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Martin ZAORAL

LUDMÍROV Tohle je ukázka neuvěřitelné vůle! Po skvělém fotografu Vladimíru Bruntonovi z Kostelce na
Hané, který vydržel nejíst 28 dní, se do podobného dobrodružství pustil také další výtvarník. Tím je sochař,
malíř a filmař Pavel Surma z Ludmírova, jenž aktuálně mimo jiné působí i v konickém komunitním centru.
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Automat na konopí
Prostějov (mls) - V přízemí OC
Zlatá brána se objevil první automat s výrobky obsahujícími CBD.
Jedná se o látku obsaženou v konopí, která na rozdíl od THC nemá
psychoaktivní účinky. „CBD přispívá imunitě, pomáhá svalům s regenerací po zátěži a také dopomáhá
k lepšímu spánku,“ okomentoval
tuto událost profesionální prostějovský kulturista Jiří Procházka.
Jak to vidíte vy? Hlasovat
můžete na www.vecernikpv.cz!

1DGPÈVWHPNURXzLOR
letadlo. Po pùlnoci
Prostějov (mls) - Velkou pozornost Prostějovanů vzbudilo
letadlo, které ve středu 17. března zhruba půl hodiny po půlnoci
kroužilo nad městem. „Normálně
nad tím nepřemýšlím, nicméně
čtvrthodinový vyhlídkový let
v tuto dobu nad naším okresem
mi prostě přišel divný,“ přemítal
pan Zdeněk z Prostějova. O jaké
letadlo se jednalo, se Večerníku zjistit nepodařilo, a to ani na
dostupném on-line radaru, ani
v souvislosti s možnými vojenskými cvičeními.

9\P\VOÉWHGREURGUXzVWYÉ
Harryho Pottera?
Prostějov (mls) - Máte rádi knihy
a filmy Harryho Pottera? Vymyslete svůj vlastní příběh Harryho,
Rona a Hermiony libovolného
rozsahu a pošlete jej do 4. dubna
na e-mail mkoudelkova@sportcentrumddm.cz. Připojte jméno,
příjmení, věk, školu, třídu, mobil
a e-mail. Všechny práce posoudí
odborná porota a vybrané příběhy budou zveřejněny na internetových stránkách a Facebooku
SC-DDM. Autoři vítězných příspěvků dostanou poukaz na jednodenní zážitkový program na téma
Harryho Pottera v době letních
prázdnin.
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Zimo,

&21É6327ħð,/2
Eskáčko jede. Prostějovští fotbalisté vyhráli u druhé jarní utkání,
když uspěli na pražském Proseku,
kde našla svůj dočasný azyl Viktoria Žižkov. V televizním duelu
předvedli svěřenci kouče Šustra sebevědomý a kolektivní výkon, díky
čemuž slavili zasloužené tři body
a také posun na druhé místo tabulky Fortuna:Národní ligy.
&21É68',9,/2«
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Aprílové počasí v březnu! Kdo se
podíval uprostřed minulého týdne
z okna, nevěřil svým očím. Namísto
vykukujícího sluníčka a hřejivých paprsků čekala na všechny bílá peřina!
A jelikož do Apríla ještě nějaký ten
den zbývá, toto byla skutečná realita.
Věřte-nevěřte, těsně před příchodem
jara na Prostějovsko nasněžilo.

PROSTĚJOV Konec března je, alespoň podle kalendáře, oficiálním začátkem jara. Venku to tak ale moc nevypadá. Ještě v půlce
března jsme i my z nížinaté Hané zažili sníh. A z počasí mohou mít
skutečnou radost snad jen otužilci, kterým voda zatím nestihla
zteplat. Lidé i tak už nenápadně po jaru pokukují a doufají, že už
brzy přijde. Nejenže tak letos stejně jako v minulých letech přišlo
do obchodů jarní zboží už v únoru, ale místy najdeme dříve než
obvykle kraslice ve stromech, velikonoční zajíce před domy nebo
ozdoby za okny. Na jedné z vesnic to ale udělali po svém, kromě
všudypřítomné jarní výzdoby si vystavili i panáka, snad Moranu.
Vzkaz celého prostranství nacházejícího se v Malém Hradisku pak
vysílá jasný signál: Zimo, už ti zvoní hrana! Předej žezlo dál...

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

Foto: Michal Sobecký
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Fotbalová
b l asociace se stále
l d
dohaduje o tom, kde postavit dlouhé roky
proklamovaný národní stadion pro
kopanou. Podle všeho to v Edenu
ani na Letné neklapne a také asi
Brňáci dostanou košem. Jak ovšem
Agentura Hóser zjistila z tajných
dokumentů, už i nechvalně proslulý fotbalový šíbr Gerbr uvažoval

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

•• Pondělí ••
Když umřel jeden svět. „Zdá se mi, že už tu nemám co dělat, byl bych tu
směšnou figurkou, můj svět umřel, věřil jsem totiž v jakési závazky, v takzvanou čest ve smlouvě a podobné věci. Myslím, že bych se v téhle tlačenici
nevyznal...,“ napsal zklamaný Karel Čapek po uzavření mnichovské dohody.
Necelé tři měsíce poté v ovzduší rostoucí nenávisti zemřel. Za další necelé tři
měsíce Německo dohodu porušilo a zabralo zbytek Československa.
•• Úterý ••
Nevyléčený žárlivec. „Nudistická pláž by se mohla stát výborným lékem
proti žárlivosti manželů,“ vtipkoval psychiatr Miroslav Plzák. Ze žárlivosti
se bohužel nevyléčil Jiří Ošlejšek, který bývalého partnera své přítelkyně
zcela zbytečně napadl a skončil před Okresním soudem v Prostějově.
•• Středa ••
Čím dřív, tím lépe. To je pořád problémů s očkováním. Kdyby dali tu vakcínu do piva a otevřeli hospody, tak bude celý národ proočkovaný za pár
dní... V Prostějově se jako v prvním městě v kraji začalo očkovat v novém
očkovacím centru ve Společenském domě.
•• Čtvrtek ••
Za hrdinství do vězení. „Pro každého Brita je Dunkerque symbolem velikosti ducha a ochoty obětovat se pro společnou věc. Pro Američana to
znamená útěk po moři, který znají z filmů,“ napsal právník Walter Lord.
Do bitvy u města Dunkerque se jako velitel tanku zapojil Stanislav Liška,
který se v Prostějově narodil přesně před 100 lety. Po válce za to byl nejen
propuštěn z armády, ale i odsouzen na deset let do vězení.
•• Pátek ••
Svátek všech Pepíků. Jméno Josef sice v posledních letech trochu ztrácí
na popularitě, nicméně stále je šestým nejčastějším jménem v ČR. A na
konci pracovního týdne měli všichni jeho nositelé svátek.
•• Sobota ••
Vědci pod vlivem. Někteří tvrdí, že realita je iluze způsobená nedostatkem alkoholu. Podobný názor přijali za svůj i hrdinové dánského filmu
Chlast, podle nichž by se každý člověk měl narodit s určitou dávkou alkoholu v krvi. Jeho malé množství totiž otevírá naši mysl k poznání světa.
Svůj experiment však poněkud přehnali. Film byl k vidění v prostějovském
kině Metro 70 v rámci nabídky #kinaspolu.
•• Neděle ••
Síla slunce a vody. Tohle by našemu zdraví určitě prospělo víc jak všechny
lockdowny! Jarní rovnodennost naši předci slavili tak, že se koupali v potocích, ideálně pak na soutoku více pramenů. Nepochybně dobře věděli
proč! Kdo není zhýčkaný, mohl to letos vyzkoušet sám.

o výstavbě stadionu s kapacitou
pro 40 tisíc diváků v Prostějově!
„Je to tak, bývalý místopředseda
asociace už o tom jednal s prostějovským primátorem. A to i přesto,
že pro pana Gerbra končila dálnice u Humpolce,“ zareagoval na
dotaz Agentury Hóser stále ještě
předseda FAČR Malíček.
Primátor Prostějova ale na podobnou otázku zareagoval velice
podrážděně. „Nechci být spojován
s nějakými plány částečně zkorumpovaného vedení fotbalového svazu. No a co, vytvořili jsme sice už
projekt nového stadionu na pozem-

KRIMI
Ü½NGJ

Se zlomeným nosem, vyraženým
zubem a zraněním páteře, jež si
vyžádalo podporu v podobě krčního límce, skončil Tomáš R. po
konfliktu s novým partnerem své
bývalé přítelkyně. Ke rvačce došlo loni v srpnu před prostějovským domem, kde bydlí se svými
rodiči a sestrou. Útočníkem byl
Jiří Ošlejšek z Plumlova, který
si na „trestnou výpravu“ přivzal
svého urostlého kamaráda. Zbytečná rvačka jej přijde poměrně
draho…

42 000

Prostějovský soud nakonec Jiřího Ošlejška uznal vinným a odsoudil ho k dvouletému podmíněnému trestu. Zároveň musí
zdravotní pojišťovně vyplatit 9
000 korun a poškozenému a celé
jeho rodině dalších celkem 33
tisíc korun nemajetkové újmy.
Dodejme, že vzhledem k nepřítomnosti obžalovaného není
rozsudek dosud pravomocný.

ku ve Sportovní ulici, kde se dříve
fotbal hrál. Jeho výstavba by měla
stát tři miliardy korun a financoval
by ji stát. Pro Prostějov by to byla
krása, něco takového bych si přál.
Ale teď je to ve hvězdách, všechno
usnulo se zatčením pana Gerbra,“
uvedl pro Agenturu Hóser první
muž Prostějova Francimór Kopačka, který zároveň připustil, že
na národním stadionu by měl svůj
domovský stánek také druholigový
tým Prostějova. „Umím si představit, že kdyby přijela do Prostějova
Slavia, Sparta nebo Plzeň, bylo by
vyprodáno,“ zasnil se Kopačka.

Celý projekt nového fotbalového
stadionu v Prostějově, na kterém
by svá mezistátní utkání hrála
česká reprezentace, nyní na chvíli usnul. Bude se však volit nové
vedení fotbalového svazu, tak se
nechejme překvapit, jestli se noví
bafuňáři k plánu stavby vrátí.
Za Agenturu Hóser Majkl
Text v této rubrice
je smyšlený,
nikterak pravdivý
a redakce Večerníku
se od něj distancuje.

PÁTRÁNÍ

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

OTAKAR BABINEC
se narodil 30. dubna 1973 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 21. září 2020. Jeho
zdánlivé stáří je 44 až 45 let, měří asi 176
centimetrů, má hubenou postavu, hnědočerné vlasy a hnědé oči.

21

Přesně jedenadvacátý den hladovky vyprší právě dnes výtvarníkovi Pavlu Surmovi z Ludmírova. Ten odolal jídlu i ve chvíli, kdy
vařil oběd pro manželku! A tak
po celou dobu pouze pil vodu.
=$8-$/1É6

JOSEF DOLÍVKA

Foto: Facebook

Uplynulou středu 17. března zemřel po dlouhé nemoci velký znalec
a milovník výtvarného umění, vína
a života. V šedesátých letech minulého století se jako starosta zasadil o vytvoření památníku Petra
Bezruče v Kostelci na Hané. Nepřehlédnutelnému organizátorovi
prostějovského kulturního života
bylo 87 let. Čtěte na straně 27!
=$6/(&+/,-60(«

„JÁ S TRENÉREM
NESOUHLASÍM!“
Kapitán prostějovských hokejistů Tomáš Kaut zaprotestoval
proti tvrzení kouče Jestřábů Jiřího Šejby, že tým měl kvalitu jen
na 8. až 11. místo Chance ligy.
Viděl ho výš…

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

5/-1 °C

¶WHUÙ

6/-1 °C

Leona
Ivona a Yvona

Støeda

12/2 °C

Ètvrtek

13/2 °C

Pátek

14/4 °C

Sobota

15/3 °C

Nedìle

15/4 °C

Gabriel

SABINA DOBRÁ
se narodila 29. května 2006 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 7. února 2021. Jeho
zdánlivé stáří je 14 až 15 let, měří asi 160
centimetrů, má hubenou postavu, hnědé
vlnité vlasy a modrozelené oči.

Marián
Emanuel
Dita

Soňa
Zdroj: meteocentrum.cz
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Prostřednictvím fingovaných smluv byli

PROSTĚJOV Člověk si říká, jestli je něco takového vůbec možné... Ale je! A může se to bohužel stát komukoliv z nás, proto je
potřeba být ve střehu. Dva Prostějované se stali oběťmi podvodníka, který pracoval pro Revírní bratrskou pojišťovnu (RBP)
v Ostravě. Oba muže přeregistroval pomocí zfalšovaných
smluv i s jejich fingovanými podpisy z jejich zdravotních pojišťoven právě na ostravskou RBP. Podvedení se to dozvěděli až
od svých lékařů, kteří je odmítli vyšetřit při běžných zdravotních prohlídkách, protože s RBP neměli smluvní vztah. Kolik
takových podvedených ve skutečností může být?

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
„Koncem ledna tohoto roku jsem si
zašel za svým praktickým lékařem na
injekci. Pan doktor se mě zeptal, proč
jsem změnil svoji Všeobecnou zdravotní pojišťovnu za Revírní bratrskou
v Ostravě. Díval jsem se na něj jako na
zjevení a řekl mu, že vůbec netuším
o tom, že bych nějakou pojišťovnu
měnil, neměl jsem k tomu přece vůbec žádný důvod. Bohužel mi dále
sdělil, že nemá s RBP smluvní vztah,
a tudíž si musím najít jiného lékaře.
Byl jsem v šoku, žádnou smlouvu
ohledně přeregistrace jsem nepodepisoval! Teprve až jsem se obrátil
na pracovníka Všeobecné zdravotní
jsem
pojišťovny, bylo mi řešeno,, že jsem
t l obětí podv
d odu a takový
ových
se stal
podvodu
takových

případů prý už registrují desítky po
celé Moravě. Neváhal jsem tedy ani
minutu a podal jsem na policii trestní oznámení,“ svěřil se Večerníku
Jaroslav Matoušek z Prostějova.
Druhý z Prostějovanů byl oklamán
a podveden stejným způsobem,
Jan Račanský měl však tu „čest“,
že se s podvodníkem setkal tváří
v tvář. „Volali mi ze Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra, u které
jsem registrován už spoustu let, a ptali
se mě, proč od nich odcházím k Revírní bratrské se sídlem v Ostravě.
Nechal jsem všeho a jel přímo do
RBP, kde mi ukázali smlouvu s mými
veškerými osobnímu údaji a zfalšovaným podpisem. Sdělil jsem jim, že
jsem žádnou smlouvu o přeregistraci
k jejich pojišťovně nepodepsal a požádal o okamžité stornování. Vůbec
jsem nechápal, kde nějaký pojišťovací agent vzal mé osobní údaje,
dovoli
dov
olill zfalšovat
zfalšovat můj
zfal
a k tomu si dovolil
podpis
pod
pis?!
?!! A čemu
čemu se
se vůbe
vvůbec
ůbecc podivuj
ppodivuji,
ji,,
podpis?!

EXKLUZIVNĚ

je skutečnost, že ve fingované smlouvě bylo uvedeno mé bydliště v Brně,
přestože celý život žiji a bydlím v Prostějově. Také já jsem pochopitelně
okamžitě zašel na policii a podal trestní oznámení,“ popsal Večerníku svůj
příběh Jan Račanský. A jak dodal,
s podvodníkem se následně i setkal.
„Prosil mě, ať stáhnu to trestní oznámení, že mi dá tři tisíce korun. To
jsem odmítl. A doufám, že ten chlápek půjde sedět do kriminálu. Policisté mi říkali, že podobných podvodů je
na Moravě už několik desítek.“
Večerník poměrně překvapila reakce mluvčího policie, který na dotaz redakce uvedl, že strážci zákona
řeší v Prostějově zatím pouze jediný
případ tohoto druhu, a navíc ho šetří jen jako přestupek! „V současné
době šetříme jeden takový případ.
Obvykle to jsou jednotky případů
za rok. Protože tyto případy obvykle
nenaplňují znaky skutkové podstaty
žádného z trestných činů, bývají šetřeny jako přestupek. Nejen z důvodu
uvedeného rizika by si lidé měli chránit své osobní údaje a doklady. Tedy
dobře si rozmyslet, komu své údaje
poskyt
pos
kytnou, případn
poskytnou,
případně nechají ofotit
klady
dy,“ sdělil
sdě
s
osobní dokla
doklady,
nám František

Tento
en
en
nto
to
o ssn
sníh
n vydrží
r nejdéle!
jjdéle!
déle
d
élle!
BRODEK U KONICE
ONICE
CE
E Husté
Hu
H
usté
ust
us
chumelenice zaskočily
skočily minulou středu a další p
pracovní dny lidi po celém regionu.
Na většině míst však prakticky všechen sníh už během
téhož dne, nejpozději pak
o uplynulém víkendu, roztál. To ale neplatí pro Brodek
u Konice, kde si bílou nádheru mohou užívat i nyní. Je ale
zřejmé, že v nadcházejícím
týdnu nepochybně vezme
za své...
(mls)
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Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Kontaktovali jsme také inkriminovanou zdravotní pojišťovnu. Její postoj
byl poměrně vstřícný a zdvořilý, s takovým jednáním se prý odmítá ztotožnit. „Oběma vámi zmiňovaným

Prostějovanům se omlouváme, šlo
o selhání jedince, pojišťovacího agenta. Už u nás nepracuje,“ vzkázal přes
Večerník Ivo Čelechovský, tiskový
mluvčí Revírní bratrské pojišťovny
v Ostravě.
Co říct závěrem? Zneužité osobní údaje, falešné smlouvy
a fingované podpisy nic

netušících klientů zdravotních pojišťoven. To je opravdu silná káva, avšak
podle policie jde jen o přestupek.
Občan ať si tedy pomáhá a chrání
Exkluzivní rozhovor
sám...
s Ivo Čelechovským
na toto téma najdete
na straně 20

,CP4CéCPUMÚC,CTQUNCX/CVQWwGM\2TQUV÷LQXCUGUVCNKQD÷ċOKPGJQT¾\PÆJQRQFXQFWRQLKwċQXCEÊJQCIGPVC Foto: Michal Kadlec

Šestileté dítì

uvízlo v cykloboxu
Chlapeèka vyprostili hasièi!

(CTPÊMQUVGNUX2GVTCC2CXNCX$TQFMWW-QPKEGRčUQDÊPCDÊNÆORQ\CFÊPGQD[éGLP÷OCNGDP÷
(QVQ6GTG\C/CEJQX¾

VÍCE O NEČEKANÉ SNĚHOVÉ NADÍLCE
ČTĚTE NA STRANĚ 17

převedeni k jiné zdravotní pojišťovně!

➢

PROSTĚJOV
P
R
Stačila chvilka nepozorno mladé maminky a strážníci sponosti
leč s hasiči měli o práci postaráno!
lečně
Př
Předminulou
neděli se v samém centru
Pr
Prostějova
odehrál kuriózní případ,
ktee se nestává každý den. Šestiletý
který
ch
h
chlapeček
vlezl do boxu pro úschovu
jíz
jízdních
kol na autobusovém terminálu na Floriánském náměstí. A zabouchl
za sebou dvířka...
Nedělní poledne 14. března zpestřilo prostějovským strážníkům hodně netradiční
oznámení. „Se žádostí o pomoc se na měst-

skou policii obrátila sedmadvacetiletá žena.
Stačila chvilka nepozornosti a její šestiletý
syn jí připravil perné okamžiky. Když procházeli přes Floriánské náměstí, malého kluka velice zaujaly boxy na uschování jízdních
kol, které jsou součástí autobusového terminálu. Vzbudily v něm tak obrovský zájem, že
se vydal na jejich průzkum. Poté, co uviděl
otevřené dveře jednoho z boxů, vlezl dovnitř a dveře za sebou zavřel,“ popsal vskutku
kuriózní případ Petr Zapletal, tiskový mluvčí Městské policie Prostějov.
Chvíli to možná pro klučinu byla zábava,

iGUVKNGVÚJQwÊMWXÊ\NXE[MNQDQZWPC(NQTK¾PUMÆOP¾O÷UVÊ8GPJQFQUVCNKCåJCUKéK (QVQ/22TQUV÷LQX

ale když chtěl zpět za maminkou, dveře již nešly otevřít… „To se nepodařilo ani přivolaným
strážníkům, proto byli na místo povoláni hasiči. Ti odvrtali horní kryt a chlapce se podařilo
dostat ven bez zranění. Nakonec vše dobře dopadlo a pro malého klučinu to bylo zajisté velké
ponaučení, co příště nemá dělat,“ míní Zapletal.
(mik)

:GDKHM\gD:
staví bytový dům

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

v areálu Galy
NA VÁŠ NÁMÌT
PROSTĚJOV Absurdita roku! Jinak nelze nazvat stavbu rozlehlého bytového domu v průmyslovém areálu Galy
Prostějov. Objekt má vyrůst v bezprostředním sousedství továrny, údajně
v něm má být minimálně 50 bytů, přičemž cena každého z nich se pohybuje
kolem 2 milionů korun. Nemovitosti se
již objevily v nabídce realitních kanceláří.

Otázkou však je, zda případní kupci
vůbec tuší, kde by měli v budoucnu
bydlet. V celém projektu navíc vystupuje Kateřina Koldová, která svůj
předchozí projekt rozjížděla v době,
kdy byla v osobním bankrotu. Přestože na něj od státu získala pětimilionovou dotaci, dodnes dům seniorů
v Bedihošti nebyl otevřen. Jak tohle
skončí?
(mls)

Foto: Martin Zaoral
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V příštích dnech se budeme s kolegy
z Rady města Prostějova zabývat pomocí drobným podnikatelům a živnostníkům postiženým opatřeními
proti šíření koronaviru. Považujeme
za důležité přispět ke zmírnění dopadů, které na ně vládní restrikce mají.
Naše město své řemeslníky, drobné
prodejce a příslušníky dalších profesí
potřebuje. Proto s nimi chceme být solidární a podat jim pomocnou ruku.
Obdobně jsme postupovali už v loňském roce. Ohlasy od podnikatelů i od
Okresní hospodářské komory v Prostějově tehdy ukázaly, že to byl správný
krok, jenž řadě z nich pomohl přežít
složité období vládních restrikcí. Letos je jejich situace ještě složitější a my
stojíme opět na jejich straně.
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STÍNY MINULOSTI
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LUŽNÁ
U
RAKOVNÍKA,
PROSTĚJOV Tuhle lokomotivu stále ještě zná snad každý člověk nejen
z Prostějova. Před hlavním nádražím
stála od roku 1980. Zhruba před čtyřmi roky ji ovšem zapálili bezdomovci,
kteří v ní pravidelně nocovali. Přestože nebyla vážněji poškozena, šlo o pomyslnou poslední kapku. Mašinka
se následně v roce 2017 stěhovala
do Muzea ČD v Lužné u Rakovníka.
Jak to s ní vypadá nyní?
Kouzelné Muzeum Českých drah se nachází v bývalém depu v Lužné u Rakovníka, které je obklopené romantickými
křivoklátskými lesy. Pochlubit se může
největší sbírkou parních lokomotiv

Napsáno
SĊHG

21. 3. 2011

na našem území, z nichž některé pamatují ještě období Rakouska-Uherska.
Patří mezi ně i typická představitelka
moravských lokálek, která jako jediná
zůstala zachována u Českých drah. Ta
řadu let byla skutečným symbolem
prostějovského přednádraží. Nyní byste ji možná ani nepoznali.
„Aktuálně se pracuje na finálním očištění starých nátěrů a opravě pojezdu
lokomotivy. Práce budou zakončeny
novým lakem,“ prozradil ředitel Centra historických vozidel Českých drah
Miloslav Kothera.
Cílem muzea pro letošní rok je uvést
lokomotivu do takového stavu, aby
mohla být opět představena veřejnosti.

„Rádi bychom z ní vytvořili interaktivní
exponát Muzea Českých drah, který si
budou návštěvníci moci osahat a pořádně zblízka prohlédnout,“ přidal Kothera.
Stroj byl vyroben na konci devatenáctého století a poslední jízdu absolvoval
do cukrovaru v Bedihošti v roce 1968.
Lokomotivu určenou ke sešrotování
zrenovovali v sedmdesátých letech
nadšení železničáři. „I když mě mrzí,
že mašinku z Prostějova odvezli, tak je
pro ni asi dobře, že našla azyl v muzeu.
Je tam chráněná a dostává se jí odborné
péče,“ komentoval současné umístění
prostějovské lokomotivy Martin Novák, který se v minulosti o dnes již bývalý skvost města staral.
(mls)

na opravu
zámku
ÖiGDWR
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jak šel čas s chystanou opravou zámku...

PLUMLOV Zámek v Plumlově byl
dostavěn před 330 lety. Od té doby
na jeho fasádě neproběhly žádné větší úpravy. A podle toho také vypadá.
Město Plumlov, které zámek vlastní, si
je nezbytnosti rekonstrukce vědomo,
ostatně už před pěti lety na ni nechalo
zpracovat rozsáhlý projekt. Jenže jeho
realizace by měla přijít na minimálně
95 milionů korun, což si město ze svého rozpočtu zdaleka nemůže dovolit.
I proto se už řadu let rozhlíží po dotacích. Zatím ovšem neúspěšně. Sloupy
a další zdobné prvky na
jeho fasádě přiléhající
k nádvoří jsou tak stále
2À=?
ponořeny do dlouhého ßNíN?H;
STÍNU MINULOSTI.
MNL;Hí
A není to jen tím, že jsou
12
obráceny k severu... (mls)
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Naprosto zbytečná smrt. Osmadvacetiletý řidič škodovky zahynul ve středu
odpoledne poté, co ve Vrahovicích absolutně nerespektoval světelné výstražné
znamení na železničním přejezdu. V místě u takzvané myší díry předjel kolonu
čekajících vozidel a vjel do kolejiště. V tu
chvíli se ozvala ohlušující rána. Auto smetl osobní vlak, který se ve směru od Olomouce řítil k hlavnímu prostějovskému
nádraží stokilometrovou rychlostí.
„Ve středu v odpoledních hodinách řídil
osmadvacetiletý muž osobní motorové vozidlo značky Škoda Fabia combi po místní komunikaci ulice Tovární v Prostějově ve směru
od Sídliště Svornosti k ulici Olomoucká. Při
přejíždění železničního přejezdu před podjezdem pod rychlostní komunikací řidič
nerespektoval rozsvícená výstražná světla

a vjel na tento přejezd v době, kdy ve směru
od Olomouce na Prostějov přijížděl osobní
vlak. Došlo ke střetu, kdy lokomotiva narazila
levou přední částí do pravé boční části vozidla.
Auto bylo následně tlačeno lokomotivou až
do jejího zastavení. Při nehodě došlo k těžkému zranění řidiče osobního vozidla, kterému
podlehl při převozu do Fakultní nemocnice
Olomouc. Ke zranění dalších osob nedošlo.
Celková způsobená škoda je bezmála 270
tisíc korun,“ podal Večerníku oficiální zprávu
o tragédii Petr Weisgärber, tiskový mluvčí Policie ČR v Prostějově. Večerník na místě smrtelné nehody zjistil od svědků další podrobnosti. „Vůbec nevím, co dělal. Viděl jsem ho
v zrcátku, asi spěchal, předjel nás všechny
a přes přejezd chtěl ‚hodit myšku‘. V tu chvíli
jsem věděl, že je zle, jakoby jedním okem jsem
viděl to stříbrné auto a zároveň vlak řítící se

strašnou rychlostí. A pak ta rána, bylo to hrozné,“ svěřil se nám muž z vozidla, který poctivě
čekal před blikajícími semafory a pak se vydal
na pomoc už umírajícímu muži ve škodovce.
„Seděla jsem ve vlaku proti směru jízdy, takže
mě náraz přitlačil jen do sedadla. Ale v uličce
už stáli lidé, kteří se chystali k vystoupení. A ti
vesměs popadali na zem jako hrušky,“ uvedla
mladá slečna z vlaku. Řidiče zkrouceného ve
zdemolované škodovce nevytáhli hasiči, ale
mladík, který vystoupil z vlaku a bleskurychle
zraněnému muži poskytl první pomoc. Za
pár minut byla na místě sanitka a lékaři se ujali
odborné péče. „Snad ho zachráníme, není to
beznadějné,“ byla první slova zasahujícího lékaře ze záchranky. Mladý muž krátce nato při
převozu do olomoucké nemocnice bohužel
v sanitce zemřel. V tomto roce jde již o osmou
oběť dopravních nehod na Prostějovsku.

$.78/1«.20(17ą
9(é(51«.8
Během uplynulých deseti let se na železničním přejezdu v Říční ulici ve Vrahovicích stalo hned několik tragédií. Kromě sebevrahů zde ukončil svůj život i šofér, který v březnu 2011
naprosto fatálně hazardoval nejen se svým životem. Aby totiž na tak úzké vozovce předjížděl frontu čekajících vozidel
a nedbal výstražného zařízení ani řítícího se vlaku, to bylo
opravdu na pováženou. Znovu se však zároveň ukázala i nebezpečnost tohoto přejezdu u takzvané myší díry. Nebyla to
totiž první ani poslední srážka auta s vlakem. A v živé paměti
máme ještě nedávnou chybu šoféra BMW, kterého „sestřelil“
rychlík od Olomouce. Znovu i tady vyvstává otázka, zda by
nebylo zabezpečení tohoto přejezdu vhodné doplnit závorami. Ty by si totiž žádný šofér nedovolil prorazit.
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

ulice Hliníky
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Příště: Kojetínská ulice

krimi
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Nejdřív
j
kradla,
pak lhala

O tom, že lhát a krást se nemá, se
předminulou sobotu 13. března
přesvědčila jednašedesátiletá žena.
Ta si zašla do jednoho z prostějovských supermarketů nakoupit,
dokonce si vzala i před prodejnou
nákupní vozík. Na ten si zavěsila
tašku a vrhla se na nakupování.
Jenže při pohybu po prodejně si
zboží místo do košíku vkládala
rovnou do tašky. Jak si vybrala potřebné věci, namířila si to rovnou
k pokladně, tu suverénně prošla,
ale nákup samozřejmě nezaplatila.
Zde na ni čekala ostraha obchodu,
která podezřelé chování ženy po
celou dobu pozorovala. Přivolaným strážníkům pachatelka uvedla, že občanský průkaz zapomněla
doma. Svoji totožnost bez jakýchkoliv problémů hlídce nadiktovala.
Při ověřování však vyšly najevo
j
nepravdivé osobní údaje. Žena
strážcům zákona uvedla úmyslně
cizí identitu. Pravá totožnost byla
zjištěna
j
přivolanou
p
hlídkou Policie ČR. Odcizené zboží v hodnohodnotě 446 korun bylo nepoškozeno
a vráceno zpět do prodeje. Pachatelka své jednání bude vysvětlovat
u příslušného správního orgánu,
tomu byla po zadokumentování
celá událost oznámena.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Popíjel na zastávce.
Bez roušky
Na autobus rozhodně nečekal!
Před desátou hodinou dopoledne
v pondělí 15. března při vykonávání autohlídky si strážníci v prostějovské ulici Josefa Lady povšimli
muže, jak na autobusové zastávce
konzumuje alkohol. Popíjel bílé
víno z dvoulitrové plastové lahve.
Hlídka ho upozornila na platný zákaz požívání všech alkoholických
nápojů na veřejném prostranství
v době nouzového stavu. Otevřená a z části upitá láhev mu byla na
místě odebrána. Déle bylo zjištěno porušení opatření o nošení
ochranných
ý pprostředků dýchacích
ý
cest. Šestapadesátiletý muž neměl
roušku nebo respirátor. Všechna
zjištěná protiprávní jednání byla
oznámena příslušnému správnímu
orgánu k projednání.

Před půlnocí
rušil sousedy

V noci z pátku 12. na sobotu
13. března po třiadvacáté hodině
vyjížděli strážníci řešit rušení nočního klidu do okrajové části Prostějova. Na místě bylo zjištěno, že
k rušení dochází v bytovém domě.
Hlídka kontaktovala obyvatele
bytu, ze kterého byla slyšet hlasitá
hudba a hodně zvučný mluvený
projev. Rušení měl na svědomí
dvaačtyřicetiletý muž. Ten byl
poučen o době nočního klidu
a reprodukovanou hudbu vypnul.
Dále mu bylo vysvětleno, že svým
jednáním se dopustil přestupku
proti veřejnému pořádku. Vzniklá
situace byla hlídkou vyřešena uložením pokuty příkazem na místě
ve výši 1 000 korun.

„Kolegu“ chtěl uhodit lahví,
pořezat střepem a bodnout...

.521,.$

PROSTĚJOV Hodně vyhrocený spor vyjela řešit policejní hlídka
k hlavnímu nádraží v Prostějově. Jako dva kohouti se tady do sebe pustili dva mladí bezdomovci. Podle policistů jde o takzvaně
známé firmy. V incidentu měl ale výrazně navrch muž, kterému
posléze strážci zákona dechovou zkouškou naměřili bezmála tři
promile alkoholu v dechu. Ten chtěl svému„kolegovi“ rozbít hlavu lahví, pak se ho pokoušel střepem pořezat a jako vrchol svých
násilnických choutek na něj vytáhl vystřelovací nůž...

Regály zpeněžili
ve výkupně

Michal KADLEC
„V neděli 14. března jsme před osmnáctou hodinou přijali oznámení o incidentu mezi dvěma
mladými muži, kteří se měli napadat v Janáčkově
ulici v Prostějově. Na místo vyslaní policisté zjistili, že se jedná o „známé firmy“ z komunity osob
bez domova,“ pronesl František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Jakmile se policejní hlídka dala do vyšetřování
nahlášeného případu, zjistila, že šlo skutečně do
tuhého. „Provedeným šetřením policisté zjistili, že
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osmadvacetiletý muž se pokoušel opakovaně napadat svého třiadvacetiletého známého. Incident měl
začít u budovy hlavního vlakového nádraží, kde se
agresor známého pokusil uhodit lahví. Když se mu
to nepodařilo a došlo k jejímu rozbití, měl napadeného ohrožovat střepem. Agrese poté vyvrcholila
nedaleko autobusového nádraží tím, že útočník na
napadeného vytáhl vystřelovací nůž a hrozil mu zabitím. Napadený se útokům bránil tím, že se snažil
od agresora udržovat bezpečnou vzdálenost,“ popsal zjištěné okolnosti policejní mluvčí.
Strážci zákona nakonec silně podnapilého
násilníka odvezli na záchytku. „Agresivního muže

policisté zadrželi a po provedení dechové zkoušky s výsledkem 2,71 promile alkoholu v dechu ho
k vystřízlivění umístili do protialkoholní záchytné
stanice v Olomouci. Tím s ním však neskončili
a následující den v ranních hodinách si ho zase
vyzvedli,“ pokračoval Kořínek. „Když ho pak dopoledne propouštěli na svobodu, odcházel už se
sdělením podezření z přečinu nebezpečného vyhrožování, přečinu výtržnictví a přečinu ublížení
na zdraví ve stádiu pokusu. V případě prokázání
viny a odsouzení podezřelému za uvedené jednání hrozí trest odnětí svobody až na tři roky,“ uzavřel mluvčí případ plný násilí.
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PROSTĚJOVSKO Když hodinu před půlnocí vyjížděla hlídka
řešit hádku dvou partnerů do
jednoho z obecních bytů na Prostějovsku, zdálo se, že půjde jen
o běžný případ rušení nočního klidu. Rozhádaná dvojice si ale dala
pauzu v hádce jen za přítomnosti
policistů. Ti jakmile odjeli, spory
se rozhořely nanovo. Druhý příjezd strážců zákona už ale proběhl
s jiným scénářem a jiným koncem.
„V sobotu třináctého března před
třiadvacátou hodinou jsme na lince
158 přijali oznámení o rušení noč-

ního klidu v obecním bytě v obci
na Prostějovsku. Noční klid měla
rušit hlasitá hádka nájemníků bytu.
Když na místo dorazili policisté,
situace se uklidnila a zavládl klid.
Policisté zjistili, že partneři se pohádali, ale nedošlo zde k žádnému
napadání ani ke škodě na majetku,“ informoval o prvním výjezdu
hlídky František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Trvalo ale pouhou hodinu, než anonym oznámil strážcům zákona další

incident ve stejném bytě. „O půlnoci jsme přijali další anonymní oznámení o hlučné hádce dospělých,
vulgarismech, dupání a křiku dětí.
Tentokrát dvaadvacetiletá žena
přiznala, že si se svým opilým přítelem neví rady, a protože devětadvacetiletý muž svého nevhodného
chování tentokrát nezanechal, policisté ho na místě zajistili. Provedenými dechovými zkouškami u ženy
ovlivnění alkoholem vyloučili, ale
u jejího přítele změřili hodnotu
3,42 promile v dechu,“ informoval
Kořínek.

Z důvodu přetrvávajícího agresivního chování rozhodli policisté o umístění opilého chlapíka do protialkoholní záchytné stanice k vystřízlivění.
„Protože však byly všechny ´záchytky´ plně obsazené a muž se postupně
uklidnil, rozhodli se policisté muže
předat jeho matce,“ sdělil policejní
mluvčí s tím, že pro své jednání je
nyní muž podezřelý z přestupku proti
občanskému soužití, za který mu hrozí pokuta až do výše 10 000 korun.
„K dořešení bude věc postoupena
příslušnému správnímu orgánu,“ dodal František Kořínek.
(mik)
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Jiří Ošlejšek z Plumlova
to s pomstou
poněkud přehnal...
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Od poloviny února tohoto roku
šetřili policisté z obvodního
oddělení krádež, která se stala ve Vrahovické ulici. Tehdy
se neznámý pachatel dostal po
překonání zámku plechové brány do venkovního oploceného
skladiště, které patří k budově
prodejny. Po prohlídce objektu
se zjistilo, že ze skladu zmizely
tři kovové regály o rozměrech
2 x 3 x 0,5 metru v celkové hodnotě 7 000 korun. Prověřováním skutku se podařilo jako osoby podezřelé z výše popsaného
skutku ustanovit dva muže ve
věku 30 a 21 let z Prostějovska.
Společně odcizené regály odvezli do výkupny v Prostějově,
kde za ně utržili nějaké finance.
Starší z nich už zkušenosti se
soudem má, protože byl v minulosti za obdobný trestný čin
odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody. Vzhledem
k tomu, že se ho dopustili v době
nouzového stavu, hrozí jim až
osmiletý trest odnětí svobody.

Testy vyšly pozitivně
Minulý čtvrtek 18. března večer
hlídka policistů zastavila dvě vozidla s řidiči, u kterých orientační testy na návykové látky vykázaly pozitivní hodnoty. Prvního
zastavili policisté oddělení hlídkové služby v ulici Tylova v Prostějově za volantem vozidla Suzuki Swift a druhého o hodinu
později na nedaleké ulici Újezd
ve vozidle Škoda Octavia. Oba
se podrobili i testu na alkohol,
který byl v obou případech negativní. Ani jeden z nich neodmítl
lékařské vyšetření s odběrem
bio materiálu, které odhalí, zda
opravdu řídili pod vlivem návykových látek. Ani jeden z nich
nesměl v jízdě pokračovat. Druhý řidič navíc řídil auto v době
zákazu vycházení, které vyplývá
z vládních nařízení, a bude ho
proto řešit správní orgán i pro
tento přestupek.

PROSTĚJOV Je to trochu jako ze seriálu Zoufalé manželky, či spíše Beverly Hills 902 10.
Se zlomeným nosem, vyraženým zubem a zraněním páteře, jež si vyžádalo podporu
v podobě krčního límce, skončil Tomáš R. po konfliktu s novým partnerem své bývalé
přítelkyně. Ke rvačce došlo loni v srpnu před prostějovským domem, kde bydlí se svými
rodiči a sestrou. Útočníkem byl Jiří Ošlejšek z Plumlova, který si na „trestnou výpravu“
přivzal svého urostlého kamaráda. Zbytečná rvačka jej přijde poměrně draho, pojišťovně, poškozenému a jeho rodině musí zaplatit přes 40 000 korun. Dohra šarvátky totiž
skončila minulé úterý až u prostějovského soudu. A Večerník u toho nemohl chybět!

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Žárlivost a alkohol určitě nejsou dobrými rádci. Potvrdit by to mohl jinak bezproblémový Jiří
Ošlejšek z Plumlova, který kvůli kombinaci obojího čelil žalobě kvůli ublížení na zdraví a výtržnictví.
K celé události došlo 2. srpna 2020. Jiří Ošlejšek
v kempu Žralok v Plumlově popíjel se svojí přítelkyní a jejím bývalým partnerem i jeho novou
přítelkyní. Nebyla to právě šťastná kombinace,
a to i vzhledem k tomu, že oba muži mezi sebou
již v minulosti měli konflikty.
Přestože se všichni celkem bez problémů rozešli,
vše mělo svoji dohru. Jiří Ošlejšek nedokázal zkrotit svoji žárlivost a v doprovodu svého známého se
vydal na „trestnou výpravu“. „Sabina se mi svěřila
s tím, že ji Tomáš kdysi napadl. Dal jí takzvané

´čelo´, přestože v náručí tehdy držela jejich společnou malou dceru. Chtěl jsem si to s ním vyříkat,“
snažil se policistům objasnit svoji motivaci Ošlejšek, který k úternímu soudu nakonec vůbec nedorazil. „Jel jsem tedy za ním. Jakmile vyšel ven, dostal
jsem od něj ránu do nosu a začali jsme se rvát,“
popsal dále svoji verzi příběhu obžalovaný, jehož
výpověď byla čtena.
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přijet záchranka. „Měl jsem zlomený nos, vyražený
zub a musel jsem nosit krční límec. Z počátku se
mi i točila hlava, pak už mě jen bolela,“ shrnul své
trable poškozený, který sám připustil, že svoji bývalou partnerku skutečně v minulosti fyzicky napadl
v přítomnosti jejich dcery.
U Okresního soudu v Prostějově vypovídal
MUSEL DO NEMOCNICE
i urostlý kamarád obžalovaného, který popřel, že
by se do rvačky jakkoliv zapojil, přesto na náhradě
K jeho škodě však Tomáš R. po rvačce skončil škody již vyplatil více jak 40 000 korun. „Nechtěl
v nemocnici s přeraženým nosem a blokovým zra- jsem mít problémy,“ vysvětlil.
něním páteře. Podle poškozeného se vše seběhlo
BUDE MUSET PLATIT
poněkud jinak. „Obžalovaný zazvonil u nás a zařval: ‚Pojď ven. Bylo na něm vidět, že se chce rvát.
Rodiče mě zrazovali od toho, abych mu otvíral, ale Prostějovský soud nakonec Jiřího Ošlejška uznal
já je neposlechl. Hned jak jsem vyšel, tak jsme se vinným a odsoudil ho k dvouletému podmínědo sebe pustili. Problém byl v tom, že tam měl toho nému trestu. Zároveň musí zdravotní pojišťovně
svého svalnatého kamaráda, který váží snad sto vyplatit 9 000 korun a poškozenému a celé jeho
dvacet kilo. Myslím, že jsem na zemi skončil právě rodině dalších celkem 33 tisíc korun nemajetkopo jeho ráně, pak do mě ještě oba párkrát kopli, vé újmy.
a to i na chodbě našeho domu, kam jsem se snažil Vzhledem k nepřítomnosti obžalovaného
odplížit,“ vypověděl Tomáš R., pro něhož musela rozsudek dosud není pravomocný.
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BLAHOPØEJEME!!!

Viktorie POSPÍŠILOVÁ
11. 3. 2021 48 cm 2,80 kg
Brodek u Konice

Jakub HUDEČEK
8. 3. 2021 51 cm 3,20 kg
Prostějov

Tobiáš PŘIKRYL
18. 3. 2021 47 cm 2,65 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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umožní prodloužit dobu, kdy budu
moci poskytovat pacientům péči jak
v ambulantním, tak i nemocničním
prostředí. Dle mého názoru mi pomůže oddálit potíže spojené se změnami
páteře v důsledku nesprávné chůze
a snad i následnou částečnou nebo
plnou invaliditu, které bych se jako
dosud aktivní člověk velmi rád vyhnul.
Za to z celého srdce vděčím právě Nadaci AGEL,“ říká Bilik.
„Lékaře Marka Bilika jsme podpořili
a poskytli mu finanční příspěvek ve
výši padesát tisíc korun na rehabilitační pomůcku WalkAide, díky které se
mu výrazně usnadní jak profesní, tak
osobní život,“ říká Veronika Dostálová, členka správní rady Nadace AGEL.
(red)
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Foto: NADACE AGEL

Sebastián POULÍČEK
11. 3. 2021 52 cm 3,80 kg
Prostějov
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akupunktury nebo přípravky tradiční
čínské medicíny nedařilo v posledních
letech příznaky zmírnit nebo ovlivnit.
Naději na zmírnění příznaků mu přinesla v loňském roce možnost vyzkoušet si
neurostimulátor WalkAide, který mu zapůjčilo rehabilitační oddělení Nemocnice AGEL Prostějov. V krátkém časovém
horizontu mu přístroj usnadnil pohyb
a některé příznaky minimalizoval. V návaznosti na zlepšující se zdravotní stav,
díky zapůjčenému neurostimulátoru, se
rozhodl oslovit Nadaci AGEL s prosbou
o finanční příspěvek na vlastní rehabilitační pomůcku, která mu viditelně pomáhá udržet si kvalitu života a zlepšuje
jeho zdravotní stav.
Díky finančnímu příspěvku nyní
může v posledních týdnech poctivě rehabilitovat se svou novou rehabilitační
pomůckou. „Walkaide mi umožňuje
plynulejší chůzi díky elektrickým impulsům, které aktivují svaly zvedající
při pohybu špičku pravé nohy. Omezí
se tím zakopávání. Další funkcí, kterou
mi Walkaide pomáhá, je asi pětiminutová stimulace prstů k obnovení
normálního procesu chůze,“ popisuje
práci s novým neurostimulátorem
Marek Bilik.
I přes zhoršené zdravotní příznaky nepřestal pracovat na gynekologicko-porodnickém
oddělení
Nemocnice AGEL Prostějov. „Zásluhou nadace jsem si mohl zakoupit
neurostimulátor WalkAide, který mi
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VÁŽENÍ RODIČE,
z důvodu zákazu návštěv v prostějovské nemocnici nemůže redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
až do odvolání pokračovat ve fotografování vašich
miminek přímo v porodnici. Pokud máte zájem,
aby snímek miminka byl zveřejněn na této straně
Večerníku v rámci rubriky „Vítejte na světě“, zašlete fotografii na adresu miminka@vecernikpv.cz
a dodejte k tomu údaje: jméno a příjmení miminka,
datum narození, výška a váha při narození a také adresu bydliště, na kterou vám pak zašleme jako dárek
graficky redakčně zpracovaný obrázek.
Děkujeme za pochopení! Redakce PVV

„Na tyto opravy ale není nikdy peněz dost,“
konstatuje první náměstek prostějovského
P
Posílejte
svá miminkaa
primátora Jiří Pospíšil

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!

PROSTĚJOV (Radka Miloševská
tisková mluvčí společnosti Agel)
NADACE AGEL podpořila lékaře
MUDr. Marka Bilika z Nemocnice
AGEL, kterému byla v 39 letech diagnostikována roztroušená skleróza.
Pan doktor Bilik i po zhoršení příznaku nadále pracuje a snaží se žít
kvalitní a aktivní život. Ke zlepšení
zdravotního stavu mu nyní pomáhá nová neurostimulační pomůcka
WalkAide. Dar ve výši 50 000 korun byl věnován v rámci projektu
Plníme sny, který se zaměřuje na
zaměstnance a pacienty v těžkých
situacích ve zdravotnických zařízeních skupiny AGEL.
Panu Bilikovi bylo v roce 2015 diagnostikováno onemocnění roztroušená skleróza. Z počátku měl relativně bezpříznakové období, ale zhruba
po čtyřech letech od diagnózy se jeho
příznaky rapidně zhoršily. Marek
Bilik začal mít problémy s chůzí.
Narušila se délka chůze bez nutnosti
zastavení, změnila se vzdálenost, kterou byl schopen běžně ujít. K tomu se
přidalo zakopávání o špičku a nemožnost ohnutí pravé dolní končetiny. To
vše následně vedlo k potížím s krční
a bederní páteří. Narušený stereotyp
chůze vedl k zvýšení únavy celého
těla a jeho diagnóza začala ovlivňovat
i jeho psychický stav.
Panu Marku Bilikovi se i přes léčbu, aktivní rehabilitace, cvičení jógy,

děti a pejsci

Radní o milion korun navýšili investice

Vítejte na svìtìì

22. března 2021
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Michal KADLEC

Souběžně s rekonstrukcí Vrahovické
ulice probíhají obdobné práce i na
dálničním úseku D46 procházejícím
Prostějovem, kde se upravuje povrch
vozovky na estakádě Haná a rekonstrukcí projdou i dálniční sjezdy
a nájezdy. „Po prvních dvou týdnech
jsme v této souvislosti nezaznamenali žádné dopravní komplikace. Ostatně na dálnici stále ještě probíhají jen
přípravné práce, kdy je dopravní provoz omezen jen minimálně,“ sdělila
Večerníku Alena Rašková.

Na D46 zatím
bez komplikací

/LQND 0+' þ  EXGH YHGHQD RERXVPďUQď SR REMt]GQp
WUDVH]H]DVWiYN\ 3URVWČMRYDXWVWSR0.-DQiþNRYDXO
,,XO9UDKRYLFNi0.XO3UĤP\VORYiXO=D'UDKRXVREVOXKRXQiKUDGQt]DVWiYN\3URVWČMRY9UDKRYLFH9UDKRYLFNi
XEêYDOpKRDUHiOX23NGHEXGH]DMLåWďQRRWiĀHQt%86.
3RRWRþHQt]SČWSRYHGHWUDVDSR0.=D'UDKRXQD0.XO
3UĤP\VORYi SR XO 3UĤP\VORYi QD RNUXåQt NĜLåRYDWNX SR
,,, XO .UDOLFNi XO +iM D ,,+ QD NĜLåRYDWNX VLOQLF
,,[,,+[,,,GiOHQD]DVWiYN\ýHFKĤYN\7UStQN\
DQDQiKUDGQt]DVWiYNX9UDKRYLFH+DQDþNDXGRPXþNGH
EXGHNRQHFOLQN\þDSRMHGHVHRWRþLWGRPtVWQtKR='=SČW
EXGHQiKUDGQt]DVWiYND3URVWČMRY9UDKRYLFH+DQDþNDSĜHG
GRPHPþ1iKUDGQt]DVWiYN\EXGRXRSDWĜHQ\SĜHQRVQêPL
R]QDþQtN\

od 22.3. - 31.7.2021
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náměstek prostějovského primátora
Jiří Rozehnal, kterého jsme se ještě
zeptali, s čím by srovnal náročnost
rekonstrukce celé akce? „Jedná se
o standardní rekonstrukci, která je ve
srovnání s Plumlovskou méně náročná,“ odpověděl náměstek primátora
pro stavební investice v Prostějově.
Prostějovany tak až do Vánoc čekají dopravní komplikace, se kterými se musejí vyrovnat. „Znovu
prosím o trpělivost všechny řidiče,
nervozita provoz neurychlí, ale
může zapříčinit nehodu. Myslete
prosím i na ty, kteří nejsou profesionály a v husté dopravě se zrovna dobře necítí, přesto musí jet.

Olomouckého kraje s tím, že evakuace
osob nebyla nutná.
Výše škod po požáru zatím není známá.
(sob)

5KTÆP[ RąGMXCRKN[ X R¾VGM QD[XCVGNG WNKE /Q\CTVQXC 1MTWåPÊ C $TP÷PUM¾ *CUKéK
X[T¾åGNKMRQå¾TWDCNMÐPW
(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

sám. Jednalo se o zahoření nějakých
věcí na balkóně. Nikdo nebyl zraněný,“ prozradila Marie Šafářová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství policie

Všichni jsme kdysi začínali, vydržme to v klidu,“ nabádá k toleranci náměstkyně Rašková. „Jménem vedení
města prosíme občany nejen Vrahovic o trpělivost, opatrnost a respektování dopravního značení. Bohužel
rekonstrukce komunikace bez uzávěr
není možná,“ přidal kolega Rozehnal.

<GXwGJQPGLFąÊXGUGRQFNGP¾O÷UVMCRTKO¾VQTC,KąÊJQ4Q\GJPCNC\CéPGRTCEQXCVPC
TGMQPUVTWMEKOQUVWRąGU4QOåK
Foto: Michal Kadlec

práce. Nejdříve na mostu přes Romži, poté na samotné komunikaci.
Půjde o frézování starého asfaltového
povrchu na jejím tělese, nové obruby,
podobrubníkové vpusti, napojení
vjezdů, autobusové zastávky, veřejné osvětlení, místa pro přecházení
i úpravu parkovacích ploch,“ popsal

%<NDàDQTMµÜ@GDFKJÜµMP
QMIîINF½PGD>D
Q
PROSTĚJOV Klidné páteční odpoledne narušily v jižní části Prostějova sirény. Mozartovou ulicí
se prohnala hned tři hasičská auta
včetně jednoho se žebříkem. Jak se
záhy ukázalo, šlo o požár. K němu
došlo v domě s pečovatelskou službou v Brněnské ulici 46.
„Viděla jsem z balkónu šlehat plameny. Následně přijeli hasiči a policie,“
prozradila Večerníku žena s očima
upřenýma na balkón v posledním patře. Ten byl podle vzhledu dějištěm
požáru, značné začouzení vykazovaly
jak stěny, tak strop.
Jak se ale ukázalo, oheň byl zřejmě
menší, než by se podle velikosti zásahu mohlo zdát. „Jednalo se o požár,
který nakonec majitel bytu uhasil

22. března 2021
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Jedná se o úplnou uzavírku komunikace, objízdná trasa bude vedena po komunikacích
v ul. 3UĤP\VORYi.UDOLFNiDýVDUPiGQtKRVERUX
.ĜLåRYDWNDXOLF7RYiUQtD9UDKRYLFNiEXGHSUĤMH]GQi
RERXVPČUQČYHVPČUXNQiP3DGOêFKKUGLQĤPRVW
SĜHV+ORXþHOXEXGHRWHYĜHQ'RREODVWLPH]LXO9UDKRYLFNRXD97DOLFKDEXGHPRåQêSĜtMH]GEXćSĜHV
ÄP\ãtGtUX³QHER]XO9UDKRYLFNpSRXOLFL7RYiUQt
'R REODVWL MLåQČ RG XO 9UDKRYLFNp VPČUHP
N EêYDOpPX DUHiOX 23 EXGH SĜtMH]G PRåQê SRX]H
] XOLFH =D 'UDKRX D 0DULH 3XMPDQRYp 8OLFH 0DULH
0DMHURYpEXGHRERXVPČUQiDEXGHYQt]iND]VWiQt
NYĤOLSUĤMH]GQRVWL 
%ČKHPWpWRHWDS\QHEXGH]DMLãWČQSĜtMH]GNGRPĤP
YX]DYĜHQpP~VHNX

od 22. 3. do 31. 7. 2021

Termín:

Úplná uzavírka komunikace

-XGNMÚOUVCXGDPÊO\O÷P¾OFQLFGVCMÆD÷JGOTGMQPUVTWMEG8TCJQXKEMÆWNKEGRąGF&QOGO
UNWåGD<GLOÆPCRCTMQXCEÊRNQEJ[\ÊUMCLÊOPQJGOFčUVQLP÷LwÊRQFQDW Foto: Michal Kadlec

1FVQJQVQOÊUVCDWFGW\CXąGPC8TCJQXKEM¾WNKEG<COQUVGORąGU*NQWéGNW\čUVCPG\RTQXQ\P÷PC6QX¾TPÊWNKEGPCMVGTQWDWFGPCXC\QXCVQDLÊ\FP¾VTCUCdO[wÊFÊTQWq
XĄÊéPÊWNKEK
Foto: Michal Kadlec

6723'È/$1,.52.

PROSTĚJOV Stavební investice, kterou si zejména vrahovičtí
občané tolik přáli a po mnoha
letech odkladů na ni toužebně
čekali, je tady! Ovšem popravdě
řečeno, radost střídají také obavy, jak se všechno zvládne z hlediska dopravních komplikací po
celém Prostějově. Ano, už žádné
odklady, právě dnes, tj. v pondělí
22. března, začíná úplná uzavírka
Vrahovické ulice. Uzavřen bude
úsek od křižovatky s Tovární ulicí
až po kostel v Majakovského ulici.
Řidiči tak musí vzít zavděk vytyčenými objízdnými trasami, které
zejména pro šoféry z Vrahovic buv konečném důsledku by plánované dou hodně dlouhé...
investiční akce firem a opravy chodníků ze strany města byly výhodné pro
všechny. Na mysli mám především Rekonstrukce Vrahovické ulice je
nižší finanční náklady,“ uvedl k této rozdělena na dvě hlavní etapy. Zmíproblematice Jiří Pospíšil a vlastně tak něná uzavírka od mostu přes Hloučástečně předběhl v odpovědi i další čelu až po kostel potrvá do letních
otázku Večerníku, podle jakého klíče prázdnin, konkrétně do 31. července.
město vybírá chodníky, které potřebují Od 1. srpna pak bude uzavřen druhý
rekonstrukci. „Výběr se dělá na zákla- velmi dlouhý úsek Vrahovické ulice,
dě frekventovanosti a stavu. V první a to od náměstí Padlých hrdinů po
řadě se samozřejmě opravují chod- křižovatku s Tovární ulicí. Celá zreníky, které jsou nejfrekventovanější, konstruovaná komunikace pak bude
tedy ty, kde je největší pohyb občanů. řidičům kompletně k dispozici až těsSamotná volba záleží na jednání se ně před Vánoci!
správci nebo vlastníky inženýrských „Už žádná změna v termínech nenasítí, protože se snažíme plánovat opra- stala, od pondělí 22. března se uzavy i v návaznosti na jejich budování. vírá Vrahovická ulice od křižovatky
Správci sítí mají také své plány, proto s Tovární ulicí po lokalitu u základní
je naší snahou, abychom rekonstrukce školy a kostela v Majakovského ulici,“
prováděli společně a nedocházelo tak potvrdila Večerníku v pátek odpok rozkopání inovovaných chodníků,“ ledne Alena Rašková, náměstkyně
vysvětlil první náměstek primátora, primátora Statutárního města Prosjehož se Večerník ještě zeptal, zda má tějova, v jejíž gesci je právě doprava.
město poznatky o tom, že i další chod- Od dnešního dne tedy mohou nastat
níky, mimo těch už naplánovaných, si značné dopravní komplikace, ktev brzké době rovněž vyžádají náklad- rých se obávali hlavně lidé z Vrahonou opravu? „Samozřejmě monitoru- vic. Zhuštěný dopravní provoz lze ale
jeme chodníky na území celého města očekávat také na objízdných trasách.
a v průběhu roku již připravujeme se- Hodně přetížené budou zcela jistě
znam pro rok příští,“ uzavřel toto téma i Tovární a Říční ulice, kudy i přes
dálniční podjezd, takzvanou „myší
Jiří Pospíšil.
díru“, povede jedna z objížděk. „Na
objízdné trase u ‚myší díry‘ bude
jezdit určitě více aut, ale komplikace
neočekávám. Tudy budou totiž jezdit
jen osobní auta a hlavně obyvatelé
Vrahovic, kteří cestu znají i s jejími záludnostmi. Horší to bude u objížďky
přes Dolní a kruháč u bývalé Vitany,
kde je hustota provozu výrazně vyšší
kvůli vozidlům mířícím z průmyslové a do průmyslové zóny i normálně,“
míní náměstkyně Rašková.
Večerník zajímalo, co přesně se
od prvního dne uzavírky bude
ve Vrahovické ulici dít? „Ihned
budou zahájeny rekonstrukční

DIPEOLĭ
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současně posouzen jejich dopravní
význam a frekvence pohybu chodců.
„Dále bylo řešeno propojení již opravených chodníků a pokračování oprav
z roku 2020 nebo návaznost na realizované investiční akce města,“ pokračoval Pospíšil s tím, že na celoplošné
opravy chodníků půjdou 4 miliony
korun včetně DPH. Oproti loňskému roku tak magistrát investuje
o celý milion korun víc. „Jsem rád,
že rada města rozhodla finanční prostředky na opravy chodníků navýšit,
protože na tyto opravy není peněz nikdy dost,“ konstatoval náměstek prostějovského primátora.
Seznam navrhovaných chodníků byl
konzultován se správci inženýrských
sítí, což jsou Vodovody a kanaliza-

%\WRYNDXIDEULN\

Objekt sice leží za zdí areálu Galy, nicméně s tradičním výrobcem sportovních míčů a vybavení pro turistiku už
více jak deset let nemá nic společného. Původně v něm bývala jídelna pro
zaměstnance, pak však nevyužívaná
nemovitost přešla do majetku města
Prostějov. Naposledy v ní působila
společnost podnikající v oboru závodního stravování.

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Stavební ruch přitáhl
pozornost obyvatel sídliště v Moravské ulici v Krasicích. „V Gale začali s přestavbou na byty. Jsem zvědavý, kdo tam bude bydlet, vždyť
je to hned u fabriky. Nechápu, jak
tento projekt mohl splnit například
hlukové limity, zajímalo by mě, zda
má vůbec stavební povolení,“ upozornil Večerník jeden z místních
obyvatel.

➢ ze strany 3

akce a musím říci, že s firmami jako je
E-ON nebo plynárny nacházíme v posledních letech shodu a daří se nám
plánovat opravy tak, aby nedocházelo
k následnému rozkopání opravených
chodníků. Problém nastává s některými firmami, které například pokládají optické kabely. Všechny nás mrzí,
že opravíme chodník a za nějaký čas
přijde firma, která jej rozkope, položí
optické kabely, chodník zapraví a následně za nějaký týden či měsíc přijde
firma druhá a opět vše rozkope. Ze
zákona jim to ale musíme umožnit.
Chtěli bychom ovšem, abychom se
domluvili všichni zúčastnění, protože

,CMRTQ\TCFKNRTXPÊP¾O÷UVGMRTKO¾VQTC,KąÊ2QURÊwKNPCNGVQwPÊTGMQPUVTWMEGEJQFPÊMčX2TQUV÷LQX÷LUQWX[éNGP÷P[éV[ąKOKNKQP[MQTWP
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

35267ħ-296.e+2
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rekonstrukce chodníkù v prostìjovì v roce 2021 (v kè)

ce Prostějov, Innogy Energie, EG.D
a další tak, aby nedošlo k opravě chodníků v lokalitě, kde je plánovaná investiční akce, případně výkopové práce
správců inženýrských sítí. Právě toto
byl problém minulých let, kdy magistrát nově zrekonstruoval chodníky a tyto nebo další společnosti
je pak znovu rozkopaly. Například
k uložení internetového vedení.
„Jak již bylo uvedeno, s většinou
firem konzultujeme jejich investiční

S tímto jménem se čtenáři Večerníku již opakovaně setkali. Bude to již
šest let, co se právě Kateřina Koldová
z Kraliček pustila do stavby Domova
pro seniory v Bedihošti, a to navzdory
skutečnosti, že v té době byla v osobním bankrotu. Přesto stát výstavbu
podpořil dotací ve výši pěti milionů
korun. Z podmínek pro její přijetí
vyplývalo, že dům musí být dokončen nejpozději do dvou let. Nejenže
tento termín nebyl dodržen, dům
se nepodařilo dodnes dokončit. Bez
zajímavosti není ani to, že předchozí
společník, který byl oficiálním jednatelem společnosti, již fakticky zastupovala paní Koldová, skončil kvůli
společnému podnikání před soudem.
Coby jednatel společnosti byl také oficiálně veden její syn, ten se však v celé

=Q½P½EDQNURW½ÔND

být účastníkem stavebního řízení,
jsme zjišťovali, zda už projekt získal
stavební povolení. „To nevím, možná
nějaké povolení mají, ale my jsme ho
tedy zatím neviděli,“ reagovala na náš
dotaz správkyně areálu Libuše Svobodová s tím, že nás ohledně dalších
informací odkázala na Kateřinu Koldovou, která investora v těchto věcech
plně zastupuje.

Kateřinu Koldovou se Večerníku podařilo telefonicky kontaktovat. „Ano,
dělám na tom projektové práce, ale
víc vám k tomu říkat nebudu. Pokud
chcete o projektu něco vědět, obraťte
se na developera, pokud možno v pracovní době,“ zareagovala v sobotu odpoledne paní Koldová a zavěsila, aniž -CVGąKPC -QNFQX¾ UV¾NC W RTQLGMVW &Qby nám kontakt poskytla.
OQXCRTQUGPKQT[X$GFKJQwVKMVGTÚCPK
Z katastru nemovitostí vyplývá, že RQXÊEGLCMR÷VKNGVGEJUV¾NGPGPÊJQVQX
(QVQCTEJKX288GéGTPÊMW
dům je v majetku společnosti s ruče- 
ním omezeným, která vznikla před jednatel je zapsán podnikatel ze Šumzhruba dvěma roky. Firma nemá své perska. Na něj se nám však kontakt
(mls)
vlastní internetové stránky, jako její sehnat nepodařilo.

-HGQDWHOHPRSÈWQÈNGRMLQÙ

záležitosti nijak neangažoval a později
skončil ve vězení kvůli prodeji drog.

6GPVQD[VQXÚFčOD[O÷NXGFNG)CN[X[TčUV&NG
FQUVWRPÚEJKPHQTOCEÊD[XP÷OO÷NQ×FCLP÷DÚV
OKPKO¾NP÷D[VčXEGNMQXÆJQFPQV÷RąGUCJWLÊEÊOKNKQPčMQTWP6[UGLKåQDLGXKN[XPCDÊFEG
TGCNKVPÊEJMCPEGN¾ąÊ (QVQéVGP¾ą288GéGTPÊMW

608 960 042

a TEL.:

ŘÁDKOVOU
INZERCI
A VZPOMÍNKY
PŘIJÍMÁME
NEPŘETRŽITĚ
NA E-MAILU:
INZERCE@
VECERNIKPV.CZ
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kolik stály opravy chodníkù v posledních 7 letech...

Radní po svém jednání v úterý 9. března dali zelenou letošnímu plánu oprav.
Z chodníků by tak měly zmizet vyviklané a rozbité dlaždice, popraskaný asfalt
a podobné závady. „K celoplošným
opravám byly vybrány chodníky, které
jsou ve špatném stavu a jsou z původní
staré dlažby formátu třicet krát třicet
centimetrů nebo z litého asfaltu,“ prozradil Jiří Pospíšil, první náměstek primátora Statutárního města Prostějov.
U navrhovaných chodníků byl také

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV V loňském roce magistrát investoval tři miliony korun do zásadních rekonstrukcí chodníků v Prostějově. Nový háv dostaly komunikace pro pěší v ulicích Kotěrova, Nerudova, Pod Kosířem
a v dalších lokalitách. Pro velmi nutné opravy nyní konšelé rozhodli o navýšení potřebných investic
o další jeden milion korun. Jakmile to počasí dovolí, na zbrusu nové cesty se mohou těšit obyvatelé
dalších sedmi prostějovských ulic. První náměstek primátora Jiří Pospíšil je rád za milionový bonus,
zároveň si je ale vědom, že peněz na opravy by bylo ve skutečnosti potřeba daleko víc.

„Na tyto opravy ale není nikdy peněz dost,“
konstatuje první náměstek prostějovského
primátora Jiří Pospíšil

Radní o milion korun navýšili investice

Loni na podzim však objekt změnil
majitele. A ten přišel se vskutku kuriózním využitím, konkrétně tedy pře9ÉFHVHGRÄWHWHYWÅPDWXSÔÉvWÉKR stavbou na bytový dům. U zástupců
Y\G½QÉ9HÄHUQÉNX vedení společnosti Gala, která by měla

Prostějov (mik) - Už pět let leží ladem
pozemky po bývalých jezdeckých kasárnách. Ta nechalo bývalé vedení města strhnout. Na jejich místě však dosud
nic nevzniklo a zatím nebyl uveřejněn
ani projekt, podle kterého by se proměna místa měla realizovat. Magistrát
nyní udělal krok k tomu, aby se s dnes
nevábným místem konečně začalo
něco dít a vyhlásilo anketu. „Rozhodli
jsme se pro naše město zajistit nejlepší
možný návrh řešení tohoto území formou veřejné architektonické soutěže.
Rámcovým zadáním je urbanisticko-krajinářské řešení se založením nového centrálního parku obklopeného
bytovou výstavbou,“ prozradil Jiří
Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora Statutárního města Prostějov.
Magistrát počítá nadále s myšlenkou
centrálního parku a zástavbou po jeho
obvodu. Dotazník obsahuje celkem
osm položek k vyplnění, je anonymní
a v elektronické verzi je možné jej stáhnout na odkazu bit.ly/jezdecka. Jeho
prostřednictvím je možné svůj názor
vyjádřit do konce dubna.

&RVNDV½UQ\"0ÈVWR
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Prostějov (mik) - S těžším cestováním musí v dalších dnech počítat
lidé využívající vlakové spoje mezi
Prostějovem a Nezamyslicemi. České
dráhy totiž pro tento úsek připravily
týdenní výluku spojení. Důvodem je
údržba trati. Pro cestující to znamená,
že mezi 22. a 28. březnem budou muset využít náhradní autobusovou dopravu, a to mezi 8.00 a 17.20 hodin.
„Náhradní autobusová doprava je
organizována dle výlukového jízdního řádu. Vlaky kategorie R jsou souběžně vedeny odklonem přes Přerov
(bez zastavení). Cestující nedoplácí
rozdíl jízdného za jízdu odklonem,“
informoval dopravce.

¤HVNÅGU½K\
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Prostějov (mik) - Dlouhé a náročné
jednání mají před sebou prostějovští
radní, kteří se k dalšímu rokování sejdou
v úterý 23. března. Konšelé budou diskutovat o zadávacím řízení na měření
rychlosti vozidel v Prostějově, schvalovat se budou dotace do různých oblastí
i pronájmy pozemků i bytů. A projednají rovněž finanční pomoc živnostníkům,
kteří v době vládních proticovidových
opatření utrpěli ztráty. „Hned v úvodu
schůze budeme projednávat návrhy na
zadávací řízení ohledně rekonstrukce
kuchyně a kotelny Národního domu,
dále na rekonstrukci velké tělocvičny
na ZŠ v ulici E. Valenty a schvalovat budeme projektové náměty spojené s dotacemi na nakládání s dešťovou vodou
v mateřince na Husově náměstí. Jednat
budeme dále o veřejné zakázce na správu a údržbu veřejné zeleně, dětských
hřišť, sportovišť a mobiliáře ve městě
a zahájíme zadávací řízení na stacionární radarové měření včetně programového vybavení,“ prozradil František Jura
(ANO 2011), primátor Statutárního
města Prostějov. Jak již bylo zmíněno,
rada se bude zabývat také návrhem peněžité pomoci určené provozovatelům
živností ke zmírnění dopadů krizového
opatření v souvislosti s epidemií covid-19. Na řadu poté přijde schvalování
dotací do školství, kultury a sportu, stejně tak i do oblasti životního prostředí.
„Řešit budeme i nutnost rozpočtových
opatření na důležité stavební investice, například na úpravu prostoru před
Sportcentrem DDM, na nadstavbu
objektu na dětském dopravním hřišti
a budeme také informováni o průběhu
projektu výstavby atletického tunelu na
Základní škole Jana Železného,“ uvedl
Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek
primátora. Radní budou schvalovat
v rámci majetkoprávních otázek i prodeje a pronájmy pozemků či pronájmy
bytů. „Mimo jiné se budeme zabývat
i otázkami výběrových řízení na vedoucí funkce magistrátního úřadu,“ doplnil
ještě primátor Jura.

Radní projednají radary
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mých. On sám však zřejmě předpokládal, že s nimi nikdo další už počítat
nebude. Nicméně když se Janeček
podruhé oženil, potkal ženu, která
jeho děvkařství nazvala polyamorií, již
údajně rovněž vyznávala.
Činila tak ovšem pouze v době, kdy
byla milenkou ženatého muže. Přestože se Janeček snažil nějaký čas tvářit,
že obě jeho ženy žijí v nádherné symbióze, moc dlouho to nevydrželo.
Manželka dosti rázně práskla dveřmi
a z milenky se stala oficiální partnerka.
V tu ránu bývalá kněžka lásky vyhlásila
definitivní konec polyamorie a přechod do normálního monogamního
vztahu. Domnívat se ovšem, že se
Karel změní jen kvůli tomu, že si s ním
pohledná paní pořídí hned několik
dětí, je asi stejně prozíravé jako sdílet
klec s tygrem a prohlašovat o něm, že
se z něj stal vegetarián.
Nedávno s přiznáním k polyamorii vyrukovala herečka Tereza Těžká, která
do povědomí lidí pronikla díky účinkovaní v dokumentu V síti, v němž
lákala sexuální predátory. Tato čiperná
mladá žena polyamorii dotáhla k dokonalosti. Kromě právoplatného manžela sdílí lože nejen s dalším přítelem,
ale i s přítelkyní, o kterou se dělí právě
s manželem. Takový zmatek snad nepanoval ani v seriálu Beverly Hills 902
10! Kdyby úchylové bažící na webu po
nevinných holčičkách tušili, že nalétli
někomu takovému, tak už k internetu
nikdy nesednou! Její přístup k životu
se zaštiťuje touhou upřímnosti, velmi
brzy se ukáže, že je pouze pokrytecký,
povrchní a navzdory proklamované
toleranci v první řadě sobecký. Protože
ruku na srdce. Každý z nás si vždy raději sám užije zábavu jakéhokoliv druhu
spíše se svým partnerem, než aby se
radoval z toho, jako bezvadně si užívá
jeho partner s někým jiným.
Otázkou je, zda se paní Těžká vůbec
pokusí vysvětlit všechny své vztahové
propletence svým budoucím dětem.
Ne že by nevěra v minulosti nebyla, ale
lidé ji obvykle před ostatními alespoň
tajili a svým způsobem se za ni styděli.
Fakt, že se tímto „veselým“ životním
stylem někdo chlubí a propaguje jej,
vypovídá o naší současné zmatené
společnosti více než stohy sociologických knih.
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opení v zimě je u starších domků největší položkou rodiny,
zvláště u dosud nezateplených domů.
Panelové a bytové domy mají převážně centrální vytápění (CZT) či vlastní
plynovou kotelnu, otázku způsobu
a „láce“ vytápění nemusí řešit. V rodinných domcích je na to majitel sám
a vybírá z mnoha způsobů moderního vytápění. Samozřejmě dosud
nejlevnější palivo je dřevo se svými
deriváty. Otop dřevem je využíván
nejen v oblíbených krbech či krbových
kamnech navozujících příjemnou domácí atmosféru, ale vytápí se jen jedna
místnost a s nutností přívodu vzduchu
zvenčí, což zmenšuje účinnost, nehledíce na problémy s obsluhou v bytě.
lyn je nejvíce užívaný, i když není
stoprocentně ekologický, je potřeba revize kotle a komína. Efektivnější
podlahové vytápění vyžaduje důkladné
zvážení rozmístění nábytku a pro další
generaci rozmístění obvykle nevyhovuje. Dále máme stále užívanější tepelná
čerpadla. Levnější jsou vzduch-voda,
efektivnější s kratší návratností jsou s vrtem či levnějším zemním kolektorem.
Pokud si někdo dovede vyhodnotit
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spotřebu tepla jen za topení, potom si
může spočítat, kolik by zaplatil např. za
plyn, a srovná s tepelným čerpadlem.
To je důvod, proč se rozšiřují. Pro
zjednodušení se dá uvažovat, že 1 metr
kubický plynu vydá 10 kWh energie.
Dodavatel tepelného čerpadla provede
výpočet, kdy se dražší investice do tepelného čerpadla vrátí. Šetří i fotovoltaické a fototermické kolektory, u obou
je mnoho kladů i záporů přesahujících rámec článku.
menším měřítku se užívají jako
nejpohodlnější tzv. přímotopy.
Z nich nejdokonalejší na vytápění jsou
infrapanely. Zde se obvykle plete stoupání teplého vzduchu s vyzařováním
infračerveného záření panelů na stěně
či ve stropě. Se všech druhů vytápění
mají největší životnost, nejlevnější instalaci, jsou nejúčinnější (97 až 99 %),
naprosto bezúdržbové, nevíří vzduch
v místnosti. Ve všech částech místnosti
je téměř stejná teplota. Je také nutno
zdůraznit, že v nejlepších nízkoenergetických domech není třeba řešit drahé
topení, ale pouze levné přitápění. Největší položka za energii je u ohřevu teplé vody. U starších domků se vyžadu-

Komunikace se čtenáři je důležitá a jsem rád, že se občas najde
i někdo, kdo se stará o věci, které jsou určitě důležité i pro ostatní, a ochotně se o názor podělí ve velkém. A tak dnes dávám
slovo panu Ladislavu Štrajtovi a jeho poznatkům o topení.
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je zateplení stěn přes 20 cm a min.
30 cm tepelné izolace na strop.
Vytvořit pasivní dům kolem 15 kWh
a rok zde není prakticky možné. Přesto
při dobrém zateplení lze snížit spotřeby tepla i na polovinu. Vidíme také dle
uvedených hodnot, jaké propastné
rozdíly musejí být ve výši plateb!
iž téměř neexistují stará okna, kdy
se při větru hýbala záclona. Bylo
to drahé, ztrátové. Sice stále čerstvé
prostředí, ale permanentně vyměňovaný vzduch se musel ohřát A to stojí
energii. Nejefektivnější je otevření
okna dokořán na minutu, nejvýše pár
minut. Je relativně velký rozdíl mezi
teplým a studeným vzduchem, tudíž
těch pár kubíků vzduchu v místnosti
je rychle vyměněno. Otevření „ventilačky“ je nehospodárné a málo účinné.
Lépe v zimě od toho upustit.
o ale zatím není všude, je zateplení. Mnohdy je až úsměvné, jak
k tomu někteří přistupují. Vzdálenost
roztažení mezi palcem a ukazováčkem pravé ruky jim udává hodnotu
tloušťky s konstatováním, to stačí.
Každý „baráčník“ by měl znát tepelné ztráty svého obydlí. To dá základ
se v problematice orientovat. Potom
také se neodevzdá do rukou dodavatele zateplení, ale je schopen si určit,
jaká má být po zateplení tepelná ztráta, tedy 40 kWh, 50 kWh atd. Nejlep-

T

ší je nejprve obrátit se na odborníka,
který také i zde spočítá návratnost
investice.
olik pan Štrajt a já jen dodávám, že takhle pregnantně jsem
dlouho problematiku tepla v domě
rozebranou neviděl. Pořád říkám, že
se máme poučit ze zkušeností starších. A proč tedy ne i co se problematiky tepla týká.

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

JAK JSEM SE NECHAL POUČIT...

V posledních letech k nám vtrhl fenomén polyamorie. Jedná se o životní styl,
kdy lidé žijí v několika milostných vztazích najednou. Od tradiční nevěry se liší
v tom, že jednotliví milenci a milenky
by o sobě měli navzájem vědět a minimálně nějaký čas předstírat, že jim to tak
vyhovuje, neboť jejich nadpozemská
láska volně proudí všemi směry. Všichni přitom vzájemně souloží, tolerují se
a mají se rádi asi jako ovečky na louce.
A to až do chvíle, kdy si jeden z nich uvědomí, že existují na světě věci, o které se
dělit prostě nechce.
Za velkého popularizátora tohoto životního stylu u nás lze považovat matematika a miliardáře Karla Janečka.
Ten se nijak netajil tím, že do pořádné
rovnice potřebuje hned několik nezná-
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MARTIN ZAORAL
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Jak v Moøicích funguje cenzura
Je to takřka rok od puče v Mořicích a začínají se zavádět metody, které s demokracií nemají nic společného. Nové vedení se dopouští tu
a tam chyb a s tím je spojená i diskuse na veřejných zasedáních. Není
tajemstvím, že od léta 2020 trvá sepsání zápisu zhruba měsíc plus ověření, přitom správní lhůta je 10 dnů. Ovšem zápis ze dne 16. prosince
2020 doposud není ověřený, tedy ani zveřejněný. Z veřejného zasedání je pořizovaná nahrávka pro účel ověření zápisu. Zápis k ověření
byl předaný ověřovateli a tentokrát jsem to byl já. Nevím, kdy zápis
obdržel kolega ověřovatel. Po zběžném přečtení zápisu jsem zjistil, že
v něm chybí některé repliky. Vyžádal jsem si nahrávku, ovšem nastal
problém s ochotou poskytnout tuto nahrávku ověřovateli. Po přetahování se starostou mi nakonec byla předaná. Seděl jsem u textu se
sluchátky na uších a vyznačil vše chybějící nebo nepřesné či opačně
sepsané. Vrátil jsem zápis starostovi se žádostí o dopracování. Opravená verze mi byla doručena. Zjistil jsem, že oprava obsahuje tak zhruba
30 % mých připomínek. Zápis jsem vrátil se žádostí o dopracování.
Bylo mi sděleno starostou, že ani on, ani druhý zastupitel s opravenou
verzí nemají problém a že už zápis podepsal. Nyní o zápisu rozhodne
zastupitelstvo. Já odmítám zápis v této verzi podepsat. Proč se pořizuje nahrávka pro účel ověření, když se neověřuje podle nahrávky? Na
veřejném zasedání svolaném na 10. března je v programu projednání
zápisu ze dne 16. prosince 2020, a navíc i jednací řád zastupitelstva.
Co hodlá pětihlavá většina provést, které prvky z jednacího řádu vymazat? Opravdu chtějí cenzurovat zápisy z veřejného zasedání podle toho,
co se hodí do obrazu o fungování obce? Starostu jsem vyzýval, aby zajistil opravu zápisu a zamezil tak cenzuře, protože jinak se to nazvat nedá.
Odpověděl, že on osobně nemá problém s poloopravenou verzí, a tudíž
je to na rozhodnutí zastupitelstva.
Martin Obruča, Mořice

1RYÙPDMLWHO"-HWRÖSOQÈMHGQR
V posledních týdnech se hodně mluví a píše o osudu budovy místního nádraží.
Myslím si, že kromě majitele Správy železnic zde není už nikdo, kdo by chtěl dopustit demolici tohoto objektu. Četl jsem různé diskuse o tom, zda by bylo lepší, kdyby
se novým majitelem nemovitosti stalo město či některý ze soukromých zájemců
o koupi. Podle mého názoru je to ale úplně jedno! Ať už od Správy železnic koupí
budovu magistrát, nebo pan Benýšek, jsem si naprosto jistý, že místní nádraží projde náročnou rekonstrukcí a budeme se budovou z dob Rakousko-Uherska kochat
ještě další desítky a desítky let. Je mi skutečně úplně jedno, jestli nádraží zůstane
v městských, nebo soukromých rukou.
Milan Štencl, Prostějov

-HGLQÈUDGDU\$WUHVWDW
Nepochopím, jak někdo může rozporovat potřebu zavést měření rychlosti vozidel
v prostějovských ulicích. Pokud si dobře pamatuji, tak před více než deseti lety, kdy
se v Prostějově začalo měřit, klesl počet přestupků o devadesát procent. A o to jde!
Kdyby to tenkrát vedení města se společností Czech radar neposlalo „do kytek“,
mohlo se ve městě už deset let jezdit podle pravidel a bylo by bezpečno. Tak snad
teď bude vše v pořádku, bude se měřit a piráti silnic budou citelně trestáni!
Jakub Dostálek, Prostějov

2SDWÔHQÉQHPRKRXIXQJRYDW
Máme za sebou tři perné týdny tvrdého lockdownu. A co ukázaly? Lidé stále nejsou
ochráněni před covidem, čísla nově nakažených jsou stále alarmující. Podle mého
názoru jsou ovšem tvrdá opatření vlády naprosto zbytečná. Proč si to myslím? Protože našinec už není ochoten nic dodržovat, čehož jsem byl denně v uplynulých
třech týdnech svědkem. Na ulicích roušky nebo respirátory dobrá polovina lidí nenosila, dětská hřiště byla plná dětí i rodičů, mnozí jezdili do Olomouce, jako by se
nechumelilo, a tak dále a tak dále. Jak tedy mohou nějaká striktní opatření fungovat,
když je lidé bojkotují a jsou naprosto nesvědomití?
Martin Hýbl, Prostějov
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(/-01µ&-30+-

Mnohými tolik očekávané jaro je
tady! Sluníčko začíná svítit čím dál
víc a zahrada se krásně zelená. Potřebuje ale vydatnou péči, je nutné ji
pořádně připravit. Pojďme se podívat
na to, co bude dobré v následujícím
období na zimou zpustošené zahradě
udělat. Přinášíme vám pár tipů, jak
nejlépe probrat zahradu k životu.
Pro zahrádkáře je právě jaro nejnáročnějším obdobím v roce. Na jarních
pracích provedených v zahradě závisí
úspěch celé sezóny a krása zahrady, která potěší nejedno oko nejen majitele
zahrady, ale i náhodného návštěvníka
či kolemjdoucího. S pracemi by každý

Pokud chceme, aby se trávník na jaře pěkně zazelenal, předtím, než ho začneme
sekat, bychom měli vyhrabat staré po
zimě uhnívající listí. Trávník potřebuje na
samém začátku mnohem více živin než
během zbytku roku. Kvalitní hnojivo pomůže trávě dostatečně zesílit, a především
pěkně zezelenat. Hnojení se doporučuje
v období od března do května. Jakmile je
půda dostatečně oživena a provzdušně-

Péèe o trávník

zahrádkář měl začínat nejlépe hned po
sejití posledního sněhu a během slunečného suchého počasí.

Astronomové považují za počátek jara okamžik,
kdy střed slunečního kotouče překročí nebeský rovník.
Datum jarní rovnodennosti, kdy noc a den jsou přibližně
stejně dlouhé, nejčastěji vychází na 20. března. Tak tomu
ostatně bylo i letos. Na jaře se vše v přírodě otevírá a hlásí se o své slovo. Po dlouhé zimě se také zahrada začíná
pomalu probouzet, a to je přesně ten nejvyšší čas začít
s jarními pracemi. Měsíce březen a duben jsou ideální
pro to, dopřát zahradě pořádnou péči. V dnešní speciální dvoustraně PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku přinášíme
několik šikovných rad, jak ospalou zahradu opět přivést
k životu a zvelebit ji tak, aby nám během několika příštích
měsíců dělala jen radost. Sezóna už nezadržitelně klepe na
dveře, tak se dejte do práce, nebude jí totiž málo. Navrch
přidáváme zajímavou soutěž pro děti.
Texty připravili: Eva Reiterová a Martin Zaoral

Pøíprava pùdy
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Dobře připravená půda je pro zahrádkáře
polovina úspěchu! Důležité je se zbavit
plevelů, kterým se na jaře na zahradě daří
a vyskytují se v zahradě doslova na každém kroku. Tradiční zahrádkáři nedají
dopustit na klasiku jako motyka, hrábě či
rýč, ale na trhu je i řada kultivátorů, které
vám tuto práci výrazně usnadní. Dostatečné prokypření půdy je potřeba pro
správný růst květin, ale také před výsadbou zeleniny, keřů či bylin. Díky kypření
se dostane více kyslíku k semínkům a také
se zamezí nadměrnému odpařování vody
potřebné ke klíčení. Naopak se přeruší
klíčení plevelů, které se derou na povrch
rychleji nežli vlastní kultivary. Pro větší
úrodnost můžete do půdy zapracovat
kompost, kamennou moučku nebo zasít
směs travin takzvané hnojivo na zeleno,
které se později zaryje do půdy. Kromě
přidaných živin také půdě svědčí pravidelné meziroční střídání různých druhů
rostlin, aby se půda nevyčerpala.

Zalévání a hnojení
en
ní
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Naše redakce na ulici
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Pokud ještě keře a stromy nemají listy, je také vhodná doba ke zmlazení většiny druhů starších okrasných dřevin.
Nejčastěji používaným řezem, prováděným jednou za dva až tři roky, je ten, který slouží k prosvětlení. Odstranit se však
doporučuje maximálně polovina větví

Øez stromù
mù

Na jaře nám se zaléváním zahrady pomůže
počasí, ale spoléhat se jen na déšť bohužel
nejde. Obzvlášť čerstvě zasetá semena a zasazené sazenice potřebují opravdu dostatek vláhy. Půdu vydatně zalijte před i po
výsevu a zeminu nenechte vyschnout, ani
když semena vyklíčí a sazenice se uchytí, na
sucho jsou stále velmi citlivé. Vlhká jarní
půda je vhodná pro hnojení a mulčování,
kterým dodáme půdě kromě vody také
potřebné živiny, pozor, suchou půdu nikdy
nemulčujte. Důležitou jarní činností je
i hnojení. K tomu, aby měly stromy dostatek síly, je potřeba jim dopřát dávku dobře
uleželého hnoje či vyzrálého kompostu.
Na půdu pod koruny stromů poklaďte
vhodnou organickou hmotu, zabráníte
tím odpařování vody z půdy. Intenzita hnojení závisí na typu vaší půdy. Na těžkých
půdách stačí hnojit stromy jednou za dva či
tři roky, stromům nalehkých
na lehkých ppísčitých půdách prospěje každoroční
hnojení.
door
oroční
oční
č íhno
hnoj
hno
oje
oje
jení
ní.íí.
n
s tím, že u těch mladších je potřeba pečlivě vybírat a ořezávat pouze ty, které jsou
překřížené. Mladé větve s násadou květů
rozhodně ponechejte. U některých druhů je jarní řez potřeba provádět každý
rok. V březnu je nejvyšší čas začít s řezem ovocných stromů, révy vinné, lísky
obecné a drobného ovoce, například
angreštu, rybízu, malin a ostružin.
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na, nastává potřeba pravidelného sečení,
díky kterému trávník po čase pěkně
zhoustne. První sekání je ideální provést
ve výšce trávy minimálně okolo pěti centimetrů a se sekačkou pak vyjíždět pravidelně i dvakrát týdně. Pokud budete sekat
dříve, než doroste do těchto rozměrů,
travnatá plocha nehezky prořídne.

Jarní měsíce jsou optimálním obdobím na setí zeleniny. Začátkem března
můžete zahájit výsev rané zeleniny.
Choulostivější druhy zeleniny jako například okurky, květák či rajčata je nutné nejprve přesadit do truhlíků nebo
květináčů. Na začátku března je poslední vhodný termín pro výsev semen
brokolice a paprik. Pamatujte na dodržování alespoň 3centimetrové vzdále-

Sázení zeleniny
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a bylinek
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podobně a v páteční ráno byl zasypán
i Prostějov.
„Zažil jsem už patnáct centimetrů sněhu začátkem dubna na Velikonoce, což
bylo před sedmi nebo osmi lety. Myslel
jsem si ale, že nic takového se už opakovat nebude,“ kroutil hlavou muž z Vrahovic, který ráno před šestou hodinou
odmetal nánosy sněhu z auta. „Ještě
že už mám poryté záhony,“ pochválil
se další z mužů.
Ranní sníh v pátek však z ulic i zahrad brzy roztál, ovšem to ale
zdaleka nebyl konec. Paní zima si
s Prostějovany zalaškovala ještě
v odpoledních hodinách, kdy se na
město snesla zhruba dvouhodinová chumelenice.
Něco takového by se už ale nyní
opakovat nemělo. Podle meteo-

rologů by se už ve středu v Prostějově
měly denní teploty přehoupnout přes
10 stupňů Celsia, o víkendu pak má už
být slunečno a 15 stupňů nad nulou.
Tak co, bude to už skutečně ono vytoužené jaro?
(mik)

bøezen

MHQzHRQMH

.KFÆWåWF÷NCNKMWURT¾EGPCUXÚEJ\CJT¾FM¾EJMQJQD[CNGPCRCFNQåGXwGR¾TJQFKP
RąGFRTXPÊOLCTPÊOFPGO\CU[RGUPÊJ"
Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOVSKO Louis Armstrong by se ani letos v Česku nedočkal. Nálada ve společnosti byla pravda taková, že by si
sněhu možná ani nikdo nevšiml. Nicméně jsme se dočkali. I když dost nečekaně a dost pozdě. 19. března zasypal Prostějovsko sníh. A kdo mohl, vyrazil ho obdivovat.
„Je to super. Jsem šťastná, protože malá miluje sníh. Teď je všechno zavřené, nemůžeme vyjet nikam do hor, tak
jsem za tu trochu sněhu vděčná,“ řekla k nečekané nadílce Gabriela, která s dcerou vyrazila za sáňkováním k centru Prostějova.
Řidiči možná z odhrnování sněhu nejsou dvakrát nadšení, ale o dětech a jejich rodičích tohle
rozhodně neplatí. „S dětmi se člověk na sníh dívá trochu jinak než bez dětí. Kdybych je
neměla, tak bych si řekla, že už by mohlo být jaro. Ale takhle jsem za něj ráda,“ přidala žena při pohledu na dceru. Ta si z cest po městě odváží několik v březnu
<KOCUG\PQXWRąKJN¾UKNCQUNQXQUPÊJ\CU[RCNK2TQUV÷LQX#\GLOÆPCF÷VKVCMO÷N[Q\¾DCXWRQUVCT¾PQ
nečekaných suvenýrů v podobě sněhových koulí.
Foto: Michal Sobecký
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2¾VGéPÊT¾PQ\CUMQéKNQVCMÆąKFKéG2ąKéGM¾PÊPCRTčLG\FXNCMWPCåGNG\PKéPÊORąGLG\FW
XG8TCJQXKEMÆWNKEKD[NéCUHQVQITCHQXCVLCMUKNPKEK\CU[RCNUPÊJ Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOVSKO I když meteorologové tuto možnost připouštěli,
kdo by takovým předpovědím věřil?
A přece! V sobotu 20. března byl první jarní den, ovšem to, co se dělo po
celém regionu pár dnů předtím, nenasvědčovalo vůbec příchodu jara.
Už ve středu ráno byly zasypány obce
přívaly až patnácticentimetrové sněhové nadílky a v pátek museli do ulic
vyjet silničáři s radlicemi a solí také
přímo v Prostějově...
Předpovědi „rosniček“ o náhlém ochlazení a sněhových přeháňkách se vyplnily dokonale. Kdo se ve středu 17. března
probudil například v Otaslavicích a přál
si vidět z okna paprsky jarního sluníčka,
byl v šoku. Nejen tuto obec přikryla
uprostřed minulého týdne bílá peřina! Ostatní místa regionu na tom byla
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sečíst...

Jak se
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unikátním zdrojem informací pro jejich podni- osobní údaje.
kání, umožňuje jim dělat zásadní rozhodnutí na Stejně
jako
základě tvrdých a přesných dat,“ vysvětluje nut- v předchozím
nost počínání předseda Českého statistického sčítání, které
úřadu Marek Rojíček.
proběhlo v roce
a čas roznosu dopisem, který vhodí do schránky.
Účast na sčítání a s tím související vyplnění dotaz- 2011, má být možné sčítat i elektronicky. Následně se dostaví v předem oznámeném terníku je povinná pro všechny, kteří mají v Česku Nově se však s elektronickou formou počítá mínu a vyčká na váš příchod před vaším domem.
trvalý či přechodný aspoň 90denní pobyt nebo jako se základní. Lidé se budou moci sečíst Termín doručení formuláře změnit nelze, ovšem
azyl. „Vyplnění společné části sčítacího formu- jednoduše a bezpečně přes internetové strán- komisař se vás pokusí zastihnout ještě jednou.
láře za byt a domácnost zabere asi deset minut ky www.scitani.cz. Zde najdete návod, infor- Náhradní termín opět oznámí dopisem. Vypla druhé části zhruba pět minut za jednu osobu,“ mace o otázkách i podrobný návod ve for- něný formulář vložíte do přiložené obálky a odrepublice, které se koná pod záštitou Českého statistického úřadu a ve spolupráci
přiblížila mluvčí sčítání a někdejší oblíbená tele- mátu PDF. Zákonnou povinnost tak mohou nesete na nejbližší kontaktní místo nebo do pošs Českou poštou. Kdo všechno se sčítání
vizní moderátorka Jolana Voldánová. Nebude snadno splnit z domova bez nutnosti kontaklidu musí účastnit? Hrozí pokuty za
ale nutné, aby si elektronický formulář vypiso- tu se sčítacím komisařem nebo návštěvy konneúčast? Jaké otázky čekat a které
Sečíst se lze zcela bezkontaktně prostředval každý sám. „To, co chceme zdůraznit, je, že taktního místa sčítání. Kdo se nesečte online
ne? Přinášíme vám podrobnictvím internetu, nebo pomocí listinného
lidé nemusí sečíst jen sebe, ale i další členy své mezi 27. březnem a 9. dubnem, bude muset
né informace.
formuláře. Bezpečně, jednoduše a bez kontaktu se
domácnosti, případně další lidi, kteří je požádají vyplnit listinný sčítací formulář, a to od 17.
sčítacím
komisařem se můžete sečíst online od 27. 3.
s
o pomoc, protože třeba nemají přístup k infor- dubna do 11. května.
do
9.
4.,
a
to
na
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d
telefon. Zhruba ke třetině ob-mačním technologiím a nejsou v nich zběhlí,“ Informační podporu k nadcházejícímu sčítání
aplikace. Jde to odkudkoliv. Sečíst můžete nejen sebe,
čanů ovšem budou muset do-zdůraznil dále předseda ČSÚ.
a pomoc veřejnosti s vyplňováním
ypp
sčítacích
ale také celou rodinu. Pokud se nesečtete online,
razit komisaři až domů s papíí- musíte od 17. 4 do 11. 5. vyplnit listinný sčítací
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ale nebude epidemiologicky riziiziitech sčítání. Vyplněný formulář v obálce
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do poštovní schránky.
Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na
kkuta
u 10 dělí i svátků na linkách
chh
11. května. Podle od11
v souladu s příslušnými právními předpisy.
Nově třeba úřad nebude zajímat
mat vyba
vybaa27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost tis
Osoby, které se s údaji ze sčítání seznámí, jsou h
tisíc ko-- 253 253 683 a 840 300
hadů má sčítání lidu
venost domácností. Upozorňujeme,
ujeme
j me že
ž sčítání
á
sečíst se jednoduše a bezpečně online prostřed- ru
run. Za 40 50. Na kontaktní
ní povinny zachovávat mlčenlivost. Jakékoli naklá- v roce 2021 přijít
lidu je ze zákona povinné. Za neposkytnutí údajů hrozí pokuta ažž nictvím elektronického sčítacího formuláře. Ten zzneuži-- centrum je také možž- dání s daty je důsledně dokumentováno a osobní n
na 2,23 miliardy
10 000 korun. Organizátoři uklidňují, že nepůjde o nic složitého anii bude zveřejněn zde na stránce, nebo v mobilní tí údajů né pokládat dotazyy data po jejich zpracování podléhají kompletní
korun.
aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou
anonymizaci, vymazání či zničení. Zveřejňočasově náročného, přitom ale odpovědi pomohou získat řadu cennze sčí-- prostřednictvím ee-povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit
vány budou pouze souhrnné statistické výných údajů, jež mohou být i impulsem některé věci zlepšit.
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Sčítání 2021 představuje cenný zdroj dat
Sčítání 2021 je zdrojem unikátních
a Petr KOZÁK
aby věděly, kolik lidí v nich skutečně, a ne pouze Samotné sčítání a pubb- informací o životě v naší zemi. Získaná data Sč
SSčítání na webu pro-o životě v České republice. První výsledky budou
Ano, žádné ledničky, koupelny, auta nebo počí- papírově, žije. K organizaci veřejné dopravy a plá- likace výsledků budee mohou pomoci při plánování opatření, aby se b
bíhá od 27. březnaa
zveřejněny na přelomu let 2021 a 2022. Další
tače. Statistici už nepotřebují zjišťovat majetko- nování dopravní infrastruktury jsou zase důležité otázkou několikaa v Česku žilo lépe, například při řešení nedostat- d
do 9. dubna. Tištěnýý výstupy budou publikovány podle průběhu zpravé poměry nebo dokonce zdravotní stav obyva- údaje o dojíždění do práce či do školy. Pro pláno- měsíců. Podle sou-- ku volných bytů, nabídky vzdělávání v místech, fo
formulář získáte odd cování. Vše bude zdarma k dispozici v rámci nové
tel. Během stopadesátileté historie moderního vání bytové politiky pak slouží údaje o tom, zda časného harmonoo- kde chybějí potřebné profese, nebo zavedení sč
sčítacího komisařee internetové prezentace, která umožní sestavovat
tabulky, grafy i mapy podle vlastních zadání. Stasčítání lidu v českých zemích se ale zjišťovalo lidé bydlí v podnájmu nebo ve vlastním a jak po- gramu by sčítání mělo
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čátkem
formulářů
formulá
formu
17.
dubna
pouze
e
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PROSTĚJOV Někým očekávané, někým vysmívané, dalšími prostě akceptované. Sčítání lidu, domů a bytů je po deseti letech zpět. I přes probíhající koronavirovou pandemii stát počítá s tím, že o půlnoci z pátku
26. na sobotu 27. března začne vše dle plánu. Některé věci se však přece
jen změn
jen
změní,
ě jako například způsob vyptávání. V ma-á Českého statistického úřadu je jasně
o co jde... nuálu
zdůrazněné,
zdů
d
že tentokrát má statistická ak-V termínech od 27. března do
ce proběhnout v maximální možné míře
11. května 2021 proběhne po deseti
on-line
o
formou
přes počítač nebo chytrý
letech sčítání lidí, domů a bytů v České

Desetiletka je u konce. Je tady SČÍTÁNÍ LIDU,
DOMŮ A BYTŮ

JARNÍ ZAHRADY

zpravodajství
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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.

SONS PROSTÌJOV
Prostějovská pobočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých
poskytuje zrakově postiženým klientům
základní poradenství, sociálně aktivizační služby a dopomoc v rámci dobrovolnické služby. Dále nabízí 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.

Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v pondělí 22. 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
* v úterý 23. března od 17.30 ho 9.00
hodin se koná webinář PODPOŘTE
IMUNITU ZDRAVOU STRAVOU!
s nutriční terapeutkou a výživovou poradkyní

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

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

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

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
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Mezi čtvrtým a šestým měsícem věku miminka nastává v jeho životě nová
kapitola, a to zavádění příkrmů. Ty můžete buď připravovat doma, nebo
se spolehnout na hotové příkrmy ve skleničkách. Jejich největší výhodou je
absolutní zdravotní nezávadnost. Na našem trhu je k dostání nepřeberné
množství dětských příkrmů. Liší se složením, velikostí, ale také cenou. Zjišťovali jsme pro vás, že nejlevnější kuře se zeleninou a bramborem i krůta
s gratinovanou zeleninou a rýží od značky Hamánek najdete v Penny marketu. Pro bio směs jablko, broskev a lesní ovoce od značky Hipp se stavte v Kauflandu. Sunárek kašičku nabízí nejvýhodněji Albert a Billa, baby menu karotka s rýží a telecím masem jsme objevili v Kauflandu a Tesku. Dětské menu bio
rajčata s těstovinami a telecím masem nenabízí ani jeden z půltuctu marketů.
Ať miminkům chutná!
Průzkum byl proveden ve středu 17. března 2021.
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Naše

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Ve svém jídelníčku neváhejte experimentovat. Máte nyní dostatek
času, abyste podle zděděných receptů vytvořili jídlo, které zaujme
nejen svým vzhledem, ale samozřejmě hlavně chutí.
KOZOROHOVÉ–22.12.až20.1.
Ve vašem okolí se najde někdo, kdo
se bude snažit vás očernit. Dotyčný se
zaměří na vaši minulost ve snaze vystrnadit vás z pracovní pozice. Pokud
se nebudete bránit, podaří se mu to.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. V zaměstnání se můžete těšit na kariérní
postup a zároveň na značnou přízeň od vašich kolegů. Nepokazte
si to nějakým neuváženým činem.
V soukromí zažijete zábavný týden
plný překvapení.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Návštěva oblíbeného člověka z řad
příbuzenstva vás potěší a zároveň
vám nalije novou krev do žil. Najednou celí ožijete a dostanete také
spoustu nápadů a plánů. Ty můžete
rovněž dobře zpeněžit.

... tentokrát ze sortimentu: 'Ĕ76.e3ĤÌ.50<
Ĕ e ĤÌ

nákupní
servis
pro vás

LVI – 22. 7. až 22. 8. Na nedostatek
práce si rozhodně stěžovat nemůžete, ale budete za to rádi. Buďte vděční
za to, že se vám korunky ve formě odměn budou sypat i ve chvílích, kdy
ostatní živoří. Můžete klidně utrácet.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Měli byste se zaměřit na domácí
úklid, nic jiného vás ostatně nyní
nezabaví. Zapojte do úklidu celou
rodinu a myslete také na povinnosti na zahrádce. Uvidíte, že tím vším
zaženete převládající nudu.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Nebudete mít v těchto dnech na
růžích ustláno, protože na vaši pracovní pozici se tlačí člověk, který je
mnohem výkonnější a má u nadřízených lepší pozici. Zaberte právě
teď, nebo spláčete nad výdělkem.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Dokážete se radovat z maličkostí,
takže malý dárek od příbuzného
přijde vhod. Nezapomeňte ale také
na to, že někdo z vašich nejbližších
bude slavit narozeniny. A vy na dárek musíte myslet také.

+DPiQHNNUĥWDVJUDWLQRYDQRX
i
]HOHQLQRXDUëætJ

BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Nic růžového vás v těchto dnech
nečeká. Nudou se jen tak neprokoušete, takže nezbývá nic jiného
než sednout k televizi a čekat, až se
vše přežene. Z nudy ale vyplynou
i hádky, nejčastěji s partnerem.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Velkou fantazií zrovna dvakrát neoplýváte, takže i v práci budete poloviční. Uprostřed týdne ale obdržíte
velice příznivou zprávu, která vás
znovu nakopne. Najednou budete
mít chuť vytvářet nové věci.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Buďte obezřetní na své věci, reálně
vám hrozí, že přijdete o milovanou
věc, a dokonce také peníze. Nebezpečí na vás bude číhat hlavně v supermarketech, kde se vytváří dlouhé fronty. Pozor na kapsáře.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Máte poměrně dost restů na úřadech, které právě
v této době můžete začít řešit. Sice
se budete muset zařadit do fronty,
nicméně nesmíte to odkládat. Pokud
vše vyřídíte, budete mít doma klid.

zůstává v původní výši 60 Kč. Vše
další, co potřebujete vědět kolem antigenního testování ve vaší
firmě, najdete na webu Okresní
hospodářské komory v Prostějo-

vě www.ohkpv.cz. Veškeré informace pravidelně aktualizujeme.
V případě individuálních dotazů nás neváhejte kontaktovat.
(ohk)

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

Zámek
Prostìjov

Školní 1, Prostějov
MOJE KINO LIVE
sledujte internetové stránky

Kino
Metro 70

Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
virtuální prohlídka
CESTY DO PRAVĚKU
aneb ve stopách
Zdeňka Buriana
výstava představuje průřez dílem pěti
současných autorů, kteří se věnují rekonstrukcím dávných světů, zvířat a rostlin
Jaroslava Bažanta, Pavla Dvorského,
Petra Modlitby, Jiřího Svobody a Jiřího
Teichmanna

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
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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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REDAKCE

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Raková u Konice
Obec: Tvorovice
Obec: Hruška
Dne: 13. 4. 2021 od 7:30 do 11:30 Dne: 14. 4. 2021 od 8:00 do 15:00 Dne: 16. 4. 2021 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: Tvorovi- hodin. Vypnutá oblast: Raková: hodin. Vypnutá oblast: celá obec
ce: č.p. 7, 6, 5, 45, 52, 4, 3, 1, 131, č.p. 39, 48, 67, 76, 80, 86, 89, 90, Hruška. Odběratelská TS Hruška
91, 93, 94, 96, 98, 99, 102, 103.
63.
ZD ( č. 3000620).
Obec: Prostějov
Obec: Prostějov
Obec: Lešany
Dne: 13. 4. 2021 od 7:30 do 15:30 Dne: 15. 4. 2021 od 7:30 do 15:30 Dne: 16. 4. 2021 od 7:30 do
hodin. Vypnutá oblast: bytové hodin. Vypnutá oblast: bytové 15:00 hodin. Vypnutá oblast:
domy B. Šmerala č. 1, 3, 5, 7 a za- domy B. Šmerala č. 9, 11, 11a, 11b, část obce Lešany – od č. 35 pravá
13, 13a, 15, 17, garáže, zahrada strana ul. směr Ohrozim a dále od
hrady s parc. č. 1654/1 a 1651.
parc. č. 1677/2.
Obec: Pěnčín
č. 137 a 45 oboustranně po konec
Dne: 14. 4. 2021 od 12:30 do Obec: Krasice
obce vč. přilehlé ul. s č. 104 – 137,
14:30 hodin. Vypnutá oblast: celá Dne: 15. 4. 2021 od 7:30 do 13:30 77.
hodin. Vypnutá oblast: obou- Obec: Ptenský Dvorek
obec Pěnčín (mimo areálu ZD).
stranně ul. Zahradní od ul. Plum- Dne: 16. 4. 2021 od 10:00 do
Obec: Pěnčín
Dne: 14. 4. 2021 od 7:30 do 14:30 lovská po č. 18 a 21, pravá strana 12:00 hodin. Vypnutá oblast:
hodin. Vypnutá oblast: střední ul. Plumlovská od č. 180 po č. 186, část obce (včetně chat) podél
část obce: ulice od č. 266 po č. 90. levá strana s č. p. 919 (Ceha Tra- silnice směr Suchdol od č. 97 po
Oboustranně ulice od č. 103 a 75 ding s.r.o.), zahrada parc. č. 85/ 22, konec obce. Část chatové oblasti
po konec obce směr Přemyslovice a dále č. 173, 175.
ohraničená čísly 145, 209, 254.
s č. 292 a 84. Dále č. 268, 269, 270, Obec: Pavlovice u Kojetína
Chatová oblast podél Brodecké299, ev.č. 7, 289. Od č. 206 po č. Dne: 16. 4. 2021 od 7:30 do 9:30 ho- ho potoka od č. 52, 50, 365 po
218, od č. 74 po č. 16, od č. 71 a 75 din. Vypnutá oblast: celá obec Pav- konec s čísly 54, 55, 101, 207,
lovice u Kojetína (mimo areálu ZD). 321…).
po č. 54 a K/22.
EG.D, a.s.

Oznámení o přerušení dodávky
elektrické energie

Vláda schválila povinné testování
už i ve firmách od 10 zaměstnanců, první kolo testování musí být
dokončeno do 26. března. Příspěvek na test pro zaměstnance

nosti mezi jednotlivými semeny – získáte tak silné rostliny. Ve druhé
polovině března můžete bez obav začít
vysévat na venkovní záhony ředkvičky,
špenát, raný salát, hrách, kořenovou
zeleninu, jarní česnek, kopr a červenou
řepu. Na jaře se daří i sázení bylinek.
Na zahradě se daří hlavně pažitce, estragonu, mátě, bazalce, oreganu, rozmarýnu, šalvěji či tymiánu. Pěstování
bylinek se nebojte. Stačí jen dodržet
pár základních pravidel. Nesázejte je
do stínu nebo vlhkého prostředí, bylinky milují slunce. Bylinky můžete
Na řadu přichází vysazování ovocných
stromů. Začátek jara je pro většinu z nich
přímo ideální. V dubnu je vhodná doba
pro výsadbu bříz a jehličnanů, lze také vysadit rostliny, které jsou citlivé na velký chlad,
jako například třezalky či komule. Naopak
maliník nebo jahodník by v dubnu měly
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nasázet spolu a vytvořit tak bylinkovou
zahrádku, která bude oku ladit.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Od března do dubna můžete na záhon
přímo vysévat měsíček, sluncovku, černuchu nebo ostrožku. V dubnu nezapomeňte zasadit trvalky a hlíznaté a cibulnaté rostliny, vysévat můžete otužilé letničky.
Ty zvládnou i trochu toho ranního mrazu. Letničky jsou na záhonech téměř nepostradatelné, protože zahradu pak zdobí
postupně od června až do podzimních
mrazů. Pokud je již venku opravdu teplo, zasadit můžete také růže. Půda by ale
měla být zcela rozmrzlá. Růže zasaďte na
záhon, který je dostatečně slunný a vzdušný. Po zasazení ze záhonu shrabte všechny
zbytky rostlin a záhon uhlaďte.
Zajímaly by vás další jarní práce, které
je na jaře potřeba udělat, nebo si nevíte
s něčím rady? Zastavte se v zahradnictvích nebo v zahradních centrech.
Tam vám také poradí s výběrem rostlin nebo s jejich pěstováním, případně
i hnojením. Seženete tam kromě užitečných rad i nářadí, které budete při
jarní péči o zahradu určitě potřebovat.
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být již vysazené. Pokud chcete svou zahradu zvelebit pěkným živým plotem, dejte se
do práce. Jak keře, tak i stromy nezapomeňte seříznout, podpoříte tak jejich rychlejší
růst. K tomu, aby měly stromy dostatečnou sílu, je třeba jim dopřát dávku dobře
uleželého hnoje či kompostu.

Říká se, že pokud máte zahradu
a knihovnu, pak máte vše, co potřebujete. Do malování zahrady plné
života se pustili žáci celkem 22 škol
z celého Prostějovska. Ti byli v podobné výtvarné soutěži loni velmi
úspěšní i na celostátní úrovni.
Začátkem března bylo ukončeno
okresní kolo výtvarné soutěže, kterou každoročně vyhlašuje Český
zahrádkářský svaz. Z bezmála dvou
set došlých prací vybírala komise ty
nejlepší, jež byly i oceněny. „Děkujeme všem dětem i jejich učitelům
a rodičům, že v nelehké situaci dokázali dílka – kresby a malby, ale i polytechnické práce – vytvořit a doručit,“
vzkázala všem místopředsedkyně
prostějovských zahrádkářů Vlasta
Ambrožová.

Jelikož letos není možné uspořádat
tradiční výstavku, nejlepší práce
se objeví za okny budovy zahrádkářského spolku v ulici Daliborka
3 v Prostějově, a to ve dnech 10. až
24. března. Nepochybně zde potěší
kolemjdoucí a zpříjemní jim jejich
procházku. „Dílka výherců následně
odešleme do celostátního kola do Prahy. Malým umělcům budeme držet
pěsti a přát štěstí,“ dodala Ambrožová,
která zároveň poděkovala městu Prostějov za finanční podporu.
V minulém roce byli žáci z Prostějovska na celostátní úrovni velice úspěšní.

I tehdy bylo z čeho vybírat. V soutěži
na téma Voda v zahradě se sešlo celkem 328 děl z celkem 25 škol. Celkovou celostátní vítězkou v kategorii
prvního stupně se stala Valerie Kadlecová z Mostkovic, hned za ní skončil
Tomáš Kočíb ze Smržic. Velké uznání
si určitě zaslouží i parádní obraz Karin Kubíčkové z Olšan u Prostějova,
jež mezi žáky druhého stupně z celé
republiky obsadila skvělé 3. místo.
V kategorii speciálních škol skončila
na stupních vítězů i dvě velice vydařená keramická dílka z prostějovské ZŠ
Komenského.
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Oceněné můžete
vidět za okny
v Daliborce
už jen do středy
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Stále více Prostějovanů se uzavírá do sebe. Pokud ale tuto dobu chceme
přežít, musíme více komunikovat mezi sebou. Vyhledávat společnost
je v těchto chvílích marné, takže ke slovu přijdou telefony či sociální
sítě. Neztrácejme ale kontakt mezi sebou.

Konstelace hvězd Prostějova
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=õ3C?/AC8/BG3:p16/98<CÛ16
@<B2?<G6<29C3=?<@=Ć16:/A8F
ĞƐŬǉŵŝ ŵĠĚŝŝ ƉƌŽďĢŚůĂ ǀ ƷŶŽƌƵ yy :ĂŬƐŝǀǇƐǀĢƚůƵũĞƚĞ͕ǎĞůŝĚŝǀĞƐŬƵ
ƉƎĞŬǀĂƉŝǀĄǌƉƌĄǀĂ͘^ŽƵĚǀ,ŽĚŽŶş- ƚĞŶƚŽƉƎşďĢŚƐƚĄůĞǌĂũşŵĄĂƐůĞĚƵũş
ŶĢƐǀĢƎŝůĚĢƚŝĚŽƉĠēĞǀǇDŝĐŚĂůĄ- ŚŽ͍
ŬŽǀĠ͘ĞƓŬĂƉƎŝƚŽŵƵǎƌŽŬǇďŽũƵũĞ ͣWƌĂǀĚĂũĞ͕ǎĞŶĂƌŽǌĚşůŽĚũŝŶǉĐŚŬĂƵǌ
ǀEŽƌƐŬƵŽƐǀĠĚǀĂƐǇŶǇŽĚĞďƌĂŶĠ ĚŽƐƚĄǀĄŵ ǀ ƚŽŵƚŽ ƉƎşƉĂĚĢ ƉŽĚŶĢŶŽƌƐŬŽƵƐŽĐŝĄůŬŽƵĂƌŶĞǀĞƌŶĂƉƎş- ƚǇŽĚŽďēĂŶƽƚƌǀĂůĞĂĚƌƚŝǀĄǀĢƚƓŝŶĂ
ƉĂĚĞŵ ƐĞ ŵĄ ǀ ƉƎşƓƚşĐŚ ŵĢƐşĐşĐŚ ǌ ŶŝĐŚ͕ Ăǎ ŶĂ ŶĢŬŽůŝŬ ǌůǉĐŚ ǀǉũŝŵĞŬ͕
ǌĂďǉǀĂƚŝǀƌŽƉƐŬǉƐŽƵĚƉƌŽůŝĚƐŬĄ ĚƌǎşƉĂŶşDŝĐŚĂůĄŬŽǀĠƉĂůĐĞ͘<ĂǎĚǉƐŝ
ƉƌĄǀĂǀĞaƚƌĂƐďƵƌŬƵ͘ŽƉƎĞƐŶĢƌŽǌ- ƚŽƚŝǎƵŵşůĞŚĐĞƉƎĞĚƐƚĂǀŝƚ͕ǎĞƐĞŽĐŝƚŶĞ
ŚŽĚŶƵƚş ēĞƐŬĠŚŽ ƐŽƵĚƵ ǌŶĂŵĞŶĄ͕
ƚŽƌŬǇ:ŝƚŬĂŚĂũƐŵĞƐĞǌĞƉƚĂůŝƐĞŶĄƚŽƌŬǇ:ŝƚŬĂŚĂşƉĂĚũĂŬŽƉƌǀŶş
ůĄŶŬŽǀĠ͕ŬƚĞƌĄŶĂƉƎşƉĂĚũĂŬŽƉƌǀŶş
ŽƵĚŽďƵũĞƉƌŽ
ƵƉŽǌŽƌŶŝůĂĂƉŽĐĞůŽƵĚŽďƵũĞƉƌŽ
ĐŚƉŽĚƉŽƌŽƵ͘
ƌŽĚŝŶƵDŝĐŚĂůĄŬŽǀǉĐŚƉŽĚƉŽƌŽƵ͘
yy ŽƉƎĞƐŶĢƌŽǌŚŽĚŶƵƚşŚŽĚŽŶşŶĚŶƵƚşŚŽĚŽŶşŶƐŬĠŚŽƐŽƵĚƵǌŶĂŵĞŶĄĂũĂŬĠĚŽƉĂŶĄĂ ũĂŬĠĚŽƉĂǀŽƚƌŽĚŝŶǇ͍
ĚǇƚŽďƵĚĞŵşƚŶĂǎŝǀŽƚƌŽĚŝŶǇ͍
ŬƚĞƌǉŵĢůŬ ĚŝƐͣ,ŽĚŽŶşŶƐŬǉƐŽƵĚ͕ŬƚĞƌǉŵĢůŬĚŝƐĐŚ ƌŽǌŚŽĚŶƵƚş͕
ƉŽǌŝĐŝ ƚĞǆƚ ŶŽƌƐŬǉĐŚ
ĢƌǇ ŶŽƌƐŬǉĐŚ
ǀ ǌĄƐĂĚĢ ƉŽƉƎĞů ǌĄǀĢƌǇ
ƐŬĠ ǌĂĚŽƐŽƵĚƽ͘ :Ğ ƚŽ ŽďƌŽǀƐŬĠ
ƐƚŝƵēŝŶĢŶş ƉƌŽ ƉĂŶş DŝĐŚĂůĄĂǀƓĞĐŚ͕
ŬŽǀŽƵ͘ƚĂŬĠŽƐƚƵĚĂǀƓĞĐŚ͕
ƚŝ ƓşƎŝůŝ
ƓşƎŝůŝ
ŬƚĞƎş Ž Ŷş ǀ ŵŝŶƵůŽƐƚŝ
ƉŽŵůƵǀǇ͘ KƐŽďŶĢ ďǇĐŚ
şŬůĂĚ
ŽēĞŬĄǀĂůĂ͕ ǎĞ ŶĂƉƎşŬůĂĚ
ďǉǀĂůĄ ŵŝŶŝƐƚƌǇŶĢ ƉƌĄĐş
ĐĞ Ă ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ ǀĢĐş
DĂƌŬƐŽǀĄ ŶĞďŽ
ƉƎĞĚƐĞĚĂ ďƌŶĢŶƐŬĠŚŽ jƎĂĚƵ ƉƌŽ
ŵĞǌŝŶĄƌŽĚŶĢ ƉƌĄǀŶş ŽĐŚƌĂŶƵ ĚĢƚş ƐĞ ũşş
ŽŵůƵǀş͘ ^ŽƵēĂƐŶĢ ƚŽ
 6HQÂWRUVNRX NDQFHOÂĒ MVHP SUR
ĢũƐŽƵ
ǌŶĂŵĞŶĄ͕ǎĞŶĂƉƎşƓƚĢũƐŽƵ
YÂV]DĒÎGLODQD.ROOÂURYĂXOLFLð
ŶǇ ƚşŵƚŽ
ǀƓĞĐŚŶǇ ēĞƐŬĠ ŽƌŐĄŶǇ
ƚşŵƚŽ
Y3URVWĂMRYĂ
ƌŽǌƐƵĚŬĞŵ ǀĄǌĄŶǇ͘ ZŽĚŝŶƵ
 -VHP YÂP N GLVSR]LFL QHMOÊSH
ĞƐůŽƵēş͕
ƚŽ ĂůĞ ƉƌŽǌĂƚşŵ ŶĞƐůŽƵēş͕
Y SRQGĂOÎ NRQWDNW SUR VMHGQÂQÎ
ĚĢůĞŶĠ
ƉƌŽƚŽǎĞĚĢƚŝũƐŽƵƌŽǌĚĢůĞŶĠ
VFKĚ]N\
ĚŝŶĄĐŚ
ǀ ƉĢƐƚŽƵŶƐŬǉĐŚ ƌŽĚŝŶĄĐŚ
DVLVWHQWND%F/XFLH5R]XPNRYÂ
ĞƐŶĂŶĞǌŶĄŵĠŵŵşƐƚĢ͘ĞƐWHO
ŬĠŵƵ ŵŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀƵ ǌĂ0QR]Î]YÂVYĂGÎìHUÂGDSĒLMHŬĚǇ
ŚƌĂŶŝēŶşĐŚǀĢĐşƐĞŶŝŬĚǇ
GX]D9ÂPLLQDMLQÊPÎVWRVHWNÂQÎ
$ SRNXG MH PRìQÊ WDN L MLQÞ
ǀĂƚ
ŶĞƉŽĚĂƎŝůŽ ŬŽŶƚĂŬƚŽǀĂƚ
GHQYWÞGQX
ĢƐĂŶŝĚĢƚŝ͕ĂŶŝũĞũŝĐŚƉĢƐƚŽƵŶǇ͘͘͘͞
(QVQCTEJÊX,%JCN¾PMQXÆ

ǀƉŽĚŽďŶĠƐŝƚƵĂĐŝ͘DŽǎŶĄǀƚŽŵŚƌĂũĞƌŽůŝŝŶĂƓĞŚŝƐƚŽƌŝĐŬĄǌŬƵƓĞŶŽƐƚƐŽďĚŽďşŵŶĞƐǀŽďŽĚǇĂƌĞƉƌĞƐĞŵŝ͕ŬƚĞƌĠ
ƉƎŝƓůǇ ēĂƐƚŽ ǀ ďĂŶĄůŶşĐŚ ƐŝƚƵĂĐşĐŚ͘
^ƚĂēŝůŽĐŚŽǀĂƚƐĞũŝŶĂŬĂƵǎďǇůēůŽǀĢŬ
ƉŽĚĞǌƎĞůǉ͘sĞůŵŝƉŽĚŽďŶĢƐĞĐŚŽǀĄ
ŶŽƌƐŬĄ ƐŽĐŝĄůŶş ƐůƵǎďĂ Ŭ ƌŽĚŝŶĄŵ͘
<ĂǎĚǉũĞƉŽƚĞŶĐŝĄůŶĢƉŽĚĞǌƎĞůǉ͘^ƚĂēş
ŵĄůŽĂŚŽƌůŝǀşƷƎĞĚŶşĐŝǀĄŵǀƚƌŚŶŽƵ
ĚŽǎŝǀŽƚĂ͘WƌŽƐƚĢũƐŵĞǀƚŽŵŵŽǎŶĄ
Đŝƚůŝǀ
ĐŝƚůŝǀĢũƓş͘ƚŽũĞƐƉƌĄǀŶĢ͘͞
yy ŽũĞǌǀĂƓĞŚŽƉŽŚůĞĚƵŶŽǀĠŚŽ

ǀƉƌŽƐƚĢũŽǀƐŬĠŵƌĞŐŝŽŶƵ͍
ǀ Ɖƌ
ͣ:ŝƐƚ
ͣ:ŝƐƚĢũƐƚĞǌĂǌŶĂŵĞŶĂůŝŵƽũƉŽŵĢƌŶĢ ƌǇĐŚůǉ ǌĄƐĂŚ ŽŚůĞĚŶĢ ŶĄƐƚƎŝŬƽ
ŽǆŝĚ
ŽǆŝĚĞŵ
ƚŝƚĂŶŝēŝƚǉŵ ǀ ƵƌēŝƚĠ ŶĂŶŽĨŽƌŵ
ĨŽƌŵĢǀĞƓŬŽůĄĐŚĂƓŬŽůŬĄĐŚǀWƌŽƐƚĢũŽ
ƚĢũŽǀĢ͘sǌŚůĞĚĞŵŬƚŽŵƵ͕ǎĞŵŝƉĂŶ
Ɖƌŝŵ
ƉƌŝŵĄƚŽƌ
ŶĂ ŵĠ ŽƚĄǌŬǇ ŶĞƉŽƐŬǇƚů
ĂĚĞ
ĂĚĞŬǀĄƚŶş
ŽĚƉŽǀĢĚŝ͕ ŽĚĞƐůĂůĂ ũƐĞŵ
ŵƵ
ŵƵŶŽǀǉĚŽƉŝƐƐĞǌĐĞůĂŬŽŶŬƌĠƚŶşŵŝ
ŽƚĄǌ
ŽƚĄǌŬĂŵŝ͘ŽƉŝƐĞŵƉĂŶĂƉƌŝŵĄƚŽƌĂ
ǎĄĚ
ǎĄĚĄŵ
Ž ĚŽůŽǎĞŶş ƷēŝŶŶŽƐƚŝ͕ ǌĚƌĂǀŽ ŶĞǌĄǀĂĚŶŽƐƚŝ͕ ƐƉůŶĢŶş ƉŽĚǀŽƚŶş
ŵ
ŵşŶĞŬĞǀƌŽƉƐŬĠĂēĞƐŬĠůĞŐŝƐůĂƚŝǀǇ
ĂĂǀŶĞƉŽƐůĞĚŶşƎĂĚĢǎĄĚĄŵŽƉƎĞĚǀ
ůŽ
ůŽǎĞŶş ƐŵůƵǀ͕ ŶĂ ǌĄŬůĂĚĢ ŬƚĞƌǉĐŚ
ŵ
ŵĢƐƚŽ WƌŽƐƚĢũŽǀ ǀǇƉůĂƚŝůŽ ĨŝƌŵĢ͕
ƌƌĞƐƉ͘ ĨŝƌŵĄŵ ƉĞŶşǌĞ ĚĂŸŽǀǉĐŚ
ƉŽƉůĂƚŶşŬƽ͘ ĄůĞ ƌŽĚŝēĞ ŵƵƐş
ďǉƚ ŝŶĨŽƌŵŽǀĄŶŝ͕ Ž ŬƚĞƌĠ ƓŬŽůǇ
ƐĞũĞĚŶĄĂũĂŬďƵĚĞĐĞůĄƐŝƚƵĂĐĞ
ŶĂƉƌĂǀĞŶĂĂƓŬŽůǇƐĂŶŽǀĄŶǇ͘:ĚĞ
ǀǀƉƌǀŶşƎĂĚĢŽǌĚƌĂǀşĚĢƚş͊͞
yy  ƉŽŬƵĚ ũĚĞ Ž ĂŬƚƵĄůŶş ƚĠŵĂ
ĐŽǀŝ
ĐŽǀŝĚƵ͍
ͣĚĞ
ͣĚĞǀĞůŵŝƌĄĚĂƉŽĚĢŬƵũŝǌĂŽďĢƚĂǀŽƵ
ǀŽƵ Ă ǀǇƐŽĐĞ ŽĚďŽƌŶŽƵ ƉĠēŝ ůĠŬĂƎƽŵ
Ǝƽŵ͕ƐĞƐƚƌĄŵĂĚĂůƓşŵǀŶĞŵŽĐŶŝĐŝ
WƌŽ
WƌŽƐƚĢũŽǀ͘ DĄŵĞ ǌĂ ĐŽ ĚĢŬŽǀĂƚ
ǀǀƚĠƚŽŶĞůĞŚŬĠĚŽďĢ͘DŽũĞƉŽǌŶĄŵƚĠ
ŬĂ
ŬĂŶĂǌĄǀĢƌ͘sŽůĞũƚĞƉƌŽƐşŵƉŽŵŽĐ
ǌĄ
ǌĄĐŚƌĂŶŶĠ ƐůƵǎďǇ ƐƉşƓĞ ĚƎşǀĞ ŶĞǎ
Ɖ
ƉŽǌĚĢ͘ ,ůĂǀŶĢ ǀēĂƐ͊ WƎĞũŝ ǀƓĞŵ
ǌǌĚƌĂǀşĂƉƎĞŬŽŶĄŶşƚĠƚŽŶĞůĞŚŬĠ
ĐŽǀŝĚŽǀĠĚŽďǇ͘͞
;ƉƌͿ
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Senátorka Jitka Chalánková v exkluzivním rozhovoru
nejen o kauze, ale rovněž o aktualitách z regionu
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Podle Jany Seifriedové by záležitost
pomohla řešit vyčleněná krmná místa
PROSTĚJOV Nedávná zpráva
Večerníku o krmení koček u Domova seniorů v Nerudově ulici vyvolal
řadu reakcí. Text vznikl na základě
podnětu lidí, kterým se nelíbí, že
jedna z obyvatelek města nechává misky s krmením pro kočky na
pozemcích poblíž jejich obydlí. Na
jejich stížnosti reagovala milovnice
zvířat a zakladatelka spolku Mourek
Prostějov Jana Seifriedová, která se
toulavým a opuštěným kočkám
snaží dlouhodobě pomáhat.
Zástupkyně spolku nesouhlasí s přístupem Městské policie Prostějov
a odmítá přirovnání koček k holubům. „Kočka stejně jako pes je
zvíře v zájmovém chovu a obec má

povinnost se o něj postarat. To, že
strážníci odchytávají a starají se jen
o zatoulané psy, víme. Je to proto,
že pes může někoho pokousat a to
by byl malér,“ argumentuje Jana Seifriedová, zástupkyně spolku, který je
podporován i ze strany prostějovského magistrátu.
Podle Seifriedové zákaz krmení
koček nic nevyřeší. „Pokud by se
vyčlenilo místo, kde by paní mohla
pravidelně jednou za den kočičky nakrmit, zvířata by si na místo
i pravidelný čas zvykla. Misky od
jídla by pak mohly být po krmení
odstraněny. Paní jsme rovněž slíbili,
že jak skončí mrazy, všechny kočky vykastrujeme, aby se na místě

nepřemnožily. Omezení potravy má
za následek pouze oslabení zvířat,
u nichž se pak snáze šíří různé choroby,“ dodává Jana Seifriedová, která
naopak vítá, pokud lidé o nějakou
kolonii koček pečují. „Vždy jim rádi
pomůžeme s odchytem a následnou
kastrací. Počet zvířat se tak reguluje
a zvířata se drží na daném místě, kde
jsou krmena a mají případně i zateplené boudičky. Řešením by byla
městem povolená krmná místa, jako
to vidíme na příkladech ze zahraničí,“ navrhla Jana Seifriedová, jež
nám i poskytla telefonický kontakt
na paní krmící kočky poblíž domova seniorů. Na něj se však Večerník
opakovaně nedovolal.
(mls)

NA VÁŠ NÁMÌT

/KUM[PGEJCPÆPCXGąGLPÚEJRTQUVTCPUVXÊEJX[XQN¾XCLÊURQT[

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

(QVQCTEJÊX&&,GUGPGE

:^E KƚĄǌŬĂ͕ ŬƚĞƌŽƵ Ɛŝ ŬůĂĚĞŵĞŝŵǇǀŽŵŽǀĢƉƌŽƐĞŶŝŽƌǇǀ:ĞƐĞŶĐŝ͘KďĂǀǇŽďƵĚŽƵĐŶŽƐƚ ƐƚƎşĚĄ ŶĂĚĢũĞ͘ :ƐŵĞ ƐŝůŶş
ĂƐƉŽůĞēŶĢǀƓĞĐŚŶŽǌǀůĄĚŶĞŵĞ͊
WŽǌŝƚŝǀŶş ŵŽƚŝǀĂĐĞ Ă ŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşƉŽĚƉŽƌĂũƐŽƵǀƚĠƚŽŶĞůĞŚŬĠ ƉĂŶĚĞŵŝĐŬĠ ĚŽďĢ ũĞĚŶĢŵŝ
ǌ ŶĞũĚƽůĞǎŝƚĢũƓşĐŚ ĂƚƌŝďƵƚƽ ŵĞǌŝůŝĚƐŬǉĐŚǀǌƚĂŚƽ͘
K ŶĂƓĞ ǌĚƌĂǀş ƐĞ ƉĞēůŝǀĢ ƐƚĂƌĄ ƚǉŵ ǌĚƌĂǀŽƚŶşĐŚ ƐĞƐƚƎŝēĞŬ
Ă ŽƓĞƚƎŽǀĂƚĞůĞŬ͕ ŬƚĞƌĠ ŶĄŵ
ŬĂǎĚǉ ĚĞŶ ŶĞũĞŶ ŵĢƎş ƚĢůĞƐŶŽƵ
ƚĞƉůŽƚƵ͕ ĂůĞ ƉƎĞĚĞǀƓşŵ ĚŽŚůşǎş
ŶĂŶĂƓŝĨǇǌŝĐŬŽƵŬŽŶĚŝĐŝĂƉƎŝĚƌƵǎĞŶĠ ǌĚƌĂǀŽƚŶş ƉƌŽďůĠŵǇ͘ WƌŽ
ǌǀǉƓĞŶşŶĂƓşďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝƉƎŝŬŽŶƚĂŬƚƵƐĚƌƵŚǉŵŝůŝĚŵŝũƐŽƵŶĄŵ
ĚĞŶŶĢ ƉŽƐŬǇƚŽǀĄŶǇ ĐŚŝƌƵƌŐŝĐŬĠ
ƌŽƵƓŬǇĂƌĞƐƉŝƌĄƚŽƌǇ͘
DĠŶĢƐĞŽƐŽďŶĢǀşĚĄŵĞƐĞƐǀǉŵŝ ďůşǌŬǉŵŝ͕ ƉƌŽ ŬƚĞƌĠ ũĞ ƐŽƵēĂƐŶĄ ƐŝƚƵĂĐĞ ƚĂŬĠ ƐůŽǎŝƚĄ͘ Ă
ǌƉƎşƐŶĢŶǉĐŚŚǇŐŝĞŶŝĐŬǉĐŚĂďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşĐŚ ƉŽĚŵşŶĞŬ ũƐŽƵ
ǀ ŶĂƓĞŵ ǌĂƎşǌĞŶş ƌĞĂůŝǌŽǀĄŶǇ

ŶĄǀƓƚĢǀǇ ŬůŝĞŶƚƽ ƌŽĚŝŶŶǉŵŝ ƉƎşƐůƵƓŶşŬǇ͘ EŽǀĢ ďǇůĂ ǌĂǀĞĚĞŶĂ
Ă ũĞ ŝ ŚŽũŶĢ ǀǇƵǎşǀĄŶĂ ŵŽǎŶŽƐƚ
ŬŽŶƚĂŬƚŶşĐŚŚŽǀŽƌƽƉƎĞƐĂƉůŝŬĂĐŝ
ƐŬǇƉĞ͕ ŬƚĞƌĄ ƉƎĞĚƐƚĂǀƵũĞ ǌĐĞůĂ
ďĞǌƉĞēŶǉǌƉƽƐŽďŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ͘
:ƐŵĞŽƉĂƚƌŶş͘ŚƌĄŶşŶĄƐǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐŝĚŽŵŽǀĂ͕ũƐŵĞŽŚůĞĚƵƉůŶş
ĂǌŽĚƉŽǀĢĚŶşŬƐŽďĢŶĂǀǌĄũĞŵ͘
EĢŬĚǇũĞƚŽƚĢǎŬĠ͘^ƚǉƐŬĄƐĞŶĄŵ
ƉŽ ƐƉŽůĞēŶǉĐŚ ĂŬƚŝǀŝƚĄĐŚ͕ ĚĞůƓşĐŚƉƌŽĐŚĄǌŬĄĐŚʹƉŽƐƚĞƐŬŶĞƐŝ
ŶĞũĞĚĞŶŬůŝĞŶƚēŝŬůŝĞŶƚŬĂ͘
KƚŽǀşĐĞƐĞǀĢŶƵũĞŵĞŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşŵ ēŝŶŶŽƐƚĞŵ͕ ŵŽƚŝǀĂĐş ƐĞ
ƐŶĂǎşŵĞ ǌĂĐŚŽǀĂƚ ƉŽǌŝƚŝǀŶş ŶĄŚůĞĚŶĂƐŝƚƵĂĐŝ͘ƽůĞǎŝƚĄũĞƉƌĂǀŝĚĞůŶŽƐƚ͕ǌĄďĂǀĂĂŚƵŵŽƌ͘ƚĞŵĞ
ǌƉƌĄǀǇ͕ƉƎĞĚĄǀĄŵĞƐŝŝŶĨŽƌŵĂĐĞ͘
^ĞǌŶĂŵƵũĞŵĞ ƐĞ Ɛ ŚŽƌŽƐŬŽƉǇ͕
ĚŝƐŬƵƚƵũĞŵĞ ŶĂĚ ũşĚĞůŶşēŬĞŵ͘
WƌŽĐǀŝēƵũĞŵĞ ƉĂŵĢƛ ŝ ƚĢůŽ͘ WŽǌŶĄǀĄŵĞŽƐŽďŶŽƐƚŝ͕ŽďũĞǀƵũĞŵĞ
ƉƌĂŶŽƐƚŝŬǇ͘sǌƉŽŵşŶĄŵĞĂƐŽƵƚĢǎşŵĞ͘,ƌĂũĞŵĞƌŽǌŵĂŶŝƚĠƐƉŽůĞēĞŶƐŬĠ ŚƌǇ͕ ƉƌŽǀĄĚşŵĞ ŵŽƚŽƌŝĐŬĄ ĐǀŝēĞŶş͕ ƐŬůĄĚĄŵĞ ƉƵǌǌůĞ͕

ůƵƓƚşŵĞ ŬƎşǎŽǀŬǇ͕ ŵĂůƵũĞŵĞ͕
ǀǇƚǀĄƎşŵĞ ĚĞŬŽƌĂĐĞ͘ WĞēƵũĞŵĞ
ŽŶĂƓĞƌŽǌƚŽŵŝůĄǌǀşƎĄƚŬĂ͘
WƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵ ƐŵǇƐůƵƉůŶǉĐŚ
ĂŬƚŝǀŝƚ ƐĞ ƐŽƵƐƚƎĞĚşŵĞ ŶĂ ũĞĚŝŶĞēŶŽƐƚ ēůŽǀĢŬĂ͘ WƌŽǀĄĚşŵĞ
ƌƽǌŶŽƌŽĚĠ ƚĞƌĂƉĞƵƚŝĐŬĠ ēŝŶŶŽƐƚŝ
ŶĞďŽƐĞũĞŶǌĂƐƚĂǀşŵĞĂŶĂƐůŽƵĐŚĄŵĞ͕ ƐĚşůşŵĞ ǎŝǀŽƚŶş ŽƐƵĚǇ͕
ƌĂĚŽƐƚŝ ŝ ƐƚĂƌŽƐƚŝ͘ KĚŵĢŶŽƵ ƐĞ
ƐƚĄǀĂũşǎŝǀŽƚŶşǌŬƵƓĞŶŽƐƚŝŬŽƵǌůşĐş
ƌĂĚŽƐƚǌĞƐƉŽůĞēŶĢƉƌŽǎŝƚĠĐŚǀşůĞ͘
sŽďĚŽďşǀůĄĚŶşĐŚƌĞƐƚƌŝŬĐşŶĄŵ
ǌĂũŝƓƛƵũş ƉƌĂĐŽǀŶşĐŝ ĚŽŵŽǀĂ ǀĞ
ǀĢƚƓşŵşƎĞŝŶĄŬƵƉǇĚůĞŶĂƓŝĐŚŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşĐŚƉƎĄŶşĂƉŽƚƎĞď͘dǉŵ
ǌĚƌĂǀŽƚŶşŬƽǌ&ĂŬƵůƚŶşŶĞŵŽĐŶŝĐĞ KůŽŵŽƵĐ ũŝǎ ƌĞĂůŝǌŽǀĂů ǀ ŶĂƓĞŵ ĚŽŵŽǀĢ ĂƉůŝŬĂĐŝ ǀĂŬĐşŶǇ
ƉƌŽƚŝŽŶĞŵŽĐŶĢŶşĐŽǀŝĚͲϭϵ͕ĐŽǎ
ŶĄŵƉƎŝŶĄƓşǀĢƚƓşƉŽĐŝƚŽĐŚƌĂŶǇ
ĂǌĄƌŽǀĞŸŶĄŵĚĄǀĄŝƚƵƉŽƚƎĞďŶŽƵŶĂĚĢũŝŶĂŶĄǀƌĂƚŬŶŽƌŵĄůŶşŵƵ ǌƉƽƐŽďƵ ǎŝǀŽƚĂ͘ WƎşƐůŝď ǌŶŽǀƵǌşƐŬĄŶşƉŽĚŵşŶĞŬŽďǇēĞũŶĠŚŽ
ĚŶĞďĞǌŽŵĞǌƵũşĐşĐŚŽƉĂƚƎĞŶşƐĞ
ŵŽǎŶĄďƌǌǇŶĂƉůŶş͘
;ƉƌͿ
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zprávy z regionu
aneb jsme s vámi u toho...
RYCHLÝ
MOST NA CYKLOSTEZCE .2/(03ì(+5$'< 9(ÿ(5
NÍK
%8'(+2729ă'2.21&(35É='1,1
Na řidiče, kteří po komunikaci jezdí, si počíhají policisté
Revoluèní chtìjí dodìlat
ještì letos?

Kostelec na Hané (mls) - Po roční pauze by se měli stavbaři opět
pustit do oprav Revoluční ulice
v Kostelci na Hané. Rekonstrukce
této důležité ulice byla rozdělena
do tří etap. Druhá v pořadí byla
dokončena v listopadu 2019. Stále
však ještě zbývá dodělat třetí úsek.
„V této věci již bylo vypsáno výběrové řízení na stavební firmu, ještě
letos by se měly rozběhnout práce,“
potvrdil Večerníku starosta Kostelce na Hané František Horák.

PLUMLOV Téměř 70 metrů dlouhý most, který se stane součástí nové cyklostezky kolem plumlovské přehrady, se už staví.
Stavbaři při aktuální výstavbě základů pro pilíře využívají nižšího stavu vody v nádrži. Tu Povodí Moravy nechalo odpustit
v souvislosti s chystanou opravou hráze. Most včetně zbývající
části cyklostezky by měl být hotový nejpozději letos v srpnu.

PŮVODNÍ
zpravodajstvíí
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Stále více lidí míří na vycházku kolem plumlovské přehrady po nové
cyklostezce vedoucí od letního kina
kolem hotelu Plumlov a přes pláž
U Lázničků. Na své vycházce mohou
pozorovat stavební ruch související
s výstavbou mostu, který se již brzy
stane součástí stezky. „Most by měl
být dle smlouvy dokončen nejpozději na konci srpna, věřím však, že by

to mohlo být už během prázdnin,“
nastínila plumlovská starostka Gabriela Jančíková.
Souběžně s mostem budou stavbaři dokončovat také poslední část
cyklostezky, která vyústí pod kopcem na stávající cestě kolem přehrady, a to zhruba 200 metrů od
kempu Žralok. „Zbývající kus cesty
vedoucí do kempu je v majetku Lesů
ČR. Součástí projektu jeho oprava
není, už jsme o možnosti rekonstrukce diskutovali. Zda se však i do ní
pustíme, zatím nedokážu říct, záležet
bude na financích,“ zareagovala v této
souvislosti na dotaz Večerníku plumlovská starostka.

Suchdol bude pùl roku
QHSUÕMH]GQÙ
5VCXDCąKCMVW¾NP÷RąKDWFQX¾PÊOQUVPÊEJRKNÊąčX[WåÊXCLÊPKåwÊJQUVCXWXQF[XRNWONQXUMÆRąGJTCF÷

Lidé chodící po stezce nepochybně
uvítají přibývající lavičky, koše a další mobiliář, jenž se pomalu rozrůstá.
Naopak rozum zůstává stát nad tím,
že tu někteří lidé projíždějí svými auty.
„Už jsme tam pár takových objevili. Je
to hlavně v části u letního kina. Bude
na policistech, aby podobné jednání

patřičně pokutovali,“ varuje Jančíková,
které jsme se dále zeptali, zda by nebylo řešením umístění betonového kuželu, který by vjezd na stezku znemožnil.
„Problém je v tom, že cesta by v úseku
od pláže měla zůstat průjezdná, neboť
jedna z chat není jinak přístupná,“ vysvětlila Gabriela Jančíková.

(QVQ/CTVKP<CQTCN

S výstavbou zhruba dvoukilometrové cyklostezky se začalo loni
v únoru. Její vybudování přijde na
více jak 28 milionů korun. Kromě města Plumlova se na investici
podílí také sousední Mostkovice,
Olomoucký kraj, ale i Statutární
město Prostějov.

Suchdol (mls) - Tohle bude pořádná komplikace! Od pondělí
12. dubna bude zcela uzavřen
průtah Suchdolem. Dostat se od
křižovatky ve Ptenském Dvorku
na podstatnou část Konicka tak
již nebude možné. Poměrně dlouhá objížďka povede přes Stražisko
a Konici. Uzavírka potrvá do konce října, důvodem je výstavba kanalizace a ČOV v obci.

Pardubický kraj -JGD>DNO½KJGPKDàÁ>C
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]&KRUQLFGR']EHOX
îç
®©íâìqÜäèë

5RQLGPÊOG\K&\DGNGOC%JQTPKEGOKUGRQVąÊNGVÆRCW\GRQFCąKNQCNGURQÿé¾UVGéP÷
QDPQXKVPCMQPEKTQMW
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

DZBEL Tohle je hodně dlouhý příběh. Už to bude deset let, co bylo
přerušeno spojení mezi Dzbelem
a Chornicemi. O tři roky později se
jej alespoň částečně podařilo obnovit. Nyní je vše opět jinak.
Spojení na kdysi slavné Moravské západní dráze bylo přerušeno na konci roku
2011. Důvodem byly úspory ze strany
Pardubického kraje, který musel na
provoz nepříliš vytíženého a ztrátového
spoje Českým drahám doplácet. Stejné
důvody za tímto krokem stojí i nyní.

Němčice nad Hanou (mls) Městská knihovna v Němčicích
nad Hanou vyhlašuje 16. ročník
soutěže „Andersenova hvězdička“
určené žákům základních škol.
Tentokrát to bude na téma „Život s covidem“. Své literární práce
mohou autoři posílat na e-mail:
knihovna@nemcicenh.cz. Uzávěrka soutěže je 31. března 2021.
Autoři nejlepších prací budou odměněni. „Velmi mne těší, že akce,
kterou jsem před šestnácti lety založila, žije už deset let svým vlastním životem,“ usmála se Luďka
Kouřilová.

æiìqÜ
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ání,
jediné vloup hla
dosá
škoda však

zjistili jsme

Na internetových stránkách pardubického hejtmanství lze dohledat informaci, že spojení bylo
minimálně do Velikonoc omezeno
v souvislosti s šířením koronaviru
a restrikcemi vlády. Jediný spoj, kterým se tedy dá dojet z Prostějova
přes Dzbel až do Chornic v sobotu i v neděli vyjíždí v 17:02 z prostějovského nádraží, ve Dzbelu je
v 17:54 a v Chornicích v 18:11 hod.
Provoz tohoto spoje dotuje Olomoucký kraj.
(mls)

PROSTĚJOVSKO Tuší, že už jim
„teče do bot“? Přesunuli se jinam?
Nebo už mají alespoň na chvíli
dost? Zloději, kteří od začátku letošního roku řádili v rodinných
domech na jihu Prostějovska,
si dali minimálně na nějaký čas
pauzu. Zatímco během poměrně
krátké doby byly v takových Vřesovicích vykradeny hned čtyři domy,
za uplynulý měsíc policisté evidují
jediný případ vloupání. V tomto
případě si však pachatel či pachatelé přišli na 450 000 korun!
Zhruba před měsícem Večerní k přinesl informace o tom, že od Nového

Nad Nìmèicemi vyjde
Andersenova hvìzdièka

2ąKRQUNGFPÊOXNQWR¾PÊX0G\CO[UNKEÊEJUKNWRKéRąKwGNPCUXÆ
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

roku dochází na jihu Prostějovska
k nebývalému nárůstu vloupání.
Policisté evidovali celkem jedenáct
případů, což byl ve srovnání s předchozími lety výrazný nárůst. Například ve Vřesovicích byly vykradeny
celkem čtyři domy, zasaženy byly
také Vranovice-Kelčice, Otaslavice,
Mořice či Želeč.
Všechna vloupání měla společné to,
že zloději obvykle z domů brali pouze peníze a šperky.
Zajímalo nás, zda k vykrádání rodinných domů dochází i nadále, či jestli
se policistům podařilo pachatele dopadnout?

„Od poloviny února evidujeme na
Prostějovsku jediný případ vloupání
do domu. Došlo k němu čtyřiadvacátého února v obci Nezamyslice.
Pachatel dům prohledal a vzal z něho
finanční hotovost v různých měnách
a šperky v celkové hodnotě téměř čtyři
sta padesát tisíc korun. Na dalších dvacet tisíc korun pak majitel domu vyčíslil škodu poškozením,“ reagoval František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje.
Zloděj či spíše zloději policistům však
zatím unikají. „Pátrání po neznámém
pachateli stále probíhá,“ potvrdil
v této souvislosti Kořínek.
(mls)
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ŘÁDKOVOU INZERCI
A VZPOMÍNKY PŘIJÍMÁ
NEPŘETRŽITĚ
NA E-MAILU:
INZERCE@
VECERNIKPV.CZ
a TEL.: 608 960 042

Bordel za mlýnem! Vrchoslavice zkouší zavézt odpadky

PROSTĚJOV
Nepříjemnou
zkušenost s pořádností lidí nyní
udělali ve Vrchoslavicích na jihu
Prostějovska. A ne poprvé. Zatím neznámý člověk obci zaneřádil odpadem areál Zamlýní,
kde se koná i oblíbený festival
Rockový mlýn. A skladba odpadu? Různorodá. Na místě se
tak vyskytly dámský deodorant,
obaly od potravin, zubní pasta
nebo použitý respirátor…

Michal SOBECKÝ

„Předpokládáme, že to není nikdo od nás, protože své lidi známe. Navíc je zvláštní, že si ten
člověk dal tolik práce, že musel
někde zastavit a pak jít ještě kus
pěšky s odpadem,“ uvedl starosta
obce Dušan Svozílek.
Obec se nakonec rozhodla řešit
problém po své ose. Bez zásahu
dalších úřadů. „Policii jsme ne-

kontaktovali, řešíme to tak, že
to uklidíme. Je to naše povinnost. Na někoho podezření ale
máme,“ konstatoval pro Večerník starosta. Konkrétní však být
nechtěl.
Bohužel nejedná se zdaleka
o první případ, kdy podobné
chování v katastru obce zaznamenali. Lidé si některé jeho
kouty se smetištěm pletou
pravidelně. „Bohužel se u nás

černé skládky množí. A množí
se i přesto, že je prodloužený
výběr poplatků za odpady. Takže i když lidi nemají zaplaceno,
i tak se jim vyváží. Nechápu
tedy, proč to někdo dělá,“ kroutí hlavou Svozílek.
Na Prostějovsku nejde o ojedinělé případy. Jako nepovolené
úložiště odpadu pravidelně slouží třeba i lesík lemující koryto
říčky Brodečky.
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Naše redakce na ulici
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řidiče, kterého odpoledne zastavila
policejní hlídka v katastru obce Otinoves. Z testu na alkohol vyšel dobře, protože výsledek byl negativní,
ovšem záhy vyšlo najevo, že vozidlo
Fiat Ducato nesmí řídit, protože řidičské oprávnění pozbyl, jelikož se
v loňském roce takzvaně „vybodoval“. Nyní je podezřelý z trestného
činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
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PŮVODNÍ
zpravodajství

Kdo by neznal věčně bujarého a uřvaného strýce Pepina? Postava z Postřižin je společně s Josefem Švejkem
jednou z nejznámějších v historii českého filmu i literatury. Skutečný strýc
Pepin se coby Josef Hrabal narodil 23.
srpna 1882 v Konici. Byl prvním ze
čtyř dětí. „Jeho o sedm let mladší bratr
František je z Hrabalovy vzpomínkové knihy znám jako Francin. Šlo o nevlastního otce známého spisovatele,“
vysvětlil Michal Kirš ve své diplomové
práci „Strýc Pepin v díle Bohumila
Hrabala.“

Martin ZAORAL

pro Večerník

Rodina Hrabalova bydlela v konické
ulici Na Příhonech v domě č. p. 125.
Mezi sousedy neměla zrovna nejlepší pověst. Třeli bídu s nouzí, chalupu
měli na spadnutí a kolem ní nepořádek. „Na těch Příhonech bývalo
zpravidla rušno. Křik, pěsti, košťata,
vidle, lopaty… Příčinou vády bylo
zpravidla Hrabalovo hnojiště se „sociálním zařízením“, všecko vystrčené do ulice. Sousedé vyvolali kvůli
tomu řízení u komise, ale kdepak
na starou Hrabalku. Ukázala komisi to, co se normálně neukazuje…,“
vyprávěl konický rodák František
Továrek v časopise Prostějovská
Štafeta.

S HRABALY V KONICI
BÝVALO RUŠNO

BRODEK U PROSTĚJOVA K dopravní nehodě na dálnici došlo minulou středu na 11. kilometru D46
ve směru z Vyškova na Prostějov,
konkrétně nedaleko sjezdu k Brodku u Prostějova. Šofér osobního
auta tady nezvládl jízdu „na vodě“.
„Havárie osobního automobilu značky
DS 5 se stala ve středu sedmnáctého
0GPÊVQå¾FPÚPG\MWwGPÚ\Cé¾VGéPÊMCNG března v 15.45 hodin. Osmačtyřicetiletý
wQHÆTVQJQVQCWVCRTQUV÷LÊ\FW\COQMTCPG- řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu
a povaze vozovky a v dešti na mokré
\XN¾FNCPCF¾NPKEKXLGNFQUXQFKFGN

ZHQVQ2QNKEKGè4 vozovce dostal smyk. S neovladatelným

V DEŠTI
NEOVLÁDL VOZIDLO,
9-(/'2.$/8Ņ(

vozem pak přední i zadní částí narazil
do krajových svodidel,“ uvedl František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje s tím,
že ke zranění osob při havárii nedošlo.
„Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na sto pět tisíc korun. Alkohol u řidiče policisté vyloučili
provedenou dechovou zkouškou.“
A jak ještě policejní mluvčí dodal, přestupek šoféra vyřešili policisté uložením pokuty na místě. K omezení provozu v místě nehody nedošlo. (mik)

přestavbě v katastrofálním stavu a začát- svého života, tedy dlouhých 43 let. Bohumilu Hrabalovi bylo deset let, když
kem loňského roku byl zbourán.
se s Pepinem seznámil. Jeho nevlastní
UČITEL SLAVNÉHO
strýc jej ohromil svým „showmanSPISOVATELE
stvím“ i životní filosofií, dalo by se říci,
že se stal jeho učitelem. „Vždyť pro mne
V Konici Josef Hrabal žil až do svých 42 právě ti lidé ze smetiště epochy jsou
let. Zatímco zde však spíše živořil, jeho vším. Můj strýc Pepin, obuvník a slamladší bratr František se stal správcem dovník, ten mě skoro všechno naučil,“
pivovaru v Nymburku. Tam za ním Jo- napsal spisovatel o muži, který ostatní
sef v roce 1924 dorazil na dvoutýdenní fascinoval svojí okouzlující bezpronávštěvu. Začal tam však pracovat jako středností a k němuž se vázalo neuvěřipivovarský dělník a zůstal až do konce telné množství veselých historek.

ze strany 4

PLUMLOV Město Plumlov vlastní zámek už šestadvacet let. Stejně dlouhou
dobu se hovoří o potřebnosti jeho rozsáhlé rekonstrukce. Zásadním přelomem bylo, když zde na přelomu tisíciletí došlo ke kompletní opravě střechy
a výměně prohnilých krovů.
Před více jak deseti lety ve městě vznikla
obecně prospěšná společnost a na zámek
s řadou nápadů nastoupil energický kastelán Robert Doleček. Poměrně brzy se
však ukázalo, že bez zásadnější finanční
investice jsou podobné vize pouhými chimérami. Na zámku se v dalších letech díky
městu, Spolku Plumlovských nadšenců
i dalších konala celá řada podařených akcí,
probíhaly zde i dílčí úpravy včetně výměny
a doplňování výplní oken. Asi největším
úspěchem bylo zpřístupnění dlouho nevyužívaného čtvrtého patra budovy, na
zásadnější rekonstrukci však peníze nebyly.

➢
5DGDGRSRUXġLOD
]iPHN]D1.3
Nyní tyto naděje opět vstávají z popela. Plumlovský zámek se totiž nedávno
dostal na Indikativní seznam národních kulturních památek. „Znamená to,
že Vědecká rada Ministerstva kultury
doporučila prohlášení zámku za národní kulturní památku. Je to významný
posun, který pro nás znamená mimo
jiné i to, že si již můžeme požádat o vyšší dotaci z evropských peněz,“ vysvětlila
plumlovská starostka Gabriela Jančíková, podle níž bez peněz z EU nebude
možné zámek opravit.
Otázkou přesto stále zůstává, zda
Plumlov bude se svojí žádostí v budoucnu úspěšný. Každopádně dílčí
úpravy na něm budou probíhat i letos
na jaře, kdy se bude dokončovat rekonstrukce bašty a rovněž se připravuje
oprava vstupní brány.
(mls)

3ítOHÿLWRVWXKDVOD
V0DġiNHP
Velkým posunem bylo dokončení projektu na kompletní opravu fasády zámku,
na nějž již mohlo město žádat dotace.
Stalo se tak před pěti lety. Náklady však
dosahovaly bezmála 100 milionů korun
a vedení Plumlova zjistilo, že tak velké
peníze není ochoten do památky nikdo
poskytnout. I proto se rozhodlo zvýšit
její prestiž zapsáním na seznam sárodních
kulturních památek (NKP), na němž je
z regionu pouze prostějovský Národní
dům. Ani to však nešlo snadno. Největší
naděje svitla v době, kdy se náměstkem
ministra kultury stal Alois Mačák. Ten
na jedné z akcí prohlásil, že by se zámek
měl na prestižní seznam dostat do konce
roku 2019. Jenže Mačákovo působení na
ministerstvu vzalo relativně rychlý konec a s ním se na nějaký čas rozplynuly
i plumlovské naděje.

Projekt kompletní opravy Plumlovského
zámku E\OGRNRQĀHQXçSőHGSěWLOHW\

Během první světové války sloužil Josef
Hrabal v armádě Rakouska-Uherska. Po
jejím skončení pobýval v rodné Konici,
kde se živil ševcovinou, jenže se mu příliš nedařilo. Přesto mohl občas zajít do
tehdejšího hostince U Bílého koníčka,
který byl jednou z dominant konického
náměstí. Ve stejném objektu působila
později Kožetvorba, dům však byl po

NA PIVO
K BÍLÉMU KONÍČKU
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vé části hlavy. Ke zranění dalších osob
nedošlo. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na dvaačtyřicet tisíc korun,“ konstatoval.
Alkohol u řidičky vozidla policisté
na místě vyloučili. U cyklisty ovšem
dechovými zkouškami změřili hodnoty 1,37 a 1,26 promile alkoholu
v dechu. „Pro své jednání je tak muž
nyní podezřelý z několika dopravních
přestupků. Nejpřísněji postižitelným
je řízení pod vlivem alkoholu. Za ten
mu v případě prokázání viny hrozí pokuta až do výše padesát tisíc korun,“
spočítal František Kořínek.

([NOX]LYQËUR]KRYRUV WLVNRYRXPOXYêË2ORPRXFNÇKRNUDMH

vozidla a v prostoru zúžení dálnice
do jednoho jízdního pruhu u Olšan
u Prostějova najel na dvě směrové desky,“ prozradil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
Ke zranění osob při dopravní nehodě nedošlo. Výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena na
65 tisíc korun. „Alkohol u řidiče policisté na místě vyloučili provedenou
dechovou zkouškou. K omezení provozu v místě nehody nedošlo,“ dodal
mluvčí.
(mik)

5VCTwÊąKFKéUGUGUXÚOCWVGOPGXGwGNFQ\×åGPÆJQLÊ\FPÊJQRTWJWPCF¾NPKEKCRQTC\KN
UO÷TQXÆFGUM[0CXQ\KFNGUK\RčUQDKNTQXP÷åOGPwÊwMQFW
ZHQVQ2QNKEKGè4

OLŠANY U PROSTĚJOVA Na dálnici mezi Prostějovem a Olomoucí
se během uplynulého týdne objevila dopravní omezení, která směřují provoz do jediného jízdního
pruhu. Na tuto skutečnost ale nijak
nereagoval šofér, který se ve velké
rychlosti netrefil do zúžení.
„Ve středu 17. března dvacet minut po
poledni došlo na 32,5 kilometru dálnice D46 ve směru z Prostějova na Olomouc k dopravní nehodě osobního
5VCTwÊE[MNKUVCRQFXNKXGOCNMQJQNWXLGNFQMąKåQXCVM[X-NQRQVQXKEÊEJXFQD÷MF[RQJNCXPÊMQOWPKMCEKLGNQQUQDPÊCWVQ5T¾åEGUGPGFCNQ automobilu Škoda Octavia. Osmaše\CDT¾PKV
ZHQVQ2QNKEKGè4 desátiletý řidič neodhadl šířku svého

Michal KADLEC

obcemi Tovačov, Hrubčice a Klopotovice k dopravní nehodě osobního automobilu s cyklistou. „Podle dosavadního šetření měl jednasedmdesátiletý
cyklista do křižovatky od Klopotovic
vjet v době, kdy po hlavní komunikaci
od Tovačova k Hrubčicím pětačtyřicetiletá žena řídila osobní vozidlo Suzuki.
Došlo ke střetu pravé přední části vozidla s předním kolem bicyklu a následnému pádu cyklisty uprostřed silnice,“
popsal karambol František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
V pondělí 15. března v 17.30 hodin policie Olomouckého kraje. „Muž při
došlo v křižovatce komunikací mezi nehodě utrpěl lehké zranění v obličejo-

KLOPOTOVICE Alkohol nepatří za
volant, ovšem ani za řídítka jízdního
kola. Na tuto samozřejmost vůbec
nedbal senior, který minulé pondělí
v opilosti vjel na bicyklu do křižovatky v Klopotovicích přímo do jízdní
dráhy po hlavní komunikaci projíždějícímu osobnímu vozidlu. Jeho
řidička už nedokázala střetu zabránit
a jednasedmdesátiletý cyklista si při
pádu způsobil zranění obličeje.

2SLOÛVHQLRUYMHOGRNĆLæRYDWN\
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PROSTĚJOVSKO Frekventovaná
silnice z Prostějova do Ohrozimi
se na základě kráterů v úseku tzv.
ohozimského kopce dostala v celostátním srovnání mezi nejhorší
tankodromy v Česku. Kdo po komunikaci zkusil poslední dobou
projet, diví se, že nelichotivému
žebříčku s velkým náskokem
nevévodí... Nedávno na tomto místě
sice došlo k drobným úpravám
a větší „látání“ děr by se mělo rozjet
v dubnu, nýbrž na větší opravy je
třeba si počkat. V této souvislosti se
Večerník podrobně zajímal o zhruba pět let trvající přípravy na rekonstrukci silnice z Prostějova do Protivanova. Nejen na to odpovídala
v exkluzivním rozhovoru tisková
mluvčí Olomouckého kraje Eva
Knajblová.

yy Jak to aktuálně vypadá s projektem na rekonstrukci silnice II/150
mezi Prostějovem a hranicí kraje?
„Projektová dokumentace je rozdělena
do dvou etap. První z nich zahrnuje opravu silnice od obce Vícov
včetně průtahu touto obcí až po
okružní křižovatku v Plumlovské ulici
v Prostějově. Délka této trasy je 10,3
km.“
yy A ta druhá etapa?
„Ta se týká úseku od hranic kraje až
po začátek obce Vícov. Její délka je cca
13,1 km a byla rozdělena na celkem šest
úseků. Projekt obsahuje úpravu celkem tří úseků, a to v Malém Hradisku,
Stínavě a silnice mezi Stínavou a Vícovem. Zbytek byl předán Správě silnic
k zajištění opravy v rámci údržby.“

Martin ZAORAL

yy Už celý projekt získal stavební
povolení?
„Pro první etapu předpokládáme
získání povolení letos v létě. Druhá by
měla povolení získat letos na podzim.“
yy Kdy by se stavba měla
rozběhnout?
„Jedná se o velkou akci s vysokými
finančními náklady, proto je plánováno
podání žádosti o dotaci z IROP pro
příští plánovací období. V tuto chvíli
předpokládáme zahájení prací někdy
v roce 2023. Nejdříve nám ovšem musí
být poskytnuta dotace. To platí pro
první etapu rekonstrukce, druhá by
měla následovat.“
yy Přípravy projektu podle
dřívějších vyjádření komplikovaly
problémy s výkupem pozemků. Už
se je podařilo vyřešit?
„V rámci rekonstrukce silnice skutečně

dojde k záboru mnoha sousedících
pozemků, které je nutno smluvně
dořešit, případně vykoupit. V současné
době nejsou ještě všechny pozemky
vyřešeny. Toto sice nebrání vydání
stavebního povolení, nicméně vlastní
realizace stavby může být zahájena až
po dořešení všech majetkoprávních
vztahů.“
yy Jsou nějaké další důvody, proč
došlo k tak výraznému zdržení
příprav?
„Těch je hned několik… Jde například
o prodloužení trasy o zhruba tři
sta metrů až po okružní křižovatku
v Prostějově, nesoulad katastrálních
map či posouzení dopadu stavby na
krajinných ráz. Počítá se totiž s vykácením zhruba osmi stovek stromů. Ty
by měly být nahrazeny novými, jejich
umístění však není bezproblémové.“

5KNPKEG X ×UGMW QJTQ\KOUMÆJQ
MQREG PGF¾XPQ RTQwNC RTQXK\QTPÊOK ×RTCXCOK ,CM VQ X[RCF¾UMQORNGVPÊTGMQPUVTWMEÊ
UKNPKEG OG\K 2TQUV÷LQXGO
C 2TQVKXCPQXGO RTQ\TCFKNC
VKUMQX¾ ONWXéÊ 1NQOQWEMÆJQ
MTCLG'XC-PCLDNQX¾ PCUPÊOMWXGXÚąG\W 
2x foto: Martin Zaoral a
Facebook

Rekonstrukce silnice mezi Prostějovem a Protivanovem byla rozdělena do dvou etap

(YD.QDMEORYiÅ3RőiGQiRSUDYDRKUR]LPVNpKRNRSFH"1HMGőtYH]DGYDURN\´

Josef Hrabal závěrečné dny svého života
strávil v domově důchodců v Lysé nad
Labem, kde 22. března 1967 ve věku 85
let zemřel. Bohumil Hrabal následně nechal svému strýci na úmrtní oznámení
otisknout jeho vlastní citát, který se stal
i jeho celoživotním krédem. „…ach, panenkomarjá, ten život je stejně k zešílení
krásnej, ne že by byl, ale já ho tak vidím.“

ŽIVOT JE KRÁSNEJ

V objektu bývalého hostince U Bílého koníčka působila Kožetvorba
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Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

zprávy z regionu aneb jsme s vámi u toho...

region

KONICE „Obuvník, sladovník, naivní vypravěč, tanečník a zpěvák.“ Takto byl charakterizován Josef Hrabal na svém parte.
Nejenže se konický rodák stal věrnou předlohou nesmrtelného strýce Pepina z Hrabalových Postřižin, zásadním způsobem
ovlivnil tvorbu svého nevlastního synovce a jednoho z nejznáKontrola ho odhalila mějších českých spisovatelů. Jejich přátelství trvalo přes čtyři
desítky let. Nikoliv náhodou jsou oba muži společně pohřbeni
Bez následků nedopadne čtvrteční
kontrola pro osmačtyřicetiletého v jednom rodinném hrobě na hřbitově v Hradištku.

Na ulici Slunečnou v Kralicích na
Hané se vypravil z pátku 12. na sobotu 13. března neznámý pachatel
s cílem dostat se do stavební buňky
postavené před jednou z novostaveb. To se mu po odstranění visacího zámku bezpečnostní závory
a vylomení dveří podařilo. Vnitřek
objektu prohledal a odnesl řezačku
styroporu v hodnotě 2 000 korun.
Celkovou škodu, kterou nezvaný
host napáchal, si majitel vyčíslil na
3 200 korun. Událost policisté šetří
pro trestný čin krádeže s osmiletou
trestní sazbou, neboť čin pachatel
spáchal v době nouzového stavu.

Straka u novosotavby
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rozhovor večerníku
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Lékař, bývalý šéf záchranky a politik Pavel Holík ohlásil odchod do důchodu
PROSTĚJOV Čas nikdo nezastaví, jako jediný je spravedlivý a odměřuje všem stejně. Své
o tom ví známý a úspěšný lékař
i politik Pavel Holík (na snímku). Mimo nemocnici, kde strávil
dlouhá léta jako lékař anesteziologicko-resuscitačního oddělení,
ho Prostějované znají především
z jeho působení u prostějovské
záchranky, které také dlouhých
čtrnáct let šéfoval. A pak samozřejmě z politiky, dokonce i té
nejvyšší. Dvě volební období
byl poslancem Parlamentu ČR,
už devatenáct let je prostějovským zastupitelem, čtyři roky
byl radním v Prostějově i v Olomouckém kraji. Známá persona
před několika dny ohlásila odchod do důchodu. I když jak sám
přiznal, jen tak sedět doma v bačkorách rozhodně nevydrží...

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
KADLEC
yy První otázka nemůže být jiná.
Proč jste se rozhodl, že půjdete do
důchodu?
„To víte, léta běží a člověk nemládne. (úsměv) Od roku 1982, co jsem
nastoupil na oddělení ARO, jsem
každý týden držel několik nočních
služeb, to samé se pak týkalo i záchranky. Tady jsme museli vždy
přes den vyjet do minuty, v noci do
dvou. Už to všechno za těch čtyřicet let bylo vyčerpávající a stresující.
A o mém působení ve vysoké politice ani nemluvě. Avšak určitý entuziasmus a zápal pro práci mám. Takže
i když teď budu takzvaně papírový
důchodce, neznamená to, že nebudu
dělat nic. Sedět doma v bačkorách
bych rozhodně nevydržel.“
yy Takže vás ještě v bílém plášti
nebo oranžovém „dresu“ záchranáře uvidíme?
„Ano, úvazek na záchrance jsem si
zkrátil o polovinu a pokračuji v práci i jako anesteziolog v soukromém
zdravotnickém zařízení. Práci jsem
tedy omezil na polovinu a uvidím,
na co mi síly důchodce budou stačit
dál.“
yy Prostějované si vás zřejmě nejvíce vryli do paměti za vašeho působení u Zdravotnické záchranné
služby. Za ta dlouhá léta máte za
sebou tisícovky výjezdů v sanitkách. Vzpomínám si, že jste dokonce nebývalým chirurgickým
zákrokem pomohl na svět miminku z těla matky umírající po závažné autonehodě. Jak na to všechno
vzpomínáte?
„Na ten případ si vzpomínám velice
podrobně. Dnes bych to už asi neudělal, jsou přece jen mnohem přísnější pravidla. A možná i s věkem
už bych neměl odvahu do toho jít.
Jednalo se tenkrát o velice závažnou
dopravní nehodu, při které žena ve
vysokém stupni těhotenství utrpěla
těžká zranění hlavy a nastala u ní
mozková smrt. Bylo to tenkrát hop
nebo trop, šlo doslova o vteřiny. Stál
jsem před bleskovým rozhodnutím,
jestli matka i dítě zemřou, nebo alespoň tomu dítěti dáme šanci. Nakonec jsem do toho šel a císařským
řezem v sanitce jsem dítě zachránil.
Občas mi tento případ někdo připomene. Na jedné straně mi to dělá
dobře a jsem pyšný, ale pak si zase
říkám, že jsem byl tehdy blázen!“
yy Je o vás známo, že máte rád
auta. A s tím se pojí také vaše zkušenosti s úpravami sanitek, že?

„No jasně! V roce 1982, kdy jsem
začínal na ARO v nemocnici, měla
záchranka jako sanitku Škodu
1203. A tu jsme tenkrát v nemocniční dílně vlastními silami upravovali, motor jsme vybavili karburátorem Weber. A tato ‚dvanáctsetrojka‘
pak sice ‚žrala‘, ale panečku jela!
Následně na záchranku přišla ruská
Latvia s motorem z Volhy. Byla to
větší sanitka se silnějším motorem,
o to míň ale brzdila! Takže zase
jsme měli práci. Pamatuji si také, že
už jako ordinář na záchrance jsem
jel do Prahy pro novou sanitku,
tentokrát auto značky Renault. To
bylo první vozidlo zcela speciálně
upravené jako vůz záchranné služby. Bylo pěkné, ale se slabým motorem, takže při jízdě do drahanského
kopce jsme raději vypnuli majáky
a na dvojku jsme vyjeli nahoru skoro krokem. Až v posledních deseti
nebo patnácti letech byly záchranné služby vybavovány opravdu
kvalitními vozidly, když přišla éra
Volkswagenů a Mercedesů.“
yy A celkově na své působení na
záchrance vzpomínáte jak?
„Práce na záchrance je specifická.
V nemocnici máte za sebou celý
tým kolegů specialistů a zdravotních sester. Jenže při výjezdu v sanitce jste jako lékař na všechno
sám, máte k dispozici jen jednoho
záchranáře a řidiče sanitky. Základní úkony tedy musíte provést sám,
u zákroků nelze selhat nebo se psychicky zlomit. A že ta práce je psychicky náročná, na to se spolehněte.
Některý lékař záchranky si tu práci
nese i domů, já jsem měl vždycky tu výhodu, že jakmile jsem byl
zase u svých blízkých, dokázal jsem
prostě vypnout a věnovat se čistě
rodině. Takže pokud bych svoje
působení u Zdravotnické záchranné služby měl v tomto kontextu
zhodnotit, bylo to velice těžké, ale
na druhou stranu krásné. Ten pocit,
když někomu pomůžete, nebo dokonce zachráníte život, to se snad
pocitově s ničím jiným nedá srovnat.“
yy Váš život provází také politika. Nepřetržitě od roku 2002 jste
prostějovským zastupitelem, jedno volební období jste byl radním
v Prostějově i v Olomouckém kraji.
A necelých osm let jste byl poslancem.
„Víte, já jsem měl první kontakty
s vysokou politikou už dávno předtím, než jsem byl zvolen poslancem.
Bylo to v době, kdy jsem jako ředitel
záchranky sháněl a nakonec i sehnal
peníze pro vybavení naší stanice
rychlé pomoci. A to jsem se často
obracel na vysoce postavené pány
či dámy. A pak to přišlo. Když jsem
se dostal v roce 2010 do Parlamentu ČR, začal jsem ihned pracovat ve
zdravotnickém výboru a účast v dalším výboru mě dokonce nasměrovala do zahraniční politiky. Tato práce
mě opravdu naplňovala a dokázal
jsem zároveň zajistit peníze pro zdravotnictví jak v kraji, tak přímo v Prostějově.“
yy Co vám práce v takzvané vysoké politice dala?
„Říká se, že politika je svinstvo. A já
teď s odstupem času musím potvrdit, že ne všechno bylo v Parlamentu
košer. Byli tam jistě i slušní lidé, kteří
se snažili něco dokázat a pomoci
obyčejným lidem ze svých volebních obvodů. Ovšem mezi poslanci
byli často i kariéristé, kteří po zvolení
do Poslanecké sněmovny okamžitě zapomněli na svoji práci, voliče
a mysleli si, že poslanci budou na doživotí. To byla zásadní chyba.“
yy Mluvíme spolu ve chvíli, kdy
jste ve svých čtyřiašedesáti letech

Stál jsem před bleskovým rozhodnutím,
jestli matka i dítě zemřou, nebo alespoň
tomu malému dáme šanci. Nakonec jsem do toho
šel a císařským řezem v sanitce jsem jej zachránil.
Občas mi ten případ někdo připomene.
Na jedné straně mi to dělá dobře a jsem pyšný,
ale pak si říkám, že jsem byl blázen!
Dnes bych to už asi neudělal...
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ohlásil odchod do důchodu. Ale
neláká vás znovu kandidovat do
Parlamentu ČR? Na podzim jsou
volby...
„Přiznám to. Ano, byl jsem osloven,
abych na podzim kandidoval v parlamentních volbách. Ovšem poděkoval jsem a tuto nabídku odmítl.
Jednak mám svůj věk a potom jsem
rád, že jsem se do Prostějova vrátil
a mohu pokračovat, byť jen na půl
úvazku, v medicíně.“
yy Příští rok jsou pro změnu komunální volby. Ani práce na radnici vás znovu neosloví?
„To je jiná věc! Vedení prostějovské
ČSSD jsem v tomto případě přislíbil, že do zastupitelstva bych kandidoval. Pro naše město bych rád ještě
i nadále využil svých zkušeností.“
yy Sociální demokraté se v celostátním měřítku nenacházejí
v dobré pozici, volební preference stále klesají. Co vy na to?
„Je to bída! A základ k této bídě byl
podle mého názoru položen už v minulém volebním období, kdy jsme
nedokázali prosadit svoji politiku
a naše výdobytky pro společnost.
Lidé v naší zemi tak nabyli dojmu,
že ČSSD nepotřebují. A nepotřebují levicovou politiku, protože se
mají dobře. Bohužel naše voliče nám
v uplynulých letech přebralo hnutí
ANO 2011, navíc premiér Babiš rád
a často hovořil o návrzích poslanců nebo členů vlády za ČSSD jako
o svých podnětech. My jsme prostě
tak neuměli svoji práci prodat, a přiznejme, že nám to na celostátní úrovni prostě nejde. Pro ČSSD prostě
nebylo spojenectví s hnutím ANO
2011 na vládní úrovni šťastné...“
yy Opusťme nyní politiku a pojďme k veselejším tématům. Slyšel
jsem, že kromě jiného jste také
sběratelem umění. Jakého?

„To je trošku přehnané tvrzení, že
jsem sběratel, ale pár obrazů přece
jen mám. (úsměv) Umění mě baví
a snažím se na to konto také neustále vzdělávat. Jsem také předsedou
městské komise pro nákup uměleckých děl a úzce spolupracuji s prostějovským kunsthistorikem panem
Macíkem. Preferuji hlavně autory
obrazů, kteří mají nějakou vazbu na
město Prostějov.“
yy Už jsme zmínili, že jste milovníkem rychlých aut. Prý jste kdysi
také závodil, můžete nám o tom
něco říct?
„Tak to už je dávná historie... V sedmdesátých a na začátku osmdesátých let minulého století jsem
dokonce jezdil automobilové
závody. A to do doby, než mi to
tehdejší primář ARO prostějovské nemocnice pan Bohanes zakázal. (směje se) Tenkrát mi jasně
řekl, ať si vyberu, jestli budu lékař, nebo závodník. Na tu dobu
ale vzpomínám velice rád. Jezdil
jsem automobilová rallye od těch
nižších stupňů až po ty nejvyšší,
včetně Valašské zimy a podobně.
Měli jsme na tehdejší dobu dobré
auto značky VAZ s obsahem motoru 1 600 kubických centimetrů.
To bylo tehdy jedno z nejsilnějších aut. Docela se nám dařilo,
jezdil jsem tenkrát s Jiřím Kiškou
z Plumlova. Pak jsem s tím skončil,
ale po pár letech jsem využil možnosti a jezdil jsem na závody znovu. Už ale jen jako lékařský dozor
na jednotlivých motoristických
akcích.“ (úsměv)
yy Prozradíte na rovinu, kolik jste
zaplatil pokut?
„A víte, že paradoxně za rychlou
jízdu ani nic? To spíš vždycky za
špatné parkování nebo za vjetí do
zákazu vjezdu!“ (pousměje se)

yy Pracoval jste v nemocnici, na
záchrance, byl jste ve vysoké politice. Samý stres, noční směny
a také často daleko od domova. Už
jste říkal, že máte hodně tolerantní manželku...
„To teda mám! Vzali jsme se v roce
1982, takže příští rok spolu budeme
už neuvěřitelných čtyřicet let. My
jsme spolu chodili už při studiu medicíny, ona je také lékařka. Celý náš
společný život byl o velké toleranci,
protože jak jste řekl, dlouhé a také
časté noční služby v nemocnici
a pak na záchrance, pak skoro osm
let v Praze, působil jsem také v Radě

Evropy ve Štrasburku. Manželka to
se mnou měla opravdu těžké. A já jí
musím poděkovat, že mě po celou
dobu vždy podporovala a pomáhala
mi. Teď v mém důchodovém věku si
mě užije snad víc.“ (směje se)
yy Máte nějaké životní krédo?
„Jako doktor, který za svoji kariéru viděl spoustu lidí v nejtěžších
zdravotních stavech, tak si vždycky
hodně nahlas říkám, abychom život
brali s nadhledem, ale i zodpovědně
vůči sobě i ostatním. A buďme rádi
za každý nový den! Život je totiž tak
křehký a měli bychom si ho maximálně vážit.“

vizitka
PAVEL HOLÍK
✓
✓
✓
✓

narodil se 23. května 1957 v Prostějově
známý prostějovský lékař a politik
je ženatý a má syna, rovněž lékaře
v roce 1976 maturoval
na Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově
✓ po dalších šesti letech úspěšně absolvoval lékařskou fakultu Univerzity
Palackého v Olomouci
✓ je držitelem atestace I. i II. stupně v oboru anesteziologie a resuscitace
a rovněž atestace v oboru urgentní medicíny
✓ v roce 1998 absolvoval kurz vedoucích pracovníků ve zdravotnictví
✓ v roce 2010 získal diplom celoživotního vzdělávání ČLK
✓ v letech 1982 až 1995 působil v prostějovské nemocnici
jako lékař na oddělení ARO
✓ od roku 1991 do roku 1995 pracoval navíc jako ordinář rychlé
zdravotnické pomoci, v letech 1995 až 1997 vykonával
i anesteziologickou praxi
✓ od roku 1997 do roku 2010 byl ředitelem prostějovské záchranky
✓ byl místopředsedou představenstva akciové společnosti Nemocnice
Olomouckého kraje
✓ od roku 2002 je nepřetržitě členem Zastupitelstva města Prostějova
- nejdříve jako nestraník za US-DEU, od roku 2008 za ČSSD
✓ v letech 2008 až 2012 byl neuvolněným radním Olomouckého kraje
✓ v roce 2010 úspěšně kandidoval do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, poslancem byl až do roku 2017
✓ mezi záliby patří motorismus, umění, lyžování, cestování
zajímavost: se svojí manželkou je ve šťastném svazku už 39 let
a podle něj je to především tím, že jeho životní partnerka
je nadmíru tolerantní

sonda večerníku
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Lidí bez přístřeší ve městě ubylo, problém tím ale nemizí
PROSTĚJOV Problematika lidí
bez domova se samozřejmě nevyhýbá ani Prostějovu, na druhou
stranu buďme rádi, že potíže s bezdomovci nejsou ve zdejším regionu
tak žhavé jako v Přerově, Ostravě či
Praze. Nicméně i zde strážníci denně řeší patálie s nepřizpůsobivými
lidmi, kteří přežívají na ulici a jsou
apatičtí k dodržování předpisů
a mnohdy i zákonů. A například
pití alkoholu na veřejnosti je v jejich podání častokrát ten nejmenší prohřešek. V posledních letech
však v Prostějově i podle policistů
bezdomovců ubylo. Možná i proto,
že mnohdy ztratili svá „hnízda“, ve
kterých si zřídili dočasné domovy.

Michal KADLEC

Ještě před pár lety se v Prostějově vyskytovalo hned několik míst, kde si
lidé bez trvalého přístřeší nad hlavou
vybudovali svá provizorní bydliště.

Staré baráky za hlavním nádražím,
kolonky podobných nemovitostí
i bývalé železniční depo za místním
nádražím, lesík mezi dálničním nájezdem a supermarketem Tesco, polorozpadlý správní domek u dřívější
vysílačky v Brněnské ulici a mnohá
další a další místa, kde bezdomovci přespávali a vytvořili si nouzová
útočiště. A dnes? Lesík u Teska byl
vykácen, nemovitosti v havarijním
stavu za místním nádražím byly
zbourány a další hnízda bezdomovců vyhořela.
„V budově depa za místním nádražím
nás přespávalo v jeden čas i padesát.
Teď se to bourá a většina z nás netuší,
kam půjde,“ svěřil se Večerníku na jaře
roku 2019 jeden z mužů středního
věku, který po třech letech byl donucen opustit „hotel“ za místním nádražím. „Než jsme se pustili do demolice
těchto budov, hodně bezdomovců se
obracelo na město, aby jim sehnalo

náhradní bydlení. To jsme samozřejmě odmítli, protože tento objekt
každý z nich obýval nezákonně,“ podotkl první náměstek prostějovského
primátora Jiří Pospíšil.
Po ztrátě svých dalších „hnízd“ se
bezdomovci rozutekli, ovšem kam,
to zůstává otázkou. „Nemám pocit,
že by se počet lidí bez domova přímo
na ulici nějak rapidně zvýšil a nemám
také poznatky o tom, že by na katastru města vznikala nějaká nová místa, kde by se bezdomovci shlukovali
ve větším počtu, byť jen za účelem
přespání,“ řekl Večerníku dnes již bývalý ředitel Městské policie Prostějov
Jan Nagy.
Kam tedy všichni bezdomovci
z Prostějova zmizeli? „Malá část
z nich vyhledala služby našeho centra, jiní zůstali na ulici a přespávají,
kde se jen dá. S nimi jsou ale v denním kontaktu naši terénní pracovníci.
Podle všeho ale mnozí bezdomovci

Prostějov opustili a vyskytují se teď
v jiných městech, nejčastěji v Olomouci nebo Přerově,“ uvedl Jan Kalla,
ředitel Azylového centra v Prostějově.
Poslední rok se ale zdá, že se bezdomovecká komunita v Prostějově
rapidně zmenšila. Přesto je tato problematika stále žhavá a z města jen
tak určitě nezmizí. „Vždy půjde o velký sociální problém, navíc ne každý
takový člověk je ochoten vyhledat
služby Azylového centra a raději
skončí na ulici. Bezdomovci – ať už
ve větším, či menším měřítku – se stávají terčem kritiky ostatních obyvatel.
Málokdo si ale uvědomuje, že něco
podobného se může stát každému
z nás. Každému jednotlivému člověku, který se dostane do životních problémů je nutné pomoci, a je jedno,
jestli takových lidí je deset, nebo sto,“
míní Alena Rašková, náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov
pro sociální oblast.
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Z početné osady už zbývají
PROSTĚJOV To je změna! Bývalé garáže u zdevastovaného fotbalového stadionu se v uplynulých letech staly útočištěm pro
celou řadu prostějovských bezdomovců. Jejich počet postupně
narůstal, a to zejména po zbourání bývalých drážních domků
u místního nádraží. Loni v létě jich tu porůznu živořilo až ke dvěma desítkám. Pokud byste tuto jejich osadu navštívili nyní, překvapilo by vás, jaký tam panuje klid. My jsme zaskočení byli...

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin ZAORAL
Prostějovští „skalní“ bezdomovci,
kteří po celý rok žijí po svém a odmítají mimo jiné i pomoc Azylového
centra, v minulosti přežívali zejména v ruinách jezdeckých kasáren či
v lesíku u nájezdu na dálnici poblíž
prostějovského Tesca. Mnozí z nich
však již nežijí. Další větší osada se souběžně vytvořila v opuštěných drážních domcích, a to jak u hlavního, tak
i u místního vlakového nádraží. Jenže
také ty byly zbourány, a tak se bezdomovci „sestěhovali“ do opuštěných
garáží u bývalého fotbalového stadionu klubu LeRK Prostějov.

poslední tři bezdomovci
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KOMENTÁŘ VEČERNÍKU

Martin ZAORAL
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Zùstali jen tøi
Během letošní zimy se i tato jejich osada prakticky vylidnila. „Už jsme tady
zůstali jen tři. Se ženou bydlíme tady
a vedle nás žije ještě jeden muž. Ostatní museli vypadnout, většina z nich
odešla asi měsíc po Novém roce. Byla
tady hromada feťáků, kde jsou teď,
nevím, někteří možná šli do azyláku,“
prozradil Večerníku přímo v jedné
z posledních „zabydlených“ garáží Pavel Látal. Dveře do ní měl zataraseny
těžkou dekou, uvnitř si topil v malých
kamínkách, i proto bylo v celém prostoru notně začouzeno.
Ani osmašedesátiletý muž se svojí družkou nestrávil u fotbalového stadionu
celý rok. „V létě jsme se přestěhovali
pod most k bývalým jatkám u nádraží,
ale pak jsme se sem zase vrátili,“ poznamenal bodrý chlapík, který dle vlast-
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ních slov nefetuje, na druhou stranu se
alkoholu a hlavně vínu nijak nevyhýbá.
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Zajímalo nás, jak právě on zvládá letošní zimu, která byla ve srovnání s těmi
předchozími přece jen o něco mrazivější. „Nějak to přežít musíme, i když
nás tu žilo víc, nikdo tu v průběhu zimy
nezemřel. Letos je to celkem v pohodě,
pamatuji doby, kdy to bylo mnohem
horší. Na ulici žiji již dvacet let a vzpomínám si, že bylo i mínus dvaatřicet
stupňů Celsia,“ nestěžoval si Pavel Látal,
který během dne rád poslouchá rádio,
kde mimo jiné sleduje právě i vývoj teplot v rámci předpovědi počasí.
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Co se týče koronaviru, tak ten bezdomovec příliš neřeší. „Nijak se ho
nebojím. Myslím, že za ty roky, co
jsem na ulici, už mám hodně silnou
imunitu,“ přemítal Látal, který dříve
pracoval jako automechanik a bydlel
v bývalém Neherově bytovém domě
naproti prostějovskému hlavnímu
nádraží. Odstěhovat se z něj musel
v roce 2001. „Dával jsem své tehdejší ženě peníze na nájem, ta si je však
nechávala, což jsem nevěděl. Tím
vznikl dluh a my se nakonec museli
vystěhovat,“ vysvětlil svůj osud Pavel
Látal.

Při svých dávných cestách po nejrůznějších zemích světa jsem si všiml
jednoho zajímavého paradoxu. Čím
je země chudší, tím méně je v ní bezdomovců. Samozřejmě že v některých
najdeme slumy, chudinské čtvrti či
obyvatele žijící skutečně velmi skromně, ale na takové ty pravé bezdomovce narazíte častěji v USA než třeba
v Černé Hoře.
Člověk by přitom předpokládal, že čím
bohatší země, tím bohatší lidé. Lidé
možná, ale konkrétní člověk často ne.
Důvodů je několik. Pokud člověk nezvládne nároky, které na něj společnost
klade, a nevydrží tempo, jež se od něj vyžaduje, může na vše rezignovat a skončit raději na ulici. Druhým podstatným
aspektem jsou určitě také rozvolněné
rodinné vztahy mezi lidmi, kteří si díky
všeobecnému blahobytu mohou „žít po
svém“. Někteří z nich si zvykli přijímat
pomoc od státu než si pomáhat vzájemně. Ovšem pokud člověk ztratí chuť
cokoliv dělat, tak stát jej určitě motivovat nedokáže. Tuto „kouzelnou“ moc
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mají pouze lidé, na nichž mu záleží.
Zásadní přitom je, že pomoc od státu
může být spíše Danajským darem. Je
to s ní podobné jako s přístupem rodičů, kteří se sice snaží svým dětem dopřát vše, co nezbytně nutně potřebují,
ale berou je pouze jako nezdárné potomky, jež jsou jim stejně spíše na obtíž.
Co z takových dětí vyroste?
Stát bezdomovcům zajistí náhradní
ubytování, zatímco ti snaživější marně
shání bydlení několik měsíců. Na zimu
dostanou lidé bez domova stany, spacáky, teplé oblečení, přestože normální
člověk si tohle vše musí na dovolenou
koupit sám. V případě bezdomovců
stejně jako u dětí však stoprocentně
platí, že to, co dostanou zadarmo, toho
si prostě nikdy nemohou vážit.
Z toho plyne jedno. Každý z nás má
právo zvolit si svůj životní styl, neměl
by však kvůli tomu obtěžovat ostatní
a už vůbec ne brát nezištnou pomoc
jako samozřejmost. V opačném případě u nás bude bezdomovců stále jen
a jen přibývat...
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PROSTĚJOV Snad už to nejhorší mají za sebou. Během uplynulých
dvou týdnů ovšem mrazivé počasí hodně zkomplikovalo život lidem
žijícím na ulici. Ne každý bezdomovec ale během této zimy využil služeb Azylového centra. Jak ale Večerníku v exkluzivním rozhovoru řekl
jeho ředitel Jan Kalla, v těchto případech jsou v plné permanenci terénní pracovníci, kteří jsou s bezdomovci na ulicích v každodenním kontaktu a snaží se jim jakkoliv pomoci. Během prvních měsíců nového
roku pak byla kapacita zejména azylového domu vyčerpána.
zdravotní stav, nabízí možnosti
Michal KADLEC jejich
pomoci prostřednictvím našich sluyy I v březnových týdnech o sobě žeb. Pokud je teplota pod nulou, může
dala nečekaně vědět tuhá zima. Za- každý, kdo se cítí kvůli zimě v ohrožeregistrovali jste v tomto mrazivém ní života, využít bezplatnou službu,
období větší zájem o služby v Azylo- takzvané ‚opatření mrazy‘. Znamená
vém centru ze strany lidí bez domo- to přespání na rozkládacím lůžku ve
va? A jak jste tento nápor zvládali?
společenské místnosti. Díky spoluprá„Zima udeřila opravdu velká a zasáhla ci s potravinovou bankou mají klienti
významně lidi žijící takzvaně na ulici. také zdarma pravidelný přísun potraAzylové centrum je vždy připraveno vin i drogerie.
těmto osobám pomoci. Každý den je yy Už s předstihem vám před zimv terénu sociální pracovník, který mlu- ním obdobím pomohlo město, že?
ví se všemi lidmi, kteří někde provizor- „Jsem velmi rád, že statutární měsně přespávají, hovoří s nimi, sleduje to Prostějov zrealizovalo přístavbu

Azylového centra a tím umožnilo
rozšíření služeb o dvanáct lůžek. Překvapilo mě, že již během ledna se tato
rozšířená kapacita obsadila. Velmi mě
těší zájem představitelů města, zastupitelů a všech dalších o situaci lidí,
kteří mají existenční problémy. Pan
primátor nám osobně přivezl zimní
bundy, které jsou velmi teplé a byly
během chvilky rozebrány. Naše pomoc se netýká jen jednotlivců, letos
je to deset let od vzniku služby Addar
– azylový dům pro děti a rodiče, kde
jsme za tu dobu pomohli téměř dvěma stovkám maminek a násobnému
počtu dětí z Prostějova a okolí v jejich
tíživé situaci.“
yy V mrazivých dnech bylo ale stále vidět dost bezdomovců v ulicích
Prostějova, kteří vašich služeb nechtějí využít. Čím si to vysvětlujete?
„Není to úplně tak. Víceméně všichni, kteří jsou venku, alespoň využijí

pomoci terénního sociálního pracovníka, dost jich v těchto dnech využilo
i služeb noclehárny či denního centra. Ale přístup některých jednotlivců,
kteří odmítají opustit své provizorní
příbytky, kde bez topení přežívají,
a přitom mohou využít již zmíněné
‚opatření mrazy‘, nás mrzí. Tam se
musíme smířit s tím, že je každodenně
monitorujeme za účelem ochrany jejich života a neustále trpělivě nabízíme
bezplatnou pomoc. Zdá se to neuvěřitelné, ale někteří lidé nám řeknou, že
to nějak přečkají nebo že prostě zmrznou. K využití našich služeb se je všemožně snažíme přimět, nemůžeme
k tomu ale nikoho nutit.“
yy Máte představu, kde aktuálně
bezdomovci v Prostějově přežívají,
kde přespávají?
„Ano, terénní pracovník má tyto lidi
velice úzce podchycené, zná místa,
kde se vyskytují či přespávají. Mezi

jeho činnosti patří také depistáž –
hledání nových míst či osob v terénu.
Těch míst, kde mohou
hou přebývat, již
mnoho není, na druhou
hou stranu téměř
vždy je to spojeno s nedovoleným
záborem, toto však není v naší
kompetenci řešit. Naším cíormace
lem je, aby měli informace
o možnosti využití našich
usta je
služeb, z nichž spousta
atně,
poskytována bezplatně,
a aby je co nejvíce lidí
yutakzvaně z venku využilo, což se nám daří.“
yy Jak moc je
pro bezdomovce
v současných dnech nebezpečné
přežívat na ulici?
„Nebezpečné je to z hlediska zimy
a jejich stavu. Mnoho z nich má podlomené zdraví a je rozdíl, jestli v těchto
mrazech přežívá na ulici třicetiletý relativně zdravý muž, nebo šedesátiletá
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nemocná žena. V poslední době zaznamenávám velkou míru solidarity
a soucítění s těmito lidmi. V konkrétním případě vím o tom, že jedné ženě
bez domova a bez prostředků pravidelně každý den určití lidé nosí jídlo
a pití.“
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„,HGJPQµH@N@U<N@GCµIÁE@?DI>@
3TCJ?DGDENH@CJ,” vzkazuje mluvčí
Revírní bratrské pojišťovny
Ivo Čelechovský
➢

OSTRAVA Revírní bratrská
pojišťovna (RBP) v Ostravě se
distancuje od jednoho ze svých
h pracovníků, který podvodným způsobem přeregistroval dva Prostějovany z jiných
pojišťoven právě na ostravskou
ou zdravotní pojišťovnu.
Podle mluvčího RBP Ivo Čelechovského
ovského interní kontrolou
v pojišťovně odhalili, že se nejmenovaný
menovaný muž skutečně
dopouštěl této činnosti a všem podvedeným se omlouvá.
Večerník se zajímal také o to, jakk je vůbec možné zfalšovat
smlouvy o přeregistraci a jak chce
ce pojišťovna do budoucna zamezit těmto případům.

ze strany 3

způsobenou selháním konkrétního
jedince, omlouváme. V loňském roce
jsme totiž na základě několika podnětů
od občanů skutečně v rámci interr
ního šetření odhalili jednoho zaměstnance RBP,

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
C
KADLEC
yy Ví Revírní bratrská pojišťov-

na o těchto případech podvodů?
„Ano, bohužel jsme tuto situaci zaregistrovali a situaci řešíme.“
yy Kolik takových případů registrujete?
„Ročně se v rámci České republiky
přeregistruje celkem jedno procento
občanů, což v praxi znamená sto až
sto dvacet tisíc osob. K těmto situacím
a jevům, které ne ve všech případech
představují záměrné zneužití osobních údajů, ale například i standardní
chyby při vyplňování, dochází každoročně v období přeregistrací ve všech
zdravotních pojišťovnách. V tomto
kontextu je rovněž RBP často žádána
o zpětvzetí žádosti svého pojištěnce.
Řádově se v rámci všech zdravotních
pojišťoven může jednat o desítky obdobných individuálních případů.“
yy Jak vaše pojišťovna reaguje
na tato zjištění? Víte konkrétně,
který z „dealerů“ vaší pojišťovny
se těchto podvodů dopustil?
„Zdravotní pojišťovna, která obdrží
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řádně vyplněnou a podepsanou žádost o přeregistraci, sice kontroluje
vyplněné údaje, ale nemá možnost
zjistit, zda tuto žádost skutečně
vyplnil onen klient, či nikoliv. Ten
svým podpisem nakonec stvrzuje, že
všechny údaje jsou pravdivé a úplné
a současně i svoji vůli stát se pojištěncem vybrané zdravotní pojišťovny.
Další postup je pak takový, že je tento
klient zaveden do systému příslušné
zdravotní pojišťovny a musí projít
i centrálním registrem pojištěnců.
Ten prověřuje například spárování
správného jména a rodného čísla,
případně skutečnost, že dotyčná
osoba se v daném kalendářním roce
nepřehlašuje k jiné zdravotní pojišťovně. Když registrem bez problému
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OMEZENÝ PROVOZ!
QDXO9iSHQLFH3URVWČMRYMVPHSURYiVWHQWRWêGHQ
SRQGČOtþWYUWHNDSiWHN
YRVWDWQtGQ\MHUHGDNFHX]DYĜHQD
ŘÁDKOVOU INZERCI A VZPOMÍNKY PŘIJÍMÁME
NEPŘETRŽITĚ NA E-MAILU:
INZERCE@VECERNIKPV.CZ a TEL.: 608 960 042

projde, klientovi pokaždé zasíláme
ověřovací dopis o provedené přeregistraci. V něm se znovu ptáme, zda
o registraci skutečně projevil zájem
a současně ho žádáme i o kontrolu
jeho údajů. Pokud dostaneme podnět nebo z klientovy negativní reakce
zjistíme, že o přeregistraci nepožádal,
individuálně vzniklou situaci okamžitě řešíme s jeho stávající zdravotní pojišťovnou bez zbytečných
průtahů a jiných komplikací, které by
klienta mohly poškodit.“
yy Budete tak postupovat i v případě dvou Prostějovanů, kteří se Večerníku svěřili s tím, že byli podvedeni?
„Takto jsme postupovali nebo budeme
postupovat i v případě vašich čtenářů,
kterým se za nepříjemnou zkušenost

Foto: internet

který hrubě porušil pracovní předpisy
a povinnosti včetně etického kodexu
naší pojišťovny. Pro nás neznámým
způsobem se pravděpodobně dostal ke
kontaktním údajům několika občanů
České republiky, které následně zneužil
k přeregistraci s neexistujícími adresami
a zfalšovanými podpisy. S tímto zaměstnancem jsme okamžitě rozvázali
pracovní poměr. V současnosti je jeho
činnost v šetření, na kterém úzce spolupracujeme s Policií ČR a Úřadem pro
ochranu osobních údajů.“
yy
Dá se nějakou vaší interní kontrolou zjistit, zda se klientem vaší
pojišťovny stal někdo, komu někdo zfalšoval převodní smlouvu?
„V souvislosti s možnými obavami
o provedené přeregistraci kontro-

REALITY
Koupím větší byt s lodžií - novostavbu
5 mil. Tel.: 737 827 329
S přítelem sháním ke koupi chatu,
chalupu. Tel.: 605 011 594
Hledáme ke koupi rodinný dům nebo alespoň parcelu k výstavbě. Tel.: 732 116 877
Pronajmu byt 3+1 v rodinném domě,
5 km od Pv. Možnost užívání dvora
a zahrady. Volný od 1. května 2021.
Nájem 11.000 Kč + energie. Vratná kauce 15.000 kč + 1 nájem dopředu.
Tel.: 728 790 391
Pronajmu parkovací stání v uzavřeném
objektu na ulici Mlýnská v Prostějově.
Cena 1500 Kč/měsíc.Tel.: 608 911 737.
Pronajmu byt 2+1 v Prostějově.

lujeme přihlášky klientů, kteří se Tel.: 704 416 641.
k RBP přihlásili a stejně tak ověřuje situaci na straně klientů, kteří se od naší pojišťovny odhlásili.
Tyto kroky realizujeme za účelem
ověření, že noví pojištěnci, kteří se 3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz
k RBP buď přihlásili, nebo se od
1$%Ë=Ë0(9é.83
RBP odhlásili, tak učinili skutečně
ze své vlastní vůle. Jak už jsem uve- %<7ģ=$+2729e
dl, v této věci rovněž spolupracuje 2'0ċ1$Då.þ
s Úřadem pro ochranu osobních =$Ä'2+2=(1Ë³1(029,7267,.352'(-,
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při kontrole přihlášek nových po+/('È0(%<71(%2
jištěnců, a to kontrolu občanských
262%1Ë,'58ä67(91Ë
průkazů se základními registry
včetně bydliště pojištěnce. V blíz%<7<
739 322 895
ké budoucnosti pak zavedeme 'ROQtOVVolejte:
po. rek.
.þ
i nový elektronický systém ověřo'20<
vání identity, který dnes například
Volejte: 739 322 895
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Informace získané z občanského 3+1
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průkazu či jiného dokladu budou
Volejte: 739 322 895
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Za pouhou desetikorunu
si můžete v tomto týdnu
podat inzerát
v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.

řádková inzerce / vzpomínky
KOUPÍM
GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté šperky 1g/1000 Kč. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům
za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
Platba v hotovosti za váš zajímavý
starý nábytek a bytové doplňky jako
obrazy, grafiky, starožitné zbraně
i vzduchovky, lustry, lampy, hodiny, hodinky kapesní i náramkové,
rádia, fotoaparáty, porcelán figurky i servisy, sklo, lidovou keramiku, staré hračky, šperky ze stříbra
a zlata i zlomkové, bižuterii, mince,
bankovky, známky, vyznamenání,
odznaky, staré knihy, plakáty, pohlednice a spoustu dalších věcí nejraději
celou pozůstalost.
Zavolejte přijedu - rychlé a seriózní
jednání. Tel.: 605 138 473

SLUŽBY

Tak jak z Tvých očí zářila láska
a dobrota, tak nám budeš chybět
do konce života.

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

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

Dne 25. března 2021
uplynou 3 roky od úmrtí
paní Marie MATOUŠKOVÉ
z Nezamyslic, dříve Dřevnovic.
Stále vzpomíná
a nezapomene celá rodina.

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

Zavzpomínejme
na vaše blízké!
To, že již nejsou
mezi námi,
neznamená,
že stále nejsou
v našich srdcích.
21021220167

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

FINANCE
Vykupujeme starý nábytek do roku
1965, lampy, lustry, hodiny, hudební
PŮJČKA PV A OKOLÍ.
nástroje, staré vzduchovky i nefunkčTEL.: 776 087 428
ní, svářečka TRIODYN a jinou, staré
motorky Javy a celé pozůstalosti.
Rychlá
půjčka 5 - 30 000 Kč,
Tel.: 702 809 319
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330
Nabízíme refinancování nebankovních půjček, vyplácíme exekuce,
sesplatněné a odstoupené nebankovní půjčky, zpětný leasing nemovitostí ( bydlíte dál ve svém), konsolidace.
NUTNÉ RUČENÍ NEMOVITOSTÍ.
Volejte: 776 062 620.

zadejte
VZPOMÍNKU
na své blízké
za pouhých

.ġ

16011421482

REDAKCE
35267ħ-296.e+2

Prodám byt 1+1 v panelovém
domě, blízko centra. Dolní ulice.
Cena 1.600.000 Kč. Tel.: 732 735 105

GRATULACE
Ve středu 24. března 2021
oslaví své krásné 100. narozeniny
paní Ludmila LIPOLDOVÁ,
roz. Cézarová, z Ondratic.
Přejeme naší jubilantce
vše nejlepší, mnoho
klidu a pohody, rodinné lásky,
mnoho životního elánu,
hodně štěstí a hlavně
stálého pevného zdraví.
Občané Ondratic.

navštivte nás na:

V

www v
www.vecernikpv.cz

Vyřiďte každému, kdo mě měl rád,
nic už mě nebolí,
věčný sen šla jsem spát.

Nikdy nezapomeneme.

Odvoz fekálií-čištění kanalizace.
Svoboda, tel.: 774 368 343.

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

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

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

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

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

PRODÁM
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Dne 23. února 2021
jsme vzpomenuli
p
6. výročí
ý
úmrtí
paní Jarmily ŠEVČÍKOVÉ

a dne 23. března 2021
vzpomeneme 1. výročí úmrtí
pana Ludvíka ŠEVČÍKA,
oba dva z Alojzova.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Jarmila s rodinou.

Dne 17. března 2021
jsme vzpomenuli 6. smutné výročí
od úmrtí
pana Františka ZLATNÍČKA
z Plumlova.
Všichni, kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
je v PÁTEK
26. března
v 10.00 hodin

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

Čas neúprosně letí a bolest
v srdci zůstává, slzy v očích
Tě neprobudí a domov
prázdný zůstává. Jen svíci hořící
a hezkou kytici Ti na hrob
můžeme dát, chvíli postát
a s láskou na Tebe vzpomínat.

Jak rádi bychom Ti pusu dali,
jak rádi bychom Ti k narozeninám
popřáli. Teď můžeme pouze kytičku
na hrob dát, svíčky zapálit
a tiše s bolestí v srdci vzpomínat.

Dne 28. března 2021
vzpomeneme 3. výročí úmrtí
pana Karla ADÁMKA
ze Želče.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, syn a dcera
s vnoučaty.

Dne 28. března 2021
by se dožila 96 let naše maminka,
babička, prababička,
paní Anna BENEŠOVÁ
z Hluchova.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu děkuje
dcera Maruška.

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

Dne 21. března 2021
jsme vzpomenuli 1. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Vojtěch BLAHA
z Čechovic.
Kdo jste jej znali,
vzpomeňte s námi.
Děkují manželka Jitka,
dcery Jitka a Michaela a vnučky
Karolínka a Eliška.

Kdo v srdci žije, neumírá.

Dne 27. března 2021
by se dožil 100 let
náš tatínek a dědeček,
pan František PINKAVA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou v srdci vzpomíná
rodina Pinkavova
a rodina Sovíkova.

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

Pi]GĤYRGXYOiGQtKRQDĜt]HQt

1DSURYR]RYQČ9iSHQLFH
3URVWČMRYMVPHSURYiVWHQWRWêGHQ
SRQGČOt
þWYUWHN
SiWHN
9RVWDWQtGQ\MHUHGDNFHX]DYĜHQD

Dne 27. března 2021
uplyne rok plný smutku
a vzpomínek,
kdy nás navždy opustil
pan Petr MATONOHA
z Prostějova.
Kdo jste manžela znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka Alena,
dcera Petra s rodinou
a bratr Tomáš s rodinou.

Hluboký zármutek zůstává
po tom, kdo nás navždy opustil.

9(Ġ(51Ì.8
OMEZENÝ
PROVOZ

Dne 26. března 2021
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
námi milovaná manželka,
maminka a babička,
paní Vlasta POSPÍŠILOVÁ.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel Jan, syn Jan
a dcera Martina s rodinami.

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Alois Liška 1938
Čehovice Pondělí 22. března 2021
Emilie Mikulková 1941
Prostějov Jana Buřtová 1950 Dětkovice 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Milan Němec 1939
Hrubčice Úterý 23. března 2021
Ludmila Zbořilová 1939 Čelechovice n/H Jiřina Dokoupilová 1943 Vrbátky 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Ivan Novák 1965
Nemilany Středa 24. března 2021
Vendula Ševčíková 1980
Prostějov Marie Konšelová 1938 Prostějov 13.00 kostel P + P Prostějov
Antonín Pospíšil 1958
Otaslavice Čtvrtek 25. března 2021
Vojtěch Drábek 1944
Vranovice Jaroslav Svoboda 1937 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Martina Krčová DiS. 1981
Prostějov Pátek 26. března 2021
Lada Vykoukalová 1965
Prostějov Drahomíra Chodurová 1934 Kelčice 11.00 hodin Obřadní síň Prostějov
František Horák 1939
Prostějov Miroslav Slavík 1949 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jana Lišková 1944
Prostějov
Rudolf Blattner 1930 Brodek u Konice Josef Dolívka 1934
Kostelec na Hané
František Susedka 1933
Rozstání Libuše Odstrčilová 1935 Kostelec n/H

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Miroslav Mlčoch 1964
Určice
Jan Vávra 1953
Lipová
Ivan Škarda 1940
Plumlov
Petr Vykopal 1944
Krasice

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pátek 26. března 2021
Drahomíra Chodurová 1934 Kelčice 11.00 hodin Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Eva Paličková 1950
Miroslav Sklenka 1954

Prostějov
Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 22. března 2021
Eva Divácká 1959 Čehovice 11.45 Obřadní síň Prostějov
Středa 24. března 2021
Ing. Miloš Kleiner 1925 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Věra Hangurbadžová 1950 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Pátek 26. března 2021
Zdeněk Dopita 1950 Čelčice 10.00 Obřadní síň Mlýnská úzký rodinný kruh
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OMEZENÝ PROVOZ
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21020320122

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
21031920323

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Brašnáři
Dělníci
Elektrikáři
Operátoři
Pracovníci do výroby
Prodavači masa a uzenin
Vedoucí prodejny

25 000 Kč
19 000 Kč
25 000 Kč
19 800 Kč
18 240 Kč
17 000-20 000 Kč
20 500-25 500 Kč

jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
třísměnný
třísměnný
dvousměnný
jednosměnný

bez vzdělání
střední odborné
střední odborné
základní+praktické
základní+praktické
střední odborné
střední odborné

Kentaur Saddlery, Prostějov
Kaloneros, Brodek u Konice
Zámečnictví Bílý, Čechovice
CZ Eika, Prostějov
Pekařství MaM, Prostějov
Makovec, Prostějov
Potraviny CBA, Konice

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

21030510267
2103181311

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

21031910322

21020320123

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

21031910327

JE V PÁTEK
26. BØEZNA
V 10.00 HODIN

HLEDÁTE PRÁCI?

5HGDNFH35267ċ-296.e+2
9HþHUQtNXPi]GĤYRGX
YOiGQtKRQDĜt]HQt

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

nabídka pracovních míst

WWW.VECERNIKPV.CZ

soutěže
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Sportovní ulice
Emilie HRUBANOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.

Také dvanácté vydání letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenky a 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 25. 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
Dalibor Horák
Anna KOMÁRKOVÁ, Stražisko-Růžov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
JJSTE IN
Lucie SMRČKOVÁ, Držovice
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby prodejny.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
3, 1, 3, 7
Jana ČERNÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEKvhodnotě400Kčzesortimentuprodejny.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Škola nemusí být za trest, s BASICem je pro radost.
Marie SOLDÁNOVÁ, Plumlov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební hodinu.

21022560236

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

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\

SUDOKU

OSMISMĚRKA

21022410234

20050760687

I V TĚŽKÉ DOBĚ LEHČÍ CESTA K…

POETA, RÝPAT, CAESAR, IKONA, LAVINY, STOPKA, RECEPTY, KOPIE, ÚNIKY,
ŠANON, OZIMY, KLAMY,TIKET, RADAR, PERZIÁN, BURZA, HOKEJ, CHEMIE,
KOKON, VODAŘ, HEKAL, LOKTY, ODDYCH, VIJAN, TAVBA
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY
a graficky lehce poupravili dnes již bývalou ředitelku
Muzea a Galerie Prostějov, která byla nedávno ze své
funkce odvolána…

$ONDQ
VGHYtWL
DWRP\
XKOtNX

.R]iFNê
QiþHOQtN

ýHVNi
KRUD

3UXKRYD
Qp]YtĜH

BÁDEJTE, KDO SE
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navštivte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz

KULTURNÍ SCÉNU

OPUSTILA
DALŠÍ TVÁØ
Foto: Internet

Po dlouhé nemoci
Odešel milovník umìní,
VSLVRYDWHODNXU½WRUYÙVWDY
LH[NRVWHOHFNÙVWDURVWD
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ƔƔ První testování v konické Moděvě
proběhla úspěšně, testy neprokázaly
žádného pozitivního zaměstnance.
ƔƔ Tuto neděli oslaví své pětadvacáté
narozeniny Lukáš Motloch, hokejový
útočník Jestřábů známý hlavně jako
hráč na tzv. černou práci.

KULTURA

ƔƔ Obce a města v Olomouckém
kraji se mohou hlásit do dalšího
ročníku Zlatého erbu. Hodnotí
se v něm nejlepší webové stránky,
nejpřínosnější projekty Smart City
a nejlepší elektronické služby. Vítězové krajských kol postoupí do
celostátního finále.

Číslo 12 •Ročník 25

SPOLEČNOST

Pondělí 22. března 2021

PROSTÌJOVSKÝ OKRES MÁ
STARONOVÉHO PØEDSEDU

Pøekvapení ve výkonném výboru
Jan FREHAR
SMRŽICE Dlouho očekávaná valná hromada
Okresního fotbalového svazu Prostějov je minulostí. V kulturním domě ve Smržicích se uplynulý pátek
rozhodovalo, kdo povede zdejší fotbal na svazové linii po další čtyři roky. V křesle předsedy dle očekávání
zůstává Milan Elfmark, který nenašel protikandidáta
a dostal plnou důvěru všech delegátů. Ve výkonném
výboru však k výraznější obměně došlo. Svou funkci
obhájili Josef Sklenář, Roman Minx a Miroslav Juránek.
Naopak trio Jan Kubalák, Jiří Přikryl a Ladislav Dudík,
který se už ale o post neucházel, vystřídali nováčci
František Kocourek, Zdeněk Vysloužil a Matěj Vybíhal.

<CVÊOEQ RQUV RąGFUGF[ \čUVCN PG\O÷P÷P
XÚMQPPÚXÚDQTO¾JPGFPQXÆéNGP[
2x foto: Jan Frehar.

REPORTÁŽ Z VALNÉ HROMADY OFS PROSTĚJOV A PRVOTNÍ INTERVIEW
SE STARONOVÝM ŠÉFEM SVAZU ČTĚTE NA STRANĚ 48

má OMEZENÝ PROVOZ!

QDXO9iSHQLFH3URVWČMRYMVPHSURYiVWHQWRWêGHQ
SRQGČOtþWYUWHNDSiWHN

➢

Naleznete
uvnitř

SERVIS PRO ŽENY
ƔƔ Koroanvirus nám nedovoluje
pokračovat v seriálu PROMĚNA
IMAGE, tak jsme pro vás připravili
malou náhradu…
strana 28

E
ESKÁČKO
JJE DRUHÉ!
ƔƔ Fotbalisté Prostějova vyhráli i na
trávníku žižkovské Viktorie a v tabulce F:NL poskočili na druhé místo
dvoustrana 34-35

HVĚZDA SKONČILA
ƔƔ V kádru BK Olomoucko už není
srbský pivotman Nemanja Bezbradica.
Proč lídr statistik Prostějov opustil?
strana 46

ŠLÁGR VEČERNÍKU – BASKETBAL

Souboj ze suterénu:

93URVWěMRYěXçVHRĀNXMH Olomoucko v OstraYě

LYc.DVNXp

ƔƔ Ode dnešního dne, tj. pondělí 22.
března, bude obnoven provoz kostelecké knihovny. Půjčovat si a vracet
knihy bude znovu možné v pondělí
a v pátek.
ƔƔ Prostějovská tenistka Tereza Smitková zvládla v semifinále turnaje ITF
v Bratislavě souboj s nasazenou jedničkou Šramkovou a poprvé od srpna
2018, kdy zároveň vybojovala svoji
poslední trofej v britském Wokingu, si
zahrála o titul. V boji o triumf ale prohrála s šestnáctiletým talentem Lindou
Noskovou.

21022610244

MILUJEM
E
2!Þ!.*
'

Foto: Michal Sobecký

PROSTĚJOV Senioři ale také učitelé a zdravotníci. Ti všichni se přišli minulý týden
poprvé očkovat do Společenského domu. denně jím prošly zhruba dvě stovky lidí,
kteří si odsud odnášeli první dávku vakcíny. Lidé si po očkování museli sednout
a počkat, zda se jim neudělá nevolno. Kdo chtěl, měl k tomu od města zajištěné
video plné kultury.
(sob)
REPORTÁŽ Z OČKOVACÍHO CENTRA I DALŠÍ „KORONAVIROVÉ“
ZPRAVODAJSTVÍ NAJDETE NA STRANÁCH 29 AŽ 32

➢

PROSTĚJOV Zajímavého soupeře připravil
avil
los Kooperativy NBL basketbalistům BK
Olomoucko na tento týden. Osmé kolo
nadstavbové skupiny A 2 jim totiž do
cesty postaví celek NH Ostrava, se
kterým se tým sídlící v Prostějověě
je
během základní části přetahuje
o předposlední místo.
Ostrava, na rozdíl třeba od Děu
čína, nepatřila ani před sezónou
ke kdovíjak favorizovaným celkům.
kého
Přesto nepochybně příznivci severomoravského
basketbalu zažívají nemalé zklamání. Tým se celou
yhrabal.
sezónu pohybuje na spodku tabulky. A z něj se doposud nevyhrabal.
Tým exprostějovského kouče Petera Bálinta se jedním slovem trá
trápil. Z osmi utkání vyhrál pouhá dvě. Navíc jej neustále trápila třeba
střelba. Například proti Brnu se Ostravané prezentovali slabými
50 body. Stovku navíc dosáhli jen jednou, shodou okolností proti
Olomoucku. Obvykle se ale skóre u Severomoravanů zastavilo pod
80bodovou hranicí.
Přesto se ale dvě jména z ostravského celku vymykají. Jsou jimi Petr
Bohačík a Zane Haden Waterman. Oba se skvěle uvedli v doskocích,
Bohačík dokonce v tomhle směru ovládl celu soutěž a skončil druhý v úspěšnosti střelby za 2 body, Waterman zase na pěkném šestém
místě v průměru bodů na zápas. Jenže pouze dva nebo tři nadstandardní hráči výsledek „neudělají“. Nicméně na Olomoucko to v uplynulé sezóně prozatím stačilo. V obou vzájemných duelech základní
části totiž slavil klub NH Ostrava. Přesto Olomoucko nyní soupeře
odsunulo až na poslední pozici. Odskok je sice minimální, naši basketbalisté však mají dva zápasy k dobru.
Jak si oba celky povedou nyní, zjistíme tuto středu 24. března od
17.30 hodin. Utkání se odehraje na ostravské půdě a příznivci zdejšího basketbalu jej mohou sledovat prostřednictvím streumu na www.
tvcom.cz.
(sob)

vs.
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PROSTĚJOV Malé střípky, které dají postupně dohromady zajímavou mozaiku osudů budov i jejich PŮVODNÍ
majitelů.To je seriál virtuálních prohlídek židovských zpravodajství
památek, který je nyní průběžně zveřejňovaný na pro Večerník
internetových stránkách a Facebooku Hanáckého
Jeruzaléma. A nejen tam. Také Turistické informační Michal
centrum Prostějov se pyšní prezentací, která ukazuSOBECKÝ
je krásy prostor pozůstatků židovského města.

2QFÊXCVUGFQ\CLÊOCXÚEJOÊUVCPGX[LÊV\FQOW"0QX÷OQåPQUVPCDÊ\Ê6WTKUVKEMÆKPHQTOCéPÊEGPVTWO2TQUV÷LQX

„První byl Ehrenstammův
dům. Prezentace je založena
na fotografiích, které máme
k dispozici, vše je podbarveno hudbou. Lidé dům znají
hlavně díky restauraci nebo
kavárně. Je to ale budova s obrovským příběhem,“ prozrazuje Jana Gáborová ze spolku

Hanácký Jeruzalém. Nedávno
přibyla virtuální prohlídka
prostor Špalíčku. Právě ten
v posledních dvou letech Hanácký Jeruzalém pravidelně
využíval k expozicím představujícím židovské dějiny města. Ne všechny pozůstatky na
ni se však dají najít v centru

Prostějova. „Mám ještě připravenou prohlídku sladovny
Castello. A dále jsem přidávala
video virtuální rekonstrukce
synagogy. I to je nyní jak na
webu Turistického centra, tak
Hanáckého Jeruzaléma,“ vysvětlila Gáborová.
A ohlasy? Zatím veskrze po-

Foto: internet

zitivní. „Obecně jsou na videa
lepší ohlasy než na články. Úplně nejvíce lidí zaujal Ehrenstammův dům,“ zhodnotila
Jana Gáborová. Není tak vyloučené, že v budoucnu se do
on-line prostoru dostanou
také další stavby spjaté s židovskou komunitou ve městě.

Pøedstavujeme ètvrtého tvùrce aktù,
který bude vystavovat s Janem Saudkem
YL]LWNDUHJLRQiOQtKRDXWRUDSURYìVWDYX
s Janem Saudkem
3URĀIRWtP

Å)RWRJUDIRYiQtMHSURPęVSROHĀQęVSęåtWXULVWLNRXDFHVWRYiQtPQHMYęWåtFHORçLYRWQt]iOLERX
6QDçtPVHWtPWR]SģVREHPXFKRSLWDSĨHQpVW
]içLWHNDSRFLW]PtVWDNWHUpPęSRKODGLORSR
duši, i pro další diváky.“

5¾O CWVQT VGPVQ
UPÊOGM PC\XCN
#MVXRQWwVK
Foto: Josef Franc

Vzkaz pro pana Saudka

Å,NG\çMVHPQDGåHQìIRWRJUDI²NUDMLQiĨGORXKi
léta sleduji a velice oceòuji jak vaši tvorbu aktù,
tak i vaše obèanské postoje a názory.“

JOSEF
FRANC
(60)

Bydlištì
B
Prostìjov
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Výstava bude probíhat v prostìjovském muzeu
od 3. èervna do 5. záøí. Tak posílejte!

Å8PěOHFNiWYRőLYRVW"
3URçiN\LXĀLWHOHWHUDSLH´
Ředitelka ZUŠ Prostějov
Eliška Kunčíková hodnotíí
kce
distanční výuku. A zve na akce
PROSTĚJOV Sedět doma, koukat do stropu či do obrazovky. Nebo také tvořit. Takové mají dnes lidé možnosti,
v době, kdy se nikam nemůže, většina aktivit je zakázaná, sport i kultura skomírají. Tu druhou si pravidelně vybírají žáci Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose
v Prostějově. Život ve škole sice utichl, ovšem na dálku
pokračuje dál. A i když ředitelka školy Eliška Kunčíková (na
snímku) prozrazuje, že nejeden předmět je prostě on-line
nemožné učit, obrovská snaha učitelů a žáků ji může rozhodně těšit. Navíc má„zuška“ výhled na řadu akcí, na nichž
se nebudou nudit ani interpreti, ani diváci.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
yy Jak se daří zvládat výuku na dálku? A jak obtížný je to pro vyučující úkol?
„Výuka on-line probíhá ve všech oborech. U mladších žáků je nezbytná
přítomnost rodičů, za což bych jim
chtěla za všechny pedagogy poděkovat. Samozřejmě že zpočátku jsme
někteří měli problémy s technikou,
ale vše se podařilo doladit v krátkém
čase. Distanční výuka nemůže v uměleckých oborech nahradit zcela prezenční výuku, ale v dnešní době jinak
vyučovat nelze. I přes tyto hendikepy
jsme připravovali řadu žáků a studentů na talentové zkoušky a těší nás, že
všichni žáci na talentových zkouš-

kách uspěli. Vypůjčím si slova naší
kolegyně: ‚Žáci se snaží a my také‘.“
yy Je nějaký obor či podobor, kde
se zcela nebo výrazně omezila výuka?
„Některé předměty jako souborová
hry, komorní hra, taneční soubor
a podobně vyžadují prezenční výuku.
Momentálně žáci cvičí skladby doma
sólově a po návratu do školy budeme
souhru v souborech učit intenzivně.“
yy Jaké aktivity pro veřejnost aktuálně chystáte? A máte nějaké plány
na jaro a léto?
„Pro rodiče chystáme besídky, drobné divadelní projekty a výtvarné práce přes YouTube. Zároveň se na internetových stránkách od března budou
objevovat ZUŠNOVINY, ve kterých
se žáci a rodiče dozvědí, co se v nedávné minulosti podařilo uskutečnit
a co za projekty připravujeme. Na
červen chystáme veřejné venkovní
vystoupení všech oborů pro širokou

Foto: Michal Sobecký

veřejnost a dva festivaly – divadelní
MEDart a Prostějovské dny hudby,
ale uvidíme, zda nám situace dovolí
alespoň venkovní akce uspořádat.“
yy Jak to nyní vypadá se ZUŠ
Open? Bude se škola účastnit, pokud proběhne?
„ZUŠ Open se celorepublikově bude
konat od 12. května a termín si každá
škola určí sama, protože zatím nevíme, od kdy se budeme moci setkat
se žáky prezenčně. Naše škola se doposud všech ročníků zúčastnila, tak si
určitě i letos program připravíme, ale
termín si určíme později.“
yy Je něco pozitivního, co se dá
z dálkové výuky vypíchnout?
„Domnívám se, že umělecká tvořivost v dnešní době pomáhá žákům
jako určitý druh terapie. Protože veškeré aktivity jsou utlumeny, tak naši
žáci mají odpolední program smysluplně využitý, ať už on-line výukou,
nebo přípravou na další lekce.“

společnost
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ZEMŘEL MILOVNÍK UMĚNÍ JOSEF DOLÍVKA,

ZNAL SE I SE ŠVABINSKÝM

KOSTELEC NA HANÉ Tak už si do své oblíbené vinotéky na
začátku Plumlovské ulice nikdy nezajde... Ve středu 17. března po dlouhé nemoci zemřel Josef Dolívka, velký znalec a milovník výtvarného umění, vína a života. Osobně se znal se
všemi nejlepšími českými výtvarníky své doby včetně Maxe
Švabinského, kterého pravidelně navštěvoval v jeho ateliéru.
Uměním žil a rozuměl mu jako málokdo. V šedesátých letech
se jako starosta zasadil o vytvoření památníku Petra Bezruče
v Kostelci na Hané. Nepřehlédnutelnému organizátorovi prostějovského kulturního života bylo 87 let.

Martin ZAORAL
Josef Dolívka navzdory svému věku
nikdy nebyl „kliďas“. Naopak si nikdy
nebral servítky a o svých často vyhraněných názorech i bohatých zkušenostech
dokázal hovořit neobyčejně poutavě
s kýmkoliv, kdo byl ochotný naslou-

chat. V Prostějově byl znám hlavně jako
úspěšný, neúnavný a všeobecně uznávaný organizátor obrovského množství výstav. Mimo to založil a dlouhá
léta vedl klub přátel výtvarného umění v Prostějově, který působil při KK
Duha, kde byla většina expozic umístěna. Aktivně se také podílel na pořádání

mezinárodních setkání sběratelů grafiky
z celé Evropy.
Řadu let v Prostějově spolupořádal Moravské salóny Ex-libris, grafiky a kresby.
Kromě toho však publikoval v celostátních odborných časopisech svěží články
a eseje o umění, jimiž výrazným způsobem propagoval i tvůrce z Prostějovska.
Svoji mnohaletou výstavní, sběratelskou a publikační činnost korunoval
knihou „Výtvarníci prostějovského regionu“. Za to vše v roce 2006 obdržel
Cenu města Prostějova.
A to nebylo vše. Právě Josef Dolívka
byl starostou Kostelce na Hané v roce
1967, kdy byla v městečku odhalena
Bezručova krásná bronzová socha
vytvořená sochařem a malířem Karlem Otáhalem. Svůj post však musel

V POZICI STAROSTY KOSTELCE
NA HANÉ SE ZASADIL O VZNIK
8Ġ(
3$5ĠÌ.8$62&+<3(75$%(=5

,QUGH &QNÊXMC D[N ąCFW NGV LGFPQ\PCéP÷
PGLXÚTC\P÷LwÊO \PCNEGO XÚVXCTPÆJQ WO÷PÊ
XTGIKQPW
Foto: Martin Zaoral

během tzv. „normalizace“ opustit.
Josef Dolívka stihl ještě osobně navštívit výstavu věnovanou Petru Bezručovi
u příležitosti 150 let jeho narození, která
byla k vidění ve Špalíčku prostějovské-

ho muzea v roce 2018. Už v té době
bojoval s rakovinou, s čímž se však
svěřil jen málokomu. Nikdy si nestěžoval a svoji chorobu léčil hlavně vínem,
humorem a optimistickým přístupem

ke světu. V posledních letech života
však zůstával upoután na lůžku ve svém
domku v Kostelci na Hané.
„Vzpomínám na něj zejména jako na
spolupracovníka, který nám svými příspěvky pomáhal vytvářet náš čtvrtletník Kostelecké novinky. Měl obrovský
přehled o historii našeho města. Vím
o něm i to, že byl velkým znalcem výtvarného umění, bydlel jsem dříve kousek od něj a tak jsme na to téma občas
debatovali. Jako starostu ho už nepamatuji, vím jen, že Kostelec mu vděčí za
vytvoření sochy Petra Bezruče i vytvoření přilehlého parčíku,“ zavzpomínal
na svého předchůdce současný starosta
Kostelce na Hané František Horák.

Vydržel 21 dnů nejíst Bezdomovci byli letos bez teplých polévek
➢ z titulní strany

LUDMÍROV Pavel Surma si svůj
půst rozvrhl na celkem 21 dní,
během nichž pouze pil vodu. Poslední den jeho hladovění připadá
přesně na dnešek, tedy na pondělí
22. března. Proč to všechno? A co
musel překonat?
Během této doby měl Surma dle
vlastních slov pouze dvě krize, jinak
vše bral s nadhledem. Půst si „okořenil“ mimo jiné i tím, že osmnáctý
den připravil manželce k obědu krů-

tí stehna. Navzdory všem vůním si
z nich nevzal ani sousto.
„Dělám to, protože mi tato zkušenost nejíst, čistit se a vnímat sám
sebe přijde zajímavá,“ vysvětlil svoji
motivaci Pavel Surma, jenž ke konci experimentu pocítil, že jeho tělo
je oslabené a nefunguje tak, jak má.
Přesto vydržel.
Po 21 dnech o vodě chce nyní přejít
na nový model stravování. „Nemohu teď říci, co to bude, zda zdravá, či
normální strava. Sám uvidím,“ svěřil
se Surma.
(mls)
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PROSTĚJOV Během uplynulé
zimy to bylo často složité i pro ty,
kteří se jinak pravidelně snažili
v Prostějově pomoci lidem bez
domova. Mnohé charitativní akce
totiž musely být zrušeny kvůli
vládním opatřením v době epidemie covid-19. Své by o tom mohla
vyprávět předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova
a náměstkyně primátora i uvolněná krajská zastupitelka Milada
Sokolová. Právě ona zaštiťovala
v předešlých pěti letech rozlévání
polévek a rozdávání dalších pokrmů bezdomovcům před místním
nádražím.
Právě tato charitativní akce se letos
během ledna a února nemohla uskutečnit kvůli zákazu shromažďování většího počtu osob. „Určitě mě to hodně
mrzí. Pro lidi bez domova a sociálně
slabé je covidová doba také velmi
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obtížná. Na polévky docházeli také
například sociálně slabí z domu v Kostelecké ulici,“ připomíná Sokolová, která se ovšem i bez této akce u místního
nádraží snaží lidem v nouzi pomáhat.
„S lidmi bez domova je obecně složité udržovat pravidelný kontakt. S několika z nich, kteří v minulých letech
pravidelně docházeli na polévky, ale

v kontaktu přesto jsem a příležitostně jim pomáhám, například občasným nákupy. Podpořila jsem letos
také sběrem ‚zavařovaček‘ aktivitu
jiné skupiny distribuující jídlo bezdomovcům způsobem, který je na
rozdíl od našich polévek přípustný
i během letošních protiepidemických opatření. Byla jsem také v kon-

taktu s ředitelem Azylového centra
panem Kallou, a dotazovala se, zda
nepotřebují například dodat nějaké
potraviny. Ale dozvěděla jsem se, že
spolupracují s potravinovými bankami a přísun je dostatečný,“ konstatovala Milada Sokolová.
Podle jejího dalšího vyjádření se
do pomoci bezdomovcům aktivně
zapojuje také prostějovská radnice.
„Město dělá podle mého názoru
maximum možného. Dotacemi
podporuje chod Azylového centra.
Vybudovali jsme loni také nové kontejnerové bydlení za účelem navýšení kapacity azylového domu,“ uvedla
náměstkyně primátora.
(mik)

VÍCE K TÉMATU ČTĚTE
NA STRANĚ 15
DNEŠNÍHO VYDÁNÍ
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Seriál NAUČNÉ STEZKY
PROSTĚJOVSKA - 7. díl
Připravil: Michal Sobecký

Lom, les i magické výhledy
Okolo Pivína a Skalky je kam jít
Pěkně upravená náves Pivína, kde se za
lepších časů koná nejedna akce a kde je
pořád ruch. To je začátek naší nejnovější výpravy po naučných stezkách Prostějovska. Tentokrát se vydáme právě
z Pivína po dva roky „staré“ stezce směřující do Skalky a okruhem zase zpět.
Hned na úvod čeká méně zdatné nepříjemné překvapení v podobě kopce. Ne
nijak vysokého, zato pořádně táhlého.
Na jeho konci však čeká lavička, krásný strom s křížem, a navíc velice pěkný
výhled do širokého okolí. Jsou vidět až
Beskydy v okolí Českého Těšína nebo
Frýdlantu, rozhled je i daleko na Přerovsko a Vyškovsko. Zkrátka to stojí zato. Zejména při západu nebo východu slunce.
Cesta však pokračuje dál. A nakonec nás
podél hřbitova dovede až do Skalky. Tu
snad ani netřeba představovat. Lázeňský
park znají všichni bydlící v širokém okolí
obce, stejně tak zdejší prameny. V dobách „normálních“ zde funguje i příjemné občerstvení. Bude potřeba, před námi
jsou ještě zhruba tři kilometry.
Jak se navíc ukáže, polí bylo dost. Na
řadě je voda. Pokud si budete chtít udělat menší zacházku, nabízí se k ní vodní
nádrž Čelčice. Uprostřed zemědělské
krajiny působí trošku jako pěst na oko,

Nauèná stezka Pivín–Skalka
Umístìní:
polní cesta a silnice mezi
Skalkou a Pivínem
Vznik:
2019
Délka:
5,4 kilometru
Poèet
zastavení: 8
Téma:
historie, pøíroda,
zajímavosti, místopis
ale taky jako příjemné oživení. Navíc nás
brzy už čeká les, ve kterém se skrývá kopcovitý terén a uprostřed také lom. Nebo
známá skalecká jezírka.
Nezapomínejme ale také na naučnou
stezku. Ta se věnuje mnohému, samozřejmě hodně Pivínu nebo Skalce. Pivín
byl prý dříve Černé městečko Pivín.
Spekuluje se o tom, že Pivín byl dříve
mnohem větší a současné osídlení je jen
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Foto: Michal Sobecký

jakýmsi pozůstatkem. Další tabule se věnují třeba odchytu medvěda v roce 1989
nebo vysílači v Dobrochově.
Autorka naučné stezky a studentka
Cyrilometodějského gymnázia v jedné
osobě se věnuje ale i přírodě. Popisuje,
co roste okolo polních cest, co zde běhá
nebo létá. Nemusí se to na první pohled
zdát, ale není toho málo…
Naučná stezka Pivín–Skalka zkrátka
nabízí jednak poznání, stejně tak ale
možnost pěkné procházky se spoustou
milých míst. Nad žádným z nich vám
možná nespadne brada (snad kromě
zmíněných nádherných výhledů), rozhodně vás ale čeká fajn zážitek s nenáročným terénem pro všechny generace
výletníků.

9HjWøWRYLFËFKY\Q¿xHOL0RUDQX
PROSTĚJOV Venku divoké (ne) symbolizovat touhu lidí po tom, aby venkově se jednalo o důležitý symbřeznové počasí a nad vším vládní zima opustila jejich končiny a nasta- bol počátku nového zasetí úrody
nařízení zakazující prakticky jaký- lo jaro. Zejména na zemědělském a pozdější sklizně.
(sob)
koli společenský život. I v takové
situaci si ale někteří dokážou poradit. A tak mohla být například ve
Štětovicích vynesena Morana. Postaraly se o to členky spolku Štětovická slipka, které vzdor okolnostem a v maximálním povoleném
počtu vyrazily na krátkou pouť.
„Letošní zima se ještě nechce vzdát,
a proto jsme se rozhodly na Smrtnou neděli utopit Moranu ve štětovickém rybníku, zahnat tak zimu
a přivolat jaro,“ uvedla pro Večerník
jedna z účastnic Kateřina Kubjátová.
Ani současná situace nejenže účastnice neodradila, ale naopak je povzbudila k větší kreativitě. „Letos
jsme si s děvčaty na Smrtce daly obzvláště záležet. Tvářila se naštvaně,
ale musela odejít. Už nás čeká jen
přivítat jaro,“ usmála se Kubjátová.
Kvůli současné situaci se z akce společenské stala akce takřka miniaturní,
Moranu vynesla spolu s Jitkou Šálkovou a jejími dcerami. Paradoxně se malá
skupinka se zimou snažila rozloučit ve
chvíli, kdy sněžilo. „Zima byla opravdu
velká, ale nefoukalo, takže se to dalo.
A hřálo nás, že jsme zimu zahnaly a přivolaly jaro. Snad ale Morana neodnesla
jen zimu, ale taky koronavirovou krizi,“
zadoufala odvážná recesistka.
Tradice vynášení Morany a tím de
facto pohřbení zimy je už poměrně
dlouhá. Svázaná je se starými slovanskými zvyky. Uvádí se už ve 14. století a tradice má přesahy i do Polska,
Běloruska a na Ukrajinu. Morana
obvykle bývá zapálená vhozena do 6TCFKEGåKLÊ/QTCPCPG8GiV÷VQXKEÊEJX[J¾P÷NK\KOW\*CPÆ
(QVQCTEJKX--WDL¾VQXÆ
rybníka nebo potoka. Tento čin má 
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servis pro ženy

Manželé, sourozenci, kamarádi,
hlaste se! Hledáme právě vás!
Nejen ženy, ale i muži si zaslouží
péči. A my se o ně postaráme přímo královsky!
Nejdříve vám vybereme oblečení na
míru, posléze se o vás postarají prvotřídní profesionálové v pánském
salónu a úplný závěr bude završen profesionálním focením. Zkrátka budete
fešák, za kterým se nejedna žena otočí.
Dámu pak čeká, jak je již naším zvykem,
kvalitní servis v podání profesionálů
z Vlassalonu, líčení v H Studiu, výběr nového šatníku v RV Fashion, brýlí v Optice Wagner a závěrečnou tečkou pak bude
taktéž profesionální focení a natáčení.
Neváhejte a hlaste se! PROMĚNY

IMAGE OD PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku dopadly vždy na jedničku
a vítězky neměly jiných slov než chvály. Není co ztratit, naopak zcela zdarma získáte NOVOU IMAGE a také
nezapomenutelný zážitek!
Co musíte udělat? Stačí poslat dvě
své aktuální fotografie (tvář a postava) na e-mail: REDAKCE@vecernikpv.cz. Do předmětu e-mailu uvádějte „PROMĚNA IMAGE“ nebo
můžete přijít osobně do naší redakce.
Napište také váš věk, velikost oblečení
a důvod, proč se do proměny hlásíte,
proč bychom měli vybrat právě vás, dále
odkud jste a telefonický kontakt. Hlásit
se můžete do 10. DUBNA 2021.
Těšíme se na spolupráci s vámi!
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Neváhejte a hlaste se! Naše PROMĚNY IMAGE dopadly vždy na jedničku a vítězky nalézaly jen samá slova chvály.
Není co ztratit, naopak zcela zdarma získat novou image a také životní zážitek k tomu.

fein a antioxidanty, které jsou v kávě,
mohou snížit otoky a tím i tmavé
kruhy pod očima. Aplikace kávy na
pokožku dokonce působí i jako prostředek proti stárnutí.
Postup: Vytvořte pastovitou směs
z mleté kávy a vody. Poté naneste směs
na kůži pod očima a odpočívejte s ní přibližně 10 minut. Poté směs opláchněte
z obličeje. Tento postup můžete dokonce opakovat několikrát denně, ale stačit
to bude několikrát týdně.

Peeling na tělo

Účinnou zbraní proti hrbolkům na kůži a
suché pokožce je kávový peeling. Namletá zrnka kávy dokážou odstranit odumřelé kožní buňky, poradí si s pleťovými
nerovnostmi a také podporují lymfatický systém v těle, protože na sebe vážou
toxiny a urychlují vylučování vody z těla.
Postup: Smíchejte kávu s medem a získáte tak peeling, který můžete použít na tělo
i na tvář. Pleť pak bude hebká a hladká. Využít můžete i na drsné paty při pedikúře.
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Opravdu nám mletá káva může pomoci proti tmavým a ne příliš lákavým kruhům pod očima? Ano. Ko-

Odstranění kruhů pod očima

Káva obsahuje prospěšné látky, jako
jsou kofein, draslík nebo železo. Dále
jsou v tomto nápoji i organické kyseliny
a také hořčík. Toto všechno má pozitivní
účinky nejen na naši pleť, ale i vlasy a kůži.
Proto nezahálejme a využijme přírodní
sílu i jinak, něž jsme byli doposud zvyklí.
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Netrpělivě jsme vyhlíželi jaro a ono už je konečně tady! Nové období pochopitelně přináší i nové trendy z oblasti módy. I odstíny
laků na nehty podléhají módním rozmarům.
Jaké barvy laků budou letos frčet a neměly by
chybět v naší sbírce?
Módní trendy se neustále mění, a tak tomu je, i co
se manikúry týká. Rok s pandemií koronaviru
znamenal, že pravidelné návštěvy v kosmetických
salonech ustoupily domácím procedurám od hlavy až k patě. Téměř ze dne na den se tak z nás staly
odbornice ve všech oborech a ani v nadcházejících
měsících tomu asi nebude jinak... Proto je důležité, abychom si letošní trendy osvojily samy. Ať už
jste milovnice barev, dáváte přednost tomu, aby
vaše manikúra byla minimalistická, nebo se věnujete nehtovému umění, tady je to, co bude v kurzu

v roce 2021. Na jaře to hlavně chce hodně barev!
Letos by vám rozhodně neměl ve sbírce laků
chybět černý odstín. Černá je elegantní, nadčasová a univerzální barva. A pokud by přece jen
byly černé nehty na vás moc nápadné nebo tmavé,
vsaďte na černé akcenty. Stačí černé proužky, pun-
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tíky nebo třeba vlnky. Fantazii se zkrátka meze nekladou. Zelená barva je letos nejvíce trendy. Stačí
vám dva odstíny, jeden sytý trávově zelený a druhý
tmavší khaki. Můžete je volit zvlášť i kombinovat.
A stejně jako u černé barvy platí, že pokud se na
celozelené nehty zkrátka necítíte, využijte barvu
alespoň na stylové a originální detaily. Odvážnější
tmavě zelená je barva smaragdová. Překvapí vás,
jak je vlastně univerzální a skvěle se kombinuje
k různému oblečení. Dalšími top barvami pro
letošní rok jsou žlutá a šedá, a to v módě i v manikúře. Tyto dvě se k sobě dokonale hodí a na vašich
nehtech budou vypadat skvěle. Záleží na vás, zda se
rozhodnete pouze pro jednu z barev, nebo povolíte
uzdu své fantazii a barvy hravě zkombinujete.
Vsaďte jednou za čas na decentní přirozenou
klasiku. Pokud ani jeden z výše uvedených trendů není nic pro vás a své nehty nijak zvlášť neupravujete, nevadí. Základem všeho však bude
perfektní manikúra. Upravené a přirozené nehty
nikdy nevyjdou z módy, proto dejte nehtům od
výrazných barev občas pokoj a podpořte jejich
růst a kvalitu nenápadnými laky, které mají i regenerační účinky. Zapomeňte tedy na lámavé nehty
a záděrky a co nejpečlivěji se o své nehty starejte.
Díky pravidelné a důkladné péči nebudou potřebovat lak na nehty, a i tak budou vypadat skvěle.
Pokud jste naopak odvážnější a máte i více času,
tak zkuste různé ornamenty nebo loga. Tenhle
trend ovšem vyžaduje trochu více zručnosti. Možností je ovšem také aplikovat speciální samolepky
s logem vaší oblíbené značky nebo se vzorem, který se vám líbí. Tyto samolepky stačí jednoduše na
nehty nalepit a přelakovat transparentním lakem.
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Když se řekne káva, vybaví se
nám šálek horkého a lahodného
nápoje. Po čaji je druhým nejkonzumovanějším nápojem na světě
a Není to pouze životabudič. Káva
mimo toho, že stimuluje fyzické
i psychické schopnosti, má ještě
mnoho jiných skvělých vlastností.
Kde všude a jak může pomáhat?
Není to nic složitého, využít lze jak
nápoj, tak zbylou kávovou sedlinu.
Zabere to jen pár minut.

BYLI JSME
U TOHO

V tomto okénku
se budeme již po

kde si napočítáme do tří a opět
přemístíme nohu zpět do pravého
úhlu. Pohyb je plynulý a kromě
počáteční a konečné polohy a nikde se nezastavuje. Jakmile cvik
provedeme třikrát, můžeme přejít
ke druhé noze. Záda v holubičce
jsou rovná, krk a hlava v protažení
zad. Tento cvik je velice dobrý na
posílení středu těla a účinně také
posiluje celé tělo. Během cvičení
pravidelně dýcháme. Nezapomeňme na závěrečné protažení, ať nás
druhý den nic nebolí.
Závěrem si za odměnu zatleskejte
a já se těším zase příště!
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původní pozice. Ramena a bedra
držíme stále na zemi. Poté nohy
vystřídáme a jdeme levou ťuknout
o zem a opět zpět do původní polohy. Nohy pracují pomalu a tahem,
nejde o rychlé kmitání. U tohoto
cviku můžeme cítit pálení stehen
nebo břicha, jedná se však o žádoucí efekt. Cvik provádíme pomalu
a osmkrát na každou nohu. Cvičení
je účinné na vnitřní stabilizační systém a posílení spodní části břicha.
3. V dalším
cviku se postavíme rovně, zpevníme
břicho a zvedneme pravou
nohu do pravého úhlu (viz.
foto). Zkusíme
udržet rovnováhu. Nyní se od břicha začneme pomalu nadechovat.
Dech postupuje směrem od břicha do žeber, kde máme pocit, že
se žebra otevírají do široka, dech
však nezastavujeme, ale postupuje
stále směrem nahoru. Pak pomalu
vydechneme.
4. Celý cvik budeme provádět
vždy na jedné noze a provádíme jej
plynule. Nyní nohu z pravého úhlu
přemístíme pod sebe a směrem dozadu jako do holubičky (viz. foto),

rehabilitačním a kompenzačním
cvičením. K tomu, abychom předešli bolestem zad, kloubů, blokádám a dalším nešvarům, je potřeba pravidelný pohyb. Pokud
však již k nějakému narušení
v oblasti zad, páteře, kyčlí dojde,
je potřeba se problematické partii pravidelně věnovat. Dnes se
zaměříme na posílení vnitřního
stabilizačního systému, protože
toho není nikdy dost, a také posílení celého těla.
1. Jako první
se rozcvičte,
rozcvička by
měla předcházet úplně
každému cvičení. Následně si pusťte
nějakou oblíbenou hudbu a můžeme začít. Lehneme si na zem, ruce
máme natažené a kolena pokrčíme
nad břicho (viz. foto). Nyní se od
břicha začneme pomalu nadechovat. Dech postupuje směrem od
břicha do žeber, kde máme pocit,
že se žebra otevírají do široka, dech
však nezastavujeme, ale postupuje
stále směrem nahoru. Pak pomalu
vydechneme.
2. Následně budeme pokládat nohu
dolů a ťukneme pravou nohou
o zem (viz. foto) a vrátíme zpět do

LXXVI.
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PRO TĚLO I DUŠI

Večerník se podrobně ohlíží za uplynulým ročníkemšestasedmdesáté
věnovat různým
harmonizačním,
relaxačním, ale
prostějovských žen, jak šel krok za krokem
i posilujícím či

Seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku PROMĚNA IMAGE má za
sebou již devětapadesát dílů, avšak
nyní už druhý měsíc po sobě musí
kvůli koronavirové pandemii a s ní
souvisejícími vládními opatřeními
již potřetí ve své historii stát! Jak
ještě dlouho, neradno odhadovat,
optimistický výhled hovoří, že snad
na konci dubna a začátku května
může být líp. Ostatně nejen ženy,
ale i muži si totiž zaslouží mimořádnou péči v každé době. A my se o vás
postaráme přímo královsky. Prozatím hledáme pro aprílový díl, který
se uskuteční hned po rozvolnění
restrikcí a ponese podtext jubilejní
šedesátky, aspiranty či aspirantky.

Kávu nemusíme jen pít. Jak ji využít pro zdraví a krásu těla?

daøilo
komu se ne
a komu

nové vydání tematické strany PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, které
má alespoň částečně nahradit odložený díl seriálu PROMĚNA IMAGE.
Dnešní část servisu pro ženy je navíc speciální v tom, že jsme jej připravily poprvé v jeho historii společně ve
dvou. Věříme, že o to dvojitou budete mít
radost při čtení následujících příspěvků.
vků.
Tentokrát jsme se zaměřili na využití kávy
vy
při výrobě domácí kosmetiky. Bonusem je,
že vyjde levněji než běžné výrobky, a přitom
om
pomáhá stejně. Proč si ale na druhou stranu
nu
u
neudělat radost nákupem? Vyrazit můžetee
do oblíbené drogerie pro nějaký odstín la-ku na nehty, který bude v letošním roce hitem! I dnes vám nabízíme možnost zacvičit
si a opět si upéct nějakou tu dobrotu. A ačkoliv je PROMĚNA IMAGE stále v nedohlednu,,
vaše přihlášky i nadále přijímáme. Neváhejtee tedy
a hlaste se, vězte, že vás čeká zážitek na celýý život.
Doufáme, že vás už brzy teplé sluneční paprsky zahřejí,
gie. Ale
vždyť nastává pozitivní období plné tepla a energie.
číst...
než se tak tedy stane, můžete se zatím v klidu začíst...

jaro – alespoň dle kalendáře - už je konečně tady a s ním i druhé břez-

Milí přátelé, milé přítelkyně,

John Lennon

VEČERNÍKU

„Až ti bude v životě nejhůř,
otoč se ke slunci
a všechny stíny padnou za tebe.“

Motto na tento týden:

WWW.VECERNIKPV.CZ
WWW.VECERNIKPV.CZ

22. března 2021

Symbolickou derniéru žen VK na
sklonku klopýtavé sezóny obstaralo 1.
kolo vyřazovací části nejvyšší národní soutěže. Během čtvrtfinálové série
proti výrazně oslabenému ansámblu
z české metropole se totiž otevřela nečekaná možnost usilovat o minimálně
jeden dílčí triumf a bez přehánění také
o senzační, původně nemyslitelný
průnik do semifinále. Pražanky totiž
zasáhl koronavirus, postupně jim ze
základní sestavy vypadly čtyři hráčské
opory a outsider mohl rázem směle
pomýšlet na postupovou radost. Jenže
místo ní všechno dopadlo znovu špatně. Vstupní duel si ještě skoro kompletní Olymp pohlídal bez větších
problémů 3:0, druhé střetnutí už bez
dvou tahounek vydřel v hale Sportcentra DDM těsně 3:2. A napotřetí
překonal kritickou personální situaci
dalším obratem, tentokrát z 0:1 na 3:1.
Dramatické koncovky, nezvládajícím
Hanačkám zbyly jen oči pro pláč.
„Mohli jsme a měli vyhrát už v pondělním druhém utkání doma, natož
o tři dny později venku. Ve čtvrtek byl
totiž Olymp oslabený ještě mnohem
víc než předtím, kromě výborné nahrávačky Lucie Smutné a kapitánky
Pavlíny Šimáňové mu scházely ještě
další blokařka ze základu Barbora Purchartová plus velmi kvalitní smečařka
Eva Hodanová. Hráčky, které naskočily místo nich, samozřejmě nejsou
špatné, ale tři z nich ještě nemají ani
dvacet let a oslabení to bylo pro soupeře značné. My jsme toho měli jednoznačně využít, minimálně ve třetím
vzájemném zápasu v Praze zvítězit.
Proč to nevyšlo? Rozhodovalo víc
různých faktorů. Především naše neschopnost udržet dobrý výkon z prvního setu čtvrtečního utkání, kdy jsme
zaslouženě dominovali. V dalším průběhu se bohužel projevila naše největší slabina z celé této sezóny: že nejsme
silní v hlavách. Skutečně kvalitní tým
by při natolik příznivém vývoji nepustil citelně oslabeného soupeře vůbec
nahoru, nechal by ho až do konce pod
sebou. My jsme místo toho sami začali zbytečně chybovat, což se v tomhle
ročníku neustále opakovalo,“ uzavřel
kormidelník Luboš Petráš zklamaně.

PLAY-OFF:
smutná tečka bez
jediného skalpu
oslabeného PVK

a klidně jsme tak mohly skončit ještě
níž. Naštěstí se v závěru podařilo přehrát družstva z vyrovnaného spodku
soutěže a tím potvrdit, že nejhůř na
tu sedmou pozici patříme. Pokud
nepočítám nejsilnější čtyřku, tak
na pátou Ostravu a hlavně šesté KP
Brno jsme teoreticky mohly mít, jenže tamní holky hrály mnohem líp než
my a zaslouženě se umístily o spoustu bodů před námi. Sezónu tak zatím
musíme hodnotit jako nevydařenou.
Teď nás čeká play-off, v jehož čtvrtfinále musíme bojovat, rvát se o každý
bod, nic nevzdávat. A chtít tenhle
divný ročník zakončit se ctí. Moc
toužím aspoň po jednom vítězství
nad Olympem,“ svěřovalo se libero
Adéla Stavinohová před vrcholem.

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Hráčky i členové realizačního týmu
museli před každým (dvoj)zápasem
absolvovat opakované testování, nemluvě o neustálém dodržování hygienických nařízení, různě přísných
během soutěžního ročníku. Vrcholem
byla loni na podzim téměř dvouměsíční pauza v sotva zahájené sezóně kvůli
tehdejšímu tvrdému lockdownu. Po
něm se museli různým omezením přizpůsobit také všichni spolupracovníci
hanáckého klubu, kteří se podílejí na
organizaci domácích střetnutí.
„Byť naše výkony i výsledky letos zůstaly za očekáváním, chci přesto holkám z našeho mančaftu a kolegům
z realizáku moc poděkovat za to, že
v souvislosti s koronavirem jsme se
během celé sezóny ani jednou nedostali do žádných větších problémů.
A to díky rozumnému a zodpovědnému přístupu. Velké díky patří též všem
lidem, na kterých leží organizační zajištění našich zápasů hraných doma.
Nenechali se rozhodit složitou dobou,
zůstali prostějovskému volejbalu věrní

ho trénování pokaždé přišly aspoň tři
holky, aby při soutěžních utkáních plnily úlohu podavaček míčů. Normálně se
to bere jako samozřejmost, ale v dnešní pandemické době zaslouží taková
vstřícnost své ocenění. Trenéři mládeže to s děvčaty vždy domluvili, rodiče
je pustili, holky pak dorazily a tradičně
skvěle podávaly balóny. Ještě jednou
díky,“ zdůraznil Čada.
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a bez ohledu na omezení dál odváděli
kvalitní práci,“ ocenil Čada.
Veškeré duely VK hrané na vlastním
hřišti se tedy obešly bez jakýchkoliv
vážnějších potíží, covid – necovid.
V této souvislosti vyjádřil sportovní šéf
oddílu ještě jedno srdečné poděkování. „Posílám ho našim mládežnickým
hráčkám z žákovských výběrů, neboť
bez ohledu na dlouhodobý zákaz své-

8. Helena Horká (Šelmy Brno)
0,44, 9. Soňa Mikysková (Šelmy
Brno) 0,42, 10. Tereza Diatková
(Přerov) 0,41, ... 18. Tereza Baláko1. Lenka Ovečková (Liberec) vá (Prostějov) 0,32.
48,12 %, 2. Petra Kašparová (Ostrava) 47,37 %, 3. Soňa Nováková
(Šelmy Brno) 43,75 %, 4. Pavla SMEČAŘKY
Šmídová (Šelmy Brno) 40,80 %, (podle indexu přínosu)
5. Simona Bajusz (Liberec) 39,89
%, 6. Kateřina Valková (Olomouc) 1. Eva Hodanová (Olymp Praha)
39,53 %, 7. Anna Pospíšilová (Os- 0,29, 2. Lucie Nová (Olomouc)
trava) 38,14 %, 8. Lucie Smutná 0,26, 3. Simona Janečková (Šelmy
(Olymp Praha) 36,66 %, 9. Květa Brno) 0,25, 4. Maria Schlegel (OloGrabovská (KP Brno) 35,87 %, 10. mouc) 0,25, 5. Karolína Fričová
Elvita Dolotova (KP Brno) 34,78 (Prostějov) 0,24, 6. Helena Hrd%, 11. Klára Dvořáčková 26,92 ličková (Ostrava) 0,24, 7. Cassidy
%, 18. Iva Šípová (obě Prostějov) Baird (KP Brno) 0,23, 8. Eva Svo13,43 %.
bodová (Liberec) 0,23, 9. Sandra
Kotlabová (Přerov) 0,23, 10. Anna
Komárková (Olymp Praha) 0,23,
UNIVERZÁLKY
… 22. Tereza Pluhařová 0,17, 24.
(podle indexu přínosu)
Martina Michalíková 0,17, 30.
1. Katarina Pilepič (Olomouc) Aneta Weidenthalerová (všechny
0,59, 2. Aneta Kocmanová (Olymp Prostějov) 0,15.
Praha) 0,56, 3. Karin Šunderlíková
(KP Brno) 0,52, 4. Nikola Kvapilo- BLOKAŘKY
vá (Liberec) 0,51, 5. Aleksandra (podle indexu přínosu)
Wanczyk (Šternberk) 0,49, 6. Gabriela Kopáčová (Prostějov) 0,49, 7. 1. Veronika Trnková (Liberec)
Klára Žarnovická (Ostrava) 0,49, 0,66, 2. Nikola Stümpelová (Olo(podle účinnosti nahrávky)

NAHRÁVAČKY

Má teprve šestnáct let, přesto se v aktuálním ročníku stala celkem pravidelnou
součástí ženského A-družstva prostějovských volejbalistek. Talentovaná Andrea
Píchalová však krátce naskočila jen do
některých přípravných utkání, zatímco
na svou zápasovou premiéru v soutěži
dospělých dlouho čekala. Dočkala se až
v úplném závěru sezóny 2020/21, přesněji těsně před koncem poslední třetí bitvy čtvrtfinálové série na Olympu Praha,
kde absolvovala několik výměn. Dcera
bývalé špičkové tenistky a nyní šéfky tenisových projektů TK PLUS Petry Langrové
Černoškové má každopádně před sebou
velice slibnou sportovní budoucnost.

(QVQ#PT[.WM¾é

ZAUJALO NÁS OBRAZEM
Píchalová už krátce debutovala i v mistráku

PROSTĚJOV
V ženské UNIQA extralize ČR 2020/2021
nadále probíhá závěrečné play-off, naopak základní fáze už byla před časem
ukončena. Právě z téhle části
soutěže jsme tak vzali statistické ukazatele jednotlivkyň,
abychom mohli porovnat číselný přínos prostějovských
volejbalistek pro vlastní tým.
Nejlépe ze srovnání vyšla teprve dvacetiletá Karolína Fričová,
jež skončila pátá mezi všemi
smečařkami. Dost vysoko se
umístila také Gabriela Kopáčová, šestá nejlepší univerzálka. A do elitní desítky na svých
postech se vešly ještě osmé blokařka Kateřina Kvapilová i libero Adéla Stavinohová, těsně
za top ten zůstala jedenáctá nahrávačka Klára
Dvořáčková. (son)

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

1. Adéla Chevalierová (Ostrava)
0,30, 2. Veronika Dostálová (Liberec) 0,30, 3. Šárka Sklenářová
(Šelmy Brno) 0,30, 4. Lucie Kolářová (Liberec) 0,30, 5. Katrina Zilberman (Olomouc) 0,30, 6. Markéta
Chlumská (Šelmy Brno) 0,30, 7.
Daniela Digrinová (KP Brno) 0,30,
8. Adéla Stavinohová (Prostějov)
0,30, 9. Tereza Slavíková (Šternberk) 0,30, 10. Veronika Pešková
(Olymp Praha) 0,30.
Poznámka: Do pořadí jsou zahrnuty pouze hráčky, které absolvovaly aspoň pět utkání.

(podle indexu přínosu)

LIBERA

mouc) 0,62, 3. Pavlína Šimáňová
(Olymp Praha) 0,61, 4. Magdaléna
Jehlářová (Přerov) 0,60, 5. Kateřina Kohoutová (Liberec) 0,60, 6.
Ivona Marková (Šelmy Brno) 0,59,
7. Iva Kalusková (Ostrava) 0,58,
8. Kateřina Kvapilová (Prostějov)
0,57, 9. Hana Judlová (KP Brno)
0,56, 10. Barbora Purchartová
(Olymp Praha) 0,55, ... 21. Michaela Jurčíková 0,46, 23. Petra Kožoušková (obě Prostějov)
ějov)
jov)
v)) 0
0,,
0,43.

Individuální statistiky extraligy: nejvýš se dostaly
SiWiVPHġDíND)ULġRYi a ñHVWiXQLYHU]iOND.RSiġRYi

„Nechceme si nijak přehnaně stěžovat, protože těžká situace v souvislosti s covidem zasáhla úplně celý svět.
A v České republice jsme na tom
všichni byli a vlastně pořád jsme stejně. Přesto je potřeba si uvědomit, že
přechod na nové podmínky fungování za dlouhodobě platných hygienických opatření nebyl pro nikoho snadný. Včetně nás, bylo nutné se rychle
přizpůsobit veškerým stanoveným
pravidlům v rámci výjimky udělené
profesionálním sportovcům,“ upozornil sportovní ředitel vékáčka Miroslav
Čada.

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Nejen z herního
a výsledkového hlediska má volejbalový VK Prostějov za sebou asi
nejnáročnější sezónu své existence.
Vinou koronaviru byl uplynulý ročník 2020/2021 velmi komplikovaný rovněž z organizačního hlediska
i logistickým zajištěním.
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22. března 2021

JEDNIČKA VK PODLE
ODDECHOVÝ ÈAS

28
44

25

Pouhých pětadvacet procent bodů
z možného maxima získaly ženy
VK Prostějov během soutěžního
ročníku 2020/21. V součtu UNIQA
extraligy ČR, Českého poháru
i evropského Challenge Cupu odehrály 23 duelů, z nichž vytěžily jen
17 punktů. Jde o suverénně nejnižší
počet v klubové historii.

Ü½NGJJ
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Prostějov (son) – ZO pád do nižší
soutěže ani vyhnutí se baráži sice tentokrát nešlo, neboť kvůli dopadům koronaviru byla volejbalová UNIQA extraliga žen ČR 2020/21 již loni na jaře
prohlášena za nesestupovou. Přesto
si nejhorší dva celky základní části zahrály proti sobě o konečnou devátou
příčku, aby si mimo play-off alespoň
trochu prodloužily aktuální ročník.
Sokol Frýdek-Místek v sérii na tři vítězné duely potvrdil své vyšší nasazení, když beze ztráty jediného střetnutí
zdolal Sokol Šternberk zápasovým poměrem 3:0. Jednotlivé mače však (s jedinou výjimkou) tak jednoznačné nebyly. Nejprve Severomoravanky doma
uspěly po těžkém boji 3:1 (-25, 24, 22,
16), následně Hanačky vůbec nestačily na vlastní palubovce 0:3 (-15, -17,
-17). A poté se strhla více než dvouhodinová rozhodující bitva ve frýdecko-místecké hale s těsným výsledkem
3:2 (-28, 22, -18, 24, 7). „Zažila jsem
porod, ale tohle bylo horší. Celý zápas
jsme se trápily v útoku, nebyly schopné složit balón. Nutno říct, že soupeř
výborně bránil v poli. Až v tiebreaku
jsme jasně dominovaly. Hlavně se počítá vítězství. A jsem ráda, že už máme
konec sezóny,“ oddechovala kapitánka
úspěšnějšího družstva Daniela Pavelková s viditelnou úlevou. „Do Frýdku-Místku jsme jeli s cílem prodloužit
sérii, což se nám těsně nepovedlo. Holky chválím za bojovný výkon a soupeřkám gratuluji k devátému místu,“
zhodnotil šternberský trenér Jan Drešl
stručně a výstižně.
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Prostějov (son) – TDnes odpoledne,
tj. v pondělí 22. března, volejbalistky
VK Prostějov vstoupí do dalšího bloku společné přípravy. Ten přichází po
rychlém vyřazení z play-off aktuálního
ročníku extraligové soutěže a následném volnu, které trvalo deset dnů od
12. do 21. března. „Do tréninkového
procesu bychom se měli vrátit kompletní. Žádná z hráček zatím nehlásila
nějaké zdravotní problémy, které by ji
momentálně vyřadily, takže počítám
s tím, že se hned od prvního dne zapojí
všech dvanáct děvčat,“ řekl Večerníku
hlavní kouč Lubomír Petráš. Současnou přípravu ženského A-družstva
vékáčka zatím nedoplní žádné oddílové juniorky, které během uplynulé sezóny dostaly menší příležitost. „Teď se
ještě mladé holky nepřipojí, ale časem
v rámci možností s tím počítáme. Záleží na rozvolnění hygienických opatření, aby nic nebylo proti nařízením
v souvislosti s koronavirem,“ upozornil
lodivod vékáčka a pro nynější zahajovací týden si nachystal jasně danou
náplň. „Čekají nás kondiční cvičení,
posilovna a práce na individuálních
herních činnostech v rozumně vyváženém poměru. Týmovou hru si necháme až na později,“ upřesnil Petráš.
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během uplynulé sezóny 2020/21 bojovat s Ostravou i KP Brno o páté místo
v UNIQA extralize a díky příznivému losu
postoupit přes Šternberk do závěrečného
turnaje Final Four Českého poháru. Leč
realita byla taková, že v ČP Hanačky vůbec nezvládly čtvrtfinálový duel a na ligové platformě teprve závěrečným finišem
zachránily alespoň sedmou pozici. Načež
v úvodním kole play-off ani jednou neporazily výrazně oslabený Olymp Praha.

álně stalo.
Což lze částečně zdůvodnit mládím hráčského kádru, ovšem pouze u skutečně
mladých plejerek. Mančaft totiž tvořily
i čtyři věkově zkušenější, u kterých by se
omlouvání budoucím potenciálem nemělo tolik používat. Každopádně pravdivé vyhodnocení momentální situace
může výrazně pomoct k tomu, aby příští
ročník byl hodnotnější a nepokračoval
klubový sesun dolů.

POHLED OKEM
O
VOLEJBALOVÉHO SAKA

pandemie

PŘÍPRAVNÉ OBDOBÍ:
solidní hra

Loni v létě pokračovala nastoupená
cesta postupného omlazování družstva, jež v ekonomicky úspornějším
režimu objektivně ztratilo po dalších
personálních změnách na hráčské kvalitě. Nejcitelnější byly určitě odchody
každoročně se zlepšující smečařky Lucie Nové i špičkové slovenské blokařky Nikoly Stümpelové do Olomouce.
Na mateřskou dovolenou zamířila
první nahrávačka Michaela Zatloukalová, kariéru definitivně ukončila
ostřílená střeďačka Gabriela Kozmík
a do Šternberka se rozhodla zamířit
Tereza Slavíková, tedy libero.
Náhradu vékáčko čerpalo především
na severu Moravy, neboť z tamního
Frýdku-Místku přišly Iva Šípová,
Michaela Jurčíková i Tereza Pluhařová. V KP Brno se podařilo získat
Kateřinu Kvapilovou a z olomouckého UP se vrátila odchovankyně
Adéla Stavinohová. „Chceme dávat
ještě větší prostor než dosud našim
vlastním holkám, které v Prostějově
volejbalově vyrostly. I do budoucna
je jasným záměrem sázet v co nejvýraznější míře na mladé talenty, jež si
sami vychováme,“ zdůraznil předseda
správní rady VK Petr Chytil s dovětkem, že by ho uspokojilo postavení
v prostředku extraligového pelotonu.

TVORBA KÁDRU:
odešly opory,
mládí vpřed

fesionálním sportovcům na výjimku
obnovit normální přípravu včetně
návratu do hal, posléze došlo ve druhé polovině listopadu i k restartu extraligového kolotoče.
Vzhledem ke spoustě odložených zápasů a tím nedostatku termínů však
musela být zrušena tradiční nadstavba, aby se před závěrečným play-off
stihla dokončit alespoň základní část.
Bohužel návrat k utkáním hanácké
partě nevyšel, když podruhé za sebou
padla 1:3 s Královým Polem – tentokrát venku. „Byly jsme nabuzené na
mistrovské utkání a chtěly ukázat, co
jsme natrénovaly za corona období.
Prostě tady konečně byla ta zápasová
nálada a nějaký cíl po dlouhé přípravě. Měly jsme super úvod, v koncovce
získaly první set. Ve druhém se nám
dařilo s Brňačkami držet krok, ale závěr jsme jim darovaly. No a ve třetím
i čtvrtém setu nám vždycky ujel začátek, potom jsme se snažily ztrátu bod
po bodu dotahovat a zabojovat. Bohužel jsme to nedokázaly převážně kvůli
nedůraznému útoku,“ hodnotila blokařka a kapitánka Michaela Jurčíková.

Inovovaný program ligových mačů
nebyl k Petrášovým svěřenkyním
zrovna přívětivý. V klíčové fázi restartované sezóny je opakovaně posílal
na žhavé favority (Liberec 0:3, Olomouc dvakrát 0:3), případně na rozjetého soka s lepší aktuální formou
(Ostrava 1:3). Z čehož rezultovala
černá šňůra pěti tuzemských proher
bez jediného získaného bodu.
Temné období navíc umocnil krutý debakl v evropském Challenge
Cupu. Tam sice české zástupkyně ze
srdce Moravy bez boje postoupily
až mezi elitní osmičku, neboť byly
díky vysokému koeficientu přímo
nasazeny až do osmifinále a v něm se
jim kontumačně vzdalo portugalské
FC Porto, které nenastoupilo z koronavirových důvodů. Tím pádem se
šlo v rámci rumunského turnaje konaného v takzvané covid bublině na
extrémně silný domácí soubor Alba
Blaj. A ve čtvrtfinále nejnižšího klubového poháru starého kontinentu
se vcelku logicky zrodil hrozivý debakl, vůbec nejvyšší porážka v oddílové
historii.
„Soupeřky byly opravdu velice silné
a ve všem o dost lepší než my. Měly
vynikající zkušenou nahrávačku,
která skvěle rozdělovala balóny útoč-

PŘELOM LISTOPADU
A PROSINCE:
série porážek včetně
evropského výprasku
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Celkový zlom k horšímu nastal úderem října. Nejprve hanácká děvčata
selhala v důležitém střetnutí proti KP
Brno, tedy výkonnostně srovnatelnému soupeři, prohra 1:3 učinila nemilý zásek do výsledkových plánů. Ještě
mnohem větší nepříjemnost ovšem
zavládla o týden později uvrhnutím
celé republiky do tvrdého covidového lockdownu. Tři týdny nesměly

COVID PAUZA:
téměř dvouměsíční
výluku orámovala dvě
podlehnutí Brnu

Start UNIQA extraligy žen ČR
2020/21 se kolektivu s novou kapitánkou Míšou Jurčíkovou a opětovnou bodovou tahounkou Gabrielou
Kopáčovou dost vydařil. Doma proti
jednomu z aspirantů na zlato Šelmám Brno dokázal vyrovnat ztrátu
dvou sad, aby v rozhodujícím tiebreaku sahal po sladkém triumfu. Což
sice o několik míčů nevyšlo, ale i jeden urvaný bodík za porážku 2:3 byl
nad plán. Navíc vzápětí se dostavila
povinná výhra nad papírově slabším
Přerovem (3:1) a rozjezd sezóny
tedy vyšel velice dobře.
„Během přípravy bylo vidět, že nejsme sehrané tak, jak bychom měly
být. V soutěžních zápasech už však
jsou patrné posuny nahoru ve všech
činnostech a myslím, že jsme s výkonností na dobré cestě. Jen se musíme vyvarovat natolik velkých výpadků i některých školáckých chyb, které
se zkrátka nemohou stávat. Jak se Šelmami, tak s Přerovem jsme střídaly
výborné pasáže s vyloženě špatnými,
přesto máme čtyři body. A to je pro
začátek určitě slušný vklad,“ rozebírala smečařka Karolína Fričová, teprve
dvacetiletá opora ze Slovenska.

VSTUP DO SEZÓNY:
povedený se čtyřmi
body na kontě

(Frýdek-Místek 3:0, Šternberk 1:2,
Olomouc 0:3, Olymp Praha 0:3,
Ostrava 2:1). „Máme radost, že jsme
i v téhle nelehké době mohli odehrát
dostatek přáteláků. Mančaft se zatím
jeví slušně, byť jeho síla samozřejmě
není taková jako dřív. Přesto nehodláme rezignovat na boj o vyšší ligové
posty, třeba i o medaile. Reálně bychom se mohli pohybovat hned za
elitní čtverkou největších favoritů,“
říkal krátce před úvodními mistráky
hlavní kouč Lubomír Petráš.

kvalitní úrovni, navíc taky výškově
měly navrch – a ne málo. My jsme se
snažily, ale nestačily jim, proto utkání
dopadlo tak jednoznačně,“ vysvětlovala drsný nářez mladá univerzálka
Tereza Baláková.

Tým, na jehož lavičku se pro vyburcování atmosféry vrátil legendární
trenér a momentálně sportovní ředitel Miroslav Čada v roli motivátora, byl na hraně celoročního selhání.
Naštěstí se v nejkritičtějším momentu zvedl, zabral a den po šternberské
facce dokázal zdolat Frýdek-Místek
3:1. Poté sice následovaly porážky
0:3 na pražském Olympu i na palubovce brněnských Šelem, ale prostějovské herní zlepšování se v závěru
dlouhodobé fáze UNIQA extraligy
podařilo přetavit do dvou stěžejních
vítězství 3:0 nad osudovým Šternberkem i v Přerově. Tím se nekonala
dlouho reálná hrozba neúčasti v play-off. A upevněné obsazení sedmého
postu znamenalo minimum, na co
bylo nutné v převážně utrápeném
ročníku dosáhnout.
„Určitě jsme měly bojovat o lepší
umístění, ale zároveň jsme se dlouho v tabulce pohybovaly hodně dole

KONEC
ZÁKLADNÍ ČÁSTI:
zlepšení a konečně
víc výher než proher

Přerušit rostoucí krizi se povedlo až
týden před Vánocemi zásluhou kýženého vítězství 3:1 ve Šternberku. Leč
tohle vzepětí nemělo trvalejší ráz,
naopak následovala další série porážek. Nejhorší bylo, že mezi ty předpokládané (Liberec 0:3, Ostrava 0:3,
Olymp Praha 1:3) se vklínila jedna
ostudná: 0:3 na půdě Frýdku-Místku
v úvodním vystoupení nového kalendářního roku.
Tenhle propadák poslal vékáčko na
úplné dno průběžného pořadí extraligy – a ještě nešlo o vrchol zmaru.
Tím se stalo šokující vypadnutí ve
čtvrtfinále Českého poháru s podceňovaným Šternberkem (1:3). Nic
nepomohla výhoda vlastního hřiště,
místo očekávaného postupu do závěrečného turnaje Final Four zavládl
obrovský smutek. „Všichni jsme hluboce zklamaní, nechali jsme si utéct
velkou šanci. Stačilo vyhrát jediné
utkání, navíc na vlastním hřišti proti přijatelnému soupeři. Bohužel se
ukázalo, že dosavadní horší výkony
v tomto ročníku mají své opodstatnění. Trápíme se celou sezónu hlavně
slabým útokem, nedokážeme využívat ani velké náskoky a vlastními
chybami opakovaně ztrácíme dobře
rozjeté sety. Čímž nechci snižovat
dnešní výkon Sokola, vítězství si zasloužil,“ soukal ze sebe rozčarovaný
lodivod Petráš.

STŘÍDÁNÍ LETOPOČTU:
po krátké naději propad
až na dno a ostuda v ČP

PROSTĚJOV Teprve podruhé ve
čtrnáctileté historii volejbalového klubu VK Prostějov se stalo,
že jeho ženský A-tým nenaplnil
předsezónní výsledkové předpoklady. Hned po svém vzniku
měl bojovat o mistrovský titul a místo toho skončil čtvrtý. Tentokrát
se očekával pohyb ve středu tabulky s útokem na páté místo, realita
však byla horší. A nakonec se povedlo uhájit aspoň sedmou příčku, Prostějovanky vůbec společně tré- nicím, výborně podávaly, přihrávanačež nebyla využita ani překvapivá šance na postup v play-off. novat, stejně jako všichni ostatní. ly, zakončovaly, blokovaly i bránily
Pojďme si teď soutěžní ročník 2020/2021 obsáhleji zrekapitulovat. Teprve pak vláda ČR umožnila pro- v poli. Prostě všechno na hodně

PŮVODNÍ
zpravodajstvíí
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

Večerník se podrobně ohlíží za uplynulým ročníkem
prostějovských žen, jak šel krok za krokem

BYLI JSME
U TOHO

22. března 2021

osmdesát pacientů s onemocněním
covid-19, z toho dvanáct z nich je ve
velmi vážném stavu a deset dalších
pro Večerník
vyžaduje podporu umělé plicní ventilace. V posledních týdnech se počty
Michal
těchto pacientů příliš nemění. Nadále
KADLEC
platí, že má nemocnice k dispozici
„V současné době je v prostějovské volné kapacity na standardních lůžnemocnici hospitalizováno šesta- kách, velký tlak přetrvává u lůžek in-

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

PROSTĚJOV Hrůzostrašné! Za posledních sedm týdnů tohoto roku
zemřelo v prostějovské nemocnici už čtyřiačtyřicet pacientů s nákazou koronavirem. Navíc oproti předcházejícím týdnům stále neklesá
počet hospitalizovaných pacientů. Mluvčí společnosti Agel potvrdil,
že v nemocnici už je obrovský tlak na volná lůžka intenzivní péče.

testy jsou ověřené,“ říká Večerníku
ve chvíli, kdy přichází první zaměstnankyně, kterou je paní Iveta.
Padají úvodní pokyny, žena si bere
formulář, následně se samotestuje. „Myslím, že testování je dobré,
protože se tomu aspoň vyhneme.
To není zrovna špatné. Ještě jsem
to tedy neprodělala. Tedy doufám,“
zasměje se nervózně.
A záhy doráží další lidé. Trochu
překvapivé je, že někteří srší vtípky.
„Druhé kolo? Jo, postoupil jsem,“
ozývá se od jednoho z mužů, který
takto glosuje označení koronaviro-
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tak jsme to natrénovali… Sice jsme
měli dneska půlku druhých jiných
testů, museli jsme tedy školit,“ uvedl předtím, než přijdou první pracovníci.
Jak se ukazuje, pověřený zaměstnanec, který provede nepříjemný,
ale v současné době nutný test,
nepřijde. „Zatím je testuji já. Chtěl
jsem zabránit prvotním reakcím,
ne každý je tomu nakloněný. Firmy
jsou postavené před skutečnost,
že to musí udělat. Bylo tedy dobré
to zaštítit trochu z pozice autority
a taky vysvětlit, proč se to dělá a že

BYLI JSME
U TOHO

policie. Půjde hlavně o zajištění pořádku v dopravě a při parkování. „Lidé, kteří
jsou na očkování registrováni a dostaví
se na místo automobilem, mohou využít štěrkové parkoviště v Komenského
ulici. Je zde pro ně vyhrazena plocha na
parkování. Ti, kterým byl vydán parkovací průkaz označující vozidlo osoby se
zdravotním postižením, můžou zaparkovat před vchodem do Společenského
domu. V těchto místech jsou pro ně
připravena vyhrazená parkoviště, která

jsou označena dopravními značkami.
Venkovní prostory a okolí kulturního
domu jsou monitorovány městským
kamerovým systémem,“ vzkazuje Petr
Zapletal, tiskový mluvčí Městské policie Prostějov.
Všichni by v lokalitě měli dbát zvýšené
opatrnosti právě při parkování, obzvlášť
ti, kteří se sem nyní jezdí naočkovat a situaci v místě dobře neznají. Riskují totiž,
že by si kromě očkování odvezli z centra
města i pokutový bloček.
(sob)
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celkem 1 240 přestupků. Z toho 725 vyřešili domluvou, 305 uložením pokuty
v příkazním řízení a 214 bylo postoupeno
k dořešení příslušnému správnímu orgánu. Většinou se jednalo o porušení nařízení o používání ochrany dýchacích cest
nebo porušení zákazu nočního vycházení,“ poskytla Večerníku veškeré informace
Marie Šafářová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje.
Hlídky Policie ČR také střežily silnice na
hranicích jednotlivých okresů a kontrolovaly, zda je nepřejíždějí řidiči bez náležitých oprávnění. „Na hranicích okresů
v tomto období odepřely policejní hlídky
vjezd na území okresu 1 184 vozidlům,“
konstatovala Šafářová.
(mik)

MICHAL SOBECKÝ
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OLOMOUCKÝ KRAJ Tři týdny tvrdého lockdownu vyhlášeného vládou
mají za sebou i policisté. Jejich hlídky
provedly v souvislosti s tvrdými opatřeními a zákazy už desítky tisíc kontrol. Přestupky podle mluvčí krajské
policie Marie Šafářové byly řešeny
i domluvou, létaly však také pokuty.
Více než dvě stovky hříšníků pak skončí u správního orgánu.
„V období od 1. března do 19. března
provedli policisté v Olomouckém kraji
celkem 83 480 kontrol dodržování veškerých platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR či veškerých
platných usnesení vlády souvisejících
s epidemií onemocnění covid-19. Řešili

pøes tisíc vozidel

z hranic okresù

Hlídky vrátily

Současná koronavirová krize ukázala mnohé. Někteří prokázali určitou
míru bezcharakternosti, jiní organizační schopnosti. Další zase své hodnoty. Včetně české vlády. Ta by měla
mít mezi jinými za primární hodnoty
i za současného stavu zachovat v maximální možné míře vzdělání generací budoucích. Jak se bohužel ukazuje,
není tomu tak. České děti už totiž
patří k těm, které v Evropě chybí ve
školních lavicích vůbec nejdéle. Opakovaně se k nám dostávaly z jiných
států Evropy zprávy, že za přísných
hygienických opatření chodí děti dále
do škol. A jejich uzavírání je až poslední možností.
Česká republika šla jinou cestou.
Školy zavřela na mnoho měsíců už
třikrát: loni v březnu, dále loni v říjnu
a nedávno také opět i pro prvňáky
a druháky. Je dost děsivé představit
si situaci, že nejmenší školáci za dva

roky docházky zvládli sotva jedno
pololetí. Účinnost výuky na dálku
není taková, kontakt s vrstevníky je
v tomhle věku více než důležitý. Stejně
jako osvojení si určitého řádu a norem
chování.
O středoškolácích raději nemluvě.
Velká většina z nich možná ani své
spolužáky a učitele po pauze nepozná.
Podívejme se ale, co udělala vláda
pro to, aby se školáci mohli vrátit do
škol? Jaká pro to nastavila pravidla?
A je tedy nějaký plán, kdy by se mohli
konečně vrátit?
Odpovědi jsou nasnadě, jsou velice
stručné a málokoho – nejméně pak
rodiče a učitele – potěší. Nic, žádná,
není, znějí. Dá se vycházet jednak
z toho, že týden dopředu na přelomu
února a března oznamovala vláda,
že se školy otevřou, že bude testování, že budou maximální hygienická

pravidla. Nic z toho se nestalo. Místo
toho došlo k uzavření i mateřských
škol. Soutěž na distributora testů do
škol se, mírně řečeno, také nepovedla.
A v neděli Andrej Babiš nejistotu stovek tisíc školáků, jejich rodičů, učitelů,
ředitelů i dalšího školního personálu
vylepšil přiznáním, že neví, kdy se děti
do škol vrátí.
Úkol vlády je přitom prostý, má zajistit
takové podmínky, aby se dalo vzdělávat prezenčně. Bohužel dosud nebyly
uveřejněny ani podmínky, za jakých se
školáci vrátí, ani epidemická situace,
za níž by to bylo možné. PES dávno
pošel a důvěra v toho nového po debaklu předchozího bude nulová.
Buď jak buď, pro děti školou povinné
jsou to těžké časy. Rodiče nyní možná
potěší, že se děti nově zpět do škol spíše těší. Děsivě ale může znít za nějaký
půlrok otázka: „Mami, co je to ta
škola?“

„Mami, co je to ta škola?“
ZAUJALO NÁS OBRAZEM

PROSTĚJOV S vyšším výskytem
strážníků městské policie v centru
města musí v těchto dnech počítat
jeho obyvatelé. Důvodem je zřízení
očkovacího centra ve Společenském
domě. Právě na jeho bezproblémový
průběh mají městští strážníci dohlédnout. Částečně se tak děje i kvůli
možným souvisejícím dopravním
problémům.
Na bezpečnost a klidný průběh očkování bude dohlížet v okolí centra městská

vých formulářů. Zezadu se pak ozve
jedna prosba. „Uděláte mi to pane
řediteli? Nevím jak na to.“ „Udělám,
a to tak, že na to nezapomeneš,“ odvětí Michal Šoman. A
le dvojsmysly stranou, na řadě bylo
vyhodnocení testů. Chvilka napětí
a pak … negativní. U všech přítomných. „Sakra, zrovna se mi nechtělo
do práce,“ vtipkuje nejmladší z přítomných Karel Pospíšil. Nejspíš ale
jen vtipkuje, karantény si už totiž
užil. „Nedávno jsem se z ní zrovna
vrátil. No ale třeba ty PCR testy, byl
jsem s kámoši a hrozný. Darování
krve je proti tomu brnkačka,“ zhodnotil své zkušenosti a odšoural se
na směnu.
Atmosféra se v místnosti během pár
minut měnila. Z očekávání v atmosféru uvolněnou, potom napjatou.
A nakonec nastoupila úleva, žádný
z přítomných nebyl pozitivní. „Musím říct, že zaměstnanci to berou
zodpovědně, pravidla neporušují,
při testování není problém,“ chválí
si Michal Šoman. Věří, že se firma
bez větších potíží náročnou dobou
prokouše. A všichni její pracovníci
spolu s ní.
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tenzivní péče, neboť počet pacientů
se v uplynulém týdnu nesnížil,“ uvedl
pro Večerník Adam Knesl, mluvčí
společnosti Agel provozující Nemocnici Prostějov.
Večerník se na sklonku minulého
týdne z úst představitele prostějovské
nemocnice dozvěděl i jednu velice
chmurnou informaci. A ta skutečně vyráží dech! „Od 1. února do 18.
března letošního roku zemřelo v prostějovské nemocnici celkem čtyřiačtyřicet pacientů v přímé souvislosti
s nákazou covid-19,“ prozradil Knesl.
Hrozná čísla...
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Očkování pohlídají strážníci

Připravený je zde ředitel závodu
Michal Šoman a ukazuje nám téměř
prázdné čtyři stoly a pátý plný formulářů. Na nich se už brzy objeví
podpisy zaměstnanců a co víc, výsledky jejich koronavirových testů.
„Už jsme to tu měli minulý týden,

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

PROSTĚJOV Čtvrtek odpoledne a v mnoha závodech pomalu
začíná klasická odpolední. Tahle je však jiná. Zaměstnanci, ať
už jsou do práce natěšení, nebo
ne, místo do výroby tentokrát
mají jiný cíl. Vyráží do místnosti hned naproti vrátnice Palírny
U Zeleného stromu. Směřují sice
k místnostem, které připomínají
stylový (a skvěle vybavený) bar,
pít a koštovat se ale nebude. Večerník vyrazil za reportáží, co
vše musí člověk udělat, aby mohl
pracovat.
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Fórky a špejle v nose
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0DUWLQD0LFKDOËNRY¿$GÇOD6WDYLQRKRY¿0La průměrné výsledky
FKDHOD-XUêËNRY¿.O¿UD'YRĆ¿êNRY¿7HUH]D3OXKDĆRY¿D$QHWD:HLGHQWKDOHURY¿,YDjËSRY¿ Po koronavirem zrušeném vyvr3HWUD.RæRXxNRY¿7HUH]D%DO¿NRY¿
cholení předchozí sezóny se situace
ohledně nakažlivé nemoci v ČR na
několik měsíců uklidnila. Tím pádem
bylo možné absolvovat jeden tréninkový blok od konce dubna do začátMarek
235$9'29.9$/,7$,6©/$6(9l'<8.l28 ku června. A následně odstartovat na
2
Sonnevend 9.5,7,&.¹&+$52=+2'8-©&©&+2.$0l,&©&+ sklonku července plnohodnotnou
společnou přípravu na nový ročník.
Pokud se jakémukoliv sportovnímu týmu Celý ročník se přitom pravidelně opa- Dlouho neplatila žádná větší hygienedaří podle představ a všeobecných oče- kovaly jasně viditelné neduhy letošního
kávání, vznikají někdy tendence svalovat vékáčka: značná kolísavost výkonů, vel- nická omezení a posléze jen částečná,
horší výkony i výsledky na různé vnější ký počet nevynucených až zbytečných tudíž se mohlo pracovat ve standardvlivy. Zdravotní oslabení, nepřízeň roz- chyb, z toho pramenící dlouhé série in- ním režimu i na potřebné úrovni.
hodčích, absence potřebného štěstí či kasovaných bodů a hojně ztrácené kon- Od září už přece jen nastaly částečné
vyložená smůla – to jsou namátkou jen covky vyrovnaných setů. Jestli se tohle komplikace kvůli poněkud většímu
některé z častých výmluv. Kdo však ne- děje občas, může jít o horší formu nebo šíření viru, nicméně Hanačky zvládly
chce dávat průchod takovému alibismu, dopad okolností, náhodu. V případě absolvovat dva přátelské duely proti
podívat se pravdě do očí a směrem do prostějovských žen ale bylo zřejmé, že
Královu Poli (1:3, 3:1) a poté i dva
budoucna se někam posunout v zájmu se tímto jen projevovala absence herní
vlastního zlepšení, neměl by se na tuhle kvality i psychické síly při konfronta- přípravné turnaje. Ten v Ostravě těscích s lepšími soupeři. Kolektiv prostě ně vyhrály (KP Brno 3:2 a 0:2, Ostralacinou cestu nikdy vydávat.
Určitě to platí i pro současný kolektiv vo- tentokrát neměl takovou volejbalovou va 3:1 a 2:1), při Tomi-Remont Cupu
lejbalistek VK Prostějov. Papírově měly úroveň, aby dopadl úspěšněji, než se re- v Olomouci naopak skončily až páté

DALŠÍ POŘADÍ podle průměru známek:
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V této rubrice jsme po každém soutěžním utkání dávali všem volejbalistkám VK Prostějov hodnocení za jejich předvedené výkony. Nejlepší
známka byla 10 (excelentní výkon) a nejhorší 1 (tragický výkon).
Dnes rekapitulujeme konečné pořadí v bodování
Večerníku a podrobněji hodnotíme tři medailistky.

VYHRÁLA KOPÁÈOVÁ PØED
FRIÈOVOU A KVAPILOVOU

HODNOTÍME komu se danøielo
HRÁÈKY
a komu

.DUROÉQD)5,¤29
Dnes vyhlašujeme nejlepší prostějovskou volejbalistku celé uplynulé sezóny podle našeho názoru. A nebude to univerzálka
Gabriela Kopáčová, nejvíc bodující hráčka vékáčka i vítězka zápasového bodování Večerníku. Přednost dáváme mladé slovenské smečařce, neboť kromě jednoho
slabšího období před koncem základní části extraligy
předváděla Karolína Fričová dlouhodobě stabilní
výkony bez výkyvů a hlavně vždy nechávala na hřišti
maximální bojovnost za jakékoliv situace. Včetně vypjatých koncovek střetnutí, kde tolik neselhávala.

VEČERNÍKUU

JEDNIČKA VK PODLE
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v Olomouci (3 184), Prostějově
(1 398) a Přerově (1 126). V tuto
chvíli je v Olomouckém kraji naočkováno 75 919 lidí.
Po dlouhých týdnech menší počet
nově nakažených vítá samozřejmě také
hejtman Olomouckého kraje. „Jsou
to velice pozitivní zprávy, ten počet se

V neděli 21. března odpoledne evidovala Krajská hygienická stanice
v Olomouckém kraji celkem 80 289
pozitivně testovaných osob od začátku
pandemie covid-19 s tím, že testování
proběhlo už u 284 398 osob. „Od začátku pandemie registrujeme také již 68
Zdroj: KHS Olomouc
959 vyléčených občanů kraje, na druhé
straně ale také 1 395 úmrtí v souvislosti
s nákazou koronavirem,“ poskytla aktuální informace z nedělního odpoledne Aktuálně je v Olomouckém kraji oproti předešlému týdnu snížil o skoro
krajská hygienička Růžena Haliřová.
nemocných 9 933 občanů, nejvíce tři stovky. Ale počkejme si ještě na další

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Velmi příznivá zpráva, na kterou jsme marně čekali
dlouhých šest týdnů. Teprve až ten sedmý znamená pro Olomoucký
kraj úbytek počtu nově pozitivně testovaných osob na covid-19.
Oproti nárůstu počtu nakažených z předminulého týdne jich bylo
ten minulý o zhruba tři stovky méně. A to je dost.„Čekal jsem to sice
mnohem dříve, ale teď se zdá, že lockdown konečně zabral,“ oddechl si před Večerníkem v neděli večer hejtman Josef Suchánek.

ročníku chceme širší kádr“

období, první vlaštovka jaro nedělá,“
nebádá k opatrnosti v hodnocení aktuální situace Josef Suchánek, hejtman
Olomouckého kraje.
„Myslím si, že lockdown přináší své
první ovoce, a to nejen v našem kraji,
ale v celé republice. I když jsem čekal
zlepšení situace mnohem dřív. Ale zaklepu to na všechno dřevo okolo sebe,
věřím, že statistiky nově nakažených
občanů půjdou nyní rapidně dolů,“
pronesl dále první muž hejtmanství,

Vykoukal:
„Dokonečně
dalšího
„Lockdown
zřejmě
nese ovoce,“ míní hejtman Suchánek

roblém začíná tím, co dnes považujeme (ne všichni, ale mnoho
z nás) jako skoro samozřejmou věc,
tedy rouškou. Rouška sem, rouška tam,
chtělo by se říct (ne, nevzpomínáme na
jistý výrok prezidenta v rozhlasu…).
Jenže ono to tak opravdu je. Přitom
kromě šatníku nebo lavórků a dřezů,
kde si je podomácku dezinfikujeme,

P

klientely po samo-testovacích sou-5100'8'0&#
pravách zaznamenává prostějovský
Perfect Distribution, největší distributor zdravotnického materiálu
a dezinfekčních prostředků v České
republice. Nejpozději do 26. března
musí své zaměstnance otestovat
antigenními testy také malé firmy
s 10 až 49 zaměstnanci, pro které se
stala otázka testování tématem číslo
jedna právě tento týden.
„V souvislosti s vládními nařízeními
ohledně povinnosti testování ve
firmách jsme zaznamenali nový
okruh zákazníků, a to komerční
firmy či nezdravotnické státní subjekty. Zájem o námi dodávané zboží
nás těší a všechny objednávky bez
problémů vykrýváme. Skladem
máme dostatečné zásoby testovacích
sad schválených Ministerstvem příspěvek z veřejného zdravotního
zdravotnictví, a to od našich dlouho- pojištění, o který mohou firmy žádat,“
dobých a prověřených dodavatelů,“ upozorňuje Lyžbicki.
uvedl předseda představenstva Veškeré objednávky směřující na Perspolečnosti Perfect Distribution, fect Distribution jsou ihned vyřizovány,
která se na trhu pohybuje více jak a to včetně velkých požadavků čítajících
25 let, Tomáš Lyžbicki s tím, že několik stovek balení. Dodávky jsou
zákazníkům vždy radí vybírat raději pak klientům distribuovány buďto
od tradičních distributorů. „Ne závozem nebo pomocí přepravních
všechny typy testů jsou určené k sebe- společností po celé České republice,
testování a ne všechny jsou schválené možný je i osobní odběr na třech firemk použití, a tedy se na ně nevztahuje ních pobočkách.

(KP¾NPÊwÿčTCRQT¾åGMRQMC\KNCUNKDP÷
PROSTĚJOV (Radka Miloševská,
tisková zpráva společnosti Agel)
X[RCFCLÊEÊUG\ÐPW.*Neustále rostoucí poptávku firemní/#4-#

Vzorek pro antigenní samo-testy se
získává nejčastěji výtěrem z přední části
nosu, nosohltanu nebo krku – dle typu
konkrétního testu. Na rozdíl od molekulárního PCR testu, který detekuje
genetický materiál z viru, se antigenní
testy orientují na zjištění tzv. antigenu,
tedy proteinového obalu virové částice
covid-19. Antigenní test, stejně jako
test PCR, odpovídá na otázku, zda je
testovaná osoba v okamžiku provedení
testu infikována.

+NWUVTCéPÊHQVQ0GOQEPKEG2TQUV÷LQX

Zájem firem o samo-testovací
sady neustále roste

<NEMOCNICE ...

DALŠÍ POŘADÍ

Koronavirus. Tohle slovo, nebo dokonce spojení„Doba koronavirová“
nám zůstane chtě nechtě asi ještě dlouho pod kůží. V médiích a nezřídka i mezi blízkými se sotva mluví o něčem jiném. Stranou zůstaly často
zájmy (velkou část z nich můžeme nyní provozovat leda tak ve vzpomínkách) nebo společenské a kulturní zážitky (platí totéž). A co nám tedy momentálně zbývá? Výlety do přírody a její objevování. Zdá se totiž,
že na přírodu virus zapomněl a zkrátka jí ponechal punc něčeho, kde je
svět ještě v pořádku. Jenže taky příroda koronavirem trpí. Nevěříte?

N

P

zvem „Ouvertourismus v české přírodě. A co dál?“. Ten pojednává o tom, jak
lidé v tuzemsku stále více a více inklinují k těm největším a nejznámějším turistickým destinacím – Pustevny, Praděd,
Kralický Sněžník, Sněžka, doplňte si už
sami… Hlavně však vyráží do míst ne
za prožitkem z přírody, ale proto, aby si
na ideálním místě udělali selfie fotku,
mohli se pochlubit, kde byli, kolik toho
ušli (ujeli). Příroda? Ta je až tím posledním. Právě ta ale na tento přístup doplácí, spolu se zájmem o ni se totiž vytrácí
rovněž její vnímání a ohleduplnost k ní.
roč ta odbočka? Protože všechno souvisí se vším. I koronavirus
s chováním lidí v přírodě. Do ní se totiž,
zejména kvůli uzavírkám všeho možného a omezení jiného trávení volného
času, dostávají jedinci, kteří k ní nemají
žádný vztah. Nebýt koronavirem zavřených míst (včetně škol), do přírody
by nešli. Nemají důvod, nezajímá je.
A přesně podle toho se pak dotyční v té
dané lokalitě chovají. Tak, že pro ně příroda nic neznamená.
emusíme ale ani tak daleko, jako
jsou Jeseníky nebo jiné hory.
Roušky a odpad obecně, jež by se zde
v době bez „koronavirových výlet-

T

níků“ neobjevily, zaručeně najdeme
i v ulicích, v pruzích zeleně nebo třeba
v parcích. Použité, opuštěné, odhozené.
Odhozené stejně jako zábrany lidí, kteří je za sebou zanechali jako pověstné
drobečky z pohádky O perníkové chaloupce. Roušky jsou zkrátka všudypřítomné, jenže zatímco nám mohou pomáhat, právě v přírodě naopak pouze
a jen škodí. Jsou odpadem jako každý
jiný, navíc z materiálů vstřebaných přírodou až za mnoho, mnoho let.
akže ano, člověk kvůli koronaviru trpí fyzicky, psychicky,
mnozí z nás vykrváceli finančně. Člověk v době koronavirové krize trpí
nejistotou, odborníci poukazují na
vyšší riziko depresí. Stejně tak člověk
trpí obavami, strachem o sebe a o své
blízké. Jenže příroda trpí s námi. Ne
že by některý strom, keř nebo snad
třeba jelen dostali koronavirus (i když
kdoví, co ještě někde někdo vyzkoumá…). Ale trpí tím, že ani v době
plné problémů jsme k přírodě nenašli
nový přístup plný ohleduplnosti a porozumění. Jestli přitom roušky nutně
lidstvo od koronaviru nespasí, o těch
zavěšených v keřích nebo borůvčí to
platí mnohonásobně méně.

PROSTĚJOV Očkovat se v Prostějově, nebo v Olomouci? I to je
jedna z otázek, kterou řeší mnozí
lidé z Prostějovska. Se zajímavou
zkušeností přišel jeden ze čtenářů
Večerníku.
Zatímco lidé nad 80 let jsou na Prostějovsku už vesměs všichni naoč-

NA VÁŠ NÁMÌT

kováni, tak ti mladší si v některých
případech musí počkat. „Máma s tátou mají čtyřiasedmdesát let. K očkování do prostějovské nemocnice
jsem je zaregistroval hned v pondělí
prvního března v pět hodin ráno.
Druhá SMS zpráva z ministerstva
mi však dlouho nepřicházela, takže
jsem je uplynulé úterý šestnáctého
března přeregistroval k očkování do

Fakultní nemocnice Olomouc. Ještě
tentýž den dostali možnost výběru
a v sobotu byli očkováni,“ napsal Večerníku jeden z Prostějovanů.
Z aktuálních statistik přístupných
na stránkách Ministerstva zdravotnictví vyplývá, že v Prostějově stále
čeká na očkování celkem 1 196 lidí
ve věku 70 až 74 let. Doba čekání by
měla být necelé dva týdny. (mls)

„„Bez diváků
a sponzorů to
nejde. Jsme strašně rádi,
že nám zachovávají věrnost. Stejně tak Statutární
město Prostějov. Bez nich
bychom to dělat nemohli.
Bude to chtít pár dní, určitě si k tomu řekne něco
majitel a udá směr, jakým
se to bude ubírat.“
Sportovní manažer
a jeden z trenérů Jiří
Vykoukal o minulosti
i budoucnosti zároveň

3Ĝ('.2/2
4. zápasy: 6RNRORY²/LWRPčĝLFH33 
² Stav série: 2:2. Branky: 4-LVNUD 3ĜLQGLã
*XW .YHUND 3RKO-LVNUD 3RKO 75RKDQ
'7ĤPD ±0LãNiĜ %HUDQ-HEDYê 0LãNiĜ
03URFKi]ND%HUDQ  ÓVWtQDG/DEHP²9VHWtQ
  .RQHþQêVWDYVpULH Branky:  6NOHQiĜ 3URWDVHQMD *ULP   0 7ĤPD
9UGORYHF'UWLQD 9UGORYHF 7UiYQtþHN6HYHUD 
±=HPDQ %HUJHU -HQiþHN *RUþtN%ĜH]LQD 
3ĤþHN .XFKDUF]\N2QGUDþND .XFKDUF]\N
9ODFKâWDFK  6ODYLD3UDKD²7ĝHEtÿ 
 Stav série: 2:2. Branky: .UXåtN %HGQiĜ
.DIND   9DPSROD 'ROHåDO âWHLQHU   9OþHN
3ROHWtQ .UXåtN   1RYiN %HGQiĜ .DIND  ± 
%LWWQHU 3VRWD1HGEDO âĢRYtþHN.UOLã %LWWQHU3VRWD 
5. zápasy: /LWRPčĝLFH ² 6RNRORY   
  .RQHþQê VWDY VpULH  %UDQN\  9êWLVN
-iQVNê +ROê   -iQVNê .DGOHF -tFKD   0
3URFKi]ND 0LãNiĜ+ROê 03URFKi]ND -tFKD
%DOiå %HUND 8UEDQ.RQHþQê  7ĝHEtÿ²6ODYLD
3UDKD  .RQHþQêVWDYVpULH
Branky:1HGYtGHN 1HGEDO0LFKiOHN %HUiQHN .UOLã.ĜHKOtN ±3ROHWtQ .XĢiN âWHLQHU
.UHMþt 'ROHåDO   9DPSROD 6HGOiN   1RYiN
9DPSROD.UXåtN
þ7957),1É/(
 ]iSDV\ 3ĝHURY ² 3RUXED  33  
 ²   6WDY VpULH  Branky:  +HMFPDQ
-6YRERGD=ERĜLO 6XVV =ERĜLO ±6WORXNDO
-iFK\P .RUNLDNRVNL   äRYLQHF +RWČN 7HSHU 
-iFK\P 8UEDQHF79RUiþHN * Jihlava – LitoPčĝLFH  6WDYVpULH Branky:
)URQN +DUNDEXV 6NRĜHSD 'XQGiþHNýDFKRWVNê ±+ROê 76YRERGD  9UFKODEt²9VHWtQ
33 ² 6WDYVpULH Branky:
0UĖD 1LNR+R]iN 0DFKDþ 2OLYD0DWêV 
 0UĖD .DMtQHN   8UEDQ 1RX]D +HĜPDQ  ±
3ĤþHN .XFKDUF]\NâWDFK %ĜH]LQD *RUþtN
3HFKDQHF %HUJHU âWDFK3ĜLNU\O  .ODGQR²
6ODYLD 3UDKD      6WDY VpULH 
Branky:  0DURV] )LOLS 5DþXN   3OHNDQHF
-iJU6RURNLQ -iJU 3OHNDQHF=DFKDUþXN ±
3ãHQLþND âWHLQHU 
]iSDV\ 3ĝHURY²3RUXED  Stav
série: 0:2. Branky:  ýtS 0DFXK )RUPDQ  
=ERĜLO 6XVV ±-iFK\P .R]iNâSDþHN .RUNLDNRVNL -iFK\P3RĜt]HN äRYLQHFäRYLQHF
+XGHþHN .DQNR   +XGHþHN 7RPDQ (QGiO  *
-LKODYD²/LWRPčĝLFH  Stav série:
 Branky: 3HNU ýDFKRWVNê'XQGiþHN ±
%HUDQ 0LãNiĜ+ROê 03URFKi]ND 6WHKOtN0LãNiĜ   0LãNiĜ +ROê 0 3URFKi]ND   -iQVNê
7RPDQ  9UFKODEt²9VHWtQ  Stav
VpULH  Branky:  =HPDQ 9ODFK %HUJHU  
=HPDQ .XGČOND  .ODGQR²6ODYLD3UDKD33
² Stav série: 2:0. Branky: .HKDU 3OHNDQHF 0HOND +ODYD3LWXOH ±.DIND
9DPSROD.XĢiN

CHANCE LIGA - PLAY-OFF

své rychlosti a být u něj první. Zaplaťpánbůh se to několikrát povedlo a bylo
z toho pár vstřelených branek.“
O nutnosti dodržování hygienických
opatření: „Ze začátku to bylo trochu
divné, když nám každý druhý nebo třetí
den strkali do nosu špejli. Ale postupně
jsme si na to zvykli a časem už šlo o součást přípravy na utkání: jakmile nás testovali, tak jsme věděli, že se blíží zápas.“
(úsměv)
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se povalují prakticky všude. Roušky už
najdete v řadě obchodů (těch otevřených), co je ale horší, tak i mnohde na
zemi. Velmi často jsou vidět zašlapané
do sněhu na parkovištích nebo poházené po ulicích. Nikdo si je samozřejmě
nevezme. A těžko se divit tomu, že je
ani čety uklízečů neuklidí. Strach z nákazy vykoná svoje.
ohužel roušky (smetí) se neomezují jen na ulice měst. Taky z přírody přichází řada zpráv od výletníků
a vycházkářů, že lidé roušky nechávají
v přírodě a dělají z nich nevzhledné
doplňky horských lesů či luk. Mnozí si
zřejmě neuvědomují, že roušky nikam
nezmizí a poté, co je načas přikryje
sníh, opět vyhřeznou na povrch jako
jakási nehezká připomínka doby, v níž
žijeme, a také lidské bezohlednosti, která je bohužel nadčasová.
no, také v minulosti jsme se na
procházkách přírodou setkávali
s tím, čemu se říká lidská nepořádnost,
hnusné chování k přírodě nebo také
pořádná dávka zhovadilosti. V mnoha
ohledech je však tato bezohlednost
horší než za časů „normálních“, tedy
v době před rokem a více. Server Ekolist nedávno přišel s článkem pod ná-

KORONAVIRUS VS. PŘÍRODA
a n e b jak virus drtí nejen člověka
ANEB

3.

2.

Z chat a chalup je ale možné vrátit se domů.
y Za nezletilými dětmi bude možné nově vyjet i mimo okres.
Týká se to rodičů, případně u dětí v zařízení sociálních
služeb i dalších příbuzných.
y Běžec či cyklista a další sportující lidé mohou být bez roušek
v obci, pokud dodrží 2 metry rozestup od dalších lidí.
yLidé musí v zastavěném území obce nosit nadále roušky
na ulici i v momentě, kdy tam nikdo není.
y Očkovaní lidé, kteří absolvovali obě dávky, mohou na
návštěvy do zdravotnických zařízení bez testů.
y Testování bude po firmách povinné také na úřadech
a v dalších veřejných institucích s méně než 50
zaměstnanci. A to od 23. března, dokončeno musí být
do 30. března.

yNa chatu je možné vyjet v rámci okresu, nikoli mimo okres.

katastr obce.

y Za sportem či do přírody bude možné nově vyrazit i mimo

%15'</ö0ª1&210&ö.ª$Ą'<0#"

1.

Vláda minulý čtvrtek projednávala situaci kolem třítýdenního lockdownu v okresech, který měl skončit 21. března.
Neskončí, bude nadále pokračovat. Lockdown v okresech
pokračuje i nadále minimálně do Velikonoc, ovšem v tomto
případě je podmínkou prodloužení nouzového stavu, který
zatím končí 28. března.
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dřel a bojoval, akorát na jeden gól se
nevyhrává...“
yy Poprvé v sérii jste po první třetině
prohrávali. Co jste si řekli v kabině?
A s čím jste šli do dalších částí zápasu?
„Chtěli jsme trošku více napadat.
Méně stát ve středním pásmu a spíše
po nich chodit, aby dělali chyby. Myslím si, že se to druhou třetinu hodně
zlepšilo. Zmáčkli jsme je, akorát jsme
z toho nevytěžili více gólů, což nás
trápilo i předtím v Porubě. Za stavu
1:2 to bylo do třetí třetiny stále otevřené. Já jsem tam jel sám na bránu,
škoda že jsem to nedal. Mohlo to celé
vypadat jinak.
yy Co chybělo k vyrovnání?
„Proměňování šancí. Celý tým určitě
chtěl, akorát jsme bohužel nedali gól.
Jak jsem říkal, i já jsem jel sám na branku. Ve druhé třetině jsme měli i přesilovky, ale bohužel nám to tam nepadlo. Na jeden gól se prostě nevyhraje.“
yy V předkole jste nastupoval
v první formaci s Mrázkem a Hrníčkem. Jak se vám s nimi hrálo?
„Dobře. S Mrázou hrajeme už celou
sezónu, no vlastně už pár let. Hrnec
k nám perfektně zapadl, takže super.
Dali jsme nějaké góly, ale bohužel to
nikam nevedlo.“
yy Co říct k celé té sérii?
„Myslím si, že to bylo hratelné
a hodně vyrovnané. Škoda že nám

FOTO

PROSTĚJOV První zápas série
s Porubou na domácím ledě skončil pro Hanáky prohrou, která pro
svěřence trenéra Šejby znamenala
za stavu 0:3 konec sezóny. Duel, ale
i celou nešťastnou sérii zhodnotil
v exkluzivním rozhovoru pro Večerník asistent kapitána Jestřábů David
Bartoš (na snímku). Devětadvacetiletému útočníkovu se těžko hledala
slova. „Je to jednoznačně zklamání,“
prohlásil hned jako první.

utekl dvakrát
krát závěr. Dovolím si
tvrdit, že jsme
sme byli v nějakém tom
zápase i lepším
pším týmem. Nedotáhli
jsme to alee ani jednou do konce.
uků tady hrálo play-off
Hodně kluků
poprvé, proo ně je to obrovská zkušenost. V Porubě jsme na ně byli
dobře připravení,
ravení, byla tam i velmi
dobrá prácee od trenérů. Věděli jsme, co budou hrát
a plnili jsmee to všichni.
Klobouk dolů,
olů, jelikož
ten tým tady
dy je mladý,
ale i tak jsme
me Porubu
hodně potrápili.“
rápili.“
yy V sériii jste zaznamenal třii kanadské
body za jeden
den gól a dvě
asistence. Je alespoň
toto trochu
u pozitivní?
„Řekl bych,
h, že ne. To je
úplně jedno,
no, když se série
prohraje 0:33 na zápasy...“
yy Porubu
u jste ani jednou
neporazili v sezóně, ani
teď v předkole.
dkole. Čím si to
vysvětlujete?
te?
„Nevím. Za tím bych asi
úplně nic nehledal. Kdyby
nás přejela jednoznačně, tak
neřeknu, ale takto je to prostě zklamání. Víme, že jsme s nimi hráli vyrovnanou partii a škoda že jsme od
nich nepřivezli alespoň jedno vítěz-

22. března 2021

Při ohlížení za letošním ročníkem Chance ligy se fotograficky vracíme v čase
doloňskéholéta,kdykptačímdravcůmzHanénečekaněanarychlonastoupil nový hlavní kouč Jiří Šejba místo vážně onemocnělého Ladislava Lubiny.
Bývalý mistr světa v roli hráče z památného šampionátu 1985 v Praze (proslavil se tam rozhodujícím hattrickem do sítě Kanady) rovnou naskočil ve
druhé polovině června do úvodního krátkého bloku společné přípravy na
suchu. Seznámení s hráči i dalšími členy realizačního týmu proběhlo hladce,
což dokládá vysmátý snímek po boku Jiřího Vykoukala a Ivo Peštuky.

ZAUJALO NÁS OBRAZEM
Seznamování Šejby s mužstvem

1. Jakub Husa (Kolín) 32, 2. Jan Bartko (Vsetín) 28, 3. Josef Hrabal (Přerov) 24, 4. Jan
Pohl (Sokolov) 24, 5. Jan Holý (Sokolov) 21, 6.
Šimon Szathmáry (Poruba) 20, 7. Tomáš Drtil
(Prostějov) 20, 8. Zachary Frye (Kladno) 19,
9. Filip Haman (Frýdek-Místek) 19, 10. Jakub
Teper (Poruba) 18… 15. František Hrdinka
(Prostějov) 15, 32. Petr Krejčí (Prostějov) 11.
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1. Ladislav Bittner (Třebíč) 25, 2. Petr
Mrázek (Prostějov) 21, 3. David Šafránek
(Kolín) 21, 4. Patrik Miškář (Litoměřice) 19, 5.
Martin Procházka (Litoměřice) 18, 6. Jiří Fronk
(Jihlava) 17, 7. Vlastimil Dostálek (Přerov)
18, 8. Matěj Beran (Litoměřice) 17, 9. Petr
Kafka (Slavia Praha) 17, 10. Markus Korkiakoski (Poruba) 16… 12. Dominik Hrníčko
(Prostějov) 16, 17. Petr Chlán (Prostějov)
14, 33. Lukáš Žálčík (Prostějov)
v) 12.

1. David Gába (Vsetín) 92, 20 %, 2. Pavel
Jekel (Třebíč) 91,76 %, 3. Ervins Mustukovs
(Poruba) 91,60 %, 4. Martin Michajlov (Slavia
Praha) 91,58 %, 5. Jan Brož (Jihlava) 91,49 %, 6.
Aleš Stezka (Havířov) 91,36 %, 7. Petr Hamalčík
(Ústí nad Labem) 91,23 %, 8. Jakub Málek
(Vsetín) 91,20 %, 9. Jakub Soukup (Vrchlabí)
91,08 %, 10. Jakub Neužil (Sokolov) 91,03 %,
13. Ondřej Bláha (Prostějov) 90,49 %.
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1.MatějBeran(Litoměřice)52(17+35),2.Patrik
Miškář, Litoměřice 47 (19+28), 3. Petr Mrázek,
Prostějov 43 (21+22), 4. Ladislav Bittner, Třebíč
40 (25+15), 5. David Šafránek, Kolín 39 (21+18),
6. Martin Procházka, Litoměřice 39 (18+21), 7.
Markus Korkiakoski, Poruba 37 (16+21), 8. Nicolas Hlava, Kladno 36 (16+20), 9. Martin Heřman,
Vrchlabí 36 (15+21), 10. Zdeněk Král, Kolín 36
(7+29)… 21. Petr Chlán 31 (14+17), 28. David
Bartoš 30 (8+22), 30. Lukáš Žálčík
k 28 (12+16).

Produktivita

1. Jan Brož (Jihlava) 2,17; 2. Adam Brízgala
(Kladno) 2,21; 3. Jakub Málek (Vsetín) 2,29; 4.
David Gába (Vsetín) 2,31; 5. Andrej Košarišťan
(Kladno) 2,33; 6. Ervins Muštukovs (Poruba)
2,38; 7. Martin Michajlov (Slavia Praha) 2,39;
8. Pavel Jekel (Třebíč) 2,40; 9. Aleš Stezka
(Havířov) 2,53; 10. Jakub Neužil (Prostějov)
2,67… 13. Ondřej Bláha (Prostějov) 3,03.
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SLEDUJ
HOKEJ I NA

1. Matěj Beran (Litoměřice) 35, 2. Zdeněk
Král (Kolín) 29, 3. Patrik Miškář (Litoměřice)
28, 4. Tomáš Jáchym (Poruba) 26, 5. Antonín Pechanec (Vsetín) 25, 6. Marek Račuk
(Kladno) 24, 7. Patrik Urban (Vrchlabí) 23,
8. Matěj Psota (Třebíč) 23, 9. David Bartoš
(Prostějov) 22, 10. Petr Mrázek (Prostějov)
22… 31. Petr Chlán (Prostějov) 17, 40.
Lukáš Žálčík (Prostějov) 16, 50. Tomáš
Drtil (Prostějov) 15.

Asistence

1. Zachary Frye (Kladno) +28, 2. Ondřej
Mikliš (Kladno) +23, 3. Filip Vlček (Slavia
Praha) +21, 4. Denis Zeman (Sokolov)
+19, 5. Tomáš Plekanec (Kladno) +19, 6.
Petr Chlán (Prostějov) +16, 7. Filip Eliáš
(Jihlava) +16, 8. Tomáš Linhart (Vrchlabí) +16, 9. Nicolas Hlava (Kladno) +16,
10. Jan Strejček (Jihlava) +15, 33. Martin Pěnčík (Prostějov) +10, 34. Petr
Krejčí (Prostějov) +10, 34. René Piegl
(Prostějov) +9.
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1. Patrik Marcel (Vrchlabí) 95, 2. David Kajínek
(Vrchlabí) 83, 3. Ondřej Mikliš (Kladno) 71, 4. Jan
Pohl (Sokolov) 70, 5. Jakub Hajný (Kladno) 67, 6.
Vlastimil Bilčík (Jihlava) 67, 7. Ján Niko (Vrchlabí) 65, 8. Marek Voženílek (Ústí nad Labem)
59, 9. Zachary Frye (Kladno) 58, 10. Radek Číp
(Přerov) 58… 23. Petr Chlán (Prostějov) 47,
40. Lukáš Motloch (Prostějov) 36, 52. Tomáš
Drtil (Prostějov) 34.
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Branky

Foto: Marek Sonnevend

Foto: Josef Popelka

ství. Ale čím to je? To nevím. Prostě
se nám ten konec sezóny blbě sešel.
Výkony v play-off ale byly úplně jiné
než na konci základní části.“

CHANCE LIGA 2020/2021

yy Jaké jsou vaše pocity po skončení série?
„Je to jednoznačně zklamání. Myslím
si, že jsme měli na to odvézt si jeden
zápas z Poruby, a to se nám nepovedlo. Dnes jsme šli odhodlaně za tím,
udělat bod na našem kluzišti. To se nakonec také nepovedlo. Bylo to pořád
o nějaký gól a tahali jsme. V první třetině jsme dostali dvě branky, což byla
docela rána. Nicméně pak jsme snížili
a do poslední třetiny jsme šli za stavu
1:2. Snažili jsme se to více otevřít, ale
dostali jsme gól z teče, a pak už jsme
to nedotáhli.“
yy Jak byste třetí zápas zhodnotil?
„Jak jsem říkal, prohrávat po první
třetině 0:2, to nebylo to, co jsme si
představovali. Chtěli jsme hrát trochu
aktivněji než v Porubě. Celý tým ale
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Pokud bychom měli vyzdvihnout
největší klad nedávno skončené
sezóny, tak je to v případě elhákáčka rozhodně posun stylu hry
směrem k současnému modernímu pojetí. To znamená rychlost,
aktivní napadání a okamžitý přechod do útoku místo dřívější pomalosti, rutinního pojetí.
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Co naopak Jestřábům nejvíc chybělo, to byla vedle lepšího proměňování vyložených šancí, kvalitnějších
přesilovek či menšího počtu zbytečných chyb také větší stálost výkonů
na vyšší úrovni. Což samozřejmě
souvisí též s výsledky. A logicky za to
může loňská výrazná obměna kádru
včetně jeho omlazení.
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HOKEJOVÉ
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Kapitán LHK Tomáš
Kapit
Kaut při hodnocení
sezóny naznačoval, že
se tým potýkal
p
se složitými podmínkami
pod

„Potř
„Potřebovali
jsme,
aby fungovaly
i všech
všechny věci okolo.“

Výrok:
Výrok

Třiačtyřicetip
Třiačtyřicetiprocentní
bodovou
měli Jestřábi v uplyúspěšnost m
nulém ročníku
roční prvoligové soutěže. V součtu základní části (47)
a play-off (1) nasbírali dohromady
48 punktů z celkového počtu 37
duelů (34 + 3). To stačilo na kojedenácté místo z osmnácti
nečné jedená
účastníků.
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PETR MRÁZEK (31 BODŮ)

2.

„Řekl bych, že všechny tři zápasy byly
vyrovnané.
V prvních dvou venku
v
jsme
jsm dokázali dlouho vést, ale pokaždé
přišly
př nešťastné odrazy puků a Poruba
pak vývoj obou utkání na svém ledě otočila. Ve třetím zápase doma jsme potom
snížili na 1:2 a za tohoto stavu byli dvakrát sami před prázdnou bránou, přesto
ji netrefili. Soupeř následně šikovnou
tečí odskočil na 1:3, závěr už si pak pohlídal.“
O protáčení menšího počtu hráčů
oproti minulosti: „Současná covidová doba nám paradoxně pomohla tím,
že se uzavřely nižší mužské i juniorské
soutěže.
O to víc hráčů jsme mohli mít
so
a ssystematicky s nimi pracovat.“
O posouvání mladších hráčů do
role
ro lídrů mužstva: „Velký progres
udělal
ud hlavně Dominik Hrníčko, bylo
to vidět na jeho hře i bodovém příspěvku.
Matěj Novák a Tomáš Jansp
dus
d se také hodně posunuli a týmu
pomohli, stali se jeho důležitou
součástí. Podle mého názoru jde
o hráče, kteří mají na to jednou působit v extralize, a za sebe jim přeju, ať se
jim takový posun v budoucnu podaří.“
O hráčském kádru na příští ročník:
„Teprve včera nám skončila sezóna
a bude to chtít aspoň pár dní, nějaký
čas. Určitě si ke složení týmu řekne své
majitel, aby udal směr, jakým se budeme
dál ubírat. Každopádně dlouhodobou
smlouvu má Petr Krejčí a opce bude
uplatněna na Petra Mrázka. Všichni
ostatní hráči mají roční smlouvy, tedy
do 30. dubna. A tvorba kádru pro příští
sezónu tak bude věcí dalších jednání.“
O mimořádných okolnostech uplynulé sezóny: „Hlavně jsme rádi, že nám
velkou přízeň zachovalo statutární město Prostějov jako náš nejdůležitější partner. A pevně doufáme, že jeho podpora
i naše spolupráce budou dál pokračovat.
Obecně je dobře, že vzhledem k situaci
s koronavirem vůbec Chance liga pokračovala a mohla se dohrát, byť bez diváků v hledištích. Cílem ji bylo dokončit
s co nejmenšími ztrátami, ale jestli by se
měla tahle situace včetně zákazu vstupu
fanoušků na stadiony opakovat, musel
by asi celý Český svaz ledního hokeje
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zvažovat, jak a jestli vůbec za takových
podmínek pokračovat dál.“
O výhledu do dalšího ročníku se čtyřmi sestupujícími: „Herní systém příští
sezóny ještě není znám. Teprve se uvidí,
co bude a nebude platit, protože v České republice se věci mění velice rychle.
Momentálně platí, že by měly sestupovat čtyři celky a ještě jeden jít do baráže.
Otázkou zůstává, jestli se soutěž bude po
základní části dělit na dvě poloviny jako
loni, nebo se odehraje tříkolová dlouhodobá fáze, co přesně s play-off. Vzhledem k sestupovosti však určitě budeme
potřebovat o něco širší hráčský kádr než
letos.“
O případné spolupráci s extraligovým klubem: „V první lize je teď hodně
týmů a každý extraligový klub momentálně má s některým z nich navázanou
spolupráci. Tím pádem je pro nás situace z tohoto pohledu složitá, není vlastně
koho oslovit.“
O nutnosti dodržování hygienických
opatření: „Museli jsme to podstupovat,
aby se vůbec mohlo hrát. Šlo o součást
sezóny, bez které bychom ji nemohli absolvovat, takže jsme se veškerým
nařízením v souvislosti s koronavirem
podřídili.“

PROSTĚJOV Ročník 2020/2021 je pro Jestřáby minulostí. A tak
je na čase bilancovat. I letos vedení LHK Jestřábi Prostějov zachovalo tradici a po skončeném působení svého „A“-týmu v Chance
lize mužů ČR uspořádal pro média oficiální tiskovou konferenci. Večerník vám nabízí kompletní přepis toho, co na pondělní
tiskovce ve V.I.P. prostorách Víceúčelové haly-zimního stadionu
zaznělo. Na dotazy přišli v pondělí odpoledne do VIP prostor odpovídat sportovní manažer Jiří Vykoukal, hlavní trenér Jiří Šejba
i útočníci Dominik Hrníčko a kapitán týmu Tomáš Kaut.

stáncem nějakých velkých změn, pořád
hledat někoho nového. Lepší je pracovat
s tím, koho máte, a po nějakém čase je
ta práce i vidět. Pro nás bylo zásadní mít
pořád k dispozici aspoň dvacet až pětadvacet hráčů, v případě potřeby jsme
řešili doplnění o jednotlivce. Minimalizovat tým třeba na patnáct lidí nejde,
potřebujete jich víc pro odpovídající tréninkový proces a správný rytmus zatížení i odpočinku. Jirka Vykoukal mi říkal,
že dřív tady bylo hráčů někdy méně, což
se pak trénovat pořádně nedá. My jsme
prostě pracovali s tímhle kádrem bez
mnoha změn.“
O posouvání mladších hráčů do role
lídrů mužstva: „Po svém příchodu
jsem kluky moc neznal a poznával je
až během přípravy, kde ze sebe každý
vydal, na co měl. U většiny mladších
hráčů to pro ně nebyla první ani druhá
sezóna v Chance lize, něco již za sebou
měli. A někteří určitě mohli být ve svém
věku výš. Názorným příkladem je třeba
Tomáš Drtil, byť už je starší. Původně
tady byl spíš jen do počtu, ale díky novému hernímu pojetí najednou získal
větší jistotu i sebevědomí a stal se z něj
klíčový obránce. Obecně platí, že každý
hokejista by se měl během každé sezóny
někam posouvat. Z našeho mančaftu to
letos určitě dokázali Matěj Novák, Tomáš Jandus, Dominik Hrníčko či Petr
Chlán, který má všechno, ale potřebuje
víc kontrolovat hlavu, být pořád zapojený do hry. Vždycky mu říkám, že ztrácí
signál, připojení na wifinu. (smích) Pokud jednou chce do extraligy, musí ještě
víc zabrat, aby se z něj nestal jen pendler
mezi nejvyšší soutěží a první ligou. To
znamená makat na maximum každý trénink i zápas, dát hokeji všechno.“
O svém případném pokračování
v Prostějově: „Dal bych tomu nějaký
čas. Každý máme ze sezóny nějaké pocity, skončili jsme teprve včera (tj. v neděli
14. března). A za nějakou dobu se určitě
dozvíte, jak to bude dál.“
O nutnosti dodržování hygienických
opatření: „Z mého hlediska jsem to nijak moc nepociťoval, bylo mi to jedno.
Prostě nastala taková situace a hotovo.
Navíc jsme si na časté testování postupně zvykli, brali jej v pohodě.“

problému a pořešili ho, tak hned vyplavalo něco jiného, celkově toho bylo hodně. Což se pak projevilo i na výsledcích,
proto jsme klesli ze šestého místa na
jedenácté.“
O tom, jestli měl mančaft na víc:
„Já myslím, že určitě. Tenhle tým má
kvalitu, ale po těch loňských změnách
potřebuje nějaký čas. A je potřeba, aby
fungovaly i ostatní věci. Aby se to prostě
sešlo na všech frontách najednou. Což
v některých ohledech nebylo úplně jednoduché a nepomohlo nám to.“
O nutnosti dodržování hygienických
opatření: „Když jsme v listopadu seděli doma a nemohli vůbec nic, to bylo
špatné. Jakmile nám pak dovolili znovu
trénovat i hrát zápasy, měli jsme velkou
radost, že se všechno zase rozběhlo.
A pravidelné testování i veškeré další
věci okolo covidu jsme brali podle toho.
Že je prostě potřeba to podstupovat.“
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„Lockdown zřejmě konečně nese ovoce,“ míní hejtman Suchánek

ročníku chceme širší kádr“
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O celé sezóně: „Přišel jsem do Prostějova loni v létě s tím, že změníme herní
pojetí, což se stalo. Kluci začali hrát mnohem rychleji, agresivněji i útočněji, tohle
bylo podle mě plus. Tým neměl takové
složení, aby vycházel zezadu s větší kontrolou puku. Proto jsme rychle přecházeli
dopředu, ale v podstatě celou sezónu
nás brzdilo zakončení. Uměli jsme si
vypracovat hodně útočných akcí, na jejich konci však vázlo proměňování šancí,
střelba. Úplně nejvíc jsme se pak potýkali s vyloučeními a přesilovkami. Nicméně po listopadové pauze jsme do toho líp
najeli, začalo nám to víc padat do brány
a herní projev se celkově zvedl. Pak přišly nějaké interní věci v klubu, které nás
trochu srážely dolů. S tím jsme si naštěstí
poradili, neboť zdejší tým je opravdu
pracovitý a tvořený slušnými kluky, kteří
chtějí pro mančaft udělat všechno. Konec základní části přesto nevyšel dobře:
ať jsme se snažili, jak chtěli, góly nám
tam přestaly padat. Před play-off jsme si
společně sedli a řekli co a jak na základě
výborně připravených video rozborů
Jirky Vykoukala. Na Porubu jsme díky
tomu byli skvěle připravení, měla s námi
velké problémy. Ani při maximální pracovitosti a píli se však nemusí vyhrát.
Na tak silného soupeře je potřeba i větší
kvalita v mužstvu, víc rozdílových hráčů
schopných dát rozhodující góly. Třeba
ve třetím utkání série jsme dotáhli na
1:2 a pak stáli dvakrát před prázdnou
bránou, ale nevyrovnali. Tam se lámal
chleba tohoto zápasu i celého předkola.“
O protáčení menšího počtu hráčů
oproti minulosti: „Já nevím přesně, jak
to tady bylo dříve. Ale pro tuhle sezónu
jsme měli daný počet lidí, kteří v týmu
jsou, plus mínus něco. Já nejsem za-

d6ÚOWF÷NCNJGTPÊRQUWP
UT¾åGNQP¾U\CMQPéGPÊq
JNCXPÊVTGPÆT

61/i-#76

O průběhu sezóny: „Začátek nám nevyšel úplně podle představ, ale potom
jsme se zvedli a postupně to nabíralo
nějaký směr. Nepomáhaly nám však časté přestávky během soutěže. Měli jsme
dost nově poskládaný tým, přišel nový
trenér i spousta hráčů a potřebovali jsme
čas na sehrávání, dát se dohromady. Samozřejmě se za tohle neschováváme,
určitě nám však pauzy neprospěly.“
O příčinách nepovedeného závěru
dlouhodobé části: „V posledních sedmi kolech se toho sešlo asi víc. Samozřejmě těžší los, ke konci jsme narazili
většinou na nejsilnější soupeře. Když
jsme zapracovali na nějakém herním
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O předkole play-off: „Věděli jsme, že
Poruba má nějakou kvalitu, ale na každý
tým se dá připravit. Všechny tři zápasy série jsme, myslím, odehráli dobře,
z prvních dvou venku vedl soupeř snad
jen pět minut, a přesto oba vyhrál. Domů
jsme tak jeli za stavu 0:2 na utkání, i když
jsme na ně měli. A minimálně jedno vítězství si mohli přivézt, aby to bylo 1:1.
V úvodní části třetího zápasu jsme pak
působili trochu odevzdaně, dostali dva
góly. O přestávce přišly nějaké změny,
trenéři nás zvedli a řekli, ať hrajeme svůj
hokej. To se dařilo, snížili jsme a měli
vyložené šance na vyrovnání, včetně
samostatných nájezdů. Bohužel jsme je
nedali, soupeř zvýšil na 1:3. A potom už
věděl, že vyhraje, přidal ještě čtvrtý gól,
my jsme asi trochu rezignovali.“
O příčinách nepovedeného závěru
dlouhodobé části: „Měli jsme delší
šňůru vítězství a dostali se na šesté místo,
pak přišla reprezentační pauza. Ta nám
vyloženě uškodila, po ní jsme prohráli
zápasy proti favoritům a následně se
z útlumu nemohli dostat. Do play-off
jsme však šli s tím, že jde o úplně jinou
soutěž a že i my budeme hrát úplně jinak než ke konci základní části. Což se
podle mě dařilo, naše výkony šly v předkole zase nahoru. Ale jak říkám, chtělo
to vyhrát aspoň jedno utkání v Porubě,
potom by i ten domácí zápas možná vypadal jinak.“
O tom, jestli měl mančaft na víc: „Určitě
jsme mohli dosáhnout na lepší umístění, než je konečná jedenáctá pozice. Náš
tým měl všechno, včetně pracovitosti
i obětavosti. Bohužel nám uškodila série
porážek ke konci základní části, vinou
které jsme v tabulce klesli dost dolů.“
O svých četných gólech v oslabení:
„Nemyslím si, že jsem nějaký specialista na oslabení. Každý hráč má něco,
s čím pracuje, u mě je to třeba rychlost.
Na oslabení vždy chodíme hlavně s tím
nedostat gól, a pokud vyhodíme puk
z obranného pásma, snažím se využít

d/÷NKLUOG
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KONICE Kdo vyrazil v průbě- kteří sem v průběhu uplynulého
hu uplynulého týdne do droge- týdne zamířili, našli na zavřených
rie či železářství na konickém dveří pouze cedulku s nápisem
náměstí, ten se vracel s prázd- pro nemoc zavřeno.
nou. Prodejny totiž byly dočas- „Slyšela jsem, že jedna ze zaměstně uzavřeny. Důvodem měly nankyň onemocněla covidem.
být pozitivní testy na covid-19. Následně proběhlo testování
Od začátku března vláda v sou- a pozitivní byla i další zaměstvislosti s epidemií koronaviru nankyně,“ prozradila Večerníku
zpřísnila omezení, a tak některé jedna z místních občanek, která
dosud otevřené obchody musely nás na celou záležitost upozorzavřít. Stále to neplatí pro droge- nila.
rie či železářství. Nicméně ně- Drogerie měla být uzavřena
už
3UĎPøUREGUæHQÛFK
7UHVWQÇPLQXW\
¸êDVWQDOHGø
které z nich
přesto otevřeno mít ve středu 10. března, následující
JÑOĎ]D]¿SDV
nemohou. Platí to například pro den pak z obdobných důvodů
prodejnu drogerie nacházející se mělo být zavřeno také nedaleké &TQIGTKGUGPCEJ¾\ÊPCJNCXPÊOMQPKEMÆOP¾O÷UVÊJPGFXGFNGRTQFGLP[URQVTCXKPCOK
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
na konickém náměstí. Zákazníci, železářství.
(mls) 

ZAUJALO NÁS OBRAZEM

Konice (son) - MKratší úřední hodiny. I to
přinesla protikoronavirová nařízení české
vlády. A úřady se s tím vypořádávají po svém.
Například v Konici se rozhodli pro zřízení
boxu. A to v souvislosti s blížícím se termínem
odevzdávání daňových přiznání. „Počínaje
dneškem bude realizována možnost odevzdat písemná podání pro Finanční úřad
pro Olomoucký kraj Územní pracoviště
v Prostějově na Městském úřadě Konice.
Pro občany z Konice a přilehlých obcí bude
sběrný box umístěn v místnosti podatelny
městského úřadu, přístupný bude v době
úředních hodin úřadu, to je každé pondělí
a středu od 7:30 do 16:30,“ vzkazuje starosta
města Michal Obrusník.

2PH]HQÉÖÔDGÕÔHvÉER[HP

Určice (sob) - Vítanou pomoc pro nejstarší
obyvatele v těžké době obstarala obec Určice.
Její vedení oznámilo, že pořídilo respirátory, které budou sloužit zájemcům nad 70
let věku. A to zdarma. Stačí si o ně zažádat.
„Obecní úřad zakoupil ochranné respirátory
pro seniory od 70 roků. V úřední dny úterý
a čtvrtek se respirátory vydávají v knihovně.
Po předchozí domluvě na telefonním čísle
734 714 838 je možné respirátory doručit
do domu. Za seniory mohou respirátory vyzvednout jejich rodinní příslušníci,“ informuje
určický web.

2EHFREVWDUDOD
UHVSLU½WRU\

Prostějov (son) - Minulé pondělí 15. března
o půl třetí ráno vyjížděla hlídka prověřit oznámení v Moravské ulici. Zde se měl pohybovat muž s kšiltovkou, který kouří a přitom
nahlíží do zaparkovaných vozidel i okolních
domů. Strážníci v nahlášené lokalitě nalezli procházejícího se muže, který odpovídal
uvedenému popisu. Ten byl vyzván k podání
vysvětlení, z jakého důvodu se nachází
v danou hodinu mimo své bydliště. Hlídce
sdělil, že se pouze prochází. Byl upozorněn na
platný zákaz nočního vycházení. Provedenou
kontrolou míst, kde se dotyčný procházel,
nebylo zjištěno žádné poškození nebo jiné
protiprávní jednání týkající se majetkového
charakteru. Přestupek porušení nařízení
vlády byl s šestatřicetiletým mužem vyřešen
pokutou příkazem na místě v hodnotě 500
korun.

,=>CJ?TI<IµHîNOÁQ(JID>D
U<Qü@GJO@NOJQµIÁI<>JQD?

PROSTĚJOV Situace je vážná, nikoliv však zoufalá. Každý, kdo chce bezpečně vyrazit do přírody či na nákupy, nemusí se koronaviru bát. Stačí, když si na sebe navleče protichemický oblek a plynovou masku. Tento outfit se dá pořídit
do osmi stovek. Takto oháknutí byste klidně mohli protančit střevíce i na jakémkoliv plese, kdyby letos nějaký byl.
Propagaci tomuto druhu oděvu dělal v prostějovském OC Billa v Plumlovské ulici recesista Tomáš.

Martin ZAORAL

Oblek na
IµFPKT
DI<KG@N

Protivanov (mls) - Očkování proti nemoci
covid-19 se už rozběhlo i v ordinacích řady
praktických lékařů po celém regionu. Výjimkou není ani MUDr. Jaroslav Chytil z Protivanova, který již od pátku 12. března na telefonním čísle 582 399 229 přijímá registrace
na očkování od lidí starších 70 let.

2ÄNXMÉXzLGRNWRÔL
YUHJLRQX

rychlý
9HĀHUQtN
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EXKLUZIVNÍ
rozhovor

yy Co říkáte na uzavření základních i mateřských škol? Bylo to podle vás opravdu nevyhnutelné?
„Pokud se týká mateřských škol, které
byly do konce února v plném provozu,

Michal
KADLEC

pro Večerník

Produktivita

škol je rozhodně na odbornících. Situ- práci místo odpočinku usedají doma Připravme
Asistencese
ace to asi opravdu vyžaduje a je třeba do pomyslných školních lavic a vrace- hlavně na testovárespektovat opatření. Myslím si však, jí se do předmětů, které měli ve škole ní a hned, jak to
že jsme měli být už dříve připraveni na rádi, i k těm co zrovna nemuseli. Tato situace dovolí,
testování žáků jako v Rakousku a pus- doba má málo kladů, ale jeden bych vnesme konečtit děti do škol.“
viděl. Rodiče více poznávají své děti, ně do našich
yy Jaké máte ohlasy od rodičů dětí? jsou více s nimi a děti se mohou učit škol pomyslný
Může jim distanční výuka i těch to, co budou v životě hodně potřebo- křik, radost, ponejmenších dětí přinést i nějaké vat – zodpovědnost a samostatnost. hyb a ruch. Už nám
problémy?
Teď cítím povzdech čtenáře. Tedy pro to velice chybí.“
„S řediteli škol pravidelně a často kon- všechny – vydržme! A jednoznačný
bych chtěl zdůraznit, že by jim celá zultuji potřeby škol a problematiku závěr. Distanční výuka nikdy nemůže
společnost měla vyjádřit obrovský distanční výuky.¸VSøxQRVW]¿NURNĎ
Magistrát vyčlenil nahradit to krásně společensky a ener3URGXNWLYLWDREU¿QFĎ
dík. Tím,
že mohly děti chodit do ško- 1,7 milionu korun na zabezpečení geticky nabité prostředí ve škole...“
lek a jejich rodiče tím pádem do práce, kvalitní distanční výuky a ředitelé si (povzdechne si)
vlastně zachraňovaly naši poraněnou sami určili, na co přesně finance po- yy Kdy se podle vašeho názoru děti
ekonomiku. Klobouk dolů před vše- užijí. Sledujeme i ohlasy rodičů. Za- vrátí do škol v rámci běžného režimi, kteří tvrdě zápasí s obludným vi- znamenal jsem méně než ojedinělé mu?
rem, ale nezapomínejme i na ty, kteří negativní reakce na úroveň distanční „Snažím se být optimistou. Už už to
jsou v mateřských školách úplně nej- výuky. Školy se na novou vlnu velmi vypadalo na postupné návraty, to jsme
blíž možnosti přenosu. Právě tam dítě dobře připravily a odvádějí kvalitní si s radostí a očekáváním velmi přáli.
musíte vzít za ruku, ukonejšit v náručí, práci. Rodiče ale po tak dlouhé době Teď je situace ale pořád vážná a vážné
být v jeho nejtěsnější blízkosti. Samot- neskutečně lituji. Už je to moc. Sme- jsou i mé pochyby o termínu návratu.
né uzavření základních a mateřských kám před řadou těch, kteří po své Mluví se o druhé polovině dubna.

PROSTĚJOV Od prvního března jsou po celé republice uzavřeny
i základní a mateřské školy a toto opatření se samozřejmě nevyhnulo ani Prostějovu. Mnozí rodiče tak zůstávají se svými ratolestmi
doma a na formu distanční výuky si zpětně zvykají i děti z prvních
a druhých ročníků základních škol. Nastalá situace pokračuje i po
původním datumu ukončení nařízení a pochopitelně je nepříjemná pro všechny rodiče, pedagogické sbory a samozřejmě také pro
samotné děti. Náměstek primátora pro školství v Prostějově Jan
Krchňavý (na snímku) tvrdí, že žáci mohli zůstat ve školách jen v případě, kdyby stát byl již dříve připraven na jejich testování.

Branky
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který se ale Večerníku svěřil s tím, že ho
stále trápí zaplněné nemocnice.
„V našem kraji zůstává tato situace i nadále vážná, všechny nemocnice jsou
na hraně svých kapacit, navíc aktuálních pacientů s koronavirem neubývá.
Nyní dochází k poklesu počtu nově
nakažených, takže doufám, že se to do
několika málo týdnů projeví i na nižším
přílivu těch lidí, jejichž vážný průběh
nákazy covid-19 vyžaduje hospitalizaci
v nemocnici,“ přeje si Josef Suchánek.

+NWUVTCéPÊHQVQ+PVGTPGV
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Vykoukal: „Do dalšího
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KORONAVIRUS VS. PŘÍRODA
ANEB jak virus drtí nejen člověka

3.
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START PROBEHL
„Zvládneme naočkovat až 500 lidí denně,“ říká
po prvních třech dnech provozu centra primátor Jura
PROSTĚJOV Uplynulou středu 17. března byl zahájen provoz očkovacího centra v Prostějově v budově Společenského domu v Komenského ulici. Toto narychlo zřízené centrum je v Olomouckém
kraji zatím ojedinělé a první. Úctu k tomuto projektu, který vznikl ve spolupráci společnosti Agel provozující prostějovskou nemocnici s magistrátem, projevil prostřednictvím Večerníku také hejtman
Josef Suchánek. Primátor Prostějova pak po prvních třech dnech provozu centra Večerníku prozradil, že v„Kasku“ by se v případě dostatku očkovacích vakcín mohlo nechat očkovat až 500 lidí.

Michal KADLEC

městskou hromadnou dopravou i vozidlem. Prostory jsou dostatečně velké
jak pro očkující zdravotníky, tak pro
čekající obyvatele, dostatečný prostor
zde má i administrativa. Přijet na očkování automobilem by také neměl být,
vzhledem k nedalekému parkovišti,
problém,“ dodal primátor Jura.
Pracovní doba očkovacího centra je plánovaná denně od pondělí
do pátku vždy 8.00-16.00 hodin.
V případě velkého zájmu obyvatel
o co nejrychlejší vakcinaci a dosta-

tečného množství očkovacích látek
bude možno pracovní dobu prodlou„Jsou zde očkovací místa, zázemí pro
žit i na víkendy. Jak se ale Večerník
zdravotnický personál a administratio uplynulém víkendu přesvědčil, dveře
vu. Jako vybavení byl navezen mobiliSpolečenského domu byly uzavřené,
ář, výpočetní technika a podobně,“ řekl
tudíž lze předpokládat, že zájem ze straprimátor Prostějova František Jura už
ny veřejnosti ještě není takový nebo dopři středečním slavnostním otevření
sud schází větší zásoby vakcíny.
očkovacího centra ve Společenském
„Průběh očkování a objem dodávek
domě. Umístění centra podle prvního
vakcíny v dalších dnech a týdnech
muže Prostějova nabízí očkovaným
ukážou, jestli a jak bude třeba kapacitu
hned několik výhod. „Jde o střed
stávajících očkovacích míst v nemocměsta, poměrně snadno dostupný
nicích v rámci Olomouckého kraje
dále navyšovat. Jednání o navýšení
kapacity, popřípadě přemístění očkovacího centra, v současné době probíhají v Přerově a v případě potřeby jsou
k podobným jednáním připraveny
i další nemocnice. Pokud by v blízké
budoucnosti byl skutečně dostatek
vakcíny, na Jesenicku by mohlo nové
očkovací místo vzniknout také v Sanatoriu Edel ve Zlatých Horách,“ uvedl
náměstek hejtmana Olomouckého
kraje pro oblast zdravotnictví Dalibor
Horák. Očkování proti covid-19 se
tak definitivně přesunulo z prostor
nemocnice do Společenského domu.
„Prostorové kapacity očkovacího centra v prostějovské nemocnici dosáhly
svého maxima, více než 200 osob
denně bychom zde už nezvládli na<¾UNWåPQWRT¾EKXQéMQXCEÊOEGPVTWF÷NCLÊVCMÆFQDTQXQNPÊEK\ąCF\CO÷UVPCPEč očkovat. Proto jsme se ve spolupráci
RTQUV÷LQXUMÆJQOCIKUVT¾VW
Foto: Olomoucký kraj s městem Prostějovem pustili do vy-

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE

klikni na
www.vecernikpv.cz

5NCXPQUVPÊJQQVGXąGPÊQéMQXCEÊJQEGPVTCXG5RQNGéGPUMÆOFQO÷UG×éCUVPKNKMTQO÷RTKO¾VQTC2TQUV÷LQXC(TCPVKwMC,WT[ PC
UPÊOMWXRTCXQ K\¾UVWREK1NQOQWEMÆJQMTCLGCURQNGéPQUVK#IGN
Foto: Olomoucký kraj

budování tohoto vakcinačního centra
ve Společenském domě,“ vysvětlil
Jiří Ševčík, předseda představenstva
AGEL Středomoravské nemocniční.
Primátor Statutárního města Prostějova pak o víkendu Večerníku
potvrdil, že po prvních třech dnech
provozu očkovacího centra je nadmíru spokojen. „Mám velice příznivé
ohlasy od lidí, kteří očkování ve Společenském domě již od středy do
pátku prodělali nebo se teprve na
něj chystají. S jednoznačně kladnými
dojmy se mi svěřují rovněž naši dobrovolníci pracující nyní v očkovacím
centru, ale i lékaři a ostatní zdravotníci. Jsme velice rádi, že jsme jako
město mohli takto přispět v boji proti
nákaze covid-19, a jsme pyšní na to,
že jsme zřídili první takové centrum
v Olomouckém kraji,“ sdělil František
Jura. Současně poděkoval i mnoha

dobrovolníkům z řad zaměstnanců
magistrátu, kteří nyní v očkovacím
centru pracují. „Naši zaměstnanci zde
vykonávají velice záslužnou práci, a co
vím, tak nyní dokonce budou průběžně zdravotníky školeni na pozice
administrátorů, kteří se se zájemci
o očkování setkávají hned u vchodu
do Společenského domu a registrují
je,“ vzkazuje první muž prostějovské
radnice. „Věřím, že v případě dostatečného zásobování vakcínou se
podaří brzy naočkovat až pět set lidí
denně. A může dojít také k následné
úpravě jednoho až dvou očkovacích
boxů, tím by se denní kapacita mohla
ještě navýšit až na šest set nebo dokonce sedm stovek naočkovaných,“
přeje si Jura.
Podobně optimisticky se k současnému provozu očkovacího centra
vyjádřil také mluvčí společnosti Agel

provozující Nemocnici Prostějov.
„Prostějovská nemocnice zde zajišťuje provoz i zdravotnický personál.
Denně je zapotřebí na místě až pět lékařů a stejný počet sester, kteří očkují
vakcínou Comirnaty od firem Pfizer/
BioNTech. Současné podmínky jsou
přizpůsobeny pro kapacitu až 500
osob naočkovaných za den, v případě
potřeby je možné kapacitu ale velmi
rychle rozšířit,“ připustil Adam Knesl.
Poděkování poslal prostřednictvím
Večerníku také hejtman Olomouckého kraje. „Smekám klobouk před tím,
co se prostějovskému magistrátu ve
spolupráci s nemocnicí povedlo. Výborná práce! V Prostějově se podařilo
něco, o co se snažíme i v jiných městech kraje. Věřím, že v příštích dnech či
týdnech vzniknou další podobná očkovací centra jako v Prostějově,“ uvedl
Josef Suchánek.

„Jsme pøipraveni i pro pøípad

Na jehlu s úsměvem: V „Kasku“ resuscitace,“ ubezpeèuje

se začalo hromadně očkovat Helena Piòosová
NA VLASTNÍ
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PROSTĚJOV Ples či koncert?
Ani nápad. Ale přesto do Společenského domu ve středu 17. března vyrazili hromadně lidé. A když
hromadně, tak hromadně. Dveře
do „Kaska“ se doslova netrhly.
A v dnešní době to může znamenat buď velkou slevovou akci,
nebo očkování. V tomhle případě
je možnost „B“ správně. A Večerník se přišel přesvědčit, jak toliko
očekávaná a sledovaná akce funguje v praxi.
Vlastně nebýt respirátorů, připadáte si jako při vstupu na koncert.
U vchodu vás odbaví, něco málo
povysvětlují a pošlou vás dál. Šatny se však proměnily, před nimi
vznikly registrační boxy. Tam
směřuje každý, kdo se přišel nechat očkovat. „Když přijde klient
na očkování, tak je zaregistrován,
identifikuje se, sepíše se s ním
krátký dotazník před očkováním,
pokud už není vypsaný z domu,“
vysvětluje Helena Piňosová.
Do Společenského domu nemíří jen
senioři. Přichází také učitelé, kteří
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jsou v takzvané první linii. Tedy
snad ještě někdy budou, neboť
s otevíráním škol to v Česku vypadá stále všelijak. Poté už se přesouváme mezi dvojicemi vesměs důchodového věku do hlavního sálu.
Ten se změnil k nepoznání. Židle,
tak dobře známé z plesů, jsou sice
na svých místech, ale jedny otočené směrem k přísálí, zbylé k tomu
opačnému. Nechybí samozřejmě
dvoumetrové rozestupy. A v nich od
sebe sedí desítky lidí. Vesměs mlčí,
sledují cvrkot a čekají, až na ně
přijde řada. „Ještě nejdu, dneska je
na řadě můj manžel. Nemám totiž
ještě registračku. Jsem tu, abych to
okoukla, jak to vypadá a funguje,“
vysvětluje žena, která se představuje jako Emílie Sedlářová. Původně
měla jít s manželem do nemocnice.
„Pro nás je to ale takto lepší. Bydlíme kousek. Takže než abychom šli
až do špitálu,“ poznamenává.

Brzy na jejího manžela přichází
řada. Vstupuje do jednoho z očkovacích boxů a ztratí se z dohledu.
Tam už probíhá očkování. Lékař
se poptá na zdravotní stav, zda dotyčný bere léky či má alergie. „Ne,
žádné nemám. Ale kdoví, třeba
se něco objeví,“ vtipkuje asi padesátiletá žena ve chvíli krátce před
očkováním. Vypadá svěže, ostatně
zatím to platí i o lékařském personálu a těch, kteří už mají po aplikaci. „Na registraci jsem čekala
asi jen týden,“ prozrazuje Daniela
Jiráková. „A očkování? Všechno
v pořádku. Hned jsem se rozhodla,
že se půjdu nechat očkovat. Myslím si, že je to potřeba. A jsem díky
tomu klidnější,“ pokračuje. Přestože se dá výraz kvůli respirátoru jen
těžko odhadnout, žena budí pocit
klidnějšího dojmu.
Klidná byla ostatně i situace
v očkovacím centru během celého

dne. Lidé přicházeli v postupných
intervalech, očkování nevázlo.
„Byla to bomba, funguje to, vše
klape bez jakýchkoli problémů.
Čekání není. Bavil jsem se s příchozími, jsou spokojení. Během
pěti minut jsou naočkovaní, posedí si pak půlhodinku. Opravdu
vše je v klidu,“ pochválil situaci
ředitel Společenského domu Ivo
Peštuka. Právě osazenstvo „Kaska“, dobrovolníci z města a nemocnice spolu zajistili průběh
akce. „Fronty nebyly, byť někteří
zájemci přišli dříve. Měli očkování v 8:30, ale přišli už v sedm.
Asi deset jich tak dostalo židle
a počkali si na spuštění systému.
Při dvou stech lidech za den je to
pohodička,“ dodal Peštuka.
Společenský dům a jeho současné využití jsou pro nynější dobu
příznačné. Kulturu a společenský
ruch zničené koronavirem nahrazuje očkovací centrum, které má
přispět k obnovení normálního života. Tedy třeba plesání. „Je to divné. Já sem na plesy nechodím, ale
na akce pro důchodce ano. Hlavní
je, aby byl člověk zdravý,“ dodává
Emílie Sedlářová, která brzy poté
odchází z dějiště aktuálně největší akce ve městě. Jak říká i sám
ředitel, společnost už mu chyběla.
„Tady je takový klídek… Rok je
to tu zavřené, tak jsem rád, že je
tady zase živo,“ usmívá se Peštuka.
Snad i při vzpomínce na časy, kdy
koronavirus byl jen ten „netopýří
virus v Asii“…

PROSTĚJOV Velkokapacitní očkovací centrum se po minulém týdnu
stalo realitou. Ve středu 17. března
ráno začalo fungovat ve Společenském domě. Jednalo se o velkou akci
pro stovky těch z nás, kteří se nechávají očkovat. S přípravou pomáhaly
na druhé straně desítky dobrovolníků a lékařů. Jak tedy celý systém
funguje? Kdo všechno se může naočkovat? A jak se přihlásit? O tom
všem u příležitosti prvního otevření
očkovacího centra v Prostějově hovořila exkluzivně pro Večerník lékařka a koordinátorka očkování v Prostějově Helena Piňosová.

Michal SOBECKÝ
yy Jak probíhá začátek celého procesu, na jehož konci je očkování?
„Klient, když přijde na očkování, tak je
zaregistrován. Zde se identifikuje, vypíše si krátký dotazník před očkováním,
pokud ho nemá vyplněný z domu. Poté
jde dál do prvního patra, kde se posadí,
vyčká na přidělení času a čísla. A následně je vyzván k očkovacímu boxu. Lékař
s ním sepíše anamnézu a zhodnotí, zda
tam není nějaká kontraindikace s očkováním. A sestřička ho pak naočkuje.“
yy Co následuje bezprostředně po
očkování?
„Klient zamíří do prostoru, který je
vyhrazen k odpočinku. Zde patnáct až
dvacet minut vyčká, po této době se
odebere do přízemí k administrátorovi,
aby s ním vyřešil ještě potřebné papíry.“
yy Jak jste připraveni pro případ, že
se někomu udělá nevolno?
„Máme tady ARO tým, sestřičku a lékaře. A připravené pomůcky k poskytnutí

Foto: Michal Sobecký

první pomoci, nebo kdyby byla nějaká
anafylaktická reakce. Máme zde i všechny léky, roztoky, všechno vybavení k zajištění resuscitace.“
yy Přednostně jsou zatím očkováni
senioři. Ne všichni zde jsou ale důchodového věku…
„Ano, očkováni jsou taky zdravotníci
a pedagogové. Registrovat se mohou
i senioři-sedmdesátníci.“
yy Jak postupujete, když někdo dorazí neregistrovaný?
„Pokud přijde někdo bez registrace, což
se stává, tak máme u dveří vypsaný postup, jak se zaregistrovat. I nemocnice
AGEL Prostějov, když si klient rozklikne očkování, vybere si kategorii senior
nebo zdravotník. Může se zaregistrovat
i přes linku 1221. Pokud někdo nemá
nikoho, kdo by mu s tím pomohl, neumí s počítačem, nemá internet, tak to
řešíme takto na místě.“
yy A jakou vakcínou se v Prostějově
očkuje?
„Očkuje se látkou Pfizer.“
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JESTŘÁBI MÍŘÍ
DO EXTRALIGY!
PROSTĚJOV Hokejisté Prostějova ukončili sezónu na jedenáctém
místě po základní části Chance ligy a následně vypadli v předkole
play-off. Jak se ale ukazuje, o jejich hráče je i tak v nejvyšší soutěži
zájem. A minimálně hned trojice Jestřábů zamířila do extraligových
klubů! Zatímco Petr Mrázek už odehrál první zápasy za brněnskou
Kometu v Třinci, Tomáš Jandus rozšířil kádr Sparty prozatím v tréninkovém procesu a tamtéž má zamířit i Lukáš Žálčík.

Mrázek posílil Kometu,
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Foto: Josef Popelka

Michal SOBECKÝ
Š
Šestadvacetiletý
forvard Petr Mrázek, který
bbyl nejproduktivnějším hráčem Jestřábů,
zzapsal v prvním utkání série Brno–Třinec
nněco přes devět odehraných minut, jednu
sstřelu a -1 do statistiky účasti na ledě. A na
lled se dostal i ve včerejší odvetě. Za své roddiště přitom nastoupil naposledy před pěti
llety. O trvalý přesun do jihomoravské metrropole by se jednat nemělo, neboť v případě
Mrázka už vedení LHK oznámilo, že na dalM
šší ročník uplatňuji opci na smlouvu.
Tomáš Jandus se připojil ke svému mateřT
sskému klubu, aby byl připraven vypomoct
v případě marodky v útočných řadách vítě-

Dva mistøi svìta spolu:
Solange Soares a Zdenìk Groessl

<NCVÊ\/5<FGP÷M)TQGUUNC5QNCPIG5QCTGU

(QVQ2CXGN0CXT¾VKN

PRAHA, PROSTĚJOV Útulná
hala PVK Olymp Praha v Přípotoční ulici hostila 5. března úvodní
zápas čtvrtfinálové série volejbalové UNIQA extraligy žen ČR
2020/21 mezi domácím celkem
a VK Prostějov. Po skončení tohoto duelu vznikl snímek, na němž se
přátelsky drží za ramena mistr světa se světovou šampionkou.
O koho jde? Hanáčtí příznivci jistě
bez problémů poznali Solange Soares, dlouholetou hráčskou oporu
vékáčka a po skončení aktivní kariéry stabilní členku realizačních týmů

prostějovského ženského A-družstva i mládeže. Soli se podílela na triumfu Brazílie při MS juniorek 1997
v Thajsku.
Společně s ní je na fotografii Zdeněk Groessl, člen legendárního
kolektivu volejbalistů České republiky z šedesátých a sedmdesátých
let minulého století. Známý doyen
byl u slavného vítězství ČR na mistrovství světa mužů 1966 v Praze,
kromě toho má ve sbírce i bronz
z olympiády 1968 v Mexiku a další
medaile z mezinárodních reprezentačních vrcholů.
(son)

21031910328

5VCVWV¾TPÊO÷UVQ2TQUV÷LQX
RQUM[VNQXTQEGFQVCEKCMEKQXÆ
URQNGéPQUVK6GPKUMNWD2TQUV÷LQX
\2TQITCOWPCRQFRQTWURQTVQXPÊ
éKPPQUVKUFQVCéPÊOVKVWNGO
d2QFRQTCéKPPQUVKURQTVQXPÊEJ
MNWDčPCRTQHGUKQP¾NPÊ×TQXPKq

SONDA
MICHALA
SOBECKÉHO

0öþ(%ă73267835(É/1ă"

KONEC ŠPATNÝ, VŠECHNO ŠPATNÉ?

Je to už pět let, co eskáčko postoupilo do 2. ligy.
Později sice ještě stihlo sestoupit, nyní už se ale
zdá, že se stalo pevným účastníkem soutěže, se
kterým se navíc po výkonnostní stránce musí
počítat. Nabízí se tedy otázka, zda nastal čas,
čas posunout se dál? Zatím není možná postup na stole. Ale průběžné poznámky od fotbalového vedení nepochybně směřují k tomu,
že by se v budoucnu postupovat chtělo. Jak na
tom ale je základ, na kterém by v takovém případě eskáčko chtělo stavět. Je zde vůbec reálná
šance, že by postupu dosáhlo a v nejvyšší lize
neodehrálo jen pár zápasů před sešupem?
Fotbalové fanoušky potěším. Ano, postup je
reálný. A to možná v průběhu dalších dvou let.
Pokud se k němu tedy klub upne. Důvodů je
několik. Tým disponuje dostatečně kvalitním,
početným a mladým kádrem. Daří se mu pomalu, ale jistě posouvat hráče i do první ligy,
může stavět i na svých vlastních odchovancích, kteří se postupně zapracovávají do druholigového kolotoče. Zdá se, že klub má nejen
ambice, ale i určitou koncepci. A co je také
důležité, řadu hráčů Prostějov vlastní, nejsou
na hostování. Klub tak má k dispozici trvalejší
kostru týmu, kterou jen podle možností doplňuje.
Nyní se samozřejmě může zdát, že postup je
stále mimo dosah. Během brzké doby se ale
může klidně stát realitou...

Prokletí prvního kola play-off trvá. Ani letos
přes něj Jestřábi nepřešli. Přitom ještě zhruba
před měsícem to vypadalo, že by mohli vyfasovat snazšího soupeře do play-off a že má tým
slušnou formu. Bohužel se ani jedno nepotvrdilo a mužstvo LHK vypadlo ve třech zápasech
s Porubou.
Jak tedy sezónu zhodnotit? Byl vlastně tým
úspěšný, nebo ne? Základní cíl splnil, dostal
se do předkola. A v něm vzdor výsledkům nepředváděl úplně špatný hokej. Oproti loňsku
pak mužstvo bylo výrazně mladší a (s výjimkou Lukáše Žálčíka) bez hvězd. I tak ale předváděl lepší, koukatelnější hru. Jenže Jestřábi
skončili až jedenáctí, pouze o příčku lépe než
v uplynulé sezóně. A to určitě není umístění,
po kterém by hokejové vedení prostějovského
klubu toužilo nebo za něj mohlo být rádo.
Dojem prakticky zkazil až závěr sezóny. Spolu
se základní částí si tým připsal deset porážek.
Individuální chyby, přehmaty v obraně, nízká
produktivita střelby a výpadky v některých pasážích zápasu. To vše se sečetlo a nakonec vystavilo Jestřábům nepříliš lichotivé vysvědčení.
Sama tabulka však zase tolik neřekne. To jsou
jen čísla. Neukazují, jak hra vypadala, jaký je potenciál týmu. Co je za výsledky.Vzdor 11. místu
tak konstatuji, že tým nedopadl špatně. Skončil
za očekáváním, ale rozhodně nepropadl. A příště může bojovat výš.

ze základní části extraligy. V jedné kabině
se tak opět potkává se svým dvojčetem
Martinem, který prožívá životní sezónu
a nedávno rovněž hrál krátce za Prostějov.
Lukáš Žálčík sice v uplynulé sezóně nenavázal na tu předešlou, i tak ale zaujal
Spartu. „K týmu se připojí Tomáš Jandus,
s Prostějovem jednáme ještě o Lukáši
Žálčíkovi. My se ale musíme s těmi kluby
dohodnout. Nemůžeme sem natahat osm
hráčů, protože kluby budou chtít převzít
jejich kontrakty,“ konstatoval v rozhovoru pro klubové stránky sportovní ředitel
Sparty Petr Ton. Zůstává otázkou, zda
půjde o výpomoc na play-off, nebo se protáhne i do dalšího ročníku.

Zesnul
František Horák,
bývalý výborný
prostìjovský házenkáø
PROSTĚJOV V pátek 12. března naposledy vydechl někdejší
špičkový hráč i trenér házené František Horák. Zemřel ve věku
jednaosmdesáti let, pohřeb měl týden po svém skonu.
S házenou začínal v Bedihošti, kde se postupně vypracoval na
tehdy vysokou herní úroveň. Vojnu strávil ve slavné Dukle Praha (1958 až 1960), načež po návratu domů zamířil v roce 1961
do Kostelce na Hané. Tam působil čtyři sezóny, než roku 1964
přešel i s dalšími spoluhráči do Prostějova v rámci obnovy tamní házené.
Po skončení aktivní kariéry zůstal u milovaného sportu jako trenér, aby v roce 1974 přivedl prostějovské mužstvo do Národní ligy.
„Na Frantu bylo vždycky maximální spolehnutí na hřišti i jako na
kamaráda. Byl to vynikající sportovec, skvělý parťák a člověk,“
shodli se ve vzpomínkách jiní někdejší házenkáři z té doby. (son)

Čest památce Františka Horáka!
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Méně sportujících dětí, línější a upracovanější dospělí. A stále méně dobrých duší, které by sport organizovaly za symbolickou odměnu nebo zcela zdarma.
Ještě před rokem a půl se zdálo, že hůř být nemůže.
Jak ukázal koronavirus, může.
Problém českého amatérského sportu se točí vesměs
kolem jednoho. A nejsou tím překvapivě peníze. Je
tím vůle, hodnoty. Bohužel dnes už není „normální“
být aktivní, něčím se zabývat, mít koníčka, který má
tendenci přerůst v „koně“. To patří minulosti. Situace
se z tohoto důvodu stává v mnoha klubech složitou,
mírně řečeno. A pak přišel koronavirus.
Jestliže donedávna kluby hořekovaly nad tím, že nemají koho nasadit do zápasů nebo že chybí lidi na
organizaci, nyní mají důvod k opravdové frustraci.
Amatérský sport totiž s prvním úderem vládních
opatření přestal prakticky existovat. Přísně vzato,
kluby ani jednotlivci nemůžou nic. Stále povolená
individuální příprava je sice krásná, ale v kolektivních
sportech nestačí. Ty halové úpí, sportovci zůstávají
doma, a kdo nebyl zvyklý na sobě sám pracovat, ten
buď odpadne úplně, nebo bude po konci koronavirového šílenství k nepoznání.
Zde to ovšem není o kompenzacích nebo něčem
podobném. Zde je to o nastavení smysluplných a přijatelných pravidel fungování. Podobně jako u škol.
Zisk, alespoň hmotný, zde nehraje roli. Co však není
o penězích, to zjevně vládu netrápí. Amatérský sport
přitom vyloženě obětovala.
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ŘÁDKOVOU INZERCI
A VZPOMÍNKY
PŘIJÍMÁME
NEPŘETRŽITĚ
NA E-MAILU:
INZERCE@VECERNIKPV.CZ
a TEL.: 608 960 042

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – 14. KOLO

fotbal

(0:0)
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Branky: 84. Mashike z penalty – 50. Matoušek,
59. Sus å. 48. Pudil – 9. Omale, 14. Šmehyl,
84. Bárta. 6WĝHO\QDEUDQNX%H]GLYiNĤ
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ZNÁMKA

MINIŠPÍL

Tak jsme druzí, no a cooo, chtělo by se
zařvat. Byť jde možná o dočasné umístění, přeci jen utkání mezi Žižkovem
a Prostějovem se předehrávalo. I tak je
ale na tabulku radost pohledět. Stříbro? Bronz? Oboje by v eskáčku určitě
brali všemi deseti. Nejen před touto sezónou, ale před jakoukoli jinou.
Samozřejmě na radovánky je ještě
brzy. Není to tak dlouho, kdy prostějovští borci sehráli velice solidní podzim
(výsledkově) a pak se na jaře třásli před
sestupem na poslední příčky tabulky.
Takže na slavení je ještě čas. Přesto jaro
začalo nejlépe, jak mohlo, tedy dvěma
výhrami. První z jarních úkolů, kvalitní vstup do druhé půle sezóny, tak je
zatím plněný na sto procent. Už jednou
jsme zde ovšem psali, že by se hráči měli
se hrou vrátit na zem. Tehdy jsme měli
na mysli kombinaci. Nyní se dá apelovat spíše na to, aby přetrvávala pokora.

Michal SOBESKÝ
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Žižkov na Šustrův tým v televizním utkání vůbec nestačil

hvězd předpovídali, ale na špici tabulky už se docela zabydlelo, když na
záda kouká jen dalšímu překvapení
F:NL z brněnské Líšně.
Důvod úspěchů výběru kouče Pavla Šustra je nasnadě: aktivní hra, řada
šancí, dobrý pohyb po hřišti. Zejména
však celkový obraz hry dělá z Prostějova
s Varnsdorfem, i v tomhle klání cítil
u hráčů nervozitu. Ta ale brzy opadla
a od té doby už to byl koncert prostějovského fotbalu. A z prostějovské
strany taky přikořeněný nejen góly
ale i kartami. Bohužel pro eskáčko už
osmý kousek obdržel Solomon Omale. Což znamená, že se tým bude muset brzy obejít bez jeho pomoci. „Má
svůj herní styl. On do všeho hodně
chodí po hlavě a tím je zároveň velice
platný. Je to osmá karta, což je už dost,
ale tak to je. Bohužel teď bude stát, ale
myslím si, že hráče máme a že si s tím
poradíme,“ konstatuje František Jura.
Vykartování dalšího hráče naštěstí není
na spadnutí. Tým se nyní může opřít

2TQUV÷LQXUMÚ VÚO LG VÆO÷ą MQORNGVPÊ
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Foto: Michal Sobecký

Michal SOBECKÝ

yy Jak hodnotíte vstup do jarní části
sezóny? Dva zápasy, šest bodů…
„Velice pozitivně. A to nejen proto, že
jsme udělali šest bodů, ale hlavně jsme
se prezentovali velice dobrou hrou.
V duelu proti Žižkovu jsme kromě
prvních deseti patnácti minut, kdy
jsme se trošku hledali a byli nervózní,
byli jasně lepší a podali jsme fakt kvalitní výkon.“
yy Nepokukujete už po prvním místě?

PROSTĚJOV Eskáčko mělo za
sebou velice dobrý podzim. Páté
místo bylo tím nejlepším, co od
opětovného postupu do 2. ligy
uhrálo. Otázka pro jarní část sezóny nicméně zněla, zda dokáže tým
trenéra Pavla Šustra udržet nastavenou laťku? Odpověď je zatím jasná
– křivka může stoupat i výš! Prostějovští fotbalisté jsou totiž nyní
dokonce ve F:NL druzí a pomalu
pokukují po vedoucí brněnské Líšni. Předseda klubu František Jura
(na snímku) nicméně zůstává v klidu. V exkluzivním rozhovoru pro
Večerník připustil, že druhá příčka
jej těší, ale nepřekvapila jej...

„To víte, že jo. (usmějee se) Kluci fakt
chtějí, trenérský štáb chce a vedení
samozřejmě taky. Vždycky
ycky když děláte nějaký sport, chcete být nejlepší. A to my chceme taky.
Nechci to ale brát jako
ako
klišé, ale je třeba to brát
s pokorou. Protože jinak
nak
nic nedokážeme. Chceeme jít úplně nahoru, alee
ta cesta je dlouhá, je
potřeba pracovat. Ale
právě o první místo
všichni usilujeme.“
yy Aktuálně je tým
druhý.
„Říkám to každý rok,
ambice máme vždycky.
Teď jsme po podzimu věděli, že kluci
umí odehrát dobré zápasy. Já věděl,
že když budou mít dobře zvládnutou
zimní přestávku, jakkoli složitou, tak na
sobě budou pracovat, a ještě se posunou. Pořád ale říkám, že stojíme nohama na zemi, protože jsem sedm let profesionálně trénoval. Ono se to klidně
může zvrtnout, nešťastně prohrajete,
potom dvakrát třikrát… Ale když jsme
teď na vlně, tak si to užíváme. A k otázce – ano, já čekal, že půjdeme nahoru.

I v přípravě, když jsem mužstvo viděl,
tak kromě jednoho zápasu, který se
úplně nepovedl...“
yy S Blanskem!
„Jasně, tak to bylo vidět i v přípravných zápasech. Takže já jsem věřil, že
to bude dobré. Jsou to ale první dva
zápasy. Teď si to užíváme, ale ve fotbale je to složité…“
yy Nechcete radši předjímat.
„Ne, nechci. To se vám pak vrátí jako
bumerang. Musíte pracovat, být po-
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ctiví. A pak se vám to vrátí. Je to tak
celkově i v životě. Je nutné, aby kluci
byli poctiví, neměli hlavy v oblacích,
není ještě z čeho. Pak věřím, že se na
vlně udržíme.“
yy Co je nyní největší zbraní eskáčka ve hře?
„Už jsem to říkal a zopakuji to, vidím
u kluků velkou chuť hrát. Oni jdou
do zápasu s tím, že ho prostě chtějí
vyhrát. Jsou hladoví po výhře. Chtějí
prostě vyhrát za každou cenu. A je to
na nich hodně vidět. Když navíc dostaneme gól, okamžitě chtějí vyrovnat.
I když naopak jdeme do vedení, hned
chtějí naši hráči skóre navýšit, přidat
další góly.“
yy Je někdo z hráčů, kdo vás dosud
obzvlášť příjemně překvapil?
„Aleš Schuster. Nehrál, protože je zraněný. Jinak ale v přípravě i v prvním zápase byl neskutečný. Schusterovi je 39
let. Už jsme si všichni mysleli, že bude
tím, kdo bude mladším krýt záda. On
je ale úplně úžasný pořád, což je super. Teď se uzdravil i Martin Sus, tedy
uzdravil, pořád má nějaké menší problémy, ale naskočila chce jít do toho.
Jmenoval bych třeba i Honzu Koudelku, proti Žižkovu už to byl starý dobrý
´Koudy,´ blíží se k tomu, co předváděl,
než odešel do Zbrojovky. U něj jsem
taky moc rád, že už se zase dostává do
své herní formy.“
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obchodní a mediální partneøi 1. SK Prostìjov pro sezónu 2020/2021

Nečekané? Ne tak docela. Prostějovské eskáčko zdařile navazuje na
povedený fotbalový podzim, v němž
se usadilo mezi nejlepším kvintetem.
Nyní se ale tým ještě víc překonává.
Nejenže získává stále větší odstup od
záchranářského boje, který mu leckteří experti po odchodu exligových

herní klid a herní přehled a řešit situace
s jasným vědomím, co chci udělat. Protože pak se chybovost snižuje. Neustále
je co zlepšovat. Fotbal není sport, kde je
všechno super. Určitě to není tak, že bychom si mysleli, že vše umíme,“ zůstává
nohama na zemi trenér 1.SK Prostějov.
Proti Žižkovu nebyl spokojený zejména se začátkem zápasu. Podobně jako

PROSEK, PROSTĚJOV Výborný. Takový zatím zažívají fotbalis- původní
té Prostějova vstup do jarní části Fortuna:Národní ligy 2020/2021. zpravodajství
Mužstvo Pavla Šustra se průběžně pohybuje v horní polovině druholigové tabulky, přičemž aktuálně se eskáčko – byť v neúplném pořadí pro Večerník
- vyšvihlo dokonce na druhé místo! Naposledy svou sílu navíc ukázalo Michal
Žižkovu, který Prostějované nepustili ve čtvrtečním televizním utkání SOBECKÝ
na pražském Proseku téměř k žádné větší šanci. Co navíc může trenérský štáb těšit, je marodka, která se aktuálně takřka zcela vyprázdnila. nebezpečného soupeře. „Jde o to získat

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

„Není to tak, že by mi to kazilo radost,
ale vždycky se tam objeví věci, u kterých
bychom chtěli, aby se posouvaly nebo
aby se tam naopak neobjevovaly. Ale tak
to prostě ve fotbale je. Vždycky jdeme do
Michal
toho zápasu s nějakou představou. A něSOBECKÝ
kdy ji naplníme víc, jindy méně. Obecně
si ale myslím, že kluci už mají ve druhé
yy Dva zápasy, šest bodů, to je skvělý lize v nohách dostatek zápasů, že by nevstup do jara…
museli mít takovou tu úvodní nervozitu.
„Řekněme, že je to dobrý začátek.“
Myslím si, že bychom měli být schopní
yy Je nyní něco, co vám přesto kazí už od začátku zápasu začít hrát naši hru,
radost ze hry svěřenců?
vstoupit do utkání lépe.“

PROSTĚJOV Do jarní části vstoupilo prostějovské eskáčko nejlépe jak
mohlo, a sice dvěma výhrami na půdě soupeřů. Tým se tak posunul už
na druhé místo tabulky F:NL a hlavně si udržuje aktivní pojetí hry s nemalým množstvím šancí i dobrým pohybem po hřišti. Trenér týmu
Pavel Šustr (na snímku) je však nadále s nějakým přehnaně pozitivním
hodnocením opatrný. Všímá si určité nervozity, kterou ukazují na hřišti
někteří hráči. A rád by ještě přidal v podpoře od beků směrem dopředu.

yy Které konkrétní věci
ci vám vadí?
„Ztráty míčů, i když jee to bez tlaku.
Přihrávky nám zbytečně
čně neletí
na nohu nebo jsou zbrklé.
rklé.
Tohle se tam objevujee
především na začátcích
zápasů.“
yy Nebyl po gólu na
2:0 z vašeho pohledu
tým trošku moc pasivní?
„Neviděl jsem ještě vi-deo, takže těžko na too
můžu odpovědět.“
yy V 69. minutě sáhl Žižkov ke dvojímu střídání.
ání
Projevilo se to nějak na
hře?
„Nezaznamenal jsem, že by se to nějak
projevilo na hře soupeře. Ta byla pořád
stejná. A na naší v podstatě taky ne.“
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

yy Jak jste viděl penaltovou situaci?
A co vám k tomu řekli obránci a brankář?
„Já jsem to nijak neviděl. Byl tam
centr do vápna a najednou rozhodčí

Další výhra? Trenér Šustr je nohama na zemi

pro Večerník
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myslím, že i dok překvapení všech, my
mácích, pískl penaltu. Pak
Pa jsem to řešil s hráči a nikdo si nebyl
neby vědom něpřestupku. Je to asi
jakého faulu nebo přestu
otázka na rozhodčího, co tam viděl...“
yy Hodně v útoku byl vidět
v
Michal
Stříž. Bylo to na vaše pokyny
nebo
p
to u něj byl takový nečekaný
bonus
neče
k jeho výkonu?
„Krajní obránci mají obecně co
nejvíce podporovat úútočnou fázi.
Máme spoustu věcí, kkdy bychom
chtěli, aby se objevovaly
objevoval až v těchto
prostorech, abychom ddokázali soupeře přečíslovat. Vy říkáte,
že byl
ří
Michal Stříž hodně vidět,
vid já říkám,
že se několikrát objevi
objevil v dobrých
situacích.“
yy Dostali hráči po záp
zápase volno?
„Ne, ale měli ho v sobotu a v neděli.
Ti, kteří hráli, měli v pátek regenerační
trénink jinou formou a intervalovou
posilovnu. A ti, kteří nehráli, měli kondičně-herní trénink.“

nastínil Černíček reálně předpokládatelný scénář.
„Vidím spoustu dalších překážek.
O nedostatku času na přípravu po
vynucené dlouhé pauze mluvil již
minule kolega Petr Kudláček. Já bych
zmínil třeba i hodně reálné riziko, že
po včasném znovuzahájení této sezóny – pokud by se zázračně povedlo –
by jednotlivé týmy mohly opětovně
padat do povinných karantén, neboť
nakažení se v současné době lze spolehlivě vyhnout jen velice těžko. A prostoru na dohrávky odložených utkání
do konce června by zůstávalo málo.

V našem konkrétním případě si navíc
myslím, že by nás vedení školy nejspíš
ani nepustilo do své haly, kde trénujeme i absolvujeme domácí zápasy. Hrát
případně venku? Z mého pohledu
trochu degradace ligových soutěží,“
zmínil Černíček.

„Když tedy všechno sečtu, docházím
k přesvědčení, že snaha dokončit tuto
házenkářskou sezónu není reálně
uskutečnitelná. Kromě toho je možné,
že nové vedení svazu ani nebude na
dohrávání takzvaně za každou cenu
vůbec tlačit. Spíš budeme všichni

ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

toužebně čekat a doufat, že se covidová situace konečně uklidní alespoň
směrem k dalšímu soutěžnímu ročníku včetně přípravy na něj. Jednou ten
návrat k víceméně normálnímu životu
snad přijít musí,“ doplnil zkušený kouč
s otazníkem logické nejistoty v hlase.

mým někdejším hokejistou Petrem
Dosedělem a za vydatné podpory
řady partnerů v čele se statutárním
městem Prostějov či bývalou senátorkou Boženou Sekaninovou.
„Loňská smůla sice moc bolela, ovšem rozhodně nás od pokračování
turnaje ani v celkově složité době
nijak neodradila. Prostě jedeme
dál a děláme maximum pro to, aby

tentokrát vše proběhlo skvěle. Jako
při předchozích vydařených ročnících,“ ujistil Krupička.
Proto už se značným časovým
předstihem opět domlouvá partnery i sponzory, chystá organizační
náležitosti a plánuje vše potřebné.
„Dost těžce nesu, že již rok stojí vinouu veškerých okolností náš seriál
pravidelných
videlných turnajů Marry Cup.
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EXKLUZIVNÍ
rozhovor

znáte a se kterým jste nedávno
udělal úspěch?
„Po mém konci v Porubě to chytlo
pro Večerník
rychlý spád ze strany Šumperka.
Přišla nabídka, která měla po všech
Michal
stránkách hlavu a patu. V tu chvíli
SOBECKÝ
a v dnešní nejisté době jsem ani
yy Jak těžké to bylo rozhodová- neměl chuť na něco jiného čekat.
ní, vrátit se do týmu, který dobře A jelikož jsem měl dojem, že by to

PROSTĚJOV Hodně divoký rok má za sebou odchovanec prostějovského hokeje Martin Janeček. Před rokem touto dobou se
radoval jako kouč Šumperka z postupu do Chance ligy. Následně
ale odešel do ostravské Poruby k ambicióznímu celku, který se
netajil extraligovými plány. Sen severomoravského klubu na prodrání se mezi elitu sice nadále žije, už ovšem bez Martina Janečka.
Ten byl v únoru odvolán. A zamířil zpět do Šumperka. Tam ho
ovšem nečeká lehký úkol, první sezóna po návratu do 1. ligy se
Drakům nepovedla, skončili předposlední. Jak tedy chce Janeček
tým nastartovat? A co očekává od vzájemných zápasů Šumperka
s Prostějovem? I na to jsme se jej ptali...

mohlo fungovat dohromady, tak
jsem během jednoho dvou dní podepsal smlouvu.“
yy Máte už v hlavě něco, co byste chtěl na týmu změnit? Protože
předposlední místo není moc
k chlubení. Ani pro nováčka.
„Samozřejmě, že musí nastat změny.
Impuls musí přijít hlavně ze strany
toho nejvyššího v šumperském hokeji, tedy prezidenta pana Velčovského. Je to jeden z důvodů, proč se
vracím. Mužstvo bude samozřejmě
od podlahy nové a až začnou číst
lidi, fanoušci, jména, tak uvidí, že
tým bude nejen překopaný a doplněný, ale bude vlastně téměř od základů jiný a bude skládaný tak, aby
byl konkurenceschopný v příštím
ročníku, kdy čtyři mužstva jdou do
nižší soutěže a páté ještě bude mít
šanci se o setrvání poprat. Myslím

si, že všechny čeká šibeniční ročník
a stejně tak všichni budou chtít mužstvo poctivě poskládat. A Šumperk
nebude výjimkou.“
yy Právě Tadeáš Jaroš jako nejproduktivnější hráč Šumperka
se vyjádřil v tom smyslu, že tým
nebyl konkurenceschopný. Že
neměl na to hrát výše. Souhlasíte
s ním?
„Šumperk jsem pochopitelně zpovzdálí sledoval, dvakrát jsme s ním
hráli. Takže jsem viděl, že to není
prvoligový tým. Nechci, aby to vyznělo špatně, a nerad bych hodnotil
práci lidí, kteří to dělali přede mnou.
Prostě to zkusili, šli nějakou cestou
v tom zkušebním ročníku a asi se
všechno úplně nepovedlo. Tak proto následují tyto změny. Možná to
bylo potřeba pro to, abychom byli
v této sezóně chytřejší a zkušenější

a mohli bychom
být v očích hokejové
ové veřejnosti
úplně
sti
jiným
ým mužstvem.
em.“
yy Zajímalo
by mě rovněž, 2TQUV÷LQXCP/CTVKP,CPGéGMUGXTCEÊ\R÷VFQiWORGTMC·MQN
zdaa přišla pro \PÊLCUP÷UVCTQPQXÚVTGPÆTOWUÊ\CEJT¾PKVVÚOX%JCPEGNK\G

(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ
vás nabídka
bídk
taky z rodného Prostějova? Ať už perka bude mít dostatečnou kvalitu.
k mládeži, nebo k mužům?
Ale na tom malém moravském ryb„Ne, letos nepřišla žádná taková na- níčku bude každý zápas derby. (směje
bídka. Možná to bylo dané tím, že se) A že zápas Šumperk–Prostějov
to bylo v době, kdy Prostějov ještě bude mít stejnou hodnotu jako utkáhrál a já už měl podepsanou smlou- ní Prostějova s Přerovem. Nebo dříve
vu. Ale prostě zájem zatím ze strany Prostějov–Olomouc. Protože jsem
Prostějova není.“
sám hrával a jsem Prostějovák, tak si
yy Vnímáte pořád soouboje s Jes- pamatuji se Šumperkem obrovské
třáby jako ty s nádechem derby?
bitvy. Jak na ledě, tak v hledišti. Takže
„Já myslím, že jednoznačně. Bude to si myslím, že to v následujícím ročnídané hlavně tím, zda mužstvo Šum- ku zase nastane.“

[0'@NOüµ=TIµNà@F<EÁFMµNIµ?@M=T hQîüÁ
Vítěznou trefu zaznamenal
kapitán Sus.
@EDNOĄ
IîF?@EnÁF<KDOµIKMJNOîEJQNFÑ>CCJF@EDNOĄ

I z toho důvodu se o Prostějov Cup
nechci nechat za žádnou cenu připravit. Pokud v plánovaném termínu 26. června budou ještě platit
některá hygienická opatření, bezezbytku je ve spolupráci s účastníky
splníme. A budeme věřit, že počasí
letos vyjde. Desátý ročník prostě
být,“ zdůraznil Krupička.
musí být,
(son)

(QVQ/CTGM5QPPGXGPF

%WRWd%JEKLGLWURQą¾FCV\CMCåFQWEGPWq

PROSTĚJOV První dekádu své
tradici rozvíjejí existence letos
završí velmi populární tenisový
turnaj ve čtyřhře neregistrovaných PROSTĚJOV CUP. Tedy
snad, neboť současná koronavirová situace v ČR je nadále strašákem. Do jubilejního desátého
ročníku s letopočtem 2021 však
zbývají ještě tři měsíce, tudíž šance na jeho uskutečnění jsou určitě reálné.
„Loni jsme nakonec neměli žádné
problémy s covidem, ale bohužel
nám vůbec nepřálo počasí. Kvůli vytrvalému dešti proběhl jen nouzový
miniturnaj na centrálním dvorci
Agrofert Arény, což bylo vzhledem k velice dlouhým i náročným
přípravám a kvalitě i početnosti
původně přihlášeného startovního
pole drsně málo. Deštěm pokažený
devátý ročník jsme s Pupou rozdýchávali velmi dlouho,“ zavzpomínal
hlavní organizátor Prostějov Cupu
Martin Krupička.
Špičkovou akci „amatérů“ bílého
sportu pořádá společně se zná-

5RG¿N0DUWLQ-DQHêHNVHYUDFËGRjXPSHUND
jXPSHUND

PROSTĚJOV Jeden z prvních který hovoří nejen jako hráč Ondrasportů, které své soutěže kvůli tic, ale také coby jeden z krajských
koronaviru předčasně zakonči- činovníků.
ly mezi prvními, je ping-pong. Podobná situace je také ve druhém
A tomu odpovídá současné dění, divizním klubu na Prostějovsku
netrénuje se, kluby ani nerozesíla- v Čechovicích. Také tamní sokol si
ly nějaké kondiční plány hráčům. dává nucenou pauzu. Jaká je tedy akTomáš
Aby ne, sezóna je nyní pořádně
tivita oddílu? „Zatím se nic neděje.
daleko, rozjet by se mohla teoreCo se týká mužů, tak to vůbec. VětKALÁB
ticky nejdříve v září.
šina je z řad starších a fyzickou pří„Všechno je na tak mrtvém bodě, že pravu mít nebudou, vše řeší indivinikdo neví, co bude. Současný kádr duálně. Teď nikdo neví, co bude, kdy
by snad měl být zachovaný, těžko ale bude a jak bude. Nic se tedy neřešilo.
říct, za jak dlouho se bude moct hrát. Vše zamrzlo,“ říká předseda Zdeněk
Třeba se stane, že někdo nebude mít Šťastný. Jak ale hodnotí ukončení
chuť se vrátit. V rámci jednotlivců sezóny? Ukázalo se, že názor má
tedy možná někdo ubyde,“ uvádí jasný. „V té době, kdy se tak stalo, to
za ondratický klub Jan Beneš. Ten byl nesmysl. Bylo to zbytečně dopřepotvrzuje, že z nějakého trénování du. I když se později stejně ukázalo,
si nyní těžkou hlavu nedělají. „Je to že by nešlo hrát, bylo to podle mě
individuální. Uvidíme, jak to kdo nesmyslné rozhodnutí a logicky se
bere vážně. Letos stejně nebude nic, mělo čekat do nejzazšího termínu,
maximálně kolo českého poháru, kdy se s tím dalo ještě něco dělat,“
kde jsou přihlášena čtyři mužstva. domnívá se.
Zahraje se buď na jaře, nebo na pod- Stolní tenisté prakticky přišli o celou
zim. A dlouhodobé soutěže snad na sezónu 2020/2021. Stihli vesměs
podzim začnou,“ konstatuje Beneš, odehrát jen dva zápasy.
(sob)

zamrzlo

k možnému dohrání aspoň poloviny
nižších a mládežnických soutěží podle
nejzazšího termínového plánu spíš
skeptický,“ řekl Večerníku Černíček.
„Sleduji dění ve všech odvětvích a vidím, do jakých problémů se teď dostávají i profesionální sporty, například
volejbalistky musely předčasně ukončit extraligu. My jako výkonnostní
sportovci jsme nadále v úplném zákazu jakékoliv společné přípravy, natož
zápasů. A objektivně si lze vyhodnotit,
že než dojde na naší úrovni k výraznějšímu rozvolnění hygienických opatření, tak už bude na restart stejně pozdě,“

!îIÁQKDIBKJIBP 1TICPK\¾VQT/CTVKP-TWRKéMCQVGPKUQXÆO2TQUV÷LQX

„Na jednu stranu touhu dohrát aktuální sezónu chápu, zvlášť po zrušení
té minulé. Taky máme házenou moc
rádi a chtěli bychom hrát, ale člověk
nemůže nevnímat současnou situaci
s koronavirem i její stále nepříznivý
vývoj. Takže na druhou stranu jsem

Marek
SONNEVEND

zpravodajství
ství
pro Večerník
ník

PŮVODNÍ
NÍ

PROSTĚJOV Ani hlavní trenér druholigových házenkářů TJ Sokol II Prostějov Tomáš Černíček nevěří, že se snaha předchozího vedení Českého svazu házené o dokončení přerušeného ročníku nižších
a mládežnických soutěží 2020/21 od konce dubna v tomto kolektivním sportu podaří.

překážek je příliš mnoho,“
říká kouč prostějovských mužů

RESTART HÁZENKÁŘSKÉ SEZÓNY V NEDOHLEDNU
PROSTĚJOV
PR
OSTĚJOV JEDE, PŘIDAL DALŠÍ VÝHRU!
„K možnému dohrání jsem skeptický,

„Hráèi jsou dost zkušení na poèáteèní nervozitu...“

&XCCQUOFGU¾V¾ OKPWVC 
MQNC (0. OQJNC FQO¾EÊ
RąKDNÊåKV CNGURQÿ M DQFW 7TDCPGERTQwGNQDTCPQWRQUNCN
PCJT¾XMW /CUJKMGOW MVGTÚ
PGRTQO÷PKN # CPK FQT¾åMC
UG PGWLCNC iCPEG VQ D[NC
RTQ äKåMQX XčDGE PGLX÷VwÊ
X \¾RCUG VCM[ UG LGFPCNQ
Q UKIP¾N åG FQO¾EÊ LGwV÷
PGX[éGTRCNK UXÆ UÊN[ 2QMWF
D[ UG RQ VÆVQ CMEK FQUVCNC
8KMVQTKCPCFQUVąGNX[TQXP¾PÊ
D[XKUGNQPCXN¾UMW0GUVCNQ
UGCDQF[DTCN2TQUV÷LQX
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MAREK
OPLUŠTIL

Není to úplně obvyklé, aby si místo v této rubrice neuzmul
ul střelec
branky. Tentokrát ale dáváme přednost levému obránci,
ánci,
který byl na hřišti v pražském Proseku hodně vidět. Od
první minuty měl v sobě zápal a hýřil hladem i zájmem
m
hrát. Nebál se vysoko napadat, získával míče, získal pro
ro
tým roh a dostával se k centrům. Celkově platil za jednoho
ho
z nejlepších hráčů čtvrteční televizní předehrávky 15. kola
ola
Fortuna:Národní ligy. S tímto univerzálem je možné počítat
čítat
nejen v defenzívě.

0,&+$/67´©l

PODLE
HRÁČVEČERNÍKU
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MINIŠPÍL

ZÁPASU

Î®VOR

tělesné výchovy poslední rok s covidem?
„V současné chvíli vidím největší
problém v tom, že mládež není vůbec vedená příslušným dospělým.
Ať už jde o různé sporty, nebo tělesnou výchovu. Děti, které ke sportu
mají vztah a žijí s ním, nemají problém s pohybem, připravují se podle
toho, jak se momentálně cítí. Takže
chodí běhat, posilují, najdou si i další
činnost. Je paradox doby, že dětem
pohyb chybí, ne samozřejmě všem.
Problém nastává u dětí, které k pohybu vztah nemají a ani k němu nej-

yy Jak by ohodnotil jako učitel

6

OPLUŠTIL
Jan
FRÉHAR

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník MAREK

7

to nebylo tak markantní jako letos.
Děti v akademiích
ích mají zcela lepší
koordinaci, pohyb
hyb i technické dovednosti.“
yy Jako fotbalový
alový trenér se snažíte pracovat také
ké s tím, že každá věková skupina
pina potřebuje různé tréninky.
nky. Nebude
tak každé skupině
ině chybět
právě některá část z tohoto konceptu?
u? A jak
to do nich případně
ípadně
dostat?
„Má to dvě roviny.
viny.
Jednak jim zkrátka
rátka
ten rok uteče. Mohou
ohou
jim chybět různéé věci
podle kategorie,, ale
také se může stát,
že jim pauza naopak
opak
pomůže, pokudd to
uchopily za správný
rávný
konec a individuálviduálně pracují na různých
dovednostech. Také si
mohou svým způsobem
ůsobem
od klasického módu
tréninky – zápasyy odpočinout a těšit se naa návrat plně
odpočatí. Já pevně
vně věřím, že
převáží pozitivníí stránky.“
yy Co byste doporučil dětem, ale také třeba rodičům,
aby takzvaně „nezakrněly“?
nezakrněly“?

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

dokázali vycítit potřeby hráče – dítěte. Aby se snažili do něj trochu vžít
a našli mu prostředí, kde se bude cítit dobře a pracovat na sobě. Snažit
se s ním hodně mluvit, podporovat
ho. Děti by zase měly rodiče až nutit
k tomu, aby pohyb přicházel, dožadovat se ho. Nejdůležitější je forma
komunikace z obou stran. Pořád se
dítěte ptát, vše s ním pohybově řešit.
Když se jim podaří najít správnou
vlnu, bude to jednoduší pro obě strany. V současné době děti nejsou až
tak samostatné, proto je nutné
tomu trošku jít naproti,
ale ne za cenu toho,
že by jim pohyb
zprotivili.“

Žižkov na Šustrův tým v televizním utkání vůbec
určitě je, aby rodiče
„Nejdůležitější nestačil

duji na fotbale, ale zajímám se i o další sporty. Hodně bude záležet samozřejmě také na trenérech, kteří jsou
v tomhle zcela základním kamenem.
Pokud dokáží děti namotivovat a nastartovat, určitě to nikdo nezabalí.
Úbytek ale samozřejmě bude, ten
však očekávám u nejmenších dětí,
které sport ještě nemají jako součást
života, a pak u těch méně nadaných,
kterým by ten vlak mohl ujet více.“
sou nikým vedené. Ty momentálně yy Poznamená tento výpadek
nedělají vůbec nic. Nejvíc mě mrzí, i celkový sport v Česku do budoucna?
že to těmto dětem ani nechybí...“
yyCo všechno může pro mládež „Tuto problematiku nyní řeší většina
takto pohybově promrhaný čas zemí světa. Je tedy pravdou, že u nás
znamenat?
se stopl veškerý pohyb, což všude
ZNÁMKA
„Nyní půjde hlavně o to, že rozdíl není, ale musíme se s tím smířit a zamezi dětmi z pohledu pohybových bojovat. V budoucnu se tak může uraktivit skokově poroste. Zatímco čitě stát, že nám na profi scéně u koděti, které se sportu i pohybu věnují lektivních sportů bude rok opravdu
dobrovolně a průběžně se udržují, chybět. Jedinci to mají samozřejmě
budou o třídu výš než ty, které si ne- o něco jednoduší, protože se mohou
dokážou najít žádnou činnost k po- připravovat průběžně. Ale pevně
hybu, alespoň se protáhnout. Rozdíl věřím, že regionálních soutěží se to
teď bude znát hmatatelně.“
nijak závratně nedotkne.“
yy Dokáže se mládež ROMAN
z toho yyKaždý rok pořádáte příměstvzpamatovat a vrátit se ke svým ský fotbalový kemp, bylo třeba už
BALAloni znát, že chyběla jarní herní
koníčkům?
„Já pevně věřím, že drtiváZNÁMKA
většina vytíženost?
dětí, které sportovaly i předtím, se „Na týdenní tábor jezdí různé děti,
bude velice těšit na to, až budou některé z nich trénují denně, jiné třemoci znovu sportovat. Obzvláště ba jen jednou dvakrát týdně. A právě
u kolektivních sportů. Nejvíce to sle- tam jsem viděl největší rozdíl. Dříve

PROSTĚJOV V současnosti trénuje starší žáky v Konici, působil však také na pozici šéftrenéra 1.SK Prostějov a pracoval i s mládeží v Sigmě Olomouc. Kromě toho je tělocvikář
a s dětmi řeší pohybovou stránku každý den, pokud panuje
běžný vyučovací proces. Martin Neoral (na snímku) si moc
dobře si uvědomuje, že současnost je pro mládež hodně složitá ve všech směrech, pohyb a sport nevyjímaje. Největším
problémem bude propad mezi sportovci a nesportovci, který se ještě prohloubí. Nicméně věří, že i takové období by
mohlo v některých situacích pomoci.

1

“

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

KALÁB

biciózním celkem, s Vlašimí pohybující se ve středu tabulky by při
aktuální formě mělo být povinností
zvítězit.
Nadcházející týden tedy bude vyplněn tréninkovými dávkami a čekáním na to, jak se bude vyvíjet situace
v celku Dukly, podle níž bude určen
náhradní termín. „Budeme pořád
pracovat na věcech, neustále je posouvat dál. Nedá se říct, že bychom
řešili něco specifického,“ uvádí
k dalšímu programu kouč týmu Pavel Šustr. Podle jeho slov tak čekají
hráče klasické tréninky s obvyklým
vytížením. Přesto se však v programu eskáčka objevuje menší zpestření. „Nic moc jiného dělat nebudeme, čeká nás normální tréninkový
proces. Ozvláštníme ho akorát tím,
že ve čtvrtek odehrajeme přípravné
utkání s olomouckou Sigmou,“ prozradil Šustr.
Trenér 1.SK Prostějov může být se
svými kolegy rozhodně spokojený
v jedné věci. Aktuálně se totiž žádný
z hráčů nenachází v karanténě, navíc
ani celková marodka není rozsáhlá,
pochvaluje si kouč, jehož svěřenci
si s největší pravděpodobností musí
na mistrovský start počkat do výše
zmíněné soboty 3. dubna.

nějak změnilo. Máme to s trenérem
nastavené, co on po mně
ně chce, já se
to jako vždycky snažím plnit. V tomto
konkrétním zápase jsem
m měl hromadu
místa, ale jinak si myslím,
m, že se oproti
minulému roku mnoho
ho nezměnilo.
Hrajeme v rozestavení 4-4-2, takk
že hraji nahoře, mohu si tak
odskakovat pro balóny.
y.
Pode mnou hrají Omale s Kopřivou, ti míče
rozdělují ve středu
hřiště. Když si odskočím pro balón, tak ho
pak rozdám, nebo jsem
také v náběhu, záleží na
konkrétní situaci, kteráá
je pokaždé jiná. Ve Varnsnsdorfu to třeba bylo zase
ase
o jiné práci.“
yy Máte už nějakou představu o programu následuledujícího týdne?
„Dukla je pořád v karanténě,
anténě,
která jim skončí v pátek,
k, takže
o volném víkendu se jistě
stě hrát
nebude. Uvažuje se o přátelském utkání, ale nic není
ení jisté, čeká se, jestli třeba nebude
možné sehrát utkání s Duklou
ještě do konce března. Je tedy
možné, že nás čeká více anglických týdnů v krátkém sledu
ledu za
sebou.“

Pros
Prosek,
Prostějov
(sob) – Jestli se něco
(sob
eskáčku skutečně na
esk
hhřišti v Praze-Prosseku povedlo, byla
to obrana. I některé další herní
činnosti byly na
vvelice slušné úrovni, ale právě tím, že
ni
tým nepouštěl soupeře prakticky
dal pozdější
do žádných šancí,
š
výhře dobrý základ. Až po 75.
minutě se tu a tam objevovaly
Žižkova ohrozit bránu,
pokusy Žižko
od 82. minuty
minu vážné. Ovšem
penalty, mohl brankář
nebýt penal
Bárta v klidu pomýšlet na první nulu v dresu
dr Prostějova.
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Vzor obrana
Vzorná
Prostìjova
Pr

Prosek, Prostějov
Prostěj (sob) – Herně
v soubojích
skvělý, s počínáním
počíná
je to ale trochu horší. Solomon
přinesl do
Omale nepochybně
nepoch
velmi dobrou techniProstějova velm
ku, kombinační schopnosti i chuť
je však suzakončovat. Zároveň
Zár
hráčem
verénně nejtrestanějším
nejtres
dokonce i celé soutěProstějova,
j
a do
že. Proti Žižkovu
Žižkov zapsal už osmou
žlutou kartu. Což
Co znamená jediné
– po
s ním
p dalším vykartování
v
trenér Šustr nebude moci na
jeden zápas
zápa počítat.

Omale èeká
Omaleho
druhá stopka

Prosek, Prostějov (sob) – Opět
po roce se na televizní obrazovku
vrátil fotbalový zápas mezi Prostějovem a Žižkovem. A nutno říct,
že Prostějov brzy převzal opratě
utkání. Všimla si toho i dvojice
komentátorů zápasu, kteří chrlili
uznání na adresu svěřenců Pavla
Šustra, zejména co se týká schopnosti kombinovat, rozehrát a dostupovat soupeře. Prostějov pak
ve druhém poločase rovněž střídal
a tehdy se oba komentátoři předháněli v tom, jak vychválí útočníka
Jana Koudelku. Nakonec z toho
vzešla poklona v podobě „patřil
nejlepšímu na hřišti“. To
k tomu nejlepší
nepochybně hráče s číslem
musí nepochyb
70 povzbudit.

Koudelka se doèkal
pochvaly

PRAHA, PROSTĚJOV
OSTĚJOV
V V pořadí
druhé utkání jarní
j í části
čá Fortuna:Národní ligy čekalo na hráče trenéra Pavla Šustra netradičně ve
čtvrtek. Koronavirová katastrofa
v podobě odloženého zápasu se po
přeložení utkání s Duklou nekonala. A tak eskáčko vyrazilo do pražského Proseku, kde našla dočasný
azyl kvůli svému nevyhovujícímu
stánku Viktoria Žižkova. Prostějov
měl dobrý vstup do utkání a většinu
zápasu byl lepším týmem. Krátce
po změně stran dal v krátkém sledu
dvě branky, a jak se později ukázalo,
stačilo to. Domácí sice snížili proměněnou penaltou Mashikeho, na
víc už se ale ani přes závěrečný tlak
nezmohli. Eskáčko se tak minimálně dočasně dostalo ve čtvrtek večer
na skvělé druhé místo!
Svěřenci kouče Šustra od začátku hýřili aktivitou a bylo otázkou času, kdy

přijde zajímavější
šance. O tu se postazajím
ral v 7. minutě Stříž, který rozjel útok,
nahrál Koudelkovi, ten ale ještě dával
před bránu a to byla už volba navíc.
Krátce na to musel po ztrátě faulovat
Omale a byla z toho první karta zápasu, bohužel pro defenzivní oporu 1.SK
už osmá. I nadále ale místo faulů Prostějov sbíral spíše míče. V 11. minutě
dostal dlouhý balon Píchal, žižkovský
brankář Švenger byl vytažený, ale stihl
se vrátit a zneškodnit střelu Matouška. Domácí měli pouze ve 12. minutě
náznak šance, kdy Bárta raději vyběhl
po míči a získal ho před Mashikem.
Eskáčko bylo rychlejší, přesnější, odhodlanější. Podtrhl to Stříž, který ve
zdánlivě bezvýchodné situaci odtlačil
soupeře a získal z ničeho roh.
Až v 17. minutě ale přišla větší šance.
Koudelka na hraně vápna střílel zpoza obránce, Švenger si poradil. Další
nadějnou šanci mohl mít Píchal, byl

z toho však ofsajd. Na druhé straně
se konečně Žižkov vzchopil. Rána
Diviše ale nebyla přesná a Mashikeho přízemní ránu pokryl Bárta. Ve
25. minutě po standardce Koudelky
hlavičkoval Matoušek, ve 27. minutě
naopak střílel Koudelka, dorážka Zapletala nebyla z povedených.
Snad i kamery pak povzbudily prostějovské hráče, aby si na hřišti dovolili něco víc. Ve 37. minutě Koudelka
prokličkoval obranou a je velká škoda, že následnou střelu jeden z beků
srazil. Ve 43. minutě mohli být naši
hráči vděční rozhodčímu, protože se
nežlutilo po faulu na Batioju. Konec
poločasu přikořenil povedený centr
Omaleho. Švenger měl velký problém udržet míč před dotírajícími
hráči.
Ve druhé půli dlouho bezbrankový
stav nevydržel. V 50. minutě poslal
Koudelka lob na Zapletala, ten poslal

míč Matouškovi, který procedil míč
na bližší tyč – 0:1. Hosté mohli snížit
ránou Moulemeho, mířil však do středu brány. A pro Žižkov bylo záhy hůř,
v 59. minutě si naskočil hlavou na rohový kop Martin Sus a zamířil přesně
mimo dosah brankáře – 0:2.
Domácí na nepříznivý vývoj zareagovali dvojím střídáním, chtěli hlavně
posílit útok. Moc se to ale neprojevovalo. Zapletal v 74. minutě dostal
prostor, jeho přízemní střela skončila
u brankáře. V 77. minutě už Žižkov
zatlačil. Batioja vyslal spíše propagační střelu, spolupráce Bazala a Zoubeleho byla zakončená zblokovanou
střelou. Urbanec pak prošel obranou,
nabídl Mashikemu. Ten střílel do
brankáře a jeden z domácích zazdil dorážku. Žižkov se ale probudil
a v 84. minutě Mashike z penalty, která byla nařízena po nepřehledné situaci v brankovišti, snížil – 1:2. Víc už

ně Langer dal nádherné jesle soupeři
a rozehrál zdánlivě ztracenou situaci.
A tak mohl Prostějov slavit tři cenné
body!
(sob)

David OULEHLA).9LNWRULDlLzNRY
„Asi nám to tady úplně nesvědčí… Přitom jsou ty zápasy jak přes kopírák. Všichni bojují,
pracují, je to o soubojích. Soupeř byl malinko agresivnější v prostředku. Bylo jasné, že
to bude dneska o první brance. A kdo ji dá, tak jsem si myslel, že bude mít k vítězství
blíž. Soupeř dal první gól, pak nám bohužel po chvíli vstřelil druhou branku a už to bylo
složité. My jsme tam třeba měli takové opticky dobré věci. Na to se ale fotbal nehraje.
Prostě nám to tam zas skákalo párkrát na malém vápně, my to nejsme schopni dohrát.
Soupeř byl agresivnější, nepovedlo se to, je to velká škoda.“
Pavel ŠUSTR 6.3URVWÈMRY
„Prvních deset, možná patnáct minut jsme byli trochu zakřiknutí a nervózní, než jsme se
dostali trochu víc na míč. Postupem času jsme dokázali víc kombinovat, vytvořili jsme si
i dvě nebo tři gólové příležitosti. Současně jsme soupeře nepouštěli do nějakých šancí,
i když pořád hrozil. V kabině jsme si řekli, že druhou půlku chceme pokračovat tak, jak
jsme dohráli tu první a že chceme zápas prostě rozhodnout. A to se podařilo z jedné
situace, kdy se Matoušek dostal do náběhu, situaci vyřešil. Pomohla nám standardní
situace, z níž se prosadil Martin Sus. V závěru sice penalta, u které zatím nikdo nenašel,
co se vlastně stalo, ale to neřeším. Důležité pro mě bylo to, že jsme soupeře nepustili do
žádného trvalejšího tlaku a dokázali jsme dohrát zápas relativně v klidu.“

Pozápasové hodnocení trenérù

domácí, i díky obětavosti všech hráčů prostějovského eskáčka, nestihli.
Jurásek naopak mohl pádit sám na
bránu, proti byl však ofsajd, násled-
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Vítěznou trefu zaznamenal kapitán Sus.
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vrátila, a podle mého názoru jsme zaslouženě vyhráli.“
yy Máte za sebou na jaře dvě utkání
venku s plným bodovým ziskem,
pokračuje tedy úspěšný podzimní
trend?
„Těžko říci, proč se nám venku daří,
máme dvacet bodů zvenku a šest
z domácích zápasů. Nezbytné je, abychom to, co předvádíme venku, přenesli i do domácích utkání. Nevím,
proč to tak je, je nabíledni, že to je
těžké zadání. Když budeme hrát tak,
jak jsme to dokázali na Žižkově, neměl by být problém ani doma. Musí
to jít.“
yy Jste známý jako rychlostní hráč
s důraznými průniky a přesným zakončením. Na Proseku jste se více
podílel na rozehrávání míčů a tvorbě hry. Jde o určitý posun vaší role
v týmu?
„Pro balóny jsem si vždycky odskakoval, jsem typ hráče, co chce hrát,
pak z toho třeba vzniklo nějaké sólo.
Nemyslím, že by se to v tomto smyslu

PROSTĚJOV Kdo viděl v televizi utkání se Žižkovem, musel dát za
pravdu komentátorovi, který navzdory svému zvyku vysoce kladně hodnotil vystoupení Jana Koudelky (na snímku). Zkušený ofenzivní hráč se objevil na hrotu, přesto měl prostor na tvorbu hry,
rozdělování míčů, vytváření šancí. Může to být i projevem faktu, že
navrátilec z hostování v brněnské Zbrojovce léty vyzrál v konstruktivního hráče a jednoho z pilířů celého týmu.

těžním ročníku nastoupil poprvé,
proč se přesto podle vašeho názoru
  dařilo lépe na venkovním hřišti než
 
  na podzim doma?
  „Na podzim jsem domácí zápas se
  Žižkovem viděl a myslím, že ani teh 
  dy utkání nemuselo skončit porážkou
  0:2. Šance minimálně na remízu 1:1
  tam byly. Teď ve čtvrtek jsme se chtěli
 
  v Praze nějak prezentovat, pracovali
  jsme, myslím, velmi dobře, plnili jsme
  své úkoly. Věděli jsme, že vzadu ne 
mají rychlostní typ hráčů, takže jsme
.$03ĜÌã7Č
chtěli využít naší rychlosti směrem
GRKUiYNDNRODVWĝHGDEĝH]QDKRGLQ
dopředu, ať už šlo o Kubu Matouška,
-LKODYD±ÒVWtQDG/DEHP
GRKUiYNDNRODQHGčOHEĝH]QDKRGLQ nebo Davida Píchala. Práce, kterou
7iERUVNR±&KUXGLP
jsme do celého zápasu vložili, se nám
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některá mužstva už termíny znají, duel 14. kola mezi Prostějovem
a pražskou Duklou je stále na oficiálním webu soutěže uveden jako odložen na neurčito. Pevný termín má
pro barvy eskáčka až utkání 16. kola
v sobotu 3. dubna od 16:30 hodin
na domácí půdě proti Vlašimi.
Po dosud odehraných třech jarních
kolech mají prostějovští fotbalisté
zatím stoprocentní bilanci, navíc
z trávníků soupeřů. Na domácím
hřišti se ještě představit nemohli,
zato by je mohly čekat dva zápasy
na domácí půdě za sebou. Zatímco
proti Dukle půjde o těžký boj s am-

Å+UiOMVHPQDKRőHDPěOKURPDGXPtVWD´
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Za normálních okolností by i týmy
Fortuna:Národní ligy měly mít před
sebou víkend volna. Jelikož normální okolnosti nejen v naší zemi
nejsou, bude volný víkend využit
k dohrávkám jarních kol. Zatímco

Tomáš KALÁB
Michal SOBECKÝ

NROR 9LNWRULDåLæNRY²6.3URVWčMRY pro Večerník
   &KUXGLP ² +UDGHF .UiORYp RGORæHQR
9ODäLP ² 7ĝLQHF    %UDQN\ Bassey.
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FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA

o to, že v něm nikdo nechybí. Pouze se
dvěma výjimkami. „Aleš Schuster má
svalové zranění, v těchto věcech musíme
být opatrní. Rozhodli jsme se, že nepůjdeme do žádného většího rizika. Má individuální plán, rehabilitace a uvidíme,
jak dopadne nové vyšetření,“ informoval
Šustr. Další otazník visí nad Dominikem
Straňákem. Mladý slovenský stoper stále nemá vyřízený příchod do klubu. „Je
to překážka hlavně pro něj, že tu s námi
nemůže být a prát se o místo v kádru.
My máme posty zdvojené všude, on ale
ukázal, že je zajímavý hráč, má určitě potenciál a má velice dobrou levou nohu.
A takových moc není,“ vyzdvihl kvality
plánované posily Pavel Šustr.

PROSTĚJOV Reprezentační fotbalová pauza je tady. A tím pádem
si i ve druhé nejvyšší soutěži mají
všichni odpočinou od soutěžních
utkání. Rozhodně však ne od tréninkové přípravy.

PROSTĚJOV JEDE, PŘIDAL DALŠÍ VÝHRU! "NFFµààFJàà@FFµII<OO@MHÁIN!!PFGJP RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
<KüÁKM<QPI<3G<nDHNDUK@NOüÁKüµO@GµF@H
konstatuje
HRÁČVEČERNÍKU
VTGPÆTKV÷NQEXKM¾ą/CTVKP0GQTCN

21031210293

Mládež, to nejdůležitější, co jakýkoli
sportovní klub může mít. Platí to samozřejmě i o fotbale. Pokud má oddíl
peníze, dokáže si získat nadstandardní zázemí. Pokud má výsledky, může
postupovat. Dokud ale nemá mládež,
nemá ani budoucnost a hrozí mu konec. S mládeží nyní na Prostějovsku
nějakým způsobem pracuje zhruba
každý druhý oddíl. Někomu se daří
méně, někomu více. Všechny mají ale
nepochybně jeden cíl: vychovat si do
budoucna své vlastní hráče, kteří by se
prosadili v mužích.
Má to však háček: málokterý klub
z Prostějovska má dorostenecký celek,
ze kterého rovnou může brát do áčka
nebo do béčka. Pyšnit se jimi nyní mohou v Čechovicích a ve spojeném týmu
Brodku u Konice a Konice, dále na nižší krajské úrovni v dalších šesti klubech,
včetně třeba Pivína nebo Nezamyslic.
Tyto týmy mají velkou výhodu v tom,
že mohou své hráče přímo po mládeži
zakomponovat k mužům. Zároveň
mají více či méně stabilní hráčskou základnu a hlavně mládežnické kategorie
rozprostřené napříč věkem navazují na
sebe.

dily. O patro níže to bylo trochu lepší.
Kostelec na Hané i spojený tým Olšan
s Kralicemi na Hané vcelku slušně zahrály, prvně jmenované naděje jsou
dokonce v čele. Také Nezamyslice ve
skupině „B“ též zahrály velice slušně.
Naopak Čechovice, Brodek u Prostějo-

KOMENTÁØ

Dále jsou zde soutěže žáků. Tedy takové, kde jsou mládežníci ve věku, v němž
se často rozhodují, čemu se věnovat
a v jaké míře. Je to poznat i na množství
týmů. Těch žákovských je výrazně více
jak dorosteneckých. Podobně to platí
u přípravek. Zde je ten nárůst vidět.
A co je hlavní, nedochází zde k výraznému úbytku týmů oproti dřívějšku.
Ty se ztrácí až postupem času, v „teen“
věku.
Podívejme se ale na to, jak se klubům
v mládeži dařilo. No, nebyla to velká
sláva. Zejména dorostenecké kluby se
příliš neukázaly. Čechovice ani sloučený výběr Konice a Brodku u Konice se
v nejvyšší krajské soutěži moc neprosaJestliže však dorostenecké týmy hrající
krajské soutěže z Prostějovska jsou nyní
vesměs na spodcích tabulek, začíná být
na místě obava, jak ze srovnání za nějaké tři roky vyjdou mužské celky.
Když to shrneme, mládež na tom v regionu opravdu není úplně nejlépe. Negativem je, že zdaleka ne každý klub se
jí věnuje a dorost, který už na výsledky
hraje, je vesměs nemá. Problémem také
je, že není dávno dost týmů na okresní

6ÚO[\TGIKQPWOQEPGX¾NGN[8ÚLKOM[D[N[URÊwGéGUVPÆ

va a dále zejména Pivín se topí na dně.
V krajské konkurenci se jim nedaří.
Tohle ovšem není moc dobrá zpráva pro
budoucnost mužských celků z regionu.
Zatímco některé jsou nyní v čele tabulky,
například Čechovice, Pivín, Klenovice
na Hané nebo Haná Prostějov, v budoucnu to tak být nemusí. U Konice, tam
je vidět snaha svou mládež trvale zlepšovat, pracovat na ni, výsledky nepochybně
časem přijdou. U Olšan platí to samé.

Foto: Facebook

dorosteneckou soutěž. Konkurence zde
prostě chybí. A to je problém: kde není
konkurence, chybí patřičná motivace ke
zlepšení. Pozitivem naopak je, že v porovnání s dobou před pěti lety nevypadá počet mládežnických týmů tak tragicky. A je vidět, že oddíly jako Konice,
Olšany u Prostějova, Nezamyslice nebo
Jesenec-Dzbel makají. Jejich snaha se
jim nepochybně časem vyplatí. Přidají
se další?

Zvlášť co se s mládeží stane teď po té
kalamitě, kdy se přesunula k počítačům. Nehledě k tomu, že teď půl roku
sedí doma, jak je budeme zpět ke sportu dostávat?“
yyCo je celkově při udržování mládeže na venkově nejtěžší?
„Sehnat chlapce. To je největší problém.
A vůbec u těch menších obcí, aby tolik
kluků v ročníku bylo. Abych byl konkrétní, nevím, jak to mají jinde, ale u nás
je problém dát zuby nehty dohromady
dvanáct třináct kluků. A přitom vůbec

2KXÊPLGLGFPQW\O¾NCQDEÊ2TQUV÷LQXUMC
MFGPCF¾NGHWPIWLGFQTQUV8GFGLGL,CTQUNCX5XQ\KN
Foto: Michal Sobecký
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Fotbal a hasiči. Tyto dva sporty nejčastěji potkáte na českých a moravských vesnicích. Jenže těch, kde se
hraje míčová hra, dlouhodobě zvolna
ubývá. Výsledkem je, že zatímco dříve
bylo družstvo téměř na každé vesnici,
nyní nejedna obec nad 500 obyvatel
nemá vlastní tým... Velká většina tak
nevychovává žádnou mládež. Kde je
problém a zakopaný pes? A co s tím?
Mezi fotbalové ostrůvky, kde naopak
mládež nadále funguje, momentálně
patří třeba Pivín. A právě jejich trenéra Jaroslava Svozila jsme se ptali nejen
na to, s jakými překážkami se vesnický fotbal musí potýkat.
yyJak těžké je udržet na vesnici fotbalovou mládež?
„No, to vidíte sám podle počtu týmů
v soutěžích... Je to velice těžké. Horko
těžko se dávají často týmy dohromady.
Pivín je vesnice a jsem moc rád, že se
zde daří držet jak žáky, tak dorost. To se
všude nepovede. Přitom bez mládeže
nebude možné mužský fotbal na okrese udržet. To směřuje fotbal k záhubě.

nejde o výsledky. Jestli jsme poslední,
nebo první, to je úplně jedno. Aby kluci
byli na hřišti, ne v autobusové čekárně
u cigaret!“
yy Je problém sehnat lidi, kteří by
se o mládež starali?
„Ano, to bývá taky velký problém. Dříve
to bylo tak, že vysloužilí fotbalisté, kteří
měli co předávat, se dali k trénování.
Jenže to už taky nebývá samozřejmostí
a tito lidé postupně ubývají. Zároveň si
ale myslím, že je tam nedostatečná podpora od svazu směrem k venkovskému
fotbalu. Sice nabídne školení trenérů, ale
na to dnes už nikdo neslyší.“
yy Mluvíte teď o svazu okresním
nebo o celostátním?
„Celostátním. Tak třeba vzniklo hodně
špičkových center, aby se v nich koučovala talentovaná mládež. Ale podle mě
cesta ke zlepšení kvality mládeže a celkové situace fotbalu nevede přes tato
střediska. I proto, že je tam obrovská
úmrtnost.“
yyA kluci z center se po neúspěchu
už nevrátí zpět do mateřských klubů?
„Přesně tak. Borec zjistí, že na takové Sigmě o něj není zájem. Zpět už se nevrátí,
radějí skončí s fotbalem. Chybí motivace, touha a vůbec chuť se pohybovat.“

6YD]IRWEDOQDYHVQLFËFKQHSRGSRUXMHKUR]Ë]¿QLN

žete jednou reprezentovat své město,
můžete do áčka.“ To je pro řadu fotbalistů stále lákavé, ukázat se před
domácím publikem, před „svými lidmi“.
Je to dobrá motivace, ostatně ne nadarmo se třeba někdy říká, že nevyhrál tým lepší, ale odhodlanější. Jinými slovy motivovanější. Mít nějaký
cíl, to je ve sportu nesmírně důležité.
V opačném případě hrozí stagnace
nebo konec kariéry. Právě přístupem
k vlastním odchovancům ale eskáčko
ukazuje, že „sázka na mládež“ není
v jeho případě jen frází. Ale že má
navíc smysl.
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Sympaticky dnes působí jediný
profesionální oddíl v regionu 1.SK
Prostějov. A to ne pouze herně nebo
výsledkově, ale také skladbou hráčů.
Kromě toho, že je tým mladý, energický, tak zejména dává prostor odchovancům. Což je skvělé z mnoha
důvodů.
Ten první je sportovně ideologický,
kdy by se měl klub snažit o budování
identity a určité značky a ztotožnění
s fanoušky. Za druhé jde o důležitý
signál směrem k dorostencům nebo
i žákům. „Nemakáte zbytečně,“ říká.
„Snažte se, pracujte na sobě, chtějte
po sobě víc. A když budete dobří, mů-

MICHAL SOBECKÝ

Tomáš Gross (na snímku) už dlouhé
uhé
roky pracuje s mládeží eskáčkaa
a zažil s ní opravdu hodně. Po-slední koronavirový rok je však i pro
něj novinkou. Kromě koučování devatenáctky má na starost také všechechny dorostenecké celky, kterým dělá
šéftrenéra. Se svými svěřenci za loňoňský rok odehrál pouze deset soutěžtěžních utkání, což je opravdu málo. Po
podzimu se však drží na předních
ních
místech divize. Spíše než výsledky
dky
však v současné chvíli řeší problémy
émy
spojené s pandemií, které mohou
hou
právě u mládeže napáchat, co se týče
ýče
sportu, největší potíže.
yy Když bychom se ještě vrátili
átili
k loňskému podzimu, jak byste ho
hodnotil z herního a výsledkového
ého
hlediska?
„Zkrácenou podzimní část hodnonotím určitě kladně. Byla tam řada velmi
elmi
dobrých zápasů, ale také zbytečné
čné
ztráty bodů, které jsme si zavinili sami.
ami.
K celkové spokojenosti však chybí především současná situace, kdy se nepopodařilo dohrát ani podzimní část, a s ttou
jarní to vypadá čím dál hůř.“
yy Věříte ještě, že se letošní soutěžní ročník rozjede?
„Upřímně doufám, že se kluci ještě
k tréninkům a zápasům dostanou. Březen bude určitě beze sportu, ale stále
tam jsou další tři měsíce, kdy se to snad
ještě rozjede. Nezbývá nám než věřit,
že tomu tak i bude.“
yyJak v této době udržovat hráče
alespoň částečně v kondici, když se
na hřiště nepodíváte?
„Trénujeme individuálně, kluci plní
určité plány, které pravidelně dostávají,
ale to samozřejmě není ono, co si budeme povídat. Celková tréninková zátěž
je samozřejmě odlišná, když trénujeme

společně. Nejde však jen o sportovní
stránku, ale také o sociální, kdy všem
zainteresovaným už velmi chybí kolektiv. Parta, která se zde vytvořila, je
opravdu dobrá, o to více nás všechny
mrzí, že nemůžeme pokračovat. Řád
tréninků, zápasů, ale právě i práci v kolektivu nejde ničím nahradit, ale to je
problém pro všechny sporty, nejen pro
fotbal.“
yy Přechod z mládeže do dospěyy
lého fotbalu každoročně spousta
hráčů nezvládne a skončí. Neděsíte
se situace, že po tak dlouhé pauze
bude úbytek ještě markantnější, a to
nejen v tomto věku?
„Obavy o to, aby se hráčů na to nevyy
kašlalo ještě více než v předchozích letech, mám. Za poslední rok si už určitě
mohla řada z nich zvyknout na tento
režim,
těžko vracíí
ži ze kterého
kt éh se jjen těžk
zpátky. Nyní se hlavně nemusíme bavit
pouze o přechodu do mužů, ale ohledně všech kategorií. A když už nějaký
sport děláte dlouhodobě, tak je opravdu škoda se na to jen tak z ničeho nic
vykašlat. Myslím si, že obavy, jak návrat
bude probíhat, mají asi všichni trenéři.“
yy Nedotkne se stejný problém
také trenérů?
„Tady může nastat zcela stejná situace
jako u mládeže. Za poslední rok si určitě řada trenérů mohla zvyknout na jiný
režim, než byla zvyklá. Navíc po tak
obtížném období nemusí být vůbec
snadné najít zase motivaci začínat pomalu znovu. Tohle období je opravdu
složité ve všech směrech.“
yy Našel byste v tomto těžkém
roce nějaká pozitiva, která vám udělala radost?
„Hodně si cením postupného zapojení
dorostenců k A mužstvu, kde už si řada
z nich vyzkoušela tréninkové jednotky
i modelové zápasy. Další prosazování se
pak bohužel zastavilo vinou pandemie,
amatéři se nemohli k mužstvu připojit. Určitě však kluky motivuje se po
návratu zase ukázat, protože si už sami
potvrdili, že kouč Šustr o nich ví. Záleží
teď jen na nich, zda si je znovu vytáhne
nahoru.“
yyNebude právě po tomto těžkém
období pro mládež chybět rezervní mužstvo, které Prostějov nemá?

3URVWěMRY7RPiå*URVV
RY7RPiå*URVVV

Přece jen pro kluky vycházející z dorostu by mohlo jít o dobrou příležitost, obzvlášť v této době a s přihlédnutím k faktu, že pokud by chtěli
hráči pokračovat na vyšší úrovni,
v regionu varianty chybí.
„Otázka ohledně B týmu samozřejmě
nezáležela ani nezáleží na mně. Určitě
by to mělo pozitiva i negativa. V této
situaci by to určitě pro mladé talenty
a hráče, kteří toho třeba neodehrají
tolik za A mužstvo, znamenalo jistou
příležitost. Na druhou stranu z našich
odchovanců čerpají právě regionální
mužstva a je otázkou, zda bychom tím
spíše těm nedalekým mužstvům neuškodili.“
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nám covid-19 v první vlně ukázal, co
dokáže. Museli jsme tak během ročníku zrušit kategorii starších žáků kvůli
zraněním a tomu, že pár kluků skončilo – nebyli jsme schopní dát do kupy
mančaft,“ poznamenal Baláš. Těší jej
naopak mladší žáci. „Pokud se sešli
v dobré partě, tak mladší žáci odehráli
vynikající utkání,“ kvituje sekretář klubu, který říká, že cílem je zaplnit kategorie od školičky po dorost.
Je pouze málo podobně úspěšných klubů, jedním z nich jsou Olšany u Prostějova. „Je to samozřejmě složité, doba
je, jaká je. Nikdo neví, jestli se dohrají
sezóny. Mládeži se u nás daří, a i to je
důvod, proč u nás hráčů přibývá,“ pochvaluje si vedoucí mládeže Michal
Uhřík. Olšany mohou tedy víceméně
zůstat ohledně udržení mládeže. „Myslím si, že máme na Prostějovsku dobré
jméno v tom, že umíme s mládeží pracovat. A ti, kteří se chtějí zlepšovat na
nějaké normální úrovni, tak potom volí
variantu přechodu k nám, aniž bychom
oslovovali. Což nás samozřejmě těší,“
konstatuje Uhřík.
Jinde to ale už tak vesele nevypadá.
Pivín sice poskládal starší žáky i do-
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Sezóna pro mládež nejspíš skončila. Je to smutné, ale nejspíš je to
realita. Rozvolňování se totiž podle
politiků nechystá. Což znamená,
že ročník zůstane nedokončený.
K tomu došlo ve chvíli, kdy krajské
a okresní soutěže průběžně přichází o řadu mladých hráčů a následně
i o celé týmy. Jaká je situace na Prostějovsku?
Zdejší region je na tom dobře i špatně.
Dobře v tom, že počet týmů zde úplně
dramaticky neklesá. Špatně naopak
z důvodu, že již neexistují okresní dorostenecké soutěže. A navíc mládežnické týmy v těch krajských zrovna nezářily. Snad tedy kromě Kostelce na Hané,
který svou skupinu „A“ ovládl. „Za vedení můžu říct, že nám dorost dělá radost. Bereme to jako plus pro mužskou
kategorii, navíc dorostence se snažíme
zapracovávat do mužů. Máme je spojené s Mostkovicemi a jsou tam kluci
mající potenciál hrát vyšší soutěž. Jsou
dlouho spolu, rostou a celkem jim to
jde,“ říká sekretář klubu Lubomír Baláš.
Nicméně oddíl potkal koronavirus
a hlavně následný odklon některých
sportovců od pohybu. „Loňský rok
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ještě ne, ale s přechodem do dorostu
už ano a z dorostu do mužů ještě větší. Momentálně se nedoplňují muži,
tím pádem v okresních soutěžích
týmy stárnou a je otázkou, jak dlouho to vydrží,“ varuje před možností,
že mnoho oddílů může v dalších
letech čekat konec. Přitom v jedné
věci si některé z nich v boji o hráče
můžou za problémy samy. „Je třeba
mít schopné trenéry po odborné
i pedagogické stránce, a jim vytvořit
podmínky. Kluby je nemají, dají někdy i přednost áčku, kde je ani ten
trenér tolik nepotřebuje. Místo toho
je přitom spíše mohou využít pro
udržení kvalitního trenéra mládeže,“
míní Kaláb.
Nyní zůstává otázkou, jak moc ovlivní
vývoj v krajském fotbale dvě zásadní
události: změna vedení ve svazu a koronavirus...
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rost, oba týmy se ale pachtí na spodku
tabulky a s odstupem. Němčice nad
Hanou, Brodek u Prostějova a Nezamyslice mnoho kategorií už spojily.
Totéž platí o Kralicích na Hané nebo
Lipové. V Určicích mládež téměř zanikla. „Pokud jde o práci s mládeží,
tak samozřejmě jsou kluby v regionu,
které pracují hodně dobře. Kromě
eskáčka jsou to třeba Olšany, tam se
chlapi snaží, na Olomoucku jsou to
třeba Nové Sady. A těch příkladů by
mohlo být samozřejmě víc,“ vyjádřil
se k otázce mládeže v krajských úrovních odcházející předseda Olomouckého KFS Stanislav Kaláb. Následně
ale přešel k horším scénářům. Mezi
nimi je důsledek nedostatku mládežníků v podobě konce fotbalu na
okresech. „Myslím si, že s výchovou
mládeže budou problémy. V kategorii nejmenších ani ve starších žácích
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fotbal extra - 21. díl

PROSTĚJOVSKO A pokračujeme dál! Mnohem dříve než obvykle a po mnohem méně odehraných zápasech. Zatímco
celkově snese rok 2020 přídomek„divný“, v regionálním fotbale můžeme zajít ještě dál, asi nejpřesnějším označením bude
„strašný“. Aby ne, jaro 2020 vůbec nezačalo, podzim byl hotový
po deseti odehraných kolech a jaro 2021 je v nedohlednu...
I tak se ale přece jen událo nemálo zajímavého. Společně se
dnes už pojedenadvacáté podrobně díváme na celé dění
v jednotlivých soutěžích a týmech a rovněž se zamyslíme nad
jarní částí. Na stránkách nejčtenějšího regionálního periodika
má své pevné místo seriál FOTBAL EXTRA.
Postupně ze všech stran monitorujeme prostějovské eskáčko,
dále jsme se podívali na dění v krajském přeboru i dalších tříd
Olomouckého KFS. Hned od prvního lednového čísla jsme se
zaměřili na soutěže pod hlavičkou OFS Prostějov, ani tím jsme
však zdaleka neskončili. Záhy jsme totiž zavítali do dění v ženském fotbale, který už má v regionu tři družstva. Aby toho nebylo málo, v minulých číslech jsme zavítali do světa mládežnické
kopané. Zatímco zprvu jsme řešili mládež obecně, naposledy
jsme se věnovali ryze týmům eskáčka. Dnes na to navážeme
exkluzivním rozhovorem se šéftrenérem přípravek, ale řada
mládežnických týmů je také rozeseta po obcích, městysech
a městech celého Prostějovska. A tak se budeme zabývat jak
krajskými, tak i okresními soutěžemi i jednotlivými týmy.
Jako vždy na vás čekají exkluzivní rozhovory, nechybí pochopitelně tabulky, statistiky a redakční komentář.
Pohodlně se tedy usaďte a začtěte se do dalšího ohlédnutí za
fotbalovým podzimem spojeným s výhledem do jarní části!
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Trenér prostějovských hokejistů Jiří Šejba hodnotí uplynulou sezónu

Michal
SOBECKÝ

20031010390

yy Máte za sebou téměř rok ve
funkci trenéra Jestřábů. Jak se setkala očekávání s realitou?
„Celkově musím říct, že tým mě příjemně překvapil svou pracovitostí.
I když neměl třeba takovou kvalitu
jako někteří naši soupeři. Kluci nic
nevypustili. Věděl jsem, že nemáme úplně kádr na to, abychom hráli
z dobře zajištěné obrany na kontry
což se potvrdilo. Museli jsme to tedy
dělat jinak. S napadáním vepředu
tak, abychom se vyhnuli co nejvíc
bránění. Bohužel přicházely kvůli
tomu i hloupé fauly, které se kluci
musí do budoucna odnaučit. Pak se
to ale ke konci sezóny trochu zlepšilo… Nicméně se nedá úplně pořád
hrát na dvě pětky.“
yy Říkáte tedy, že tým měl jen dvě
konkurenceschopné pětky?
„V podstatě ano. Ale nedá se nic moc
vytknout ani třetí nebo čtvrté. Měly
jednoduchý úkol, a sice napadat, dělat u soupeře rozruch. A kluci se fakt
snažili, dělali, co mohli. Při srovnání
s mnoha soupeři však bylo vidět, že
herní projev je ještě jinde.“
yy Byla podle vás největší slabinou týmu obrana?
„Ne přímo obránci, to nechci říct.
A už vůbec aby si něco dávali za
vinu. Ale je to defenzivní hra jako
celek. V té jsme měli notné mezery.
Celkově bych ale řekl, že bylo jen
pár zápasů, které se týmu opravdu
nepovedly. V devadesáti procentech
jeli hráči na maximum. Reálné podle
mě bylo opravdu osmé až jedenácté
místo, na to tým měl. Podle mě ale
taky fungování týmu ovlivnily jisté
interní problémy. A to veskrze negativně…“

které mě mrzí, že jsme podcenili.
Třeba zápasy s týmy zespoda, třeba
se Šumperkem. Nebo jsme ztratili
body s Benátkami. Určitě to mohlo
být lepší po základní části. Nicméně
vždycky se zajíci počítají po honu.
Říkal jsem před předkolem, že to
nebude lehké, Poruba je technicky
velmi vyspělý tým, má kvalitu. To
jste prostě viděl, že kluci mají kontrolu kotouče, jdou do zakončení.
Takže tam si nevyberete. Myslím si,
že plus jedno či dvě místa dopředu
jsme mohli být. Ale že by nám to
udělalo hodně velké plus do playm přesvědčen nejsem.“
-off, o tom
yy Udělal
al byste při pohledu zpět
něco jinak?
k?
„Možná způsob aplikace tréninků. Třeba by se to dalo udělat jako
ssori škole. (úsměv) Třeba
v Montessori
bychom na tréninku jeli deset dní
ení. Aby to prostě kluci do
jen založení.
ostali, aby si zafixovali lepší
sebe víc dostali,
návyky. Normálně se věci na tréninají a děláte herní činnosti
ku prolínají
ce, kombinace i spoustu
jednotlivce,
vičení. Takhle by se dalo
dalších cvičení.
et dní něco, pak by se přešlo
dělat deset
na něco dalšího a pořád se pilovalo.
m většiny sezóny.“
A to během
yy V týmu
mu bylo tentokrát hned
několik odchovanců Prostějova.
Bylo na nich vidět, že chtějí ještě
o trochu víc, když hráli za mateřský klub??
řeba říct, že jsou to všechno
„Jako je třeba
mladí, ne tolik zkušení kluci. Nedá
se tedy poo nich chtít, aby z nich hned
byli lídři týmu nebo něco podobnéavda, že příjemně překvaho. Je pravda,
pili, co naa ledě vymysleli. Jenže pak
ějakou hroznou koninu a já
udělali nějakou
pomalu začal na střídačce skákat.
(úsměv) Musím ale říct, že jak dostáor, začali na sobě víc pracovali prostor,
vat. Nyní už je to hlavně na nich, aby
dí, v čem jsou dobří a v čem
šli dál. Vědí,
abší. Například Pěnčík má
naopak slabší.
ndici, horší už je to ale s přesuper kondici,
hledem vee hře. Petr Krejčí je na tom
dobře hokejově, má dobrou hlavu,
někdy ale nestíhá dobruslit puk.
Rozhodně ale šli nahoru.“
yy Hovořil jste na tiskové konferenci o tom, že ještě není jasno,
zda budete dále trénovat v Prostějově. A že máte i jiné nabídky.
Odkud přišly?
„Měl jsem něco ze zahraničí, ale víte,
jak je to teď s koronavirem… I tak
dvě varianty ještě létají ve vzduchu.
Jedna je z extraligy, něco dalšího
z Česka. Ale ještě v Prostějově na
klubu některé věci doladíme, uděláme si spolu analýzu sezóny a uvidíme. Vše je pořád v jednání, smlouva
mi končí až ke konci dubna. Nechci
to teď ještě moc řešit. Jirka Vykoukal
nyní ještě komunikuje s majitelem.
Řekl bych pak, že je chyba, jak je
tým každý rok téměř jiný. Ale to už

Překvapilo mě, jak dobří hráči nastupovali
na stranách soupeřů. My jsme jich taky pár
měli, když už teda řeknu, tak Bartoš s Mrázkem
převyšovali všechny. I když někteří se jim chtěli
vyrovnat, ať už Žálčík, Hrníčko či i Chlán...
je věc vedení. Za sebe říkám, že jsem
s mužstvem, jeho přístupem a pracovitostí byl spokojený.“
yy Měl jste to opět poměrně daleko od domova. Jak
se vám tedy práce dařila
kloubit s osobním životem?
„Tak daleko… V Polsku to
bylo horší, tam jsem to měl
sedm set kilometrů, z Osvětimi tři sta šedesát kilometrů, dále jsem byl v Mladé
Boleslavi, Kladně. Ono se to
sčítá. Rodině to samozřejmě
vadí. Ale takový je sportovní
život, ať jste hráč, nebo trenér,
občas vás to vyžene mimo. Nějak se s tím tedy za ty roky sžila.
Zkrátka hraji hokej od šesti let,
od sedmnácti do osmatřiceti jsem
hrál profesionálně a od té
doby přes dvacet let
trénuji. Člověk si
zvykne. Když
bych byl pořád
doma, asi by
to fungovalo
jinak. Snažím
se to blízkým
v y nahradit
jinak.“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

vizitka
JIŘÍ ŠEJBA
✓ narodil se 22. července 1962 v Pardubicích
✓ bývalý profesionální hokejista, útočník a nyní trenér
✓ aktuálně kouč „A“ týmu LHK Jestřábi Prostějov
✓ s hokejem začínal v Pardubicích, kde působil do roku 1984
✓ později se do východních Čech také vracel, zahrál si i za konkurenční Hradec Králové
✓ má řadu zkušeností i ze zahraničí, působil ve finském Jokeritu Helsinky, další tři sezóny odehrál v Německu
a působil také na Slovensku
✓ má na kontě jedenáct zápasů v NHL za Buffalo Sabres
✓ s trenérstvím začal v roce 2002, o pět let později byl poprvé hlavním trenérem extraligového týmu (Pardubice)
✓ má zkušenosti také s polským nebo čínským hokejem, minulou sezónu byl trenérem celku China Golden Dragons
hrajícího druhou českou ligu
✓ od 15. června 2020 je trenérem Prostějova, jde o jeho první štaci v Chance lize
✓ je členem Síně slávy českého hokeje
zajímavost: v roce 1985 vyhrál s národním týmem Československa mistrovství světa v Praze, přičemž sám se na
něm podílel napřklad hattrickem do sítě Kanady a jeden z gólů byl zařazen Českou televizí mezi
nejslavnější branky české a československé hokejové reprezentace

21021110160

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

yy Hovořil jste o nich i na tiskové
konferenci, zmínil je také Tomáš
Kaut. Mohl byste být konkrétnější?
„To je otázka spíše na Jirku Vykoukala a vedení klubu.“
yy Jaká to tedy pro vás byla zkušenost? Co jste si z této sezóny
odnesl?
„Dlouho jsem působil mimo Českou republiku, hlavně mimo Chance ligu, když jsem si přeci jen pustil
hokej, byla to extraliga nebo NHL.
A v tomhle jsem to měl dobré, že
jsem tady měl Jirku Vykoukala, aby
mi v tom pomohl. Abych hráče buď
nepřeceňoval, nechtěl po nich, co
nezvládají, nebo toho naopak nebylo málo. V tomto směru jsme si
vyhověli, v něčem jsme si to nastavili
tak, aby to mužstvu pasovalo. Jak říkám, překvapilo mě, jak dobří hráči
nastupovali na stranách soupeřů. My
jsme jich taky pár měli, když už teda
řeknu, tak Bartoš s Mrázkem převyšovali všechny. I když někteří se jim
chtěli vyrovnat, ať už to byl Žálčík,
Hrníčko, ale i Chlán. S kluky jsem
byl spokojený, pracovali, jak měli.
A úplně nejvíc bych chtěl pochválit
Tomáše Drtila. Ze začátku byl takový nevýrazný, odevzdal puk a hotovo. Pak jsme přešli k jinému způsobu
zakládání postupných útoků, vytahovali jsme puk bekem a ohromil
mě svou silou. Bruslí, vytahuje útoky, je pomalu první vepředu a první
se vrátí. To, že má nějaké nedostatky,
to je jiná věc. Ale jak chtěl věci udělat
jinak, snažil se. Pak se k němu přidal
Franta Hrdinka, René Piegl. To mě
potěšilo, že jsem kluky něco naučil
a najednou to začali používat. Bohužel tam byly i věci, které jsme dělali
špatně sedm měsíců...“
yy Co vás na průběhu ročníku
překvapilo? A jak hodnotíte umístění po základní části?
„Abych pravdu řekl, tak sezóna začala asi tak, jak jsme si všichni představovali. Nicméně přišel covid, který
to celé prostě začaroval. Potom jsme
byli měsíc bez ledu, některé týmy
v té době trénovaly, jiné ne. Myslím
si ale, že se to všechno dost projevilo
na konečném umístění týmů. Kdy se
chvíli hrálo, pak se to zase zastavilo,
potom jsme se zase vrátili… Pak
tam byly zápasy, které jsme měli vyhrát. Ty jsme upřímně podělali. A ty
by nás třeba postrčily v konečném
hodnocení výše. Neskončili bychom
jedenáctí, ale sedmí nebo osmí.
Nicméně asi by to tolik nezměnilo to, na jakého soupeře bychom
šli. Protože přeci jen musím říct, že
když se podíváte třeba na Vrchlabí,
kde je, a my jsme jej dvakrát bez problému porazili… Proto si myslím,
že rozdíl oproti týmům jako Jihlava
nebo Kladno tam není zase tak velký.
A hrát se dá s každým. Jsou tam věci,

21031210297

PROSTĚJOV Konec, hotovo.
Jestřábům skončila sezóna již
v polovině března, na vysněný
úspěch si tak šéf klubu Jaroslav
Luňák musí opět počkat. Nastala doba plná analýz, hodnocení,
komentářů. Jaký tedy uplynulý
ročník byl? V tomhle směru není
nikdo povolanější hodnotit než
trenér „A“ týmu Jiří Šejba (na
snímku). Ten nastoupil k mužstvu loni v létě po nečekaném
konci svého předchůdce Ladislava Lubiny. Jestřáby po jednoleté
pauze dovedl do play-off. Při vědomí, že tým převzal v nelehké
situaci, kdy se předchozí ročník
vůbec nepovedl a nastalo očekávané zemětřesení, nejde o vyložený krach. Ke spokojenosti je
však stejně tak daleko.

hokej

WWW.VECERNIKPV.CZ
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Večerník se ohlíží za uplynulým soutěžním ročníkem
Jestřábů tak, jak postupně šel krok za krokem
PŮVODNÍ
NÍ
zpravodajství
ství
pro Večerník
ník

Marek
SONNEVEND

PROSTĚJOV Naprosto mimořádná byla kvůli hygienickým
opatřením proti šíření koronaviru sezóna 2020/21, takovou
sportovci v novodobé historii ještě nezažili. Ti profesionální
mohli být alespoň rádi, že na rozdíl od všech ostatních včetně
mládeže mohli vůbec trénovat i hrát zápasy. To se týkalo rovněž
hokejistů LHK Jestřábi Prostějov v Chance lize mužů ČR, kde po
loňském propadáku zanechali tentokrát o něco lepší dojem.

LETNÍ OBDOBÍ:
spousta změn, nový kouč
i přebudovaný kádr

1. AŽ 10. KOLO:
start nic moc,
spíš střídavě oblačno

Až dvanácté místo v předchozím ročníku, mdle špatný herní projev a finanční utahování opasků v covidové
době – to vše vedlo k radikální obměně hráčského kádru během loňského
jara i léta. Skončili či byli odejiti všichni nejstarší matadoři (například Tomáš Divíšek, Tomáš Nouza, Marek
Račuk), kompletně nové obsazení
dostal gólmanský post, nemalý třesk
nastal v obranných řadách a z poloviny jinou podobu nabrala též vozba
útočníků.
Navíc došlo neplánovaně ke střídání
stráží také na postu hlavního kouče,
kde se náhle musela hledat náhrada za
vážně nemocného Ladislava Lubinu.
Místo něj narychlo přišel jiný někdejší top plejer z Pardubic, v polských
službách trenérsky otřískaný Jiří Šejba. „S omlazeným týmem budu chtít
předvádět rychlý, aktivní, důrazný
a ofenzivně agresivní hokej,“ informoval hned po svém nástupu.

Už před vstupem do prvoligového kolotoče se krystalizovala jasná osa týmu.
Mezi tyčemi zkušený brankář Ondřej
Bláha, v defenzivě borci s extraligovými
zkušenostmi Jakub Matyáš, Aleš Sova,
Robin Staněk či František Hrdinka,
směrem dopředu zejména produktivní
formace znojemských navrátilců z nadnárodní EBEL ligy Petr Mrázek, David
Bartoš, Michal Gago a nový kapitán Tomáš Kaut, kanonýr Lukáš Žálčík nebo
mladší dravci Dominik Hrníčko, Tomáš
Jandus, Matěj Novák a Petr Chlán.
Leč zpočátku tato inovovaná parta výsledkově nijak nešlapala. Sice okamžitě
došlo k avizovanému hernímu posunu
směrem k větší ofenzivní atraktivitě a na
projev jestřábí letky se dalo dívat mnohem víc než dřív. Hned zkraje nešťastné
premiéry v Jihlavě (2:3) se však zranil
Gago a bleskově oslabený i teprve postupně se konsolidující mančaft střídal
vítězství s prohrami (Třebíč 6:3, Havířov
1:4, Kolín 3:2p, Benátky 6:5p, Ústí 1:4,
Kadaň 8:1, Sokolov 2:5). Vše vyvrcholilo
domácím propadákem v derby s nováčkem ze Šumperka (3:4).

PŘÍPRAVA NA LEDĚ:
nejprve koronavirus, pak
rozpačité přáteláky
Herní část přípravy s kluzištěm pod
bruslemi Hanáci zahájili nejhůře,
jak mohli, a sice dvoutýdenním
pobytem v povinné domácí izolaci
vinou početného rozšíření covid-19
v celém jejich kolektivu. Tím pádem
musela být zrušena účast na porubském turnaji a došlo k úplnému odvolání dvou přátelských duelů, jeden
se nakonec uskutečnil v náhradním
termínu.
À propos přáteláky. Úvodní tři vypadaly ze strany ptačích dravců až
nečekaně skvěle, po těsné porážce
4:5 sn s Třebíčí se podařilo zdolat polské Tychy 4:1 i nabušený Vsetín 4:2.
Následně však nastalo spíš trápení
odstartované kardinálním debaklem
0:7 od arcirivala z Přerova, v součtu
s tímhle nářezem uzavřely přípravné
období čtyři porážky za sebou (Poruba 1:3, Vsetín 3:4, Šumperk 2:5).

KORONAVIROVÁ VÝLUKA:
úplný zákaz, pak aspoň
normální tréninky

ální přípravou a poté měli necelý měsíc
na to, aby před restartem soutěže znovu
nabrali v rámci možností co nejlepší týmovou formu.
Zároveň se vzrušeně řešilo, co dál
s Chance ligou vzhledem k hromadě
odložených utkání. Nakonec byla zkrácena dlouhodobá část na 34 kol s tím,
že závěrečné play-off zůstane zachováno
v původní podobě a všude se zavede
nutnost striktního dodržování přísných
hygienických opatření. „Se zrušením
třetiny zápasového programu nesouhlasíme, ovšem přehlasovali nás. V každém
případě se snažíme dobře nachystat na
pokračování sezóny. Nakolik se nám to
podařilo, ukážou teprve vlastní mistráky,“
odtušil sportovní manažer LHK a jeden
y
z asistentů kouče JJiří Vykoukal.
PROSINEC
AŽ POLOVINA LEDNA:
zlepšení vystřídal
další propad
Návrat k ostrým bitvám Šejbovým
svěřencům vyšel kvalitně. Potrápili favorizované Kladno 4:5 pp, přemohli Frýdek-Místek 3:2 pp, Litoměřice 4:3 i Slavii
Praha 3:2 a vylétli tím do horní půlky
průběžné tabulky. Jenže nastalo rychlé
vystřízlivění v podobě tří porážek doma
na přelomu kalendářního roku od papírově silnějších protivníků (Vsetín 1:2 pp,
Poruba 1:3, Jihlava 3:5). Vzápětí sice hanácká družina skolila venku oblíbenou
Třebíč (2:0), nicméně zpátky do chmurných myšlenek ji uvrhl tradiční neúspěch
s konkurenčním Přerovem (2:4).
„Je to pořád dokola, máme šance, ale nedáváme góly. K tomu se přidávají opakující se zbytečné chyby a horší přesilovky, ve
kterých málo střílíme, cloníme i dorážíme.
Když se to sečte, tak nás kvalitní celky většinou porážejí. Byť při hře pět na pět nevypadáme špatně a držíme krok. Rozhodují
však početní výhody a vyložené příležitosti, trestání chyb. V těchto klíčových věcech
se potřebujeme zlepšit,“ říkal kormidelník
JJiří Šejba
j po
p ztraceném derbyy u Zubrů.

Na dlouho posledním střetnutím
elhákáčka se stal 10. října slibný triumf
5:2 u ambiciózního Vrchlabí. Bohužel
následovala takřka dvouměsíční neplánovaná pauza způsobená opětovně
masivnějším šířením covidu a na to navazujícím vládním lockdownem. Dokonce
ani profi sportovci se v ČR nesměli více
než tři týdny vůbec společně připravovat,
načež jim po uplynutí téhle hrozivé doby
uprostřed rozjeté sezóny bylo umožněno klasické tréninky obnovit.
V době totálních zákazů vedení prostějovského klubu uvažovalo po vzoru
PŮLKA LEDNA
jiných mužstev o výjezdech za ledem do
AŽ ZAČÁTEK ÚNORA: série
vítězství a šestá pozice
zahraničí, konkrétně do Polska. Z důvodu vysokých ekonomických nákladů ale
od takového plánu ustoupilo. Jestřábi si Opeřenci svého lodivoda vyslyšeli a nátak museli vystačit nejprve jen s individu- sledující šňůru mačů proti výkonnostně
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přijatelným soupeřům přetavili v hotové
bodové orgie. Ze sedmi soubojů v rámci lehčího losu jediný prohráli (Benátky
2:3) a plných šest ovládli (Frýdek-Místek
5:4, Kolín 11:3, Ústí 2:1, Kadaň 9:2, Sokolov 5:3, Šumperk 6:3) a jako bonbónek na závěr výborné jízdy přidali rozborku tehdy vedoucího Vrchlabí poměrem
4:1! Najednou z toho byla aktuální šestá
příčka v v pořadí Chance ligy.
„Po minulé nevydařené sezóně jsou
prostějovští fanoušci v očekávání, co se
povede letos. A my máme šanci napravit pošramocené jméno, které zdejší
hokej dlouhodobě má na nějaké úrovni.
Určitě by bylo fajn fandům vynahradit
předchozí špatný ročník, i když nemůžou chodit povzbuzovat na zimák do
hlediště. Ti věrní koukají doma a snad
jim děláme radost. Dostat se před play-off mezi nejlepší čtyřku by bylo fakt super. Ale pokud to nevyjde, je podstatné
vybojovat předkolo a přes něj pak zkusit
postup do čtvrtfinále. Hlavně musíme jít
zápas od zápasu, nemyslet moc dopředu a maximálně se soustředit na každé
nejbližší utkání,“ povídal po vrchlabské
exhibici mladý bek Petr Krejčí, navrátilec
z benáteckého hostování.
ZÁVĚR
DLOUHODOBÉ FÁZE:
hrubě nevydařený finiš
a logické klesnutí
Posledních sedm kol základní části bohužel ukázalo, že myšlenky na atakování
elitního kvarteta a tím přímého postupu
do čtvrtfinále zasahovaly pouze do oblasti
pusté teorie mimo skutečnou realitu. Ta
naopak Jestřábům nastavila poněkud kruté zrcadlo, neboť silní či srovnatelní sokové
jim až do závěrečného kola už nedarovali
jediný bodík. Černá série tudíž čítala sedmero výsledkových neúspěchů v řadě, postupně Kladno 2:4, Přerov 3:5 (aneb další
nezvládnutéderbysTury),Vsetín1:5,Havířov 1:4, Litoměřice 3:4, Slavia Praha 2:5,
Poruba 1:6). Namísto sprintu upachtěné
klopýtání do cíle a propad tabulkou na
jedenáctý post…

ąÊM¾MCRKV¾P6QO¾w-CWV
PROSTĚJOV Nevydařený konec
základní části posunul celek Jestřábů až na 11. místo prvoligové tabulky. Před startem předkola play-off
zhodnotil základní část Chance ligy
kapitán Hanáků Tomáš Kaut (na
snímku).

Eva REITEROVÁ

yy Po základní části se celek umístil
na 11. místě. Jak jste s průběhem sezóny spokojený?
„Určitě jsme chtěli být výše. Myslím si,
že byla fáze, kdy to k tomu směřovalo.

Tím naším špatným závěrem to dopadlo takto.“
yy Jak byste celou sezónu zhodnotil?
„Začátek nebyl úplně podle našich
představ. Myslím si ale, že jsme tam pak
měli dobré pasáže. Výhry byly rozkouskované. Naše nevýhoda možná byla ta,
že jsme jeli naplno hned od začátku. Do
toho nám ani moc nepomáhaly pauzy.
Nakonec je z toho jedenácté místo a vyřazení v předkole, určitě jsme ale chtěli
být výše.“
yy Po reprezentační pauze se Jestřábům nedařilo. Sérii pěti výher

vyměnila po pauze sedmizápasová
šnůra porážek. Čím si to jako kapitán
vysvětlujete?
„Těžko říct… Vždycky, když jsme se zaměřili na něco, co bylo potřeba zlepšit,
tak se zase objevilo něco druhého. Celkově toho ale bylo více, co se nám úplně
nesešlo.“
yy Který zápas byste označil za váš
nejlepší a který za nejhorší?
„Teď takto narychlo nevím. Napadá mě,
že jsme odehráli vždycky dobré zápasy
před pauzou. Myslím, že nám to dvakrát
vyšlo na Vrchlabí. To byly dobré zápasy.



(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Z těch špatných mám asi vyloženě v hlavě ten domácí zápas s Havířovem.“
yy Letos jste hrál s kapitánským céčkem. Když se za základní částí ohlédnete, jak jste se v této roli cítil?
„Hlavně musím říct, že jsem byl rád za
to, že jsem klukům mohl dělat kapitána.
Na druhou stranu nás tam bylo více,
kteří jsme se o všem radili a bavili. Myslím si, že v tom to bylo fajn. V kabině
máme celkově dobrou partu a v tom je
to dobré.“

„Proč se nám v závěru soutěže nedařilo?
Sešlo se toho asi víc. Samozřejmě těžší
los, ke konci jsme narazili většinou na
nejsilnější soupeře. Když jsme zapracovali na nějakém herním problému a pořešili ho, tak hned vyplavalo něco jiného,
celkově toho bylo hodně. Což se pak
projevilo i na výsledcích, proto jsme klesli
ze šestého místa na jedenácté,“ zpětně
y
p Tomáš Kaut.
analyzoval
kapitán
PŘEDKOLO PLAY-OFF:
dvojí dlouhé vedení
v Porubě nepomohlo,
nastal rychlý konec
Shodou okolností šli Prostějované
v úvodním dějství vyřazovacích bojů
na HC RT Torax, s nímž uzavírali
dlouhodobý program prvoligového
ročníku. Na vysoce kvalitního soka
považovaného před sezónou za jednoho z největších favoritů se důkladně nachystali a dokázali mu pořádně
zatápět. V obou úvodních střetnutích
série na severu Moravy dlouho vedli,
napoprvé 1:0 a napodruhé dokonce
2:0. Leč Porubští pokaždé v úplném
závěru skóre otočili. Výsledné rezultáty zněly vzhledem k nadmíru slibným
vývojům až krutě: 1:2 v prodloužení

a 2:4. Načež se průběžný zápasový stav
0:2 již nepovedlo ve třetím duelu na
vlastním kluzišti nijak zdramatizovat,
ačkoliv muži elhákáčka mohutným
tlakem snížili na 1:2 a při několika tutovkách sahali po vyrovnání. Marně.
Hosté odskočili na 1:5. A prošli dál,
zatímco vyřazeným dravým ptákům
definitivně skončila sezóna – obsazením jedenáctého fleku.
„Věděli jsme, že Poruba má nějakou
kvalitu, ale na každý tým se dá připravit.
Všechny tři zápasy série jsme, myslím,
odehráli dobře, z prvních dvou venku
vedl soupeř snad jen pět minut, a přesto
oba vyhrál. Domů jsme tak jeli za stavu
0:2 na utkání, i když jsme na ně měli.
A minimálně jedno vítězství si mohli
přivézt, aby to bylo 1:1. V úvodní části
třetího zápasu jsme pak působili trochu
odevzdaně, dostali dva góly. O přestávce
přišly nějaké změny, trenéři nás zvedli
a řekli, ať hrajeme svůj hokej. To se dařilo,
snížili jsme a měli vyložené šance na vyrovnání, včetně samostatných nájezdů.
Bohužel jsme je nedali, soupeř zvýšil na
1:3. A potom už věděl, že vyhraje, přidal
ještě čtvrtý gól, my jsme asi trochu rezignovali,“ zhodnotil forvard Dominik
Hrníčko.

Statistiky hráèù
LHK Prostìjov v Chance lize
ÈR 2020/21
– souèet základní èásti a playofff
Jméno

BRANKÁØI
Zápasy Min. Ob. góly Nuly

Ondřej Bláha
Adam Wolf
Jméno

Tomáš Drtil
František Hrdinka
René Piegl
Martin Pěnčík
Petr Krejčí
Jakub Matyáš
Aleš Sova*
Robin Staněk
Dominik Rudl*
Vlastimil Hefka
Mario Kellner
Jméno

34
4

1937
220

Zápasy

37
33
33
24
17
27
10
28
5
13
3
Zápasy

101
17

1
0

OBRÁNCI
TM
+/-

36
14
6
12
22
18
6
16
0
4
2

Prùmìr Úspìšnost

3,13
4,64
G

0
-2
+7
+8
+2
-7
+1
-3
+1
-4
-1

6
3
2
1
2
1
1
0
0
0
0

ÚTOÈNÍCI
TM
+/-

G

A

14
13
6
7
5
2
1
1
1
0
0
A

Petr Mrázek
36
22
+7 22
25
David Bartoš
34
8
-5
9
24
Petr Chlán
33
49
+13 14
17
Lukáš Žálčík
36
16
-1
12
16
Dominik Hrníčko 34
18
+6 16
11
Matěj Novák
36
20
-6
10
6
Tomáš Kaut
36
14
-8
5
11
Tomáš Jandus
37
8
-1
5
11
Daniel Vachutka
35
16
-7
4
10
Michal Gago
19
6
+1 1
9
Lukáš Motloch
36
36
-7
4
4
Kryštof Ouřada
23
2
+2 1
5
Josef Podlaha
16
0
-3
2
1
Jakub Wojnar*
5
2
+3 0
2
Michal Janeček
18
4
-4
0
1
Petr Antoníček
5
2
0
0
0
Tomáš Komínek* 2
0
0
0
0
František Wágner* 1
0
0
0
0
Poznámka: Hráči označení hvězdičkou už z Prostějova odešli

90,61
84,11
Body

20
16
8
8
7
3
2
1
1
0
0
Body

47
33
31
28
27
16
16
16
14
10
8
6
3
2
1
0
0
0

46
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VEČERNÍKU BEZBRADICA V PROSTĚJOVĚ PŘEDČASNĚ SKONČIL
Srbská hvězda odešla z BK Olomoucko po vzájemné dohodě
hodě

RADOVAN KOUØIL

V prvním poločase sice trefil pouze dvě střely z jedenácti
pokusů, přesto rozehrávač Olomoucka podal jeden
den z nejvinách
lepších výkonů v sezóně a řádil na obou polovinách
plepalubovky. Na své konto si přispal ceněný triplect
-double, když nastřádal třináct bodů, dvanáct
í
íasistencí a stejný počet doskočených míčů. V klíu
čovém momentu navíc trefil svoji jedinou trojku
a nasměroval tým k vítězství.

DOMINIK
ŠTĚPÁN

PROSTĚJOV, PRAHA Bez služeb pátého nejlepšího střelce
Kooperativa NBL a dle statistika nejužitečnějšího hráče kádru
Nemanji Bezbradici se budou muset v závěru sezóny obejít basketbalisté BK Olomoucko. Srbský pivot na Hané předčasně ukončil
smlouvu a bude se sám připravovat na příští soutěžní ročník. Na
první pohled nečekanému kroku předcházela rozmíška po utkání
v Ústí nad Labem, o níž Večerník informoval v minulém vydání.
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RYCHLÝ

9(ÿ(5NÍK
Do Tatranu pro úspìch
Prostějov (lv) – Potvrdit předchozí vítězství nad Hradcem se pokusí
hráči BK Olomoucko v Ostravě, kde
tuto středu 24. března nastoupí k zápasu 8. kola nadstavbové skupiny A2.
Střetnutí s Novou hutí začíná v 17.30
hodin. Oba týmy nastoupí bez několika hráčů, kteří v závěru sezóny
opustili kabinu. „V Ostravě skončil
naposledy Justus Alleyn, nejlepší
střelec týmu, přesto nás nečeká lehký
zápas. Bude záležet na našem výkonu. Pokud zopakujeme hru z posledního utkání, můžeme vyhrát,“ odhaduje ambice svého výběru trenér BK
Olomoucko Michal Pešta.

6H]ÏQDVHSURGORXzÉ
RGYDWÙGQ\
Prostějov, Praha (lv) – Aktuální
situace s řadou týmů v covidové
karanténě přiměla k akci Asociaci ligových klubů Kooperativa NBL. Její
opatření pro závěr ligy basketbalistů
ale nakonec nejsou nijak drastická.
Hlavní novinkou je protažení nadstavbové fáze o dva týdny, tedy do
17. dubna, aby se získal prostor pro
aktuálně odkládané zápasy. „Je to rozumné rozhodnutí, které dává soutěži šanci, aby se probíhající ligový ročník dohrál. Kluby se shodly na tom,
že by nebylo ideální, aby další sezóna
zůstala nedohraná,“ uvedl sportovní
manažer BK Olomoucko Michal
Pekárek. K případné další revizi systému, bude-li si ji situace vyžadovat,
by mohlo dojít až 10. dubna.
6.83,1$$
7. kolo: Kolín – Nymburk a Opava – USK Praha odloæHQR
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$
1. Nymburk 26 25 1 2589:2005 96.2
2. Opava
26 18 8 2266:2096 69.2
3. Kolín
26 18 8 2302:2141 69.2
4. Praha
26 15 11 2083:2089 57.7
5. Brno
26 14 12 2145:2095 53.8
6. Pardubice 26 11 15 2104:2182 42.3
.$03ĜÌã7Č
NRORVWĝHGDEĝH]QDKRGLQUSK Praha – Brno, Nymburk – Opava RGORæHQR
NRORVRERWDEĝH]QDKRGLQBrno –
Nymburk, Opava – Kolín RGORæHQR

6.83,1$$
6. kolo: +UDGHF.UiORYp²2ORPRXFNR
7. kolo: ÓVWtQDG/DEHP²2VWUDYD 
 1HMYtFHERGĥ5DNRþHYLþ+DQHV
3HFND+D\PRQG±$OOH\Q3XPSUODâPtG
13, Snopek 8.
GRKUiYND  NROD 2ORPRXFNR²+UDGHF.UiORYp
 
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$
ÒVWtQ/
    
2. Král. Sokoli 26 11 15 2151:2225 42.3
7XĜL6YLWDY\     
'ČþtQ
    
2ORPRXFNR     
2VWUDYD
    
.$03ĜÌã7Č
GRKUiYNDNRODSRQGčOtEĝH]QD
ÒVWtQ/±+UDGHF.UiORYpRGORåHQR
NRORVWĝHGDEĝH]QDKRGLQ
2VWUDYD±2ORPRXFNR  +UDGHF.UiORYp±
ÒVWtQDG/DEHP
NRORVRERWDEĝH]QDKRGLQ
ÒVWtQDG/DEHP±6YLWDY\ QHGČOH 
'ČþtQ±2ORPRXFNR

basketbal

WWW.VECERNIKPV.CZ

pro Večerník

Ladislav VALNÝ

Urostlý pivot, který v průběhu kariéry
hrál také za Partizan Bělehrad, v Prostějově restartoval svoji kariéru po těžkém
zranění. V dresu BK Olomoucko ukázal, že je opravdu kvalitním hráčem, do
konce sezóny však v kádru nevydržel.
„V posledních týdnech jsme cítili, že není

ve své kůži, proto všechny strany situaci
probraly a rozhodly se, že se naše cesty
rozejdou. Bylo to po vzájemné dohodě,
nešlo o nic dramatického,“ potvrdil odchod elitního pivota sportovní manažer
BK Olomoucko Michal Pekárek.
Bezbradica v sestavě Olomoucka několikrát ukázal své skvělé individuální
dovednosti. Jeho vrcholem bylo útočné
představení v Hradci Králové, kde Sokoly sestřelil 49 body a v historické
tabulce české ligy se s Pavlem Milošem a Frederickem Warrickem dělí
o třetí místo. Současně ovšem potvrdil, že není velkým obranářem, což jeho

PETER
SEDMÁK
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výkony sráželo. „Když hrál pro tým, byl
skvělý. Někdy to ovšem nevyšlo,“ poznamenal Pekárek.
V závěru sezóny tak dostanou mnohem
větší prostor mladí hráči Olomoucka.
Už v posledních dvou zápasech se ukázal ve velmi dobrém světle Dominik
Štěpán, poslední utkání naznačilo možný progres Jalena Henryho. Větší počet
minut má také Lukáš Sychra. „Na všem
se dají najít pozitiva. Naši mladí kluci
mají příležitost se ukázat a získat zkušenosti v ostrých zápasech. To se vždy
hodí. Pro jejich další výkonnostní růst
je to jedině dobře,“ míní Pekárek.

V Hradci rozhodl špatný první poloèas
HRADEC KRÁLOVÉ, PROSTĚJOV V rámci 6. kola nadstavbové
části Kooperativa NBL hostovali
hráči BK Olomoucko v Hradci
Králové. Oba soupeři nasadili do
středečního zápasu pouze devět
hráčů, s absencemi se mnohem
lépe vyrovnali domácí Sokoli, kteří
vyhráli 90:67, když o svém úspěchu rozhodli už v prvním poločase.
Tým sídlící v Prostějově už se musel
obejít bez ústředního pivota Bezbradici, který v klubu po vzájemné
dohodě skončil.
Průběh utkání hodně ovlivnil jeho
začátek. Už po třech minutách vedli
Sokoli 11:2 a hosté se tak dostali pod
tlak dříve, než se na palubovce rozkoukali. Po trojce Kantůrka vedli domácí
v polovině osmé minuty poprvé dvouciferným rozdílem – 18:6. Do konce

čtvrtiny sice ještě měli k dispozici pět
střel, proměnili ale pouze jedinou.
A tomu odpovídalo skóre 8:22 po deseti minutách.
Ve druhé části sice Olomoucko alespoň v úvodní pětiminutovce o kousek vylepšilo svoji bilanci v útoku, pod
vlastním košem ale hodně chybovalo.
Využíval toho především Barač, který stihl do poločasu nastřílet čtrnáct

PROSTĚJOV Hodně dramatický
průběh měla sobotní dohrávka
1. kola nadstavbové části skupiny A2 Kooperativa NBL mezi
Olomouckem a hradeckými Královskými Sokoly. Domácí ve druhé čtvrtině přišli o dvouciferný
náskok, přesto se radovali z vítězství 73:69, když zvládli dramatickou koncovku.

V následujících minutách si basketbalisté Olomoucka vypracovali až třináctibodový náskok, rychle ale o něj přišli,
když neproměnili několik střel z dálky
a po následných brejcích hosté upravili
na 24:30 v polovině 15. minuty. Pak
si svěřenci Michala Pešty vzali zpět
dvouciferný náskok, bylo to ale pouze
na několik okamžiků. Královští Sokoli
totiž dokázali zabrat a snížit, přesto domácí po dvaceti minutách vedli 39:33.
Po přestávce domácímu výběru odešla

Ladislav VALNÝ
První přesnou střelu vyslal hradecký
Sedmák, domácí se přesto již ve 3.
minutě dostali do vedení a byli aktivnějším týmem na palubovce. Několikrát doskočili vlastní nepřesnou střelu
a v 6. minutě poprvé vedli dvouciferným rozdílem – 18:8. Sokoli se trápili
při zakončení a toho Hanáci patřičně
využívali. Dobrou obranou si vytvářeli
převahu a tu dokázali zúročit v útoku
k vedení 26:14 po deseti minutách.

bodů. Od 16. minuty se hosté začali
trápit i při zakončení a do poločasové
sirény přidali jen tři body. Výsledkem
bylo hrozivé manko sedmadvaceti
bodů při skóre 22:49.
Druhý poločas sice zahájily úspěšné
trestné hody Henryho, basketbalisté
Hradce ale pokračovali v téměř bezchybném výkonu a Barač už ve 22.
minutě natáhl jejich náskok na třicet
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střelba. Nedokázali se prosadit z otevřených pozic a k úspěchu nevedly
ani těžké nájezdy pod koš. Sokoli se
pomalu dotahovali, ve 27. minutě po
trestných hodech Halady vyrovnali
a o dvě minuty později Koloničný
trojkou upravil na 47:51 z pohledu
domácích. Závěr čtvrtiny přinesl zlepšení Olomoucka v útoku a do poslední
části se šlo za stavu 53:51 pro Hanáky.
Po jedné minutě čtvrté periody po
Kouřilově trojce to bylo 58:52. Ještě
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bodů (54:24). Domácí i v následujících minutách dělili své body mezi
většinu svých hráčů, Hanáci měli do
konce čtvrtiny pouze čtyři střelce, také
z tohoto důvodu prohrávali 39:72. Až
ve 31. minutě zaznamenal své první

body Váňa, jeho koš však zahájil nejpovedenější čtvrtinu Olomoucka v utkání. Hrozivou ztrátu ve 38. minutě hosté snížili na osmnáct bodů a nakonec
poslední periodu vyhráli o deset bodů.
(lv)
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NA TISKOVCE...

Lubomír PETERKA – Královští Sokoli Hradec Králové:
„Jsem spokojený, protože zápas se odvíjel způsobem start – cíl. Jsem rád, že jsem
mohl dát šanci všem hráčům, kteří méně hrají, abychom ušetřili síly, protože
máme zdravotní problémy. A taky doufám, že se nám odveta povede. My jsme
se trochu poučili z předešlého utkání s Ostravou, kdy jsme do utkání vstoupili
trochu vlažně a nekoncentrovaně, takže zápas nebyl úplně pohledný. Tentokrát
to bylo lepší.“

Michal PEŠTA – BK Olomoucko:
„Od nás to byl přesně ten výkon, který jsme nechtěli. V prvním poločase prakticky všechno, co jsme si řekli před zápasem, že chceme dodržovat, že chceme být
agresivní v obraně, chceme hrát rychle dopředu a chceme doskakovat míče, se
nedělo. Soupeř získal deset druhých střel a ty proměnil. Nám chyběla energie,
která by nás nakopla. Trochu se to zlepšilo po poločase, ale zápas už se nezměnil.“

veseleji to bylo z domácího pohledu
ve 35. minutě, kdy Štěpán upravil na
67:59. Po oddechovém čase Hradec
dokázal odpovědět a dvě minuty
před koncem bylo po trojce Halady
vyrovnáno – 69:69. Závěrečné slovo
si ale vzal domácí Pekárek, hrající od
26. minuty se 4 fauly. Individuální

akcí a poté dvěma šestkami urval pro
domácí výhru 73:69, jež prodloužila
týmu naději k přemýšlení o předkole
play-off. Pranic mu už nevadilo, že
mu sudí neuznali trojku z poloviny
hřiště, která zřejmě padla po závěrečném klaksónu. Hvězdou zápasu byl
pivotman domácích Radovan Kouřil.

&2=$=1÷/2

NA TISKOVCE...

Michal PEŠTA – BK Olomoucko:
„Podařilo se nám napravit výkon z posledního vzájemného utkání. Tentokrát nám
nechyběla bojovnost. Po dobrém vstupu jsme se dostali do problémů a přestali hrát
kolektivně. Naštěstí jsme se vzpamatovali a koncovku zvládli. Tak chceme hrát,
přestože jsme mladý tým. Nejen na výkonu bude patrný progres, chceme pochopitelně také vyhrávat, což se podařilo. Z obou stran to byl zajímavý zápas.“

Lubomír PETERKA – Královští Sokoli Hradec Králové:
„Hodně nám chyběl Peda Stamenkovič, mozek týmu. Kluci se na rozehrávce
snažili, nedokázali jej ale nahradit. Kromě začátku to ale nebylo zase tak špatné.
Z pohledu inkasovaných bodů to šlo, ale na šedesát devět bodů se venku vyhrát
nedá. Nebyli jsme schopni dopravit míč pod koš. V kombinované sestavě jsme
nehráli naši hru. Kluci ale bojovali, dokázali se vrátit a mohli i vyhrát. Domácí byli
ale tentokrát o kousek lepší.“

„Ukázalo se, jakou zbraní je pick and roll,“SőLSRPQěOVRXKUX
PROSTĚJOV Ještě nikdy
Radovan Kouřil (na snímku)
nezískal v lize dvouciferný
počet doskočených míčů. To
už ovšem neplatí a díky tomu rozehrávač Olomoucka
zapsal triple-double. Hodně
vyrovnaný, když 13 bodů
podpořil 12 doskoky a stejným počtem asistencí.
„Důležitá je výhra, osobní
statistiky jsou jen bonus. Ale
přiznávám, že příjemný,“ přiblížil své pocity po vítězném
střetnutí hanácký rozehrávač.

EXKLUZIVNÍ rozhovor
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
yy Byla cesta k sedmému vítězství v sezóně hodně náročná?
„Rozhodně, zvlášť po poslední vysoké porážce se stejným
soupeřem. Ale věděli jsme, že
Hradci bude chybět ústřední
rozehrávač, což byla naše šance.
Stamenkovič Sokolům hodně
chyběl, přesto hosté kousali.
Hlavně v obraně se nám dařilo,
díky tomu se podařilo vyhrát.“

VHäWěSiQHP5DGRYDQ.RXőLO
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yy V čem se zlepšila defenziva
oproti předchozím zápasům?
„Hodně pomohl Jalen Henry,
který to pod naším košem zavřel.
Odvedl kus práce, nikdo přes něj
nedokázal najet do volného prostoru. Proto až tak nevadilo, že
jsme se trošku trápili při zakončení.“
yy Pomohly vám útočné doskoky, po kterých přišly druhé
střelecké šance?
„To byl jeden z hlavních důvodů
vítězství. Bylo to něco naprosto

odlišného oproti předchozím
utkáním. V Hradci si domácí vytvářeli druhé střely, tím nás dostali
do neřešitelných problémů. Teď
se to obrátilo.“
yy Tým čerpal z vaší spolupráce
s Dominikem Štěpánem. Je to
cesta, kterou se chcete ubírat?
„Je to věc, kterou chci po Dominikovi celou sezónu. Pick and
roll patří mezi základní basketbalové akce. Když se dobře sehraje, je to velká zbraň a opět se
to ukázalo.“

yy Dosáhl jste na triple-double,
a
přestože jste měl do poločasu maelby. Napadlo vás,
lou úspěšnost střelby.
ém bude s body?
že největší problém
„V poločase mi trenéři říkali, že to
mám z pole dvaa jedenáct,
ale že hraji dobře a zůstanu-li agresivní, že
ec
to přijde. Nakonec
ké
se podařilo nějaké
at.
body
nastřádat.
lší
To, že přišly i další
en
statistiky, už je jen
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
takový bonus.“
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„Ukažme všichni, že nám každému skutečně jde o jednu věc,“
burcuje nový člen vedení ČSH z Prostějovska

PROSTĚJOV Bývalý úspěšný hráč a momentálně šéftrenér mládeže Házenkářské akademie Olomouckého kraje
i kouč nadějí TJ Sokol Centrum Haná Radek Flajsar uspěl ve
volbách nového vedení Českého svazu házené. Byl zvolen
členem Exekutivy ČSH za oblast mládeže.

PŮVODNÍ
DNÍ
zpravodajství
ství
pro Večerník
rník

Marek
SONNEVEND
„Radka jsme samozřejmě podporovali ze všech sil a máme velkou
radost, že uspěl. Házené totiž
skvěle rozumí, do práce s talenty

dává obrovské úsilí včetně svých
odborných schopností i lidských
kvalit. Určitě je člověkem, který
může pomoct naši házenou nasměrovat na správnou cestu k co
nejlepšímu rozvoji. Stejně jako
Ondra Zdráhala, kterému jsme
vyjadřovali podporu jakožto
nejlepšímu možnému prezidentovi svazu ze všech kandidátů.
Proto jsme rádi, že také on se ve

volbách prosadil,“ řekl Večerníku
šéf HAOLK i Centra Haná Petr
Kudláček.
Sám Flajsar okomentoval dlouho očekávanou funkcionářskou
událost obšírněji. „Upřímně jsem
velmi rád, že předvolební kampaň už skončila. Já osobně jsem
se v této době necítil komfortně.
Naopak mám radost, že to již
skončilo a že zvolení kandidáti
budou moci konečně pracovat,
diskutovat o házené a společně
posouvat jednotlivé projekty,“
uvedl. „Můj obrovský respekt
mají všichni kandidáti na prezidenta. Kolik museli obětovat

času, energie i financí, to házená
v žádných předchozích volbách
nezažila. Obrovský dík zaslouží
rovněž všichni kandidáti do exekutivy, kteří svou snahou ukázali,
že nechtějí jen kritizovat, ale také
se aktivně zapojit. I když dnes se
může zdát, že někdo vyhrál a někdo prohrál, tak bych si moc přál,
aby s odstupem času byli vítězové
všichni,“ zdůraznil Radek Flajsar.
„Podle mě jsme zvolili lídra, který je schopen sjednotit naše hnutí a ve spolupráci se všemi, kteří
chtějí pomoci, je schopen posunout českou házenou tam, kde
ji chceme všichni vidět. Což ale

neznamená, že ostatní kandidáti
nemají svou kvalitu, že nemají co
dát, naopak. A byla by obrovská
škoda nekomunikovat a nediskutovat i s neúspěšnými kandidáty.
Ukažme všichni, že nám každému skutečně jde o jednu věc,
a to je prosperita české házené!
Za sebe bych chtěl obrovsky poděkovat svým podporovatelům,
kteří byli současně mými rádci,
pomocníky i oponenty. Děkuji
za podporu a silný mandát. Jsem
připraven dát svou energii i své
emoce ve prospěch české házené,“ doplnil nový člen vedení
ČSH z Prostějovska.

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

JS@MFT1ÇOCJQµD$<E?JQµ Cyklisté absolvovali
další on-line závod
Q)DOQîUG<O½
PROSTĚJOV Jednou z posledních přípravných akcí
mladých boxerek České republiky před blížícím se
mistrovstvím světa juniorek v Polsku byl mezinárodní turnaj v jiné evropské zemi. Šlo o 16. ročník klání
Danas Pozniakas v Litvě.

Marek SONNEVEND
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Pod vedením trenéra BC DTJ Prostějov a současně reprezentačního kouče Martina Klíče se této tradiční akce
zúčastnily dvě talentované dívky. Claudia Tóthová (do 54
kilogramů) i Veronika Gajdová (do 60 kilogramů) přitom dosáhly na celkový triumf.
„Do Litvy dorazily kromě nás národní výběry Španělska,
Polska, Ukrajiny, Lotyšska, Estonska a Slovenska, samozřejmě nechyběli domácí zástupci. Přesto byla konkurence kvůli pokračující epidemii koronaviru mnohem méně
početná než normálně, holky tím pádem prošly bez boje
až do finále,“ přiblížil Večerníku Martin Klíč.
V rozhodujících duelech o zlato Tóthová porazila litevskou soupeřku Vilte Savickaite a Gajdová jinou domácí reprezentantku Kamilu Poskauskyte. „Clauda zvítězila
suverénně, měla jasně navrch a po třetím počítání Litevky
bylo utkání ukončeno r.s.c. už ve druhém kole. I Verča vyhrála rozdílem třídy jen s tím rozdílem, že výsledkový verdikt zněl na body. Každopádně obě odvedly směrem ke
světovému šampionátu kvalitní výkon,“ zhodnotil Klíč.
Na juniorské MS, které proběhne od 10. do 24. dubna
v polských Kielcích, pocestuje vedle Tóthové a Gajdové
ještě i Kristýna Václavíková z SK Prostějov. Ta se poslední dobou uzdravovala z nešťastné zlomeniny ruky. „Chci,
aby se Týna před mistrovstvím taky někde rozboxovala.
Každopádně příprava na tuhle vrcholnou akci teď už
bude finišovat,“ připojil Klíč.
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ŘÁDKOVOU INZERCI A VZPOMÍNKY PŘIJÍMÁME NEPŘETRŽITĚ NA E-MAILU: INZERCE@VECERNIKPV.CZ a TEL.: 608 960 042

na ergometrech
PROSTĚJOV Venkovní tréninky v domácím
prostředí silnic prostějovského regionu a k tomu
virtuální závody prostřednictvím internetu na
chytrých trenažérech. Tak momentálně vypadá
příprava cyklistů Tufo Pardus Prostějov na nadcházející novou sezónu 2021.
Na zmíněných ergometrech se hned sedmička týmových zástupců zúčastnila třetího dílu závodního
seriálu ŠKODA eCUP 2021 na platformě ROUVY.
Tentokrát se šplhalo na legendární vrchol Tourmalet, kde byl cíl extrémně náročné virtuální trasy. Za
hanáckou stáj startovali Wojciech Pszczolarski, Filip
Řeha, Pavel Novák, Bruno Stoček, Marek Dolníček,
juniorka Gabriela Bártová a dokonce i sportovní ředitel Tomáš Konečný, někdejší špičkový jezdec.
Zvítězil specialista biker Jan Škarnitzl před Matějem
Zahálkou a Radimem Grebíkem, z prostějovských
bojovníků se hned tři vešli do elitní desítky: sedmý
Řeha, osmý Novák a desátý Pszczolarski. „Tyhle
závody na dálku jsou pro kluky skvělým a vítaným
zpestřením. Příště nás čeká ŠKODA eMČR, tedy
vlastně trenažérové mistrovství republiky,“ sdělil
druhý sportovní ředitel Tufo Pardus Michal Mráček.
(son)
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Petrohrad – WTA Tour
Dvouhra – 1. kolo: Siniaková – Flipkensová (Belgie) 6:1, 6:2, 2. kolo: Siniaková
– Gasparjanová (Rusko) 4:6, 4:6.
08l,
Biella – ITF challenger
Dvouhra – 1. kolo: .ROiĜ ± 1DSROLWDQR
,WiOLH      NROR .ROiĜ ±
%DUHUUH )UDQFLH 
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PROSTĚJOV Nemalé komplikace provázely závěrečnou fázi
volejbalové UNIQA extraligy žen
ČR 2020/21. Proč? Hned ve třech
týmech bojujících v play-off se totiž rozšířil koronavirus, což zapříčinilo odkládání duelů i hledání
nových termínů pro jejich uskutečnění. A nakonec předčasné
ukončení soutěže!
OOlymp Praha navzdory citelnému
oslabení o čtyři klíčové onemocnělé
hráčky vyřadil VK Prostějov nejrychlejším možným způsobem 3:0
na zápasy. Tím pádem vydřel kromě
postupu také o něco delší čas na vyléčení pozitivně testovaných tahounek pro semifinálovou sérii, ve které

měl narazit na úřadující mistryně
z roku 2019 – UP Olomouc.
„Kdybychom byli v plné síle, tak
by šlo o rovnocenný boj o postup
do finále. My jsme teď ale oslabení,
byť máme bojovné srdce. Zkusíme
požádat vedení Olomouce, jestli by
začátek série šel posunout o pár dní
později tak, abychom nenarušili finálové termíny. Požádáme o to i vedení Českého volejbalového svazu
a sportovně-technickou komisi,“ řekl
hlavní trenér PVK Stanislav Mitáč.
Stalo se. A po vzájemné dohodě
všech zainteresovaných stran byl
úvod semifinále Olymp versus UP
opravdu přesunut na datum dva
dny po původně plánovaném star-

tu. Oba soupeři jej tedy měli otevřít
až dnes od 17.00 hodin v metropoli
ČR, neboť hanácký klub vyšel pražské prosbě ochotně vstříc.
Otazníky se naopak stále vznášely
nad druhou semifinálovou dvojicí.
Již delší dobu čekala na svého protivníka Dukla Liberec coby vítěz
dlouhodobé fáze – a stále marně.
Nejdramatičtější čtvrtfinále Šelem
Brno s Ostravou totiž vůbec nebylo
dohráno.
Jihomoravanky se nejprve zachránily triumfem ve čtvrtém vzájemném
střetnutí na ostravské palubovce, do
něhož nastupovaly za nepříznivého
stavu 1:2 na zápasy. Rozjetý výběr
TJ však postupový mečbol nevy-

užil a favoritkám podlehl hladce
0:3 (-23, -18, -19). Tím bylo skóre
série srovnáno, rozhodující pátý mač
měl přijít na řadu ve středu 17. března. Leč nepřišel.
V obou zápolících družstvech se objevilo podezření na výskyt koronaviru, utkání číslo pět bylo tudíž odloženo. A v pátek 19. března Správní
rada Českého volejbalového svazu
rozhodla o předčasném ukončení
tohoto extraligového ročníku z covidových důvodů!
(son)
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Úèet Siniakové:

po výhøe pád

PETROHRAD, PROSTĚJOV Po
půl roce si Kateřina Siniaková zahrála osmifinále na turnaji WTA.
Do dalšího kola v Petrohradě už
ale hráčka ze soupisky TK Agrofert nepostoupila po porážce
s domácí držitelkou divoké karty
Margaritou Gasparjanovou.
„Nepodařilo se mi navázat na výkon
z předchozího zápasu. Pětkrát jsem
ztratila podání, to je hodně, i když se
mi podařilo získat tři servisy soupeř-

ky,“ uznala čtyřiadvacetiletá česká
tenistka.
V rámci 1. kola přitom odehrála
skvělé utkání. Siniaková smetla o jedenáct let starší Kirsten Flipkensovou z Belgie za 63 minut 6:1, 6:2
a po naprosto dominantním výkonu
zaznamenala své premiérové letošní
vítězství v hlavní soutěži. „Musím
zapracovat na udržení herní formy,
pak to bude lepší,“ věří česká tenistka.
(lv)

Äèå]èéiíæÞóâ
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BIELLA, PROSTĚJOV Ani na
třetí pokus se v probíhající sezóně Zdeněk Kolář do čtvrtfinále
tenisového challengeru nedostal.
Prostějovský tenista v italské
Bielle v souboji o postup mezi
nejlepších osm podlehl nasazenému Gregoiru Barreremu.
Francouzský tenista vyhrál třetí
vzájemný duel.

„Soupeř ani jednou neztratil servis.
Na podání byl opravdu silný. Snad to
už příště vyjde. Chtěl bych na turnajích zažít nějakou úspěšnou sérii. Zatím je poměr výher a porážek zhruba
půl na půl,“ posteskl si Kolář, který
v úvodním kole přehrál domácího
Stefana Napolitana ve třech setech,
přestože ve druhé sadě nezískal ani
jednu hru.
(lv)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

V čele OFS Prostějov zůstává Milan Elfmark

Výkonný výbor hlásí hned polovinu nových členů
SMRŽICE Po skandálu fotbalových funkcionářů v čele s místopředsedou Romanem Berbrem, který
vyplaval na povrch během podzimu loňského roku, a odkladech skrze vládní opatření způsobená
koronavirovou pandemií, se naplno rozběhly volební valné hromady sledovanější v letošním roce
daleko více než dříve. Vše startuje na nejnižších úrovních, následně se pozornost přesune do krajských sfér, aby nastalo vyvrcholení v rámci FAČR. Přestože po celé České republice se hovoří o nových kandidátech zejména z hnutí F-evoluce, na Prostějovsku se však s žádnými velkými změnami
nepočítalo. To se také uplynulý pátek v kulturním sále ve Smržicích potvrdilo. Otestovaní delegáti
okresních klubů jednohlasně rozhodli o již třetím volebním období v řadě pro předsedu Milana
Elfmarka, jenž stejně jako před čtyřmi lety neměl protikandidáta. Ve výkonném výboru se ovšem
určité změny odehrály, kromě odcházejícího Ladislava Dudíka skončili i další dva členové, protože
nedostali dostatečný počet hlasů. Zajímavostí je, že celková účast byla o dva delegáty vyšší než při
předchozích volbách. Večerník sledoval dění na funkcionářské scéně přímo na místě.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Jan
FRÉHAR
Pandemie koronaviru volební valnou
hromadu dvakrát odsunula. Do třetice
se však již uskutečnila, a to za tvrdého
lockdownu a přísných hygienických
podmínek. Všichni zúčastnění se museli
prokázat negativním testem ne starším
než 72 hodin. Více než polovina přítomných využila možnosti nechat se otestovat přímo na místě, která se ukázala jako
správné řešení ze strany OFS. Testování
probíhalo v kabině rozhodčích, na výsledky se tak čekalo venku, aby případný
pozitivní člen nemohl vstoupit do kulturního domu. Na rozdíl od například
sousedního olomouckého regionu se na
Prostějovsku neobjevil jediný pozitivní
případ, a tak se mohli všichni delegáti
přesunout i do sálu, kde i přes negativní

výsledky byly dodrženy potřebné rozestupy v respirátorech.
Na začátku valné hromady si vzal slovo
dosluhující předseda Milan Elfmark, který pozdravil všechny přítomné a ze zdravotních důvodů omluvil vedoucího revizní komise Jiřího Němce i pozvaného
předsedu Krajského fotbalového svazu
Olomouc Stanislava Kalába. Z končícího vedení OFS nikdo nechyběl.
Řídícím předsedou volební valné
hromady byl zvolen stejně jako před
čtyřmi lety Miroslav Juránek. Hned
po této volbě si delegáti odhlasovali další
členy výborů, aby se mohlo dále pokračovat. Ve složení komisí tak byli následující členové: sčítací komise (Jiří Přikryl,
Jan Kubalák a David Pekař), mandátová
komise (Luděk Weiser, Michal Franc,
Vítek Minx), návrhová komise (Lubomír Baláž, Jiří Svozil, Petr Kouřil), volební
komise (Jaroslav Čížek, Jan Novotný,
Ondřej Škultéty). Všichni členové byli
zvoleni jednohlasně bez jakéhokoliv protinávrhu.

jak dopadla volba pøedsedy ofs prostìjov?

Po tomto aktu dostal slovo předseda
mandátové komise Luděk Weiser.
„Z pozvaných jedenačtyřiceti delegátů je
nepřítomno dvanáct a přítomných devětadvacet. Valná hromada je tímto usnášeníschopná,“ přednesl na plénu.
Následně si delegáti schválili veškeré
další administrativní záležitosti, aby už
poté přišla na řadu zpráva o činnosti posledních dvou let od předsedy Milana
Elfmarka. „Hodnocení činnosti nejen
výkonného výboru, ale i celkově našeho okresního fotbalu od poslední valné
hromady není jednoduché. Už rok je
veškerý amatérský sport ochromen.
V minulém ročníku se neodehrála celá
jarní část, v tom letošním je situace zatím
ještě horší, když se nestihla dohrát ani
část podzimní. Tímto bych chtěl určitě
poděkovat všem činovníkům, rozhodčím i hráčům za to, že se i v této nelehké
době podařilo odehrát relativně vše, co
se odehrát mohlo. I za těch složitých
podmínek, které, pevně věřím, dokážeme dodržovat i po návratu na trávníky,“

vyjádřil se první muž Okresního fotbalového svazu Prostějov.
Elfmark nezapomněl zmínit důležitý
přínos komise STK, která hlídá hladký
průběh soutěží a v posledním roce měla
práce bezesporu nejvíce vinou různých
opatření. Jedním z největších problémů
vidí předseda nedostatek rozhodčích,
kterých na okresní úrovni stále spíše
ubývá. Jako velkou pomoc do budoucna
viděl zařazení pomocných klubových
rozhodčích. U nich ovšem také nastaly
problémy ohledně toho, že nízké procento z nich je ochotno se zúčastnit semináře před začátkem sezóny, aby dostali
důležité informace. Celkově se však i tak
jako pomocný rozhodčí zapojilo 28 osob
do 84 utkání.
V neposlední řadě nezapomněl předseda také promluvit o mládeži, kde zdůraznil, že nejdůležitější pro rozvoj mládeže
je zájem klubů, který snad vydrží i po
pandemické situaci a základna se bude
rozšiřovat.
Po této zprávě následovala další tentokrát
hospodářské komise, kterou si vzal na
starost Pavel Peřina. Ucelená zpráva prezentovaná projekcí byla za poslední čtyřleté období. Hospodaření OFS bylo do
loňského roku v kladných číslech, pouze
poslední rok znamenal snížení rozpočtu
především díky dotacím klubům na
jejich mládežnické kategorie v celkově
výši 228 tisíc. Revizní komise potvrdila,
že žádné nesrovnalosti ohledně těchto
zpráv nenašla.
Do diskuse se v letošním roce žádný
z delegátů nezapojil, takže se mohlo
rovnou přejít k hlasování o předsedo-

/KNCP'NHOCTMFQUVCNFčX÷TWQFXwGEJ\×éCUVP÷PÚEJFGNGI¾Vč Foto: Jan Frehar.

vi. Jelikož současný předseda Milan Elfmark neměl protikandidáta, odhlasovala
si valná hromada veřejné hlasování. Pro
pokračování současného šéfa bylo všech
28 přítomných klubů, jediným, kdo se
zdržel, byl právě předseda.
Hned po krátkém potlesku přišla na řadu
tajná volba nového výkonného výboru,
kde o šest pozic usilovalo devět kandidátů. Po hlasování všech delegátů následovala krátká pauza, kdy volební komise
sčítala hlasy. Zhruba po čtvrthodině bylo
jasno. Svou pozici z minulých let udrželi
pouze tři z pěti kandidujících členů. Roman Minx, Josef Sklenář a Miroslav Juránek. Dvěma nováčky se už po prvním
kole stali František Kocourek a Zdeněk
Vysloužil.
O posledním členu VV však rozhodnuto
v prvním dějství nebylo. Jiří Přikryl i Matěj Vybíhal totiž získali shodně 16 hlasů
a muselo tak rozhodnout druhé kolo. Do
něj se už nepodíval Jan Kubalák a Tomáš
Sedlák. Hlasování skončilo poměrem
18:10, kdy se stal novým členem výkonného výboru Matěj Vybíhal.
Poslední volby čekaly na členy do revizní

komise, která měla před zahájením čtyři
členy. Jelikož se však František Kocourek
dostal do výkonného výboru, zůstala na
kandidatuře pouze tři jména. Delegáti si
tak stejně jako u volby předsedy odhlasovali veřejné hlasování a všechny tři kandidáty (Vítek Minx, Ivan Polák, Luděk
Weiser) do funkcí potvrdili.
Závěrečné slovo páteční valné hromady
patřilo znovu již nově zvolenému předsedovi Milanu Elfmarkovi. „Chci poděkovat všem svým spolupracovníkům za
poslední čtyři roky, ať už se jedná o výkonný výbor, či všechny komise, v neposlední řadě především svým sekretářům,
ať už to byl Zdeněk Vysloužil, či nyní Petr
Antoníček, kterému přeji spoustu sil o do
dalšího období. Bez nich si svou práci neumím představit. Velké poděkování také
patří vám všem, kteří tu dnes jste, i delegátům, kteří jsou nepřítomni. Také všem
rozhodčím i hráčům a členům FAČR za
jejich činnost. Pevně věřím, že v dalších
čtyřech letech zase společně posuneme
náš okres na vyšší úroveň,“ dodal na konci valné hromady předseda za potlesku
přítomných.
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Resumé: Posledním
členem VV se stal
Matějj Vybíhal.
y
Resumé: Milan Elfmark byl jednohlasně
zvolen předsedou na další čtyři roky.

volby do revizní komise ofs prostějov
Luděk Weiser
Vítek Minx
Ivan Polák

28 hlasů, 1 se zdržel
28 hlasů, 1 se zdržel
28 hlasů, 1 se zdržel

čísla z valné hromady ofs prostějov
Celkový počet delegátů:

41

přítomno:

29 (70,6 %)

nepřítomno:

12 (29,4 %)

Výkonný výbor:

3 noví členové ze 6 (50 %)

Revizní komise:

2 noví členové ze 3 (66 %)

Resumé: Po prvním kole se do VV dostala pětice Roman Minx, František Kocourek, Miroslav Juránek, Josef Sklenář a Zdeněk Vysloužil.
Do druhého kola postoupil Matěj Vybíhal a Jiří Přikryl.
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PROSTĚJOV Ještě devět dnů před
valnou hromadou nebyl znám jediný
kandidát na místo předsedy. Současný
šéf okresního fotbalu Milan Elfmark
totiž dlouho zvažoval, zda v této funkci bude pokračovat. Nakonec se však
jeho jméno na kandidátce objevilo
atakézůstaloosamoceno.Veveřejném
hlasováníjejpodpořilyvšechnyzúčastněné kluby, a co se očekávalo již před
valnou hromadou, bylo v pátek po
osmnácté hodině oficiálně potvrzeno.

by nedorazily také jen kvůli pozitivním
výsledkům z předchozích dnů. Jako velkým pozitivem se ukázala varianta zajistit
testování přímo na místě, které k dobré
účasti také jistě pomohlo. Pozitivem bylo,
že nenastaly žádné komplikace v podobě
třeba právě pozitivních testů.“
yy Stejně jako před čtyřmi lety jste
nenašel protikandidáta, delegáti vás
navíc jednohlasně zvolili i na další
čtyři roky. Máte z toho radost a cítíte
podporu od klubů za vaši práci?
„Vzhledem k tomu, že u veřejného hlasoJan FRÉHAR
vání je to takové složitější, co se týče nějayy Jak hodnotíte účast hned devěta- kých nesouhlasů, tak z tohoto pohledu
dvaceti delegátů v této nelehké době? tomu zase takovou váhu nepřikládám. Na
„Domnívám se, že na panující poměry druhou stranu, jak jste sám říkal, když se
byla účast opravdu slušná. Některé klu- nenajde protikandidát, je to asi známkou,

že naše práce nebude až tak špatná a že
jsme něco dokázali. Taky se můžeme bavit
o tom, jaký je vlastně zájem dělat nějakou
veřejnou funkci. Ale určitě člověka potěší,
když vidí, že jeho snaha má význam.“
yy Myslíte si, že vás s přihlédnutím
k pandemii čeká nejtěžší období
v čele OFS?
„Já si to tak nepřipouštím. Dá se říct, že
jsme udělali všechno, co jsme z našeho
pohledu pro kluby udělat mohli. Největší problém je, kdy se bude moci začít
zase sportovat, a to bohužel nedokážeme
ovlivnit. Od toho se budou další věci
odvíjet. Jaký bude zájem klubů, zda to
některé zcela nesemele. Až pak se budeme bavit o tom, co nám roční výpadek
sportu přinese. Zatím tedy roční, protože

Foto: Jan Frehar.

ty dva měsíce, co soutěže probíhaly, asi
nemá význam příliš přeceňovat. Těžko
nyní můžeme mluvit o tom, kdy se vše
vrátí do obvyklého režimu.“
yy Nepanují právě obavy, zda klubů
neubude?Vmládežiužjetoznatelné…
„Určitě to bude především pro kluby
velmi složité a bude na nich, jak se s tím
dokážou popasovat. Už nyní nemáme
soutěž dorostů a obávám se, aby nám
klubů neubylo. Situace v žákovských kategoriích také není růžová, uvidíme, jak
se trenérům a klubům podaří dostat děti
zpátky z režimu, na který si za poslední
rok zvykly. Jde spíše o odhady. Přeji však
všem klubům, aby zaznamenaly co nejmenší ztráty a vrátily se minimálně stejně
silné, jako byly dřív.“

