamžik řešit. Při prověřování protiprávního jednání bylo
zjištěno opakované rušení nočního
klidu, kterého se dopouští padesátiletý muž. Ten za přítomnosti
hlídky na místě hudbu ztlumil. Celá
událost byla oznámena správnímu
orgánu pro podezření z přestupku
proti veřejnému pořádku.

Rovnou do batohu
Na nákup do jednoho z prostějovN
prostějovvských supermarketů se v pondělí
8. března vydal pětatřicetiletý muž.
Košík si však před obchodem nevzal, zboží si při pohybu po prodejně
ukládal rovnou do batohu. Po jeho
naplnění pak suverénně prošel přes
pokladny bez zaplacení v domnění,
že jej nikdo neviděl. Neunikl však
pozornému oku ochranky, která ho
za pokladnami zastavila. Přivolaní
strážníci zjistili odcizené zboží v celkové hodnotě 1 239 korun. Všechny
odcizené věci byly vráceny zpět do
prodeje. Pachatel krádeže není pro
strážce zákona v tomto směru žádným nováčkem. Takového jednání
se dopouští opakovaně. Veškeré zjištěné skutečnosti budou oznámeny
správnímu orgánu pro podezření
z přestupku proti majetku.

Poznali, že je hledaný
Dobrá lokální znalost se vyplatila
strážníkům ve večerních hodinách
miulého pondělí 8. března. Při
provádění autohlídky si v ulici Josefa Lady povšimli muže, o kterém
z místní a osobní znalosti věděli, že
je osobou celostátně hledanou. Při
ověřování totožnosti bylo potvrzeno, že se jedná o třiadvacetiletého
muže, po kterém je vyhlášeno pátrání. Hlídka ho následně předvedla
p
na obvodní oddělení Policie ČR
a předala policistům k dalším úkonům. Použití donucovacích prostředků nebylo zapotřebí, jelikož
muž s hlídkou spolupracoval.

“Nasávali“ bez ochrany
Uplynulý čtvrtek 11. března v od
U
od-poledních hodinách při kontrolní
činnosti si strážníci povšimli dvojice v blízkosti městského rybníka,
jak konzumuje alkohol. Jednalo
se o muže ve věku šestašedesát
a osmapadesát let, kteří popíjeli
bílé víno z dvoulitrové plastové
lahve. Hlídka je upozornila na
platný zákaz požívání všech alkoholických nápojů na veřejném
prostranství a částečně upitá láhev
jim byla na místě odebrána. Déle
bylo zjištěno porušení ochranného opatření o nošení ochranných
prostředků dýchacích cest, ani jeden z dvojice neměl roušku nebo
respirátor. Všechna zjištěná protiprávní jednání byla oznámena
příslušnému správnímu orgánu
k projednání.
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Sám týpek figuruje v 50 vyšetřovaných případech

PROSTĚJOV Něco takového je přinejmenším hodně kuriózní... Krádež zlatého řetízku nahlásil policistům mladý muž.
Respektive šperk na hlavním nádraží zapůjčil ženě, ta mu ho
ale nevrátila. Vyšetřovatelé, kteří se do případu vložili, však brzy přišli na to, že oznamovatel není zrovna dvakrát věrohodným člověkem. Figuruje totiž v pěti desítkách jiných případů,
které strážci zákona prověřují. Navíc ženě, která se měla obohatit o řetízek, poskytli průkazné alibi sami policisté!

Michal KADLEC
„Ve středu 10. března přijali prostějovští policisté oznámení třicetiletého
muže o krádeži zlatého řetízku. Řetízek v hodnotě třiadvaceti tisíc korun
měl ženě, kterou znal jen křestním
jménem a věděl o ní, že je ze Slovenska, půjčit předchozího dne kolem sedmnácté hodiny. Když mu pak řetízek
podle dohody nevrátila, považoval

to za krádež. Policisté se s mužem
dohodli, že se později dostaví na obvodní oddělení a začali ve věci šetřit,“
pustil se do popisu případu František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Další okamžiky ale přinesly pro strážce
zákona nejedno překvapení. „Již za několik desítek minut se podařilo zjistit nejen
totožnost údajné zlodějky, ale také to, že

Ledabylostí
přišel o tašku
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oznamovatel v policejních systémech
figuruje v nejméně padesáti šetřených
případech! Když pak do databází zadali
i jméno podezřelé, zjistili, že věc se zcela
jistě neodehrála tak, jak ji popsal oznamovatel,“ pokračoval v genezi mluvčí s tím,
že policisté v tomto případě poskytli ženě
nařčené z krádeže alibi! „V době, kdy na
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PROSTĚJOV Hospodářská kriminálka aktuálně vyšetřuje případ úvěrového podvodu, kterého se podle všeho dopustil muž
středního věku z Prostějova. Ten
si nabral až osm půjček v celkové
výši 425 000 korun. Podle policistů měl ale už dříve značné dluhy
a snažil se takzvaně o vytloukání
klínu klínem. A na to doplatil.
Z uvedené sumy už neměl na splacení 340 tisíc korun. Teď mu hrozí
pět let kriminálu.
Zpřečinupodvoduaúvěrovéhopodvodu podezírají kriminalisté prostějovského oddělení hospodářské

kriminality
šestačtyřicetiletého
muže z Prostějova. „Těchto činů
se měl podezřelý dopustit v období od listopadu 2019 do července
2020 v celkem osmi případech
tím, že si u různých společností
sjednal úvěry a půjčky v souhrnné výši 425 tisíc korun, přestože
věděl, že vzhledem ke svým majetkovým a příjmovým poměrům
nebude schopen závazkům dostát.
Zpočátku se sice snažil splátky hradit, ale dostal se do situace, kdy si
v duchu příslovečného vytloukání
klínu klínem na ně musel půjčovat další peníze,“ sdělil František

Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Na muže tak v minulých dnech
„zaklekla“ hospodářská kriminálka. „Jak už to v takových případech
bývá, během několika měsíců stav
jeho financí směřoval ke krachu.
Stalo se, co muselo, a když další peníze nesehnal, přestal splátky hradit.
Nezaplaceno tak zůstalo 340 tisíc
korun,“ vypočítal Kořínek s tím, že
šestačtyřicetiletému muži z Prostějova za uvedené jednání hrozí trest
odnětí svobody na jeden rok až pět
let nebo peněžitý trest.
(mik)

vlakovém nádraží mělo dojít k zapůjčení
řetízku, byla totiž osmatřicetiletá žena
pro jiné své jednání zajištěna a podrobována výslechu na policejní služebně.
Když se oznamovatel ani druhého dne
na služebnu nedostavil, bylo šetření věci
ukončeno,“ udělal pomyslnou tečku za
případem František Kořínek.
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ŘÁDKOVOU INZERCI
A VZPOMÍNKY
PŘIJÍMÁME
NEPŘETRŽITĚ NA
E-MAILU:
INZERCE@
VECERNIKPV.CZ
a TEL.: 608 960 042
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Patrik Michálek nebyl schopen vrátit „půjčené“ věci z Jadranu

PROSTĚJOV Tenhle mladý muž zásadním způsobem přecenil své schopnosti.
Přestože se mu nedařilo, choval se nepochopitelně arogantně, načež ve finále nebyl
schopný dostát nejen svým závazkům, ale ani elementární lidské slušnosti. Teprve
policejní vyšetřování a následná žaloba u soudu Patrika Michálka trochu umravnily.
Bývalý provozovatel prostějovských restaurací Jadran, H Club a La Marco měl uplynulé úterý před Okresním soudem v Prostějově hodně co vysvětlovat.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Šestadvacetiletý Patrik Michálek bydlí s manželkou
v Bedihošti, naposledy pracoval jako provozní restaurace na olomouckém výstavišti Flora. Kromě
toho také vlastní svoji firmu zaměřenou na catering.
V současné době je však i vzhledem k aktuálním restrikcím odkázán na podporu státu pro podnikatele.
To však rozhodně není jeho největší problém. Kvůli
exekucím totiž nedávno požádal o osobní bankrot,
výše jeho dluhu by se měla pohybovat zhruba kolem
2 milionů korun. Přitom v minulosti v Prostějově
provozoval hned tři restaurace. „Asi jsem měl velké
oči,“ připustil Patrik Michálek, který se po určitých vytáčkách a následné důkladné poradě se svojí mladou
a agilní advokátkou rozhodl ke všemu plně doznat.

-ǜǟǭǜǩǱǠɐǫǜǯǩɤǞǣǭǰǦǪǰ
U prostějovského soudu byl obžalován zejména
z toho, že o vybavení v hodnotě zhruba 60 000 korun
obral majitele skutečně legendární restaurace Jadran.
Ten ji v blízkosti prostějovské tržnice úspěšně provo-
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Minulé pondělí 8. března vpodvečer přišel poškozený muž
ve středních letech o značkovou tašku přes rameno, kterou
nechal položenou v nezabezpečeném vozidle na sedadle
spolujezdce v ulici Jezdecká
v Prostějově. Při návratu k autu
zjistil, že je pryč i s peněženkou,
která byla uvnitř. Policistům
poškozený sdělil, že v ní měl
osobní doklady, platební kartu, finanční hotovost 700 korun a klíče od nemovitostí i od
dalšího vozidla. Škodu, kterou
mu neznámý lapka způsobil, si
oznamovatel vyčíslil na 2 700
korun. Policisté šetří událost
pro trestný čin neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku s osmiletou trestní sazbou.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Lstí mu vysál účet
Ve čtvrtek 4. března oslovil dosud nezjištěný pachatel v prostředí herní aplikace osmnáctiletého hráče z Prostějova.
Mladíka pod smyšlenou záminkou a po vmanipulování ho do
časové tísně přesvědčil, aby se
rychle do aplikace přihlásil.
Muž ve snaze smyšlené hrozbě
zabránit tak učinil dříve, než
si stačil své jednání důkladně
promyslet. Pachatel se tak neoprávněně zmocnil jeho přístupových údajů a zablokoval jeho
přístup k vlastnímu účtu. Následně z účtu poškozeného na
jiný účet přeposlal herní předměty, které si poškozený cenil
na nejméně 179 000 korun. Policisté věc šetří pro podezření
ze zločinu podvodu a přečinu
neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči
informací. Za ty pachateli v případě dopadení a prokázání viny
hrozí trest odnětí svobody na
dva roky až osm let.

BYLI JSME
U TOHO

zoval bezmála 30 let. Vzhledem ke svému věku se
v létě 2018 rozhodl, že už do ní nebude investovat a pronajme ji svému tehdejšímu zaměstnanci. V tom se však šeredně zmýlil. Patrik Michálek
v Jadranu vydržel fungovat necelý rok, při jejím
vyklízení si pak odvezl věci, na které prokazatelně neměl právo. Vymlouval se přitom, že do opravy některých z nich investoval vlastní peníze. Přes
opakované urgence neměl velice dlouho ani špetku
slušnosti, aby se omluvil a vše vrátil. Naopak si změnil telefon a přestal jakkoliv komunikovat. A tak se
do celé věci museli vložit policisté a následně i státní
p kterýý na Michálka ppodal žalobu k soudu.
zástupce,

6ǫǪǧȢǣȕǩǜǫǪǨǪǞǨǜǩɩǠǧțǤǩǴǭǪǟǤǩǴ
Teprve to na neseriózního podnikatele platilo. Do té
doby arogantní mladík začal konečně něco dělat.
Jednak vrátil zhruba deset tisíc korun za výčepní
zařízení, které si vypůjčil od podnikatele z Přemyslovic. Navíc se pokusil domluvit na splácení
svých závazků za věci z Jadranu. Prvních deset tisíc
korun však byl dle svých slov schopný poslat až čtyři dny před zahájením hlavního líčení. „Minimálně
dalších dvacet tisíc korun bych rád poslal do konce
dubna,“ přislíbil Michálek, který v této věci spoléhá
zejména na podporu ze strany rodiny své manželky.
Na umoření části jeho dluhů by totiž měly jít peníze
z prodeje pozemku v Prostějově v hodnotě 1,3
milionu korun.
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„Dáme tedy obžalovanému ještě možnost převést
sliby v reálné skutky. Pokud poškozený potvrdí, že obdržel první splátku dluhu, a obžalovaný skutečně vrátí
další peníze, pak lze i vzhledem k jeho úplnému doznání u obžalovaného uvažovat o podmíněném zastavení trestního stíhání,“ uzavřel soudce Petr Vrtěl, který
za tímto účelem odročil hlavní líčení na 4. května.

V
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BLAHOPØEJEME!!!

Hugo DRAGOUN
Elizabeth Elena KUCHARIČOVÁ
5. 3. 2021 49 cm 3,05 kg
25. 2. 2021 48 cm 3,15 kg
Správa daní
Náměšť na Hané
Prostějov

Večerník zajímalo, zda existuje
předpoklad nárůstu počtu prvňáčků i dětí v mateřinkách oproti loňskému roku? „Podle matriky
má do prvních ročníků nastoupit
450 dětí. K tomuto číslu je třeba
připočítat loňské odklady a odečíst odklady nové, dále přibydou
ještě žáci z okolních vesnic a z Držovic v počtu třiceti až šedesáti
dětí. Počet nastupujících dětí bude
přibližně stejný jako v loňském
roce. V mateřských školách to
budou počty obdobné,“ předvídá
náměstek primátora pro školství.
(mik)

Pivo, víno, frťany a jel městem...

Jan Krchňavý, náměstek primátora Statutárního města Prostějov.
„Osobně očekávám opět nestandardní a neosobní zápis do základních i mateřských škol, což mě netěší, protože je podle mě přirozené
a výhodné, když se budoucí žáci
a děti osobně seznámí s prostředím, které bude jejich teritoriem
další části života. Pro učitele i rodiče a děti je zase důležité, aby posoudili úroveň připravenosti dětí
pro vstup do škol,“ míní Krchňavý.
Ať už ale zápisy do základních
škol či mateřinek proběhnou
bez účasti těch nejmenších,
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Matyáš NOVOTNÝ
6. 3. 2021 49 cm 2,85 kg
Prostějov

Dohledové
činnosti celního úřadu

Tomáš NOVOTNÝ
8. 3. 2021 51 cm 4,00 kg
Prostějov
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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PROSTĚJOV
Prostějovský
magistrát již vyhlásil termíny
letošních zápisů dětí do prvních tříd základních škol a také
do škol mateřských. Budoucí
prvňáčci se přijdou přihlásit
23. dubna, nábor do mateřinek
pak proběhne 12. května. Už teď
je ale jasné, že stejně jako loni se
jindy slavnostní zápisy budou
muset kvůli složité koronavirové situaci obejít bez fyzické přítomností dětí.
„Podle toho, jak se situace vyvíjí,
mám obavy, že se nevrátíme ke klasickým zápisům, ale bude uplatněn
model z loňského roku, kdy Ministerstvo školství vydalo opatření
v tom smyslu, že zápisy budou bez
osobní přítomnosti dětí ve školách. O organizaci zápisu budou ředitelé škol včas informováni a tato
informace bude i na internetových
stránkách města. Informace rodičům a přehled možností, jak zapsat děti k povinné školní docházce a do mateřských škol, budou
včas zveřejněny,“ sdělil Večerníku

Zápisy budou

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

Posílejte svá
miminka

Co může být pro každou maminku s tatínkem
největším darem? No přece miminko!
Všem novorozeňátkům a jejich pyšným
rodičům přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník život
provázený klidem, zdravím a jen těmi
nejradostnějšími událostmi.
Vítejte na tomto světě, děťátka!

děti a pejsci

galerie miminek na www.vecernikpv.cz
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„Odhalili jsme také 122 převozů drog,“
prozradila mluvčí Celního úřadu Marie Bortlová

Vítejte na svìtì
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znamenali významné záchyty v oblasti
kontrol duševního vlastnictví, kde zajistili zboží v celkové hodnotě přesahující
10 milionů korun, které porušovalo
práva majitelů duševního vlastnictví.
Ve 122 případech pak odhalili nelegální přepravu omamných a psychotropních látek. „Celní úřad v loňském
roce přistihl na zpoplatněných komunikacích Olomouckého kraje celkem
1 799 řidičů, kteří neměli uhrazené mýtné nebo neměli na čelním
skle vylepenou dálniční známku.
V případě nevylepených dálničních
známek uložili celníci 678 pokut
v příkazním řízení na místě ve výši
839 300 korun a 4 případy postoupili do správního řízení. Při kontrolách
časového zpoplatnění zaznamenal
celní úřad celkem 1 117 případů
porušení právních předpisů. Na pokutách v příkazním řízení na místě
za tyto přestupky vybral od řidičů
1 170 950 korun a 217 případů předal
do správního řízení. Dále bylo v roce
2020 uloženo 87 kaucí v souvislosti
s možným porušením zákona o silniční dopravě a byla takto vybrána částka
bezmála půl milionu korun,“ doplnila
statistická čísla Marie tisková mluvčí
Celního úřadu ČR pro Olomoucký
kraj.

tenkrát to bylo ještě pod okresním
ím
úřadem. Bude mi pětašedesát let,
et,t,
takže už cítím i určitou únavu,“ objasas
nil stručně končící šéf prostějovské
„dopravky“ s tím, že své rozhodnutí
nechce víc komentovat.
Skutečnost, že v tomto případě nejde
o žádné nenadálé překvapení, přiznal
také primátor Statutárního města
Prostějova. „Kolega Nakládal odchází
na vlastní žádost, není v tom nic mimořádného. Mrzí mě jen, že ztrácíme
odborníka na svém místě, ale lidsky
mu rozumím, že chce důchodový věk
trávit podle svého. Především bych
mu rád poděkoval za jeho dlouholetou práci nejen pro magistrát, ale pro
celé naše město. A do dalších let bych
mu popřál především zdraví a samozřejmě také štěstí,“ vzkázal přes Večerník František Jura. Zatím není jasné,
kdo vedoucího odboru dopravy
nahradí. „Podobně jako v jiných obdobných případech počítáme s vypsáním výběrového řízení,“ podotkl první
muž radnice.
Miroslav Nakládal tedy na konci dubna končí ve funkci šéfa dopravního
odboru magistrátu, ale jak sám řekl,
o dění ve městě se bude i nadále živě
zajímat. „Ani s vámi se neloučím, Večerník si určitě předplatím,“ pronesl
s úsměvem Miroslav Nakládal.

na základě již provedených akcí obdobného charakteru, kdy jsme přikročili k oplocení psích louček u hřbitova
a v ulici Dolní realizované v roce 2019.
Předběžná cena oplocení loučky v ulici Plumlovská byla stanovena na sto
padesát tisíc korun,“ uvedl náměstek
primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011),
který má investiční akce města na starost. „Jedná se o pevné oplocení v celkové délce zhruba osmdesáti metrů.
Plot bude ze čtyřhranného pletiva
výšky jednoho metru s osazením jedné dvoukřídlé brány a jedné jednokřídlé branky,“ přidal Rozehnal.
Během posledních dvou let inicioval magistrát navýšení počtu
psích louček v Prostějově. „Byly

vytipovány ty z nich, na kterých bylo
možné vybudovat oplocení, vznikly
také prvky pro agility. Obyvatelé
Sídliště Hloučela i Sídliště Svobody
se obrátili na magistrát s prosbou
o možnost vybudování oplocení
také v blízkosti ulice Plumlovská,
a jelikož město prozatím nemá žádné plány s tímto pozemkem, jsem
velmi ráda, že jim můžeme vyjít
vstříc a zajistit tak větší bezpečnost
jejich psích parťáků,“ uvedla náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti
města Prostějov).
Riziko zranění venčených psů nebo jejich vstupu na blízkou vozovku by tak
mělo být zcela minimální.
(mik)

ze strany 3
PROSTĚJOV Blanka Vysloužilová rezignovala na funkci tajemnice Magistrátu statutárního města
Prostějova. Svůj odchod oznámila vedení města a zaměstnancům
magistrátu na začátku minulého
týdne. Co tuto zkušenou úřednici
k rozhodnutí vedlo?
„K rezignaci jsem se rozhodla k datu
6. dubna tohoto roku. Důvod? Přišlo mi, že je čas odejít,“ potvrdila
vzápětí Večerníku trošku tajemně.
Více A její strohé oznámení šokovalo i politické vedení radnice. „Popravdě řečeno, překvapení to bylo.
Rezignaci paní tajemnice jsem nečekal a myslím, že ji nečekali ani moji
kolegové,“ svěřil se prostějovský primátor František Jura (ANO 2011),
který vzápětí stručně zhodnotil spolupráci radních s tajemnicí Blankou
Vysloužilovou. „V řadě věcí jsme se
shodovali, na některé jsme měli jiný

➢

názor, to je pochopitelné. Naše debaty ovšem byly vždy věcné, nikdy
osobní,“ podotkl Jura.
Jak viděla své tři roky ve funkci
sama tajemnice? „To by vydalo na
hezké a dlouhé povídání,“ pousmála
se. „Určitě se povedlo udělat hodně v oblasti materiálního vybavení
a zabezpečení úřadu, v nastavení
chodu úřadu, získali jsme první místo v rámci republiky v Přívětivém
úřadu. Ale pro mě je důležité, že se
podařilo dát do kolektivní smlouvy
soustavnou péči o zdraví zaměstnanců. Pěstování života je úplně
nová cesta, na které jsme učinili
první malý krok. Mám radost, že
Ministerstvo vnitra má zájem jak
o prezentaci této aktivity v rámci
dobré praxe, tak o moje vystoupení na konferencích a v posledním
roce na videokonferencích. Dnešní
doba ukazuje, jak důležité je pěstovat život jak po fyzické stránce,
tak po stránce hodnot, vnitřní síly

a vyrovnanosti,“ shrnula pro Večerník Blanka Vysloužilová. „Moc ráda
bych řekla, že je na magistrátu řada
skvělých lidí a bylo mi ctí s nimi pracovat,“ vzkázala.
A kam povedou její další pracovní
kroky? „Ráda předávám vše, co jsem
se naučila a poznala. Věřím, že se
budu věnovat tomu, co mi přinese
radost a tvořivost,“ vyhnula se Blanka Vysloužilová i v tomto případě
přímé odpovědi.
V každém případě vedení prostějovského magistrátu tak nyní čeká
období, kdy bude nuceno hledat
novou tvář. „Paní Vysloužilová bude
ve funkci ještě několik týdnů a bude
to ona, kdo rozhodne o svém zastupování kýmkoliv jiným. Po jejím odchodu pověřím některého ze zaměstnanců řízením magistrátu já. Nový
tajemník nebo nová tajemnice samozřejmě vzejde z výběrového řízení,
které už brzy vypíšeme,“ konstatoval
primátor František Jura.
(mik)

„Je čas odejít,“ okomentovala
svůj krok rezignující tajemnice

PROSTĚJOV Prostějov se pomalu, ale jistě stává psím rájem, a to
bez nadsázky. Ve městě byla během
posledních let vybudována desítka
psích louček, kde páníčci zcela bez
obav mohou venčit své čtyřnohé
kamarády, pro které je zde navíc nainstalována spousta herních prvků.
V některých případech je to už ale
horší s bezpečností okolo louček.
Proto se radní minulé úterý na svém
jednání rozhodli investovat do oplocení psí loučky v Plumlovské ulici.
Zastupitelé budou na dubnovém zasedání schvalovat návrh radních týkající se oplocení psí loučky v blízkosti
Plumlovské ulice. „Odbor rozvoje
a investic provedl cenovou kalkulaci

„Zajistíme lidem bezpečnost jejich psích parťáků,“
libuje si náměstkyně Sokolová

2UÊNQWéMWX2NWONQXUMÆQJTCFÊRNQV

„Není to nic nečekaného, o svém
úmyslu odejít do důchodu jsem vedení radnice informoval už vloni na
podzim. Odcházím z funkce k 30.
dubnu,“ potvrdil informaci Večerníku Miroslav Nakládal. „Nastoupil
jsem do této funkce v roce 1993,

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Prostějovský magistrát hlásí ztrátu významného pracovníka. Po nedávném odchodu
velitele městské policie Jana Nagyho do důchodu a aktuální rezignaci tajemnice Blanky Vysloužilové
ohlásil odchod na zasloužený odpočinek dlouholetý vedoucí odboru dopravy Miroslav Nakládal.
V uvedené funkci působil osmadvacet let.

více *DMJNG<Q+<FGµ?<G
KĄNJ=DGQ@APIF>D
daní G@O EXKLUZIVNĚ

WWW.VECERNIKPV.CZ

15

března do 19. prosince, se vyšplhají
na 1,18 milionu korun. Úhradu společnosti FTL jsme odsouhlasili v radě
města na úterním jednání,“ sdělil František Jura (ANO 2011), primátor Statutárního města Prostějov.
„Pokud proběhne uzavírka v plánovaných termínech, ujedou autobusy
městské hromadné dopravy po objízdných trasách celkem o 38 824 kilometrů navíc,“ spočítala náměstkyně
primátora Alena Rašková, která má
dopravní problematiku města ve své
pracovní náplni.
(mik)

<FTQL/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

1. 9. 2021 – 19. 12. 2021,
~SOQi X]DYtUND XO 9UDKRYLFNp RG NĜLåRYDWN\ V XO
ýHVNREUDWUVNRXSRPRVWSĜHV+ORXþHOXVYêMLPNRX~VHNXPH]LXOLFHPL-DQiþNRYRXD 3UĤP\VORYRX±QiUĤVW
NPY0+'QDVSRMRSURWLQRUPiOQtWUDVH

Etapa 3b:

1. 8. 2021 – 31. 8. 2021,
~SOQi X]DYtUND XO 9UDKRYLFNp RG NĜLåRYDWN\ V XO
ýHVNREUDWUVNRXSRPRVWSĜHV+ORXþHOX±QiUĤVWNP
Y0+'QDVSRMRSURWLQRUPiOQtWUDVH

Etapa 3a:

22. 3. 2021 – 31. 7. 2021,
~SOQiX]DYtUNDXO9UDKRYLFNpRGPRVWXSĜHV+ORXþHOXSR
NĜLåRYDWNXVXOýVDUPiGQtKRVERUX±QiUĤVWNPY0+'
QDVSRMRSURWLQRUPiOQtWUDVH

Etapa 2:

22. 2. 2021 – 21. 3. 2021,
þiVWHþQiX]DYtUNDEH]RYOLYQČQt0+'

Etapa 1:

Etapy a uzavírky Vrahovické ulice

PROSTĚJOV Radní na své úterní
schůzi minulý týden schválili navýšení nákladů za městskou hromadnou dopravu. Autobusy společnosti FTL totiž podle výpočtů během
uzavírky Vrahovické ulice ujedou
po objízdných trasách o skoro 39
tisíc kilometrů víc. A městskou pokladnu to bude stát víc než milion
korun.
„Náklady, které vzniknou provozem
městské hromadné dopravy v náhradních trasách způsobené uzavírkou
Vrahovické ulice naplánované od 22.

5'/*&241&4#äª

objasnila pro Večerník důvod odinstalování elektronického plánu města
Jana Gáborová, referentka vnějších
vztahů prostějovského magistrátu.
Je tak možné, že nová mapa poskytující servis turistům získá oproti té dosavadní úplně jiný vzhled i nové funkce.
„Vyhodnotili jsme si, že výhodnější
bude pro nás pořídit si vlastní mapu
a tu umístit do vitríny. Na nové mapě
začne pracovat turistické informační
centrum,“ poznamenala Gáborová.
(sob)

-XčNKW\CXÊTEG8TCJQXKEMÆ

PROSTĚJOV Pro turisty vítaný
pomocník, pro děti stejně tak vítaná atrakce. Velká mapa trůnící
na pomezí náměstí T. G. Masaryka
a Pernštýnského náměstí zaujala na
první pohled. Stejně nápadně nyní
působí to, že mapa zmizela. Zůstal
jen rám. Proč?
„Smlouva se společností Daruma,
která zařízení provozovala, skončila.
Město Prostějov je vlastníkem vitríny, do níž bude umístěna nová mapa,
jež bude výhradně majetkem města,“

&ÊNQ\TWéPÚEJXCPFCNč"0G\C\OK\GPÊOOCR[UVQLÊMQPGEUONQWX[(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ
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PROSTĚJOV Proti dvěma mužům, kteří neoprávněně vnikli do
opuštěného domu poblíž hlavního nádraží v Prostějově, zasahovali
předminulou neděli strážníci městské policie. Chlápci hodlali z nemovitosti odnést vše, co bylo ze železa. Kov pak chtěli prodat ve sběrných
surovinách, čemuž strážníci učinili přítrž.
„Při vykonávání hlídkové činnosti na hlavním nádraží kontaktoval v neděli
7. března strážníky muž a oznámil podezřelé zvuky, které vycházejí z budovy
sousedící s jeho domem. Hlídka se vydala celou situaci prověřit. Zjistila, že se
jedná o bývalou budovu Českých drah. Uvnitř byli nalezeni dva muži ve věku
šedesát a jednadvacet let. Dovnitř se dostali světlíkem umístěným ve střeše budovy,“ popsal situaci Petr Zapletal, tiskový mluvčí Městské policie Prostějov.
„Důvod jejich nezvané návštěvy byl jasný, chtěli si odnést železo, za které by
ve sběrných surovinách získali finanční hotovost. Po konzultaci s Policií ČR
byly zjištěné skutečnosti vyhodnoceny jako přestupkové jednání. Oba pachatelé budou vše vysvětlovat u správního orgánu, a to pro důvodné podezření
z přestupku proti majetku. Způsobená škoda bude vlastníkem vyčíslena
dodatečně,“ prozradil Zapletal.
(mik)
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Prostějov (mik) - Podle informací Večerníku plánuje magistrát
další cyklostezku, která by měla
propojit Vrahovice s průmyslovou
zónou v Prostějově. „Připravujeme
podklady pro zpracování projektové dokumentace na cyklostezku
od ulice Čs. armádního sboru do
Průmyslové zóny směrem na Kralický Háj s uvažovaným napojením
na ulici Průmyslová. Podmínkou
bude vypořádání majetkoprávních
vztahů, respektive ochota soukromých majitelů pozemků dotčené
pozemky prodat městu,“ potvrdila
Anna Kajlíková, referentka mediální komunikace prostějovského
magistrátu.

Cyklostezka do
prùmyslové zóny

Prostějov (mik) - Prostějovský
magistrát se také v letošním roce zúčastní klimatické kampaně Hodina
Země, jejíž součástí bylo i v letech
2019 či 2020. „K Hodině Země se
připojují všichni, kteří si uvědomují
ohrožení klimatickou krizí způsobenou zejména používáním fosilních paliv, tedy uhlí, ropy, zemního
plynu. Důsledkem je i extrémní
počasí, vlny veder, sucho, přívalové povodně, suchem oslabené lesy
napadené kůrovcem. Města a obce
tradičně při Hodině Země dávají
symbolickým zhasnutím najevo, že
jim ochrana klimatu není lhostejná.
Zhasínají veřejná osvětlení, nasvícení památek a veřejných budov,“
vysvětluje princip akce náměstkyně primátora Milada Sokolová
(ODS a nezávislé osobnosti města
Prostějov). Východiskem z klimatické krize je i podle odborníků
cesta k uhlíkové neutralitě, opuštění fosilních paliv a dekarbonizace.
„Role měst, městysů a vesnic je tu
velmi významná. Spočívá v přípravě strategických plánů na dosažení
uhlíkové neutrality, v pozornosti
věnované využívání obnovitelných
zdrojů energie, v důrazu na úspory
energie v budovách, při výstavbě,
rekonstrukcích i provozu,“ dodává
Sokolová.

Mìsto se pøipojí
ke kampani

Prostějov (mik) - Podle úterního
rozhodnutí rady města budou poslány další dotační finance do oblasti vzdělávání. Z rozpočtu konšelé
pošlou finance několika subjektům
na organizování akcí pro děti, na
vzdělávání seniorů, podporu kroužku, logickou olympiádu nebo sportovní příměstský tábor pro děti.
Celkem na konto pomoci vzdělávání půjde 110 000 korun. „Další finance, které navrhujeme pro
podporu této oblasti, musí nejdříve
odsouhlasit zastupitelé. Konkrétně
předkládáme ke schválení částku
120 tisíc korun na podporu junáckých aktivit,“ nastínil náměstek
primátora Jan Krchňavý (PéVéčko),
který má na starost oblast školství.
Finance po jejich odsouhlasení
budou poskytnuty jednorázově
bezhotovostním převodem na účet
příjemce dotace a jsou určeny na
úhradu nákladů příjemce vzniklých
v období od 1. ledna tohoto roku.

Další dotace
do vzdìlání

RYCHLÝ
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problematikou spotřebních daní mohu
zmínit důležitost denaturací lihu. Olomoučtí celníci v loňském roce prováděli
daňový dozor u zvýšeného počtu 532
denaturací, čímž výrazně přispěli k výrobě 0,9 milionu litrů dezinfekčních prostředků pro potřeby zamezení šíření koronaviru,“ připomněla Marie Bortlová.

Další primární činností, která si zaslouží
pozornost, je oblast spotřebních daní.
„Za nejvýznamnější komoditu podléha$÷JGOWRN[PWNÆJQTQMWUGEGNPÊEKX1NQOQWEMÆOMTCLKVCMÆXÚTC\P÷RQFÊNGNKPCMQPVjící spotřební dani můžeme považovat
TQN¾EJąKFKéčCP¾MNCFčMVGTÆRąGX¾åGNK
(QVQ%GNPÊ×ąCFè4
líh, u kterého byl v roce 2020 i v kraji
padech platební povinnosti uložené
zaznamenán nárůst výběru daně. Celjinými správními orgány, které jsou
kově se tedy jednalo o částku ve výši
Dohledové
Dělená správa
vybírány a vymáhány celním úřadem.
1,152 miliardy korun. Objektivně je
činnosti celního úřadu
„V uplynulém roce bylo v Olomoucvšak nutné doplnit, že k 1. lednu tohoto
roku nabyla účinnosti nová legislativa, Významnou kompetencí celní správy kém kraji zaznamenáno 16 757 přípa- Na závěr nesmíme opomenout dohlejež výrazně zvýšila sazby spotřební daně je také takzvaná dělená správa, která dů v celkové hodnotě přesahující 244 dové činnosti celního úřadu, kde v roce
2020 celníci v Olomouckém kraji zaz lihu, což se také promítlo v nárůstu zajišťuje v zákonem stanovených pří- milionů korun,“ spočítala Bortlová.
inkasa spotřební daně. Součástí inkasa spotřební daně z lihu je i pěstitelské YÙVOHGN\ÄLQQRVWLFHOQÉNÕYRORPRXFNÅPNUDMLYURFH YNÄ
pálení, kde Celní úřad pro Olomoucký kraj má ve své působnosti celkem
<FTQL%GNPÊ×ąCFè4RTQ1NQOQWEMÚMTCL
81 pěstitelských pálenic, u kterých
provádí pracovníci kontrolní činnost.
Jedná se o více než 15 procent z celkového počtu pálenic v České republice.
Naopak u uhrazené daně z piva došlo
oproti roku 2019 k poklesu. V roce
2020 byla uhrazená spotřební daň ve
výši 165 milionů korun. Důvodem je
s největší pravděpodobností vliv vyhlášených nouzových stavů v roce 2020,“
domnívá se mluvčí krajských celníků.
Oproti výběru spotřebních daní celní
úřad daně daňovým subjektům také
vrací. „V loňském roce bylo daňovým
subjektům na základě žádosti vráceno
203,1 milionu na spotřební dani z minerálních olejů. Jedná se o systém takzvaných vratek, které si uplatňují zpravidla
subjekty využívající minerální oleje pro
VÝBĚR CLA, DANÍ A POKUT
VÝBĚR SPOTŘEBNÍ DANĚ ZA LÍH
zemědělskou prvovýrobu či hospodaVÝBĚR SPOTŘEBNÍ DANĚ Z PIVA
VRATKY DANÍ Z MINERÁLNÍCH OLEJŮ
ření v lese. Jako pomyslnou tečku za

Správa daní

ZHQVQ2QNKEKGè4

jízda mu byla zakázána a ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Za ten mu v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí
svobody až na jeden rok, zákaz činnosti a peněžitý
trest,“ konstatoval policejní mluvčí.
Ke zranění osob při dopravních nehodách nedošlo. Výše způsobených hmotných škod byla
předběžně vyčíslena na 30 000 korun. (mik)

0CVąGEJOÊUVGEJXEGPVTW2TQUV÷LQXCPKéKNQRKNÚwQHÆT\CRCTMQXCP¾XQ\KFNC2QFXNKXGOFXQWRTQOKNGCNMQJQNWRCMRQwMQFKNVCMÆRNQVRQ\GOMW

ko zaparkovaného Peugeotu, ulice Na Hrázi, až
byl v Bulharské ulici zastaven policejní hlídkou,“
popsal opileckou noční jízdu František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR, územního odboru Prostějov.
Provedenými dechovými zkouškami policisté naměřili u řidiče hodnoty 1,86 a 2,04 promile alkoholu v dechu. „S výsledky muž souhlasil a přiznal
vypití tří piv, 0,4 litru vína a odlivky destilátu. Další

Pivo, víno, frťany a jel městem...

PROSTĚJOV Takového šoféra potkat na
silnici, to zavání malérem! Nejen pro něj, ale
i pro ostatní účastníky silničního provozu.
Možná bylo štěstí, že totálně zpitý muž sedl za
volant v noci, jinak mohl někoho dalšího zranit. Takhle po vypití několika piv, skoro půl
litru vína a také tvrdého alkoholu autem ničil
„jen“ zrcátka zaparkovaných vozidel a prorazil oplocení pozemku v centru Prostějova.
„V neděli 7. března po druhé hodině v noci řídil
čtyřiatřicetiletý muž osobní Renault nedaleko
centra Prostějova. V ulici Stanislava Manharda
měl při neopatrné jízdě poškodit zpětné zrcátko
zaparkovaného Fiatu a poté narazit do drátěného oplocení pozemku. Dále měl řidič pokračovat do ulice Určické, kde poškodil zpětné zrcátPROSTĚJOV Bůhví na co postarší cizinec za volantem Volkswagenu myslel, když se blížil k přechodu pro
chodce na Vápenici. Minulé úterý ráno každopádně na
bílé zebře srazil a zranil chodkyni, která podle svědků
přecházela na zelenou. Přesnou příčinu nehody se zraněním ale teprve prověřují policisté.
„V úterý 9. března před sedmou hodinou ranní došlo na
přechodu pro chodce v ulici Vápenice k dopravní nehodě
osobního automobilu s chodcem. Devětačtyřicetiletá žena
měla přes přechod pro chodce u křižovatky ulic Vápenice,
Rejskovy a Přikrylova náměstí přecházet na zelenou, směrem od centra města. Ve stejné době místem od okružní
křižovatky s ulicí Kosteleckou projížděl třiašedesátiletý cizinec s Volkswagenem. Z dosud přesně nezjištěných příčin
došlo na přechodu pro chodce ke střetu, po kterém žena
upadla na komunikaci. Přitom měla utrpět zranění, se kterým byla převezena do prostějovské nemocnice,“ popsal
zbytečnou srážku František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Ke zranění dalších osob ani ke škodě na majetku nedošlo.
„Alkohol u účastníků nehody policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Přesné příčiny, okolnosti
i míra zvinění nehody jsou předmětem dalšího šetření,“
dodal Kořínek.
(mik)

cizinec!
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Jednou z primárních činností celního úřadu je dovoz a vývoz zboží přes
vnější hranice Evropské unie, kdy
projednal v minulém roce 25 184 případů dovozu a 38 446 případů vývozu. „Celkově se pak v rámci zmíněné
agendy vybralo v Olomouckém kraji
clo ve výši 259,8 milionu korun. Je
však třeba podotknout, že během vyhlášení nouzových stavů v roce 2020
nedošlo k přerušení celního projednávání,“ uvedla Marie Bortlová.

Celní řízení

„Přestože v České republice platí kvůli
pandemii nejrůznější opatření omezující služby, obchod či přeshraniční
pohyb, činnost celníků v Olomouckém
kraji zůstává i nadále úspěšná. V loňském roce se jim podařilo do státního
rozpočtu přispět částkou téměř 1,816
miliardy korun, což je přibližně o 139
milionů korun více než v předchozím
roce. Jedná se o částku vybranou na cle,
spotřebních daních, pokutách a dalších
poplatcích,“ shrnula Marie Bortlová,
tisková mluvčí Celního úřadu ČR pro
Olomoucký kraj. Vzápětí rozebrala
a popsala jednotlivé činnosti, kterými
se celníci v Olomouckém kraji zabývají. A přidala samozřejmě také výsledky.
ý
y

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

OLOMOUC, PROSTĚJOV Zatímco se policisté, hasiči a koneckonců i lékaři záchranné služby často
během roku prezentují výsledky své činnosti, mnohdy i denně, na celníky zas až tak moc vidět není.
Celní úřad pro Olomoucký kraj tu a tam pošle médiím tiskovou zprávu o odhalení převážených
drog, pašovaných cigaret či jiných komodit, nicméně stává se tak párkrát do roka. Proto určitě není
bez zajímavosti rozebrat si podrobněji to, čím se pracovníci Celního úřadu ČR pro Olomoucký kraj
skutečně zabývají a jaké mají výsledky. Konkrétní činnost popsala mluvčí Marie Bortlová.

„Odhalili jsme také 122 převozů drog,“
prozradila mluvčí Celního úřadu Marie Bortlová

zpravodajství
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gistraci. Proč? Nemyslím si, že by
to bylo tím, že by byl Sputnik nekvalitní a nesplňoval potřebné normy. Spíš jde o to, že si Putin pečlivě
vybírá své kamarády, jimž vakcínu
pošle, a to navzdory faktu, že není
vždy dostupná pro samotné Rusy.
Dá se přitom předpokládat, že v budoucnosti za to bude něco chtít.
Je opravdu smutné sledovat, jak se
z očkování stal nástroj velmocenského boje.
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Předsedou MNV se stal Jakub Daněk a předsedou ONV Jiří Suchánek. V areálu zimního stadionu byl
otevřen první motel.
řezen 2011 přinesl tyto události. V Muzeu Prostějovska
začala výstava Kámen mluví. Návštěvníci se mohli vydat po stopách zajímavých kamenů napříč
geologickým časem, prohlédnout
si pestré horniny z celého regionu
a „projít“ celých 600 milionů let.
Dne 18. března 2011 se dožil 90
let Stanislav Liška, plukovník ve
výslužbě. Patřil k lidem, kteří
slova o věrnosti Československé
republice naplnili doslova a do
písmene. V osmnácti letech utekl
z tehdejšího protektorátu do Polska, kde byl v roce 1939 prezentován u čs. vojska v Krakově. Po porážce Polska odjel do Francie a po
výcviku v Agde se účastnil bojů
v této zemi. Po obsazení Francie
Němci se dostal do Anglie a tam
absolvoval řadu kurzů a sloužil
jako tankista v 1. čs. obrněné brigádě, s níž se zúčastnil i bojů při
obléhání Dunkerque. Po skončení
II. světové války sloužil v důstojnických hodnostech v nově budované Československé armádě.
Z vítězství se neradoval dlouho,
stejně jako řada jeho spolubojovníků byl v lednu 1949 zatčen, odsouzen za „velezradu“ a vězněn až
do května 1960. Spravedlnosti se

dočkal až po roce 1989, kdy byl
rehabilitován a povýšen do hodnosti plukovníka. K jeho válečným
vyznamenáním pak přibyla řada
dalších. Velkou poctou se pro něj
stalo udělení Ceny města Prostějova a zejména rozhodnutí prezidenta Francie, kterým mu k 50. výročí
spojenecké invaze udělil nejvyšší
francouzské státní vyznamenání.
Plukovník Liška se tak stal rytířem
Řádu čestné legie.

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

průmyslových, neochvějným názorem o kvalitě
svých výrobků a nakonec pocitem dobře a užitečně vykonané práce. A cena je nižší nežli u kupovaných. Navíc mají pravý domácí výrobek, jenž
nemá nic společného s potravinami, které mají
na obalu název domácí. Opět se koupí vepřové,
k tomu musí být také spojka – obvykle maso
z ulovené zvěře či domácího zvířectva, nebo hovězí jako v průmyslu, a existuje možnost koupit
hotový, profesionálně připravený prát z expedičního skladu uzenin na Olomoucké ulici v Prostějově. A následuje výrobní rituál. Do vanečky
se pomele zaležené maso, přidá se koření, kmín,
pepř a sladká a pálivá paprika. Dle druhu konečného výrobku i jiné koření, vše na základě osobního výběru a zkušeností domácího uzenáře. Po
důkladném zamíchání se plní do střev. Naplněné
výrobky se pak dají do vyhřáté udírny. Po pár hodinách jsou klobásky za příjemné vůně vytaženy
a zbývá se pochlubit svým přátelům a známým.
Vždyť dobrou voňavou klobáskou nikoho neurazí a každého potěší.
Zvláštní skupinou lidí jsou tací, kteří jsou zmanipulováni sdělovacími prostředky a odmítají

tuto dobrotu. Pamatuji, jak jsem za drobnou pomoc jednomu z těchto řad dal klobásku přímo
z udírny. Držel to v ruce spíše od těla jako horký
brambor, nevěděl co s tím, z výrazu tváře se dalo
hádat jeho uvažování – tohle když sním, tak zítra
onemocním rakovinou. No, byla mu navozena
nepříjemná chvilka a není známo, co s tím udělal.
Ale zpracování masa a uzenin dělalo lidstvo již
v dávné minulosti. Dodržet ovšem současnou
hygienickou normu je stejně v domácí udírně
nemožné. Navíc cena za test je několik tisíc korun. Doporučuje se ke každé konzumaci masa
a zvláště uzenin přidat zeleninu. Ta eliminuje
vliv dusičnanů. V létě je vhodná paprika a pokud
lidé nejdou ihned do společnosti, tak i cibule
a zvláště česnek, který také má vliv na hladinu
cholesterolu. Dělám to tak asi 50 let a netrpím
žádným cholesterolem. Ale vždy platí – všeho
s mírou! Jistě, po klobásce není vhodná minerálka, ale pivo, u někoho sklenička vína. Rozhodně
tato kombinace, respektive konzumace nemůže
nikomu uškodit. A ony zmanipulované, možná
dlouhověké nesmysly o škodlivosti samozřejmě
vynechejme.
Ladislav Štrajt, Prostějov
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členu KSČ Kovářovi v Prostějovičkách, kterému zamezili útěk
z hořícího domu pod pohrůžkou
zastřelení. Tímto činem vznikla
škoda 150 000 Kčs a popáleniny
třetího stupně. V trestné činnosti
pokračovali až do roku 1950, kdy
byli zatčeni.“ Novému režimu se
dařilo i „zabavovat“ peníze, dělo se
tak na základě rozhodnutí Ministerstva financí, které zrušilo všechny nadace a fondy. V našem okrese
se takhle podařilo „odklonit“ do
státní pokladny skoro 46 milionů
korun. Pozitivní zprávou bylo alespoň otevření 13. mateřské školky
v ulici V. Outraty.
řezen 1981 byl bouřlivý hlavně pro místní školství. Byla
otevřena závodní mateřská škola v areálu národního podniku
Oděvní průmysl ve Vrahovicích,
zároveň byla zrušena základní škola v Držovicích a její žáci
byli převedeni do nové školy na
Sídlišti Zdeňka Nejedlého. Budova v Držovicích byla předána do
užívání odbornému učilišti národního podniku Agrostroj. Celkem
živo bylo i na politické scéně. Proběhly ustavující schůze městského
a okresního národního výboru.

Domácí zabijačky ubývají, a Evropská unie by
nám je nejraději zakázala úplně. V padesátých letech řezník v Drozdovicích jen v té ulici míval kolem deseti zabijaček. Obvykle jich mívali v zimě
i sto. Dnes je v regionu spousta chlévů a chlívků
dávno předělaná na garáže. A tak na vesnicích se
jedná většinou o důchodce, kteří tuto tradici ještě
dodržují. Tyto domácí vepřové hody daly několik dní příprav: nachystat nádobí, vymýt sklenice
na konzervování masa, připravil se pařák, popřípadě necky na paření, vařily se kroupy. namočily
se rohlíky, někde se napekly buchty. No a v ten
slavný den měli práci všichni. A večer jen zbývalo
všechny i ty unavené nejen z práce podělit. Jiní,
kteří nemají možnost si udělat zabijačku, sami
či s přáteli nakoupí větší množství masa a řezník
udělá ty samé výrobky jako se zabijačky. Velká
skupina je těch, kteří mají rádi především vepřové maso, ale raději si ho koupí hotové u řezníka,
mají svoji udírnu, chataři, chalupáři si nakoupí
maso v obchodě, naloží do láku a vyudí. Někteří, hodně z řad myslivců, si vyrábí sami domácí
klobásky, dokonce si troufnou i na krále uzenin – salám. Jsou inspirováni odlišnou chutí od

řezen 1951 rozhodně vesele
nezačal, protože nový režim
tvrdě účtoval se svými soupeři.
V Dělnickém domě se konal proces s ilegální skupinou „Pro vlast“,
v rámci něhož soudci zatočili s dvaceti spoluobčany, přičemž vůdce
skupiny Sokol dostal doživotí a ti
ostatní od tří do dvaceti let. Máme
šanci se podívat na činnost této
skupiny blíže, jak píše server totalita.cz. „V roce 1949 a 1950 působila
v prostoru Kelčice na Prostějovsku
ilegální organizace o počtu dvaceti
osob, kterou založil Rostislav Sokol a Vítězslav Klemeš. Cílem bylo
zastrašovat obyvatelstvo, provádět
různé teroristické přepady, útoky
na funkcionáře KSČ a veřejné činitele a podobně. Do svého programu si naplánovala vhození
granátu do bytu předsedy KSČ
v Kelčicích, přepadení bytu krejčí, kteří šili pro exportní zakázky,
vykrádání obchodů, zničení úrody předsedovi AVNF v Kelčicích,
vyhození vysílací stanice v Dobrochovicích, přepadení stanice SNB
v Bedihošti, přepadení věznice
v Horní Bříze a osvobození vězně
Knola a další. Dne 4. 7. 1949 zapálili obytné stavení aktivnímu

B

Březen, za kamna vlezem. To říká stará pranostika, my ovšem letos jsme již tak zalezlí, že asi opravdu pranostiky dáme k ledu. Nic nám ale nebrání se znovu ponořit do městských kronik a zjistit co se stalo v minulosti Prostějova.
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mem vakcíny fakt, že dosud nezískala potřebné schválení od EU. Ať
už je důvod jakýkoliv, je to prostě
škoda. Ne vše, co pochází z Ruska,
je automaticky špatné. Rusko dalo
světu Stalina, ale také Mendělejeva.
A je upřímně jedno, zda nás a naše
blízké před koronavirem ochrání
americká, evropská, ruská či jiná
vakcína.
Rusko však v případě Sputniku
dosud vůbec nepožádalo EU o re-
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EXKLUZIVNĚ

Dle původních zpráv měl Sputnik
vyžadovat dvouměsíční abstinenci.
Tyto informace jeho tvůrci nakonec popřeli, což je ale pro celou Rus
velká škoda. Podobná příležitost,
jak odnaučit mnohé z jejích obyvatel chlastat, se už prostě opakovat
nebude.
Na druhé straně pokud by tyto informace byly pravdivé, tak u našeho
prezidenta prostě nemá šanci... Za
současné situace je větším problé-

MARTIN ZAORAL

Budeme se očkovat i novičokem?
Ruský prezident Vladimir Putin
slíbil Miloši Zemanovi dodávku
ruské vakcíny Sputnik V. To je určitě dobrá zpráva, vůbec nejlepší pak
pro našeho prezidenta. Ten by totiž
k očkování doporučil snad vše, stačilo by mu, že to pochází z Ruska.
Možná i ten novičok…
Faktem je, že v dnešní době je každá
vakcína dobrá. A ta ruská dvojnásob. Proč? Protože kromě covidu by
mohla zabrat i proti alkoholismu.

15. března 2021
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PROSTĚJOV Dvě avizované obří dopravní investice jsou tady! Už
od uplynulé soboty začala plánovaná rekonstrukce dálnice D46
v prostoru estakády Haná, byť zatím bez omezujících uzavírek.
A přesně za týden, tj. v pondělí 22. března, bude celkově uzavřena
Vrahovická ulice, do které se zakousnou bagry. Začne budování
nové silnice, chodníků či parkovacích ploch, na podzim dojde na
výsadbu veřejné zeleně. Podle náměstkyně prostějovského primátora Aleny Raškové nás čeká do konce kalendářního roku velká dopravní zkouška. Vyhne se Prostějov dopravnímu kolapsu?

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC

21022610238

Od soboty 13. března už na dálnici
procházející katastrem Prostějova
probíhá pracovní ruch. „Ano, stavbaři už nastoupili a jsou připraveni
plnit rekonstrukční práce podle stanoveného harmonogramu. Průjezd
stavbou bude pro veřejnost přizpůsoben jednotlivým fázím stavebních činností, řidiči mohou počítat
s částečnými uzavírkami jednotlivých pruhů, které ovšem vždy doplní ponechání nejméně jednoho
nedotčeného jízdního pruhu pro
každý směr dálniční dopravy. V etapě datované od soboty 13. března
do 8. dubna tohoto roku budou
otevřeny všechny sjezdy a výjezdy
v rámci dálničního úseku Prostějov-střed. Od 8. dubna pak bude
uzavřen levý jízdní pás dálnice
D46 a doprava bude svedena do
pravého pásu, tudíž bude uzavřen
sjezd do Prostějova ve směru od
Olomouce a výjezd z Prostějova ve
směru na Brno,“ popsal Miroslav
Mazal z Ředitelství silnic a dálnic

ČR Olomouckého kraje. Nejen
prostějovským řidičům slíbil, že
stavební dělníci udělají všechno pro
to, aby rekonstrukce dálnice proběhla rychle a bez větších komplikací. „Termíny stavebních etap na
sebe navazují tak, aby nedocházelo
k časovým prodlevám. Zhotovitel
slibuje maximální nasazení dostupných pracovních sil a potřebné
mechanizace. Finální zprovoznění
doplněných připojovacích a odbočovacích pruhů dálnice D46
předpokládáme v příštím roce,“
dodal Mazal s tím, že rekonstrukce dálničního úseku na katastru
Prostějova má vyjít na zhruba
196 milionů korun. „Pro všechny
řidiče je v tomto případě podstatné,
že během rekonstrukce dálnice po
celý tento rok bude vždy otevřen
alespoň jeden jízdní pruh. Doprava bude na estakádě jistě pořádně
houstnout, ale průjezdná bude. Jak
se toto částečné omezení provozu
na dálnici projeví přímo v Prostějově, to teprve uvidíme. Bude to ale
zkouška naostro,“ zareagovala na
dotaz Večerníku náměstkyně primátora Alena Rašková, v jejíž gesci
je doprava v Prostějově. Zpočátku
tomu rozhodně napomůže situace
kolem koronavirové pandemie, kdy
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se kvůli lockdownu mnohem méně
cestuje mezi jednotlivými okresy,
což je na hustotě dopravy znát.
Jenže už příští týden od pondělí 22.
března přijde pro Prostějovany ještě
další zkouška, a podle všeho mnohem ostřejší! Po dílčích opravách
kanalizační sítě, která si vyžádala jen
částečné uzavírky jednoho jízdního
pruhu, od tohoto data uzavírka čeká
celou Vrahovickou ulici, konkrétně
v úseku od křižovatky s Tovární ulicí
až po kostel v Majakovského ulici.
„Občané byli dostatečně předem
upozorněni na internetových stránkách města, v Radničních listech
i ve Večerníku a informační listy byly
dodány do obchodů ve Vrahovicích,
navíc firmy obdržely dopis. Všechny
formy informací obsahovaly mapu
s vyznačenými objížďkami i změnu
trasy městské hromadné dopravy.
Věřím tak, že zprávy o rekonstrukci, termínech a objízdných trasách
se doslala ke všem,“ uvedla Rašková
s tím, že naplánovány jsou také změn
v Městské hromadné dopravě (vše
najdete na www.vecernikpv.cz).
Čeká tedy Prostějov souvislosti
s rekonstrukcí dálnice dohromady s uzavírkou Vrahovické ulice
dopravní kolaps? „Bohužel si nemyslím, že letošní dopravní sezóna
proběhne v pohodě. Situace bude
opravdu komplikovaná, a pokud se
přidá sem tam ještě nějaká nezbytná
lokální oprava, může být problémů
více než dost. Znovu, a budu to opakovat celé léto, chci poprosit řidiče

7åD÷JGOWRN[PWNÆUQDQV[\CéCN[RTXPÊRT¾EGPCTGMQPUVTWMEKF¾NPKéPÊJQ×UGMWRTQEJ¾\GLÊEÊJQ MCVCUVTGO 2TQUV÷LQXC 1F RQPF÷NÊ
 DąG\PC FQLFG PC W\CXÊTMW 8TCJQXKEMÆ
WNKEG
(QVQĄ5&1NQOQWEMÆJQMTCLG

i obyvatele Vrahovic o trpělivost,
pochopení a vzájemnou ohleduplnost jednoho k druhému. Společně
pak všechno zvládneme,“ vzkazuje
náměstkyně primátora Statutárního
města Prostějov.
Připomeňme, že Vrahovická ulice je
od 15. února do 21. března uzavřena
v částečném režimu, vždy na jeden
úsek o cca 20 metrech. Na vině je
oprava kanalizace, která si zatím vyžádala dílčí uzavírky pravého jízdního pruhu ve směru od křižovatky
s Tovární ulicí po kostel v Majakovského ulici. Objízdné trasy nebyly
stanoveny. „Zde probíhá vše podle
plánu,“ ujistila Alena Rašková.

Uzavírka bude probíhat
v následujících etapách a termínech:
8]DYtUNDU\FKOĄFKSUXK÷
YRERXVPĨUHFK

od 15. 3. 2021 do 7. 4. 2021
%XGH VORXåLW SUR EXGRYiQt QRYêFK SĜHMH]GĤ
PH]L REČPD SiV\ VPČU\  D PRQWiå EHWRQRYêFKVYRGLGHOMHGQiVHRSĜtSUDYQiRSDWĜHQtSUR
QiVOHGQRX X]DYtUNX 6WiYDMtFt QiMH]G\ D VMH]G\
]GiOQLFHEXGRXIXQJRYDWEH]RPH]HQtQHQtWĜHED
REMt]GQêFKWUDV

region
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15. března 2021

zprávy z regionu
aneb jsme s vámi u toho...
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Nutrie z Lutotína
PLJUXMÉSR5RPzL

Bělecký Mlýn (mls) - Zajímavého hosta přivítali nedávno na
Běleckém Mlýně. Stala se jím
nutrie, která sem po říčce Romži
emigrovala z nedalekého Lutotína,
kde se tato zvířata přemnožila. Ne
všichni je mají rádi. „Jsou to opravdu potvory. Velmi rychle se množí a vytlačují vydry. U nás v obci
s nimi máme problém, pokousaly
už i psa,“ upozornila Večerník čtenářka Aneta.

Prvníí dvoudenní
P
d d í uzavírka
í k je
j naplánována již na nadcházející víkend

SMRŽICE, KOSTELEC NA HANÉ Tohle se dotkne spousty lidí,
takže je třeba se na to pořádně připravit! Po celý červen by měl
být v souvislosti s budováním severního obchvatu Prostějova
zcela uzavřen hlavní tah do Kostelce na Hané. Na podobnou tFQ-QUVGNEGPGFQLGFGO
uzavírku jedné z nejfrekventovanějších silnic v regionu se bude
třeba řádně připravit. I proto se již začátkem dubna začne opra- Největší komplikace však řidiče
vovat část budoucí objízdné trasy vedoucí ze Smržic směrem čekají v červnu, kdy bude uzavřen
právě hlavní tah mezi Kostelcem na
do Kostelce na Hané.

èGTXGP

PŮVODNÍ
zpravodajstvíí
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Už nadcházející víkend, tedy v sobotu 20. a neděli 21. března, čeká
účastníky silničního provozu úplná
uzavírka nedlouhého úseku kolem
právě budovaného severního obchvatu města. Dotkne se zejména
řidičů mířících do města od Smržic.
Bude se jednat o jakousi předehru
velkého budování, které nás čeká
v průběhu následujících měsíců.

Už od začátku dubna totiž bude
uzavřen úsek vedoucí od Smržic
do Kostelce na Hané a pokračující
pak od velkého skleníku s rajčaty
ve směru k silnici mezi Prostějovem a Kostelcem. „Silničáři chtějí
opravit vedlejší silnice, které se po
uzavření hlavního tahu z Prostějova do Kostelce stanou součástí
objízdné trasy,“ vysvětlil Večerníku
starosta Smržic Aleš Moskal. Co to
bude znamenat pro občany Smržic?
„Kromě jistých komplikací při cestování také zvýšený provoz, jehož si
v souvislosti s budováním obchvatu
užíváme už nyní celkem dost,“ reagoval Moskal.

Hané a Prostějovem. „Zatím vím
o dubnové uzavírce ve směru od
Smržic. Co se týče té červnové od
Prostějova, tak ta je pro nás zatím
5KNPKEG OG\K 2TQUV÷LQXGO C 5OTåKEGOK DWFG RQRTXÆ W\CXąGPC Q PCFEJ¾\GLÊEÊO
relativně daleko,“ řekl nám starosta XÊMGPFW0GRąÊUVWRP¾D[O÷NCDÚVKRQEGNÆNGVPÊRT¾\FPKP[
Foto: Martin Zaoral
Kostelce na Hané František Horák,
podle něhož nezbývá nic jiného než severního obchvatu Prostějova Večerníku,“ ubezpečil na závěr řidito celé nějak vydržet. „Věřím, že po chceme včas a podrobně informo- če náměstek prostějovského primánásledném otevření severního ob- vat mimo jiné také prostřednictvím tora Jiří Rozehnal.
chvatu Prostějova budou mít i obyvatelé Kostelce na Hané výrazně
snadnější a rychlejší spojení na dál5KNPKEG
VGTOÊP
nici ve směru na Brno.“
Tím to ovšem zdaleka neskončí.  2TQUV÷LQX5OTåKEG
 C
Po celé prázdniny má být uzavře-  5OTåKEG-QUVGNGEPC*CPÆ
 Cå
na silnice z Prostějova do Smržic.  2TQUV÷LQX-QUVGNGEPC*CPÆ
 Cå
„O všech uzavírkách a dalších kom 2TQUV÷LQX5OTåKEG
 Cå
plikacích v souvislosti s budováním

Opraví silnici za
zdravotním støediskem
Otaslavice (mls) - Jakmile to počasí dovolí, pustí se v Otaslavicích
do rekonstrukce zhruba 150 metrů dlouhé komunikace za místním zdravotním střediskem. Na
jejím současném špatném stavu
se mimo jiné podepsalo i budování kanalizace. Součástí projektu
je také vznik nového parkoviště,
které nepochybně uvítají zejména
rodiče žáků nedaleké školy.

'(±'"%/*,+,$/*273¡/"(

Pustili se do kanalizace
Alojzov (mls) - Do výstavby
hloubkové kanalizace se pustili
i v Alojzově. To se neobejde bez
částečné uzavírky silnice vedoucí
kolem obecního úřadu. Uzavírka
by měla trvat od dnešního dne,
tedy od pondělí 15. března až do
Velikonočního pondělí 5. dubna.

5VCTwÊOWåR¾NKNRQ
ONCFKPMÆGZOKNGPEG
Z TITULNÍ STRANY

MALÉ HRADISKO Tohle vypadalo jako z nepovedené kriminálky!
Policisté z plumlovského obvodního oddělení jeli uplynulou středu
večer řešit do Malého Hradiska
nahlášenou střelbu a případ domácího násilí. Zhrzený exmilenec se
nejdříve drápal po mladé dívce, aby
ji vyhrožoval zabitím a následně na
uprchající lásku použil i střelnou
zbraň. Dramatický spor musel řešit
i policejní vyjednavač.
„Mezi podnapilým starším mužem
a mladou osmnáctiletou dívkou, kteří
bývali dříve partnery, došlo ve středu
10. března okolo jedenadvacáté hodiny ke slovnímu sporu. Rozepře se
vyhrotila a podezřelý dobře mířenou
pěstí uhodil dívku do tváře. Poté jí
k hlavě přiložil střelnou zbraň a vyhrožoval jí zabitím. Poškozená nakonec
bez fyzické újmy z domu unikla, avšak
při útěku na ni podezřelý z okna ještě
vystřelil,“ popsala děsivě vyhlížející
událost Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Jakmile se na místo činu dostavili policisté, k žádnému násilí už nedocházelo.
Přispět k tomu měl i přítomný vyjednavač. „Muž byl bez použití donucova-

cích prostředků zadržen před domem
a převezen na služebnu. Střelnou zbraň
dobrovolně vydal. Podle prvotního
ohledání se jedná o plynovou pistoli,
nicméně je předmětem dalšího šetření
a zkoumání, o jakou zbraň se přesně
jedná,“ konstatovala Zajícová.
Oproti některým očekáváním, že
zadržený muž poputuje vzhledem
k závažnosti případu do vazby, byl
propuštěn na svobodu. A podle všeho mu za střelbu na mladou exmilenku, byť z plynové pistole, nehrozí
zrovna dvakrát přísný trest… „Muž
je podezřelý z trestného činu nebezpečného vyhrožování, za který trestní
zákoník stanoví až jednoletý trest odnětí svobody. Po všech provedených
úkonech byl podezřelý propuštěn ze
zadržení na svobodu,“ potvrdila policejní mluvčí.
Večerník kontaktoval se žádostí o komentář k případu starostu Malého
Hradiska. „Nezlobte se, ale nemáte
ničím podloženo, že došlo ke střelbě,“
zpochybnil vyjádření policie starosta
Marian Fiedler. „Ostatně o tom pánovi, stejně jako o té dívce mám svoje
mínění, ale nechci se k tomu do médií
vůbec vyjadřovat,“ utnul první muž
obce rozhovor.
(mik)

Kostelní se uzavøe
Konice (mls) - Kostelní ulice
vedoucí kolem zámku v Konici
bude částečně uzavřena. Termín
uzavírky je od dnešního dne, tedy
od pondělí 15. března až do pátku
16. dubna. Důvodem je umístění
kabelu nízkého napětí.

Opraví ponièenou silnici
Horní Štěpánov (mls) - Komunikaci v jižní části obce se rozhodli opravit v Horním Štěpánově.
Asfaltová silnice dostala pořádně
zabrat při výkopech inženýrských
sítí, kdy se některé její části dokonce propadly. Na části komunikace leží pouze štěrk. Celkem se
budou opravovat dvě trasy, první
z nich je dlouhá 266 metrů a druhá
118 metrů, obě dostanou nový
asfaltový povrch. Obec již na realizaci projektu získala povolení od
konického stavebního úřadu.

5('$.&(9(Ġ(51Ì.8
má OMEZENÝ PROVOZ!
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ŘÁDKOVOU INZERCI A VZPOMÍNKY PŘIJÍMÁME NEPŘETRŽITĚ
NA E-MAILU: INZERCE@VECERNIKPV.CZ a TEL.: 608 960 042
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Plánují nové zastávky
Bílovice-Lutotín (mls) - Na nové
autobusové zastávky i se zálivy se
mohou těšit obyvatelé Lutotína.
Vzniknou nad vesnicí u silnice
mezi Kostelcem na Hané a Hluchovem. Obec v této souvislosti
uzavřela smlouvu o spolupráci
s Kostelcem na Hané, jemuž část
pozemků patří. Uzavření této
smlouvy bylo jednou z podmínek
pro podání žádosti na dotaci na
tuto stavbu.

V

www.vecernikpv.cz

21030910277

NIVA Plné ruce práce měli v noci
z úterý 9. na středu 10. března hasiči z Protivanova. Spolu s několika dalšími jednotkami zasahovali
u požáru sklepa v Nivě.
Na místo zamířila kromě domácí jednotky dobrovolných hasičů také ta
z Drahan a profesionální hasiči z Prostějov i Boskovic. Zasahující jednotky
brzy získaly požár pod kontrolu, a to
přestože jim práci ztěžovala skutečnost, že v prostorách museli zasahovat
v dýchací technice. Následně se hasiči
pustili do dohašování a odvětrávání
prostor. Při požáru ani následném zásahu se nikdo nezranil.
(sob)

+DVLĀHSRWUiSLO

NĚMČICE NAD HANOU S nepříjemností se museli potýkat řidiči i cestující vlakem předminulou sobotu na jihu Prostějovska.
Důvodem byla dopravní nehoda,
při níž nákladní Avie uvízla pod
železničním mostem v Němčicích nad Hanou. Výsledkem bylo
přerušení dopravy na mostě i pod
ním. Nestalo se tak poprvé, přemostění hlavní silnice do Prostějova je místem, kde naložená auta
často uvíznou.
„Dopravní nehoda, při níž nákladní
automobil narazil v Němčicích nad

DLOUHÉ PRŮTAHY

zcela ve vlastnictví Olomouckého
kraje, ale vede přes parcely soukromých vlastníků. Olomoucký kraj tak
v současnosti oslovuje jednotlivé
majitele a nikdo neví, jak to dopadne,“ osvětlil před necelými třemi lety
zapeklitou situaci starosta Ohrozimi
Michal Lukeš s tím, že první etapa se
měla dotknout právě úseku z Prostějova až do Vícova.

Hanou nástavbou do mostní konstrukce, zastavila na hodinu a půl
provoz v úseku Němčice nad Hanou – Nezamyslice,“ potvrdil mluvčí
správy železnic Dušan Gavenda.
Při odstraňování následků nehody
pomáhali hasiči. „Při nárazu došlo
k poškození dopravního značení
umístěného na konstrukci mostu.
Po kontrole mostní konstrukce a železničního svršku pracovníky Správy
železnic byl provoz na trati obnoven
v 16.16,“ dodal mluvčí pro Večerník
s tím, že při nehodě nebyl nikdo zraněn.
(sob)

BÍLOVICE-LUTOTÍN Znak. Nechybí na obecním majetku, při
slavnostech, ani při akcích místních
hasičů. Je už jen pár obcí, kterým
podobné symboly chybí. Jednou
z nich jsou Bílovice-Lutotín. Zastupitelé této vesnice však na svém
posledním zasedání řešili právě
otázku této novinky.
„Je to taková dlouholetá záležitost.
Vždy jsme měli k řešení jiná témata,
i když jsme byli oslovováni heraldiky.
A u příležitosti překreslování pečetí
jsme si řekli, že by se toho dalo použít
při tvorbě znaku,“ vyjádřil se starosta
obce Miroslav Hochvald. A zároveň
prozradil, co konkrétně by lidé na znaku i praporu v budoucnu mohli nalézt.
„V minulosti Bílovice a Lutotín patřili
pod Lichtenštejny a olomouckou kapitulu. Lutotín tak třeba reprezentuje
symbol stromu, Lichtenštejny zase
koně a světská část Bílovic byla vyjádřena lilií. To vše by měl v budoucnu
znak obsahovat, na pozadí moravské
vlajky nebo červenožlutém podkladu,“ nastínil záměr starosta.
Zastupitelé s ním v čele nedávno schválili to, aby byla uzavřena smlouva s heraldikem z jižních Čech. „Ale osobně si
myslím, že letos ještě mít znak nebudeme,“ zavěštil Hochvald.
(sob)

1DGE\ÊUM¾PQXÆU[ODQN[\CUVWRKVGNÆQFUQWJNCUKNKUONQWXWUJGTCNFKMGO
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

chystá se na nový znak

O vyjádření požádal Večerník prostřednictvím otázek zaslaných e-mailem i zástupce Olomouckého kraje.
Především nás zajímalo, jak to aktuálně s projektem na rekonstrukci silnice
II/150 vypadá a kdy by se práce mohly rozběhnout? Přestože jsme dotazy
poslali již ve středu, odpovědí jsme
se však do uzávěrky tohoto vydání
nedočkali. Čekat budeme dál a snad
tak budeme moci učinit v některém
z dalších vydání.

KRAJ ZATÍM NEODPOVĚDĚL

REDAKCE

ŘÁDKOVOU INZERCI
A VZPOMÍNKY
PŘIJÍMÁME
NEPŘETRŽITĚ
NA E-MAILU:
INZERCE@
VECERNIKPV.CZ
aTEL.: 608 960 042
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Lidé z Němčic nad Hanou se mohou
do výzvy zapojit tím, že vyrobí velké
velikonoční vajíčko o velikosti minimálně 30 cm. Následně jej vystaví v okně
svého bytu či na zahrádce svého domu.
Kromě toho je třeba jej vyfotit a poslat na e-mail kultura@nemcicenh.
cz. Mohou tak učinit až do Velikonočního pondělí 5. dubna. Kraslice budou
započítány do soutěže obcí po celé ČR,
Němčice jsou přitom zatím jediným
zástupce Olomouckého kraje.
Vítěz bude vyhlášen ve středu 14. dubna
a získá titul Velikonoční Kraslicov 2021.
Výtvory z různých koutů republiky mohou lidé už nyní obdivovat ve facebookové skupině zajíců už je dost, letos frčí
vajíčka.
„Věříme, že si letošní Velikonoce užijeme a uděláme z našeho města Kraslicov 2021!“ burcuje Helena Spisarová
z Němčic nad Hanou, která při této
8ÚVXQT[\Tč\PÚEJMQWVčTGRWDNKM[OQJQWNKFÆWåP[PÊQDFKXQXCVXGHCEGDQQMQXÆUMWRKP÷ příležitosti převzala přezdívku „obecní
\CLÊEčWåLGFQUVNGVQUHTéÊXCLÊéMC
(QVQ(CEGDQQM kvočna“.
(mls)

NĚMČICE NAD HANOU Po dlouhé zimě bývá jaro o to krásnější. Udělat ho ještě zajímavější pro sebe i své okolí se rozhodli v Němčicích nad
Hanou a vyzvali místní občany, aby se zapojili do velké Velikonoční výzvy.
Stane se díky tomu z Němčic nad Hanou Velikonoční Kraslicov 2021?

Nìmèice se ucházejí o titul
Velikonoèní Kraslicov 2021

Michal SOBECKÝ

KONICE Dlouho odkládaná rekonstrukce konického náměstí je, zdá
se, na spadnutí. Zastupitelé ale i veřejnost měli možnost se seznámit
s tím, jak by měla vypadat. V pořadí již třetí studie má zachovat jak parkovací plochy, tak plochy zeleně, přibýt by mělo vody. Jedna z obyvatelek města však kontaktovala Večerník s tím, že to dobré ze současného
náměstí zmizí... Skutečně hrozí masivnější kácení?
Městský úřad přitom v minulosti
argumentoval, že stromů by se re„Co jsem se dozvěděla, měly by jít k zemi vitalizace dotknout neměla. Jak to
dvě, možná i tři ze vzrostlých lip. V to- tedy bude? „V žádném případě to tak
mhle směru jsem zásadně proti. Sedět není, je to úplný nesmysl,“ zdůraznil
.GVKVÆRN¾P[PCQRTCXWd*KVNGTQX[F¾NPKEGqLUQW\CJCNGP[ONJQWMVGT¾D[UGFCNCMT¾LGV na úřadě, nepovolila bych to,“ prozradila starosta Michal Obrusník. „Uvidíme,
ZHQVQ/CTVKP<CQTCN žena, která si nepřála zveřejnit své jméno. jak dopadne projektová dokumenta-
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OLŠANY U PROSTĚJOVA Školky, školy, podniky, služby, už hodně míst padlo za oběť karanténám.
Nyní přibylo další na Prostějovsku. V Olšanech musel být výrazně
omezen provoz obecního úřadu.
Vyskytla se zde totiž nákaza koronavirem a část osazenstva úřadu tak
musela zamířit do karantény.
„Nakažený byl jeden člověk. Předpokládaná karanténa je do příští středy,“ potvrdil místostarosta obce René Všetička.
On sám a starosta aktuálně v karanténě
nejsou, v případě Milana Elfmarka
se ale ještě čekalo na výsledek testu.
Místostarosta ovšem upozorňuje, že

přes nepříznivou situaci není úřad zcela
ochromen. Přesto se ale budova vylidnila. „Koronavirus se týká jedné kolegyně,
co byla pozitivní. Plus další dvě kolegyně
jsou tedy v karanténě,“ vypočítává místostarosta Olšan u Prostějova.
Pro veřejnost je nyní obecní úřad uzavřen. Obec podobně jako třeba Kostelec na Hané nebo Kelčice musela řešit
koronavirus i ve školce. „K dnešnímu
dni je pak na území obce koronavirus
prokázaný u šestadvaceti lidí. V sousedním Lutíně mají třeba případů
více, ale mají zase téměř dvakrát tolik
obyvatel,“ konstatoval uplynulý pátek
René Všetička.
(sob)

Covidový problém:
2OåDQ\PXVHO\]DYőtW~őDG

15. března 2021

PŘEMYSLOVICE Hned několik církevních památek lze nalézt na území Přemyslovic. Ne všechny jsou ale
v dobrém stavu. Jednou z takových stavbiček je také kaplička svaté Barbory, která pochází z přelomu 18. a 19.
století a nachází se v jedné z postranních uliček. A stranou zájmu zůstávala dlouhá léta i její rekonstrukce. To se
ale nyní mění. Zastupitelé už rozhodli o tom, že práce na kapličce budou zahrnuty do letošního rozpočtu.
Proč se obec rozhodla do drobné
památky investovat, vysvětlil místostarosta Přemyslovic. „Kaplička
už opravu potřebuje, je to tam hodně špatné. Chceme ji celou zrekonstruovat,“ vyjádřil se Karel Janeček
k budoucnosti památky.
Její oprava by podle všeho měla spolknout
šestimístnou finanční cifru. „Částka se
pohybuje zhruba okolo půl milionu. Uvidíme ještě, zažádali jsme o dotační titul.
Pokud na něj nedosáhneme, budeme ji
muset opravit z vlastních zdrojů,“ povzde- 1DGE UG TQ\JQFNC KPXGUVQXCV FQ QRTCX[ MCRNKéM[ \CUX÷EGPÆ RCVTQPEG JQTPÊMč F÷NQUVąGNEč
(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ
chl si přemyslovický místostarosta. (sob) CQEJT¾PM[PKRąGFOQTGO

QDRSUDYXNDSOLĀN\

3őHP\VORYLFHVHFK\VWDMt

(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

ce. Maximálně půjde o jeden strom
v jižní části náměstí, jinak nic nehrozí,“
uklidňuje. „Jde naopak o to, že stromy
jsou velmi důležité jako klidová zóna,
své nezastupitelné místo tam mají.
Celá studie náměstí byla navíc dvakrát
představována veřejnosti v komunitním centru – každý se k tomu mohl
vyjádřit,“ upřesnil starosta města.
Vlastní rekonstrukce by měla fakticky
začít ještě letos, a to zakončením jedné
podstatné části každého stavebního
počinu, tedy projektu.

2ąKLFQWQNÊR["0÷MVGąÊOÊUVPÊUGDQLÊåG-QPKEGRąKLFGQ\GNGPÆXGNKM¾P[\P¾O÷UVÊd,GVQPGUO[UNqTGCIWLGUVCTQUVC

STÁLE BEZ VÝSLEDKU Fµ>@IÁI<IµHîNOÁ

silnici. A on mi tehdy povídá: ‚No, vy
schválně jedete po těch největších hrbolech!‘ zavzpomínal Bokůvka, podle
něhož se situace s novým vedením
kraje nijak nezlepšila. „Zatímco dřívější hejtman s námi alespoň pravidelně
jednal, toho nového jsem ještě vůbec
neviděl. Poslední schůzka na kraji se
konala, tuším, v lednu, ale na ní nikdo
z vedení úřadu přítomný nebyl. Setkali jsme se pouze s projektanty a ti nám
tedy nic konkrétnějšího neřekli,“ netajil své rozčarování starosta Stínavy.

Bílovice-Lutotín:

Vše se ovšem neúměrně protahuje.
kkopci, který
k ý se stall skutečným
k č ý sym- „Už jsme absolvovali nespočet setkání
bolem katastrofálního stavu silnic po se zástupci kraje, ale pořád se dozvídáme něco jiného. Nikdo absolutně
letošní zimě.
neřekne, kdy to bude. Pokud mají
AMBICIÓZNÍ PROJEKT
už tak dlouho problémy s výkupem
pozemků, nechápu, proč už je dávno
Přitom na klíčové silnici se mělo začít nevyvlastnili,“ nebral si servítky Pavel
pracovat už loni. Rekonstrukce „Hit- Bokůvka, který na zástupce hejtmanlerovy dálnice“ se měla stát součástí ství dle svých slov opakovaně apelooprav komunikace vedoucí z Prostě- val, aby s neutěšeným stavem silnice
jova přes Ohrozim, Vícov a Protiva- něco udělali. „Je to asi dva roky, co
nov až k hranicím Olomouckého kra- jsem dokonce tehdejšího krajského
je. „Problém spočívá v tom, že silnice náměstka pro dopravu Jana Zahradv úseku „ohrozimského kopce“ není níčka vzal na projížďku po celé téhle

N
'DOvÈK ûÈvQÈ

Už bby bbylo
l na ččase!! A
Ani více
í jakk pětě
asedmdesát let po skončení druhé
světové války Prostějovsko stále
nepřišlo o jednu ze svých kuriozit. Tou je panelová silnice vedoucí
z Prostějova do Ohrozimi, která byla
postavena za protektorátu Čechy
a Morava. Stalo se tak v souvislosti
s rozmachem tehdy strategického letiště ve Stichovicích. Od té doby komunikace doznala jen minimálních úprav.
Paradoxně stav panelovky je ještě celkem solidní ve srovnání s vyasfaltovaným úsekem přímo v ohrozimském

Martin ZAORAL

PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

PROSTĚJOVSKO Tohle se pořádně protahuje! „Už pět let jezdíme na krajský úřad do Olomouce a zatím stále bez výsledku.
Původně to vypadalo, že se bude jednat o projekt století, ale pak
se to jen osekávalo a podle nynějších plánů by se měly nakonec opravovat jen některé úseky. Ale ani s nimi se neděje vůbec
nic a my nevíme, na čem jsme,“ takto hodnotí starosta Stínavy
Pavel Bokůvka přípravy projektu opravy silnice z Prostějova
přes Ohrozim, Vícov, Stínavu, Malé Hradisko a Protivanov.

Brzdí vše výkupy pozemků v úseku
zničeného „ohrozimského“ kopce?

ÈÉËºÏºĎÁÂÍÅ¾ËÈÏÒ½ÅÇÂ¼¾āÌ¾¼ÁÒÌÍÎ[É,ÍÅ¾ÍßµNOHÁNOIÁ>CN@J=µQµ
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aneb jsme s vámi u toho...
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Počátkem března si pětatřicetiletý
muž z Prostějovska řekl, že nebude
čekat na naskladnění nových herních konzolí elektroprodejnami a raději se vydal riskovat na internetový
inzertní portál. Tam dosud nezjištěný prodejce jednu konzoli Playstation 5 nabízel, a to za částku 15 150
korun. Po provedení bezhotovostní
platby však toužebně očekávané zboží nedorazilo. Po další komunikaci
prodejce kupujícímu zaslal zpět pouze 1 000 korun a dál věc odmítl řešit.
Netrpělivý hráč tedy věc oznámil policistům, kteří ji šetří pro podezření
ze zločinu podvodu. Za ten jeho pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody
na dva roky až osm let.

Zaplacenou konzoli
nedostal

Minulé pondělí 8. března ráno hned
dvakrát zaměstnal třicetiletý cizí
státní příslušník policisty z obvodního oddělení v Němčicích nad
Hanou. Brzy ráno policisté na linku
158 přijali oznámení o poškození
dveří a rozbití skel na dveřích domu
v ulici Nádražní v Němčicích nad
Hanou. Po příjezdu na místo našla
hlídka nejen oznamovatele, ale i pachatele, který se pokoušel z místa
odejít a odmítl se podrobit dechové
zkoušce. Protože s hlídkou nespolupracoval a bylo patrné, že bude
ve svém protiprávním jednání pokračovat, byl zajištěn a převezen na
služebnu. Jakmile pominuly důvody zajištění, byl propuštěn na svobodu. Za sebou nechal škodu 1 500
korun a bude se zodpovídat z přestupku proti majetku. Netrvalo ale
dlouho a strážci zákona opět přijali
oznámení, že se dotyčný pohybuje
v blízkosti kolejiště na místním vlakovém nádraží a výpravčímu se svěřuje s tím, že ho nebaví život. Muž
opět skončil na služebně, kde se mu
věnoval přivolaný lékař a převzal si
ho do své péče.

Život ho prý nebaví
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rozhovor večerníku - 2. díl

Marcela Labanová Annenková se stala první Češkou,
která uběhla 250 km dlouhý Marathon des Sables
PROSTĚJOVSKO Dosažení jakéhokoliv cíle s sebou vždy nese i zahájení příprav na další překážky. Vše
podobné prožila Marcela Labanová
Annenková (na snímku uprostřed),
pro níž se po uběhnutí šestidenního pouštního maratonu svět určitě
život nezastavil. Naopak zanedlouho nabral dosti nečekaný směr,
který vyvrcholil narozením dvou
dětí. I v rámci své další životní cesty
musela překonávat řadu obtíží, při
jejichž zdolávání byly pro tuto ženu
vytrvalost, sportovní duch i nezdolný optimismus opravdu více než
dobrými pomocníky. Mimo jiné
bojovala s problematickým vývojem svého malého syna, což ji ve
finále otevřelo nový svět nutriční
terapie. Díky čemu se jí vše podařilo
zdárně překonat? A jak se snaží ona
sama pomáhat jiným? Nejen o tom
je druhá část našeho obsáhlého rozhovoru, která plynule navazuje na
první díl z minulého čísla.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL
yy Co vám účast na Marathon des
Sables dala do dalšího života?
„Když člověk dokáže překonat bolest
a všechny ty věci, které se tam děly, tak
zjistí, že dokáže snad úplně všechno…
(smích) Přesněji řečeno: pochopila
jsem, že v sobě máme obrovskou sílu,
o níž v běžném životě nemáme ani
tušení. Nevíme, co vše jsme schopni
dokázat. Rázem se žije o něco snadněji, více si věříte, že zvládnete věci, které
jsou závislé pouze na vás. Samozřejmě,
že jsou situace, které nejste schopni
ovlivnit, ale to už je o něčem jiném...“
yy Předpokládám, že jste na běh
dosud nezanevřela.
„Jasně, běhám pořád. V okolí Vojtěchova jsou k tomu úžasné podmínky.
Ale už dávno neběhám takové objemy,
obvykle ne víc jak deset kilometrů. Jde
mi teď o to, abych zůstala zdravá a k pohybu přivedla i své děti. Stalo se to součástí našeho zdravého životního stylu
a slouží to i pro naši rodinnou pohodu.
Navíc se přiznám, že přes zimu často
raději cvičím doma…“
yy Řada dětí se nyní málo pohybuje kvůli tomu, že přestaly chodit do
různých sportovních kroužků. Ale

běh či jízda na kole jsou pro ně stále
dostupné. Co potřebují k tomu, aby
o ně měly samy zájem?
„Co rodina, to jiný přístup. Za sebe
mohu říct, že jsem člověk, který si bez
pohybu svůj život nedokáže představit. Pohyb nás všechny nabíjí, rozvíjí
a pomáhá nám vyčistit si hlavu. Myslím, že tohle je přirozené pro všechny,
zejména pak pro děti. Pokud ty sedí
celé dny u počítače při on-line výuce,
nelze se divit, že na ně může padnout
určitá tíseň a že se jim pak už nic nechce a nemají ani chuť jít vean. My
jsme se naše děti snažili vést k pohybu
už před covidem, stále jim jdeme příkladem, neděláme to však tak, že za
každou cenu musí uběhnout či ujet nějaký počet kilometrů. Jen tak to pro ně
může být zábava. Zatím je to tak, že ne
vždy se jim chce, ale vždy když skončí,
tak jsou šťastné. Jestli je to pro ně samotné ovšem to pravé ořechové, na to
si budou muset časem přijít samy.“
yy Kromě toho, že aktuálně pracujete v ostravském centru pro asistovanou reprodukci, tak se také hodně věnujete zdravé stravě. Co vás
k tomuto přivedlo?
„Je to hlavně další věc, která mi dělá radost. Díky zdravé stravě se vyléčil můj
syn, který měl po narození velké zdravotní komplikace. Během roku a půl
jsme zjistili, že má těžké astma a silně
se u něj projevovalo ADHD. Měli
jsme velké problémy s jeho chováním,
nebyl schopný u ničeho vydržet, býval neustále nemocný, vypadalo to, že
snad nebude schopen být součástí nějakého kolektivu či chodit normálně
do školy. Díky tomu, že jsme změnili
stravu, tak se z něj stal naprosto zdravý
a normální kluk.“
yy Co mu tak pomohlo?
„Zlomilo se to během týdne poté, co
jsme ze stravy vyloučili potraviny, které
pro něj byly rizikové. Mezi ně patřil lepek,
mléčné výrobky a vajíčka. Bylo úžasné
vidět, jak se to dítě najednou proměnilo.
V Kanadě jsem si pak vystudovala nutriční terapii a začala se tomu naplno věnovat. Hodně lidí pak za mnou chodilo a já
řešila jejich problémy i potíže jejich dětí.
I po návratu do České republiky jsem
se tomu dál věnovala a dělala workshopy pro čím dál více lidí. To se však nyní
kvůli covidu utnulo. Přesto jsem ráda, že
kromě zaměstnání, které mě baví, mohu
sbírat informace a energii i někde jinde.“
yy Hodně se v současnosti mluví
o nejrůznějších „superpotravinách“. Máte i vy nějakou takovou,
která by pro nás byla vhodná?

„Vždy je třeba brát člověka jako celek.
Nelze si říct, že pouze strava či pohyb
nás mohou ze všeho vyléčit. Svoji roli
určitě hrají lidé, jimiž se obklopíme, či
pozitivní přístup ke světu. Navíc každému z nás vyhovuje něco jiného. Nedá
se tedy říct, že když budete jíst tohle,
tak budete zdraví a šťastní. To opravdu
ne. Základ zdravé stravy je určitě ovoce
a zelenina. Sama pak ujíždím na tom, že
si vyrábím domácí müsli. Pokud bych
mohla něco doporučit, pak je to kimči.
Jde o salát, který připravujeme z čínského zelí, ředkviček, mrkve, zelené cibule,
zázvoru a česneku. Do tohoto původně
korejského jídla se normálně přidává
ještě chilli, bez něho se však i kvůli dětem obejdeme.“
yy Kombinace zdravého jídla
a dostatečné míry pohybu je nepochybně předpokladem pro zdravý
a spokojený život. Co byste k těmto
dvěma věcem ještě přidala?
„Určitě radost ze života. Pomáhá, když
se každý den radujeme z malých věcí
a jsme vděční za to, že tu můžeme být.
A když nás těší lidé, které máme kolem
sebe. To je strašně důležité.“
yy Co nám chybí, že se nám ne vždy
daří tuto harmonii najít?
„Kdysi jsem četla, že radost si má člověk navlékat jako korálky, které si dává
kolem krku. Její podstatou tedy nejsou
nějaké velké balvany jako třeba výhra
ve sportce. Ty korálky, to jsou drobnosti jako třeba, když se ráno vzbudíte

Syn nebyl schopný u ničeho vydržet,
býval neustále nemocný, vypadalo to,
že nebude schopen chodit normálně
do školy. Díky tomu, že jsme změnili
stravu, tak se z něj stal naprosto
zdravý kluk. Zlomilo se to poté,
co jsme ze stravy vyloučili lepek,
mléčné výrobky a vajíčka...
vedle člověka, kterého máte rád. Když
jsou děti šťastné a dělají věci, které je
baví, když mají kamarády a vy práci,
která vás naplňuje, či potkáváte lidi,
co vás něčím obohacují. Jsou to prostě
drobnosti, na které však mnoho lidí
v průběhu všedního dne zapomíná.
Přitom my tu radost ani nemusíme
nějak zvlášť hledat. Stačí, když si uvědomíme, co vše kolem sebe máme a že
je vlastně zázrak, že na tomhle světě
vůbec můžeme být.“
yy S takovým životním pocitem se
vám nepochybně všechny obtíže
zvládají lépe. Je tomu tak?

„Samozřejmě, že problémy k životu patří. Přitom záleží na každém
z nás, zda se budeme hroutit, či ne.
Sama mám ráda latinské motto „per
aspera ad astra“ čili přes překážky ke
hvězdám. Kdyby nás ten život občas
trochu nepotrápil, jak bychom jinak
mohli vyrůst? Pravděpodobně bychom zůstávali stále na jednom místě. Ale díky tomu, že ten život je někdy těžký, donutí nás něco nového
se naučit či někoho jiného poznat.
A to pak dělá život nejen krásným,
ale i hodnotným.“
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vizitka
MARCELA LABANOVÁ ANNENKOVÁ

21031210297

DOKONČENÍ Z MINULÉHO VYDÁNÍ

✓ 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

zpravodajství
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PŮVODNÍ
zpravodajství
na této straně
pro Večerník

Michal KADLEC
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„I nadále budeme hledat alternativní řešení hubení plevele,“
ujišťuje první náměstek prostějovského primátora Pospíšil
PROSTĚJOV Téma, které je už více než rok hodně žhavé. Dlouhá léta při ničení plevele na nejrůznějších místech
Prostějova používaný Roundup i další chemické prostředky
obsahující glyfosáty společně zavdaly příčinu masových protestů veřejnosti. Petici proti používání glyfosátů do této chvíle
podepsalo už 1 612 občanů a zástupci petičního výboru přišli
také na jednání zastupitelstva v úterý 23. února. Zhruba půlhodinová diskuse vyústila však v jediné. Zastupitelstvo hlasováním vzalo argumenty petičníků na vědomí, ale tím využívání Roundupu při ničení plevele nepřestane. Radní však občany
ujišťují, že i nadále budou hledat jiné ekologické možnosti.
Protestní petice se už na prostějovském
zastupitelstvu projednávala během loňského roku hned dvakrát. „Rada města
slíbila, že bude pečlivě s předstihem avizovat plán chemických postřiků. Nedodržela to! Stejně tak nedodržela slib, že
ošetřované plochy bude označovat a dohlížet na společnost, která postřiky provádí. Radní také slibovali, že budou hledat
alternativní prostředky při ničení plevele.
A výsledek? Znovu se v našich ulicích
masivně stříká Roundupem a dalšími
škodlivými látkami. A mnohdy se stříkají
i komunikace bez jakýchkoliv známek
zaplevelení. Při plánování postřiků se nebere žádný ohled na předpovědi počasí
ani na aktuální stav počasí. Škodlivé látky
se aplikují v těsné blízkosti mateřských
škol nebo dětských hřišť. Požadujeme
okamžité zastavení používání glyfosátů,“
bouřila na zastupitelstvu jedna z autorek
petice Jana Jílková.
Za pravdu ženě z veřejnosti dali i někteří zastupitelé z řad opozice. Ti tepali radní, že pro nalezení ekologických
metod hubení plevele udělali jen velmi málo. „Navíc bychom neměli pouze

přijímat usnesení, že petici občanů bereme jen na vědomí. Je to alibistické a nic se
tím nevyřeší,“ ozval se Martin Hájek (Na
rovinu!). Právě toto opoziční seskupení
pak vyslovilo protinávrh, aby zastupitelstvo vyhovělo protestní petici, a navíc
uložilo radě města postupně zrušit nástřiky obsahující Roundup. Pro tento
protinávrh se ale při hlasování vyslovilo
pouze devět zastupitelů. Nejvyšší politický orgán pak naopak 23 hlasy zastupitelů
schválil původní návrh radních, že petice
občanů se vezme pouze na vědomí.
Co tedy bude následovat? „Petice občanů je naprosto legitimní, ale
v mnohém se nezakládá na pravdivých
argumentech,“ spustil argumentace Jiří
Pospíšil (PéVéčko), první náměstek
primátora Statutárního města Prostějov. „Od letopočtu 2019 na základě
podnětů od občanů prověřovala společnost FCC Prostějov možnost likvidace nežádoucích plevelů jiným způsobem než používáním chemických
prostředků. V průběhu předminulého
roku začala provádět ve vytipovaných
lokalitách likvidaci nežádoucích plevelů

na komunikacích také pomocí horké
tlakové vody, a to například v blízkosti
travnatých ploch, záhonů, dětských
hřišť a sportovišť. A to jako alternativní
doplnění chemické likvidace plevelů.
Od července 2019 pak FCC používá
na likvidaci nežádoucích plevelů na
komunikacích přípravek Roundup Biakiv, který je ekologicky nejšetrnějším
herbicidem pro použití v ekologicky
citlivých oblastech, v lesnictví, vodním
hospodářství a na veřejných plochách,“
objasnil Pospíšil s tím, že na zasedání
zastupitelstva konaném dne 28. dubna
2020 byli všichni informováni
o jednotlivých krocích, které již vedení
města v této problematice konalo, a situaci zastupitelům objasňoval i zástupce
FCC, když vysvětloval jednotlivé kroky
a postupy. Zároveň první náměstek primátora dodal, že magistrát hledal další
alternativní metody. „V jarních měsících 2020 bylo otestováno užití osmiprocentní kyseliny octové a přípravek
Beloukha Garden s účinnou látkou kyselinou pelargonovou. Na takto ošetřených plochách byl sledován a posouzen
účinek těchto prostředků. V případě
Beloukha Garden se viditelný účinek
dostavil čtvrtý den po aplikaci, bohužel
nebyl plošný a u vzrostlého plevele byl
naprosto minimální. Likviduje pouze
nadzemní část rostliny. V případě osmiprocentního roztoku kyseliny octové
byl jedenáctý den po aplikaci výsledek
na trávě srovnatelný s postřikem Roundup Biaktiv. Účinek na vzrostlé plevele
byl stejně jako v předchozím případě minimální. Opět likviduje pouze
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nadzemní část rostliny. Nevýhodou
obou přípravků je, že jejich účinnost
není dostatečná, traviny likviduje jen
z části a na plevele jsou neúčinné. Jejich
použití by znamenalo neefektivní a neekonomické řešení, které by v konečném důsledku vedlo k nutnosti použití
vyššího objemu chemických prostředků v krajině,“ konstatoval Jiří Pospíšil.
Společnost FCC na pokyn magistrátu vyzkoušela i další ekologický
způsob ničení plevele ve městě.
„Z testovaných metod likvidace plevele nechemickou cestou vyšla jako
nejúčinnější metoda likvidace plevele
horkou vodou či horkou párou. FCC
má aktuálně k dispozici jedno vozidlo
se speciální nástavbou ECLIP M1000,
které k tomuto způsobu likvidace plevele lze použít. Nevýhodou použití
této technologie je její vysoká časová
náročnost a z toho plynoucí náročnost finanční. K likvidaci takto dochází

pouze u nadzemní části rostliny, a proto
je nutné tuto metodu v průběhu vegetativní sezóny několikrát opakovat.
Navíc likvidace horkou vodou se dá
využít pouze v místech, kde to cestní síť
dovoluje,“ uvedl dále Pospíšil a doplnil,
že v průběhu loňského roku si společnost FCC zapůjčila ještě jeden stroj na
ničení plevele horkou párou, za který
magistrát zaplatil více než půl milionu
korun. „Aktuálně jsou tedy chemické
postřiky s obsahem glyfosátu jediným
skutečně účinným chemickým prostředkem. A z konzultace s pracovníky
z Ústředního kontrolního a zkušebního
ústavu zemědělského z Oddělení rostlinolékařské inspekce vyplývá, že glyfosát
je v praxi z pohledu použití ostatních
používaných chemických látek jednou
z nejméně nebezpečných. Přípravek
Roundup Biaktiv není po zaschnutí
nebezpečný pro lidi ani zvířata. Na základě dosavadních zkušeností je likvi-

dace nežádoucích plevelů pomocí horké tlakové vody či jiných nechemických
metod vhodnou alternativou, která
však zatím z provozně technických důvodů plnohodnotně nenahradí používání chemických prostředků za účelem
dosažení výsledků, které jsou v současné sobě pro čistotu města standardem,“
tvrdí první náměstek primátora.
Z usnesení posledního zasedání zastupitelstva vyplývá, že Roundup se bude
při ničení plevele v Prostějově používat
i nadále, určitě tedy alespoň v letošním
roce. „Výjimkou budou plochy v okolí
mateřských a základních škol, sportovních zařízení a dětských hřišť, kde se již
používá a používat se bude alternativní
způsob – likvidace horkou párou. Chtěli
bychom do budoucna likvidaci horkou
párou rozšířit i na další lokality, zatím to
kapacitně nejde. Ale zcela jistě i nadále
budeme hledat další alternativní řešení,“
ujistil Jiří Pospíšil.
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PROSTĚJOV V Prostějově postupně
vznikají nové oblasti s výstavbou rodinných domů. Zastupitelé na svém
posledním jednání v úterý 23. února
nakonec po nezvyklých peripetiích
připomínajících divadelní frašku
schválili názvy dvou nových ulic ve
Vrahovicích. Jedna ponese jméno po
Jiřím Štaidlovi, druhá zase po blízkém
spolupracovníku Karla Gotta Karlu
Svobodovi. Jedná se o ulice s nově vybudovanými nemovitostmi v lokalitě
za ulicemi Oskara Nedbala a Vítězslava Nováka.
„Nově vzniklé ulice vyžadují, pro potřeby evidence obyvatel, svá pojmenování,
tedy nové adresy. Doporučujeme proto
zastupitelům zachovat stávající způsob
pojmenování inspirovaný geograficky,
vlastenecky či botanicky. V této lokalitě
jsou ulice pojmenovány podle hudebních skladatelů, jako je například Vítězslav Novák, Oskar Nedbal, Bohuslav
Martinů či třeba dirigent Václav Talich,“
sdělil zastupitelům primátor František
Jura (ANO 2011). „Jedna ulice tedy
ponese jméno Jiřího Štaidla, což byl český písňový textař, scenárista, hudebník
a divadelní manažer, spolupracovník
zpěváka Karla Gotta. Další ulicí, která získá nové pojmenování, je ulice ve stejné
části Vrahovic a ponese jméno českého
skladatele filmové, televizní, populární
a muzikálové hudby Karla Svobody. Ten
spolupracoval s Karlem Gottem a právě
s textařem Jiřím Štaidlem,“ představil
primátor osobnosti českého showbyznysu, podle kterých jsou nyní pojme-

novány dvě nové ulice ve Vrahovicích.
Schválení názvů těchto dvou nových
ulic ale provázela rušná debata mezi
zastupiteli. A v jednu chvíli to dokonce vypadalo, že hlasování bude
odloženo do příštího zasedání zastupitelstva... „Zastávám názor, že ulice
v Prostějově by měly být pojmenovány
podle prostějovských osobností. Proto
přicházím s protinávrhem, aby se jedna
z ulic jmenovala po vrahovickém rodákovi Josefu Nedělníkovi, což byl jeden ze
zakladatelů firmy, která postavila téměř
půlku Prostějova. Pro druhou ulici navrhuji název po divadelním herci Adolfu
Faltýnkovi, což byl rovněž vrahovický
rodák. Přijde mi nemístné nazývat nové
ulice ve Vrahovicích po představitelích
normalizačního popu,“ pronesl Martin
Hájek (Na rovinu!). „Podporuji návrh
kolegy Hájka a přidávám ještě jedno
jméno, které by stálo za úvahu. Jde o prostějovskou rodačku Milenu Dvorskou,“
dodal Tomáš Peka (Na rovinu!)
Protinávrhy dvou opozičních zastupitelů
ovšem značně naštvaly primátora, který
celé jednání řídil. „Podle našeho návrhu
je logické, že nové ulice jsou pojmenovány po skladatelích. Ve finále je i to ale
úplně jedno a já teď navrhuji odložit
tento materiál na příští jednání zastupitelstva. Do té doby se k celé věci může
vyjádřit také osadní výbor a kdoví kdo
ještě. Mně je to skutečně srdečně jedno,“
překvapil svým emotivním prohlášením
František Jura (ANO 2011). Přesto měl
podporu i v řadách opozice. „Kvituji s povděkem tento návrh, že by se to odložilo,
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protože i mě by zajímalo, kdo s návrhem
těch dvou umělců přišel. Mně osobně
by se názvy po Nedělníkovi a Faltýnkovi
líbily. Klidně bych bylo pro, ale já tam nebydlím. Za mě se to tam může jmenovat
klidně U Claudia Picmause,“ řekl Petr
Ošťádal (Na rovinu!).
Odložení jednání o nových názvech
dvou vrahovických ulic zastupitelé
schválili většinou hlasů 24 zastupitelů. Teprve potom ale zavládlo mezi
komunálními politiky určité zděšení.
A někteří z nich se „probudili“, včetně
primátora Jury... „Velmi se omlouvám,
že narušuji toto jednání, ale v těchto
nových ulicích už bydlí lidé a určitě jim
neděláme dobře tím, že jim nedáme
možnost bydlet v pojmenované ulici.
Oni všichni čekají na možnost zapsání
svého trvalého bydliště a potřebují si také

přebírat poštu,“ upozornila na věcný fakt
náměstkyně primátora Milada Sokolová
(ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov). „To je pravda, také já mám tyto
zprávy. Dobře, vracíme tedy vše zpátky
a navrhuji revokovat usnesení o odkladu
jednání,“ zareagoval Jura. „Pane primátore, mám pocit, že z tohoto projednávaného bodu se dělá šaráda,“ zaprotestoval
Ošťádal. „Ten pocit mám, pane kolego,
od začátku jednání,“ nenechal se zviklat
primátor. Ten následně vyhlásil desetiminutovou přestávku. Především proto,
aby se uklidnily emoce. Po ní zastupitelé
skutečně revokovali usnesení o odložení
projednávaného bodu a zpětně odhlasovali původní návrh rady města! Nové
vrahovické ulice tak konečně dostaly svá
jména – Jiřího Štaidla a Karla Svobody.
Dalo to ale fušku...

PROSTĚJOV Kvůli pandemii koronaviru a hrozbě nákazy se již před
rokem přesunula zasedání zastupitelstva z tradiční obřadní síně prostějovské radnice do hlavního sálu
Společenského domu. Od té doby
však nejsou jednání přenášena
v přímém přenosu, který lidé byli
zvyklí sledovat na internetových
stránkách magistrátu. Absenci videopřenosu kritizovala opozice.
Hned v úvodu posledního jednání
z úterý 23. února se o slovo přihlásil
Petr Ošťádal (Na rovinu!). „Jsme tu
už poněkolikáté a za tu dobu magistrát potažmo vedení města mohly
zajistit videopřenos, což je technicky
možné. Není ale možné se více než
půl roku vymlouvat na protiepidemická opatření. Žádám vás tedy, pane
primátore, abyste v případě dalších
jednání zde ve Společenském domě
zajistil videopřenos z jednání,“ uvedl
zastupitel z opozičních lavic, ke kterému se přidal i jeho stranický kolega.
„Absenci videozařízení bych dokázal
pochopit poprvé či maximálně podruhé, co jsme se tady začali scházet.

Dnes už je ale jasné, že v tomto sále
Společenského domu se budeme
potkávat ještě minimálně do podzimu. Není určitě technicky nemožné
přesunout sem z obřadní síně radnice
kamery. A právě kvůli protiepidemickým opatřením je vhodné, aby lidé,
kteří chtějí sledovat jednání zastupitelstva, nemuseli chodit sem, ale
mohli vše sledovat z domova,“ řekl
Petr Kapounek.
Během jednání zastupitelstva se radní
ke kritice ohledně absence videopřenosu nijak nevyjádřili, o týden později
ale první náměstek prostějovského primátora Večerníku sdělil, že o možnosti
zajistit přímý přenos z jednání zastupitelstva v sále Společenského domu
budou konšelé uvažovat. „Na zasedání rady města v úterý 9. března jsme
to ještě nestihli, diskutovat bychom
o tom měli v úterý 23. března, kde je na
programu další jednání. A zřejmě padne i rozhodnutí, zda videopřenosy budou obnoveny,“ prozradil Jiří Pospíšil.
Aktuálně se z každého jednání vypracovávají doslovné přepisy zveřejněné
na internetových stránkách města.
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Konstelace hvězd Prostějova
Mnohé Prostějovany právě teď po finanční stránce dostihne koronavirová krize. Budeme se mít co ohánět, abychom zabezpečili jak sebe,
tak rodiny. Nebude tedy divu, že zavládne nervozita a tak trochu vztek a pocit bezmocnosti.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Z vašeho
konta mizí peníze rychleji, než je zdrávo. Nejprve si zjistěte, čím to vůbec je
a za co utrácíte nejčastěji. Budete muset přijmout výrazná úsporná opatření, jinak se dostanete do prekérní
situace.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Maximálně
využívejte svého volného času, kterého
máte hodně poskrovnu. I když se vám
v hlavě rodí i množství pracovních plánů, nepřehánějte to s nimi. Rodina si
začíná myslet, že na ni kašlete.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Dostanete se do sporu se sousedy, kteří vás
poslední dobou doslova ničí a navíc
sledují každý váš krok. V první řadě si
ale zkuste uvědomit, čím jste si u nich
pokazili své renomé a jak se to dá napravit.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Uprostřed
týdne se dočkáte velice zajímavé
zprávy, která nastartuje vaši chuť pokračovat v původních plánech. Jak
pracovních, tak rodinných. Najednou
si uvědomíte, že vaše práce má velký
smysl.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Tentokrát se
v zaměstnání ani doma nedostanete
tolikrát ke slovu, jak jste byli doposud
zvyklí. Řešení důležitých věcí za vás
přeberou jiní, takže vy se, ač neradi,
dostanete do ústraní. A nebude lehké
vyjít z kouta.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Nezvyšujte
zbytečně hlas, a to ani ve chvílích, kdy
vás bude štvát celý svět. Okolo vás dojde
sice k některým událostem, které vám
budou cuchat nervy, berte ale vše s klidem a nadhledem. Jinak se zblázníte.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. V partnerském vztahu to trošku zaskřípe.
Počítejte s tím, že některé dny to bude
u rodinného krbu k nevydržení a vy
budete hledat jakékoliv cesty k úniku.
Se svým šéfem se domluvíte na služební cestě.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. V některých okamžicích jste doslova posedlí
čistotou, ale ve skutečnosti jste neuvěřitelní bordeláři. Budete hodně kritizováni za nedodržování hygienických
opatření, takže se připravte na placení
pokut.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Uvnitř rodiny vás čeká překvapení,
které do značné míry ovlivní váš další život. Nepůjde o žádnou kritickou
záležitost, přesto budete nuceni změnit své dosavadní zvyky a tradiční záležitosti.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Vaše nálada bude hodně potemnělá
a není divu. Jste nuceni sedět doma bez
toho, že byste mohli ovlivňovat dění
v zaměstnání. Nedá se nic dělat, karanténu musíte prodělat se vším všudy.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
V těchto dnech se z vás stanou kutilové a pustíte se do všech možných
oprav a úprav ve své domácnosti. Do
zvelebení příbytku zapojíte i partnera,
který je naladěn na stejnou notu. Práce vám půjdou od ruky.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Měli byste více dbát na své finance,
absolutně ztrácíte přehled o tom, kolik vyděláte a naopak kolik utratíte.
Svěřte raději tyto záležitosti někomu,
komu věříte. Potřebujete nad sebou
bič, jinak to nejde.

nákupní
servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: SUŠENÉ
Š É OVOCE...

Papaya 150g

-

-

-

-

33,90

-

39,90
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-

Datle 200g

59,90

39,90

21,90
(150 g)

Rozinky 200g
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27,90

-

49,90
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(250 g)
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-
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Zatímco evropská pravidla
umožňují členským zemím
kompenzovat ztráty mikrofirem
do deseti zaměstnanců v částce
odpovídající 90 % jejích ztrát
a u ostatních podniků 70 %, vláda se rozhodla u českých podniků paušálně kompenzovat jen
60 % ztrát.
Nárok na kompenzaci vznikne
jen těm podnikům, kterým me-

ziročně klesl obrat alespoň o polovinu. Hospodářská komora má
k parametrům programu výhrady,
nicméně oceňuje, že na rozdíl od
jiných programů, které vláda přijímala bez diskuse s podnikateli, tato
podpora s podnikateli projednávána byla.
Podrobnosti najdete na
www.komora.cz
(ohk)

Informace
k antigennímu testování
ve firmách
Veškeré aktuální informace týkající
se povinného antigenního testování
zaměstnanců ve firmách včetně průvodce testováním najdete na www.
ohkpv.cz. V případě individuálních
dotazů jsme k dispozici na e-mailu
ohkpv@ohkpv.cz
(ohk)

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: Nezamyslice
Obec: Domamyslice
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 30. 3. 2021 od 7:30 do Dne: 7. 4. 2021 od 10:00 do Dne: 7. 4. 2021 od 7:30 do 14:30
14:30 hodin. Vypnutá oblast: jed- 12:00 hodin. Vypnutá oblast: hodin. Vypnutá oblast: ul. M.
nostranně ul. Domamyslická s č. celé ulice: Sportovní, Mlýnská, Ulického č. 89 (Rudolfovo pekařKomenského vč. areálu nádraží. ství s.r.o.) a č. 886.
9 – 31, ul. 5. května s č. 19.
Jednostranně ulice 1. Máje od Obec: Vrchoslavice
Obec: Vranovice - Kelčice
Dne: 6. 4. 2021 od 9:30 do 11:30 č. 365 po č. 332, včetně č. 470, Dne: 8. 4. 2021 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: Vranovi- 475, 494, 412. Oboustranně ulice hodin. Vypnutá oblast: č.p. 163,
Nádražní od č. 282 a 260 po ko- K/3170, K/855, č.p. 126.
ce: parc. číslo K/1362.
nec obce směr Víceměřice. Jed- Obec: Kobeřice
Obec: Nezamyslice
Dne: 7. 4. 2021 od 7:30 do 9:30 nostranně ul. 1. Máje od č. 196 Dne: 8. 4. 2021 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice: po č. 188. Oboustranně ulice Ná- hodin. Vypnutá oblast: č.p.: 31Gen. Svobody, Švermova, Trávníky, dražní od č. 241 a 205 po č. 287 35, 37- 41, 14, 42 – 44, 46, 82.
Vyškovská, ul. 30. dubna od č. 45 a 257.
Obec: Prostějov
Obec: Hruška
a 467 po konec obce směr Tištín.
Dne: 8. 4. 2021 od 7:30 do 15:30
Ulice 1. Máje od č. 29 a 35 po č. Dne: 7. 4. 2021 od 12:30 do 14:30 hodin. Vypnutá oblast: ul. Droz239 a 187, dále areál Základní ško- hodin. Vypnutá oblast: celá obec dovice s č. 2, 2a, 4, 10, garáž na
ly a ČOV (mimo areál zdravotní- Hruška (mimo areálu ZD).
parc. č. 1657/3 na ul. B. Šmerala.
ho střediska). Ulice Nezamyslova Obec: Vrchoslavice – Dlouhá Ves Obec: Kostelec na Hané
od č. 86 a 54 po č. 247 a 156. Jed- Dne: 7. 4. 2021 od 12:30 do Dne: 9. 4. 2021 od 7:30 do 15:30
nostranně ul. Tjabinova od č. 101 14:30 hodin. Vypnutá oblast: hodin. Vypnutá oblast: oboupo č. 32 + č. 30 a dále č. 51 na ulici celá část obce Vrchoslavice Dlou- stranně ul. Lešanská – od č. 950
Gen. Svobody. Celé náměstí Děk. há Ves (po č.p. 131 a 156 směr a 936 po řeku Romže a č. 929, 930,
Vrchoslavice).
Františka Kvapila. + č.p. 77 a 14.
mimo č. 102 a 885.
EG.D, a.s.

Sušené ovoce bylo usušeno buď přírodní cestou nebo za použití stroje. Patří do
něj rozinky, křížaly, švestky, banány, meruňky, fíky, papája, ananas, jahody,
rajčata a další. Konzumovat se může, jak je – samotné či smíšené, například
v obilninových snídaňových směsích jako je müsli – nebo se může znovu nechat nasáknout vodu. Nejlevnější sušené meruňky seženete v Albertu, společně
s Kauflandem pak na stejném místě i ananas, do něj se naopak pro změnu zastavte pro banán. Cenově nejvýhodnější rozinky nabízí Penny market, datle
Ať vám chutná!
Billa a papayu jsme objevili pouze v Tesku.
Průzkum byl proveden ve středu 10. března 2021.

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Ekocentrum Iris
Husovo nám. 67, Prostějov
* od středy 17. do úterý 23. března se
koná výšlap pod názvem ZAJÍMAVOSTI NAD DOMAMYSLICEMI.
Samoobslužná trasa nejen pro seniory,
ale i pro rodiny s dětmi, kterou si můžete
projít sami, povede od zastávky MHD
v Domamyslicích na Záhoří a zpět.
Zavede vás mezi lomy a lůmky, k ukryté
pozorovatelně i k betonovému krytu, ke
zbytkům vojenské střelnice, ke studánce
na Kači. Cestou zpátky projdete kolem
chráněného území Dolní Vinohrádky.
Na trase této stezky najdete vyvěšená
zastavení se zajímavými informacemi
a hravými úkoly či otázkami. Správné odpovědi si můžete na místě sami
zkontrolovat. Začátek i konec stezky je
u zastávky MHD v Domamyslicích.
Délka trasy asi 6 km. Stezku si můžete
projít v dané dny kdykoliv. Aktuální
informace na tel. 603 730 594.
Multikulturní centrum
Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v pondělí 15. března od 10.00 do
11.30 hodin se koná KLUB RODIČŮ
A DĚTÍ – ONLINE, jehož součástí jsou
říkanky a písničky pro malé děti, krátké
povídání a diskuzní část pro rodiče.

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
hodin, čtvrtek jen pro objednané
klienty.
Můžete využít nabídky baterií
do sluchadel a drobné příslušenství ke sluchadlům (hadičky, čistící
tablety, či ušní tvarovky různých
velikostí).
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
k zapůjčení kompenzační pomůcky.
Služby jsme rozšířili o rozvoz pomůcek. Bližší info na
tel. č. 588 008 095
724 706 773

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.
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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
virtuální prohlídka
KRAJINA I PŘÍBĚHY
CESTY DO PRAVĚKU
výstava Jaroslava France
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,
Školní 1, Prostějov
Petra Modlitby, Jiřího Svobody a Jiřího
MOJE KINO LIVE
Teichmanna

Kino
Metro 70

vzpomínky

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

Odešel jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách
zůstáváš dál. Roky plynou,
jak tiché řeky proud,
jen bolest nedá zapomenout.

Dne 2. března 2021
tomu bylo již 12 let,
kdy nás navždy opustil
pan Bohumil SOKOL
a zároveň si dnes, tj 15. března 2021
připomínáme jeho
nedožitých 75 let.
S láskou vzpomíná rodina.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

Dne 12. března 2021
jsme vzpomenuli 5. výročí úmrtí
pana Romana PTAČNÍKA
z Čechovic.
S láskou stále
vzpomíná rodina.

Dne 18. března 2021
vzpomeneme 10. výročí úmrtí
paní Libuše ZEDNÍČKOVÉ,
dříve Kýrové, z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dopracovaly pilné ruce,
utichlo navždy předobré srdce.
Očima se už nepodíváš, teď klidným
spánkem odpočíváš.
Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten,
0kdo Tě miloval, vzpomíná dál.

Dnes, tj. 15. března 2021
vzpomínáme 3. výročí úmrtí
paní Květoslavy LÁTALOVÉ
z Kostelce na Hané.
Za tichou vzpomínku děkují
synové Roman a Květoslav
s rodinami.

Dne 19. března 2021
uplyne 16 let, co nás navždy opustil
můj syn,
pan Ondřej PERNICA
z Křenůvek.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi
S láskou stále vzpomíná táta.

PODĚKOVÁNÍ
Dne 26. února 2021
jsme se naposledy rozloučili
ve smuteční síni
na Mlýnské ulici v Pv
s panem
Rostislavem ZATLOUKALEM.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu tichou vzpomínku.
Zvláštní poděkování patří
Soukromé pohřební službě
pí. Václavkové
za vstřícný přístup,
květinovou výzdobu
a důstojné rozloučení.
Dcery s rodinami.

Když zemře maminka, i slunce zajde.
V duši se rozhostí zvláštní chlad.
Těžko pak ve světě ještě se najde,
kdo by jak maminka uměl mít rád.

Děkujeme
D
Děku
jeme celému kolektivu
Domova pro Seniory v Kostelci
na Hané
H é za vzornou péči
péé o naši
naši
milovanou maminku,
paní Anežku GREPLOVOU.
Dcery Věra, Irena a syn
Mirek s rodinami.

Odešel jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách
zůstáváš dál.

Rok za rokem ubíhá,
čas prý rány hojí,
vzpomínky však stále bolí.

Dne 12. března 2021
uplynuly 3 roky, co nás opustil
pan Jan MOHELNÍK.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Anna,
syn a dcery s rodinami.

Dnes, tj. 15. března 2021
vzpomeneme 10. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan František KYŠA
z Prostějova.
S láskou stále vzpomínají
manželka, synové
a dcera s rodinami.

Dne 14. března 2021
jsme vzpomenuli 6. smutný rok,
kdy nás navždy opustila
paní Jiřina DOČKALOVÁ
z Kostelce na Hané.
Všichni, kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manžel
a synové s rodinami.

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

Dne 17. března 2021
vzpomeneme 4. rok,
kdy nás navždy opustil
pan Luboš SLEPÁNEK
z Plumlova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Dne 16. března 2021
uplynou 2 smutné roky,
kdy nás navždy opustil
pan Miloslav DOSTÁL
ze Zdětína
a dne 24. března 2021
by oslavil své 75. narozeniny.
S láskou vzpomínají manželka,
dcery a syn s rodinami.
Za tichou vzpomínku
děkujeme.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.
Dnes, tj. 15. března 2021

Dne 13. března 2021
by se dožil 75 let
pan Ladislav MOUDRÝ
z Prostějova - Vrahovic,
rodák z Otaslavic.
Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Dne 13. března 2021
jsme vzpomenuli 6. výročí úmrtí
pana Oldřicha DOLÁKA.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Bronislava,
dcery Romana
a Monika s rodinami.

Smutno je žít
bez drahého člověka,
stále se ohlížíš, zda někde nečeká.
Osud nám nevrátí, co vzal, vrací jen
krásné vzpomínky a s nimi žal.

Jsou časy a lidé,
na které se nezapomíná.

Dne 13. března 2021
jsme vzpomenuli
10. smutné výročí úmrtí
paní Svatavy JELÍNKOVÉ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomínají
manžel a dcery s rodinami.

Dnes, tj. 15. března 2021
vzpomínáme 4. smutné výročí,
kdy nás opustil
pan Josef TRNKA
z Krakovce.
S láskou v srdci vzpomínají
manželka a dcery Miloslava
a Růžena s rodinami.

Zavzpomínejme
na vaše blízké!

Dne 16. března 2021
by se dožila 112 let
paní Josefa SLOVÁČKOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
syn Bohuslav, dcery Halka
a Majka s rodinami.

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

Dne 16. března 2021
vzpomeneme 1. výročí úmrtí
paní Věry OTRUBOVÉ
z Němčic nad Hanou.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají děti
a sourozenci s rodinami.

zadejte VZPOMÍNKU na své blízké

za pouhých .ġ

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Dne 17. března 2021
vzpomeneme 3. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Květoslava PETRÁSKOVÁ
z Ohrozimi / Olomouc – Chválkovice.
S láskou v srdci stále vzpomíná
dcera Vlasta s rodinou.

GRATULACE

Děkujeme všem, kteří projevili
úpřímnou soustrast a zúčastnili se
posledního rozloučení
s naším zesnulým
panem Karlem NOVÁKEM.
Děkujeme za kondolence,
květinové dary, pohřební službě
Makový za zajištění pohřbu a
panu Maršálkovi za krásná
slova. Zvláštní poděkování patří
sestřičkám a lékařům interního
oddělení nemocnice v Prostějově.
Dcera Monika a sestra
Olga s rodinami.

Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád,
uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát.
Takoví lidé by neměli umírat.

Žil život plný lásky,
skromnosti a dobroty.

Není zapomenut ten,
jenž nás miloval,
ještě dlouho chtěl s námi být,
ale musel odejít.

Kdo v srdci žije, neumírá...

Dne 20. března 2021
vzpomeneme
p
3. výročí
ý
od úmrtí
pana Ladislava
islava SEDLÁČKA
z Prostějova.
jova.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Sedláčkova a Stanekova.

Dne 12. března 2021
uplynul jeden smutný rok
od úmrtí
pana Milana ZAPLETALA.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka,
dcery a milující rodina.
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Pohřební služba Pavel Makový,
Drozdovice 79 a Brněnská 104, tel.: 582 332 100
je tomu 30 roků,
kdy odešel na věčnost
pan Oldřich KONŠEL.
Kdo jste jej znali,
vzpomeňte s námi.
Děkují Milan
a Vlastík s rodinami.

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

Dnes, tj. 15. března 2021
oslaví s rodinou
paní Anna TYLŠAROVÁ
ze Smržic 91 roků.
Vše nejlepší k narozeninám přejí:
dcera Ivana s manželem,
vnuk Jaroslav, vnuk Miroslav,
pravnuk Jaroslav a pravnučka
Zuzana.

Dne 23. března 2021
vzpomeneme 5. smutné
výročí úmrtí
paní Milady KRCHŇÁKOVÉ
z Klenovic na Hané.
S láskou vzpomínají
děti s rodinami.

Uzávěrka ŘÁDKOVÉ INZERCE je
v PÁTEK 19. března, v 10.00 hodin

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Miloš Špaček 1951
Kostelec na Hané
Ing. Miroslav Soldán 1968
Prostějov
Jiří Sanetrník 1931
Smržice
MUDr. Vladimír Vrba 1931
Olšany u Prostějova
Věra Hrubá 1959
Bedihošť
Mária Přikrylová 1947
Prostějov
Helena Nováková 1949
Prostějov
Josef Beneš 1945
Hrubčice
Františka Poláchová 1931
Želeč
Olga Šťastná 1938
Prostějov
Bc. Zuzana Svozilová 1984
Lutín
Anežka Greplová 1925 Kostelec na Hané
Karel Toman 1943 Čelechovice na Hané
Zdeněk Reiter 1930
Prostějov
Vladimír Kaštyl 1947
Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Úterý 16. března 2021
Alois Liška 1938 Čehovice 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 17. března 2021
Ludmila Zbořilová 1939 Čelechovice na Hané 11.30 Obřadní síň Brněnská
Čtvrtek 18. března 2021
Emilie Mikulková 1941 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Ivan Novák 1965 Nemilany 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 19. března 2021
Lada Vykoukalová 1965 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Sobota 20. března 2021
Rudolf Blattner 1930 Brodek u Konice 13.00 kostel Brodek u Konice
Dobroslava Zavřelová 1929
Miroslav Navrátil 1947
Jarmila Pištělková 1932
Petr Nedělník 1976

Prostějov Libuše Tomášková 1936
Prostějov František Dočkal 1938
Prostějov
Kobeřice

Prostějov
Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Miloslav Marek 1945 Kralice na Hané Sobota 20. března 2021
Jan Bukva 1947
Prostějov Miroslav Mlčoch 1964 Určice 14.00 kaple Určice
Anna Urbášková 1937
Brno
Prostějov Vladimíra Poubová 1948
Hana Huběnková 1949
Prostějov Anna Koutníková 1928

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Anna Hradilová 1935
Irena Mazánková 1930

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ

Biskupice Středa 17. března 2021
Prostějov Ing. Karel Mayer 1946 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov

Plumlov

reality, řádková inzerce, nabídka pracovních míst
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SLUŽBY

REALITY

Koupím větší byt s lodžií - novostavbu Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
5 mil. Tel.: 737 827 329
mail: jos.bures@seznam.cz,
S přítelem sháním ke koupi chatu, www.zednickepraceprostejov.cz
chalupu. Tel.: 605 011 594
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Hledáme ke koupi rodinný dům nebo alespoň parcelu k výstavbě. Tel.: 732 116 877 Odvoz fekálií-čištění kanalizace.
Svoboda, tel.: 774 368 343.
Pronajmu vybavený byt 1+1 v centru
„ JE DOBRÉ VĚDĚT“ a uložit si tel.
města. Tel.: 704 416 641
číslo „ 777 135 540 „ Jsme zde pro vás
již 31 let a tato práce je našim koníčKOUPÍM
kem. NABÍZÍME TYTO SLUŽBY:
„ OTVÍRÁNÍ ZAKLAPNUTÝCH
GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
DVEŘÍ „ (ztráta klíčů). Opravy
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01 vodovod. baterií - WC - plynové
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje ohřívače vody (KARMY
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a staro- - PO 35- 371). Zabudování
žitnosti, zlaté šperky 1g/1000 Kč. Nepro- bezpečnost. zámků do bytů.
dávejte překupníkům, ale odborníkům
za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
Stěhování bez pomoci zákazníka
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
Prostějov, tel.: 604 389 367
Platba v hotovosti za váš zajímavý
starý nábytek a bytové doplňky jako STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
obrazy, grafiky, starožitné zbraně Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
i vzduchovky, lustry, lampy, hodi- plov. podlahy. Domamyslická 104, PV.
ny, hodinky kapesní i náramkové, Tel.: 604 820 358
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

PRÁCI NABÍZÍ
Hledáme zaměstnance i brigádníka na
klempířské a pokrývačské práce.
Praxe vítána. Tel.: 606 833 329.

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)

Mzdoví učetní
27 000 Kč
Projektanti
firemních prodejen 30 000-35 000 Kč
Programátoři rotobů 35 000-45 000 Kč
Údržbáři
obecního majetku 28 000 Kč
Učitelé MŠ
28 000-32 000 Kč
Vrátní
11 900 Kč
Zedníci
17 380-20 500 Kč
Brusiči odlitků
28 000-35 000 Kč
Operátoři kovací linky22 200-33 000 Kč
Lékaři
26 500 Kč
Operátoři
20 857 Kč
Obsluha zařízení
na zprac. kovů
20 160 Kč
Stavební montéři
20 160 kč
Policisté
31 090 Kč

21020320122
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V

Provoz

Kvalifikace

Firma

pružná prac.doba ÚSO s maturitou

Gala, Prostějov

pružná prac.doba ÚSO s maturitou
jednosměnný
ÚSO s maturitou

Makovec, Kostelec na Hané
Linaplast, Skřípov

jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
třísměnný
třísměnný
jednosměnný
třísměnný

Obec Hruška
ZŠ a MŠ Vřesovice
SIDA, Prostějov
Technické služby Konice
Slévárny Anah, Prostějov
Alper, Prostějov
Jesenická ortopedie, Prostějov
Kendrion, Prostějov

střední odborné
vysokoškolské
střední odborné
střední odborné
základní+praktická
základní+praktická
vysokoškolské
střední odborné

třísměnný
základné+praktická Laser technology, Prostějov
jednosměnný
základní+praktická Hanácké stavby, Prostějov
nepřetržitý provoz ÚSO s maturitou
Krajské ředitelství Ol. kraje, Pv

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

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

21031020288

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE

Koupím staré pivní láhve a sklenice
s nápisy, tel.: 732 170 454, sběratel.
Koupím obrazy Krasický, Mervart,
Jambor a jiné, tel.: 605 138 473

PRODÁM
Pronajmu nebo prodám starší
plechovou garáž v Čechovicích.
Tel.: 734 142 973.

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

5('$.&(

35267ħ-296.e+2
9(Ġ(51Ì.8
PiRGEĜH]QD

JE V PÁTEK 19. BØEZNA
V 10.00 HODIN

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

OMEZENÝ
PROVOZ

1DSURYR]RYQČ
9iSHQLFH3URVWČMRY
MVPHSURYiVWHQWR
WêGHQ

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

SRQGČOt
þWYUWHN

Koupím garáž v Prostějově.
Platba hotově. RK nevolat.
Tel.: 607 816 893.

9RVWDWQtGQ\MH
UHGDNFHX]DYĜHQD

21031010284

21031210295

16011421482
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Za pouhou dvacetikorunu
si můžete podat inzerát,
pokud nabízíte práci.
Rubrika v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku čeká na vás!

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

soutěže

á
35292/128&+9,/,&.8
á á
DQHEOX6W(7HEiGHMWHKiGHMWH

GiYDW
ãŘDVWQtMPHQRYDQtVLPRKRXVYpYëKU\MDNRXæWUDGLÿQĚY\]YH
YUHGDNFL9HÿHUQtNXSRNXGVSHFLiOQĚQHQtXUÿHQRMLQDN

VSU½YQÅRGSRYÈGLDY\ORVRYDQÉYÙKHUFL]ÄÉVOD

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
ulice Za Velodromem
Kamila NOVÁKOVÁ , Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na masáže.

I jedenácté číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKA 18. 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
Mario Kellner
Kamil BENEŠ, Kralice na Hané
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební hodinu.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
KVĚTINÁM
Vladislav PAVLIŠ, Němčice nad Hanou
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
7, 6, 6, 8
Lenka ŠPALTOVÁ , Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Smíšené zboží Želeč je tu stále pro vás.
Milosvala PŘIDALOVÁ, Prostějov
Výhercezískává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč ze sortiment prodejny.

QLµKGNMACQRµAF
d!-0)/.ă
20073161193

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 %$/Ëý(.
YKRGQRWČ.þ

SUDOKU

OSMISMĚRKA

19061960678

20012860164

S NÁMI BUDETE.....

KRYTY, DOKY, SEVA, OZEV, HÁKY, IDEA, MSTA, ODŘEZ, HLAD, DOMY,
TĚTIVY, SEDM, ANOA, MANTRY, OČKA, RESPEKT, LEICH, ABIÓZA,
ČASOMĚR, ZDĚNÝ, TĚLESO, PIÓN, ZOEA, VIZE, EROZE, DOSED, RODEO,
BITEC
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do POLITIKY
a graficky lehce poupravili člena ODS a v současnosti
druhého náměstka Olomouckého kraje
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BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

6P\VO
QRVW

5DGLR
ORNiWRU
ýDSNRYR
GUDPD

+XWQLFNi
QiGRED

8PČOê
þORYČN

GtO
WDMHQN\

1iNODGQČ

GtO
WDMHQN\

1i]HY
]QDþN\
VtU\

%H]SL
6ODQiPL 0DćDU
ORWQt
VNê
QHUiOND
YUWXOQtN\
EiVQtN

6tGOR
YýDGX

-DSRQVNi
WHQLVWND
'RYHGQRVW
]DVWDU

6RXKODV

=EČK
]DVWDU

8ãDWHF
VORYHQ

=QDþND
þHUSDGOD

Výherce získá DÁRKOVÝ %$/Ëý(.
YKRGQRWČ.þ]HVRUWLPHQWXSURGHMQ\

(GpP

%RK\QČ
ãSDQČO
VN\

XVNRN
2VDND
SHL,WHVW
$DVGHD
$029
7VHVDOS
7RUR$WL
2632'

20112661806

%R.

19

15. března 2021

WWW.VECERNIKPV.CZ

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\

20

15. března 2021

WWW.VECERNIKPV.CZ

&auto-moto

téma večerníku

V počátcích rozvoje automobilismu u nás se automobilům říkalo kolojezdy. Vývoj dnešních automobilů začal v roce 1885 v německém Mannheimu u Karla Benze, který si nechal patentovat svoji motorovou
tříkolku. Prvním sériově vyráběným automobilem na našem území byl Präsident vyráběný od roku 1897
v Kopřivnici. Za sto let prodělal automobilismus u nás i ve světě rozvoj nesrovnatelný s jakýmkoliv jiným odvětvím. Už koncem roku 2010 počet automobilů na celém světě překročil magickou hranici jedné miliardy.
Abyste se v té záplavě vozidel zorientovali i vy, stačí kliknout na www.vecernikpv.cz. Pro ty z vás, co potřebuji
poradit v nesnázích, je tady tematická strana PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.Texty připravil: Martin Zaoral

-DNGEiDXWRVHUYLVQDSRőiGHNWDNVHSRVWDUiRYiåYţ]
1øNROLNWLSĎDE\VWHVHSĆLRSUDYøDXWDQHVS¿OLOL

21031210293

zaměstnancům
pravidelně dopřává školení a semináře. Pokud máte z návštěvy nepříjem- kompetencí má, tím odbornější daný
ný pocit, nestyďte se na místě otočit autoservis je. Velkým plusem rovněž je,
pokud pneuservis nabízí nejen opravářa porozhlédnout se po jiné firmě.
ský servis, ale rovněž třeba lakýrnické či
Čím víc, tím líp
karosářské služby. O kvalitě autoservisu
Na internetových stránkách rovněž vám rovněž napoví, jak zareagují na
prozkoumejte, jak velký rozsah služeb poptávku ohledně staršího vozu. V oddaný autoservis nabízí. Seriózní firma borném autoservisu by si měli poradit
by měla mít rozepsané, s jakými pro- nejen se zánovním vozem, ale i vaší patblémy vám může pomoct. Čím více náct let starou ojetinou.

21021220167

podomácku? Je na provozovně relativní pořádek, nebo to tam vypadá, jako
by se naposledy uklízelo za komunistů?
Jak se vedení servisu stará o pořádek,
tak zřejmě bude pečovat i o váš vůz.
Zjistěte rovněž, kam si vaši zakázku
vedoucí servisu hodlá zapsat – vytáhl si na to přehledný notes, nebo se
prohrabuje změtí papírů? Nepořádek
v šuplíku značí na nesoulad v dodržování termínů. Rovněž si všímejte,
zda na zdech visí osvědčení a certifikáty. Dobrý vedoucí autoservisu svým

21031110292

automobilu. Pokud máte novější automobil, doporučujeme využít spíše
služeb autorizovaného servisu. OvDříve výrobci záruční lhůtu podmi- šem pokud vlastníte ojetinu, vyhleňovali povinností oprav pouze v au- dejte neznačkový autoservis, který
torizovaných servisech. To teď už ne- může být i o třetinu levnější.
platí. Autorizované servisy se obvykle
Chytrému napověz...
můžou pochlubit vyšší odborností a zázemím dané značky, ovšem Mnohé vám napoví i to, jak na vás bude
mnohé neautorizované servisy se působit prostředí daného autoservijim v kvalitě poskytnutých služeb su. Při návštěvě se zaměřte na několik
snaží vyrovnat. Při rozhodová- detailů. Jsou zaměstnanci ve firemní se řiďte aktuální cenou vašeho ních oděvech, nebo je každý oblečen

Postačí
neznačkový servis?

21031110292

15021020132

Nejlepší volbou je autoservis, který
už vyzkoušeli vaši známí. Poptejte
se ve svém okruhu přátel, kde jim
dobře opravili automobil. Pokud
nepochodíte, vrhněte se na internet
a pročtěte si uživatelské recenze. Ovšem dejte si pozor na ty firmy, které
si recenze píšou samy. Pokud objevíte čtyři recenze z jednoho měsíce,
které jsou napsané podobným stylem jazyka, zřejmě pan majitel měl
povídavou náladu a snažil se reputaci svého autoservisu vylepšit.

20031010390

Možná to také znáte. Něco se vám porouchalo a museli jste dát auto do opravy. Po stále se protahujícím čase jste
si konečně s úlevou vyzvedli auto, načež se vám hned druhý den porouchalo znovu. Abyste se podobným trablům
vyhnuli, je dobré si vybrat kvalitní autoservis. Ale jak jej poznat?



navštivte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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ZLATÁ ÁMOSKA
ƔƔ Nezamyslická učitelka Pavla
Sedláková se těší velké přízni svých
žáků a bojuje o postup do semifinále
známé soutěže
strana 23
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ƔƔ Patnáctiletá tenistka Linda
Fruhvirtová ze stáje manažera Miroslava Černoška získala na juniorském turnaji ITF úrovně 2 v Santu
Domingu titul ve dvouhře i ve
čtyřhře! Talentovaná Češka, která
se už prosazuje také na ženském
okruhu, porazila ve finále Američanku Eppsovou 6:2 a 6:1. Linda
vyhrála společně se svou třináctiletou sestrou Brendou i čtyřhru,
když ve finále přehrály česko-švédskou dvojici Havlíčková - Milicevicová 6:4 a 6:3.
ƔƔ Ordinace lékařů stále častěji
plní lidé, kteří se po prodělaném
covidu-19 nemohou dostat do
stejné kondice jako před onemocněním. V Nemocnici Prostějov jim
v tom vydatně pomáhá Centrum
léčebné rehabilitace, kde zdravotníci připravují každému pacientovi přesně cílený rekonvalescenční
program. Ten může trvat i řadu
měsíců.
ƔƔ Zítra oslaví své 27. narozeniny
obránce hokejových Jestřábů Jakub Matyáš, který v týmu aktuálně působí druhou sezónu.
ƔƔ V Čehovicích se brzy pustí do
místní komunikace „Za humny“,
dodavatelem stavby by měla být
firma Swietelsky.

PROSTĚJOV Nejrychlejším možným způsobem vypadli ze svých play-off jak ženy VK Prostějov,
tak muži LHK Jestřábi Prostějov.
Přitom hlavně před volejbalistkami se nečekaně otevřela reálná šance na původně nemyslitelný
postup přes favoritky z Olympu Praha, jež citelně oslabil koronavirus. Ani proti soupeři bez několika klíčových opor však Hanačky nevyhrály jediný ze tří čtvrtfinálových duelů UNIQA extraligy ČR
2020/2021 a vinou porážek 0:3, 2:3 i 1:3 zbytečně bleskovým tempem vyhučely ven.
Aktuální ročník už skončil také hokejistům, kteří sice v předkole vyřazovací fáze Chance ligy sympaticky trápili rovněž favorizovanou Porubu, ale i v jejich případě bez jakéhokoliv výsledného
efektu. Podlehnutí 1:2 v prodloužení, 2:4 a 1:5 poslala ptačí dravce na dovolenou. Stejně jako u
vékáčka platilo: 0:3 na zápasy, šlus a sbohem sezóno...

ZPRAVODAJSTVÍ Z HOKEJE A VOLEJBALU
ČTĚTE NA STRANÁCH 33 AŽ 37

➢
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Prostějov podpořil projekt organizace Partnerství pro městskou mobilitu
PROSTĚJOV Statutární město
Prostějov se během uplynulého
týdne připojilo jako v pořadí deváté město v republice k výzvě
10 000 kroků. Projekt motivuje
občany České republiky ke zdravému způsobu života, což je právě
v této těžké koronavirové době
chvályhodné. A jak do toho? No
nejlépe nechat auto doma a vydat
se na každodenní procházku! Pokud dokážete ujít denně deset tisíc kroků, jak k tomu vyzývá organizace Partnerství pro městskou
mobilitu, máte vyhráno!
Chůze je nejpřirozenějším lidským
pohybem, posiluje naše tělo i mysl.
V době, kdy jsou naše tělo a mysl
vystaveny náročným zkouškám, přichází nezisková organizace Partnerství pro městskou mobilitu s výzvou
pro všechny – pojďte s námi cestou

ke zdraví a zařaďte chůzi nebo běh
mezi své každodenní činnosti.
„Cílem projektu je motivovat lidi
k pravidelné aktivitě vykonané po
svých vlastních nohou, a to alespoň po dobu jednoho měsíce. Už
jen pravidelný záznam a sledování
aktivity nám pomohou lépe porozumět našim pohybovým návykům. Výzva 10 000 kroků pracuje
s magickou hranicí deseti tisíc, což
je zhruba 7,5 kilometru. Ve skutečnosti však stačí mnohem méně kroků, aby byl organismus odolnější.
Důležitější než objem je spíše pravidelnost, svižné tempo a příjemné prostředí,“ popisuje manažerka
projektu Sylva Švihelová. „Aktivitu
je možné v rámci výzvy monitorovat na jakémkoliv zařízení a následně ji v podobě printscreenu nahrát
do svého profilu. Každý kilometr

je bodově ohodnocený, přičemž
je zde zohledněn věk účastníka
a jeho BMI. Snahou je i těmto lidem umožnit umístění na prvních
místech ‚výkonnostního‘ žebříčku.
Na účastníky s nejvyšším počtem
nasbíraných bodů čekají zajímavé
ceny. Svou účastí plníte nejen svou
osobní výzvu, ale také motivujete
ostatní. To je nejlépe umožněno
v rámci týmů, které účastníci mohou tvořit. Vzájemné povzbuzení,
spolupráce a pomoc jsou tou nejlepší motivací těm, kteří to nejvíce potřebují,“ zdůrazňuje Jaroslav
Martinek, ideový tvůrce a iniciátor
projektu 10 000 kroků.
Celá výzva probíhá v úzké spolupráci s jednotlivými městy, která své
občany v chůzi aktivně podporují.
Obyvatele o výzvě informují a připraví pro ně nejen zajímavé ceny,

ale i příznivé podmínky. Poskytnou
jim tipy na zajímavá místa k navštívení a následně s nimi spolupracují
na procesech zlepšování města.
„O významu tohoto projektu jsme
v radě města vůbec nepochybovali
a okamžitě jsme ho podpořili. Kdo
zná i mě, ví, že jsem celý život zastáncem sportování. Proto bych rád
všem Prostějovanům tento projekt
doporučil a vyzval je, aby se do něj
přihlásili. Nezáleží na tom, zda jste
muž, či žena, zda máte nějaké kilo
navíc, nebo nejste zrovna sportovní
typ. Udělejte něco pro své zdraví,
stačí se jen zvednout ze židle a jít.
Motivujte své kamarády, známé či
rodinu. Překonejte sami sebe nebo
soutěžte v týmu, každý krok se počítá do výsledků,“ vyzývá veřejnost
primátor Prostějova František Jura.
(mik)

ŠPATNÉ ZPRÁVY,
LŮŽKA SE PLNÍ!
ƔƔ Tradiční zpravodajství vám i tentokrát nabízí pohled na aktuální situace kolem koronavirové pandemie v
regionu
strany 24 až 26

BEZBRADICA
ZKLAMAL
ƔƔ Tým BK Olomoucko spoléhal na
svého lídra, který však upřednostnil
své osobní statistiky...
strana 38
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ŘÁDKOVOU INZERCI
A VZPOMÍNKY
PŘIJÍMÁME
NEPŘETRŽITĚ
NA E-MAILU:
INZERCE@VECERNIKPV.CZ
a TEL.: 608 960 042
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.KFÆUKOQJNKWX÷FQOKV
ON-LINE KULTURA LCMOQELKO
POPRVÉ VTRHLA åKX¾X[UVQWRGPÊ
DO DOMÁCNOSTÍ

PROSTĚJOV Když nemůžou Prostějované za kulturou, musí
kultura za nimi! To si řekli organizátoři z městského Kulturního
klubu Duha, kteří si na pátek 12. března připravili historicky
první Prostějovský den plný on-line kultury. Celodenní program si mohli náležitě užít všichni od dětí až po seniory.
Pro sledování kulturního programu
lidem stačilo připojit se v danou dobu
na internet a užít si živý program, který
by nikde jinde nenašli. Vše mohli sledovat prostřednictvím webových stránek města Prostějov, na jeho facebookovém profilu či na kanálu YouTube.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL

Dobíjení baterek
SURNDçGpKR
Jako první v pátek dopoledne vystoupila Míša Růžičková, jež se
společně s dětmi vydala na dalekou cestu plnou hravých písniček
i pohybu. Společně putovali po
všech kontinentech planety Země
a objevovali při ní známá i exotická zvířátka. „Děkujeme za úžasné

aký byl
byl pr
prostějovský
rosstějjovsskýý de
den
en pplný
lnný oon-line
n-linne kkultury…
ulturry…
" I N I L?? J I L N ´ Û JJaký
"INIL?JILN´Û
2x foto: Facebook
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Prostějovská ZUŠka nespí,
má nový on-line měsíčník
PROSTĚJOV Lidskou aktivitu
a tvořivost žádný covid zastavit nemůže. Důkazem je i činnost prostějovské ZUŠky, která ani v době, jež
kultuře absolutně nepřeje, rozhodně
nezahálí, naopak přichází s novinkou! Tou se stal nový on-line měsíčník ZUŠNOVINKY.
Prostřednictvím jeho prvního nedávno vydaného čísla mohou zájemci nahlédnout do života prostějovské „zušky“. Dočtou se o všech novinkách ve
škole, o připravovaných a proběhlých
akcích, výstavách, koncertech a představení všech oborů. Mohou se tak
třeba dozvědět, že úspěšná společná
akce „ZUŠka těší mě“, která proběhla
loni v září na prostějovském náměstí,
by se letos v červnu měla dočkat svého
pokračování.
„Od 12. října probíhá hudební výuka
distančně. Snažili jsme se žáky připravit
na vánoční programy, bohužel koncer-

ty se nemohly uskutečnit. Zejména
u mladších ročníků moc děkujeme za
spolupráci s rodiči,“ vzkázala mimo
jiné ředitelka ZUŠky Eliška Kunčíková.
První březnové číslo on-line měsíčníku ZUŠNOVINKY najdou zájem-

6KVWNPÊUVTCPCDąG\PQXÆJQX[F¾PÊ

ci na internetových stránkách www.
zusprostejov.cz v sekci ´Aktuality´.
A nebo také z exkluzivního rozhovoru s ředitelkou prostějovské ZUŠ,
který Večerník připravuje do příští(mls)
ho vydání.

Foto: www.zusprostejov.cz.

5DGQËNRXSLOLGDOxËGYDREUD]\

UGFOCéV[ąKEGVVKUÊEQXGM
$TCVTW\CUGFOCéV[ąKEGVVKUÊEQXGM
PROSTĚJOV Do městské sbírky přibudou dva nové obrazy,
o jejichž nákupu rozhodli prostějovští radní při svém úterním
jednání. V obou případech jde
o olejomalby, a to od autorů Jana
Auera a Viktora Hohause. Radní za tato umělecká díla zaplatí
z rozpočtu města celkem 47 tisíc
korun.
Jak informovala náměstkyně primátora Milada Sokolová, další umělecká díla jako odkaz budoucím gene-

racím budou zdobit městské sbírky.
O nákupu rozhodli radní na svém
posledním jednání. „Do městské
galerie přibudou obrazy Jana Auera s prostějovským motivem a také
obraz od Viktora Hohause s názvem
Podchod u muzea. V prvním případě jsme za olej na plátně zaplatili
pětadvacet tisíc korun, za druhý olej
na kartonu pak dvaadvacet tisíc,“
oznámila Sokolová.
„Nákup obrazů nám doporučila
komise pro nákup uměleckých děl.

Věříme, že tyto dva nové kousky
obohatí městskou sbírku. Umělecká
díla jsou postupně lidem zpřístupněna v zámecké galerii na Pernštýnském náměstí,“ uvedla náměstkyně
primátora, která má kulturní oblast
ve své gesci. Jak sama věří, současná
i budoucí generace jistě ve sbírkách
naleznou díla, která budou pro ně
vhledem do umu zdejších umělců.
Nákup zmíněné nové dvojice obrazů
bude financován z rozpočtu Statutárního města Prostějova.
(mik)

EJ[DÊ
dopoledne. Vyšlo nám to akorát po
distanční výuce a děti si to moc užily,“ vzkázala Míše i organizátorům
Marie Pešková.
Po obědě ostravskou písničkářku
vystřídala muzika čistě domácí provenience. Populární kapela Novios
v čele se zpěvačkou Zuzanou Kožňárkovou by nyní v „normální“ plesové sezóně měla diář plný velkých
plesů v prostějovském „Kasku“ či
Národním domě. Na on-line koncert k sobě přivzala klavíristu a prvního starostu polistopadového Prostějova Miroslava Zikmunda. Své
vystoupení pak zakončila skladbou
známou z repertoáru Beatles i Marty Kubišové Hey Jude. „Děkujeme,
člověk si uvědomí, jak moc mu to
chybí,“ vystihla po skončení přenosu
Kateřina Sekaninová.
V podvečer pak přišel na řadu populární muzikálový zpěvák Radim
Schwab, kterého Prostějované velmi dobře znají z jeho pravidelného
vystupování v rámci Prostějovského kulturního léta či zimy. Toho
tentokrát na klavír doprovodil Petr
Ožana. „Bravo, kluci byli úžasní.
Překvapením večera pro mě byl zpívající Petr Ožana. Kéž bychom se už
mohli opět vidět živě! Zase jsem si

5/ÊwQW4čåKéMQXQW\RÊXCN[KVCPEQXCN[F÷VKXRCT¾FPÊEJMQUVÚOGEJ Foto: Facebook

díky vám dobila na chvíli baterky,“ komplikace,“ zhodnotila Milada Sookomentovala vystoupení Jiřina kolová, náměstkyně prostějovského
primátora odpovědná za kulturu ve
Chalupníčková.
městě. Té jsme se zeptali, zda se ještě něco podobného bude opakovat.
„Zatím to neplánujeme, nicméně záležet bude na vývoji epidemické situace. Pokud bude nepříznivá, pak se na
Spokojeni byli i organizátoři. „Mys- internet zřejmě přesune minimálně
lím, že to dopadlo dobře. Program část chystaného Prostějovského kulbyl vytvořen tak, aby oslovil všechny turního léta, které by se mělo rozjet už
generace. Jsme rádi, že se podařilo v polovině letošního června,“ uzavřela
zvládnout všechny možné technické Milada Sokolová.
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Žáci ji podrželi!
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PROSTĚJOV Střídání stráží je zde. Po šesti letech končí ve funkci ředitele konické Charity Marek Navrátil (na snímku).
snímku). Za sebou nechává veliký subjekt s novou sociální službou či spolupráci s komunitním centrem v Konici. Zejména však organizaci jak pomáhající, tak fungující.
V exkluzivním rozhovoru pro Večerník se pak ohlížel za svým působením, za aktuálními i minulými problémy sociálních služeb. A samozřejmě se nemohl nedotknout ani tématu koronaviru. Jeho odchodem
se tak uvolňuje pozice ředitele největší sociální organizace Konicka,
která se navíc aktivně zapojuje do pořádání nejedné společenské akce.

Zlatého Ámose
NEZAMYSLICE Tohle je určitě úspěch, který se
e dal tak trochu
předpokládat. Pavlíně Sedlákové učící ve škole v Nezamyslicích
se podařilo proniknout mezi semifinálovou třináctku
náctku v soutěži
o nejoblíbenějšího kantora ČR. Bylo to zejména díky neutuchajícíí
mu nadšení jejích „čtvrťáků“.

Martin ZAORAL
Pavlína Sedláková byla na Zlatého Ámose
nominována jako jediná učitelka z Prostějovska. Ocitla se tak ve vybrané společnosti celkem 83 oblíbených pedagogů z celé republiky. Ani v takto silné konkurenci se rozhodně
neztratila.
Minulé pondělí 8. března byla zveřejněna semifinálová třináctka. A kantorka z Nezamyslic
v ní nechyběla. Uspěla zejména díky zhruba
dvouminutovému videu, které dokázalo porotu přesvědčit o tom, že pouto mezi ní a jejím
žáky je skutečně výjimečné. „Prostřednictvím
obrázků kreslených dětmi zachycuje hodně
z toho, co jsme za ty čtyři roky společně zažili.
Třeba jak jsme se zapojili do projektu Ježíškova
vnoučata a obdarovali babičky z domova seniorů. Zvukový podklad pak tvoří básnička, kterou postupně recitovali všichni žáci ze třídy,“
představila nápadité video sama Pavlína Sedláková, která se nyní již těší na semifinálové kolo.
To se bude konat už toto úterý
16. března. „Domluvili jsme se, že si děti přes
víkend připraví tři věci, které by měly opět
představit náš vztah. Sama jsem zvědavá, jak
se jim to podaří. Ty pak budou v průběhu
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zjistili jsme
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úterního on-line přenosu prezentovat před
porotou. Co se bude dít dál, zatím netuším,“
doplnila Sedláková, která si svoji účast v anketě Zlatý Ámos společně se svými žáky očividně užívá. „Největší odměnou pro mě bylo,
když mně samy děti říkaly, že pro ně jsem
toho Zlatého Ámose už dávno vyhrála,“ svěřila se již dříve kantorka, která ve škole v Nezamyslicích působí celkem deset let.
O tom, jak a s jakým výsledkem úterní semifinálové kolo Zlatého Ámose proběhlo,
vás budeme informovat v příštím vydání
Večerníku.

V

www.vecernikpv.cz

Seriál NAUČNÉ STEZKY
PROSTĚJOVSKA - 6. díl
Připravil: Michal Sobecký

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
yy Končíte v pozici ředitele konické
Charity. Rozhodl jste se tak sám?
„Ano, bylo to čistě moje rozhodnutí, požádal jsem o uvolnění.“
yy Z jakého důvodu tak činíte?
„Úkolem manažera je vnímat i to, že by
pomohlo nějaké střídání lidí. Jak pro mě
osobně, tak i pro tým a pro Konicko to
bude prospěšné. Není tam žádný průšvih, žádná defraudace, nic takového.
Tak, jak se střídají trenéři třeba ve fotbalovém týmu, tak je to i na pracovišti stejné. Takto jsem si to sám po šesti letech
vyhodnotil.“
yy Co byste si přál, aby váš nástupce
ve funkci zejména zachoval v chodu
Charity?
„Byl bych rád, kdyby všechno. Služby běží, vypadají zdravě, otevřeli jsme
v minulém roce další novou službu.
Daří se nám slušně, stejně tak i v potýkání s koronavirem. V Bohuslavicích

jsme neměli jako jeden z mála domovů
v kraji jediného nemocného klienta.
Takže myslím si, že když zachová to, co
zůstane po mně a bude to dál rozvíjet,
nemusí to být špatné. Taky jsem přišel
po panu Procházkovi, a taky to nebylo
o žehlení průšvihů, bylo to prostě střídání člověka, který šel jinam. A já mohl
navázat na to vše kvalitní a dobré, co po
jeho vedení zůstalo.“
yy Na co jste z doby vašeho ředitelování nejvíce pyšný?
„Tak nebyly to úplně jednoduché roky,
potýkali jsme se s nedofinancovanými
sociálními službami, s nedostatkem
personálu, protože sociální služby s platy, které v republice byly nastavené, do
těchto pozic nelákají. To si se nám hlavně dařilo překonávat. Dále tu je otevření
odlehčovací služby, které je pro Konicko
prospěšné a důležité. Covidový rok byl
náročný. Nic podobného jsem v Charitě
nezažil! Takže právě ono překonávání
těžkostí, z toho mám největší radost.“
yy Budete dále pracovat v sociálních
službách? Nebo přímo v Charitě?
„Tam je ještě otevřených několik cest.
Nedokážu na to teď odpovědět jasnou
odpovědí.“

796:;̺16=

7̿PWVQ[LZL

Pohlazení po duši i potrava pro mozek 1/4/2021
a n e b Staré Hradisko nezklame nikoho
aneb
#desettisickroku
Nauèná stezka Staré Hradisko

louky východnì od
Malého Hradiska
Vznik:
1995
Délka:
1,8 kilometru
Poèet zastavení: 6
Téma:
historie, archeologie
Umístìní:

Nemusíte se ale děsit odborných
termínů. Tabule nabízí informace
srozumitelným a poutavým způsobem – prozradí, jak lidé před dvěma
tisíci lety žili, čemu věřili. Hodně
prostoru je věnováno druidům. Přitom možná poněkud nabourají dětské představy o Panoramixovi jako
moudrém, laskavém starci.
Koho však tolik nebere historie
nebo starověká božstva, toho naopak nepochybně zaujme příroda.
Stezka je vedená krásnou a téměř

WVQ̹[LZUmTPJLZ[V\
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-T¾UP¾RąÊTQFCCVCLGOPÚQFMC\-GNVč
5VG\MCW/CNÆJQ*TCFKUMCO¾EQPCDÊFPQWV
Foto: Michal Sobecký

liduprázdnou krajinou plnou luk
a lesů. Samo místo oppida je vysoko
položené nad okolní krajinou, dává
pocit nekonečného prostoru a svobody. Kromě toho jsou z něj krásné
výhledy, za dobrého počasí je vidět
chrám v Dubu nad Moravou i Beskydy. Na své si přijdou i ornitologové, po cestě totiž mohou narazit
na hýly, žluvy i žluny, stromy jsou
neskutečně živé.
Naučná stezka Staré Hradisko zkrátka nabízí mnoho jak pro milovníky
přírody, tak pro milovníky historie.
A kdo chce prostě vyrazit jen tak za
klidem a přitom toho příliš mnoho
neujít, je pro něj někdejší keltské oppidum také dobrou volbou.
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lidský pohyb. Kolik
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Registrujte
ZL]ȏHZ

Pravidelná
fyzická
aktivita posiluje
organismus a jeho
obranyschopnost.

Mírnou nadváhou
[YWx T\üȽ
H üLU
=`WVȏx[LQ[LZP]HúL
BMI.

Poznejte své
TȓZ[VQLOVVRVSx
a získejte spolu
se zdravím
i zajímavé ceny.

www.desettisickroku.cz/prostejov
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Už jen příjezd do Malého Hradiska stojí za to. Ať už sem zamíříte
z kterékoli strany, tedy od Prostějova nebo od Protivanova, čekají
vás lesy, lesy a zase lesy. A v případě druhé varianty i výhledy do
okolí. Pár kilometrů předem už je
tak jasné, že vás čeká pěkná procházka. To se ostatně potvrdí už
na prvních metrech. Stezka začíná u místního pěkně opraveného
kostelíka a zprvu vede Malým
Hradiskem. Obec působí útulně.
Za povšimnutí pak stojí úpravné budovy a taky lidová chalupa,
krásně zachovaná dřevěnka z 18.
stoleté po levé straně.
První zastavení už je ale na samém
okraji obce. Na první pohled možná
starší cedule nezaujmou. Nenajdete
zde barevné fotky ani nějaké grafické vychytávky. Obsah informačních
tabulí je však o to zajímavější. Oproti
předchozím naučným stezkám se
vymyká ještě dvěma skutečnostmi.
Zaprvé se věnují jednomu jedinému tématu, a sice keltskému oppidu
Staré Hradisko a keltskému způsobu
života z doby přelomu letopočtu.
A zadruhé je na tabulích vidět, že
míří nejen na lajky, ale také na lidi,
kteří by se třeba tématy chtěli hlouběji zabývat.

pandemie

aneb názor
à
Michaely Jurcíkové
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bi, dokonce i přáníčko tam bylo,“ říká
spokojeně žena, která byla za tohle
povzbuzení velmi vděčná. „Byla jsem
z toho úplně hotová. Vůbec jsem nečekala, že by se dnes něco takového
mohlo stát. Moc mě to potěšilo. Úplně
mě to nakoplo, bylo to opravdu úžasné gesto. O to více, v jaké době přišlo,“
poděkovala na dálku žena.
Kila oříšků dorazila i na další místa. Třeba na jih Prostějovska. „Odměňování proběhlo včera. Byla to
opravdu velká zásilka, zaměstnankyně i mě moc potěšila. Byly hodně
spokojené a hodně překvapené, nečekaly to. Navíc Alika je v okolí známá firma. Vůbec nečekaly, že by se
něco takového podařilo,“ konstatoval ředitel Domova U Rybníka Félipe Sánchez Lopéz. A na své si přišly
i oslavenkyně z prostějovské nemocnice. „Na MDŽ dostaly zaměstnankyně prostějovské nemocnice krásný dárek od společnosti Alika, a to
pražené oříšky. Byl to skutečně obrovský dar a krásné gesto, které ženy
z první linie neskutečně potěšilo.
Děkujeme,“ vzkázala mluvčí nemocnice Radka Miloševská.

Miloševská, tisková mluvčí společnosti
Agel provozující Nemocnici Prostějov.
Mezitýdně tak počet hospitalizovaných vzrostl o sedm pacientů. Z nemocnice ale přicházejí alespoň některé
pozitivní zprávy. „Co se týká standardních lůžek, je situace lepší. Velký tlak
zažívají skutečně lůžka intenzivní péče
pro těžce nemocné pacienty, kde se
pomalu blíží kapacita svému maximu.
Lidé však nemusejí propadat panice
a nemusejí se obávat. Díky výborné
spolupráci všech nemocnic v Olo-

mouckém kraji by v případě překročení
kapacity byl okamžitě domluven převoz do jiné blízké nemocnice,“ uklidňuje Miloševská a dívá se do blízké
budoucnosti s optimismem: „Pevně
věříme, že se přísná vládní opatření již
brzy projeví i v počtu pacientů, jejichž
stav vyžaduje hospitalizaci v nemocnici, a ten bude opět klesat.“
Podle jejího dalšího vyjádření je také
v plném proudu očkování proti covid-19. „Ano, probíhá i nadále v maximálním možném tempu. Nemocnice
navíc chystá ve spolupráci s městem otevření velkokapacitního očkovacího centra, aby mohlo být naočkováno ještě více
zájemců,“ uzavřela Radka Miloševská.
O této události Večerník
podrobně informuje na straně 26!
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Všichni jsme současné koronavirové situace
přesyceni, tak dobrá, přímo o ní nepadne
ani slovo. Přesto se musím tématu okrajově
dotknout, protože neustále vyzývá k novým
zamyšlením nad sebou samými. A nutno
říci rovnou, že o našem národu nevypovídá
nic dobrého. Byť je mi jasné, že to drtivé
většině lidí je úplně jedno. Nemělo by.
O Češích se říká, že se dokáží semknout,
když je hodně špatně, a v takových historických okamžicích že se umí vybičovat
k velkým věcem. Z tohoto pohledu je
pozitivní zjištění, že nejhůř ani zdaleka
není. Kdesi hluboko zakódovaná povaha
kverulantů, která nám pomáhala přečkat
staletí cizí nadvlády, nezadržitelně vyplouvá
na povrch.
Především vrchnost se neposlouchá,
protože je (většinou) úplně mimo, a každý
koneckonců má svůj vlastní rozum. Že
existují ve společnosti lidé, kteří mají větší
rozhled a problematice rozumí mnohem
víc, jaksi nebereme v potaz. Každý příkaz,
každé omezení bere „lid“ ze dvou hledisek.

Především je třeba si z něj udělat legraci.
Když se dívám na vtípky, které se okamžitě
vyrojí na internetu, musím uznat nespornou kreativitu vtipálků, jen si říkám, kde
na to berou ten čas, který by se svými
schopnostmi měli věnovat pro společnost
produktivnějším záležitostem.
Současně s tím se objeví spousta kvalitních nápadů, jak nepopulární nařízení co
nejelegantněji „odrbat“. V tomto ohledu
kreativita rovněž nezná mezí a skoro mi
přijde, že autoři soutěží o to, který se se svým
dílkem projde po pomyslném červeném
koberci při udílení cen pro nejlepšího kverulanta.
Že tímto vším shora popsaným jsme
v takových mezních situacích především
sami proti sobě, těmto lidem evidentně
vůbec nedochází. Všichni by se chtěli
ze srabu rychle vyhrabat a žít si zase po
svém, jenže svým přístupem dělají pravý
opak. Stav neúměrně prodlužují, a když
se sousedé od naší republiky odtahují
a uzavírají, ještě jim to máme za zlé. Vždyť

my jsme tady přece v pohodě, že jo...
Za takové atmosféry je dobře míněný apel
zdejšíhoprimátoravýkřikemdotmy.Stačíse
totiž projít po městě a odhadnout většinové
procento, které si chodí po ulicích bez
předepsaných ochranných pomůcek. Generace třicátníků či čerstvých čtyřicátníků tak
ohromně vychovává nejmladší generaci,
což obratem nese své důsledky. U teenagerů
se najdou jen ojedinělé bílé vrány, na které
si ostatní „borci“ bez nějakých serepetiček
na obličeji málem ukazují prstem. Tohle
je podle mě větší rána výchově budoucích
generací než určitý výpadek standardního
vzdělávacího procesu.
Dobře si pamatuji porevoluční dobu, kdy
se noví mocipáni zaklínali morálním marasmem, který si společnost do světlých zítřků
přinesla z temných dob reálného socialismu. S politováním musím konstatovat, že
demokratická společnost lidi za dlouhých
třicet let nijak nevychovala. Jsme na tom
minimálně úplně stejně. Prostě každý sám
za sebe.

yy Máme za sebou skoro dva týdny
lockdownu. Jakým způsobem provádí strážníci městské policie kontroly
dodržování vládních nařízení?
„Kontroly, které v současné době probíhají městskou policií, se odehrávají na

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Na internetových sítích se v posledních dnech objevila
videa zachycující tvrdé zákroky strážníků a policistů proti lidem, kteří si na
veřejnosti odmítají nasadit respirátory i roušky. Za poslední dva týdny lockdownu podobné kontroly proběhly
samozřejmě i v Prostějově. A jak
Večerníku v exkluzivním rozhovoru prozradil mluvčí Městské policie
Prostějov Petr Zapletal, strážníci se
kolikrát stali terčem vulgarit a sprostých nadávek.

katastrálním území města Prostějova.
Městská policie nemůže řešit přestupková jednání mimo katastr města, tedy
například u supermarketu Tesco. Jedná se
o kontroly dodržování vládních nařízení,
jako je nošení roušek, shromažďování,
dodržování rozestupů, zákazu vycházení,
požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství a dále se také provádějí
i kontroly restaurací a provozoven. Hlídky
strážníků ovšem taktéž musí reagovat na
běžné události a oznámení, řešit dopravní
přestupky, přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití, proti majetku
a tak dále. Prostě tak jako za normálního
stavu. Město Prostějov má také právní
předpisy v podobě nařízení města a obecně závazných vyhlášek, kde městská policie dohlíží na jejich dodržování.“
yy Kolik přestupků jste během dvou
týdnů již zaznamenali? A kde nejvíce
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lidé hřeší? Na ulicích, v obchodech,
na zastávkách či jiných místech?
„Od prvního ledna bylo řešeno celkem
103 přestupků a od měsíce března řešila
městská policie čtyřicet případů, kdy došlo k porušení vládních nařízení v době
nouzového stavu. Místa, kde dochází
k nejčastějším porušením mimořádných opatření, jsou ulice, nádraží, čekárny, zastávky a také vnitřní prostory v podobě obchodů. Zde lidé v drtivé většině
nemají ochranné prostředky dýchacích
cest. Další a nejčastější porušování se
týká popíjení alkoholu na veřejnosti
a porušení zákazu nočního vycházení.“
yy Uposlechnou lidé alespoň v Prostějově výzev strážníků, aby si nasadili
roušky či respirátory?
„Je to individuální. Jsou lidé, kteří po
upozornění strážníků na nošení roušky
či respirátorů reagují a ochranu dýcha-

cích cest si nasadí. Na druhou stranu,
jsou i tací, kteří i po zákonné výzvě si
roušku nenasadí. Jejich vysvětlení je
prakticky identické, nesouhlasí s aktuálními opatřeními, popřípadě s nouzovým stavem, který vyhlásila vláda. V takovém případě hlídka celou záležitost
zadokumentuje a oznámí příslušnému
správnímu orgánu k projednání.“
yy Vyskytl se nějaký případ, kdy
strážníci museli proti přestupci zasáhnout nějak razantněji?
„Strážníci prozatím nemuseli použít donucovací prostředky vůči osobám, proti
kterým zasahují v souvislosti s vládním
nařízením. Ale vyslechnou si spoustu
vulgárních nadávek a urážek. Snaží se
lidem vysvětlit, že dohlíží na dodržování
vládních opatření v téhle komplikované
době. Současná situace není lehká ani
pro strážce zákona.“
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yy Zasahovali strážníci také například v případech „tajně“ otevřených
provozoven, například hospod či restaurací?
„V poslední době jsme řešili otevřenou
vinárnu v době zákazu nočního vycházení. Dalo by se říct, že jsou to ojedinělé
případy. Strážníci za období, na které se
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ptáte, nezjistili otevřenou provozovnu
a nebylo přijato žádné oznámení takového charakteru. Majitelé restaurací
a hospod mají své provozovny uzavřené a krizová opatření dodržují. Určitým
způsobem jim v tom napomáhá, že
můžou fungovat v režimu výdejního
okénka.“
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Stav hlasování
k neděli 14. března, 24.00

Ano, samozřejmě. Jiná cesta
není. Pomůže to! (204 hlasů)
Ano, ale nevěřím, že to k něčemu je...
(36 hlasů)
Víceméně jo, ale velmi nerad
(24 hlasů)
Jen někdy, mám skepsi ve vládu
(19 hlasů)
Nikdy nosit respirátor nebudu
(9 hlasů)
Vůbec, nejsem žádná ovce
a ničemu nevěřím (19 hlasů)

Dodržujete přísný lockdown
a věříte, že pomůže ke zlepšení
koronavirové pandemie?
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„V prostějovské nemocnici leží aktuálně pětaosmdesát pacientů s onemocněním covid-19, z toho jedenáct je
v těžkém stavu a devět vyžaduje podporu umělé plicní ventilace,“ prozradila
Večerníku v pátek odpoledne Radka

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Mnozí odborníci tvrdí, že na konci druhého týdne tvrdého lockdownu se koronavirová situace v mnoha krajích republiky zlepšuje a stejně pozitivní zprávy přicházejí také z některých
nemocnic. To se ale bohužel netýká té prostějovské. Tady oproti
předchozímu týdnu opět vzrostl počet hospitalizovaných!

„Kapacita lůžek pro těžké případy je na svém
maximu,“ konstatuje mluvčí Radka Miloševská
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www.vecernikpv.cz
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Jak to vidí
KAPITÁNKA

„Probíhalo to přes Facebook. Každý
v regionu, kdo se setkal s výbornou
sestřičkou, ji označil. A my jim na
MDŽ rozváželi dárky. Byli jsme tak
ve Víceměřicích, ale i v Jesenci nebo
v prostějovské nemocnici. Vše vyšlo
ze zkušeností lidí,“ uvedla generální
ředitelka firmy Jana Kremlová.
Na redakci Večerníku se nedlouho
o obdržení daru obrátila s prosbou
o poděkování Petra Najbrová, pracovnice laboratoře. „Kdo tam koho
nominoval do příspěvku, dostal od
Aliky dárek. Mně a kolegyni přistály
dvě igelitky plné oříšků. Arašídy, wasa-

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Pěkný dárek na Mezinárodní den žen dostaly mnohé
pracovnice ve zdravotnictví a sociálních službách. Firma Alika totiž
spustila akci, při níž lidé měli za
úkol označit ty, které si svým přístupem k práci zaslouží ještě odměnu navíc. Odměnu v podobě oříšků. Výzva se na Facebooku setkala
s nemalým ohlasem. A tak minulý
týden vyrážela auta z čelčické firmy
do mnoha míst regionu.

hromady oříšků

a domovů potěšily

Podstatný rozdíl však spočívá v tom, že
předchozí ročník neplánovaně utnulo
všem týmům jeho předčasné zrušení
kvůli koronaviru, zákazová stopka tehdy
přišla 12. března. Tentokrát extraligové boje pokračují dál, ovšem ženy VK
vypadly z play-off 11. března. Tedy na
dřívější klubové poměry s pravidelnými
postupy do semifinále (i dál) nezvykle
brzy.
Důležitou otázkou tak v každém případě
je, co přijde dál? „Hned po posledním

Kouè Lubomír Petráš:

PROSTĚJOV Do roka a do dne, zvolal kdysi vůdce chodského povstání
Jan Sladký Kozina. Prostějovské volejbalistky mají k podobným myšlenkám také důvod, neboť jim aktuální
sezóna termínově skončila navlas
stejně, jako loni. Co dál? Ženy VK
teď mají deset dní volna, pak budou
od příštího týdne trénovat do konce
května

Marek SONNEVEND

utkání v Praze na Olympu a návratu
domů dostaly holky volno. Potrvá deset
dní do neděle 21. března, každá jej může
využít podle svého uvážení. To znamená
asi hlavně k odpočinku, k vyčištění hlav
po vyřazení a k osobním věcem, u některých včetně studia vysoké školy,“ odtušil kouč Hanaček Lubomír Petráš. „Od
pondělí 22. března pak začneme znovu
trénovat, vždycky pondělí až pátek s volnými víkendy. V přípravě budeme kombinovat herní věci individuální i týmové,

Nestalo se, neboť bojovnice Prahy kromě zahajovacího setu lépe zvládaly vypjaté okamžiky, aby třemi vydřenými
koncovkami uzavřely VK celý rozpačitý ročník.
Domácí družstvo se muselo obejít bez reprezentantek Smutné, Šimáňové a nově
i Hodanové s Purchartovou. V extrémně
oslabeném složení od začátku ztrácelo,
koncentrované Hanačky v plné personální palbě využívaly situace k postupnému
budování náskoku. Okleštěný celek PVK
se jakž takž držel ještě do stavu 7:11, ale
pak hostující mančaft dobrou hrou bleskově utekl na 8:18. Vstupní sada se zdála
být rozhodnuta, nicméně Olymp po
druhém oddechovém čase zabral - 11:18.
Šlo však pouze o krátkodobé vzepětí, načež výrazně lepší vékáčko bez problémů
dovedlo set do jednoznačného konce –
14:25 a 0:1.
Zkraje druhé části prostějovské plejerky citelně zmnožily počet svých nevynucených
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PRAHA, PROSTĚJOV Rozmáhající se nemoc vybrala v kádru Olympu
hodně citelnou daň, když pro třetí duel
čtvrtfinálové série UNIQA extraligy
žen ČR 2020/21 nedovolila nastoupit
hned kvartetu jeho zkušených a důležitých opor. Před prostějovskými volejbalistkami se tím otevřela velká šance
prodloužit zdánlivě ztracené play-off
a vítězstvím oživit postupovou naději.

Bodový vývoj – první set: 0:2, 2:3,
2:5, 3:7, 5:8, 5:10, 7:11, 7:14, 8:18,
11:18, 11:20, 12:22, 14:22, 14:25.
Druhý set: 2:2, 2:4, 4:4, 5:7, 7:7, 8:10,
11:11, 12:14, 14:16, 16:16, 18:17,
19:20, 23:24, 26:24. Třetí set: 1:0, 1:2,
2:6, 4:8, 7:8, 9:11, 11:11, 14:12, 16:14,
16:17, 18:17, 18:19, 19:20, 22:20,
24:22, 24:25, 26:25, 28:26. Čtvrtý set:
0:2, 3:3, 5:5, 5:7, 6:9, 10:9, 12:10, 13:11,
13:15, 15:15, 17:16, 19:18, 19:20,
22:23, 24:23, 25:24, 26:25, 28:26.

jak se utkání vyvíjelo...

NA

ní převahu - 2:6. Jenže pévékáčko tažené
dominantní Kocmanovou brzy odpovědělo snížením na 7:8, tudíž i následný vývoj byl opět rovnocenný. Ba dokonce hostitelky přešly do protiofenzivy a s pomocí
výborné obrany zavelely k mírnému trháku (z 9:11 na 14:12). Tohle manko sice
Kopáčová, Michalíková, Fričová a spol.
záhy zlikvidovaly (ze 16:14 na 16:17), leč
zanedlouho nabraly stejné vinou nového
propadu (z 19:20 na 22:20). Vypadalo to
bledě, zvlášť při dvou setbolech pražského
výběru za sebou - 24:22. Ty hanácká družina třemi získanými výměnami v řadě
zažehnala, sama zase jeden nevyužila a při
čtvrtém na opačné straně sítě již padla –
28:26 a 2:1.

„Myslím, že si to Olymp zasloužil vzhledem k tomu, v jaké byl situaci. Bylo vidět, že my jsme
s nimi mohli hrát, až když se oslabili, předtím jsme moc šancí neměli. V prvním zápase byla
rozdílová hráčka Lucie Smutná s velkými zkušenostmi. V dalších dvou utkáních byla rozdílová
Aneta Kocmanová Havlíčková, která si uměla poradit v těžkých situacích a koncovkách setů.
Vzala to na sebe a byla hlavní strůjkyní úspěchu soupeře. Myslím si, že v této sérii – vzhledem
k situaci, která nastala – jsme měli na víc, na to alespoň jeden zápas vyhrát. Olymp postoupil
zaslouženě. Je velkým favoritem na titul, a když se dá do pořádku a bude kompletní, tak se může
porvat o zlato.“

LUBOMÍR PETRÁŠ – VK Prostìjov

„Jsme spokojeni s vítězstvím, protože nás posouvá do další fáze play-off a do bojů o jednu z medailí. Chtěl bych poděkovat všem devíti statečným hráčkám, které nastoupily do zápasu. Bylo na
nich vidět, že chtějí zabojovat za čtyři vyřazené hráčky. Včera jsme tomu věnovali celý trénink,
abychom zalepili záplaty v sestavě. Začátek zápasu ukázal, že máme respekt ze soupeře, ale od
druhého setu se rozpoutala bitva, kterou jsme ve třech těžkých koncovkách dokázali zvládnout.
Velikou zásluhu na tom má Aneta Kocmanová Havlíčková jako třicetibodová hráčka. Velmi dobrý zápas zahrála Leona Neumannová jako falešná blokařka, ale musím pochválit všechny holky
– je to dílo celého kolektivu.“

STANISLAV MITÁÈ – Olymp Praha
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chyb a hlavně tohle pomohlo soupeřkám
zvednout hlavu i stíhat bodový krok (4:4,
7:7, 11:11). Pražanky skórovaly takřka výhradně jen díky zaváháním Petrášových
svěřenkyň, právě takovým způsobem byl
průběh dlouho vyrovnaný. Přesto tým
z české metropole ani jednou nevedl, pouze opakovaně srovnával. Což se premiérově změnilo obratem ze 14:16 na 18:17, kdy
si vzal time-out i kouč Petráš a domlouval
svým ovečkám. Ani to nepomohlo, neboť
bojovné protivnice v závěru odvrátily setbol (23:24) a vzápětí potrestaly další minely proměněním svého vlastního – 26:24
a 1:1.
Během pauzy před třetím dílem se moravské ženy uklidnily, aby znovu obnovily her-

Prostějov (son) – Zatímco hanácký
kolektiv koronavirová hrozba nijak neovlivnila, jeho protivníka v úvodním kole
extraligového play-off ano. Olymp Praha
se musel během čtvrtfinálové série obejít
nejprve bez jedné klíčové hráčky, a poté
dokonce bez dvou velkých opor. Už při
zahajovacím vzájemném duelu na území hlavního města ČR chyběla blokařka
i kapitánka Pavlína Šimáňová, kterou
však velice dobře zastoupila teprve sedmnáctiletá Aneta Bartošová. Pondělní
příjezd pražské výpravy do hanáckého
města ale odhalil, že kromě Šimáňové
nově schází rovněž první nahrávačka
Lucie Smutná. Což vypadalo jako ještě
citelnější oslabení. Během druhého vzájemného zápasu se tahle teorie dlouho
potvrzovala, leč devatenáctiletá náhradnice Sarah Jaňourová se s náročnou
rolí nakonec poprala více než statečně.
Navzdory nízkému věku zabojovala
a pomohla PVK otočit pro něj nepříznivý vývoj ke klíčovému vítězství číslo
dva. „Naše mladé holky musím moc
pochválit, s nelehkou situací se popraly
výborně,“ konstatoval kouč Olympu
Stanislav Mitáč. Důvod absence obou tahounek oficiálně zdůvodnil zdravotními
problémy, ale jinak bylo jasné, že je ze hry
vyřadily pozitivní výsledky při testování
na covid-19. „Snad nám pro příští utkání nevypadnou ze sestavy další děvčata,“
zadoufal Mitáč v další nešíření covidové
nákazy napříč družstvem.

Covid oslabil
soupeøe vékáèka

Prostějov (son) – Trochu v časové tísni
se ocitly prostějovské volejbalistky před
druhým utkáním čtvrtfinálové série
UNIQA extraligy žen ČR 2020/21. Nezbytné otestování na koronavirus totiž
absolvovaly až nedlouho před začátkem
domácího play-off souboje s Olympem
Praha stanoveným na pátou hodinu odpolední. „Počty odběrů v současné době
vzrostly, vytíženost laboratoří logicky
také. Proto jsme měli trochu problém
s termínem testování, nakonec nezbylo
než jej po domluvě stanovit na pondělních 15.30 hodin,“ prozradil sportovní
ředitel VK Miroslav Čada řešení takzvaně na poslední chvíli. Zdravotník
provádějící stěr navíc dorazil s téměř
desetiminutovým zpožděním, neboť se
zdržel v Olomouci při odběrech tamních rivalek z týmu UP. Žádná panika
však v hale Sportcentra DDM nezavládla. Pro profesionální sportovce povinné
testy se za uplynulé týdny a měsíce staly
takovou rutinou, že se i v dost pozdním
čase bezpečně stihly. Včetně vyhodnocení výsledků. „Zůstali jsme v klidu, všechno se pak zvládlo velice rychle a přitom
za dodržení všech hygienických náležitostí. Podstatné bylo, že veškeré hráčky
i členové realizačního týmu jsme vyšli
negativně a mančaft tedy mohl nastoupit
v kompletním složení. Včetně absolvování celé předzápasové rozehrávky jako
normálně,“ pousmál se Čada po zdárném překonání hrozící hektiky.

Pondìlní testování
na poslední chvíli

RYCHLÝ
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Tentokrát je snímek lékaře volejbalistek VK Prostějov a příležitostného fotografa Pavla Navrátila z pražského Olympu
navýsost smutný. Zachycuje totiž členy realizačního týmu
i vlastní hráčky vékáčka krátce po porážce 1:3 ve třetím duelu
extraligového čtvrtfinále, jež znamenala vyřazení z play-off.
Zklamání z neschopnosti zdolat torzo koronavirem stíhaného PVK se dalo krájet, u některých děvčat došlo i na slzy žalu...

Foto: Marek Sonnevend

Jako hromádky neštěstí

ZAUJALO NÁS OBRAZEM

Trápení Prostějova vyvrcholilo ve čtvrtém
pokračování. Ani tentokrát nepomohl
úspěšnější start (6:9), protože domácí ekipa
i se čtyřmi náhradnicemi v sestavě dokázala
v rostoucí euforii otočit na 10:9 a 12:10. Nerozhodil ji chvilkový výpadek o pár minut
později (z 13:11 na 13:15), rovněž tuto sadu
dotlačila do napínavé koncovky. A tam se
projevila pevnější psychika Olympaček, jež
zaslouženě přemohly jak personální nepřízeňosudu,takchybujícíVK.Byťažnačtvrtý
mečbolový pokus – 28:26 a 3:1.
(son)
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Teoreticky mohly přibýt i další nemocné,
osud celé série proto zůstával otevřený.
Stačilo jediné: ve čtvrtek vyhrát a tím čtvrtfinále protáhnout, dál by se vidělo podle
vývoje situace. Každopádně je veliká škoda, že jsme ani tohle nezvládli.“
yy Šlo o symbolické vyústění převážně
nevydařeného ročníku?
„Dá se to tak říct. Problémy Olympu nám
daly možnost, kterou jsme nedokázali využít. Vyřazení ze druhého místa po dlouhodobé části soutěže by pro něj bylo za
takových okolností dost kruté, ale taková
je doba, s některými věcmi teď nejde nic
dělat. Soupeř však zabojoval, zaslouženě
postoupil a ukázal, že do semifinále extraligy patří. My musíme sami sobě přiznat, že
za předváděné výkony během celé sezóny
nemáme mezi nejlepší čtverkou ČR co
dělat. Způsob našeho čtvrtfinálového vypadnutí to jedině potvrdil.“
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kondici a taky posilovnu, aby náplň měla
dostatečnou vyváženost. Vše vzhledem
ke covidové situaci v domácím prostředí,“
prozradil Petráš.
Společně makat budou hráčky Prostějova až téměř do konce května. „Některým holkám končí smlouvy posledního
dubna, u těch bude květen na bázi dobrovolnosti. Jinak nechceme nic ponechat
náhodě směrem k příští sezóně, abychom
pro ni měli z nadcházejícího jara v rámci
možností dobrý základ,“ upřesnil Petráš.
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15. března 2021
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táhla Kocmanová, její spoluhráčky se
přidaly hlavně obětavostí v poli. Naopak
my jsme se báli vyhrát a nemohli se opřít
o rozdílovou volejbalistku do rozhodujících balónů,“ hodnotil se smutkem v hlase trenér VK Lubomír Petráš.
Překousnout dokázal i některé sporné
míče ve vypjatých závěrech, místo výmluv sympaticky uznal kvality družstva
proniknuvšího do semifinále. „Olymp
si postup zasloužil. Jednak za mnohem
lepší základní část, než jakou jsme měli
my, a rovněž za to, nakolik zvládl během
čtvrtfinále svou velice složitou situaci s
hráčským kádrem. My jsme takové zdravotní problémy jako oni neměli, ale bohužel nedokázali oslabeného protivníka
ani jednou porazit. Svým způsobem šlo
o potvrzení nepovedeného ročníku a důkaz, že jsme často neprohrávali náhodou,“
PROSTĚJOV Nečekaná možnost rovnocenně se poprat ho až do konce pod sebou. My jsme místo
připojil rodák z Bratislavy pravdivě.
s Olympem o postup mezi elitní extraligovou čtyřku se otevřela toho sami začali zbytečně
ně chybovat,
81,4$(;75$/,*$å(1þ5
před prostějovskými volejbalistkami v průběhu čtvrtfinálové série. což se v tomhle ročníku neustále
þWYUWILQiOH
]iSDV\ 3URVWčMRY²2O\PS3UDKD  Protivník sčítal zdravotní absence opor, výkonnostní rozdíl mezi opakovalo. Tím se Olymp chytil,
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 6WDYVpULH1HMYtFHERGĥ3DYOtNRYi oběma protivníky se tím stíral, papírové možnosti vyrovnávaly, Aneta Kocmanová Havlíčková
%XNRYVNiâXQGHUOtNRYi-XGORYi±6FKOHJHO a dokonce postupně překlápěly na stranu VK. Ovšem jen na papíře. ho znovu skvěle táhla, ostatní
tt í
1RYi3LOHSLþ6WPSHORYi 2VWUDYD²%UQR
 1HMYtFHERGĥäDUQRYLFNiâWUERYi Ve skutečnosti to pražská parta i v improvizované sestavě zvládla se přidaly obětavostí v poli. A to na nás
+UGOLþNRYi1HþDVRYi±âLUĤþNRYi0LN\VNRYi
stačilo. Naše holky působily ustrašeně, bály
âPtGRYi0DUNRYi 10 3ĝHURY²/LEHUHF  a dál kráčí skrze play-off ona. Hlavní trenér vékáčka Lubomír Petráš se hrát a jako by na ně dolehla ta nečekaně
 6WDYVpULH1HMYtFHERGĥKotlabová 20, (na snímku) se snažil vysvětlit důvody.
otevřená šance opravdu bojovat o vítězství.
'LDWNRYi6HPHUiGRYi'ORXKi±7UQNRYiâXOFRYi6YRERGRYi]iSDV 2O\PS3UDKD²3URVWčMRY
kvalitní smečařka Eva Hodanová. Hráčky, Nedokázali jsme trvale odskočit do větEXKLUZIVNÍÍ
  .RQHÿQëVWDYVpULH 2ORPRXF
které naskočily místo nich, samozřejmě ších náskoků, sety pokaždé šly do těsných
².UiORYR3ROH%UQR  .RQHÿQëVWDY
rozhovor
VpULH1HMYtFHERGĥ3LOHSLþ6FKOHJHO6WPSHnejsou špatné, ale tři z nich ještě nemají ani koncovek. Právě tam se zápasy rozhodují,
ORYi1RYi±3DYOtNRYi%DLUGâXQGHUOtNRYi
pro Večerník
dvacet let a oslabení to bylo pro soupeře ve vypjatých momentech se vždy ukáže,
6WUiVNi ãHOP\%UQR²2VWUDYD  
značné. My jsme toho měli jednoznačně jak na tom ten který mančaft je. Psychicky,
6WDYVpULH1HMYtFHERGĥ0DUNRYi6NOHQiĜRYi
Marek
+RUNi0LN\VNRYi±äDUQRYLFNi+UGOLþNRYi.Dvyužít, minimálně ve třetím vzájemném vnitřně i celkově po volejbalové stránce.“
OXVNRYiâWUERYi]iSDV 2VWUDYD²ãHOP\%UQR
SONNEVEND
zápasu v Praze zvítězit.“
yy Mohly se vaše svěřenkyně leknout
  6WDYVpULH1HMYtFHERGĥäDUQRYLFNi.DOXVNRYiâWUERYi1HþDVRYi±+RUNi yy Měli jste reálně na vítězství ve třetím yy Proč to tedy nevyšlo?
náhle velké naděje, třeba i na boj o po0LN\VNRYiâLUĤþNRYi0DUNRYi
duelu čtvrtfinále?
„Rozhodovalo víc různých faktorů. Pře- stup?
2PtVWR
]iSDV ãWHUQEHUN²)UëGHN0tVWHN   „Určitě ano. My jsme mohli a měli vyhrát devším naše neschopnost udržet dobrý „To fakt nevím, ale je to možné. Všichni
6WDY VpULH  1HMYtFH ERGĥ Herdová 6, Látalová 5, už v pondělním druhém utkání doma, výkon z prvního setu čtvrtečního utkání, jsme vnímali vzniklou situaci, že Olympu
.DPLGLQRYi:DQF]\N±6WDĖNRYi3DYHONRYi
natož o tři dny později venku. Ve čtvrtek kdy jsme zaslouženě dominovali. V dalším ubývají klíčové opory, tím se pro nás stává
+DGiþNRYi%RURYFRYi
]iSDV )UëGHN0tVWHN²ãWHUQEHUN  byl totiž Olymp oslabený ještě mnohem průběhu se bohužel projevila naše největší víc a víc hratelným. A kromě toho bylo
 1HMYtFHERGĥâQHOO\RYi%RURYFRYi+DGiþNRYi0LWUHJD±+HUGRYi:DQF]\N/iWDORYi víc než předtím, kromě výborné nahrá- slabina z celé této sezóny: že nejsme silní zřejmé, že se na covid pozitivní protihráčky
.DPLGLQRYi
vačky Lucie Smutné a kapitánky Pavlíny v hlavách. Skutečně kvalitní tým by při na- do sestavy soupeře jen tak nevrátí, zvlášť
.$03ĜÌã7Č
Šimáňové mu scházely ještě další blokařka tolik příznivém vývoji nepustil citelně osla- když povinná domácí izolace byla nedávþWYUWILQiOH]iSDVVWĝHGDEĝH]QDKR
ze základu Barbora Purchartová plus velmi beného soupeře vůbec nahoru, nechal by no prodloužena z deseti dnů na čtrnáct.
GLQ%UQR±2VWUDYD
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nedokázaly využít oslabení protivníka a jsou out
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z předchozích týdnů a měsíců. Nevynucené až školácké chyby v důležitých či
rozhodujících momentech. Dlouhé série
inkasovaných bodů. Těsně ztrácené koncovky vyrovnaných setů. A tím neschopnost dotáhnout k úspěchu slibně rozjeté
mače.
Vyjmenované nedostatky nejvíc bily do
očí ve třetím čtvrtfinále v Praze, kde kompletní prostějovský tým měl jednoznačně
porazit torzo protivníka bez čtyř stěžejních členek jeho základní sestavy. Jenže
neporazil, vydřený triumf a tím i postup
naopak slavil výrazně okleštěný Olymp.
I s kvartetem náhradnic byl totiž herně
preciznější, bojovnější a hlavně psychicky silnější. Hlava je u profesionálních
sportovců a sportovkyň alfou i omegou
všeho. Stejně jako u kolektivních odvětví
opravdová parta. Když k tomu připočteme nižší výkonnostní kvalitu Petrášova
souboru, dojdeme k logickému a pravdivému zdůvodnění prostějovského volejbalového strádání v uplynulém ročníku.

SYMBOLICKÁ TEÈKA
ZA ŠPATNOU SEZÓNOU

Byla to moc hezká představa, že ženy VK
Prostějov po většinově protrápené sezóně 2020/21 začnou na jejím konci v podobě extraligového play-off náhle hrát
mnohem lépe. Takhle to však ve sportu
– a především v tom kolektivním – zpravidla nechodí. Spíš téměř vždy platí, že co
nefunguje skoro celou dobu, pokračuje
stejně či podobně i ve zbytku času.
Hanačkám přitom hrály do karet hned
dvě příznivé okolnosti. Jednak pozvednutí vlastních výkonů i výsledků v závěru
dlouhodobé části nejvyšší české soutěže.
A také dárek od vrtkavého osudu tím, že
koronavirus extrémně oslabil jejich čtvrtfinálové soupeřky z pražského Olympu.
Za těchto okolností se přímo nabízelo
využít dané situace a svým herním progresem dospět nejen k dílčímu vítězství
v jednom zápase.
Bohužel volejbalistky vékáčka svůj celoroční stín nepřekročily. Během všech tří
duelů série proti PVK navíc opakovaly
pořád stejné neduhy, už tolik známé

Marek
Sonnevendd

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

„Už druhé utkání čtvrtfinálové série doma jsme prohrály zbytečně. Jak nám po
jeho skončení správně říkali trenéři, Olymp v tomhle složení byl dost hratelný a my
jsme měly jeho oslabení využít. Sahaly jsme po vítězství, bohužel však v rozhodujících chvílích znovu přišly naše zbytečné chyby, vždy v jednom postavení dlouhé
a rozhodující série inkasovaných bodů. Sice jsme bojovaly až do konce, ale zase
to o kousek nestačilo. Náš celkově dobrý výkon tak přišel vniveč. A nezbývalo než
se pokusit zvítězit ve čtvrtek venku. V Praze jsme však taky podlehly a z play-off
rychle vypadly, což je velká škoda. Jely jsme sem s tím, že můžeme podat dobrý
výkon. Věděly jsme, že je Olymp výrazně oslabený. První set se nám krásně vydařil,
vyhrály jsme 25:14. Potom jsme to už nezvládly, soupeř se rozehrál, tahaly jsme se
bod po bodu a domácí holky těsně zvítězily. Gratuluji a držím palce v semifinále.
Co my? Samozřejmě panuje velké zklamání i smutek. Skončila nám sezóna po
pouhých třech zápasech vyřazovací části, ačkoliv jsme vzhledem k okolnostem určitě měly na víc. Bohužel nám ani závěr ročníku vůbec nevyšel.“
Michaela JURČÍKOVÁ, blokařka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA
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Průměry známek budeme sčítat do průběžného pořadí.
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V této nové rubrice budeme po každém soutěžním utkání dávat všem
ženám VK Prostějov hodnocení za jejich předvedené výkony.
Nejlepší známka je 10 (excelentní výkon) a nejhorší 1 (tragický výkon).

HODNOTÍME
HRÁÈKY
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Tolik ostřílených členek základní sestavy (mimochodem reprezentantek ČR) chybělo pražskému
PVK ve třetím střetnutí série s Prostějovem. Ani
takhle oslabeného soupeře bez Lucie Smutné,
Evy Hodanové, Barbory Purchartové i Pavlíny
Šimáňové však Hanačky nedokázaly porazit...

66,/1

jsme měli vyhrát. Díky dobré hře jsme
vedli ve všech pěti setech, ale příznivý
vývoj zvládli vítězně dotáhnout do konce jen dvakrát. Naopak ve druhé, čtvrté i
páté sadě se vždycky opakovalo to stejné,
co nás trápí celou sezónu: zaseknutí v jednom postavení, zbytečné chyby, dlouhá
série inkasovaných bodů a rozhodující
obrat soupeře. Potom už marně honíme
skóre,“ povzdechl si Petráš.
Možnosti prostějovského triumfu se
přitom zvýšily i tím, že vedle univerzálky
Gabriely Kopáčové (27 bodů) poměrně
často skórovaly i smečařky Karolína Fričová (16) a Martina Michalíková (14)
plus blokařka Michaela Jurčíková (13).
To pražský výběr se v průběhu dramatického mače čím dál víc spoléhal na
jedinou tahounku Anetu Kocmanovou
Havlíčkovou, jež dění zlomila na stranu
PVK 36 bodovými zásahy ve stylu one
woman show.
„Ostatní hostující hráčky jsme bránili
dobře, ale v případě Kocmanové se nám
to od poloviny zápasu nedařilo skoro
vůbec. Ačkoliv holky věděly, že Olymp
ně jen přes ni, nedokázaly ji prostě zastavit. Proto nakonec nebylo nic platné, že
jsme ve většině činností vyšli statisticky
vyrovnaně, nebo dokonce lépe. S výjimkou nevynucených chyb, zejména při
zakončení a v mezihře. Tohle nás tradičně
srazilo dolů,“ litoval Petráš.
Za stavu 0:2 na utkání se zdálo být rozhodnuto, zvlášť když třetí čtvrtfinálový
střet hostila metropole ČR. A pévékáčko
ve své malé hale neutrpělo během aktuálního ročníku ještě ani jednu porážku.
„My však nesmíme předem skládat zbraně. Podle dostupných informací bude
soupeř oslabený minimálně stejně, jako
na našem hřišti, což šanci na překvapení
rozhodně zvyšuje. Musíme znovu bojovat o každý bod a tentokrát jít za vítězstvím ještě důsledněji. Jakkoliv se může
zdát, že půjde o hodně náročný úkol. Nechceme, aby nám už ve čtvrtek skončila
sezóna,“ zdůrazňoval Petráš.
Další dva potvrzené případy koronaviru
poslaly do karantény po Šimáňové a Smutné před čtvrtečním utkáním i jiné dvě ostřílené lídryně Policejního volejbalového kluBarboru Purchartovou. Původní favoritky
se tím před vzájemnou konfrontací číslo tři
ocitly bez kvarteta ze svých pěti objektivně
nejlepších plejerek. Z obvyklé základní sestavy zůstaly jen vynikající ranařka Kocmanová, smečařka Anna Komárková a libero
Veronika Pešková, na místo absentujících
marodek musely náhradnice. Včetně tří
mladých teenagerek pod dvacet let.
To hanácká skvadra byla nadále kompletní, přesto mimořádně příznivé situace
nevyužila. Ačkoliv měla ve čtvrtek během
úvodního dějství suverénně navrch a také
ve druhé části neustále vedla, navzdory
zhoršení vlastního výkonu s rostoucím
počtem nevynucených hrubek. Což
masivně okleštěné domácí torzo později
dokonale zužitkovalo jak obratem dramatického závěru, tak stejně těsným vybojováním koncovek třetí i čtvrté sady. Prostějovanky nedokázaly udržet svůj původně
dobrý herní projev, chybovaly a místo
skolení oslabeného protivníka jim zbyly
jen oči pro pláč. Výsledek 14:25, 26:24,
28:26, 28:26 hovoří sám za sebe.
„Do utkání jsme vletěli výborně, dařilo
se nám a soupeř v nezvyklém složení jasně ztrácel, hledal se. Po hladce získaném
prvním setu byl pak klíčový ten druhý,
kde jsme hodně polevili. Holky jako by se
lekly, že reálně mají na jednoznačné vítězství, výkon celého týmu šel výrazně dolů
a domácím jsme sami pomohli spoustou
různých chyb. Tím se Olymp chytil, začal
držet krok. A vydřenou koncovkou zlomil vývoj na svou stranu. Skvěle ho opět

nahrávačka Smutná. Hanačky tak cítily
větší šanci na dílčí překvapení, vůbec však
nechytily začátek. Okamžitě se dostávaly
pod tlak účinného servisu, chybovaly
a rychle nabíraly ztrátu. Kouč Petráš si
tak musel brzy brát oddechový čas. Až po
něm domácí tým zabral a pětibodovou
šňůrou při podání Michalíkové vyrovnal
z 2:7 na 7:7, vzápětí dokonce otočil na
10:8. Navzdory následnému kratšímu výpadku (10:11) se vékáčku dařilo, ovšem
jen do stavu 14:12. Poté přišlo zhoršení
přihrávky i ostatních činností a soupeřky
novým náporem opět převzaly taktovku
- 14:16. Další průběh byl rovnocenný,
prostějovský mančaft se po miniúniku
z 16:18 na 21:19 pořád držel o kousek
vepředu a těsně vydřel dramatickou koncovku – 26:24 a 1:0.
Pro moravskou partu bylo podstatné, že
kromě obvyklé tahounky Kopáčové pravidelně skórovaly i Michalíková, Fričová
a Jurčíková. Jenže přenesení týmové pohody do druhé části vyprchalo vedením
5:3. Od tohoto okamžiku zatroubily Pražanky do velkého náporu, ostře podávaly,
dobře bránily, zakončovaly dvojicí Kocmanová a Hodanová. A hlavně využívaly
nevynucených chyb protivnic. Prudký
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Hodanová 8, Bartošová 5, Kocmanová
36, Komárková 9, Purchartová 9,
-DĖRXURYi  OLEHUR 3HãNRYi 6WĜtGDO\
+RQ]RYLþRYi  1HXPDQQRYi  %ULFKtová.
7UHQpĝL6WDQLVODY0LWiþD3HWU%URP

6HVWDYD2O\PSX

6WDYVpULH

5R]KRGÿtHorký a Peloušek.
þDVKRGLQ\+UiQREH]GLYiNĤ

9.3URVWčMRY²2O\PS3UDKD

81,4$(;75$/,*$å(1þ5²þ7957),1É/(²87.É1Ì

PROSTĚJOV Velkou šanci zdramatizovat čtvrtfinálovou sérii UNIQA
extraligy žen ČR 2020/21 měly prostějovské volejbalistky. Tým Olympu totiž
nastoupil ve zdravotně oslabené sestavě a družina VK toho využila k vedení
2:1 na sety i k průběžnému náskoku jak
ve čtvrté, tak v páté sadě. Kvalitní výkon
však nevydržel, vyslankyně české metropole se vzchopily. A tiebreakovou výhrou po více než dvou hodinách lítého
boje zvýšily své vedení do očekávané
podoby 2:0 na utkání.
Hostům chyběla kvůli nemoci nejen
kapitánka Šimáňová, ale nově i první

Marek SONNEVEND

Bodový vývoj – první set: 1:1, 1:3, 2:7,
7:7, 10:8, 10:11, 13:11, 14:12, 14:16,
16:18, 18:18, 21:19, 22:22, 24:23, 26:24.
Druhý set: 3:3, 5:3, 5:5, 6:7, 7:12, 8:15,
10:15, 12:16, 14:17, 14:25. Třetí set: 1:1,
1:3, 6:3, 6:5, 8:5, 9:6, 9:9, 14:9, 16:11,
16:13, 18:13, 19:16, 21:16, 23:17, 23:19,
25:20. Čtvrtý set: 0:2, 3:2, 6:6, 8:6, 10:8,
10:15, 13:15, 14:16, 14:19, 16:19, 17:21,
19:21, 22:25. Pátý set: 0:2, 2:2, 4:3, 5:4,
5:8, 6:11, 8:13, 11:13, 12:15.

jak se utkání vyvíjelo...
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To celkové však ještě zůstávalo daleko,
ačkoliv hanácké družstvo kvalitně rozjelo
také čtvrtý díl. Nekompletní PVK zůstával trochu dole až do stavu 10:8, kdy účinně zaservírovala Komárková, tím dostala
do potíží příjem na opačném konci hřiště
a několikaminutový výpadek Moravanek
plný hrubek zcela změnil rozložení sil
(10:15). Petrášovy ovečky sice nerezignovaly (z 13:15 a 14:19 na 19:21), leč
PVK byl ve zbytku setu přece jen o něco
lepší především zásluhou neudržitelné
bomberky Kocmanové, jejích razantních
smečí – 22:25 a 2:2.
Na řadu tedy přišel rozhodující tiebreak.
Kopáčová a spol. v něm rychle obrátily
z 0:2 na 4:3, ale potom třikrát za sebou nevynuceně chybovaly, což vývoj zlomově
překlopilo ve prospěch pražského výběru
(z 5:4 na 5:8). Ten si následně pohlídal,
navzdory sympatickému odporu prostějovských lvic (z 8:13 na 11:13), i finiš celého působivého dramatu – 12:15 a 2:3.

„Jsme nesmírně šťastní, že se nám v Prostějově podařilo vyhrát za situace, kdy tým kosí zdravotní
problémy. A může být ještě hůř... Tentokrát jsme nastoupili bez dvou ústředních hráček, proto
se dal očekávat hodně těžký boj. Což se naplnilo, volejbal přitom chvílemi plakal a chvílemi byl
naopak velice pohledný, hlavně díky oboustranně výborné obraně v poli. My jsme si nějakou
dobu zvykali na jinou distribuci nahrávek Ivy Šípové, která dostala oproti úvodnímu zápasu série
přednost před Klárkou Dvořáčkovou. Soupeř tentokrát neútočil tolik přes Gábinu Kopáčovou,
ale i dalšími hráčkami a já na tuhle změnu takticky reagoval trochu pozdě. Naštěstí to stačilo,
holky zabojovaly, postupem času lépe bránily a poradily si také s náročnou situací v posledních
dvou setech. Opět jsme potvrdili, že tiebreaky jsou v letošní sezóně naší silnou disciplínou.“

STANISLAV MITÁÈ – Olymp Praha

„Určitě jsme měli na lepší výsledek, vzhledem k okolnostem i dobře rozjetému utkání to mělo
skončit naším vítězstvím. Soupeř byl oslaben o dvě důležité hráčky včetně klíčové opory, nejlepší
extraligové nahrávačky Lucie Smutné. Čehož jsme dokázali využít, ale jen částečně. Náš výkon
oproti prvnímu vzájemnému zápasu šel rozhodně nahoru, přesto panuje velké zklamání. Jak
ve čtvrtém setu, tak v tiebreaku jsme vedli a místo dotažení duelu do vítězného konce pokaždé
přišel náš výpadek v jednom postavení s řadou chyb. Těch děláme mnohem víc než Olymp,
kterému stačila jediná výborně útočící tahounka Aneta Kocmanová k otočení vývoje. Což je
velká škoda, místo vyrovnání série na 1:1 teď ztrácíme 0:2...“

LUBOMÍR PETRÁŠ – VK Prostìjov
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zvrat na 8:15 měl klíčový význam, stejně
jako definitivní únik po částečném dotažení VK - 14:17. V závěru si to Mitáčovy
svěřenkyně suverénně pohlídaly drtivou
sérií osmi získaných výměn za sebou –
14:25 a 1:1.
Domácí plejerky potřebovaly herní
propad hodit za hlavu, což se jim zkraje
třetího dějství dokonale povedlo otáčkou z 1:3 na 6:3. Nicméně favoritky za
tohoto stavu urvaly předlouhou výměnu a zase se zvedly. Hrál se oboustranně
bojovný, hezký volejbal s atraktivním
přetahováním téměř o každý míč. Olymp
tažený Kocmanovou zlikvidoval manko
(z 9:6 na 9:9), aby skvěle bránící holky ve
vínových dresech okamžitě kontrovaly
nejen neprostupnými bloky - 14:9. Tuhle
výhodu už pak nepustily a komplexním
výkonem, jenž podepřely nadstandardně
důraznou ofenzivou hned kvarteta produktivních opor, dospěly k bezpečnému
dílčímu vítězství – 25:20 a 2:1.
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obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2020/2021

Předzápasová vyhecovanost prostějovských děvčat ještě vzrostla zjištěním, že
Pražanky přicestovaly bez dvou klíčových opor. Blokařka a kapitánka Pavlína
Šimáňová scházela už v zahajovacím
vzájemném střetu, na marodku k ní navíc
přibyla první nahrávačka Lucie Smutná.
„Což je momentálně asi nejlepší hráčka
české extraligy na tomto postu. Z mého
pohledu byla hlavní strůjkyní jasné výhry
Olympu v úvodním zápasu série a věděli jsme, že hostům bude citelně chybět.
Naše šance tím určitě šly nahoru,“ ohlížel
se kouč vékáčka Lubomír Petráš.
Po utkání byl navzdory celkově kvalitnímu výkonu svých svěřenkyň zklamaný,
dvě a čtvrt hodiny trvající řežba totiž dopadla 26:24, 14:25, 25:20, 22:25 a 12:15.
„Samozřejmě je to zklamání, protože

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

Zdroj: www. onemocneni-aktualne.mzcr.cz
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V neděli 14. března odpoledne evidovala Krajská hygienická stanice
v Olomouckém kraji už 76 511
pozitivně testovaných osob od začátku pandemie covid-19. „Oproti
předcházejícímu týdnu stoupl tento
počet o dalších 3 976 nakažených.
Naproti tomu ale počet vyléčených
osob vystoupal na číslo 67 199. Cel-

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Předminulý týden
osmnáctiprocentní, ten minulý už
jen sedmiprocentní. Řeč je o mezitýdenním nárůstu počtu pozitivně testovaných obyvatel Olomouckého kraje. Ten je sice stále
hmatatelný, ale také hejtman Josef
Suchánek je přesvědčen, že se covidová situace zlepšuje i v našich
končinách. „Sice jsem si po dvou
týdnech lockdownu představoval
razantnější zlepšení, ale zaplaťpánbůh alespoň za tyto náznaky,“
komentuje aktuální situaci první
muž Olomouckého kraje.
kově bylo v Olomouckém kraji od
začátku pandemie na koronavirus
testováno již 270 331 osob. Bohužel
stoupá počet obětí covidu, v kraji
registrujeme již 1 326 zemřelých,“
sdělila krajská hygienička Růžena
Haliřová.
Aktuálně je v Olomouckém kraji
nemocných 7 980 osob, nejvíce
v Olomouci (2 596), pak v Prostějově (1 166), Přerově (882)
a Šumperku (565). Do nedělního
odpoledne bylo v kraji naočkováno 61 667 lidí.
Nárůst nově pozitivně testovaných
občanů kraje se tedy nedaří stále zastavit, ovšem i hejtmana Josefa Suchánka těší alespoň fakt, že už není
tak razantní. „Oproti předcházejícímu týdnu jde už pouze o sedmiprocentní nárůst, což osobně považuji
za takovou první vlaštovku. Nikdy
jsem se nehrozil žádné situace a nepodléhal panice. I když i já jsem po
dvou týdnech lockdownu očekával
mnohem lepší statistiky, přece jen

Sám průběh testování popsal pro Večerník takto. „V Palírně U Zeleného
stromu provádíme samotestování pod
dohledem pověřené osoby. Testy jsme
sháněli již od vyhlášení povinnosti
firemního testování. Na začátku jich
bylo málo, ale poté se rozšířil seznam
dodavatelů a pro testování, které u nás
začalo v tomto týdnu, již máme testů
dostatek,“ uvedl Michal Šoman. Dotkl

Michal SOBECKÝ
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PROSTĚJOV Povinné testy ve firmách nad 250 zaměstnanců, takový
zněl příkaz z vlády ČR. Od začátku
předminulého týdne se tak houfně
testuje i v řadě podniků Prostějovska,
Palírnu U Zeleného stromu nevyjímaje. A pro pracovní kolektiv a jeho
blízké má firma po minulém týdnu
skvělou zprávu. „Celý výrobní závod
v Prostějově byl otestován ve čtvrtek,
nikdo nebyl pozitivní,“ uvedl výrobní
ředitel firmy Michal Šoman.

se tak i tématu, které dominovalo titulkům některých celostátních médií, že
totiž po nařízení ze strany vlády nastal
plošný nedostatek testů. Některým firmám tak hrozilo, že by nemohly splnit
vládní nařízení o testování i při sebevětší snaze.
Jak ale Palírna U Zeleného stromu přistupuje k těm, kteří odmítnou test podstoupit? Hovořilo se už i o tom, že firma
má takového zaměstnance právo nejen
nepustit na pracoviště, ale také propustit. „Naši zaměstnanci k testování
přistupují zodpovědně, stejně jako celá
Palírna U Zeleného stromu. Všichni
hlavně chceme pracovat v bezpečném
prostředí. Případné odmítnutí podstoupit testy bychom u zaměstnance
řešili individuálně, zatím jsme se s takovým případem nesetkali,“ konstatoval
Michal Šoman. Firma nyní doufá, aby
totéž – žádné pozitivní případy a zodpovědný přístup lidí – vydrželo i v dalších týdnech.

ZAUJALO
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NÁS OBRAZEM
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tvrdá opatření postupně zabírají.
Podívejte se, v jakém průšvihu byly
!
ještě před měsícem některé kraje 
Zdroj: KHS Olomouc
!.
v Čechách, a dnes jsou na tom nej- 
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vám teď i na Moravě, kde covid-19 /0

udeřil v plné síle. Za týden nebo
maximálně za dva očekávám i u nás

výrazné zlepšení situace,“ dívá se
optimisticky na nejbližší vývoj hejtman Olomouckého kraje Josef Su- 
chánek.
Jak také Večerníku sdělil, aktuálně 
ho trochu znepokojuje pouze stav
v nemocnicích. „Pacientů s těžkým

průběhem covid-19 přibylo a v některých nemocnicích jsou na hranici kapacity volných lůžek. Včetně 
prostějovské. Pozitivní ovšem je, že
všech devět nemocnic v Olomouc- 
kém kraji dokáže úzce spolupracovat
a volná lůžka nabízet. Navíc tento 
týden uvolnila své kapacity i Vojenská nemocnice Olomouc, což pova
žuji za obrovský přínos,“ uvedl ještě
      
hejtman Josef Suchánek.

„Nehrozím se, příští týden to bude ještě lepší,“ věří hejtman Josef Suchánek

Další nárůst pozitivně testovaných v kraji, ale už nijak drastický
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Martin ZAORAL

o něco mladší si budou muset ještě počkat.
„Máma s tátou mají 74 let, takže zatím mají
smůlu, a to i přesto, že jsem je k očkování
do prostějovské nemocnice zaregistroval
hned v pondělí 1. března v pět hodin ráno.
Druhá SMS zpráva z ministerstva mi stále
nepřišla. Když jsem se díval na statistiky
na internetu, tak nevím, zda nebylo lepší
je přehlásit do Olomouce, kde ve dvou
nemocnicích očkují zhruba třikrát tolik lidí
jako v Prostějově,“ srovnal uplynulou sobo- PROSTĚJOV Zatímco antigenní testu 13. března večer Martin, jeden z dalších tování zaměstnanců už naplno probíhá ve všech větších firmách, na prostěoslovených Prostějovanů.
jovském magistrátu si dosud dávali na
čas. Podle zjištění Večerníku ale testy
pracovníků radnice začnou probíhat
už dnes.
„Antigenní testování odstartuje už
v pondělí 15. března. Zaměstnanci magistrátu budou mít na výběr mezi samotestováním ze slin nebo testováním
zdravotnickým personálem. Pro druhý
způsob budou vyčleněny dva testovací
dny. V pondělí budou zdravotníci testovat zaměstnance na dvoře radnice, v úterý na dvoře budovy magistrátu ve Školní
8÷VwKPCUGPKQTčMQNGONGVCUVCTwÊEJUGWåX2TQUV÷LQX÷OčåGV÷wKV
ulici,“ prozradil Večerníku František Jura,
OKPKO¾NP÷\RTXPÊF¾XM[XCMEÊP[
(QVQCTEJKX28PGOQEPKEG
primátor Prostějova.
(mik)

ostatním naopak nezbývá nic jiného a na divadelních prknech, pak je nutné, aby
se nás co nejvíce naočkovalo.
než čekat.
Jak očkování probíhá právě v prostějovské
nemocnici? O tom jsme vám už přinesli
Už aby to bylo! Pokud chceme ještě někdy několik osobních svědectví. A ta jsou zatím
posílat děti do škol a do kroužků, zajít si do stále optimističtější. „V pondělí jsem byla
restaurací na oběd či pivo, užít si živý kon- na očkování a musím říct, že vše fungovacert nebo sledovat příběhy na plátnech kin lo bezvadně. Další očkování mám naplánováno na 29. března a překvapilo mě, že
KOLIK LIDÍ BYLO V BØEZNU
tentokrát už neproběhne v nemocnici, ale
NAOÈKOVÁNO V PROSTÌJOVSKÉ NEMOCNICI?
v prostějovském ‚Kasku‘,“ svěřila se nám se
 
svojí zkušeností jedna ze čtenářek.

Zatímco starší ročníky na řadu už přišly, ty

PROSTĚJOV Tohle se celkem daří!
Po rozpačitějším začátku, kdy byl
problém se zajištěním dostatečného
počtu vakcín proti nemoci covid-19,
už nějaký ten týden běží očkování
v prostějovské nemocnici na plné obrátky. Podle těch, na které se už očkování dostalo, vše perfektně klape. Těm




„Kapacita lůžek pro těžké případy je na svém
maximu,“ konstatuje mluvčí Radka Miloševská

pacientů!
1$=É3$6<




PROSTĚJOV
V Před
Př d startem čtvrtfinále
č fi ál UNIQA extraligy
li žžen ČR
2020/2021 mohly volejbalistky VK Prostějov proti papírově mnohem
silnějšímu Olympu Praha jedině překvapit, i jeden vyhraný duel by se
dal považovat za dílčí úspěch. V průběhu série soupeři odpadávalo
čím dál víc nemocných opor a úměrně tomu rostla šance Hanaček na
vítězství, nejen ve zmíněném jediném střetnutí. Bohužel zůstalo pou4Q\FÊNQXQWJT¾éMQWéVXTVHKP¾NQXÆUÆTKGOG\K1N[ORGOC2TQUV÷LQXGOD[NC
ze u teorie, neboť v reálu neztratily původní favoritky – i přes zaplňující
RTCåUM¾VCJQWPMC#PGVC-QEOCPQX¾*CXNÊéMQX¾ ×VQéÊ (QVQ#PT[.WM¾é
se marodku – ani mač. Přesně podle dřívějších předpokladů. A tábor
vékáčka ovládl po zbytečně rychlém vyřazení hluboký smutek.
bude s přibývajícím časem útočit převáž- bu, smečařku Evu Hodanovou a blokařku
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Prostějovské ženy opět zklamaly, doma ani venku
nedokázaly využít oslabení protivníka a jsou out



Karolína FRIÈOVÁ
Absolutní čísla ve statistikách – především počty dosažených
bodů – měla vyšší Gabriela Kopáčová, hlavně ve druhém
utkání čtvrtfinále s Olympem. Slovenská smečařka Karolína Fričová však na své poměry skórovala vydatně jak
v pondělí doma (14), tak především ve čtvrtek venku
(23). Právě třetí duel v Praze odehrála výborně včetně dramatických koncovek setů, kde se jako jediná
Hanačka nebála tvrdě útočit, aniž by často kazila.
Jako její vystresované parťačky včetně „Kopy“.
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COVID-19

1.

pandemie
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ZAUJALO NÁS

zákroku a poté i půlhodinové pauzy
po výkonu. Organizátoři mysleli i na
osoby se zdravotním postižením, ty
budou moci využít rampu a výtah.
„S přípravami už skutečně finišujeme. Nábytek i výpočetní technika
už jsou na místě, nyní řešíme detaily
na parkovišti včetně vhodného povrchu a osazení dopravních značek,“
prozradil v pátek primátor Jura s tím,
že připraveno bude i zázemí pro
zdravotnický personál.
„V přízemí Společenského domu –
očkovacího centra – bude zřízeno
pracoviště registrace. V prvním patře bude zřízeno předběžně pět očkovacích boxů s lékaři a zdravotnickým personálem. Sál bude rozdělen
na dvě části – tedy dvě čekárny pro
očkované obyvatele,“ přidal vedoucí
Oddělení krizového řízení Magistrátu města Prostějova Adolf Labák.
Podle předsedy představenstva
společnosti AGEL Středomoravské

/÷UVQRąKRTCXÊJTQOCFPÆQéMQXCEÊOÊUVQRTQ2TQUV÷LQXCQDEG\DNÊ\MÆJQKwKTQMÆ
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„V minulých dnech jsem se v prostějovské nemocnici přesvědčil, že
její očkovací kapacita zhruba dvou
set pacientů denně byla naplněna.
Protože jsme se na tuto situaci už
dopředu připravovali, mohl jsem za
město operativně nabídnout řešení
v budově Společenského domu,“
říká prostějovský primátor František Jura.
Celé centrum je promyšleno už od
parkovacích míst pro občany v sousedství budovy přes příjem hosteskami ve foyeru budovy, vyřízení potřebné administrativy, odchodu lidí
do čekárny, vyvolávacího systému
na očkování, následného provedení

Petr
KOZÁK

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

yy Kde se zrodil nápad vybudovat v prostějovském „Kasku“ očkovací centrum?
„Od počátku pandemie jsem osobně ve velmi častém kontaktu s vedením prostějovské nemocnice.
S celým vedením města se snažíme
tomuto zdravotnickému zařízení
maximálně vycházet vstříc. V posledních týdnech jsem sledoval
rostoucí počty očkovaných a z komunikace s nemocnicí jsem věděl,
že se blíží ‚strop‘, kterým je zhruba
dvě stě pacientů denně. Proto pro
nás aktuální vývoj nebyl žádným
překvapením. Už delší dobu jsme
se na tuto eventualitu připravovali.“

Petr KOZÁK

PROSTĚJOV Čekárna, vyšetřovna nebo přijímací místnost.
Prostějovský krizový štáb zřizuje velkokapacitní očkovací centrum v budově Společenského
domu neboli „KaSka“ v Komenského ulici. Nejen podle odborníků vyhovuje nejvíce. Pozitivně
tuto skutečnost vnímá i primátor
Statutárního města Prostějov
František Jura (na snímku).
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yy Město se do podobné akce
pustit muselo?
„Beru to spíše jako naši povinnost vůči
našim občanům. Vznik center je součástí národní očkovací strategie Ministerstva zdravotnictví, později se začal klást
důraz také na nemocnice a praktické
lékaře. My jsme i díky dobré komunikaci s Olomouckým krajem a nemocnicí
usoudili, že je nyní ten pravý čas vyvinout vlastní iniciativu. Jde přece o naše
občany, o sousedy, o každého z nás. Po
celou dobu, co nás tato pandemie provází, jsme byli ve vedení města vždy aktivní v řešení aktuálních situací. Stojíme
tváří v tváří největší zdravotní hrozbě za
posledních sto let a musíme udělat maximum pro návrat k normálu.“
yy Proč právě Společenský dům?
„Hledali jsme budovu, kterou bude
možné na několik měsíců vyčlenit
téměř výhradně k očkování. Podmínkou bylo parkoviště a kladli jsme
důraz také na bezbariérovost. Nejde
jen o občany se zdravotním postižením, ale také například seniory, kteří
se už hůře pohybují. Z vytipovaných
objektů se do pomyslného finále dostalo Sportcentrum DDM a ‚Kasko‘.
Myslím, že oba objekty byly vhodné,
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nakonecc zvítězilo umístění
Společenského
dou, kam
m řada obyvatel
města může přijít pěšky
ze svéhoo bydliště a nemusí vyjíždět
yjíždět autem.“
yy Jak
k se bude na
chodu centra podílet
magistrát?
rát?
„Rozdělili
lili jsme si úkoly s nemocnicí,
mocnicí, ale také
například
ad s hasiči, kteří
prostoryy každý den po
očkování
ní vydezinfikují.
Město kromě budovy
a jejíhoo provozu pomůže s personálem
rsonálem zajišťujícím
administrativu
strativu a doprovod lidí
přímo do čekárny. Postaráme se
také o běžný odpad a další drob
drobnosti včetně přípravy parkoviště.
Výpočetní techniku, odborný personál a vše důležité pro očkování zajistí nemocnice. Ta také bude každý
den ráno přivážet vakcíny a večer
odvážet nebezpečný odpad.“
yy Bude centrum sloužit jen
obyvatelům Prostějova?
„Takhle se to nedá říct. Místo očkování si vybírají sami občané, kteří se
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hlásí do státem provozovaného registračního systému. Je ale logické,
že většina obyvatel Prostějova si vybere právě naše město. A počítáme
samozřejmě také s výraznou částí
lidí žijících v celém našem okrese.
Mluvíme o desítkách tisíc lidí a několika měsících provozu. Na první
pohled se to možná nezdá, ale je to
mimořádně náročná akce.“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
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nemocniční Jiřího Ševčíka centrum
první den provozu naočkuje 200
pacientů, poté bude možné denně
kapacitu zvýšit až na 500 lidí. „Počítáme s provozem od pondělí do pátku od osmi do šestnácti hodin. Když
budeme mít dostatek vakcín, rádi
jej rozšíříme i na víkendy, případně
provozní dobu prodloužíme až do
večera,“ dodává Ševčík.
Kromě poskytnutí budovy a zajištění provozních záležitostí město
centru pomůže i personálem. S administrativou budou zdravotnickému zařízení pomáhat pedagogové,
kteří nyní nemohou být celý den se
svými žáky ve školách. A podle potřeby se k nim také přidají zaměstnanci magistrátu. O bezpečnostní
asistenci se postará Městská policie
Prostějov.
Prvvní paccien
nty přivvítáá ceentrrum
ve středu 17. břeeznaa. A Veečerrník
bud
de u toh
ho!

PROSTĚJOV Již tuto středu 17. března zahájí provoz velké očkovací centrum v Prostějově.
Město se na jeho zřízení dohodlo s místní nemocnicí. Očkovací centrum pro celý region vznikne ve Společenském domě v Komenského ulici, lidově zvaném„Kasko“. V doprovodu primátora Statutárního města Prostějov Františka Jury a Jiřího Ševčíka, předsedy představenstva společnosti AGEL Středomoravské nemocniční, si připravené centrum prohlédl uplynulý pátek
i hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.
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Do třetice všeho nejlepšího? Pro Jestřáby to neplatilo

Vše připraveno,
startuje se již ve středu

KONEČNÉ POŘADÍ

1. star: nikdo. 2. star:2GVT/T¾\GM DQF[ 3. star:&CXKF$CTVQw DQF 
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3. star:2GVT/T¾\GM DQF 

1. star:1PFąGL$N¾JC DQF[ 2. star:(TCPVKwGM*TFKPMC
3. star:&QOKPKM*TPÊéMQ DQF 
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a, no…“
zvládli. A k tomu ta smůla,
yy Bylo něco, v čem jste
ste soka přehrávali? Nebo naopak v čem
em on přehrával
výrazněji vás?
„Přesilovky byly na obě strany nemastné,
neslané. I to oslabení a nastavená taktika.
akové čekací, klaPrvní dva zápasy byly takové
sické play-off, čeká se, coo se bude dít,
a. Oni pak
obrana středního pásma.
měli trochu více štěstí. První dva
zápasy překlopili na svouu stranu.
A pak už to bylo těžší.“
yy V minulém zápase jste
oč?
vůbec nenastoupil. Proč?
t...“
„Nechali mě odpočinout...
yy V neděli jste nastouupil netradičně až ve
čtvrté lajně. Ale byl
jste hodně vidět a měl
několik šancí. Seděla
vám neobvyklá spoluupráce s Danem Vachututkou?
„Cítil jsem se opravdu dobře.
Ve druhé třetině jsem měl
ěl na holi
skákající puk, nepodařiloo se ho ale
dát do prázdné branky…
… Když se
to se.., tak se to se... Byla to smůla.
Škoda že jsem nehrál zápas
ápas předtím.
Mohl jsem taky přispět, pomoct týmu.
Ale trenéři měli jiný názor.
or““
yy Jaký vás čeká odpočinek?
„V pondělí máme sraz v šatně, nějaké pohovůrky a pořešíme pár věcí. A jelikož se
nemůžou dělat večírky, nic takového, tak si
tam dáme nějaké jídlo z krabičky a půjdeme. Tento rok tedy zakončíme tak smutně.
Nemůžeme nic…“
yy Jak vidíte svou budoucnost u Jestřábů?
(dlouze se zamyslí) „Tak to netuším. U Jestřábů mi končí smlouva a teď začnu řešit
své budoucí angažmá. A nevím, co bude.
Mám nějaké nabídky, ale od Prostějova
jsem ještě žádnou nedostal.“

Foto: Michal Sobecký

Ohlédnutí za sezónou v podání
LHK Jestřábi Prostějov připravujeme
do příštího vydání Večerníku.

yy Jaké jsou pocity bezprostředně po
sérii? Předpokládám, že velké zklamání…
„Tak určitě, zklamání je opravdu velké. Už
jen proto, že v prvních dvou zápasech jsme
vedli. Porubu jsme tlačili a vždycky jsme
nakonec utkání prohráli těsně. V posledním zápase jsme neproměnili šance, které
jsme měli proměnit. Byly tam tutovky za
stavu 1:2, ale pak už prostě asi i ta hlava zafungovala. A znovu jsme prohráli.“
yy Čím myslíte, že to bylo v prvních
dvou zápasech, že jste v nich vedli dlouho, ale závěr Poruba překlopila na svou
stranu?
„Tak Poruba si udělala tlak v útočném
pásmu… (zamyslí se) Někdy mi přišlo, že
jsme měli jako tým trochu víc smůly. Že se
tam soupeři něco odrazilo a nám ne, třeba
v přesilovce do prázdné brány v rozhodujícím momentu. Ty konce si vysvětluji tak,
že Poruba musela dávat góly, my to ne-

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Hodně se na něj sázelo
v základní části, totéž platilo o play-off.
Na uplynulý ročník však nebude snajpr
Lukáš Žálčík (na snímku) vzpomínat
v dobrém. Přestože patřil k oporám
a mezi hráči Prostějova skončil v kanadském bodování čtvrtý, čekala se od
něj ještě trochu jiná čísla, kterými by
potvrdil předešlou sezónu. Coby jeden
z nejzkušenějších hráčů týmu krátce
po smolném skončení série s Porubou
hodnotil pro Večerník nejen rychle
skončené play-off, ale podíval se také
na svou vlastní budoucnost.

Zůstane i nadále Jestřábem?
řábem?
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PROSTĚJOV Tahle série předkola play-off Chance ligy 2020/2021 byla kratší,
než by fanoušci Prostějova chtěli… Čítala
totiž jen nejmenší možný počet možných
zápasů, tedy tři. Během nich Jestřábi bojovali, dřeli, jenže nestačilo to. Po dvou
těsných porážkách venku završili nevydařený part s Porubou v nedělním duelu
prohrou 1:5 na vlastním ledě. A ročník
2020/2021 se tak stal pro tým Jiřího Šejby minulostí.
Úvod zápasu se Prostějovu příliš nepodařil.
Brzy sice získal výhodu přesilové hry, tu ale
nezužitkoval. Mrázek ani Kaut si se zakončením neporadili, naopak na druhé straně
zahrozil Endál, jehož přízemní střelu dokázal Bláha vyrazit. Krátce po konci přesilovky
navíc Poruba udeřila. Michal Hotěk si udělal prostor před bránou a nikým neatakován
převzal puk i zavěsil – 0:1. Tlak ze strany
Jestřábů sice hned nenastal, postupně se ale
více dostávali ke slovu. Ve 12. minutě zahrozili Mrázek a dvakrát Žálčík, o tutovky však
nešlo, naopak. V 15. minutě udeřili hosté
podruhé, Adam Raška si našel dorážku
a poslal puk neomylně pod víko. Následně
ještě stihl Korkiakoski trefit tyč. Posledních
osm minut navíc Jestřábi prakticky nevystřelili na bránu.
Bylo jasné, že pokud chtějí svěřenci Jiřího
Šejby pomýšlet na prodloužení série, budou muset přidat. A to taky udělali. Rozhodně přidali na bruslení a v soubojích, nerozhodila je ani přesilovka Toraxu, která se
soupeři vůbec nepovedla. A naopak se Prostějov dostával k šancím. Souhra Vachutky
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„Zápas hodnotím velmi dobře a pozitivně. Předvedli jsme svoji kvalitu a jsme velmi rádi, že jsme
to zvládli. Potvrdili jsme sílu kolektivu. Důležité je, že jsme vyhráli a dali jsme minimálně o jeden
gól navíc. Dali jsme si za cíl, že musíme hrát zodpovědně ve středním pásmu a snažit se trestat
rychlé protiútoky. To se nám také podařilo. Prostějov byl velmi těžký soupeř, protože měl kvalitní
přesilovky a skoro ve všech atributech měli lepší statistiky. Měli jsme proto obavy, jak to zvládneme, ale jsme rádi za to, že jsme sérii zvládli a postoupili. Jsme rádi, že kluci sérii zvládli i po taktické
stránce. Teď si dáme oddech, v úterý k večeru budeme mít trénink a regeneraci a připravíme se
na dalšího soupeře. Jsme proto rádi, že máme i trochu oddychu a dáme se do kupy.“

David MORAVEC – HC RT Torax Poruba

„Utkání mělo takovou jednu vlnu v první třetině, ve které byl soupeř lepší. My jsme hráli takový hokej s žádným překvapením. Hráli jsme furt do plných. Ve druhé třetině jsme udělali pár
změn a začali hru rychle otáčet. Najednou jsme viděli, že jsme byli u nich a dali na 1:2. Potom
jsme měli dvě šance do prázdné, a to se prostě musí dát. Podle mě šlo o rozhodující okamžiky.
Ve třetí části to pak bylo rovnovážné a jim bohužel vyšel tečovaný kotouč na 3:1. Pak jsme to
zkoušeli dál, ale dneska jsme tam ty střely prostě nedostali. Kluci do toho ale dali všechno, jim
se nemůže nic vyčítat. Bohužel postoupil ten lepší.“

-LÔÉh(-%$s/+.-HVWÔ½EL3URVWÈMRY
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ve 44. minutě Bartoš, který dostal puk
do uličky, poslal ho však jen do brankáře.
Vyznamenat se mohl i Novák, s bekhendem však neuspěl. Prostějov do soupeře
zkrátka bušil a zdálo se být otázkou času,
kdy hostující obrana povolí. Leč nestalo se.
A naopak se prosadila Poruba. Z prakticky
první své větší šance v třetině navýšila tečí
Lukáše Endála skóre – 1:3. Prostějov na intenzitě neubral, ale velkých šancí Hanáků
výrazně ubylo. A v 50. minutě bylo prakticky rozhodnuto. Lukáš Endál si zpoza tyčky
vyjel před bránu, protlačil se do zakončení
a zvýšil na 1:4. Prostějov se přesto nevzdá- 5RQWUVC UQWDQLč CNG VCM[ wCPEÊ EJCTCMVGTK\QXCN[ UQWDQL U 2QTWDQW $QJWåGN PC
Foto: Michal Sobecký
val, hráči se nahlas hecovali – koneckonců XÊV÷\UVXÊVQPGUVCéKNQ
jim zbývalo 10 minut hry. Opět tak byly koncem do již odkryté brány – Prostějov nejen o osudu utkání, ale i o osudu celé
k vidění velké šance. Mrázek trefil z úhlu hrál tou dobou 6 na 4 – prosadil Lukáš série, kterou Poruba zakončila vítězstvím
tyč, Hrníčko byl blízko snížení. Jenže ho- Endál, který tak završil hattrick. A rozhodl 3:0 na zápasy.
kejový bůh si s Jestřáby v neděli nemilosrdně pohrál. Místo snížení se minutu před
&+$1&(/,*$08åĤþ5²3Ĝ('.2/23/$<2))87.É1Ì

se Žálčíkem ještě nebyla gólová, brzy nato
ale Mrázek objel bránu a nabil Bartošovi,
který nedal Muštukovsovi šanci – 1:2. Prostějov vycítil šanci a hnal se za vyrovnáním.
Jandus měl obrovský kopec smůly u tyčky,
podobně se nedařilo ve velké přesilovkové
šanci Žálčíkovi. Drtil pak vše ostřeloval od
modré. Jenže marně. Konec třetiny naopak
znovu patřil Porubě. Ta vyvinula na bránu
Prostějova velký tlak, a i díky obětavosti
Krejčího ho tým ustál. Na konci ale hráčům
rupaly nervy a často chodili do soubojů za
hranicí faulu. Rozhodčí to ještě tolerovali,
neskousli už ale oplátku faulu od Mrázka.
Do třetí třetiny tak šli Jestřábi ve čtyřech
hráčích do pole.
Třetí třetinu začal Prostějov náporem podobně jako druhou. Bylo vidět, že hráči
nemíní zápas prohrát. A tak se Jandus
dostával do šancí, skvělou možnost měl

4Q\JQFNCVąGVÊVąGVKPC
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Slavii
hrozí vyřazení

čekané výsledky. Vyrovnaný vývoj nabízí
série mezi Třebíčí a Slavií. Zatímco první
utkání ovládla jednoznačně Třebíč, v dalších padly fotbalové výsledky 1:0 a 2:0.
Nyní vede Třebíč 2:1 na zápasy a je blízko
toho, aby Slavii uštědřila jednu z nejhorších porážek novodobé historie. Poměrně
vyrovnané výsledky pak přináší série mezi
Ústím nad Labem a Vsetínem. Na obou
stranách je řada zkušených hráčů (v Ústí
nad Labem Trávníček, Severa, Vrdlovec
nebo Protasenja, ve Vsetíně Pechanec, Gorčík či Smetana), jedno utkání už musely
rozhodnout nájezdy. Ústí nad Labem ve
druhém utkání navíc šokovalo výsledkem
2:0 – Severočeši se dostali do play-off na
poslední chvíli a čekal je tabulkově nejtěžší
soupeř.
V poslední sérii se pak spolu utkávají Litoměřice a Sokolov, v níž zatím padá nejvíce branek (ve třech zápasech 21), navíc
poslední duel nabídl strhující podívanou,
kdy Sokolov sice vedl o dvě branky, ale
Litoměřice v poslední třetině strhly vedení čtyřmi góly na svou stranu. Konečný
výsledek 7:5 pak samozřejmě dává vzpoKoncem Prostějova však předkolo play-off menout na to, jak by se podobně gólově
nekončí, ba právě naopak. Zbylé série na- vydařený večer musel líbit divákům… Ti
dále zůstávají otevřené, připravily totiž ne- letošnímu play-off chybí ze všeho nejvíce.

jov totiž svolal tiskovou konferenci. Je
pak samozřejmě velkou neznámou, kdo
z hráčů bude pokračovat. Velká většina
má smlouvu jen do konce sezóny, mnoho jich je na hostování. Opory jako třeba
Mrázek, Chlán či Drtil se mohou poohlížet v TOP týmech Chance ligy nebo
i o patro výše. Ale co trenér Jiří Šejba?
„Nevím, jak na to odpovědět. Byl jsem
tu spokojený, měl jsem dobré lidi okolo
sebe. Byly tu nějaké problémy a samozřejmě, že člověk má nějaké nabídky…,“
řekl tajemně. „Byla vidět razantní změna
v herním stylu na začátku sezóny. On je
to docela náročný způsob hry. Ale ve fázi
kolem Vánoc jsme dělali dobré výsledky.
Nicméně se na tom podepsaly interní
věci v klubu, které nešlapaly, jak by měly.
Potom ta koncentrace nebyla taková,“ poznamenal Šejba.
j
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NGVGEJTQ\JQFNFTWJÚOCéXÊV÷\PÚO
IÐNGO\OKPWV[

9RGQÙRXW%HGQ½ÔLQ

8GNKEG T[EJNG UG RTCEQXPÊMčO
PC RQTWDUMÆO \KOPÊO UVCFKQPW
RQFCąKNQ D÷JGO R¾VGéPÊJQ QUOK
HKP¾NGéÊUNQFX÷QRTCXKVTQ\DKVÆRNGZ
KUMNQOCPVKPGNWMVGTÆPGX[FTåGNQJKV
FQO¾EÊJQQDT¾PEG2CVTKMC7TDCPEG
PC JQUVWLÊEÊJQ ×VQéPÊMC 6QO¾wG
,CPFWUG *T¾éčO UG PKE PGUVCNQ
CX[PWEGP¾RCW\CVTXCNCLGPFGUGV
OKPWV

2. Jandusem vysklené plexi

2ąGFMQNQ RTXQNKIQXÆJQ RNC[QHH LG
U XÚLKOMQW PGLT[EJNGLK WMQPéGPÆJQ
RQO÷ąQX¾PÊ 2QTWD[ U 2TQUV÷LQXGO
FQUVFTCOCVKEMÆ&CNwÊVąKUÆTKGD[N[RQ
×XQFPÊEJFXQW\¾RCUGEJPGTQ\JQFPÆ
8UGVÊPt·UVÊPCF.CDGOUPC
.KVQO÷ąKEGt5QMQNQXRRC
6ąGDÊét5NCXKC2TCJCC FQ
VąGVKEGWUR÷NKXéGTCXGéGT8CNCwK  
5VCFKQP  CUMXCFTC\8[UQéKP[
 

NEJ události
N
Chance ligy
1. Ostatní série vyrovnané

Jedna věc vycházela ptačím dravcům v sérii proti Toraxu skvěle
(alespoň venku): nástupy do duelů. Díky tomu byli v úvodu dvou
prvních měření sil lepší a opakovaně dokázali otevřít skóre, v Porubě
vedli napoprvé 1:0 a napodruhé
2:0. Ve třetím utkání doma už ztráceli celou dobu.

Dvakrát
GREUÙ]DÄ½WHN

Co naopak borcům elhákáčka
ve dvou startovacích bitvách
předkola nejvíc chybělo, to byla
schopnost dotáhnout slibně rozjetý průběh do vítězného konce.
Soupeř doma vždy stupňoval svůj
tlak, v závěru vyrovnal a následně
otočil celýý vývoj.
ý j

Dvakrát
ztráta náskoku

!&҃ ࡡ

HOKEJOVÉ

Obránce LHK František
Hrdinka o hlavním důvodu, proč Jestřábi v obou
duelech na ledě Poruby
neudrželi vedení.

„Až moc jsme se
zatáhli dozadu
a čekali na smrt.“

Výrok:

10

Na bezprecedentně hrozivých deseti porážkách v řadě za sebou se
zastavila černá série Jestřábů v závěru aktuální prvoligové sezóny.
Strašidelná bilance obsahuje sedm
proher bez přerušení na konci
dlouhodobé části soutěže plus další tři v předkole play-off. Opravdu
hodně nepovedená tečka!
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34. KOLO: PORUBA – PROSTĚJOV 6:1

KONEČNÉ POŘADÍ

1. star: nikdo. 2. star:2GVT/T¾\GM
star:2GVT/T¾\GM DQF[ 3.
3. star:
star:&CXKF$CTVQw
&CXKF$CTVQw DQF 

OSMIFINÁLE 3: PROSTĚJOV – PORUBA 1:5

1. star:&CXKF$CTVQw
star:&CXKF$CTVQw DQF[ 2.
2. star:1PFąGL$N¾JC
star:1PFąGL$N¾JC DQF[ 
3. star:
star:2GVT/T¾\GM
2GVT/T¾\GM DQF 

OSMIFINÁLE 2: PORUBA – PROSTĚJOV 4:2

1. star:1PFąGL$N¾JC
star:1PFąGL$N¾JC DQF[ 2.
2. star:(TCPVKwGM*TFKPMC
star:(TCPVKwGM*TFKPMC
3. star:
star:&QOKPKM*TPÊéMQ
&QOKPKM*TPÊéMQ DQF 
DQF[ 

OSMIFINÁLE 1: PORUBA – PROSTĚJOV 2:1P

1. star: nikdo. 2. star: nikdo. 3. star:1PFąGL$N¾JC DQF 

1.

1. star:&CXKF$CTVQw DQF[ 2. star:1PFąGL$N¾JC DQF[ 
3. star:2GVT/T¾\GM DQF 
Foto: Marek Sonnevend

1. star:1PFąGL$N¾JC DQF[ 2. star:(TCPVKwGM*TFKPMC
3. star:&QOKPKM*TPÊéMQ DQF 
DQF[ 

,G P÷MQNKM FGUÊVGM OKPWV RQ
FGHKPKVKXPÊO MQPEK RčUQDGPÊ
,GUVą¾Dč X NGVQwPÊ GFKEK RTXQNKIQXÆ UQWV÷åG W\¾X÷TMC
VKwV÷PÆJQ X[F¾PÊ 8GéGTPÊMW
UG T[EJNG DNÊåÊ 2TQVQ D[EJ
UK P÷LCMÆ X÷VwÊ JQFPQEGPÊ
RTQUV÷LQXUMÆJQ X[UVQWRGPÊ
XWRN[PWNÆUG\ÐP÷PGEJCNCå
PC RąÊwV÷ VGò \CVÊO LGP P÷MQNKM\¾MNCFPÊEJRQUVąGJč
0C TQ\FÊN QF RąGFEJQ\ÊJQ
JTWD÷ PGX[FCąGPÆJQ TQéPÊMW VGPVQMT¾V GNJ¾M¾éMQ
RQUVQWRKNQ FQ RNC[QHH CNG
RQW\G FÊM[ VQOW åG RąGFMQNQ D[NQ P[PÊ OKOQą¾FP÷
RąÊUVWRPÆ Cå FQ FXCP¾EVÆ
RąÊéM[ XéGVP÷ 8 NQÿUMÆO
dPQTO¾NPÊOq TGåKOW D[ MQPGéP¾ LGFGP¾EV¾ RQ\KEG
\\NGVQwMCPGUVCéKNCQJNGFP÷
NGVQwMCPGUVCéKNCQJNGFP÷
WOÊUV÷PÊ\C\PCOGPCNK*CP¾UV÷PÊ\C\PCOGPCNK *CP¾EK X TQ\wÊąGPÆO
wÊąGPÆO UVCTVQXPÊO
RQNKOKPKO¾NPÊRQUWPPCJQTW
RQUWP PCJQTW
QLGFKPÚRQUV\GPC
PC
%JCPEGNKIWRąKVQO
KVQO
O÷NK TQ\LGVQW XGNKEG FQDąG PCX\FQT[ XwGO EQXKFQXÚO MQORNKMCEÊO FTåGNK LGwV÷ UGFO MQN RąGF MQPEGO
FNQWJQFQDÆ é¾UVK XÚDQTPÚ
wGUVÚHNGM.GéRQVQOP¾UNG-

FQXCNC\¾X÷TGéP¾UÆTKGUGFOK RQT¾åGM MVGT¾ OCPéCHV
UTC\KNCOPQJGOPÊåGCXT¾VKNCLGLFQTGCNKV[-VGTQWUGP¾UNGFP÷ PGRQXGFNQ Qw¾NKV CPK
X RNC[QHH PC ×MQT NGRwÊ 2QTWD[&GUGVRTQJGT\CUGDQW
LG X¾åP÷ RąÊNKw VCJNG éGTP¾
wÿčTC FGXCNXQXCNC RąGFVÊO
MXCNKVPÊ×UKNÊFTCXÚEJRV¾Mč
2ąGUVQLGPGEJEKPKLCMRTCPÚąQXCV MTKVK\QXCV éK QFUW\QXCV PGDQċ UK VQ PG\CUNQWåÊ
/WUGNKVQVKåHWPIQXCVXGMQPQOKEM[ JQFP÷ UNQåKVÚEJ
RQFOÊPM¾EJ t C RąGUVQ
\XN¾FNK X RQTQXP¾PÊ U OKPWK \CVTCMNQUVÊ XÚTC\P÷ QåKXKV K
VKXPKV RQOCNÚ JGTPÊ UV[N
M PGRQO÷TP÷ X÷VwÊ
UO÷TGO M
C MQWMCVGNPQUVK
T[EJNQUVK C
2Q VÆJNG UVT¾PEG WTéKV÷ LG
FQ DWFQWEPC PC éGO UVCX÷V 2QMWF \čUVCPG FQDTÚ
\¾MNCF JT¾éUMÆJQ MQNGMVKXW
CTGCNK\CéPÊVÚOXéGNGUPQC TGCNK\CéPÊVÚOX
Ú
éGNGU PQXÚO
O MQWéGO ,KąÊO iGLDQW
C MNWD X[FTåÊ XG UNQåKVÆ MQTQPCXKTQXÆ FQD÷
QD÷ HKPCPéP÷
OčåG DÚV X FCNwÊEJ
EJ NGVGEJ
LKUV÷×UR÷wP÷LwÊ

5100'8'0&#
8'0&
&#

(KP¾NPÊwÿčTCRQT¾åGMRQMC\KNCUNKDP÷
KDP÷
X[RCFCLÊEÊUG\ÐPW.*- /#4-#

Mezi hokejovými mantinely

YRVWDWQtGQ\MHUHGDNFHX]DYĜHQD

9iSHQLFH3URVWČMRYMVPHSURYiVWHQWRWêGHQ
SRQGČOtDþWYUWHN

ZAUJALO NÁS

R]QDPXMHåH]GĤYRGXSDQGHPLH&RYLG
DYOiGQtKRQDĜt]HQtPiRGEĜH]QD
OMEZENÝ PROVOZ

5('$.&(35267ħ-296.e+29(Ġ(51Ì.8

Výstižnější fotografie charakterizující celou sérii předkola play-off
1. star: nikdo. 2. star:2GVT/T¾\GM DQF[ 3. star:&CXKF$CTVQw DQF 
Chance ligy mužů
ČR 2020/21 mezi Porubou a Prostějovem by se těžko
dala najít. Ačkoliv HanáciKONEČNÉ
po herní stránce
nijak nepropadli a v jednotliPOŘADÍ
vých střetnutích dlouho vedli, stejně nakonec pokaždé padli. Celou sérii
tak ztratili hladce 0:3, logicky je ovládl smutek z vyřazení i konce celého
ročníku. Zatímco šťastní Severomoravané slavili postup do čtvrtfinále.

1.

HRÁČSKÉ HVĚZDY UTKÁNÍ
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Euforie RT vs. Zklamání LHK

ZAUJALO NÁS

hřiště, protože tam je užší hřiště, lépe nám
to pasovalo. Samozřejmě nám chyběla
zakončení. O výsledku rozhodují branky,“
poznamenal trenér Jiří Šejba. A ty dali Jestřábi všehovšudy v play-off pouze čtyři.
Trenér Šejba se nebál během play-off
míchat sestavou, ocitli se mimo ni Hefka nebo Žálčík, zcela mimo hru skončili
Ouřada či Pěnčík. Naopak významně prostoru se dostalo mladíkovi a odchovanci
Petru Krejčímu. „Série byla vyrovnaná,
v Porubě jsme dvakrát výborně začali, soupeř dvakrát vyrovnal. Druhý zápas jsme
si nechali protéct mezi prsty ve třetí třeti-

ně. Vedli jsme 2:0, pak to dokázali otočit.
A dneska? Dostali jsme z každé náhodné
střely gól,“ krčil po prohře rameny. Přitom
svými četnými obrannými zákroky, zejména ve druhé třetině závěrečného zápasu,
vydatně pomáhal k udržení nadějí na postup. Ten se však nekonal.
„Nerad bych to hodnotil. Radši bych to
nechal tentokrát na trenérovi,“ nechtěl se
příliš krátce po utkání vyjadřovat sportovní manažer Jiří Vykoukal. Naopak kouč
Jestřábů byl hovorný. „Hráči hráli svoje
maximum. Že se k nám štěstí nepřitočilo,
to už je otázka individuálních schopností,
dovedností. A v tomhle směru měla Poruba tým kvalitnější, zkušenější. O tom
zápasy v play-off jsou. Týmu ale nemůžu
nic vyčíst, že by nedal 100 procent svých
schopností, dovedností. Hrál na svém maximu,“ byl spokojený s přístupem hráčů.

Nyní, po rychlém konci v play-off, se
nabízí otázka, co bude dál? Určité přiblížení situace a budoucího vývoje hokeje
v Prostějově se sportovní veřejnost může
dočkat dnes, klub LHK Jestřábi Prostě-

Nejistá
budoucnost

Ti třeba ukázali, že když je potřeba přeřadit na vyšší rychlost, dokážou to. A byli pro
Porubu nepříjemnými soupeři. „Myslím
si, že odcházíme s hlavou nahoře. Prohráli
jsme sice 0:3, vypadá to strašně, ale když si
vezmu každý jeden zápas, tak byl odedřený, odmakaný, byla tam spousta zblokovaných střel a výsledky byly těsné,“ hodnotil
p Petr Krejčí.
j
pak

pokusů nedosahovala nijak moc nebezpečných parametrů. Nejblíže ke skórování měl
ve 4. minutě po Korkiakoskiho přihrávce
Stloukal, jehož parádní střelu pod horní tyč
vytěsnil ještě parádnějším zákrokem gólman
Bláha. Další výraznější šanci měl pak na svědomí Raška, kterému ale v zakončení do
odkryté brány zabránila prostějovská obrana.
Několik pokusů si pak připsali i hosté při své
přesilovce, o nic vážného se však nejednalo.
Hned po startu druhé části dopadla na
porubské hlavy studená sprcha. V obranném pásmu HC se totiž k puku dostal
Hrdinka, jenž nikým neatakován dojel

%UDQN\DQDKUiYN\.R]iN .RUNLDNRVNL6]DWKPiU\ 
 +RWČN (QGiO +XGHþHN  ±  +UGLQND +UQtþNR
0Ui]HN 
5R]KRGÿt 2QGUiþHN ýHFK ± *DQþDUþtN 3ROiN
9\ORXÿHQt%H]Y\XæLWt2VODEHQt
+UiQREH]GLYiNĥ

6WDYVpULH



i nadále zasypávali hostujícího brankáře
hromadou ran, nicméně bez efektu. V 51.
minutě naopak mohli skórovat Hanáci,
avšak Žálčík ani Chlán nebyli při zakončení úspěšní. Načež po buly v útočném
pásmu RT se kotouč dostal na hůl Kozáka,
ten se nijak nerozpakoval a nechytatelně
zavěsil do pravé šibenice – 1:1. Jestřábi potom nevyužili početní převahu, v úplném
závěru normální hrací doby získal stejnou
výhodu protivník a přenesl si ji tudíž do
prodloužení.
V něm si Suchánkovi svěřenci právě díky
přesilovce vytvořili tlak, který nakonec v čase
62:20 – již po vypršení Drtilova trestu – využil z Endálovy přihrávky pohotový Hotěk.
2:1 a rozhodnuto.
(son)

„Utkání bylo takové typické playoffové. Zápasy jsou o tom, že kdo udělá víc chyb, tak prohraje.
Domácí měli svoje šance a my zase svoje. Nicméně jsme udělali v prodloužení jednu malou
chybičku, kterou soupeř využil a potrestal.“

-LÔÉh(-%$s/+.-HVWÔ½EL3URVWÈMRY

„Prostějov byl oproti zápasu ze základní části úplně jiný. Tohle utkání bylo hodně vyrovnané.
Sice jsme měli menší převahu, jenže paradoxně gól inkasovali. Pak jsme dotahovali a nakonec
to i zvládli. Kluci nesložili hlavu a šli vyrovnání naproti. Vítězný gól ukázal, co nám v zápase
chybělo: byla to chytrost. Potřebovali jsme udělat něco jiného, než čeká soupeř, což se Hoťkovi a Endálovi podařilo. Máme radost, že jsme utkání dokázali otočit.“

David MORAVEC – HC RT Torax Prouba

¸67<75(1§5č
¸67<
č

však nebyli. A tak zafungovalo ono známé
nedáš, dostaneš. Mrázek si totiž v 8. poradil s Bartošovou přihrávkou a vypálil mezi
Muštukovsovy betony – 0:1. Hosté tedy
stejně jako v prvním osmifinálovém duelu
otevřeli skóre. Navíc zanedlouho si ostravský celek po vyloučeních Rašky i Tomana
vyzkoušel hru ve třech, čehož Jestřábi využili, když se v čase 15.22 prosadil Drtil
– 0:2.
Porubští vzhledem k nepříznivému stavu
museli v prostřední části zabrat. Pokusy
Tepera, Žovince a Endála nicméně postrá-

4
2
2
1
6WDYVpULH



%OiKD±+UGLQND3LHJO'UWLO.UHMþt0DW\iã6WDQČN±0Ui]HN%DUWRã+UQtþNR±0RWORFK&KOiQ*DJR±
1RYiN.DXW-DQGXV±9DFKXWND-DQHþHN$QWRQtþHN7UHQpĜL-LĜtâHMED,YR3HãWXNDD-LĜt9\NRXNDO

6HVWDYD3URVWčMRYD

0XãWXNRYV ± 7HSHU äRYLQHF 6]DWKPiU\ .R]iN 9RUiþHN
8UEDQHF±6LNRUD+XGHþHN(QGiO±.RUNLDNRVNL-iFK\P
6WORXNDO±+RWČN7RPDQ.DQNR±âSDþHN5DãND3RĜt]HN
7UHQpĝL.DUHO6XFKiQHND'DYLG0RUDYHF

6HVWDYD3RUXE\

%UDQN\ D QDKUiYN\  +XGHþHN 3RĜt]HN   6]DWKPiU\ .RUNLDNRVNL6WORXNDO 3RĜt]HN 8UEDQHF(QGiO 
.DQNR±0Ui]HN %DUWRã+UQtþNR 'UWLO %DUWRã
0Ui]HN 
5R]KRGÿt9UEDâXGRPD±1RYiN%DUWHN9\ORXþHQt
9\XæLWt2VODEHQt+UiQREH]GLYiNĥ

+&577RUD[3RUXED²/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY

&+$1&(/,*$08åĤþ5².2/2
&+$1&(/,*$08åĤþ5²3Ĝ('.2/23/$<2))87.É1Ì

PORUBA, PROSTĚJOV Druhé utkání
předkola prvoligového play-off měli prostějovští hokejisté v páteční Porubě rozehrané ještě lépe než to předchozí o den
dříve. Jenže vedení – tentokrát dokonce
dvougólové – zase neudrželi, když ambiciózní protivník a spolufavorit soutěže
opětovně otočil výsledek v úplném závěru. A zvýšením stavu série na 2:0 dostal
LHK na hranu vyřazení.
V úvodních minutách si domácí vytvořili
několik slibných příležitostí. Ty největší
měli na holích Hotěk s Tomanem, úspěšní

Korkiakoskiho rána Bláhu nezaskočila.
Úspěšným střelcem se stal až Szathmáry, který procedil kotouč do klece sedm
sekund před Krejčího návratem na led –
2:2. Borci elhákáčka následně už možná
mysleli na další prodloužení, jenže netušili,
co si na ně soupeř v závěru připraví. Necelé čtyři minuty před koncem se ke kotouči
dostal Pořízek a ve slibné pozici nezaváhal
– 3:2. Prostějované pak sice zkoušeli ještě
něco kloudného vymyslet a po oddechovém čase hráli power-play, což ale v 60. potrestal Kanko pečetící trefou do opuštěné
svatyně – 4:2.
(son)

„Vývoj utkání byl relativně stejný jako v prvním duelu. Měli jsme hodně dobrý začátek a myslím si, že Poruba byla z našeho vedení o dva góly dost překvapena. Nicméně domácí změnili
herní styl tím, že kotouče nastřelovali. První branku jsme dostali, když jsme špatně přečetli
situaci a udělali chybu. Jinak je potřeba dohrát zápas až do konce. Jakékoliv ztráty na útočné
modré čáře mohou rozhodovat, ale kluky musím jinak pochválit. Hráli a pracovali dobře.“

-LÔÉh(-%$s/+.-HVWÔ½EL3URVWÈMRY

„Byl to fyzicky i psychicky náročný zápas. Jsme moc rádi, že se nám podařilo utkání otočit.
První třetina nebyla vůbec dobrá, dostali jsme gól po zaváhání a pak z dvojnásobné přesilovky.
Ve druhé části jsme se už zvedli a dokázali ji vyhrát. Neustále jsme se totiž snažili najít správnou formaci a vyprovokovat hráče k lepšímu i agresivnějšímu pohybu. Je skvělé, že se to nakonec podařilo. A je důležité si uvědomit, že první třetiny jsou pro nás dost důležité. Dvakrát
jsme s Prostějovem prohrávali a potřetí se to může vymstít, takže na tom musíme zapracovat.“

¸67<
¸67<75(1§5č
č
David MORAVEC – HC RT Torax Poruba
¸67<

daly přesnost. Nakonec se ale Torax přece
jen dočkal, neboť ve 31. minutě se ve skrumáži před Bláhovou bránou nejlépe zorientoval Hudeček – 1:2. O chvíli později
navíc mohlo být srovnáno. Mrázek putoval na trestnou lavici a Suchánkův výběr
si zahrál přesilovku, ani jedna střela však
nedoputovala do cíle.
Třetí perioda od začátku patřila velkému
tlaku HC RT. Do útoku se hnali Žovinec,
Toman, Kozák, Jáchym, Voráček i Teper,
skóre ale přes veškerou snahu zůstávalo
stejné. V 52. minutě rozhodčí nabídli Severomoravanům další početní výhodu, leč

2ąGFMQNQRNC[QHH,GUVą¾DKQR÷VXGFNK
C\PQXWRCFNKQDTCVGOX\¾X÷TW
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až před Muštukovse a chladnokrevně
ho propálil – 0:1. Vzápětí byl blízko vyrovnání
Toman, který však z bezprostřední blízkosti trefil pouze Bláhovu lapačku. V 31. minutě přidal
strážce jestřábí svatyně další dvojici skvělých
zákroků, když se neúspěšnými střelci stali Korkiakoski a Stloukal. Jak čas ubíhal, tak severomoravský celek ještě navyšoval vysoké tempo
hry. Téměř stoprocentní šance ale nevyužili ani
Hudeček, ani do téměř odkryté klece dorážející
Pořízek. V obou těchto případech se znovu zaskvěl výborný Bláha.
I třetí perioda začala předpokládaným
náporem Toraxu. Ve 43. měl obrovskou
možnost Žovinec, leč výtečně chytající
Bláha znovu zachoval chladnou hlavu
a srovnání stavu nedovolil. Ostravané

Do třetice všeho nejlepšího? Pro Jestřáby to neplatilo

PORUBA, PROSTĚJOV Blízko
k úspěšnému vstupu do předkola play-off Chance ligy mužů ČR 2020/21 se
dostali prostějovští Jestřábi. Ve středu
na ledě Poruby šli během úvodního
střetnutí série do nejtěsnějšího vedení,
které drželi ještě devět minut před koncem. Pak ale favorit vyrovnal a rovněž
extra time po remíze v normální hrací
době patřil jemu, tudíž se ujal zápasového vedení.
První třetina zahajovacího duelu byla pro
obě strany spíš rozehřívací. Domácí sice měli
lehkou převahu, ale naprostá většina z jejich

2ąGFMQNQRNC[QHHX[TQXPCPQWDKVXW
TQ\JQFNC2QTWDCXRTQFNQWåGPÊ

Do série vstupovali s tím, že jsou outsidery a mohou jen překvapit. Pro tento
fakt nehovořila jen kvalita soupeře nebo
postavení v tabulce, ale také neširoký kádr
a aktuální forma, která jasně hovořila ve
prospěch Poruby. Kdo ale čekal jednoznačné zápasy pro Severomoravany, musel
být příjemně překvapen. Jestřábi nepředvedli vůbec špatné výkony. „Myslím si,
že série byla vyrovnaná. Ukázal se akorát
kvalitnější potenciál Poruby. Malinko jsme
měli problémy se dorovnat s naší šířkou

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Jestřábi bojovali, snažili se. A nevzdávali se ani ve chvíli, kdy měl soupeř výrazně navrch. Nestačilo to. Sen o postupu do
dalších kol play-off se neuskutečnil. Třetí zápas Poruba ovládla nejvíce jednoznačným čtyřbrankovým rozdílem. A celkově uštědřila
Jestřábům desátou porážku v součtu se základní částí soutěže.
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Do třetice všeho nejlepšího? Pro Jestřáby to neplatilo
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PROSTĚJOVJako houby po dešti rostou na Prostějovsku ženské
týmy. Ještě před pěti lety byste
v regionu prakticky žádné nenašly. Nyní už jsou tři, a co nevidět
má přibýt čtvrtý. Vedle Držovic,
Mostkovic a Protivanova by měl
od příští sezóny mít svůj ženský
výběr také 1.SK Prostějov!

Michal SOBECKÝ
„Už nějakou dobu na tom pracujeme,
protože za nějaký čas to bude pro
profesionální kluby vedle střediska
mládeže další povinnost,“ objasnil
záměr předseda eskáčka František
Jura. „Chceme začít kategorií starších
žaček nebo dorostenek, abychom
postupně měli družstvo dospělých.
Některá děvčata by měla zájem přejít
z Olomouce a budeme pořádat nábory,“ prozradil s tím, že vznik je reálný
už od příští sezóny 2021/2022.
Nemuselo by přitom jít o jediný vý-

35
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běr. „Co jsme se o tom bavili naposledy, tak by sem mohly přejít už starší
holky, patnáct šestnáct let. Teoreticky
by mohly hrát i ženskou soutěž,“ vyjádřil se František Jura.
A kdo se vedení dívčího týmu ujme?
„Jejda, tak dalece jsme ještě nepokročili. Ale on se určitě někdo najde,
kdo by chtěl pracovat s děvčaty. To se
opravdu nebojím,“ usmál se Jura. Prostějovský fotbalový klub tak po opětovném postupu do druhé nejvyšší
soutěže mužů čeká další revoluce.
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Vzrušené diskuse a debaty v médiích – včetně poměrně drsných přestřelek odlišných názorů – na
téma dalšího směřování výkonnostně i výsledkově strádající české hokejové mládeže postupně
utichly. Tentokrát však ne úplně. A co je především důležité, z tradičního lednového poprasku
po neúspěchu na juniorském mistrovství světa
U20 konečně vyústily pozitivní změny v nedobře
nastaveném systému soutěží.
Už dříve bylo oznámeno výrazné snížení přebujelého počtu účastníků v extralize juniorů i dorostenců ČR. Nyní se k tomuto nutnému kroku
přidaly další, například přísnější podmínky pro
kluby k zisku statusu Mládežnické akademie,
návrh nové struktury žákovských soutěží nebo
zavedení spádových oblastí s cílem ochránit
menší oddíly před předčasnými odchody hráčů
do velkých klubů bez pořádné finanční kompenzace.
Dalo by se říct, že se konečně pohnuly stojaté
ledy a celý systém směřuje ke správnějšímu nastavení tak, aby výchova mladých hokejistů u nás
skutečně nabrala na kvalitě, tím pak znovu vzrostla konkurenceschopnost národních týmů v konfrontaci s mezinárodní špičkou. Problém však je,
že téměř veškeré inovace nastanou kvůli stávající
covidové situaci až od léta 2022. Tudíž se na cokoliv ze zmíněného bude ještě více než rok čekat.
A to není dobře.
Postup prostějovských volejbalistek do semifinále UNIQA extraligy ČR 2020/21? Ještě
zkraje března vypadalo něco takového jako
hodně divoká a nereálná představa, v případné praxi se rovnající (ne)malému sportovnímu zázraku. Přesto se nakonec mohla klidně
zhmotnit.
V dnešní šílené době stačilo, aby se v táboře
Olympu Praha coby soupeře VK začal šířit koronavirus. A původní role jasného favorita, kterou
protivník právem měl, se během čtvrtfinálové
série postupně smazávala. Družstvu z metropole
nejprve chyběla jedna klíčová hráčka, poté dvě
a do třetího vzájemného duelu šlo již bez kvarteta
zkušených tahounek.
Hanačkám se za těchto okolností otevíraly obrovské, předtím naprosto netušené možnosti
proklouznout oproti původním předpokladům
mezi elitní čtyřku republiky. Stejně jako v minulých třinácti letech. Pravděpodobně stačilo
vyhrát zmíněné utkání číslo tři a tím protáhnout
sérii.
Výběr PVK totiž dost možná směřoval k povinné karanténě celého mančaftu, což by vzhledem
k nedostatku náhradních termínů pro případně
odložené zápasy znamenalo kontumační postup
vékáčka. Takový vývoj se opravdu blížil. Neschopnost aspoň jednou porazit citelně oslabeného soka bohužel Prostějovanky zastavila.
Je mi ze všeho velice smutno. Rád bych vám na
„oblíbené“ téma koronavirus nabídl přesně rok
od prvního lockdownu něco optimistického, ale
je mi líto a omlouvám se – já nic takového nevidím. Možná na rozdíl od těžko zjistitelného procenta lidí, kteří se současným řešením problému
jménem covid souhlasí.
Takže jsme z rozhodnutí státní vrchnosti opět
nuceni být zavření doma, nesmíme nikam cestovat ani opustit své město či ves, věřit ve spásu
prostřednictvím očkování, uvnitř nosit respirátory a venku roušky bez ohledu na to, jestli zrovna
široko daleko není nikdo jiný, bezmocně sledovat
směřování k ekonomickému kolapsu atd.
Výsledek? Za každou cenu se sníží počty nemocných, aby se později s velkou pravděpodobností
stejně zase zvýšily (a tak pořád dokola). Extrémně
rostou psychické poruchy, což vede k markantnímu nárůstu sebevražd. Zoufalá stařenka se snaží
předávkovat léky ze stesku po rodině, která ji nesmí navštívit. Muž po padesátce jde před Ministerstvo zdravotnictví a tam si prostřelí hlavu kulkou z pistole. Policisté mlátí antirouškaře. Černá
díra, do níž se řítí veškerý tuzemský sport i aktivní
pohyb širokých mas, je v porovnání s tímhle jen
zdánlivou prkotinou.
Ještě vám zbyl nějaký optimismus? Mně tedy ne.
Pokud máte navzdory všemu příznivější vidění
momentálního světa, tak gratuluji.
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14. kolo: ÓVWtQDG/DEHP²9ODäLP  
åOXWpNDUW\*ROOQDFN±.R]HO%UHGD%DVVH\ 9\äHKUDG²åLæNRY  
%UDQN\  6WURSHN ±  2SOXãWLO  %D]DO
åOXWp NDUW\  6FKQHLGHU  ýHUQê ± 
6~NHQQtN0DVKLNH6NRSHF %ODQVNR²
/täHė  åOXWpNDUW\.RUDNVLF±
âHYþtN  0DWRFKD  'HPHWHU  7ĝLQHF ²
9DUQVGRUI  åOXWpNDUW\)ROW\Q
9HEHU6DPLHF±/HKRF]NL=EURåHN
 .XELVWD  +UDGHF .UiORYp ² -LKODYD
RGORåHQRQDEĜH]QD 33ý763257 
6.3URVWčMRY²'XNOD3UDKD RGORåHQR , 7iERUVNR²&KUXGLP RGORåHQR .
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Dubaj – WTA Tour
Dvouhra – 1. kolo: Kristýna Plíšková – Martincová 6:7, 7:6, 3:6. 2.
kolo: Karolína Plíšková (2- Sevastovová (Lotyšsko) 6:3, 6:7, 6:2;
.UHMþtNRYi ± 2VWDSHQNRYi /RW\ãVNR    .YLWRYi   ± 7HLFKPDQQRYi âYêFDUVNR    VNUHþ 3. kolo: .UHMþtNRYi ý5  ±
.X]QČFRYRYi 5XVNR .DUROtQD3OtãNRYi±3HJXODRYi 86$ 
0:6, 2:6. þWYUWÀQiOH.UHMþtNRYi±3RWDSRYRYi 5XVNR 6HPLÀQiOH.UHMþtNRYi±7HLFKPDQQRYi âYêF )LQiOH.UHMþtNRYi
±0XJXUX]DRYi âSDQČOVNR 

7(1,6
08l,
3HWURKUDG²,7)&KDOOHQJHU
Dvouhra – 1. kolo: /HKHþND ± 3HFRWLþ &KRUYDWVNR  
 .RSĜLYD ± 7XUQČY 5XVNR    2. kolo: /HKHþND
± 0ROOHNHU 1ČPHFNR    þWYUWÀQiOH /HKHþND ±
3RSNR .D]DFKVWiQ 6HPLÀQiOH/HKHþND±=XN
(6-Polsko) 6:7, 3:6.
%LHOD²,7)FKDOOHQJHU
Dvouhra – 1. kolo:.ROiĜ±0DGHQ 1ČPHFNR 2.
kolo:.ROiĜ±5RGLRQRY 5DNRXVNR 
3520$51ħ1É2%ìÌð$1&(
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til úspěšné vystoupení Lehečka.
Hráč TK Agrofert v Rusku porazil například hráče druhé světové stovky Dimitrije Popka a ukázal, že se může měřit
s žebříčkově výše postavenými soupeři. „Chci se stále posouvat. Je to složité,
protože turnajů není tolik. Musím
být připravený využít každou nabídnutou šanci,“ uvědomuje si Lehečka.
V Petrohradu se představil také další člen prostějovského oddílu Vít vem. V italské Biele hrál Zdeněk KoKopřiva, kterému se nedařilo a pro- lář. Jeho cestu ukončil Rus Rodionov
(lv)
hrál v prvním kole s domácím Turně- ve 2. kole.

52.327e'126(352+/8%8-(

DUBAJ, PROSTĚJOV Parádními výkony se na turnaji v Dubaji prezentovala Barbora Krejčíková. Hráčka ze soupisky TK Agrofert Prostěov vyla kousek od velkého triumfu, když prohrála až ve finále se
Španělkou Muguruzaovou. Díky předchozím výkonům si vylepšila své
kariérní maximum a poskočila na 37. místo žebříčku WTA.
„Dělala jsem dobře snad úplně
všechno, dobře jsem podávala
i returnovala, chodila jsem si pro
své údery, a navíc jsem byla i konzistentní. V singlu jsem takový
pocit ještě neměla,“ popisovala
nejúspěšnější týden v singlové
kariéře Krejčíková. „Je příjemné,
když člověk hraje a skoro všechno mu vychází. Když vám to jde
a vyhráváte, tak z toho máte samozřejmě radost,“ dodala Krejčíková.
V 1. kole skončila Kristýna Plíšková a ani dalším českým hráčkám
se nedařilo. Petra Kvitová odstoupila kvůli zranění v zápase 2. kola,
před branou čtvrtfinále skončila po
hladké porážce s Američankou Pegulaovou Karolína Plíšková. (lv)

PETROHRAD, PROSTĚJOV Pět
zápasů v řadě vyhrál na turnaji v Petrohradu Jiří Lehečka. Po postupu
z kvalifikace se prostějovský tenista
dostal až do semifinále na ruském
challengeru, když vyřadil hned dva
nasazené tenisty. Díky úspěšnému
tažení si prostějovský hráč vylepšil
své žebříčkové maximum, nově mu
patří 306. příčka ve světovém pořadí.
„První petrohradský turnaj nevyšel
podle mých představ, ten druhý už
byl v pořádku. Hrál jsem dobře, podařilo se mi porazit několik hodně
dobrých soupeřů. Škoda koncovky
prvního setu v semifinále, ve zkrácené hře to bylo hodně těsné. Příště
to třeba dopadne opačně,“ hodno-
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Výkonný výbor OFS Prostějov se však dočká změn
PROSTĚJOV Už tento pátek bude jasno o novém či staronovém vedení
dení
ebOkresního fotbalového svazu Prostějov. Pandemická situace sice volebm
ní valnou hromadu dvakrát odsunula, ale nyní už i v současném tvrdém
lockdownu jejímu uskutečnění nic nebrání. Po dvouměsíčním odkladu
u
tak bude jasno, kdo povede prostějovský fotbal po další čtyři roky. Kvůli
pandemické situaci však bude i valná hromada probíhat ve výjimečných
podmínkách. Kromě povinností v podobě dvoumetrových rozestupů
i respirátorů čeká na všechny zúčastněné z řad klubů a kandidátů nutnýý
negativní antigenní test, který nesmí být starší než tři dny.

Jan FREHAR
Největším strašákem valných hromad bylo právě povinné testování, kvůli kterému by mohla nastat
situace, že by počet zúčastněných
nedosáhl na povinnou kvótu, aby
mohla valná hromada rozhodovat.
I proto okresní fotbalový svaz rozhodl o možnosti otestování přímo
na místě. Což si i jednotlivé kluby
pochvalují.
„Rozhodli jsme se, že si na valnou
hromadu objednáme přímo firmu
zabývající se testováním, která nám

v případě potřeby otestuje všechny
funkcionáře. Nyní tak řešíme tuto
variantu s kluby, aby nám daly dopředu vědět, zda mají možnost se
nechat někde otestovat, nebo se nechají až přímo na místě. Podle toho
poté objednáme předběžný počet
testů. Jsem rád, že i kluby tuto variantu uvítaly a věřím, že i díky tomu
se nás sejde opravdu dostatečné
množství,“ prozradil sekretář OFS
Petr Antoníček.
Jednou z hlavních otázek letošní volební valné hromady bylo, zda bude
i nadále chtít pokračovat ve funkci

předseda Milan Elfmark, který svou
kandidaturu na třetí volební období
v řadě velmi dlouho zvažoval. Ještě
ve středu se jeho jména na kandidátkách neobjevovalo. Do páteční uzávěrky se však nakonec přihlásil. Jeho
jméno je také jediným na předsedu
a dá se tak očekávat, že po dvou obdobích přidá i své třetí a v čele okresu zůstane minimálně do roku 2025.
Ve výkonném výboru se každopádně jedné změny prostějovský
okres dočká. Stávající člen Ladislav Dudík totiž již v předstihu
oznámil, že na další volební obdo-

ovšem ve fotbalovém prostředí
nejsou žádnými
elévy. Jde o Františka Kocourka,
Matěje Vybíhala, Tomáše Sedláka a Zdeňka Vysloužila.
Velkým problémem bylo sehnat
kandidáty do revizní komise, která
přitom úkolů zase tolik oproti vý-

poèet kandidátù do OFS Prostìjov

konnému výboru nemá.
I do ní se však letos přihlásili čtyři
kandidáti.
Valná hromada se uskuteční v pátek 19. března od 17.00 hodin
v sále Kulturního domu ve Smržicích. Premiéra čeká tuto volební
hromadu v souvislosti s koronavirem, velký důraz bude kladen na dodržení všech opatření.
O tom, jak celá valná volební hromada probíhala a jak bude vypadat
nové vedení okresního fotbalového svazu, vás budeme informovat
v příštím čísle.
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SEZNAM
KANDIDÁTŮ
DO VEDENÍ
OFS PROSTĚJOV

JAN FREHAR

na předsedu OFS

1DG£OHSRGSRURYDWPO£GHć
Odkládání volebních valných hromad je konec. Teď už je jasné, že
se začátkem dubna budeme znát,
kdo bude dále vládnout nejen
okresním fotbalovým svazům, ale
také tomu krajskému. V současné
situaci, kdy pandemie zcela zastavila všechny soutěže a vznášejí se
otazníky nad tím, zda se vůbec dohraje podzimní část, to nebude pro
nové či staronové vedení rozhodně
lehká úloha. A to ani nezmiňuji
další problémy, se kterými nyní
fotbal bojuje především ve vyšších
patrech. Každý z kandidátů, který
v této nelehké době chce pracovat
pro fotbal s čistým svědomím, tak
zaslouží obdiv.
Ať už se budeme bavit o prostějovském okresním i Olomouckém krajském fotbalovém svazu, je nutno

bí už kandidovat nebude. Ostatní
b
vvšak chtějí pokračovat. „Kromě už
dříve
d zmiňovaného pana Dudíka mi
o
ostatní
členové dopředu potvrdili,
ž svou kandidaturu podají. I kromě
že
s
současných
členů přišly další kandid “ uvedl dále sekretář.
dátky,
K stávající pětici, která bude
Ke
p
posty
obhajovat, se do voleb
p
přihlásily
čtyři nové tváře, které
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říct, že i případní noví členové mají
rozhodně na co navazovat a že dnes
již minulé vedení nastavilo laťku vysoko. Je tedy nasnadě nefalšované
poděkování. Všeobecná komunikace vedení byla vždy na velmi dobré
úrovni a v tomto ohledu musela být
většina klubů spokojená. Nechyběla ani snaha pomoci klubům během
pandemie a celková pomoc i dotace
pro kluby pracující s mládeží, která
je dlouhodobě na ústupu.
A právě mládež bude pro další čtyři
roky jedním z hlavních témat. Moc
dobře se to sice neposlouchá, je
však nutné si přiznat, že posledních
deset let jde křivka mladých nadějí
strmě dolů. Pro zlepšení situace je
nutné, aby začaly správně fungovat kluby. Sám svaz však k tomu
může kluby určitě motivovat, což

RNDr. Milan Elfmark

Poèet èlenù a seznam funkcí na hlasování

do Výkonného
výboru OFS
Miroslav Juránek
Roman Minx
Jan Kubalák
Jiří Přikryl
Josef Sklenář
Tomáš Sedlák
František Kocourek
Matěj Vybíhal
Zdeněk Vysloužil

se už nyní dařilo. A i jakákoliv další
myšlenka uvedená v život, která by
dokázala přivést další talenty a zainteresovat více klubů, bude mít nesporně cenu zlata.
Fotbal na jedné straně trápí řada
problémů, stojí za ním ale řada pozitiv. Jedno je však jisté, sám se bez
vedení neobejde. A ať už dopadnou
volby jakkoliv, nezbytná bude velká
porce důvěry a správná komunikace ať už klubů směrem k vedením,
či naopak. Bez toho bude fotbal
přešlapovat na místě, dokud si neuvědomí chyby a nezačne pracovat
tak, jak je potřeba. U regionálních
klubů a vedení o tuto stránku věcí
až takové obavy nemám, jen pevně
doufám, že to takhle bude platit i na
úrovni státní, protože tady nejde
o moc, ale o budoucnost.

do revizní komise
František Kocourek
Ivan Polák
Luděk Weiser
Vít Minx
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PROSTĚJOV Konečně je tady. Po
odkladech z důvodu epidemické
situace je se zpožděním za dveřmi
krajská fotbalová valná hromada.
A mimořádně důležitá, může totiž dojít k výrazným změnám ve
vedení. To hlavně opouští dlouholetý předseda Stanislav Kaláb.
Přestože však do voleb chybí jen
dva týdny, kandidátky jsou zatím
prázdné.
„Zatím na krajskou valnou hromadu
nejsou žádné návrhy ani na předsedu, ani na výkonný výbor. Podle mě
se to bude odvíjet od výsledku voleb
na okresech. Asi se to rozběhne až
příští týden po okresních valných
hromadách,“ konstatoval sekretář
KFS Olomouc Pavel Peřina.
Na tento krok se čeká i podle Stanislava Kalába. „Mě to bude zajímat
týden před valnou hromadou. Dost
bych se divil, kdyby se nikdo nepřihlásil. Lidé čekají na valné hromady
v okresech,“ říká Kaláb i přesto, že

se do funkcionářských pozic trvale
lidé příliš neženou. Nicméně v některých okresech už nastaly změny.
„Proběhla valná hromada v Šumperku. Tam jsou změny zásadní.
A myslím, že to je ku prospěchu
fotbalu,“ řekl krajský předseda Stanislav Kaláb k výsledku, kdy došlo
k výměně poloviny výkonného výboru včetně předsedy. Bohuslava
Charváta nahradil v čele výboru
Vlastimil Faltýnek. Na Prostějovsku se koná valná hromada tento
pátek 19. března.
Jak to ale bude s účastí na valné hromadě? Na rozdíl od okresních totiž
ta krajská probíhá prezenčně. Panuje tedy tušení, že někteří delegáti
z obav o své zdraví nedorazí? „Obavy máme, že někdo bude pozitivní
nebo že se nebude chtít nakazit. Snažíme se ale před valnou hromadou
udělat servis klubům, aby se testovalo přímo na místě,“ řekl Pavel Peřina,
jak by chtěl Olomoucký Krajský fot-
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balový svaz předcházet nízké absenabsen
ci delegátů
delegátů.
Ať už bude nakonec kandidovat
kdokoli, Stanislav Kaláb má po
dvaceti letech ve funkci o nástupci jasno. „Měl by pokračovat v tom,
aby byl schopný zabezpečit dostatek
prostředků na podporu mládeže. Na
to jsme se docela soustředili. Kraj je
nyní v dobré finanční kondici a je tak
schopný pomáhat GTM (Grassroots trenéra mládeže - pozn. red.), aby
se skutečně věnovali výchově dětí.
A chtěli bychom najít způsob, jak
pomoct mládežnickým trenérům,“
vzkázal na dálku.
(sob)
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Eskáčko čeká na připojení stopera Straňáka
PROSTĚJOV Člověk míní, pánbůh mění. Případně příroda
mění. To poznali dobře fotbalisté prostějovského eskáčka.
Ve chvíli, kdy byli v plné přípravě na sobotní šlágr 14. kola
Fortuna:Národní ligy proti pražské Dukle, zjistili, že se zápas
konat nebude a přesune se až pomalu do léta. Koronavirus
zkrátka poslal soupeře do karantény. Tým trenéra Pavla
Šustra tak měl poněkud volnější program, než jaký čekal.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Ta zpráva jako úplná rána z čistého
nebe nepřišla. Už uprostřed týdny
začaly prosakovat zprávy o nákaze Covidem-19 v týmu FK Dukla
Praha. V pátek 12. března dopoledne bylo jasno. „Dozvěděli jsme
se o tom před srazem na trénink.
Takže jsme se byli ráno otestovat
a pak už se informace o koronavirové nákaze v mužstvu soupeře začala
rychle šířit. Oficiálně nám to bylo

oznámeno o pár desítek minut později,“ uvedl trenér Prostějova Pavel
Šustr. Pro Prostějov se v ročníku
jedná o první posunutý zápas kvůli
karanténě v týmu soupeře. „Musím
zaklepat, nám se to zatím docela
vyhýbá,“ konstatuje k tomuto faktu
záložník Michal Zapletal.
Nadšení z přesunutí utkání v klubu
pochopitelně nevládne. „Je špatně,
že jsme nehráli, byli jsme v nějakém
rytmu, a navíc jsme první zápas
odehráli dobře,“ lituje odloženého duelu předseda 1.SK Prostějov
František Jura. A že další zápas čeká
mužstvo už za tři dny? „To není
žádná výhoda, že máme nějaký
odpočinek navíc. Lepší by pro nás
bylo samozřejmě hrát. Je to pro nás

škoda,“ zopakoval Jura. Sám trenér
Prostějova situaci příliš komentovat
nechtěl. „Prostě to tak je, taková je
doba,“ řekl pouze.
Těšit ho nicméně může, že marodka
týmu je prakticky prázdná. Do hry
se znovu zapojí brankář Filip Mucha, žádné vážnější zdravotní trable
se nyní, na rozdíl od zimní přípravy,
nevyskytují. Nyní navíc čeká tým
velice zajímavý zápas se Žižkovem,
dalším pražským týmem. S ním má
eskáčko co napravovat, na podzim
tomuto soupeři podlehlo poměrem
0:2. V týmu nicméně nadále bude
chybět hráč, jehož působení v Prostějově je nadále s menším otazníkem.

Trenérský štáb na něj zareagoval
skladbou tréninku. I když by pochopitelně dal přednost mistrovskému utkání. „V podstatě jsme
se akorát v rámci tréninku snažili
nahradit ten zápas,“ konstatoval
lodivod. „V rámci tréninkového
procesu je to běžné, takže to pořád
pokračuje,“ dodal trenér, který na
dotaz Večerníku nechtěl nastalou
situaci s Duklou příliš komentovat.
„Je to bohužel dnešní realita, může
se to prostě stát,“ pokrčil rameny
kouč eskáčka.
(sob)
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K týmu se dosud oficiálně nepřipojil
stoper Dominik Straňák, který do
Prostějova měl přijít z Frýdku-Místku. „Řešíme kompenzace pro kluby,
protože hráč ještě nemá 23 let. A pokud dostane profesionální smlouvu,

je tam problém s kompenzacemi,
takzvaným výchovným. Děláme pro
to maximum, protože z mého pohledu i pohledu sportovního vedení se
jedná o velice perspektivního hráče,“
objasnil František Jura.

obchodní a mediální partneøi 1. SK Prostìjov pro sezónu 2020/2021
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PROSTĚJOV Výjezd na pražský
Žižkov znamená poslední dobou
pro eskáčko veřejnoprávní televizní představení. Minulý rok na
jaře se rovněž hrálo před kamerami ČT Sport a rovněž ve čtvrtek,
oslabené eskáčko tam tenkrát
uhrálo bezbrankovou remízu.
Od té doby má ovšem k dispozici
nový tým, v němž jsou pouze čtyři hráči tehdejší sestavy! A z hlediska tabulkového postavení budou v náhradním azylu domácích
na Proseku spíše v roli velice mírného favorita.
A to i přesto, že zatím poslední
utkání na podzim na Hané nedopadlo pro svěřence trenéra Pavla
Šustra vůbec dobře. Pražané totiž
domácím připravili první porážku
v sezóně, když brankami Diviše
a Nabijeva z rychlých kontrů zvítězili 2:0.
Příští soupeř eskáčka odehrál v zimní přestávce šest přípravných zápasů,
v nichž dvakrát prohrál 0:1 s Teplicemi a Vlašimí, naopak vítězství brala
Viktorka se Spartou, Jihlavou, Varnsdorfem a Táborskem.
Takto dobře naladěna přivítala
v proseckém azylu v prvním jarním

kole Chrudim, jenže Východočeši
domácí zaskočili podobným stylem
jako eskáčko Varnsdorf. Stačily dva
rychlé brejky a Žižkov doma nakonec prohrál 1:3.
Viktorka měla o uplynulém víkendu to štěstí, že mohla odehrát svůj
zápas proti konkurenčnímu Vyšehradu. Přes neustálou převahu musela dotahovat náskok soupeře a tři
body urvat až v samém závěru. „Naprosto zasloužené vítězství, hrálo se
prakticky na jednu branku. Musím
vyzdvihnout výkon celého mužstva
a věřím, že dnešní výhra bude tím
důležitým zlomem,“ hodnotil zápas
na větrném Strahově trenér David
Oulehla.
Největší pozor si bude muset
eskáčko znovu dát na zkušeného

trénuje dva měsíce na umělé trávě, přijdete do zápasu. Řekl bych nervozita, je
to ale konečně něco lepšího. Člověk má
ale radost, že už je to čekání pryč. Přeci
jen hrát přáteláky na umělkách, to není
jako mistrák.“
yy Hodně často se zmiňuje, že trenér
chce po mnoha hráčích, aby zkoušeli
více postů. Platí to i u vás?
„Tak během podzimu jsem si vyzkoušel
i středního záložníka. (úsměv) To jsem
hrával dříve, a i v jiných týmech. Takže
trenér ví, že první pozici mám na levém
záložníkovi, ale zároveň i to, že mě může
dát jinam. Je to podle mě plus, když jste
schopni hrát i jinde.“
yy Pořád se testuje na koronavirus,
celá společnost tím „žije“. Jak osobně
nastalá atmosféra dopadá i na vás?
„Je to bohužel hodně nepříjemné, je to
něco nového. Samozřejmě se snažíme
vše zvládat a musím zaklepat, zatím se
nám koronavirus vyhýbá. My jsme ve
druhé lize jedni z nejmíň pozitivních,
vždycky je to jeden člověk, někdy do-

konce nikdo. Takže si myslím,
yslím, že se
tomu vyhýbáme dobře. Jakk se ale teď
bohužel ukázalo, Dukla neprošla
prošla a podého. Snaží-í
tkat to může opravdu každého.
patření, nic
me se hlavně dodržovat opatření,
učasné době
jiného nám ostatně ani v současné
nezbývá.“
yy Jste Prostějovan, máte zde hodně
kání bez dii
známých. A čekají vás utkání
váků. To asi zamrzí, že?
m si, že
„Je to něco jiného. Myslím
dit víc
lidi v Prostějově začali chodit
užel se
a teď tahle stopka… Bohužel
me tu
nedá nic jiného dělat, musíme
oufám,
těžkou dobu přečkat a já doufám,
že se diváci co nejdřív vrátí do hlediště.“
yy Čeká vás Viktoria Žižkov.
ižkov. Co
očekáváte?
ho soupeře,
„Rozhodně jde o kvalitního
který hraje kombinačně. Žižkov má
ů. My ale
spoustu zajímavých hráčů.
ody. Zvlášť
budeme chtít uspět za tři body.
když zápas bude v televizi, too je pro nás
trochu zpestření. Myslím si, že odveychom si z
deme co nejvíce pro to, abychom
ože víme, že
toho odnesli tři body. Protože
udeme hrát
můžeme porazit každého. Budeme
naši hru a uvidíme, na co to bude stačit.“

čtyřiatřicetiletého Jaroslava Diviše, který má na svém kontě už šest
branek. Kádr soupeře zdobí další
zvučné jméno, na stoperu hraje
pětatřicetiletý bývalý reprezentant
Daniel Pudil. A tak mohou domácí ve čtvrtek nastoupit třeba v takovéto sestavě: Švenger – Řezáč,
Pudil, Auer, Opluštil – Súkenník
(Muleme), Sixta – Batioja, Diviš
(Bazal), Zoubele – Mashike Sukisa (Skopec).
Tedy za předpokladu, že budou oba
týmy provozuschopné. Po víkendu
tomu tak je a dle plánu bychom
se všichni měli sejít u televizních
obrazovek tento čtvrtek 18. března ve 14.00 hodin, kdy na stanici
ČT SPORT začíná přímý přenos.
(tok)
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PROSTĚJOV Číslo 22 na hřišti obvykle nepřehlédnete. Záložník
Michal Zapletal je často tam, kde se něco děje. Ať už je to vracení
hry zpět k bekům, nebo naopak rozvíjení útočné kombinace. Na
krajích hřiště. A čas od času si připíše i nějakou tu střelu. Ostatně o
jeho důležitosti pro tým ví dlouhodobě i trenér Pavel Šustr. A tak
mladý rodák z Určic pravidelně tráví na hřišti hodně času. Znovu
se to potvrdilo také proti Varnsdorfu. Mezi střelce se sice nezapsal,
přesto zanechal dobrý dojem a zapsal 89 odehraných minut.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
KÝ
SOBECKÝ
yy Jak hodnotíte zápas s Varnsdorfem?
„My jsme nevěděli, co od zápasu
očekávat. Bohužel jsme dostali první
branku. Pak se to ale změnilo k lepšímu. Bylo důležité, že jsme srovnali
ještě před poločasem. Ve druhé půli
jsme se vrátili k naší hře a myslím si,
že už jsme měli zápas pod kontrolou.

I když soupeř dokázal srovnat na
2:3.“
yy Co vám v něm z přípravy nejvíce
pomohlo? Co jste si do něj přenesli?
„Tak jelikož nemáme žádného klasického hrotového útočníka, jako byl Ziky
(Martin Zikl – pozn.red.) nebo Kuba
Rolinc, tak se snažíme hrát hodně kombinační fotbal po zemi. Žádné dlouhé
balóny, protože nemáme žádné urostlé
útočníky. Když to dokážeme dát, tak
jsou z toho potom pěkné akce.“
yy Trenér říkal, že byla u hráčů znát
nervozita. Taky jste ji pociťoval?
„To ani ne. Je to samozřejmě něco jiného, když po dlouhé zimní pauze, kdy se

RYCHLÝ
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Víkend støelcùm nepøál
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PROSTĚJOV Těžkého soupeře
měli uplynulou sobotu mít proti
sobě fotbalisté eskáčka. Jenže nestalo se. Zápas s pražskou Duklou
byl kvůli koronavirové karanténě
odložený, a tak měli hráči najednou víkend k dobru.
„Víkend jsme využili k odpočinku.
Zvolili jsme variantu volna a od
pondělí máme tři dny na to se připravit na Žižkov,“ uvedl pro Večerník Pavel Šustr. Naopak pátek před
zápasem byl právě absentujícím
mačem s Duklou poznamenán.
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Praha, Prostějov (sob) - Divoké výsledky ve druhé nejvyšší soutěži? Ani
náhodou. Například sázkaři, kteří tipovali velké gólové hody, pohořeli. Ve 14.
kole Fortuna:Národní ligy se sice hrály
jen čtyři zápasy, hned tři ale skončily
bezbrankovou remízou. A to včetně
derby mezi Blanskem a Líšní. To zbylé
Viktoria Žižkov versus Slavoj Vyšehrad
naopak skončilo těsným vítězstvím
Žižkova. Vzhledem k nynější produktivitě eskáčka by přitom nepochybně
platilo, že kdyby nebyl odložený jeho
zápas s pražskou Duklou, určitě by bylo
ve 14. kole zaznamenáno přeci jen pár
branek navrch.

Disciplinární
komise nadìlovala
Praha, Prostějov (sob) - Disciplinární komise FAČR ani zkraje jara nelení.
Těžko se tomu divit, řada hráčů se nechala vykartovat, navíc komise musela
řešit také červenou kartu pro vyšehradského Králíčka. Ten jediný taky kromě
zápasové stopky odešel od komise
i s pokutou – za kopnutí do lahví dostal
5 tisíc korun. Červenou dále dostal Lukáš Glockner (Ústí nad Labem), dále
Václav Svoboda (Vlašim), Jan Silný
(Líšeň), David Breda (Chrudim) a Jiří
Boula (Táborsko). Prostějov může těšit, že nikdo z hráčů vykartován nebyl,
blízko toho ale mají Jakub Kopřiva, Solomon Omale nebo Jakub Matoušek.

GLOSA
9(Ġ(51Ì.8
Tomáš KALÁB

Nemám rád klasickou hlášku typu
„neříkám tak ani tak, ale na má
slova dojde“. Celý fotbal od října
stojí a stát zřejmě bude až do konce
soutěžního ročníku, je iluzorní doufat, že by se amatérské soutěže mohly ještě rozjet. Profi fotbal ovšem
dostal výjimku s tím, že pro hráče
jde o práci jako každou jinou. To
je jistě pravda, jenže v tomto státě
existuje spousta profesí, které vzhledem k vládním nařízením prostě
nelze vykonávat. Ve sportu, nejen
ve fotbale se ovšem točí velké peníze
a zákulisní tlaky na pokračování
soutěže byly na podzim vcelku očekávatelné. Přestože se od jara 2020
poněkud upravily protiepidemické
podmínky v tom smyslu, že do karantény už nemusí celý tým v případě jednotlivého výskytu covidu-19,
nad čímž hodně lidí včetně mě údivem zdvihalo obočí, klubů odeslaných do karantény (asi právě proto)
v obou ligách přibývá. Zaříkávání
se přísnými hygienickými opatřeními zjevn
zjevně nestačí a bylo spíše
dobrou zást
zástěrkou, i když do věci
jistě promluvily
promluv i nakažlivější kmeny koronaviru.
koronavir Buď jak buď, ligová
kola jsou zápasově
záp
čím dál chudší,
v početně mé
méně obsazené druhé lize
je to zvlášť patrné.
p
Odehrát zhruba
polovinu plánovaných
plá
utkání minimálně ve d
dvou nejbližších kolech
není žádné terno.
t
Regulérnost soutěže pláče už teď a to ještě nevíme,
jak to půjde dál.
d Snad se tenhle skrz
na skrz podi
podivný ročník ještě vůbec
dohraje.

výsledkový servis
najdete na straně 27
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PŮVODNÍ zpravodajství pro Večeník
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ostatními. Přesto byl ale mezi týmy
Prostějova značný rozdíl, přinejmenším v tabulkovém postavení.
Těmi nejúspěšnějšími se v nedohrané podzimní části ukázali nejstarší
dorostenci, což je jistě dobrá zpráva
pro „A“ tým, který z výběru mladíků může čerpat. Stejně dobře na tom
byl i výběr U13. V obou případech se
jednalo o pěkné čtvrté místo, týmy se
usadily v tabulce mezi elitními kluby.
O poznání hůře ale dopadlo mnoho
jiných celků eskáčka. Nejhůře na tom
byla kategorie U12, a to na 13. místě.
Tým tápal zejména střelecky, od některých soupeřů ale taky schytal debakly. K dobru mu lze naopak přičíst pár
zajímavých výsledků s mnohem výše
postavenými celky – třeba s Vyškovem

a Zlínem. U Zlína ještě zůstaňme, zápas skončil prohrou Prostějova 8:11.
I tak se ale dá v případě tohoto výsledku smeknout. Nevěříte? Eskáčko totiž
prohrávalo v poločase už 1:10.
Zbývající družstva okupují postavení na 10., 11. nebo i 12. místě. Jeden
problém, který tyto týmy vykazovaly,
je společný, je jím produktivita. Prostějovské celky ji neměly nijak excelentní a vesměs je nízký počet nastřílených branek srážel v tabulce níže
než úroveň obrany. Zejména osm
branek z devíti odehraných zápasů je
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MSDD - mladší dorost, skupina „E“

V grafu ohledně zrušených tréninků vycházíme z tréninkových
jednotek v průměru
čtyřikrát za týden. Během prázdnin a zimní
přípravy vycházíme
ze tří tréninků týdně z důvodu pauzy.
Uvažovaná čísla jsou
samozřejmě
pouze
orientační. I tato statistika jasně ukazuje,
že tréninků muselo být
více zrušeno, než se
mohlo uskutečnit.

Dorost

&HONRYÙSRÄHW]½SDVÕGRURVWHQFÕDz½NÕ
NWHUÅPXVHO\EÙWYURFHRGORzHQ\QHER]FHOD]UXvHQ\
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Fotbalová mládež má za sebou
zřejmě nejnáročnější rok. Globální pandemie si pohrávala nejen
se soutěžemi, ale také s tréninkovými jednotkami. Koučům všech
kategorií tak nastala zcela nová
situace, místo denního kontaktu
se svými svěřenci museli řešit vše
individuálními plány a přípravou,
která předtím byla pro zainteresované jen těžko představitelná. To,
jakou újmu může nastalá situace
do budoucna znamenat, je ještě
brzy předvídat, ovšem už teď je
jasné, že pozitivní dopad takovýto
ročník mít nebude. Jak to jen bude
možné, všichni se pokusí dohnat,
co se dá. O případném posunu hráčů však zatím nemůže být ani řeč.
O co všechno tak mládež přišla za
poslední rok, se můžete
podívat v následujících
číslech.

.DçGìGHQNG\VHQHWUpQXMH

hrají od Olomouce s celým jihem, což je
pro ně těžší.“
yy Co nejstarší žáci? Těm se podle tabulky a výsledků vůbec nedařilo.
„U kategorie U15 nejsme spokojení
s výsledky, ale s tím, že se podařilo nastavit tréninkový proces a nastavit to tak,
aby ukázali, že hrají soutěž oprávněně.
Zatím nemají ani jeden bod, ale soupeři, se kterými mají největší šanci na zisk
bodů, měly teprve hrát...“
yy Jak zvládly ročníky přechody na
větší hřiště?
„Například ročník 2009 přecházel,
tam to není tak složité a kluci i trenéři
všechny nástrahy zvládli lépe a rychleji.
V případě čtrnáctiletých to bylo těžší.
Jak jsem zmínil, tým přešel na velké hřiště a do celomoravské nejvyšší žákovské
soutěže. A hrál doopravdy každý zápas
na krev. Ono, když se nezačne dařit od
začátku, tak je hodně těžké to nastar-

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

tovat a výsledkově se dostat nahoru.
A přesně to se nám stalo.“
yy Jak těžký pro vás byl podzim z hlediska organizačního? Přeci jen část
minulého roku se nemohlo trénovat…
„Pro všechny trenéry je to divoké, snažíte se s kádrem nějak pracovat a najednou se nesmíte ze dne na den ani potkat.
Myslím si ale, že situaci v žácích zvládáme velmi dobře.“
yy Zaznamenali jste úbytek žáků během nucené pauzy?
„Ve všech čtyřech týmech nám odpadli
čtyři kluci. Zatím to vypadá ještě jakžtakž pozitivně, ale každý den, kdy se netrénuje, je to velmi špatné.“
yy Na závěr si trochu zavěštíme. Podaří se sezónu mládeži dohrát?
„Tak byl jsem optimistický... A stále jsem,
ale už méně. Doufám a pevně věřím, že se
sezona alespoň částečně dohrát zvládne.“

Nejmladší talenty z řady regionálního giganta má na starost společně se
svými kolegy šéftrenér Tomáš Páleník. Přípravka má v eskáčku hned
šest družstev, která jsou rozdělena po
třech v mladší i starší kategorii. Výběry nastupují v krajské i okresní soutěži, ale poslední rok stejně jako všichni
ostatní více stojí, než by byla v zápřahu. U nejmenších je navíc daleko větší problém najít řešení jako u starších
hráčů, kteří mohou pokračovat alespoň v individuální přípravě. Je tak
otázkou, v jakém počtu se následně
hráči vrátí. „Ať dopadne situace jakkoliv, určitě budeme chtít pokračovat
i nadále ve stejném počtu týmů,“ hlásí
jednoznačně šéftrenér přípravek.
Návrat ke sportu bude jistě náročný
zcela pro všechny. Navíc čím déle stávající situace potrvá, tím může být
problém větší. To si samozřejmě uvědomuje také Tomáš Páleník, který se
neobává pouze o mládež. „Samozřejmě obavy, aby se vrátily děti, mám, ale
ty mám i u dospělých. Nikdo zatím ani
nedokáže říct, jestli se rozběhnou nějaké amatérské soutěže. Ta situace, kdy
mají všichni volné víkendy, tomu také
nemusí moc prospívat. A je jedno, zda
jste dítě, nebo dospělý, pokud se dostanete do režimu, jaký nyní je, že už ani
pomalu nepamatujete, jaké to bylo mít
víkend plný fotbalu, tak se určitě nebude lehké vracet,“ uvědomuje si lodivod
prostějovských benjamínků.

Kromě nedostatku hráčů by však mohl
vzniknout také velký problém ohledně
trenérů, kterých je už nyní speciálně
pro mládež opravdu málo. „Ten problém může být obrovský také u trenérů, kterých je obzvláště u mládeže
celkově nedostatek. Co mám i sám
zprávy, tak spousta z nich po takovém
roce hledá další motivaci a přemýšlí,
jestli pro ně není lepší trávit ten čas
s rodinou jako nyní, nebo zase cestovat
o sobotách a nedělích po zápasech. To
může znamenat velké potíže pro celý
sport, nejde jen o fotbal,“ přidává dále
Páleník.

I když se soutěže zatím stále nerozběhly, snaží se vedení fotbalové asociace
apelovat na dohrání alespoň podzimní
části a co nejrychlejší návrat na trávníky. „Osobně si myslím, že letos už nezačneme. Vrátíme se na trávníky až od
září, pokud to alespoň trochu půjde,
podle mého názoru dřív těžko. I když
se dá očekávat, že úbytek dětí přijde,
určitě budeme chtít i nadále udržet
všechna družstva starší i mladší přípravky, je však možné, že k těm stávajícím budeme muset přibrat i další. Ale
už jen kvůli těm dětem to zkrátka udržet musíme za každou cenu,“ doplňuje

dále šéftrenér, že regulace týmů jistě
není namístě.
V této těžké situaci se však snaží nalézt
alespoň nějaká pozitiva. Snad si i pasivní sportovci uvědomí, jak právě i jim
aktivní pohyb chybí. „Celkově je nutné,
aby veřejnost přemýšlela nad tím, jak
dostat děti od počítačů zpátky k aktivnímu sportování. Sám to vidím i doma na
svých dětech. Určitě nikdo nechce, aby
děti trávily celé dny jen izolované u monitorů. Aktivní pohyb zkrátka potřebuje
za mě každý. A nemusí jít jen o fotbal,
jakákoliv pohybová činnost je opravdu
důležitá,“ dodává závěrem Páleník.

Foto: Facebook
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v případě U15 opravdu málo. Málokdy jde v případě produktivity o jediný problém týmu, nicméně tento byl
mnohdy nejviditelnější.
Ať už to ale trenéři spolu s hráči chtěli uhrát na výsledky, nebo hlavně na
radost ze hry (případně na rozumný
mix obojího), je otázkou, co s týmy
a jednotlivci zvlášť udělá koronavirová pauza. Nerozprchnou se dotyční?
Budou na sobě makat? Vrátí se k fotbalu s chutí? Pauza alespoň ukáže,
jaký má kdo ke sportu přístup. Kdo
v něm chce něco dokázat, kdo se jím
chce bavit a kdo ho případně dělal
jen ze setrvačnosti.

/NCFÊEK 5- 2TQUV÷LQX RTQJ¾P÷NK NÊFT[
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Foto: Michal Sobecký

yyVraťme se k podzimu 2020. Jak
pro mládež 1.SK Prostějov vyznívá?
A který tým si vedl nadmíru dobře?
„Určitě nás hodně překvapil výběr U14.
Předváděl zlepšené výkony, navíc přecházel z malého hřiště, kde nastupuje
sedm hráčů v poli plus brankář do žákovské ligy, která hraje již deset plus jeden. A i když převažovaly porážky, jejich
celkový výkon vypadal dobře. A tradičně jsme spokojení s týmem U13, ročník
2008. Tam to jak kvantitou, tak celkovou
kvalitou vypadá hodně dobře. Hodně si
od toho ročníku slibujeme.“
yy Jak si vedly další žákovské mančafty?
„V případě kategorie U12 trenéři hodně
bojovali s doplňováním týmu, nebyl tak
početný, když přešel z přípravky. Ale podařilo se jim to a sám taky některé hráče
řeším. Jde o to, aby si kluci zvykli na větší
hřiště. A kromě regionálních soupeřů

Divoký. Takový byl jedním slovem fotbalový podzim v podání
ní
prostějovské mládeže. A zatím to vypadá, že jaro nebude jiné.
é.
Protikoronavirové zákazy přerušily soutěže amatérů a mládeže.
e.
Nikde přitom není psáno, že se třeba v dubnu obnoví. Nabízí
zí se
ale spíše pesimismus, někteří přesto doufají. A mezi nimi je i Matěj
Vybíhal (na snímku), šéftrenér mládeže 1.SK Prostějov. Mladý trenér
enér
má pod sebou žákovské kategorie klubu. A právě o tom, jak se
e jim
na podzim vedlo, pohovořil pro Večerník.
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Řadu želízek v ohni v podobě týmů
mělo fotbalové eskáčko v soutěžích
ročníku 2020/2021, který se již
s největší pravděpodobností nedohraje. Některá družstva hrála krajské a okresní soutěže, velká většina
výběrů 1.SK ale dobývala výsledků
a slávy na poli moravském. Zde měřila síly třeba s olomouckou Sigmou,
Jihlavou nebo i Baníkem Ostrava.
A jak týmy obstály?
Celkově vzato, o propadáky nešlo.
Žádný z celků není na samém chvostu, notabene s obřím odstupem za
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PROSTĚJOVSKO Na minulost, ale ani budoucnost se nesmí
zapomínat! Po pauze v předchozím vydání jsme tu opět s dalším dílem tolik oblíbeného seriálu monitorujícího dění nejen
v nejvyšších patrech fotbalu, ale zejména ve výkonnostních
a amatérských soutěžích. A Večerník neopomněl ve svém
souhrnu ani na ženy s kopačkami na nohou a stranou nemůže
zůstat ani mládežnická kopaná. To vše tradičně přináší servis
FOTBAL EXTRA.
Jak známo, tentokrát se vše rozjelo mnohem dříve než obvykle a hodnotíme méně odehraných zápasů. Zatímco celkově
snesl rok 2020 přídomek„divný“, v regionálním fotbale můžeme zajít ještě dál, asi to nejpřesnější označení bude „strašný“.
Aby ne, jaro vůbec nezačalo a podzim skončil už po deseti
odehraných kolech.
I v nedokončeném ročníku se toho ale událo mnoho zajímavého. A za tím nejzajímavějším jsme se ohlédli už v předcházejících
devatenácti dílech. Ještě loni jsme se věnovali obecně podzimnímu dění a jeho předčasnému konci, následně se podívali na
krajské soutěže, které vystřídala klání na úrovni OFS Prostějov.
V letošním roce jsme z okresních bojů mužů souvisle přešli k ženám, které mají aktuálně na regionální úrovni už tři týmy.
V neposlední řadě pak došlo na mládež. Také jejím prologem
se stal souhrn všech soutěží včetně průběžných tabulek, neboť
i tyto kategorie trpí nedohranou podzimní částí a je velmi pravděpodobné, že další boje v sezóně 2020/2021 už nepřijdou.
Dnes přichází na řadu mládí prostějovského eskáčka, následně
se budeme věnovat týmům ve strukturách Olomouckého KFS
a v úplném závěru našeho seriálu se dostane na okresní soutěže
mladších žáků a přípravek.
Pohodlně se tedy usaďte a počtěte si v dalším ohlédnutí za fotbalovým podzimem!
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Předseda prostějovského biatlonu Roman Večeřa se ohlíží za děním v klubu
PROSTĚJOV Hledáte rozmanitý
sport? Zkuste působení v Klubu biatlonu Prostějov. I tak by
mohl oddíl lákat nové členy. Zde
je totiž čeká mnoho sportovních
činností: střelba, běh i lyžování.
Klub se totiž věnuje jak letnímu,
tak zimnímu biatlonu. A přestože
má základnu na rovinaté Hané,
může se chlubit nejen rozvíjející
se členskou základnou, ale také
nemálo úspěchy. Přispívá k nim
i předseda klubu, trenér a dosud
také aktivní biatlonista Roman
Večeřa (na snímku). Se svými kolegy se úspěšně snaží o rozvoj stále více populárního sportu i rozmanitější zázemí, na kontě mají
například opravenou střelnici ve
Zdětíně. Jak ale sám říká, důležitá je dlouhodobá pomoc rodičů,
kteří nestojí stranou a pomáhají.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yy Jak jste se k biatlonu dostal?
„Začala ho dělat moje starší sestra.
Potom, když se jí dařilo, to zkusila
druhá, pak i já. Táta potom říkal,
že když máme zájem, tak to v Bedihošti převzal a později v devadesátém roce založil klub. Od té doby
má prostějovský biatlon nepřerušenou tradici. Přesto ale kolikrát slyšíte, že lidé o existenci biatlonu na
Hané vůbec nevědí... Třeba Tomáš
Ševčík. Hrával hokej, začal se mu
ale líbit biatlon v televizi a tak řekl
tátovi, že by to chtěl zkusit. A ptal
se, zda ho tedy vezme někam do
hor… (úsměv) Existuje letní a zimní biatlon, v létě se běhá cross se
střelbou a v zimě se lyžuje. Platí, že
si u nás děti ošetří nohy, když jdou
na lyže. Čtyři měsíce se zkrátka lyžuje, zbytek roku je to o běhání. Pro
děti je to při jejich růstu ideální.“
yy Vy osobně jste biatlonu propadl okamžitě?
„Dělám ho od devíti let a baví mě
to. Takže asi jo.“ (usměje se)
yy Sněhu ale nebývá tolik co
dříve. Nekomplikuje vám to činnost?
„Tak komplikuje. Máme sice i možnost kolečkových lyží, je zde dost
cyklostezek, čehož využíváme, ale
sníh to zcela nenahradí. Když to šlo,
jezdili jsme na soustředění i kempy.“
yy Současná covidová doba
tomu moc nenahrává.
„To ne. Ale přípravu máme venku,
takže děti jsou kus od sebe, což splňuje podmínky. Nebyly to ale plnohodnotné tréninky, ale aby se aspoň
čtyřikrát týdně něco dělalo. Spíše
šlo o možnost se sám povozit. Všem
členům dáváme tréninkové plány,
co by měly dělat.“
yy Ale asi to není úplně ono…
„Není, jsou to vlastně spíše takové
individuální tréninky. Ale třeba se
nějak na těch horách co nejdříve setkáme, řekneme si co a jak.“
yy Jak vůbec vypadá sezóna?
„Letní končí v září, ještě dva měsíce
ale děti lyžují zejména na kolečkových lyžích. Na nich se zkouší klasika i bruslení. V listopadu, když
nemrzne, dá se už jezdit na sněhu.
Ale letos ho ještě dost nebylo, vyrazili jsme až koncem prosince. Jezdili jsme na Novou Ves, protože na
Pradědu bylo hodně lidí a autobusy
narvané až hrůza.“
yy Ano tím jsou pověstné.
„Proto jsme jezdili do Nové Vsi, je
to 850 metrů nad mořem a ještě
začátkem března se tam obyčejně

lyžuje. A tak poslední víkend v únoru, kdy to ještě šlo, jsme využili.
Bylo tam moc krásně a asi čtyřicet
centimetrů sněhu. Ale už tam teď
nemůžeme, protože nás tam ani nepustí. Navíc stejně jsme letos kvůli
pandemii již ukončili zimní sezónu.
Byla prostě špatná... Ale snažili jsme
se něco dělat. Aby děti byly doma
a nic nedělaly, to by bylo špatné ještě víc.“
yy Výsledky máte však krásné.
„Když byly děti na mistráku, tak byl
Fana Ševčík druhý, dvacet sekund
mu chybělo na titul. Emma Švancarová byla třetí, potom čtvrtá.
František byl pak zase pátý, chybělo
mu jedenadvacet sekund. Výsledky
krásné, ale vždycky tomu něco chybělo.“
yy Do jakého věku je biatlon jen
o zábavě, a kdy už začínáte řešit
právě výsledky?
„Do dvanácti let to bereme jako zábavu. Přípravku máme v osmi, devíti a desíti letech. V tomto věku se
snažíme naučit děti střílet, taky styl
běhání. Ale je to hlavně o zábavě,
nehrotí se to na výsledek, jezdí se
po regionálních závodech. Hlavní
je, aby to děti bavilo a naučily se
běhací styl. Bez stylu by se nadřely. A pak jak začne Český pohár,
tak tam trošičku už řešíme i to, aby
něco děti dokázaly.“
yy Kolik nyní máte členů?
„Osmatřicet a závodí nás kolem
dvaceti.“
yy Zbytek jsou čestní členové?
„Buď jsou to rozhodčí, protože
musí být členy, aby si mohli udělat
rozhodcovský kurz. Nebo jsou to
trenéři, ty máme tři. Je to opět podmíněné členstvím. A potom jsou
tam ti, kteří začali s mým tátou, tři
čtyři takoví starší doyeni, kteří pořád pomáhají – třeba pánové Bůžek
a Dušek. Žáků máme přibližně deset, dorostenců sedm a zbytek jsou
juniorka, dospělí a dva tři veteráni.“
yy A kde má klub zázemí?
„Ve Zdětíně je střelnice, tam můžeme střílet malorážkou. Trénink mohou mít žáci v Čehovicích na hřišti
nebo kolem obce. Děti střílející malorážkou zde mohou střílet vzduchovkou, aby jim trénink neodpadl.
V pátek nebo v neděli střílíme výhradně ve Zdětíně tak, abychom si
malorážku zkusili dva tréninky týdně. V posledních dnech ale hlavně
běháme, až tak jsme nestříleli.“
yy Lidé jsou dneska takoví bez
ohledu k ostatním. Stalo se vám,
že si někdo na střelbu v Čehovicích stěžoval?
„Ne, to ne. Mám všechno domluvené se starostou na hřišti, které je
obecní, takže není problém. Navíc
střílíme do valu, aby to nelétalo dál.
Takže zatím žádná stížnost nepřišla. Je to bezpečné. Ale samozřejmě
musí se dohlížet na bezpečnost.“
yy Mají se střílením problém
rodiče? Poukazují, že je to nebezpečné a podobně?
„Většinou přijdou, že by to děti chtěly zkusit. Zbraně mají nějaký zpětný ráz, někdy se toho tedy leknou.
Taky se mi stalo, že klučina chtěl
a potom si najednou nebyl schopný
lehnout k pušce. Na střelnici, když
to máme zastřešené, tak je ten zvuk
výraznější. Tak se toho asi zalekli.
Nebo přišli na jeden trénink, že se
pak děti ozvou. A neozvou. Každý
má ale možnost přijít, vyzkoušet si
to, domluvit se a potom záleží už
jen na nich. Ne že by nebyl zájem,
ale děti se třeba leknou, až přijdou
na trénink. Je ale třeba to vidět, do
ničeho netlačit, ale ukáže se třeba,
že měly jiné představy.“
yy Musel jste v minulosti na závodech nebo na tréninku někoho

umravňovat, že někdo dělal kraviny?
„Tak najdou se, neříkám, že ne…
Ale důležité je k tomu přistupovat
od začátku se vší vážností. Zatím
se nestalo, že by to někdo nepochopil. Sám jsem hodně přísný
na bezpečnost, ale větší problémy
jsem s tím neměl. Říkám na rovinu
i rodičům, že na střelnici i v celém
klubu musí panovat disciplína.
I vzduchovka může ublížit a o malorážce se vůbec nebavme. K nám
přišly děti z házené, z tanečních
a zjistily, že tady je to trošku jinak
postavené. Že opravdu musíte být
přísní a zodpovědní.“
yy Žádné juchání kolem...
„Přesně. Stejně na střelnici potřebujete mít klid, když se střílí. Když
střílí ostatní a děti stojí, musí se
proběhnout, protáhnout, aby se
zabavily, aby neměly čas na nějaké
blbiny.“
yy Taková dobrá škola života…
„Ano, řekl bych, že ano. Protože
když tam máte deset dětí, sledujete,
jak kdo střílí, jste s nimi sám a tři by
na sebe mířily, tak by to bylo špatné.
To jsem se jednou tak otočil a už viděly, že to nemají dělat...“
yy Už na sebe mířily?
„Blbnuly no... Otočil jsem se ve
správný okamžik. A hned pochopily, že to nemají dělat. A už se to
nestalo. Vždy jim říkám, že mají
být nachystaní na pásce, mají už
zásobníky. Vědí, co mají dělat. Ne
že lehnou a: ‚Já nemám řemínek.‘
Řeknu, co tam dělal, ať stoupne, ať
jde další! Potom pochopí, že si třeba tolik nezastřílí, když dělá místo
chystání voloviny. Pokud člověk
nemá trochu disciplínu, ať zkusí
něco jiného.“
yy Stalo se vám, že byste přijali
dítě a následně se zapojil aktivně
i rodič?
„Ano, třeba již zmíněný Tomáš
Ševčík. Rodiče necháváme vystřelit, a když vidíme, že to jde, tak se
ptáme, zda by nechtěli udělat trenérskou. Třeba Tomášovi to šlo, teď
si i zkusil na Slovensku závod, kde
poprvé běžel. Aspoň ví, co to obnáší, jaké chyby se můžou objevit.
Jsou kolikrát trenéři, kteří nezávodili. Dítě pak během závodu vezme
omylem cizí pušku – je tam třeba
250 stejných zbraní vedle sebe. A to
se stalo i Tomášovi na Slovensku.
A říkal, že do té doby nechápal, že
se to může stát.“
yy To udělá hodně, když si trenér vyzkouší i to, co musí závodník a hráč?
„Ano, právě vzal pušku, díval se na
řemínek. ‚Já nemám růžový.‘ Tak ji
vrátil, vzal svou, už je to ale ztráta
času. Je ale dobré si to vyzkoušet,
aby člověk pak zbytečně jako trenér na nikoho nevyletěl. Taky závodním, vím, co to je, jsem možná
takový klidnější, ale na bezpečnost
jsem hodně přísný.“
yy Klidná povaha se při tomhle
sportu ale hodí?
„No, mně říkají, že jsem až moc
klidný. Ty děti se mě možná až
tak neleknou, znám ale takové, co
pořád řvou po dětech. Ale stávají
se případy, že to pucují naopak až
moc. To jim říkám hrkani.“
yy Jak je biatlon drahý sport?
„Víceméně máme svoje vzduchovky. To je tak si nejdražší na tom
sportu, stojí nějakých sedmapadesát tisíc. Malorážka je v podobné
ceně. V létě si vezmete botky, to se
až tak neřeší. A v zimě je lepší, když
se někdo připojí a má lyže. Máme
tam desetiletou holčinu, ta dva roky
nemůže závodit, protože se začíná
od dvanácti. Je lepší zde koupit normální lyže, ať zkusí klasiku. Nejde

Někteří se kolikrát diví, že tady v nížinách
biatlon vůbec je. Valili na nás oči! Neví,
že na Hané existuje klub a že se provozuje
letní biatlon. Je to zase něco jiného než
ten zimní. Jsou to vlastně dva sporty...
čekat do dvanácti
a bez tréninku naskočit do závodů. Ale zpět
k ceně, ty lyže, když dneska
koupíte tréninkové, tak jsme na
šesti sedmi tisících, teď hůlky, dvoje boty, tak to vyjde na nějakých
patnáct tisíc. Ale rodiče, když vidí,
že se dětem daří a baví je to, tak to
obětují. Tady se ale kolikrát diví, že
zde biatlon vůbec je...“
yy Ani se nedivím, jsme přece na
Hané.
„Tak Franta Ševčík si
nás sám vyhledal
na internetu.
Jeho táta
mu tvrdil,

že to tady není. Tak zavolali… Teď
to dělá čtyři roky a dostal se dost
vysoko.
vysoko
k .“
yy
y
y Musíte
Musíte i teď přesvědčovvat
at lidi, že oddíl funguje?
((úsměv)
úsměv) „Hodně lidí třeba neví,
žžee existuje letní biatlon. Jsou
ttoo vlastně dva sporty, máme to
i na webu napsané. Biatlon, to je
zimní sport. Letní biatlon je zase
trochu něco jiného. Ale hleděli
na mě třeba závodníci ze Slovenska. Nechtěli vůbec věřit, že tady
v nížinách něco takového je. Valili
na nás oči. Ale třeba v Čehovicích
se tomu nediví, ani kolečkovým lyžím.
Koneckonců
to tu děláme roky.“
(úsměv)
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vizitka
ROMAN VEČEŘA
✓ narodil se 16. dubna 1980 v Prostějově
✓ biatlonista, trenér a předseda Klubu Biatlonu Prostějov
✓ dětství a mládí prožil na Prostějovsku, dodnes bydlí v Čehovicích
✓ vyučil se, nyní pracuje jako skladník
✓ od svých devíti let se věnuje biatlonu, od roku 2009 je také trenérem
✓ v roce 2010 byl u vzniku Memoriálu Radomila Večeři, který připomíná památku jeho otce,
zakladatele biatlonu v Prostějově
✓ členové oddílu, který vede, dosahují v posledních letech umístění na stupních vítězů nejen na regionálních závodech,
ale také v Českém poháru
✓ je držitelem rozhodcovské i trenérské licence 2. třídy
✓ svou šestiletou dceru rovněž vede k biatlonu
zajímavost: měl možnost zkusit si udělat nejvyšší trenérskou licenci, vzhledem k časové náročnosti
a nutnosti dojíždění do Brna se však rozhodl ji neabsolvovat.

hokej
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V předkole play-off byli blízko výhře dvakrát venku,
napotřetí doma už tolik ne. A vyletěli ven hladce 0:3
PROSTĚJOV Žádné překvapení se nekonalo, hokejisté LHK
Prostějov v úvodním dějství vyřazovací části Chance ligy mužů ČR
2020/2021 vypadli s favorizovanou Porubou. Navzdory konečnému výsledku série 0:3 na utkání však tohle předkolo play-off
nebylo zdaleka tak jednoznačné, jak by se mohlo na první pohled
zdát, především na kluzišti soka Jestřábi nadějně klovali. Bohužel
bez efektu, tudíž celou sezónu uzavřeli hrůzostrašnou šňůrou deseti porážek za sebou. A už mají nechtěnou dovolenou.

PŮVODNÍ
NÍ
zpravodajství
ství
pro Večerník
ník

Marek
SONNEVEND
Zápasový víceboj s HC RT Torax
na sklonku soutěžního ročníku otevřeli Hanáci pondělním duelem závěrečného kola dlouhodobé části.
V ostravské čtvrti podlehli vysoko
1:6, když příležitost dostali mladší
hráči zůstávající poslední dobou
mimo sestavu. Některé opory naopak odpočívaly (Ondřej Bláha, Petr
Mrázek, Tomáš Kaut, Dominik
Hrníčko) a byl z toho očekávatelný
klepec, který znamenal setrvání na
jedenácté příčce. A neboť protivník
skončil šestý, šli na sebe oba soupeři
i v předkole vyřazovací fáze.
„Už předem jsme se rozhodli, že
dáme prostor mladým klukům, aby
si jiní zkušení mohli před play-off
trochu oddechnout. Za takové situace byla Poruba logicky lepší. Že na
CHANCE LIGA - VÝSLEDKOVÝ SERVIS
34. kolo: Slavia Praha – Benátky nad Jizerou 7:4 (1:1, 3:1, 3:0).
Branky: âPHUKD 9OþHN3ãHQLþND %HGQiĜ'ROHåDO
9HEHUâWHLQHU âPHUKD 9OþHN-HĜiEHN .DIND %HGQiĜ.XĢiN âWHLQHU -HĜiEHN'ROHåDO %HGQiĜ .DIND7
'XGD ±-DQVD 3DELãND-LUXã 3DELãNDýHGHUOH-LUXã *
+DYtĝRY².DGDė  %UDQN\'RNWRU 3URNHã 
&KURERþHN =HPDQ'RNWRU 0UYD 0DUXQD3URNHã 
%HFKHU 3URNHã23URFKi]ND 23URFKi]ND âHYČþHN3URNHã ±06YRERGD -9HVHOê+RUiþHN +DYOtQ &KORXED
6HHPDQQ 6HHPDQQ -6YRERGD7.REOtåHN .RWWHN 7
.REOtåHN+DYOtQ  /LWRPčĝLFH²ÓVWtQDG/DEHP61 
1:1, 2:1 – 0:0). Branky: 03URFKi]ND 0LãNiĜ%HUDQ 7
6YRERGD 6WHKOtN9iOHN %HUDQ 03URFKi]ND+ROê UR]K
QiMH]G%HUDQ±6NOHQiĜ 3URWDVHQMD)XUFK -RX]D -DVHþNR9DOD -RX]D 9DFtN  9VHWtQ²6RNRORY 
3:0). Branky: 4âWDFK .XFKDUF]\N9ODFK =HPDQ -HQiþHN
6PHWDQD 3ĤþHN 3HFKDQHF%DUWNR %HUJHU 3HFKDQHF
%ĜH]LQD %HUJHU 3HFKDQHF%DUWNR %ĜH]LQD 3HFKDQHF
%HUJHU .XGČOND %HUJHU-HQiþHN ±3ĜLQGLã .XOKiQHN 
9LWRXFK +DãHN3U\PXOD  3RUXED²3URVWčMRY 
  -LKODYD²)UëGHN0tVWHN  %UDQN\
-LUiQHN ,OOpã'XQGiþHN )URQN -LUiQHN&DFKQtQ 
,OOpã +DUNDEXV ±0DWLDãNR 3HWHUHN0DUW\QHN * Kladno –
9UFKODEt  %UDQN\+ODYD 6QXJJHUXQG 
%HUQDW -HOtQHN)XQN .XEtN +ODYD +ODYD -HOtQHN6QXJJHUXQG 6QXJJHUXQG 0HOND 5RXWD 6QXJJHUXQG ±
0DWêV -LUNĤ&KDOXSD  .ROtQ²7ĝHEtÿ  %UDQky: 6tOD 3HWUåLONDâWRKDQ]O 9iFKDO .XþHUD0DãtQ 
=.UiO -DQNRYVNê+XVD ±2ãþiGDO .ĜHKOtN0DOê 9RGQê
1HGYtGHN 3VRWD 9RGLþND0LFKiOHN .ĜHKOtN )XUFK 
1HGEDO âĢRYtþHN1HGYtGHN %LWWQHU 3VRWD1HGEDO 
3Ĝ('.2/23/$<2))
]iSDV\/LWRPčĝLFH²6RNRORY33 ² 
Branky: 03URFKi]ND .UHPOiþHN-HEDYê 03URFKi]ND .UHPOiþHN+ROê ±âYHF 75RKDQ 7ĤPD 3RKO 
.ĜHPHQ 9LWRXFK3RKO  9VHWtQ²ÓVWtQDG/DEHP61 
0:0, 1:0 – 0:0). Branky: âWDFK =HPDQ UR]KQiMH]G%ĜH]LQD
±6HYHUD 7UiYQtþHN9UGORYHF  3RUXED²3URVWčMRY33
²  7ĝHEtÿ²6ODYLD3UDKD  
Branky: 1HGYtGHN 1HGEDOâĢRYtþHN %LWWQHU 3VRWDâĢRYtþHN âĢRYtþHN %LWWQHU %HUiQHN 1HGEDO ±.UXåtN
%HGQiĜ.DIND 2]iSDV\/LWRPčĝLFH²6RNRORY 
2:0). Branky: 76YRERGD -iQVNê%DOiå +ROê 0LãNiĜ
%HUDQ 9iOHN 76YRERGD6WHKOtN 6WHKOtN -iQVNê9iOHN  9VHWtQ²ÓVWtQDG/DEHP  %UDQN\
9ODFK .XFKDUF]\NâWDFK ±.OLNRUND 0DWČMþHN 6NOHQiĜ
3URWDVHQMD+DYUiQHN  3RUXED²3URVWčMRY   
7ĝHEtÿ²6ODYLD3UDKD  %UDQN\%HGQiĜ 9OþHNâPHUKD 2QGUiþHN]iSDV\6RNRORY²/LWRPčĝLFH
  %UDQN\7ĤPD 5RKDQ3RKO .YHUND
9UDFRYVNê 5XOtN .ĜHPHQ-LVNUD 7ĤPD 9UDFRYVNê
.YHUND 9UDFRYVNê .YHUND ±03URFKi]ND 0LãNiĜ+ROê 
0DUFHO -iQVNê-LQGUD 9iOHN 76YRERGD%HUDQ 
0LãNiĜ 03URFKi]ND+ROê %HUDQ 0LãNiĜ+ROê %HUDQ
0LãNiĜ-HEDYê 9iOHN 76YRERGD 6WDYVpULH ÓVWt
QDG/DEHP²9VHWtQ  %UDQN\7UiYQtþHN
9UGORYHF9RåHQtOHN 9UGORYHF %URå7UiYQtþHN ±%DUWNR
6PHWDQD=HPDQ âWDFK .XFKDUF]\N.OtPHN %DUWNR
*RUþtN3HFKDQHF .XFKDUF]\N 3ĤþHN+RĜDQVNê +RĜDQVNê6WDYVpULH 3RUXED±3URVWČMRY   *
6ODYLD3UDKD²7ĝHEtÿ  %UDQN\9RGLþND
)XUFK%LWWQHU 6WDYVpULH
.$03ĜÌã7Č
3ĝHGNRORSOD\RII]iSDV\SRQGčOtEĝH]QDKRGLQ
ÒVWtQDG/DEHP±9VHWtQ  6ODYLD3UDKD±7ĜHEtþ6RNRORY
±/LWRPČĜLFH
3ĝHGNROR SOD\RII SĝtSDGQp  ]iSDV\ VWĝHGD  EĝH]QD
17.30 hodin: /LWRPČĜLFH±6RNRORY  9VHWtQ±ÒVWtQDG
/DEHP7ĜHEtþ±6ODYLD3UDKD

ni teď narazíme i ve vzájemné sérii?
Šlo o jednu ze tří možných variant,
na niž jsme se připravovali. Pochopitelně nás čeká velice silný soupeř, před sezónou považovaný za
jednoho z největších prvoligových
favoritů. Hrát se dá ale s každým,
bude záležet na našich vlastních
výkonech,“ uvažoval během úterka
hlavní trenér elhákáčka Jiří Šejba.
Úvodní osmifinálový mač ve čtvrtek mu dal za pravdu. Severomoravané sice měli výraznou střeleckou
převahu (42:27) i víc vyložených
šancí, přesto však ptačí dravci od
21. minuty díky gólu Františka
Hrdinky vedli. A to hodně dlouho, teprve necelých devět minut
před koncem o těsný náskok přišli
vyrovnávací trefou Kozáka. Načež
nedlouho po startu prodloužení
rozhodl vítěznou brankou na konečných 2:1 Hotěk.
„Je to škoda, k první výhře v sérii
jsme měli dost blízko. Ukázalo se,
že Porubě můžeme být vyrovnaným protivníkem a bojovat s ní

2TQUV÷LQXUMÚIÐNOCP1PFąGL$N¾JCEJ[VCNXUÆTKKU2QTWDQWXÚDQTP÷XwGEJP[RWM[
XwCM\CUVCXKVPGFQM¾\CN
Foto: internet

o postup. Jen jsme nevydrželi až
do konce, rozhodovaly maličkosti. Vždycky je to o chybách, zvlášť
v play-off. A my jsme udělali dvě,
které domácí potrestali. Každopádně se hraje na tři vítězství, zítra je
druhé utkání, jedeme dál,“ nevěšel
Šejba hlavu.
Leč páteční souboj číslo dva probíhal i dopadl velmi podobně. Tentokrát Jestřábi utekli dokonce do
dvougólového trháku, již v zahajovací periodě skórovali Petr Mrázek
i Tomáš Drtil. Nicméně výběr HC
RT od prostřední části vytrvale
tlačil a svou ofenzivní snahu korunoval ještě razantnějším obratem.
Uprostřed zápasu snížil Hudeček,
v 54. srovnal Szathmáry. A tři minuty nato rozhodl Pořízek, aby při
power-play v úplném závěru pečetil
Kanko. Výsledek 4:2 poslal sérii do
průběžného stavu 2:0, prostějovský
tým se ocitl na hraně vyřazení.
„Odehrát v Porubě dvě tak vyrovnaná utkání, dvakrát dlouho vést
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a přesto v obou případech nakonec
prohrát, to samozřejmě moc mrzí.
I tak ale musím kluky pochválit. Po
herní a taktické stránce dělali, co
mohli, stejně tak maximálně bojovali. Akorát se nevyvarovali chyb,
které v koncovkách rozhodly. Série
mohla být aspoň vyrovnaná 1:1,
což tedy není. A doma tak musíme
zabrat ještě víc, porážky soupeři
vrátit,“ burcoval Šejba.
Logický plán pro nedělní podvečer se nepodařilo naplnit zejména
vinou zahajovací části třetího zápasu. Vstup tentokrát patřil mančaftu
od polských hranic, dvoubrankový
odskok mu zařídil Hotěk s Raškou.
Hanáckým opeřencům slouží ke
cti, že ani za takto nepříznivého vývoje nic nevzdali. Papírově silnějšího rivala dostali do úzkých, během
druhé dvacetiminutovky i zkraje
třetí si vypracovali řadu vyložených
příležitostí. Pohříchu však proměnili jedinou Davidem Bartošem po
krásné akci Petra Mrázka. Načež
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PROSTĚJOV Soutěžní ročník
2020/2021 je od včerejšího večera pro prostějovské hokejisty
minulostí. Nadchází období
ohlížení, bilancování a hodnocení. Zároveň je však namístě
i otázka, co čeká jestřábí letku
po vypadnutí z prvoligového
play-off v nejbližších dnech
a týdnech.
„Co se týká našeho dalšího týmového programu, teď zatím vůbec
nevím. Musíme si hned zítra sednout s Jirkou Vykoukalem a poradit se, jak s nadcházejícím časem
po konci sezóny naložíme. Momentálně tak nedokážu přesně říct,

hosté uťali jejich další nápor brejkovým zásahem Endála ve 46. minutě
na zlomových 1:3. Tentýž hráč pak
přidal ještě dvě trefy, poslední hattrickovou při hře vabank bez brankáře. A bylo vymalováno – 1:5.
„V první třetině jsme hráli bez nějakého momentu překvapení, pořád stejně a do plných. Od druhé
jsme udělali změny, rychle otáčeli
hru dopředu, najednou jsme na
nich byli. Gól na jedna dva, pak
dvě tutovky do prázdné, což prostě
musíme dát. Tohle bylo podle mě
rozhodující. Kvůli nevyužitým šancím přišla naše velká snaha vniveč,
víc než jednou jsme puk do brány
nedotlačili. Soupeř následně zvýšil
z protiútoku a bylo hotovo. Klukům
přesto nelze nic vyčíst, chtěli strašně moc. Zvítězil však lepší,“ konstatoval Šejba objektivně.
Celá série vyzněla pro jeho svěřence snad až příliš krutě. „Byly to
vyrovnané zápasy, jež rozhodovala
kvalita a zkušenosti hráčů. Porubští

co bude následovat,“ nechal se slyšet kouč A-mužstva LHK Jiří Šejba
bezprostředně po rozhodující třetí
prohře s Porubou.
Jisté každopádně je, že v pondělí
15. března dopoledne se na zimním stadionu v Prostějově sejde
celý tým právě k tomu, aby vyslechl
instrukce o nejbližší budoucnosti.
A na dnešní patnáctou hodinu byla
předběžně naplánována oficiální tisková konference hanáckého
klubu hodnotící působení ptačích
dravců ve vrcholící Chance lize.
O hokejovém dění vás pochopitelně budeme ve Večerníku i nadále
podrobně informovat.
(son)

dávali víc gólů než my, z naší strany
se objevoval větší počet chyb. I tak
jsme odehráli všechna tři utkání
v rámci možností takticky dobře,
ale rozhodují vstřelené branky,“ zopakoval kouč Prostějova.
Jeho krátké ohlédnutí za čerstvě
skončenou sezónou? „Přišel jsem
sem loni v létě s některými novými
herními věcmi, začali jsme budovat
obměněný tým a snažili se předvádět rychlý aktivní hokej. Základní
část soutěže přerušila po vcelku
dobrém začátku covidová pauza, po
ní jsme uhrávali výsledky padesát
na padesát, následně tam byla povedená série utkání proti papírově
slabším soupeřům a nakonec zase
horší šňůra s těmi silnějšími. Myslím si však, že sedm porážek v závěru dlouhodobé fáze nemělo žádný
vliv na play-off. K předkolu se kluci
postavili výborně a jejich přístup se
promítl do zlepšených výkonů. Jen
výsledkově to nevyšlo,“ zhodnotil
Jiří Šejba.
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PROSTĚJOV Během letošní sezóny se objevoval na střídačce týmu
prostějovských hokejistů, jednu
chvíli pak pobýval při zápasech na
tribuně a na konci základní části se
opět vrátil Jestřábům za záda. Řeč
je o sportovním manažerovi LHK
Jiřím Vykoukalovi (na snímku).
Po čtyřiatřiceti kolech a ještě před
vyřazovacími boji první ligy se
tento bývalý reprezentační obránce ohlédl za ukončenou základní
částí.

Eva REITEROVÁ
yy Po základní části se prostějovský celek umístil na 11. místě. Jak
jste s průběhem sezóny spokojený?
„Rádi bychom měli o pár vítězství
více. Nicméně důležité je, že jsme
v předkole play-off.“
yy Druhá část soutěže začala 6.
ledna a tým od té doby zaznamenal
8 výher a 10 porážek. Jak druhou
půli hodnotíte?
„Měli jsme dobré období, kdy jsme
měli šňůru vítězných zápasů a tým
předváděl opravdu pěkný hokej.
Dokázali jsme hrát v tempu. Teď ten
závěr sezóny se nám trochu rozpadl.
Výsledky a hra byly špatné.“
yy Po reprezentační pauze se Jestřábům nedařilo. Sérii 5 výher
následovala po pauze šňůra 7 porážek. Čím si to vysvětlujete? Kde
jako bývalý hráč a hlavně obránce
vidíte největší problém?
„Myslím si, že nás trošku doběhla ta
covidová doba. Řešíme opravdu dost
věcí k tomu, abychom byli schopni

vůbec sezónu zvládnout.
nout. To se projevilo i na výkonech hráčů. Začali jsme
dělat spoustu individuálních
ividuálních chyb.
To, co nás zdobilo – rychlost, důraz –
tak to nám odešlo. Řekl bych, že jsme
opravdu nebyli moc
oc koncentrovaní
na jednotlivé výkony.
ony. Doufám, že
teď v zápasech ve čtvrtek
tvrtek a v pátek
se tým vrátí k tomu,, za co byl chválen.“
yy Který zápas druhé
ruhé půle základná části byl podle
odle vás nejlepší?
„Těch utkání, kteréé se povedly,
me v nich hodbylo více. Dávali jsme
ně branek. Nebudu ale vyzdvihovat konkrétně jedenn zápas.“
yy Který zápas byste
t naopak
k označil za nejhorší?
„Asi to všichni vidí, že na konci sezóny máme za sebou sedm proher
a výkony jsou špatné. Ty zápasy, které
vyhrajete, jsou dobré, a ty, které prohrajete, jsou prostě špatné.“
yy Najde se něco, za co by si tým
zasloužil pochvalu?
„Pochválil bych určitě celý klub a organizaci za to, jak se s nelehkou situací, která je způsobená pandemií,
vyrovnal. Věřím tomu, že to hráče
posílí právě do soubojů, které budou
v předkole.“
yy V čem by měl podle vás naopak
hodně přidat?
„Snažit se více koncentrovat. Vím,
že věcí, které hráče rozptylují, je teď
dost. Je to pak vidět i na výkonech.
Takže se určitě musí více soustředit a odbourat ty věci, které nejsou
schopni ovlivnit. Další věc je ta, že
v posledních zápasech dělali hodně
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individuálních chyb. Těch se musí
vyvarovat.“
yy Jak ze střídačky vnímáte prázdné tribuny?
„Bez lidí ten sport nemá cenu. Pokud
by to mělo pokračovat i v příští sezóně, tak je na zváženou, jestli tu soutěž
vůbec hrát. Bez lidí je sezóna opravdu
specifická. Je to sport pro lidi, pro ty
se to hraje. A my je tady nemáme. Je
to prostě o ničem.“
yy Překvapil vás v letošním ročníku Chance ligy některý tým svými
výkony v letošním ročníku?
„Kdybych to vzal v krátkosti. Ty
týmy, které jsou nahoře – Kladno,
to hraje dlouhodobě dobře, Přerov
– ten má každý rok dobrou posloupnost, Jihlava už tradičně. Za očekáváním zaostala trochu Poruba. Co
si budeme povídat, Frýdek-Místek
a Havířov skončily za námi, a měly
také větší ambice.“
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HRÁČ

PROSTĚJOV Hodně velký podíl na porážce BK Olomoucko
v Ústí nad Labem měl paradoxně nejlepší střelec Hanáků
Nemanja Bezbradica. Jeho vlažný výkon nemohlo přebít
ani třiadvacet bodů a deset získaných doskoků. Pátý nejlepší střelec ligy a čtrnáctý nejužitečnější basketbalista
Kooperativa NBL v posledních zápasech není očekávaným
lídrem. Jeho nasazení na palubovce kleslo do podprůměru,
navíc má problém podřídit se kolektivním potřebám.

)5$17,h(.9®$

Původní zpravodajství

4

pro Večerník

Ladislav VALNÝ

Pivoti základních sestav
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RYCHLÝ

9(ÿ(5NÍK
3½WÙPLVWURYVNÙGXHO
SURWL6RNROÕP
Hradec Králové (lv) – Hned v šesti případech na sebe v průběhu sezóny narazí basketbalisté Olomoucka a Hradce Králové.
Páté utkání v pořadí se bude hrát na půdě
Královských Sokolů tuto středu 17. března
od 17.00 hodin. V předchozích zápasech se
oba soupeři radovali dvakrát z výhry, v posledním střetnutí uspěli Hanáci, jejichž výkon ozdobil devětačtyřiceti body Nemanja
Bezbradica. „To už je minulost. Byla to velká přestřelka, oba týmy daly přes sto bodů.
Tentokrát to zřejmě bude něco jiného.
Chceme dostat co nejméně bodů, dobrá
obrana vždy zvyšuje šanci na úspěch,“ míní
kouč Olomoucka Michal Pešta.

=½SDVV7XU\RGORzHQ
Prostějov (lv) – Další díru do jízdního řádu
nadstavbové skupiny A2 Kooperativa NBL
způsobila karanténa basketbalistů Svitav.
Celek BK Olomoucko měl proti Turům
nastoupit 20. března v rámci 7. kola, utkání se
ale odložilo. Svitavy budou totiž v karanténě
do 24. března. „Je to hodně nepříjemné. Situace kolem soutěže se mění ze dne na den.
Děláme maximum, abychom naše hráče
udrželi zdravé a mohli odložené zápasy odehrát. Nezáleží to ale pouze na nás, musíme
čekat na vývoj situace,“ povzdechl si trenér
BK Olomoucko Michal Pešta.
6.83,1$$
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NEHLEDÍ
NA
VÝKON
TÝMU!
VEČERNÍKU BEZBRADICA
Individuální statistiky nezakryjí nezájem o obranu

Trošku nečekaně chyběl kapitán týmu v základní sestavě, přesto byl nakonec v Ústí
nad Labem třetím nejvytíženějším hráčem.
I jeho body držely Hanáky až do konce ve hře
o další vítězství. Proměnil pět trojek, vesměs
v důležitých okamžicích, současně se ukázal
jako týmový hráč a rozdal čtyři asistence. Ke
konečnému úspěchu nakonec nepomohly ani
Váňovy dva zisky a čtyři doskoky.

JALEN
HENRY

WWW.VECERNIKPV.CZ

Na konci základní části Kooperativy
NBL Bezbradica zazářil, když Královským Sokolům z Hradce Králové nasázel
49 bodů. Potvrdil, že je individuálně špičkově vybavený basketbalista, v posledních třech zápasech nadstavby ukázal
i svoji odvrácenou tvář. Proti svitavským

DALIBOR
FAIT

Turům si vzal čtrnáct často nepřipravených střel a proměnil pouze dvě. Na
ostravský koš vypálil dvanáct pokusů,
obroučkou míč proletěl v pěti případech.
Vrcholem bylo vystoupení v Ústí, kde
pálil jako dělostřelec a zakončil akci v jednadvaceti případech.
„Klidně zvedne střelu v osmé sekundě
útoku, to není věc, kterou Olomoucko
Foto: bkolomoucko.cz
momentálně potřebuje,“ všiml si i komentátor přenosu ve chvíli, kdy Ústí pod tlak.
polovinu. Stěžoval si u rozhodčích a doprohrávalo o devět bodů a hosté mohli Po nepřesných zakončeních navíc Bez- máhal se faulů. Sluneta opakovaně vyráv klidu kombinovat a dostávat Slunetu bradica propadal při návratu na vlastní žela do útoku proti čtyřem obráncům.
„Nemá zájem o hru, tak se týmový hráč
nechová. Nevrací se, jakoby ho utkání
nebavilo. Neodvádí stoprocentní výkon
ani, když je v obraně na svém místě. Při
soubojích o míč je laxní,“ hodnotil televizní komentátor. Logické rozladění
dávali najevo i Bezbradicovi spoluhráči
bezprostředně po ztracené koncovce téměř vyhraného zápasu...

+@KJQ@?@IµFJI>JQF<KüDI@NG<=JG@NODQJPKJMµÜFP
ÚSTÍ NAD LABEM, PROSTĚJOV
Se zbytečnou porážkou se museli smířit basketbalisté BK Olomoucko v Ústí nad Labem. Na půdě
Slunety vedli v sobotním utkání 5.
kola skupiny A2 Kooperativa NBL
po třech čtvrtinách o devět bodů,
v závěru ale nedokázali nadějný
náskok udržet a po výsledku 71:73
skončila jejich šňůra čtyř výher.
Hodně velkou přestřelku přinesla
první čtvrtina, v níž střeli opravdu
vytvořené pozice nepřecházeli. Jejich
úspěšnost ovšem ani na jedné straně
nebyla příliš vysoká, proto skóre nějak
výrazně nenaskakovalo. Hosté většinou dotahovali mírné manko, v desáté
minutě však Sluneta neproměnila dvě
střely z dálky po sobě a po akci Feštra,
který uvolnil smečujícího Štěpána,
bylo skóre vyrovnané – 14:14.

Na začátku druhé periody Hanáci
ztratili na chvíli koncentraci a po
chybách pod oběma koši rychle prohrávali 16:25, do hry je vrátil až oddechový čas a trojka Váni. V 16. minutě
snížili na 24:29, pak ovšem neproměnili tři střely v řadě, čímž se připravili
o možnost otočení výsledku. V závěru poločasu přesto po dvou trojkách
v řadě vyrovnali na 34:34 a do kabiny

odcházeli za stavu 34:36 s nadějí na
konečný úspěch.
Ve zlepšeném výkonu basketbalisté
Olomoucka pokračovali po návratu
na palubovku, a dokonce otočili skóre
na 39:38 po trojce Váni ve 22. minutě. Soupeři se v další pasáži několikrát
vystřídali ve vedení. Hanáci v jednom
momentu vedli o tři body, větší trhák
ještě Sluneta nedopustila. V koncovce

.223(5$7,9$1%/6.83,1$$.2/2
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čtvrtiny už povolila. Hosté se utrhli sérií deseti bodů v řadě a do poslední části vstupovali za příznivého stavu 61:52.
Domácí se nevzdali a začali dotahovat. Ve 37. minutě bylo vyrovnáno,

když na 65:65 upravil nehlídaný
Autrey a vynutil si dramatickou koncovku. Stejný hráč ji ovládl, když třiadvacet sekund před koncem trefil koš
o desku.
(lv)

&2=$=1÷/2

NA TISKOVCE...

-DQh271$5s6OXQHWD¶VWÉQDG/DEHP
„Tým bojoval až do konce, ačkoliv to s námi nevypadalo moc dobře. Po těch
zdravotních patáliích, jimiž jsme si v posledních dvou týdnech prošli, před hráči smekám. Nehráli jsme dobré utkání, Olomoucko hrálo výborně. Nepadaly
nám otevřené střely za tři body, dělali jsme chyby v obraně. Navíc jsme vyhořeli
na obranném doskoku, avšak i přes všechna tato negativa jsme dokázali zvítězit,
a proto je to velice cenná výhra.“

0LFKDO3(h7$s%.2ORPRXFNR
„Z naší strany to byl tři čtvrtiny kvalitní zápas, kdy jsme dobře bránili a plnili stanovenou taktiku. Bohužel jsme ke konci zápasu začali hrát hodně
nedisciplinovaně a promrhali jsme téměř desetibodový náskok, což nás nakonec stálo zápas. Navíc jsme neproměňovali jednoduché otevřené střely
či nájezdy. To byly v konečném účtování body, které nám chyběly.“

Z kabiny Orlů do Spojených států. Jde to
PROSTĚJOV I přes působení
v prostějovském BCM Orli se dá
propracovat do univerzitních basketbalových týmů ve Spojených
státech. Vojtěch Růžek studuje na
South Georgia Technical College, Radim Havel zase zakotvil na
Aljašce a studuje na University of
Alaska Anchorage. Oba hráli za
Orly extraligu U19, Havel navíc nastupoval i v týmu v první lize mužů.
Univerzitní soutěže ve Spojených

EXKLUZIVNĚ
státech byly v probíhající sezóně zrušeny, přesto se oba hráči basketbalově
posouvají. „Tréninky probíhají ve
vysoké intenzitě. Nasazení všech je
stejné jako v zápasech. Proto jsem se
zlepšil kondičně i při střelbě,“ míní

Havel. „Hlavně jsem si zvykl na úplně
jiné tempo než dosud,“ dodává.
Trenéři v Georgii zase kladou velký důraz na zlepšení individuálních
schopností, což se zamlouvá Růžkovi. „Posunul jsem se individuálně
i mentálně. Na to dohlížejí asistenti
trenéra, kteří jsou s námi v neustálém
kontaktu. Jsou připraveni s čímkoli
pomoci, ať už jde o basketbal, nebo
o školu,“ cítí podporu realizačního
týmu Růžek.

Oba bývalí hráči Prostějova prožívají
zvláštní sezónu bez ostrých zápasů.
Přesto mají možnost pokračovat ve
svém basketbalovém růstu. „Ze začátku jsme trénovali v naší aréně, která je
pro 5000 diváků, jenže pak kvůli covidu arénu převzala nemocnice a využívá ji jako sekundární nemocnici
pro pacienty. A tak musíme trénovat
v menší hale na kampusu. Jinak většinou trénovat a posilovat musíme jen
mného,
v rouškách. Není to nic příjemného,

ale určitě lepší než netrénovat vůbec,“
popisuje situaci v Georgii Růžek.
Na přípravu si nemůže stěžovat ani
Havel. „Podmínky pro trénování jsou
tu i přes coronavirus skvělé. V podstatě neomezený přístup do tělocvičny,
posilovny a regenerační místnosti.
Jediné omezení je, že tam nesmíme,
když tam je ženský basketbalový tým,
a po skončení musíme vydezinfikovat
všechno, čeho jsme se dotkli,“ usmívá
se mladý basketbalista.
(lv)

c+OHGDWYROQÅWHUPÉQ\MHREWÉzQÅpSÔL]Q½Y½VSRUWRYQÉPDQDzHU
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PROSTĚJOV Týmy Kooperativa
NBL se opět potýkají s nepříznivou zdravotní situací v klubech.
Kvůli koronaviru jich muselo do
karantény hned několik. V nadstavbové skupině A2, v níž hraje BK
Olomoucko, došlo k odložení hned
sedmi z patnácti naplánovaných
zápasů. Duely se budou dohrávat
v náhradních termínech, což není
nic příjemného. „Hledání volných
oken je stále složitější,“ uznává
sportovní manažer BK Olomoucko
Michal Pekárek (na snímku).

yy Olomoucku v první polovině
skupiny A2 byly přeloženy dva zápasy v průběhu pěti kol. Co tomu
říkáte?
„Nikdo to nedělá schválně. Celá sezóna je komplikovaná, současná situace vlastně do ní zapadá. Snažíme
se to nějak extrémně nevnímat, ale
pochopitelně to není nic příjemného. Na tréninku se připravujete na
konkrétní termín zápasu a pak se nehraje. To nikoho netěší.“
yy Jak složitě se hledají náhradní
termíny?
„Není to snadné. Musí se najít termín, který vyhovuje oběma sou-

peřům. Každý přitom pochopitelně hájí svoje zájmy. Zatím jsme
domluveni, že s Hradcem Králové
odehrajeme střetnutí prvního kola
31. března. S Děčínem ještě nejsme
dohodnuti, nyní k tomu přibylo další odložené utkání proti Svitavám. Je
ale jasné, že volné termíny docházejí...“
yy Nemáte strach z možného zranění hráčů v nahuštěném programu?
„To riziko se pochopitelně zvyšuje.
Když budeme hrát tři zápasy v týdnu
a cestovat, nebude tolik času na regeneraci a tělo bude ke zraněním náchylnější. Musíme dělat maximum,
abychom tomu předešli.“
yy Orientujete se v tabulce, v níž

0LFKDO
3HN½UHN
mají týmy různé počty ode-hraných zápasů?
„Na tabulku se musíme dívat
výhradně z pohledu počtu vý-cíher. Víme, kolik vítězství ztrácíšíme na soupeře před námi, tušíom
me, co potřebujeme, abychom
sto.
se dostali alespoň na desáté místo.
Z tohoto pohledu hodně mrzí pom.“
slední porážka v Ústí nad Labem.

(QVQ4CFGM8¾ÿC
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PROSTĚJOVJakužjsmeinformovalivminulémvydáníVečerníku,
Český svaz házené by počínaje posledním dubnovým víkendem
rád zahájil dohrávání aktuálního ročníku všech mládežnických
soutěží i nižších soutěží dospělých ČR. Samozřejmě pokud to
dovolí hygienická opatření v souvislosti s šířením koronaviru.
Reakce komunity na tenhle záměr jsou však různé.

PŮVODNÍ
NÍ
zpravodajství
ství
pro Večerník
ník

Marek
SONNEVEND
Například předseda TJ Sokol Centrum
Haná i Házenkářské akademie Olomouckého kraje Petr Kudláček není nijak zapáleným
přívržencem tohoto poměrně urychleného
řešení. „Na jednu stranu chápu snahu ČSH
dokončit loni rozjeté soutěže a nezrušit už
druhou sezónu za sebou. Na stranu druhou
by se ale podle mého názoru nemělo nikam

„Nesnažme se ligy dohrát za každou cenu,“
říká Petr Kudláček z Centra Haná a HAOLK

spěchat za každou cenu,“ říká Kudláček. „Teď
máme polovinu března, platí tvrdší lockdown, nadále i nouzový stav a nepředpokládám, že by se epidemická situace extrémně
rychle zlepšovala. Ve druhé půlce dubna už
sice může být teoreticky líp včetně rozvolnění
stávajících opatření, ovšem skočit skoro hned
do ostrých utkání o všechno bez pořádné
přípravy? To by mohlo přinést víc škody
než užitku,“ upozorňuje známý funkcionář.
„S trenéry jsme se bavili, že po roční nečinnosti, kdy děti a mládež většinu času nesportovaly buď vůbec, nebo jen částečně, bude
před jakýmikoliv zápasy potřeba minimálně
pět až šest tréninkových týdnů. To znamená
nejprve obnovit pohybový i fyzický základ,

herní návyky a vůbec vztah ke sportu, teprve
pak postupně zvyšovat tempo i zátěž. Jakýkoliv spěch by byl po tak velmi dlouhé pauze
kontraproduktivní,“ zdůrazňuje Kudláček.
„Myslím si, že u spousty mladých i dětí by
představa mistráků hodně brzy po návratu
k házené mohla způsobit, že se k ní radši nevrátí vůbec. Každý chce pochopitelně v první
řadě hrát, což přináší největší radost. Ale vnímám jako nezodpovědné všechno někam
narychlo hnát, tlačit účastníky do brzkého
pokračování sezóny bez adekvátní přípravy.
Potom se mohou hromadit zranění i jiné
zdravotní problémy a radost rychle vyprchá.“
Rozumný recept je podle šéfa dvou házenkářských oddílů následující. „V první řadě

začít s přípravou hned, jakmile to hygienická opatření v ČR dovolí, a nejdřív trénovat
aspoň těch zmíněných pět šest týdnů. Teprve následně přejít k utkáním, avšak ne
soutěžním, nýbrž přátelským dle vzájemné domluvy, klidně až do konce června.
Soutěže 2020/21 tak sice zůstanou bohužel nedohrané, ale vzhledem k celkové
situaci v naší zemi půjde o logický krok.
Zdraví všech lidí včetně sportovců je podle
mě nejdůležitější,“ uzavřel Kudláček.
Příště přineseme názory trenérů mužstev
TJ Sokol Kostelec na Hané HK a TJ Sokol
II Prostějov, věnovat se budeme rovněž
výsledkům voleb nového vedení Českého
svazu házené.
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První liga má začít už 10. dubna, pokud
PROSTĚJOV Termínově je vše připraveno ke
startu nového ročníku českých nohejbalových
soutěží družstev – včetně 1. ligy mužů ČR 2021
s účastí borců TJ Sokol I Prostějov. Začátek
sezóny plánovaný na sobotu 10. dubna se však
ocitá v nemalém ohrožení vinou současné zdravotní situace v zemi s ohledem na přetrvávající
hygienická opatření proti šíření koronaviru.

ale koronavirus nebude odkládat

Marek SONNEVEND
Druhá nejvyšší tuzemská soutěž je osmičlenná,
startovní pole tvoří kromě prostějovských nohejbalistů celky Start Praha, Zruč-Senec, Český Brod,
Čakovice B, Vsetín B, Modřice B a Plazy. Základní
část by se měla hrát tradičně každý s každým doma
a venku, což dohromady dělá čtrnáct kol jako obvykle. Dovolí ovšem tenhle normální program
i včetně závěrečného play-off covid-19?
„Vzhledem k tomu, že zatím do 21. března platí tvrdý
lockdown a do 28. března nouzový stav, je úvod soutěže
určitěvevelkémohrožení.ProtoČeskýnohejbalovýsvaz
při tvorbě termínového kalendáře počítal s variantou,

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

že by se minimálně úvodní tři kola odložila a potom
dohrála jindy. Buď uprostřed některých týdnů ve
všední dny, nebo zkraje, či na konci letních prázdnin,“
řekl Večerníku hlavní trenér Sokola I Richard Beneš.
Jak jsme psali již minule, je v případě potřeby nachystaný navrhnout ČNS i všem klubům variantu hrát za cenu
pravidelného testování všech aktérů na koronavirus.

Samozřejmě pokud to půjde a došlo by ke schválení ze
strany národních autorit. „Podstatné je uskutečnit soutěže v co možná nejširším rozsahu. Loni některé oddíly
včetně nás absolvovaly aspoň náhradní Ligový pohár,
teď je potřeba vše vrátit v rámci možností do normálu.
Dva roky trvající pauza bez řádných soutěží už by mohla
být zničující,“ zmínil Beneš nemalé obavy.
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1. kolo – sobota
2. kolo – sobota
3. kolo – sobota
4. kolo – sobota
5. kolo – sobota
6. kolo – sobota
7. kolo – sobota

10. dubna:
Prostějov – Vsetín B (14.00 hodin)
17. dubna:
Zruč-Senec – Prostějov (14.00 hodin)
24. dubna: Prostějov – Modřice B (14.00 hodin)
1. května:
Čakovice B – Prostějov (15.00 hodin)
8. května:
Plazy – Prostějov (14.00 hodin)
15. května: Prostějov – Start Praha (14.00 hodin)
22. května:
Český Brod – Prostějov (14.00 hodin)

8. kolo – sobota
9. kolo – neděle
10. kolo – sobota
11. kolo – sobota
12. kolo – sobota
13. kolo – neděle
14. kolo – sobota

29. května:
Vsetín B – Prostějov (9.00 hodin)
30. května: Prostějov – Zruč-Senec (14.00 hodin)
5. června:
Modřice B – Prostějov (10.00 hodin)
12. června: Prostějov – Čakovice B (14.00 hodin)
19. června:
Prostějov – Plazy (14.00 hodin)
27. června:
Start Praha – Prostějov (13.00 hodin)
4. září:
Prostějov – Český Brod (14.00 hodin)
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Michal SOBECKÝ
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PROSTĚJOV V nedobrém budou vzpomínat na ročník 2020/2021
snad všichni amatérští sportovci, prostějovské basketbalistky nevyjímaje. Mladé ženy a dívky sice začátkem podzimu rozjely soutěžní utkání, sezóna jim ale velice brzy zase skončila, často po dvou či čtyřech
odehraných kláních. Basketbalové soutěže sice ještě definitivně zrušené nebyly, přesto ale třeba v Prostějově nepanuje ohledně jejich návratu velký optimismus. „Vnímám to tak, že je sezóna odepsaná,“ smutní
předseda basketbalistek SK K2 Prostějov Bohdan Hnízdil.

Řada týmů a sportovních klubů přistoupila k organizované individuální
přípravě. Jak jsou na tom basketbalistky? „Holky trénují individuálně, není
to úplně organizované. Vím ale, že se
holky trochu udržují. Ale taky vím, že se
to nedá srovnávat s běžnou tréninkovou
zátěží,“ konstatuje Hnízdil.
Klub měl přitom před sezónou řadu
plánů, v některých kategoriích měl ambici postoupit do nejvyšší soutěže, celkově se chtěl opět posunout dopředu.
Jenže přišla vládní nařízení. A snahám,
které byly utnuty už v minulé sezóně
na jaře, přišel konec. „Zatím jsme měli
v prosinci pokus o návrat. Holky se
ozvaly, což bylo pozitivní. Tak doufám,
že jim ten elán ještě vydrží. Uvidíme ale,

co to udělá s mladšími ročníky,“ říká šéf
prostějovských basketbalistek s tím, že
teď budou hlavně rádi, když se dívky ke
sportování vrátí. Výkonnost tak nyní zůstává až na druhém třetím místě. „Děti
mají naštěstí docela dobrou schopnost
rychle se vrátit zpět do staré kondice.
Určitě to rychle doženou,“ uvažuje
předseda SK K2 Prostějov.
A jaké jsou nejbližší plány? V současné
době je velice těžké cokoli plánovat,
nebo dokonce organizovat. „Já vnitřně
počítám s tím, že budeme rádi, když
uděláme soustředění a začne nová sezóna. Ta už by v rámci testování snad
měla proběhnout. Pevně taky doufám,
že bude možné uskutečnit kempy,“
doufá Bohdan Hnízdil s výhledem na
to, že nejpozději konec léta už bude
standardní.
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PROSTĚJOV Většině sportů sezóna v těchto týdnech končí. Jsou
však i takové, kde je tomu přesně
naopak. A mezi ně patří i kuličkáři. Ti z bedihošťské Hanácké trefy
se vzhledem k současné nejistotě
rozhodli zkrátka nic neřešit. „Ne,
vůbec nic. Čekáme, jak dopadne situace. Ani jsme neplánovali sezónu, ani v rámci Českého
kuličkového svazu. Čekáme, jak
dlouho to ještě bude trvat,“ poznamenal předseda ligového klubu kuličkářů Lukáš Vlček.
Kuličky mají nicméně oproti jiným
sportům několik výhod. Kromě toho,
že se jedná o sport venkovní, může
se totiž trénovat prakticky všude. Což
ostatně potvrzuje i sám Lukáš Vlček.
„To určitě, myslím si, že spousta z nás
trénuje. Někteří mají navíc doma hřiště. To je asi jediná činnost, která je dnes
ještě povolena,“ usmívá se předseda Hanácké trefy. Poslední turnaj klub uspořádal v říjnu na svém vlastním hřišti. Od té
doby prakticky ani nebyla možnost.
Z některých stran se pak od činovníků
ve sportu i zájmových útvarů ozývá,
že lenivost po nucené pauze způsobí
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úbytek hráčů, hráček, zkrátka aktivních lidí. Bojí se toho i v Bedihošti?
„Ne, to vůbec ne, naopak se setkávám
pořád s tím, že se lidé nemůžou dočkat
začátku sezóny. Kuličky, to je přeci jen
v rodinném duchu, je to o přátelském
setkávání. A lidi se už těší, až vylezou
ven, všichni se potkáme. A ještě si
k tomu zahrajeme,“ vzkazuje sportovní
veřejnosti, která je trvale na akcích klubu vítána. Ostatně takzvané „Openy“
si mohou vyzkoušet i nově příchozí.
(sob)
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PROSTĚJOV Korfbal je v porovnání s většinou dalších halových týmových sportů směrem k možnému
dohrání aktuální sezóny 2020/21
v nevýhodě, že ji loni na podzim
vlastně ani nezahájil. O tom, jestli
se za současné koronavirové situace
soutěže ČR nějakou formou vůbec
uskuteční, se rozhodne příští týden.
„Žádné nové informace zatím nemám,
protože na úterý 23. března se chystá
internetová on-line videokonference
vedení Českého korfbalového svazu
společně se zástupci jednotlivých klubů. Tam se bude v první řadě řešit právě
osud tohoto soutěžního ročníku,“ prozradil Večerníku hlavní trenér A-družstva SK RG Prostějov David Konečný.
Sám byl k možné záchraně (ne)
probíhající sezóny už před časem
skeptický. „Vzhledem k vývoji s covidem v České republice jsem nevěřil,
že půjde něco odehrát. A poslední
týdny mi bohužel dávají za pravdu.
Korfbal jako halový neprofesionální sport přijde v případě rozvolnění hygienických opatření na řadu
stejně až mezi posledními, soutěže
2020/21 podle mě nemají šanci
v nějaké trochu standardní podobě proběhnout,“ nevěří Konečný.
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Při realistickém pohledu připouští
maximálně okleštěnou variantu. „Že
by se něco odehrálo třeba formou turnajů někdy před letními prázdninami
v květnu, spíš až v červnu. Pak je otázka,
jestli bude nutné testování všech účastníků zápasů, případně jak často a další
nezbytné podmínky stanovené Hygienou ČR. Což se musí samozřejmě
vyřešit i směrem k příštímu ročníku,“
povzdechl si Konečný neradostně.
Korfbalový oddíl SK RG PV se
v pokračující těžké době rozhodl
své fanoušky a příznivce rozveselit
alespoň další sympatickou aktivitou
na facebookovém i instagramovém
profilu ergéčka, kde nedávno začal
zveřejňovat seriál videopříběhů, jak
členové klubu tráví svůj den v době
koronavirové. Jako první tuhle zábavnou rubriku otevřel Petr Šnajdr,
následně přišli na řadu Adéla Zikmundová, právě David Konečný a Kateřina Lorencová. Schválně mrkněte, co
pod jhem koronaviru dělají či nedělají
neprofesionální sportovci z Hané, v tomhle konkrétním případě prostějovští
korfbalisté.
(son)
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