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Seniora skoply
Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Mají to dobře spočítané! Dokud ti nebylo patnáct,
nejsi trestně odpovědný a loupit můžeš zdánlivě bez následků.
Alespoň tak to vypadá v případě dvou nezletilých lupičů, kteří loni
v září v blízkosti OC Haná v Plumlovské ulici v Prostějově opakovaně skopli na zem důchodce a utekli i s jeho mobilem. Na celou „akci“
dohlížel tehdy dvacetiletý Mario Hangurbadžo. A za to nyní stanul
před Okresním soudem v Prostějově.
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Nemohli se na to dívat
Prostějov (mik) - Ukliďme Hloučelu
sice ještě ani nezačala, ovšem někteří
jedinci si už dobrý úmysl, jako pomoci
přírodě, vzali za svůj. Večerník během
víkendu narazil na manželskou dvojici, která z procházky po biokoridoru
táhla s sebou dva velké igelitové pytle
plné odpadků. „Bůhví jestli se nějaká
hromadná akce vůbec uskuteční, ale
klidně se jí také zúčastníme. Teď ale
chodíme každý den k Hloučele s pejskem, takže pokaždé toho bince trochu
uklidíme. Já nesu papíry, manžel zase
většinou PET lahve. Takže to teď někde hodíme do kontejnerů. Odpadu je
okolo Hloučely neuvěřitelně moc a my
se na to už nemůžeme dívat,“ svěřila se
Večerníku Jana Ptáčková z Prostějova.

Opravdu si koupil mléko
Prostějov (mik) - Zajímavý příspěvek
dorazil do redakční pošty Večerníku.
A pak nevěřte bezdomovcům? „Šel
jsem nakupovat do Kauflandu a před
ním stojící bezdomovec mě požádal
o drobné peníze. Prý si chce koupit
mléko. Houby mléko, říkal jsem si,
chce to na krabicové víno. Muž ale
vypadal celkem slušně, takže jsem mu
dal dvacku a šel nakupovat. Pustil jsem
to úplně z hlavy, když jsem ale vycházel z prodejny, spatřil jsem toho muže
znovu! S dalšími dvěma bezdomovci
se dělil o tři zakoupená trvanlivá mléka
prodávaná v akci. Byl jsem příjemně
v šoku,“ napsal Večerníku pan Miroslav
z Prostějova. Ne všichni bezdomovci
tak utrácejí peníze za alkohol...
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Martin ZAORAL
PROSTĚJOV Je to malý krok
pro člověka, ale velký skok
pro Prostějov! I to si mohl říci
člověk, jenž se jako první prošel nad rušnou výpadovkou
z města ve směru do Kostelce
na Hané. Učinil tak po zatím
provizorním přemostění,
které se zde objevilo po nedávné uzavírce. Zhruba za
rok by na stejném místě měl
stát plnohodnotný silniční
most. Právě ten bude součástí budovaného severního
obchvatu města.
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„7 dnù Veèerníku v kostce“
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•• Pondělí
P dělí ••
Lockdown Vrahovické. Vždycky mě zajímal překlad hojně užívaného slova
lockdown. Tím nejpřesnějším je zřejmě české slovo uzávěra. Kromě uzávěry
máme v Prostějově od začátku týdne navíc i uzavírku Vrahovické ulice. Trvat
by měla až do poloviny letních prázdnin.
•• Úterý ••
Zpívala správně. „V ten deň, v ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň,
keď list už obrátim a údel svoj už neuniesem. Keď sláva pominie a zrazu
všetko bude tak márne, v ten deň chcem povedať: žila som správne,“ svěřila se jedna z mála zpěvaček, která přemýšlela o tom, co a proč zpívá. Zpěvu
podřídila svůj život a i proto s námi její písničky zůstanou ještě řadu let. Hana
Hegerová, která v prostějovském divadle naposledy vystupovala nedlouho
předtím, než v roce 2011 ukončila kariéru, zemřela ve věku 89 let.
•• Středa ••
Deštivý den v Prostějově. „Když nemáš na lepší, normální život ti vystačí.“
To je hlavní myšlenka docela optimistického filmu Woody Allena Deštivý
den v New Yorku. Jeho (zatím) poslední snímek byl zařazen do programu
Moje kino Live prostějovského kina Metro 70.
•• Čtvrtek ••
Otec města. Říká se, že otcem vlasti je Karel IV., otcem národa František
Palacký a otcem republiky „tatíček“ T. G. Masaryk. Za otce novodobého
Prostějova by se dal považovat jeho někdejší starosta Karel Vojáček. Peníze
bohatého, nicméně bezdětného lékárníka a politika putovaly mimo jiné na
výstavbu prostějovského Národního domu. Karel Vojáček zemřel před 122
lety na rakovinu hrtanu. Bylo mu 51 let.
•• Pátek ••
Zvířata ve Zlaté bráně. Týrání zvířat je, když koktavý člověk učí mluvit papouška... Bestiář je kniha obsahující popisy skutečných i mytických zvířat
a jiných bytostí. Stejný název si pro svoji výstavu v prostějovské Zlaté bráně
zvolil také výtvarník a bývalý hokejista Lukáš Musil.
•• Sobota ••
Divadlo na ulici. „Život je krásné divadlo, žel, repertoár nestojí za nic,“ posteskl si Oscar Wilde. Zatímco kulturní svatostánky jsou již více jak rok uzavřené, tragikomické divadlo života běží stále dál. O víkendu jsme si tak mohli
připomenout Světový den divadla.
•• Neděle ••
Acta non verba. „Neslibuj, že vykonáš, nehonos se, žes vykonal, ale ponech
svým skutkům, aby za tebe mluvily,“ doporučoval moudrý Jan Amos Komenský, který se narodil přesně před 429 lety. Ve stejný den si všichni učitelé
připomínají svůj svátek, tradiční ocenění těch nejlepších v prostějovském
divadle se však letos konat nebude.

&21É6327ħð,/2
Vrahovická bez potíží. Máme za
sebou první týden uzavírky jedné z nejfrekventovanějších ulic
v Prostějově. Práce na rekonstrukci
Vrahovické ulice se sice rozbíhají
poměrně pomalu, ovšem uzávěru
berou řidiči s nadhledem a podle
všeho i s ledovým klidem. Nedošlo
zatím k žádným komplikacím, na
dopravu dohlížejí i policisté.
&21É68',9,/2«
Jestřábi bez kouče. Další slavné
jméno na lavičce prostějovských
hokejistů skončilo už po jediné odtrénované sezóně. Vedení LHK se
rozhodlo, že neprodlouží smlouvu
s Jiřím Šejbou, který nepřivedl mužstvo do vytoužené hlavní části play
off Chance ligy. Autor hattricku ve
slavném zápase MS 1985 v Praze
proti Kanadě tak sbalil fidlátka.
=$&+<7,/,-60(
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Agentura 1iYäWĚYDSUHPLpUD]UXäHQD&KWĚMtKRY\PUVNDW
Během letošních Velikonoc měl
Prostějov navštívit premiér České
republiky Andrejko Kakiš. Příjezd předsedy vlády domluvil jeho
spolustraník primátor Prostějova
Francimór Kopačka. Z dobře informovaných zdrojů Agentury Hóser
však bylo zjištěno, že Kakiš do Prostějova nepřijede.
„Pozvání panu premiérovi stále platí, ale je fakt, že jsem byl upozorněn
bezpečnostními složkami, že mu
v Prostějově hrozí nebezpečí. Byla

rubriky
Večerníku

odhalena reakční skupina říkající
si Kouše pes, která se na Velikonoční pondělí chystala pana Kakiše
zmrskat. Údajně kvůli protikoronavirovým opatřením a uzavření
hospod,“ krčí rameny primátor
Kopačka, který Agentuře Hóser zároveň sdělil, že by předsedovi vlády
byl schopen zajistit bezpečnost. „On
má sice svoji drsnou ochranku, ale
my bychom zase byli schopni celé
náměstí obšancovat strážníky. Pan
Kakiš by se na radnici bezpečně dostal a pak bychom za ním zabouchli
vrata,“ uvedl Francimór Kopačka.
Policisté však zveřejnili oficiální
zprávu, že u členů spolku Kouše pes

KRIMI
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Telefonická volání o pomoc se
vyznačují značnými rozdíly.
Muž z Plumlova se na lékařské
záchrance opakovaně dožadoval příjezdu sanitky s tím, že má
obrovské problémy s dýcháním.
Dokonce vyhrožoval, že pokud
ho neodvezou do nemocnice,
sám si ublíží. Tento na první pohled ryze zdravotnický problém
měl však policejní dohru...


Čtyřiapadesátiletý Plumlovan
byl totiž opilý, jak zákon káže,
tudíž kromě lékařů záchranky
dorazila na místo i policejní
hlídka. Muž nadýchal 2,86 promile alkoholu a jelikož žádné
zdravotní potíže ve skutečnosti
neměl, skončil sice pod dohledem lékařského personálu, ovšem toho ze záchytky!

www.vecernikpv.cz

byly při domovních prohlídkách nalezeny desítky pomlázek s pentlemi,
na kterých byly nápisy Kakiše do
koše, Kakišovi na holou či sešviháme
Kakiše. „Podle předběžně zjištěných
okolností hrozí premiérovi republiky v Prostějově nebezpečí, ti teroristé
to s jeho vymrskáním zřejmě myslí
vážně. Policie proto upozornila primátora na hrozící nebezpečí a teď
už je to jen na něm, zda i přesto bude
riskovat návštěvu pana Kakiše. My
jsme mu doporučili návštěvu zrušit,“
uvedl tiskový mluvčí prostějovské
policie Frantál Výhonek.
Jak následně Agentura Hóser zjistila, primátor skutečně dal na rady

policie a návštěvu premiéra zrušil.
„Volal jsem Andrejkovi, že jestli nechce prodělat pravý hanácký mrskut, ať raději zůstane doma v Průhonicích nebo nechť do Prostějova
pošle jen svoji ženu. Pan Kakiš mi
ale odpověděl, že tedy raději zůstane doma a svoji manželku vymrská
sám,“ uvedl primátor Prostějova
Francimór Kopačka.
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.

BRUNO ČERVEŇAK
se narodil 18. května 2005 a jeho trvalé bydliště je hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 9. března 2021. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 15 do 16 let, měří mezi
173 až 175 centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči a černé vlnité vlasy.

30 500 000

Kolem třiceti a půl milionu
korun by se měly pohybovat
náklady na probíhající rekonstrukci hráze plumlovské přehrady. Voda v nádrži nebude
úplně vypuštěna, ale jen zčásti.
=$8-$/1É6

LUKÁŠ VYKYDAL

Foto: Michal Kadlec

Modelář z Vrahovic má velice
atraktivní zábavu. Ve svém volném
čase vyrábí papírové modely železničních vozidel, převážně lokomotiv. Jeho rozsáhlou sbírku a šikovnost mu lze jen závidět..
=$6/(&+/,-60(«

„NEZAZNAMENALA
JSEM ANI JEDNOU,
ŽE BY SI NĚKDO NA
NĚCO STĚŽOVAL...“
Náměstkyně
prostějovského
primátora Alena Rašková si
pochvaluje průběh prvního týdne
uzavírky Vrahovické ulice i přístup
a reakce spoluobčanů na omezení
nejen v dopravě.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

16/3 °C

¶WHUÙ

18/5 °C

Støeda

19/6 °C

Ètvrtek

18/6 °C

Pátek

16/5 °C

Sobota

14/5 °C

Nedìle

13/5 °C

Taťána
Arnošt
Kvido

KRYŠTOF MIRGA
se narodil 19. ledna 2006 a jeho trvalé
bydliště je hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 4. ledna 2021. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 14 do 15 let,
měří mezi 162 až 163 centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči a černé vlasy.

Hugo
Erika
Richard

Ivana
Zdroj: meteocentrum.cz
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Legendární PONORKA se navždy POTOPILA
zjistili jsme

Non-stop bar v Mlýnské ulici
vyhlášený svou česnečkou

SKONČIL
PROSTĚJOV I tohle je kus prostějovské historie. Non-stop bar
Ponorka v Mlýnské ulici řadu let
představoval poslední útočiště
lidí táhnoucích z již zavřených
hospod, jimž se ještě nechtělo
domů. Hlavními lákadly nevelkého podniku byly jukebox,
topinky a hlavně vyhlášená česnečka. Právě Ponorka se stala
jedním z řady podobných podniků, které po skončení vládních
restrikcí spojených s koronavirem už neotevřou.
Ponorka v Mlýnské ulici se už nad
vodu nikdy nevynoří. Mezi lidmi

Martin ZAORAL
z Prostějova po ní zůstává spousta
často alkoholem zamlžených vzpomínek. „Říká se, že slušní lidé chodí
z hospody domů za světla. A díky
Ponorce bylo možné tuto podmínku bez problémů splnit. Sedět se
v ní dalo až do bílého rána, ačkoliv
předchozí zábava v ní už většinou
pomalu upadala,“ ohlédl se nostalgicky jeden z pamětníků, který zároveň
vyzvedl asi největší lákadlo podniku.
Tím byla česneková polévka, jíž někteří z návštěvníků přisuzovali přímo zázračné účinky. „Byla nejlepší
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v Prostějově a dokázala člověka dostat z nejhoršího. Neuvěřitelně dlouho si držela svoji špičkovou kvalitu,
což se třeba o pivu rozhodně říct nedalo. Co jsem ale slyšel, tak se prý asi
před čtyřmi lety pokazila. To se pak
ani nedivím, že podnik skončil, bez
ní nebyl důvod tam chodit,“ uzavřel

s úsměvem muž s tím, že on sám
podnik již dobrých 15 let nenavštívil.
Ne všichni vzpomínají na Ponorku pouze v dobrém. „Pro mě to byl
hlavně důvod, kvůli němuž jsem
se mnoho nocí pořádně nevyspal.
Mám ji spojenou s vyřvávajícími
opilci, hlučnými bitkami, poblitými

auty a občas i urvanými zrcátky,“ ulevil si jeden z obyvatel Mlýnské ulice.
Ať už mají lidé z Prostějova na Ponorku vzpomínky pozitivní, či negativní,
éra tohoto „pajzlu“ už je definitivně
pryč. Člověk si to uvědomí i při pohledu na honosný penzion, který vyrostl
v jejím bezprostředním sousedství.

V minulých týdnech do života našich předškoláků a školáků i jejich rodičů zasáhly dvě
zásadní události. Tou první bylo uzavření
mateřských a základních škol. Město toto
rozhodnutí nemohlo nijak ovlivnit, jen jsme
respektovali příslušné vládní nařízení.
Druhou událost jsme ovšem jako obyvatelé
Prostějova ovlivnit mohli. V návaznosti na
aplikaci ochranných nástřiků ve školách
a školkách se začaly šířit poplašné zprávy o jejich nebezpečnosti. Padaly přitom výrazy jako
„karcinogenní“ nebo „nebezpečný experiment
na dětech“. Bohužel se k šiřitelům „fake news“
přidaly i některé veřejně činné osoby. Zprávy
tentokrát nešly z žádných dezinformačních
webů, ale z komunikačních kanálů několika
našich zastupitelů, a dokonce i z e-mailové
schránky Senátu. Nástřik, který pomáhá chránit řadu veřejných budov v České republice
i zahraničí, se stal předmětem politického boje.
V minulých dnech ke všem dokumentům
dokazujícím nezávadnost příslušného moderního přípravku přibylo také zcela nové
stanovisko soudního znalce, které potvrzuje
jak účinnost, tak i zdravotní nezávadnost přípravku. Nevím, jestli to konečně přiměje šiřitele
falešných zpráv vzít svá slova zpět, ale moc
bych si to přál. Zdraví našich dětí si to zaslouží.

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX
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PROSTĚJOV Tohle bude hodně zajímavé sledovat!
Stanou se zájemci o byty u prostějovské Galy, o jejichž
výstavbě Večerník informoval v minulém vydání, obětí
podvodu? Nebo naopak získají relativně levné a moderní bydlení v blízkosti tradiční továrny? Projekt, v němž
působí kontroverzní Kateřina Koldová, je sice teprve na
začátku, podobných otázek však vzbuzuje celou řadu.

Všech minimálně padesát bytů, které by
měly teprve vzniknout na místě bývalé jídelny v areálu Galy Prostějov, by dle našich
informací již mělo být prodáno. Zájemci už
dokonce podepsali rezervační smlouvy a složili stotisícové zálohy.
Na detaily celého projektu se Večerník zeptal
realitního makléře, jenž měl na starost prodej
jednotlivých bytů. Moc sdílný ovšem nebyl.
„Ano, nějak jsem se na tom podílel. Nemám
však moc chuti se k tomu vyjadřovat,“ uvedl
pan Martínek, který nebyl ochotný odpovědět ani na otázky, kolik bytů bylo v nabídce
a zda ještě nějaké zůstávají volné. Neposkytl
nám ani kontakt na jednatele společnosti, jež
za výstavbou bytového domu stojí.

5HDOLWQ¯PDNO«ï]DïL]RYDOVPORXY\
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u Galy“

Večerníku se naopak podařilo kontaktovat jednoho z řady zájemců. Ten vyjádřil svoji
plnou důvěru v uvedený projekt. „Už je na čase začít stavět, pokud vím, tak se v předmětné záležitosti čeká na stavební povolení, mělo by být vydáno každou chvíli,“ prohlásil muž, jenž jinak v celé záležitosti neviděl žádný problém. „Od počátku jsem věděl,
že bude dům stát kousek od Galy, v rámci prohlídek jsme se na tom místě byli podívat,“
vyjádřil se člověk, jenž podobně jako ostatní již složil rezervační poplatek ve výši sto
tisíc korun.

Za vším
KOHGHM
.ROGRYRX

Právě on nám rovněž potvrdil, že ohledně koupě bytu jednal s výše uvedeným realitním makléřem. „Nyní už vše řeším s paní Koldovou,“ dodal. Jak už Večerník opakovaně uvedl, právě
Kateřina Koldová stála za projektem Domova pro seniory v Bedihošti. Přestože byla v té době
v osobním bankrotu, tak od obce výhodně získala pozemek a od státu pětimilionovou dotaci.
Dům se však ani po dlouhých šesti letech nepodařilo uvést do provozu. Rovněž její předchozí společník, jímž byl bývalý bankéř Emil Macků, skončil kvůli společnému podnikání před
soudem. Stalo se tak kvůli společnosti, jejímž jednatelem byl oficiálně syn Kateřiny Koldové.
Ten se však v dané záležitosti nijak neangažoval a později skončil ve vězení kvůli prodeji drog.

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství

pro Večerník

Martin
ZAORAL

EXKLUZIVNĚ
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Jan Saudek ovlivnil i skvìlou

Helenu Kadlèíkovou
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vizitka regionálního autora pro výstavu s Janem Saudkem
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Helena
KADLÈÍKOVÁ (45)
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Bydlištì

Prostìjov

Proè fotím 3URWRçHFKFL]KPRWQLWQHER]YLGLWHOQLWQiSDGQHERREUD]NWHUìE\
MLQDNSRPLQXOYPpP\VOLQHERSĨtWRPQRVWL.G\çIRWtP]PUD]XMLSĨtWRPQRVW
a beru si ji s sebou do budoucnosti.

Vzkaz pro pana Saudka Obzvláštì v mých fotografických zaèátcích
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/LGÇVHYHYHONÇP]EDYRYDOL Hotovo! Ve staré nemocnici
SVĎ 7HóFKWøMËxWøĀDWD je všech 25 bytù obsazených

2QFNQWJÚEJO÷UÊEÊEJOCTPÆJQJNGF¾PÊPCwGNPQXÚFQOQXKFXQWNGVÚ$CF[7FCV
UVCTwÊRGLUM[XwCMQDX[MNGDÚX¾XGNMÚRTQDNÆO
Foto: Facebook

ČECHY POD KOSÍŘEM Vypadalo to jako velká pohroma. Loňský začátek koronavirové krize
s sebou přinesl smutný fenomén.
Lidé se ve velkém začali zbavovat
psů. Během jediného dne v útulku Voříšek v Čechách pod Kosířem ubytovali i šest psů, tedy

Napsáno
SĊHG

28. 3. 2011

tolik, kolik jindy za celý měsíc.
Večerník zajímalo, jak se situace
vyvíjela v průběhu uplynulého
roku 2020.
Dle provozovatele útulku Voříšek
svoji roli v loňském strmém nárůstu
odložených psů sehrály i nově zavedené pokuty za nedodržování zákona

o povinném čipování. Během roku
se však již situace vrátila do normálu.
„Nalezených psů je sice stále poměrně dost, ale právě díky čipům se drtivá většina z nich vrátí zpět ke svým
majitelům,“ reagoval na náš dotaz Leopold Dostál, který v průběhu „koronavirového“ roku naopak zaznamenal
markantní nárůst poptávky po štěňatech. „Je to abnormální. Každý den
mi volá tak dvacet lidí s tím, jestli nemáme nějaká štěňata, že by si je chtěli
vzít domů. My jim ovšem nemůžeme
vyjít vstříc. V našem útulku dlouhodobě převládají spíše starší, větší a nějakým způsobem hendikepovaní psi,
které bývá problém udat. O ty mladé,
zdravé a menší bývá zájem nepoměrně větší,“ srovnal Dostál s tím, že občas se setkává s dotazy, kdy budou mít
v útulku zase štěňata. „To my opravdu
nikdy nemůžeme ovlivnit,“ upozornil
všechny případné zájemce.
Útulek Voříšek v Čechách pod
Kosířem je od začátku března
kvůli zostřeným protiepidemickým opatřením uzavřen. V případě zájmu o konkrétního pejska
si ho však lidé mohou po telefonické domluvě vyzvednout.
(mls)

&čOUGUVGTXCTG¾NWUVCTÆPGOQEPKEGLKåJQUVÊUXÆPQXÆP¾LGOPÊM[C\¾ąÊ
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2x foto: Martin Zaoral 1x foto: SokA

PROSTĚJOV Tady se to podařilo! Ještě před pěti lety byla budova „staré nemocnice“ ve skutečně
dezolátním stavu. Nyní už prostějovská perla meziválečné funkcionalistické architektury opět
slouží lidem. Stal se z něj komunitní dům určený zejména starším
lidem z Prostějova a okolí. Jeho
kapacitu se pak podařilo velmi
rychle naplnit. Následovat by ještě měla oprava někdejší kaple, pro
niž se stále hledá využití A poté už
tento STÍN MINULOSTI prostějovské mapy nadobro zmizí.
Pozoruhodný a neokázale krásný
Dům řádových sester se řadu let nacházel v trestuhodném stavu. Olomoucký kraj jej před necelými pěti

lety prodal společnosti HOME FIT,
která se zavázala dům zrekonstruovat
a dále jej využívat pro poskytování
sociálních služeb. Mezitím se z budovy v dezolátním stavu stala kulturní
památka. To sice plány na její opravu
zkomplikovalo, naštěstí však zcela
nezmařilo. V domě po kompletní
rekonstrukci vznikly převážně jednopokojové bezbariérové byty určené primárně seniorům. Funguje zde
i sociální program. „Všech pětadvacet
bytů je hotových a už má své nájemníky. Jedná se o starší lidi z Prostějova
a okolí,“ potvrdil Večerníku brněnský
architekt Josef Holý zastupující společnost, která objekt koupila.
Následovat by ještě měla rekonstrukce někdejší jídelny a zejména

3RGDĆËVH]PUWYÛFKYVW¿QËæLGRYVNÇXOLêN\"
Pokud se najdou potřebné finanční prostředky, může v Prostějově vzniknout ojedinělý
projekt směřující k oživení ne tak dávné historie. Členové Okrašlovacího spolku města
Prostějova přišli s nápadem obnovení židovské uličky, která ve Školní ulici byla zbourána
těsně před výstavbou kina Metro v roce 1970.
Projekt si získává už podporu i mezi radními.
Osud židovských domů ve Školní ulici se začal
pečetit od doby okupace Německem. „Když přeskočíme první a zejména druhou světovou válku,
která znamenala téměř likvidaci židů, zastavíme
se v letech 1970 až 1972. Kvůli stavbě kina a velkého parkoviště došlo ve Školní ulici k demolici
všech domů s lichými čísly, zmizela tedy celá
jedna půlka ulice. Nyní by se slušelo nějakým
způsobem připomenout existenci těchto domů.
Rád bych k tomuto projektu použil i některé
dochované dokumenty, které se mohou nachá-

zet u občanů, pro něž dřív ve Školní ulici nežili
jen anonymní lidé, ale sousedé, přátelé nebo jen
známí,“ vyzývá tímto Josef Dekastello pamětníky, kteří by mohli přispět jakýmikoliv poznatky,
fotografiemi, či dokonce filmovými záběry židovské uličky. „S nápadem obnovení židovské
uličky přišel pan Dekastello již před několika lety.
Společně jsme navštívili památkáře v Olomouci
s nápadem namalovat průčelí domků přímo na
městské hradby. Bohužel nám bylo sděleno, že to
nelze, tudíž hledáme to nejlepší náhradní řešení,“
sdělila nám Milada Sokolová, prostějovská radní
a předsedkyně kulturní komise města. A jak dodala, na onom náhradním řešení se už intenzivně
pracuje. „V současné době byly shromážděny fotografie průčelí židovských domků s lichými čísly popisnými a následně jsme se obrátili na pana
Vincence s prosbou, zda by je graficky přenesl do
jedné roviny, což znamená, že vznikne široko-

úhlý pohled na průčelí všech domů jedné strany
ulice. Jakmile nalezneme tu nejlepší variantu řešení a záměr se ujme mezi Prostějovany, budeme
nuceni vyřešit otázku potřebných finančních
prostředků. Obrátit bychom se mohli i na českou
Židovskou obec, sponzory či se pokusit získat
kulturní grant z města, to ovšem nechci vůbec
předjímat,“ říká Milada Sokolová.
Prostějovanům by se tak naskytla jedinečná
možnost připomínky historie, a to nikterak dávné. V tomto případě se ovšem bude jednat hlavně o peníze. „S paní kolegyní Sokolovou jsme
tento nápad probírali a také mně se to všechno
líbí. Ale to víte, právě mě bude nejvíce zajímat,
kolik to všechno bude stát. Pokud by šlo o rozumnou částku, kterou bychom z rozpočtu na
podobné akce mohli vyčlenit, zvednu pro tento
návrh sám ruku,“ řekl Večerníku Miroslav Pišťák,
starosta města.

kaple, kde by mělo vzniknout společenské srdce domu přístupné i veřejnosti. „Ohledně budoucího využití
bychom ještě rádi jednali s městem
Prostějovem i Olomouckým krajem. Bohužel situace ohledně šíření
covidu tohle všechno zablokovala, je
těžké se nyní s někým sejít,“ ozřejmil
Holý.
Dům řádových sester od architekta Eduarda Žáčka byl v areálu staré
nemocnice postaven v roce 1933.
Nejprve sloužil jako obytný dům pro
ošetřovatelky, které pracovaly v blízké
nemocnici. Později se sem přesunula
i některá oddělení. Odborníci jej považují za jednu z nejlepších staveb v Prostějově a výjimečně podařený příklad
funkcionalistické architektury. (mls)
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Školní ulice se za posledních deset let podstatně změnila celá. Bylo zrekonstruováno zdejší
největší parkoviště v centru města a nový háv
dostaly i starodávné hradby. A právě na nich
Okrašlovací spolek města Prostějova nakonec
skutečně zrealizoval nádherné malby dvou
židovských domů, které tu ještě před rokem
1970 opravdu stály. Pak přišla ale jejich demolice, aby uvolnily místo pro novostavbu
kina Metro. Během let se malby domů staly
vyhledávanou atrakcí pro návštěvníky centra Prostějova. V živé paměti ale máme také
okamžik, kdy dva roky po jejich realizaci poničil malby sprejer. Dodnes se ho nepodařilo
vypátrat, Okrašlovací spolek ale namalované
židovské domy zbavil sprejerských výtvorů
na vlastní náklady. Od té doby krásné malby
krášlí Školní ulici bez úhony.
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Kojetínská ulice
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Příště: náměstí T. G. Masaryka I
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Před půl šestou večer v neděli 21. března kontaktoval hlídku
patnáctiletý mladík a uvedl, že
byl napaden neznámým mužem.
Strážníci se vydali na místo, kde
se měl celý incident odehrát. Zde
zastihli podezřelou osobu odpovídající popisu. Fyzickému útoku
ppředcházela nejprve
jp slovní výměý
na názorů. Útočník přistoupil ke
tříčlenné skupince kluků a začal
s nimi diskutovat. Těm se to nelíbilo a bylo mu řečeno, aby odešel na
jiné místo, protože se s ním nechtějí
bavit. Odpověď pro něj byla zřejmě
neuspokojivá. Svůj vztek si vybil na
jednom z mladíků, kterému uštědřil tři facky, a navíc došlo k roztržení
bundy u napadeného. K viditelnému zranění nedošlo a lékařské
ošetření mladík nepožadoval. Výše
škody ze strany majitele nebyla na
místě vyčíslena. Svým jednáním
je osmnáctiletý agresor podezřelý z přestupku proti občanskému
soužití. Veškeré zjištěné skutečnosti
byly oznámeny příslušnému správv
nímu orgánu k projednání.

Vtírali se do bytů
Těsně po poledni ve středu
24. března bylo na linku 156 přijato
oznámení o dvou osobách, které se
pohybují po Brněnské ulici a prodávají energie. Hlídka kontaktovala oznamovatele, který uvedl, že
dva chlapíci chodili u nich v domě
a zvonili na obyvatele s nabídkou
levnějšího plynu. V několika případech se údajně pokoušeli dostat
dovnitř bytu pod záminkou, aby
nemuseli sepisovat smlouvy na
chodbě. Strážníci nalezli dvojici
odpovídající popisu ve vedlejším
vchodě. Jednalo se o dva muže ve
věku sedmadvacet a dvacet let. Ti
hlídce sdělili, že jsou externí zaměstnanci pracující pro firmu nabízející levnější energie. Oba byli
poučeni o zákazu podomního prodeje na katastrálním území města
Prostějova. Další přestupkové jednání, kterého se dopustili, byl zákaz
volného pohybu, jelikož nebyli
schopni předložit písemné prohlášení nebo potvrzení zaměstnavatele a trvalé bydliště měli v jiném
kraji, než se nacházeli. Celý případ
byl zadokumentován a oznámen
správnímu orgánu k projednání.

Opilec v pěší zóně
Předminulou sobotu 20. března
po čtvrté hodině si hlídka v centru
města povšimla vozidla, které vjelo do pěší zóny. Jeho řidič na sebe
upozornil velice nejistou jízdou,
chvíli na to automobil zastavil
u jednoho z domů. Strážníci pojali
podezření, zda osoba, která vozidlo
řídí, není pod vlivem alkoholu nebo
jjiné návykové látky. Proto se rozhodli k prověření celé situace. Řidič
byl hlídkou vyzván k provedení
dechové zkoušky. Naměřená hodnota byla u třiadvacetiletého muže
pozitivní s výsledkem 1,83 promile alkoholu. Dotyčný se strážníky
spolupracoval a přiznal se k požití
alkoholu před jízdou. Pokud naměřená hodnota přesahuje hranici
jednoho promile, je řidič podezřelý
ze spáchání trestného činu ohrožení pod
p vlivem návykové
y
látky.
y Celýý
případ byl oznámen Policii ČR a ta
si po příjezdu na místo vše převzala
k dalšímu šetření.

Volal o pomoc, policisté ho odvezli rovnou na záchytku

PLUMLOV Toužil po péči lékaře, že
to ale bude nakonec na záchytce, si
však nepředstavoval! Policisté vyjížděli k případu do Plumlova, kdy muž
středního věku volal několikrát na záchranku s tím, že má zdravotní potíže.
Volání na linku 155 však doplnil tím,
že pokud ho neodvezou do nemocnice, ublíží si. Mělo to však podstatný
háček. Jediným zdravotním problémem muže byla jeho silná opilost...

Michal KADLEC
Kromě toho, že na adresu volajícího muže vyjela sanitka s lékařem, dorazila na místo i policejní hlídka.
„V sobotu dvacátého března před osmou hodinou
volal čtyřiapadesátiletý muž z Plumlova opakovaně
na linku 155, že má dýchací problémy, a hrozil, že
pokud nikdo nepřijede a neodveze ho do nemocnice, tak si ublíží. Na místo se kromě sanitky Zdra-

.521,.$
Neuhlídala si
šrajtofli
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votnické záchranné služby Olomouckého kraje
dostavili také policisté místního obvodního oddělení,“ potvrdil událost František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Policistům bylo hned jasné, že si opilý muž
skutečně může něco udělat! „Ti u zjevně opilého muže provedenou dechovou zkouškou změřili
hodnotu 2,86 promile alkoholu v dechu a zasahu-

jící lékařka uvedla, že stejný incident se v průběhu
týdne opakuje už popáté. Vzhledem k tomu, že
muž svým jednáním ohrožoval svůj život a zdraví, rozhodli policisté o jeho umístění do protialkoholní záchytné stanice. Přítomná lékařka pak
prohlídkou muže stanovila, že takovému postupu
nebrání žádné zdravotní důvody,“ uzavřel tento případ policejní mluvčí s tím, že k žádnému
neštěstí nedošlo.

Hacker nainstaloval =DQHYěUXSDGODIDFND

Minulé pondělí 22. března kolem poledne využil dosud nezjištěný pachatel neopatrnosti
jednasedmdesátileté ženy nakupující v jednom z prostějovských supermarketů. Z kabelky, kterou měla žena při sobě,
jí v nestřeženém okamžiku
odcizil peněženku s finanční
hotovostí a platební kartou.
Celkem jí tak způsobil škodu
vyčíslenou na bezmála 2 000
korun. Policisté věc šetří pro
podezření z trestných činů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

.\EHUQHWLFNÛØWRNQDILUPX

škodlivý software
PROSTĚJOV Moderní doba přináší také moderní zločiny. Své
o tom už ke značné nelibosti ví
majitel firmy z Prostějovska. Zatím neznámý hacker pronikl do
firemní počítačové sítě a znehodnotil ji nainstalováním škodlivého
softwaru. Policisté po něm pátrají
a v případě zjištění mu hrozí až tři
roky kriminálu.
„Z přečinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací podezírají policisté
prostějovské skupiny kybernetické
kriminality neznámého pachatele,
který měl v dosud přesně nezjiště-

né době v nedávných dnech cestou
dálkového přístupu neoprávněně
proniknout do počítačové sítě firmy
z Prostějovska. Pachatel nezjištěným
způsobem překonal zabezpečení
sítě a poté instaloval škodlivý software a smazal zálohované údaje,
čímž firmě způsobil dosud nevyčíslenou škodu,“ popsal čin František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
„V případě dopadení a prokázání
viny pachateli tohoto skutku hrozí
trest odnětí svobody na šest měsíců
až tři roky,“ doplnil Kořínek. (mik)

hodinách vyjížděli prostějovští
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PROSTĚJOV Byl jsi mi nevěrný!
Prásk! Zhruba takový scénář mělo
setkání dvou mladých partnerů
z Prostějova. Dívka měla podezření, že její milý jí jaksi „zahnul“
a rozhodla se nalézt východisko
velice stručně. Bohužel ale sáhla
po násilí, takže údajnou nevěru
museli přijet řešit strážníci.
Co vše může nastat, když se nechováte podle představ partnera, o tom
se přesvědčil dvaatřicetiletý muž.
V úterý 23. března ve večerních

jíí je přítel nevěrný. Následně mu
uštědřila facku a poškrábala jej v pravé části obličeje. Za přítomnosti
hlídky se vyhrocená situace uklidnila,“ informoval Petr Zapletal, tiskový
mluvčí Městské policie Prostějov.
Podle jeho dalších slov napadený
muž lékařské ošetření nepožadoval.
„Žena je pro své počínání podezřelá
z přestupku proti občanskému soužití. Své chování bude vysvětlovat
u příslušného správního orgánu,
kterému byl konflikt oznámen,“ doplnil Zapletal.
(mik)

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Bral hned dvě kola
V dosud přesně nezjištěné
době od 13. do 21. března se
neznámý pachatel nezjištěným
způsobem zmocnil dvou jízdních kol uložených ve sklepní kóji panelového domu na
Sídlišti E. Beneše. Odcizením
pánského kola značky Author
a dámského kola značky Pells
jejich majiteli způsobil škodu
předběžně vyčíslenou na 20
000 korun. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z trestných činů
porušování domovní svobody
a krádeže s osmiletou trestní
sazbou.
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Mario Hangurbadžo odcházel s „podmínkou“

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Jedenadvacetiletý Hangurbadžo
byl obžalován z toho, že se podílel
na loupeži, k níž došlo loni v září.
Zhruba hodinu před půlnocí dva
nezletilí lupiči u OC Haná v Plumlovské ulici dvakrát kopem srazili
na zem čtyřiašedesátiletého důchodce, kterého pak obrali o mobil. Policistům se podařilo nejen
pachatele dopadnout, ale přístroj
dohledat a majiteli jej vrátit. Ten
si následně musel koupit pouze
novou sim kartu v hodnotě pěti set
korun.

9(Ġ(51Ì.8
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z titulní strany

P R O S T Ě J O V Mario Hangurbadžo pochází z početné cikánské
rodiny, která řadu let obývala totálně zchátralý dům v Žeranovské
ulici v Prostějově, jenž byl v průběhu uplynulého týdne srovnán se
zemí. On sám ho již loni společně se svými sourozenci a maminkou Zlaticí opustil, když se přestěhoval na nechvalně proslulou
ubytovnu v Olomoucké ulici. Je to už zhruba pět let, co se dopustil
své první loupeže a dokonce na nějakou dobu okusil prostředí
věznice. Nyní se po čase k Okresnímu soudu v Prostějově opět
vrátil. Úterní líčení sledoval Večerník naživo.

35267ħ-296.e+2

OMEZENÝ
PROVOZ
BYLI JSME
U TOHO
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ŘÁDKOVOU INZERCI
A VZPOMÍNKY
PŘIJÍMÁME
NEPŘETRŽITĚ
NA E-MAILU:
INZERCE@VECERNIKPV.CZ
a TEL.: 608 960 042

'ɜǞǣǪǟǞǠǯǪǝǭǜǧ
ǮǩǜǟǣǧǠǟǠǨ
Poškozený senior z přepadení žádnou velkou vědu nedělal. „Kdyby
mi nevzali telefon, tak bych policii
ani nevolal. Příjemné to sice úplně
nebylo, ale už jsem na to zapomněl. Chci mít hlavně klid,“ prohlásil u soudu starší muž, jemuž
rodina obžalovaného jako náhradu
škody dala rovných tisíc korun.
Sám obžalovaný, jenž už je otcem,
se do loupeže aktivně nijak nezapojil. Dle obžaloby měl pouze
„hlídat“, aby se do ní nepřimíchal
například někdo z náhodných kolemjdoucích.

Hangurbadžo ke všemu doznal
a poškozenému se omluvil, rozhodl se soud zvolit podmíněný trest,
a to konkrétně na dobu 30 měsíců.
V průběhu dva a půl roku trvající
zkušební doby však Hangurbadžo
nesmí spáchat žádný zločin, jinak
se mu tresty sečtou.
„Je to, doufám, poslední varování.
Bohužel rodiče vám dobrým příkladem právě nebyli, nicméně jste
dospělý a je na vás, jaké kamarády i jakou životní cestu si zvolíte.
Budu jen rád, pokud vás nedovede
0ǰǮȰǮǤǟȕǱǜǯǫǪǵǪǭ
až do věznice,“ rozloučil se s obžaVzhledem k těmto okolnostem lovaným soudce Petr Vrtěl.
stejně jako k tomu, že se Mario Rozsudek je již pravomocný.
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Nafackoval chlapci

21030910275
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přeje všem svým čtenářům
krásné a zdravé Velikonoce
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PROSTĚJOV Za sběr separovaného papíru vypsalo vedení magistrátu finanční odměny. Radní na své
poslední schůzi odsouhlasili ceny
za účast v soutěži ve sběru papíru.
Soutěž je vyhlášena pro školní rok
2020/2021. Jejím účelem je vychovávat děti ke třídění odpadů, školy
touto formou získají pak finanční
prostředky na jejich činnost.
„Do soutěže se v letošním roce přihlásilo devět škol, dvě mateřské a sedm
základních. Soutěž probíhá opět ve
dvou kolech. První kolo proběhlo ve
druhé polovině loňského roku od září
do prosince, kdy děti sesbíraly 20,62
tuny papíru. Druhé právě probíhá od
ledna do května. Rodiče a žáci mohou
separovaný papír odevzdávat přímo
v sídle společnosti FCC Prostějov,“
uvedl první náměstek prostějovského
primátora Jiří Pospíšil s tím, že finanční odměny jsou vypsány jak pro školy,
tak pro nejlepších deset žáků z každé
školy či mateřinky.

12 000 Kè
9 000 Kè
5 500 Kè
41 500 Kè

2. cena

3. cena

4. cena
celkem
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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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15 000 Kè

1. cena
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ALEXANDRA
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X\TčUVW XG X÷MW \JTWDC wGUVK Cå UGFOK NGV iċCUVPÚ DWFG
XFQOGéMW,GXJQFPÚRTQ\MWwGPÆJQéNQX÷MCRąKPGURT¾XPÆORąÊUVWRWUGRTQLGXWLGCITGUKXP÷CFQM¾åGPCRCFPQWV
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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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Společnost FCC Prostějov nabízela
školám do konce roku 2019 výkupní
cenu papíru 0,50 koruny za jeden kilogram. Od 01. ledna 2020 už výkupní cenu papíru nenabízí, jelikož v celé
republice došlo k nepříznivému
vývoji výkupních cen separovaného
papíru. Svoz, vážení a nakládku mají
školy nadále zdarma.
(red)

ceny pro vítìzné ètyøi školy

Mnozí budou odměněni i dárkovými poukazy. „Je třeba zdůraznit, že v loňském roce odevzdali
žáci při sběrové soutěži 135,902
tuny papíru, který tak neskončil
ve směsném odpadu, ale byl využit k další recyklaci. Za to jim všem
patří velké poděkování,“ doplnil
Pospíšil.
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VÁŽENÍ RODIČE,
z důvodu zákazu návštěv v prostějovské nemocnici nemůže
redakcePROSTĚJOVSKÉHOVečerníkuaždoodvolání pokračovatvefotografování vašich miminek přímo v porodnici. Pokud máte zájem, aby snímek miminka byl zveřejněn na této straně Večerníku v rámci rubriky„Vítejte na světě“, zašlete fotografii na adresu miminka@vecernikpv.cz
a dodejte k tomu údaje: jméno a příjmení miminka, datum narození, výška a váha při narození a také adresu
bydliště, na kterou vám pak zašleme jako dárek graficky
redakčně zpracovaný obrázek.
Děkujeme za pochopení!
Redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

Posílejte svá
miminka

galerie miminek na www.vecernikpv.cz

Vítejte na svìtì

29. března 2021
29. března 2021

Petr KOZÁK

PROSTĚJOV Do sporu města
a některých opozičních politiků
o zdravotní nezávadnost postřiků
proti koronaviru v prostějovských
mateřských a základních školách
se vložil soudní znalec v oboru chemie se specializací na průmyslovou
toxikologii Vladimír Procházka.
Podle jeho znaleckého posudku
přípravek nemůže vyvolávat rakovinu. Expert považuje celý problém
doslova za „irelevantní“.
ských dětí se staly obětí dezinformací,
proti kterým je velmi těžké bojovat,“
konstatoval František Jura (ANO
2011).
Posudek soudního znalce je jednoznačný. „Směs Smartcoat nemůže být
v žádném případě hodnocena jako
karcinogenní,“ uvádí v úředním dokumentu autor Vladimír Procházka,
který při své práci využil dalších 10
písemných materiálů vztahujících se
k dané problematice. V jiné části třístránkového posudku konstatuje, že
při dodržování předpisů výrobcem
nemůže dojít k poškození zdraví lidí.
Procházka zároveň vyvrací spekulace
o neúčinnosti prostředku při nedostatku ultrafialového záření.
Zcela jednoznačně se k celé věci staví
také firma, která přípravek aplikovala.
„Dodnes nechápu jednání senátorky
Chalánkové, která bez sebemenší znalosti produktu neváhala veřejně rozpoutat mezi rodiči dětí značnou paniku a k dnešnímu dni nebyla schopná
doložit jediný dokument, který by jas+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

sebemenší zájem s námi v dané věci
komunikovat a neustále ve svých vyjádřeních udržoval veřejnost ve velkém
napětí. Zcela neopodstatněně a nevybíravým způsobem se vyjadřoval
o údajných karcinogenech ve školách
a školkách, kdy si neváhal jako ‚rukojmí‘ vzít zdraví našich dětí,“ dodává
Smékal.

majetkoprávních záležitostí,“ přidal
Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek prostějovského primátora.
Třetí a poslední horkou novinkou je
změna místa konání zasedání prostějovských zastupitelů. „Kvůli tomu, že
ve Společenském domě vzniklo očkovací centrum, přesuneme nyní jednání
zastupitelstva do Sportcentra DDM
v Olympijské ulici. Tamní prostory
nám umožní respektovat protiepidemická opatření, která by v obřadní síni
radnice nebylo možné dodržet,“ prozradil František Jura.
(mik)

zjistili jsme
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PROSTĚJOV Obě tělocvičny na základní škole v ulici E. Valenty v Prostějově čekají v letošním a příštím
roce rozsáhlé stavební úpravy. Zastaralá vnitřní sportoviště projdou
finančně nákladnou rekonstrukcí,
která podle radních bude stát téměř 11 milionů korun. Konkrétním předmětem veřejné zakázky
je rekonstrukce velké (281 m2)
a malé tělocvičny (212 m2).
„Půjde o interiérové úpravy tělocvičen
a bezprostředně přiléhajícího zázemí
včetně technických a technologických
prvků. V rámci rekonstrukce malé tělocvičny pak mluvíme o modernizaci
galerie ve druhém nadzemním podlaží,“ prozradil prostějovský primátor
František Jura (ANO 2011) s tím, že
obě rekonstrukce vyjdou téměř na
11 milionů korun. Tato veřejná zakázka bude financována z prostředků
města Prostějova a případné dotace

z Olomouckého kraje, o kterou magistrát bude žádat.
Uvedené práce budou rozděleny na
dvě etapy. „První, tedy práce na velké
tělocvičně, bude zahájena na začátku
června tohoto roku a hotovo by zde
mělo být ve druhé polovině letošního
srpna. Další etapa, práce v malé tělocvičně, začne začátkem června o rok
později a potrvá do 26. srpna 2022,“
upřesnil termíny Jura.
Zahájení zadávacího řízení podlimitní
veřejné zakázky radní na svém posledním jednání schválili a souhlasili se zasláním výzvy k podání nabídky šestici
možným dodavatelům. „V hodnocení
budeme dávat největší důraz na nabídku s nejnižší celkovou cenou díla
v kombinaci s nejdelší záruční dobou,“
doplnil primátor.
Poslední a rozhodné slovo k celé záležitosti a žádosti o dotaci budou mít
zastupitelé.
(mik)
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PROSTĚJOV Prostranství před
budovou Sportcentra DDM
v Olympijské ulici projde rozsáhlou obnovou. Prvním krokem
k nové vizáži plochy před budovou je zadání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
a stavební povolení formou výzvy
jednomu zájemci, a to společnosti
2 arch Prostějov.
„Na akci pracujeme již od loňského
roku, kdy odbor rozvoje a investic
nechal zpracovat projektovou dokumentaci pro společné povolení
na úpravu prostoru před budovou
Sportcentra,“ nastínil první kroky
náměstek primátora Jiří Rozehnal
(ANO 2011).
Prostory mají například nově nabídnout úpravu zeleně, nové zadláždění

tak, aby vzniklo více prostoru pro
kulturně sportovní aktivity. „Záměrem projektové dokumentace je
vybudovat nový nástupní prostor
do sportovní haly. Současné řešení neodpovídá hale tohoto využití
a počtu návštěvníků. Při sportovních akcích není možnost rozptylu
a shromáždění. Také není jednoznačně patrné místo vstupu. Plocha slouží nyní také jako parkovací,
skladovací a příjezdová. Základní

myšlenkou návrhu je plochu otevřít,
odstranit všechny rušivé funkce,
umožnit jednoznačný čitelný nástupní prostor, který bude také jako
shromažďovací a vytvořit tak veřejný parter se zelení a mobiliářem,“
popsal budoucí vzezření venkovních prostor náměstek Rozehnal.
Cena stanovená rozpočtem pro novou venkovní plochu Sportcentra je
odhadována na zhruba 17 milionů
korun.
(mik)
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komentuje potřebu změn
náměstek Jiří Rozehnal

„Ani není poznat, kde je vchod,“
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ného zasedání dvacátého dubna už
videopřenos plánujeme a předpokládáme, že se do té doby vše stihne
připravit,“ informoval František Jura
(ANO 2011), primátor Statutárního
města Prostějov.
Jak první muž radnice zmínil, že už
příští týden dojde k mimořádnému
jednání zastupitelstva. „To je svoláno
na středu sedmého dubna kvůli nutnosti schválit v daném termínu přijetí
dotací na rekonstrukci tělocvičen na
základní škole v ulici E. Valenty. Na
programu jednání pak bude ještě pár

„A plánujeme i videopřenos,“
prozradil primátor Jura
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ně prokázal nežádoucí účinky tohoto
aplikovaného produktu,“ říká jednatel
společnosti Vederia Solutions Petr
Smékal.
A kritiku zaměřuje také přímo na konkrétního člena zastupitelstva. „Také
nerozumím ani přístupu opozičního
zastupitele pana Matyáška, který jako
jediný opoziční zastupitel neprojevil
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Znalecký posudek přichází v době,
kdy magistrát kvůli obavám rodičů
další nástřik ve školách a školkách pozastavil. Primátor Statutárního města
Prostějov rozhodnutí zdůvodnil nikoliv obavami o zdravotní nezávadnost použité látky, ale znepokojením
rodičů, proti jejichž vůli nemá smysl
v dané akci pokračovat. „Město by
řešení se založením nového centrál- nikdy nepřipustilo aplikaci látky, kteního parku obklopeného bytovou rá by nebyla v minulosti opakovaně
výstavbou,“ prozradil Jiří Rozehnal prověřena. Nicméně rodiče prostějov(ANO 2011), náměstek primátora
Statutárního města Prostějov.
Dotazník pro občany 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. Přístupný je na
internetových stránkách města PROSTĚJOV Hned tři horké novinky se dozvěděl Večerník na sklonku
minulého týdne od prostějovského primátora Františka Jury. V první
www.prostejov.eu.
Odpovědi by se měly stát jedním řadě jde o to, že jednání zastupitelstva se přesunou do haly Sportcenz východisek pro připravovanou ar- tra DDM v Olympijské ulici, za druhé se konečně vyhoví stížnostem
chitektonickou soutěž. „Váš názor je opozičníků a z jednání bude pořizován přímý přenos. V neposlední
pro nás důležitý, odpovědi je mož- řadě pak první muž města nečekaně svolává mimořádné zasedání!
né vyplnit do třicátého dubna. Za Pojďme pěkně popořádku. Na po- radnice do hlavního sálu Společenvšechny podněty děkujeme,“ vzkázu- sledním řádném jednání zastupi- ského domu. Nyní by mělo být vše
je náměstek prostějovského primáto- telstva kritizovala opozice dlouho- napraveno. „S kolegy z vedení města
dobou absenci přímých přenosů jsme se touto věcí zabývali. Počítáme
ra Jiří Rozehnal (ANO 2011).
z jednání. Videopřenosy se nepořizo- s tím, že se sejdeme na mimořádném
valy od dubna loňského roku, kdy se zasedání zastupitelstva už v prvním
zasedání tohoto vrcholného politic- dubnovém týdnu, ale to bude ještě
kého orgánu přesunula z obřadní síně bez videopřenosu. V případě řád-
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Prostějov (mik) - Na déletrvající dopravní komplikace musí být
připraveni řidiči projíždějící Vodní ulicí v Prostějově. Ta bude od
čtvrtka 1. dubna až do 30. března
příštího roku částečně uzavřena z důvodu přístavby bytového domu. „Jedná se o částečnou
uzavírku komunikace i chodníku
ve Vodní ulici číslo 13 v délce třinácti metrů a dále v délce maximálně osmi metrů před domem
Vodní 11, aby nedošlo k omezení
přístupu do domu, plus i v délce maximálně devíti metrů také
před domem Vodní 15, aby rovněž
nedošlo k omezení přístupu do
domu,“ informoval Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy
prostějovského magistrátu. Jak dodal, objízdná trasa není stanovena.

Uzavírka ve Vodní

Prostějov (mik) – Během Velikonočního pondělí 5. dubna se
nebude svážet komunální odpad.
Rozhodli o tom radní po dohodě se společností FCC Prostějov.
„Termíny svozu budou posunuty
vždy o jeden den. To znamená, že
kde se odpad vyvážel v pondělí,
dojde k němu v úterý a takto bude
postupováno po celý týden. Místo pátku pak bude svoz komunálního odpadu zajištěn výjimečně
v sobotu,“ prozradil Jiří Pospíšil
(PéVéčko), první náměstek primátora Statutárního města Prostějov.
„Svoz bioodpadu a tříděného odpadu bude proveden místo pátku
rovněž v sobotu devátého dubna,“
doplnil.

Zmìna svozu odpadu

Prostějov (mik) - Most přes
dálnici v Žešově vedoucí okolo
místní pálenice do polí směrem
na Určice bude od pondělí 29.
března, tj. dnešního dne, zcela uzavřen! A jeho uzávěra potrvá až do
22. srpna. „Důvodem je zahájení
celkové rekonstrukce mostu. Po
dobu uzavírky veškerá doprava
včetně vozidel hasičů a záchranné
služby využije okolní komunikace.
Autobusová doprava nijak dotčena
nebude, zastávky nebudou muset
být přemisťovány,“ sdělil Miroslav
Nakládal, vedoucí odboru dopravy
prostějovského magistrátu.
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Prostějov (red) - Již několikrát Večerník informoval o snaze města vytvořit
zelený pás v jeho jižní části, který by
sloužil k zachycení polétavého prachu.
Nyní budou zastupitelé rozhodovat
o návrhu radních na odkupy pozemků
nutných pro vznik tohoto pásu. „Navrhujeme výkup pozemků v celkové
výměře 4 753 metrů čtverečních. Problematiku výkupu pozemků pro zelený
pás na jihu města řešíme již nějaký čas,
konkrétně od ledna 2019,“ nastínil první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko). Jak uvedl, na dané území, které
má přes 30 hektarů, byla již zpracovaná
územní studie. „Následně došlo ke
zpřesnění výstupů této studie se zmenšením plochy potřebných pozemků na
12 hektarů a rozdělením návrhu realizace výkupů pozemků do tří etap. Odbor
správy a údržby majetku města oslovil
všechny vlastníky a nyní jednotlivé
případy postupně řeší, jedná o výkupu
jednotlivých pozemků,“ dodal Pospíšil.
Řešené území je přibližně ohraničeno
ze západu ulicí Čechovická, z východu
ulicí Brněnská, v šířce pásu ohraničeného ulicí Jaroslava Kaštila až po ulici Za
Určickou. V tomto území je dotčeno
zhruba 60 pozemků různých vlastníků v katastrálních územích Prostějova,
Krasic a Čechovic.

Pozemky pro
MLzQÉSUVWHQHF

Prostějov (red) - Rozrůstající se plochy
zeleně potřebují širší péči. Ta je smluvně
ošetřena s firmou FCC Prostějov. Radní minulé úterý schválili rozšíření podmínek smlouvy. Nové záhony květin,
městských lučních porostů, péče o veřejnou zeleň, dětská hřiště, sportoviště,
mobiliáře a botanickou zahradu – to je
výčet smluvních oblastí, které obsahuje
veřejná zakázka s firmou FCC Prostějov. „Dodatkem ke smlouvě zajistíme
péči o nově vzniklá místa se zelení a květinami. Konkrétně se bude jednat o péči
o okrasnou zeleň a o letničkové záhony
v centru města,“ prozradil první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko)
s tím, že změna má hodnotu 288 000
korun ročně. „Původní hodnota závazku smlouvy je 26,79 milionu korun na
každý rok,“ doplnil Pospíšil.

Smlouva s FCC
se rozšíøila

Prostějov (red) - Budova na dětském
dopravním hřišti u místního nádraží
získá nadstavbu za šest milionů korun.
Rozhodli o tom radní během úterního
jednání. „Oslovil nás ředitel Sportcentra – DDM s požadavkem na rozšíření
objektu dětského dopravního hřiště.
O hřiště je stále větší zájem a rozšíření
je potřebné. Předpokládáme, že v rámci nástavby bychom se také zabývali
otázkou vsakování vody a použitím
fotovoltaiky,“ říká náměstek primátora pro rozvoj a investice Jiří Rozehnal
(ANO 2011). Jak dodal, nadstavbu by
finančně mohla podpořit dotace z Olomouckého kraje. „Každoročně vypisuje
dotační program na podporu dětských
dopravních hřišť. Statutární město Prostějov již do této výzvy předkládá žádost
o dotaci na rozšíření vybavení dopravního hřiště a vybudování přístřešku,“
upřesňuje náměstek s tím, že do výběrového řízení na dodavatele stavby se
přihlásilo celkem šest firem. „Nejlepší
nabídku předložila společnost z Uherského Brodu. Ta však po obdržení výsledků výběrového řízení odstoupila.
Další v pořadí se umístila stavební firma
z Brna,“ uzavřel Rozehnal.

Na dopravním høišti
se bude stavìt

Už pět let jsou pozemky po bývalých jezdeckých kasárnách nevyužité. Samotné budovy nechalo
bývalé vedení města v roce 2016
strhnout. Na jejich místě však dosud nic nevzniklo a zatím nebyl
uveřejněn ani projekt, podle které-

ho by se proměna místa měla realizovat.
V souvislosti s plochou po jezdeckých kasárnách se v minulosti hovořilo o výstavbě nového kulturního
sálu a později domu se sociálním
bydlením. První padlo kvůli pro-

Jednoznačně nejlepší možností
pro využití celého prostoru se tak
dlouhodobě jeví vytvoření centrálního parku. Ostatně počítá se
i zástavbou po jeho obvodu. Jak by
vše mělo vypadat? Magistrát chce
vypsat architektonickou soutěž, které
aktuálně předchází anketa mezi obyvateli Prostějova. V té lidé mohou
odpovídat na otázky, co jim v souvislosti s kasárnami nejvíce vadí, jaké
jsou jejich představy o řešení plánovaného parku a co vše by v něm chtěli
najít.
„Rozhodli jsme se pro naše město
zajistit nejlepší možný návrh řešení
tohoto území formou veřejné architektonické soutěže. Rámcovým
zadáním je urbanisticko-krajinářské

část pětice možných dodavatelů.
„Práce mají být zahájeny začátkem
měsíce června, hotovo pak do konce
září. Realizace investiční akce bude
financována výhradně z prostředků
města a nebude spolufinancována
z dotačních prostředků,“ doplnil
první muž Prostějova.
(mik)

vsakování. V podzemí vybudujeme
akumulační nádrž a opravíme vnitřní
rozvody kanalizace a vodoinstalace
v objektu pavilonu A2 mateřské školky,“ nastínil budoucí práce primátor
František Jura (ANO 2011).
Celkové náklady projektu jsou
stanoveny ve výši 4,1 milionu korun a realizace projektu má proběhnout v letošním roce. „Pochopitelně využijeme možnost šance
na získání dotační podpory z Operačního programu Životní prostředí, která je poskytována až do výše
pětaosmdesáti procent uznatelných
výdajů projektu. To znamená, že za
předpokladu uznatelnosti nákladů
by případná dotace mohla činit až
téměř 2,8 milionu korun,“ vyčíslil
primátor.
(mik)

PROSTĚJOV Prostějovská radnice znovu podpoří podnikatele,
kteří museli uzavřít provozovny
kvůli protiepidemickým opatřením. Živnostníci a menší firmy
mohou od města získat až 15 000
korun. Minulý týden o tom rozhodla Rada statutárního města
Prostějova.

Magistrát chce peníze nabídnout osobám samostatně výdělečně činným
a společnostem s obratem do dvou
milionů korun ročně. „Město své podnikatele potřebuje. Řemeslníci, drobní prodejci a příslušníci dalších profesí
k Prostějovu patří, proto jim znovu
pomůžeme složité období přečkat,“
uvedl primátor František Jura (ANO

2011) s tím že v rozpočtu města je připravena částka 4,5 milionu korun.
Podnikatelé pomoc vítají. „Jsme
velmi rádi, že vedení města Prostějova jde stejnou cestou pomoci jako
v loňském roce. Velmi oceňujeme
tento přístup k drobným podnikatelům v našem městě a snaze jim
v této nelehké době v rámci mož-

ností pomoci,“ říká ředitelka Okresní
hospodářské komory v Prostějově
Helena Chalánková. Podle jejích slov
je každá finanční pomoc nadějí, že se
podnikatelům podaří překlenout potíže a v budoucnu zvonu otevřít své
provozovny. „Touto cestou bychom
rádi zástupcům vedení města za podnikatele poděkovali,“ dodává Chalán-

ková. Podrobnější vyjádření OHK
najdete na dvoustraně 24-2.
Město Prostějov loni podporovalo
podnikatele buď snížením nájemného z prostor, které patří městu, nebo
finančně. Letos radnice podporu sjednotila a žadatelé, kteří splní příslušné
podmínky, dostanou peníze přímo
z rozpočtu.
(red)
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na dvě části. V té první budeme řešit rekonstrukci kuchyně a kotelny,
tedy rekonstrukci zdroje tepla. Ve
druhé části pak půjde o technické
vybavení kuchyně,“ uvedl primátor
František Jura (ANO 2011) a doplnil, že pro první část zakázky byla nabídkou oslovena šestice, pro druhou
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PROSTĚJOV Objekty v majetku
města postupně přechází na ekologickou politiku. Po Sportcentru
a budově magistrátu ve Školní ulici je teď na řadě mateřinka na Husově náměstí. Školku čeká oprava
sociálek, a to je podle radních ten
nejvhodnější čas k ekologickým
úpravám.
V projektové dokumentaci je proto zpracováno využití dešťové vody
pro splachování toalet. „Vody je stále
nedostatek, a proto postupně u městských budov zavádíme opatření,
která by této situaci čelila. Zmíněný
projekt řeší možnost likvidace srážkových vod ze střechy školky, a to
částečně formou využití ke splachování toalet a k zálivce trávníku mezi
školními pavilony a částečně formou

PROSTĚJOV Už vloni v létě nechali radní za 300 tisíc korun vypracovat projekt na rekonstrukci
kuchyně a dalšího vnitřního vybavení Národního domu. Nyní
konšelé předloží zastupitelům ke
schválení vlastní stavební investici, která přijde městskou kasu
na 11,1 milionu korun bez DPH.
Modernizací projde také kotelna
a zdroje tepla.
Secesní perlu Prostějova čeká další
obnova za několik milionů korun.
Rada města na své úterní schůzi
projednala a schválila zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné
zakázky na stavební práce ve formě rekonstrukce kuchyně, kotelny
a zdroje tepla. „Národní dům v posledních letech postupně prochází
obnovou a i v letošním roce v nich
budeme dále pokračovat. Veřejná
zakázka tohoto roku bude rozdělena
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budou splachovat
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Ve školce P¾O÷UVÊ

blémům se společností Manthellan,
která řadu let nebyla schopna rozjet
slibovanou výstavbu nového obchodního centra, přičemž nebyl jasný její postoj k povinnosti postavit
nový kulturní sál nahrazující stávající Společenský dům v Komenského
ulici.
Rovněž výstavba nového sociálního
bydlení v sobě skrývala velká rizika.
Kromě vysokých nákladů na případnou opravu rozlehlého a totálně
zchátralého objektu s nevyhovujícími
dispozicemi pro moderní bydlení zde
existuje i problém se složením obyvatel sousedního „Parlamentu“ v ulici
Šárka. Pokud by zde vyrostl nový dům
s obdobným účelem, mohlo by to vést
k vytvoření sociálně vyloučené lokality.
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REKONSTRUKCÍ PROJDOU
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jak šel čas s jezdeckými kasárnami...

Martin
ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajstvíí

PROSTĚJOV Je to skutečně s podivem. Plocha v majetku města srovnatelná s výměrou náměstí
T. G. Masaryka. Sousedství krásné botanické zahrady. Vzrostlé stromy a spousta další zeleně.
Rozlehlý prostor ležící mezi sídlištěm Šárka a největší školou v Prostějově. A přesto pozemky po
zbořených jezdeckých kasárnách stále leží ladem a pro veřejnost jsou oficiálně nepřístupné.
Magistrát nyní udělal krok k tomu, aby se s dnes nevábným prostorem konečně začalo něco dít
a do budoucího využití prostoru se rozhodl více zapojit obyvatele, když vyhlásil anketu.

Odpovědi na anketu magistrátu
mají sloužit jako podklad
pro soutěž architektů

zpravodajství
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nadhledu dokázala ze světel reflektorů
odejít dříve, než by se stala trapnou, či
dokonce začala vzbuzovat soucit.
Muselo to být pro ni neobyčejně těžké...
Proč? Protože umění podřídila celý svůj
život. Svého jediného syna nechala na
výchovu jeho otci. Veškerou svoji nezměrnou energii pak věnovala hudbě.
Vždy byla laskavá, ale zároveň obrovsky
náročná, hovořit by o tom mohli hlavně
básníci, kterým neustále vracela jejich
písňové texty na přepracování. Podobně i od muzikantů vyžadovala jen to
nejlepší. Svědectví by mohl poskytnout
třeba prostějovský rodák, klavírista Milan Dvořák, který s ní řadu let vystupoval ještě před Petrem Maláskem.
A jak byla náročná na ostatní, tak
byla přísná i na sebe. Lidé z Městského divadla v Prostějově by mohli
potvrdit, že paní Hana na koncert
dorazila vždy už dopoledne a celý
nadcházející den strávila v Prostějově nejen poctivou zvukovou zkouškou, ale i „nasáváním“ atmosféry
místa, kde měla večer vystoupit. Tohle nikdo jiný nedělal, nedělá a zřejmě ani dělat nebude.
Všechna její energie přitom směřovala
k publiku – anonymním lidem, kteří ji
sice tleskali a měli rádi, k nimž však ona
sama neměla žádný bližší vztah. Právě
proto musel být odchod z pódia pro ni
nesmírně těžký.

Zbývalo však ještě dalších deset let,
během nichž navázala bližší vztah
s jedním se svých vnuků, který se o ni
v závěru jejího života obětavě staral.
Přitom se nelze zbavit otázky, zda to
není právě tento „bezejmenný“ hrdina, který by si zasloužil náš obdiv?
Minimálně od ní se mu ho jistě nepochybně dostalo.
Ostatně mám pocit, že i pro paní Carmen, jak znělo její pravé jméno, jsme
my oddaní posluchači nebyli ani tak
cílem, jako spíš pouze prostředkem
k tomu, aby ona sama mohla naplno
dělat to, co milovala ze všeho nejvíc.
I díky tomu tady s námi budou její písně ještě hodně dlouho...

A
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o výzbroje byl samopal zaveden
pod oficiálním názvem 9 mm
STEN Machine Carbine, Mark 1. Na
rozdíl od následujícího konstrukčně
zjednodušeného modelu Mk 2 s odnímatelnou hlavní jej vyráběla pouze
jediná firma Singer Manufacturing Co.
Ltd. v Clydebanku ležící severozápadně od Glasgow. První objednávku na
výrobu rovných 100 000 kusů prvního typu získala továrna 6. března 1941.
Dalších 100 000 samopalů objednala
armáda 1. května 1942 a s jejím splněním také výroba původního modelu
skončila. Již v říjnu téhož roku dostala
firma Singer objednávku na stejné
množství samopalů, avšak označených jako Mk. 1 Ty již neměly dřevěné
předpažbí a trychtýřový kompenzátor
zdvihu.
xemplář z první objednávky má
i náš Vojenský historický ústav, protože ho získal v roce 1948 převodem ze
Zbrojnice Terezín. Pro nás fanoušky je
na tomto samopalu asi nejzajímavější to, že zásobník je umístěn ne klasicky zespodu, ale z boku, a tak je úplně
nejlépe poznatelný.
pojďme ještě dál. Vzájemné
spojení Velké Británie a Československa ve zbraních se projevilo
i u lehkých kulometů, když náš stát
prodal licenci svého kulometu vzor.
26 ostrovnímu státu a vznikl populární
lehký kulomet BREN. Mimochodem

D

jde o zkratku ze dvou měst Brno a Enfield, kde byl vyvinut výše zmíněný
STEN.
Jsou různá výročí, toto připomínám
jen jako fanoušek vojenské historie,
který se mimo jiné již těší na nějaké
další akce KVH Dukla, protože už
prostě potřebujeme nějaké to zpestření. A tak si říkám, proč by to nemohla
být také vojenská historie.

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
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V minulém čísle jsem si v této rubrice přečetl názor jiného pisatele, kterému
je jedno, kdo budovu místního nádraží koupí, jestli soukromník, nebo město. Můj názor zase je, že by tuto zchátralou nemovitost mělo za každou cenu
odkoupit město, protože v případě soukromého investora nikdy, opakuji
nikdy, nemáte záruku v tom, co následně s místním nádražím udělá a komu
ji pronajme. Jestli chceme stařičkou výpravní budovu, na kterou jsme za
celá desetiletí zvyklí, zachránit, měla by tak učinit radnice! Opravit ji, a pak
samozřejmě pronajmout nebo přeměnit na vhodné prostory. A rozumí se
samo sebou, že celá investice do oprav se musí vrátit.
Lubomír Hájek, Prostějov

-HvWÈVHQLNGRQHRWU½YLO
Přidávám se k těm, kteří zde již na podobné téma psali několikrát. Absolutně
nechápu hádky a nesmyslné protesty rádoby ochránců přírody a zdraví, kteří
brojí proti používání Roundupu Bioaktiv při ničení plevele v Prostějově. Právě před pár hodinami jsem stejným prostředkem ošetřil celou svoji zahradu.
Proč? Protože nic účinnějšího než Roundup na zničení plevele neexistuje. A,
paní Jílková, nenechte se vysmát svými pošetilými názory, že tento prostředek je jedovatý. Není! Po pár minutách nástřik zaschne a do tohoto prostoru
pak můžete pustit i svého pejska. Stejně tak to dělám roky já a ještě se nikdo
neotrávil!
Jiří Pěnička, Prostějov

6SU½YQÙÄDVVHGQRXWQDNROD
Jsem jedním z Vrahovičáků, pro které je uzavírka Vrahovické ulice nikoliv
škrtem přes rozpočet, ale přes zažité návyky. Jako desítky ostatních jsem byl
vždy zvyklý jezdit do práce autem, pokaždé to ušetří spoustu času... Teď bych
samozřejmě mohl taky, ale nechce se mi objíždět celé město, vždyť benzín
přece něco stojí. Takže bych všem spoluobčanům rád něco vzkázal a sám jim
šel příkladem. My řidiči teď máme na půl roku šmytec. Je proto nejvyšší čas
sednout na kola a dopravovat se do zaměstnání zdravě! Nebo kdo chce, může
jít pěšky. A pokud máte nějaké to kilo navíc jako já, určitě tuto alternativu také
rádi přijmete a přestanete nadávat na to, že se opravuje Vrahovická ulice. Jednak jsme si rekonstrukci sami „vybrečeli“ a jednak teď můžeme udělat něco
pro vlastní zdraví.
František Dvořák, Prostějov

komentuje potřebu změn
náměstek Jiří Rozehnal

„Ani není poznat, kde je vchod,“
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tvořily iniciály konstruktérů Sheparda a Turpina a písmena EN označovala místo vzniku, tedy Enfield. Základ zbraně tvořilo trubkové pouzdro
závěru, v jehož přední části byla uložena
hlaveň. Jednoduchý, dynamický závěr
s hmotností 640 gramů uzavíral nábojovou komoru v okamžiku odpálení setrvačností své hmoty. Zbraň střílela jako
většina samopalů z otevřeného závěru.
Před výstřelem musel střelec natáhnout
závěr do zadní polohy, kde zůstal zachycen ozubem záchytu závěru. Jediný
pojistný prvek tvořil výřez, do něhož
mohl střelec zaklesnout napínací rukojeť závěru. Spoušťový mechanismus byl
vybaven příčně suvným přepínačem
režimu střelby, takže zbraň střílela nejen
dávkou, ale také jednotlivými ranami.
Kryt spoušťového mechanismu obepínalo dřevěné předpažbí se sklopnou
dřevěnou rukojetí, což nejen zvyšovalo
celkovou hmotnost zbraně, ale také ji činilo značně robustní. Přední část hlavně
byla uložena v kompenzátoru zdvihu,
jehož spodní kuželová plocha částečně
eliminovala zdvih ústí zbraně při střelbě
dávkou.

Rodièe uèí dìti zákony obcházet
Naprosto souhlasím s kritikou Večerníku, která zazněla na adresu nesvědomitých rodičů během lockdownu. Každý den jsem sledoval situaci na dětském hřišti v Tylově ulici a nestačil jsem se divit. Vždy bylo plně obsazené
malými dětmi společně s jejich maminkami či tatínky. Denně zde bylo tak
padesát nebo šedesát lidí pohromadě, a navíc drtivá většina z nich neměla nasazené respirátory nebo alespoň roušky. Chápu, že v době, kdy byly
uzavřeny školy a hlavně mateřinky, se děti doma nudily, ale copak si rodiče
myslí, že je zabaví jen porušováním předpisů a všech protiepidemických
opatření? Jak potom děti mají v budoucnu dodržovat zákony, když je rodiče
od malička učí je obcházet?
Milan Wágner, Prostějov
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ro ty mladší v krátkém exkurzu připomenu, že se jedná o film mapující
cestu československých parašutistů z Velké Británie vysazených na naše území,
jejichž úkolem pak bylo spáchat atentát
na říšského protektora R. Heydricha.
Následně se rozpoutal krvavý teror proti
českému obyvatelstvu, byly vypáleny
obce Lidice i Ležáky a parašutisté po zradě jednoho z nich, aby nepadli do rukou
nacistů živí, ukončili své životy sami.
a prahu druhé světové války neměla armáda Jejího Veličenstva ve
výzbroji žádný samopal, ani se vývojem
tohoto typu střelecké zbraně nezabývala.
Výzbrojní potřeby řešila zpočátku nákupy samopalů Thompson M1928A1
ve Spojených státech, ale také výrobou
kopie německého samopalu Bergmann
MP 28, II, zavedené pod názvem Lanchester Mk 1 do výzbroje námořnictva.
lukovník Reginald Vernon Shepard a major Harold John Turpin
vyvinuli v továrně Royal Small Arms
Factory (RSAF) v Enfieldu výrobně
jednoduchou zbraň, jejíž konstrukce
se stala základem celé vývojové linie vyráběné v Anglii za války. Název STEN

P

My starší si neseme ve vzpomínkách film„Atentát“. Ve filmu je scéna z vlastního atentátu, který realizovali hrdinové Gabčík a Kubiš,
kdy se jednomu z nich zasekne zbraň a ten druhý pak hází granát.
Mně dnes půjde o ten zaseknutý samopal, protože jeho výroba
začala přesně před 70 lety. Text je určen hlavně pro fanoušky vojenské historie, které máme i v Prostějově. Tak tedy pojďme na to.

JEDNA NETRADIÈNÍ VÁLEÈNÁ VZPOMÍNKA

Byla to má vůbec nejoblíbenější zpěvačka, jejíž písně mě životem provází
od mých patnácti let až dosud. Nesetkal jsem se v průběhu svého života
s nikým jiným, kdo by nejen svým
hlasem, ale celou svojí osobností dokázal s takovou upřímností a naléhavostí
předat tak pestrou paletu niterných
emocí. Hana Hegerová – jedna z mála
zpěvaček, která přemýšlela o tom, co
zpívá. A způsob, jak to činila, byl jen
projevem celé její výrazné osobnosti.
Její pevný charakter a humor jí pomohly se ctí i neobyčejnou noblesou
zvládnout nejen období komunistické
normalizace, ale i něco snad ještě těžšího, a sice vlastní stáří. Díky svému
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&VELIKONOCE

Pro děti, ale také například pro řadu řemeslníků a obchodníků
jsou svátky roku nepochybně spíše Vánoce. Pro křesťany to ale
neplatí, Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem,
oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Vedle toho jsou ale i obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara, které s náboženským svátkem souvisejí jen volně.
Velikonoce jsou zároveň svátky netypickými tím, že nemají pevné datum a každý rok na ně připadne jiný termín, který se navíc
může lišit až o měsíc. A počátek jara v březnu a konec dubna, to už
je pořádný rozdíl. Letos připadá velikonoční pondělí na 5. dubna,
sĢƚƓŝŶĂŽƐůŽǀĞŶǉĐŚ
státní svátek bude i v pátek 2. dubna.
WƌŽƐƚĢũŽǀĂŶƽĚŽĚƌǎƵũĞ
Ať už ale jsme křesťané, nebo ne, tyto jarní svátky vždy patřily
ƚƌĂĚŝĐŝďĂƌǀĞŶşǀĂũşēĞŬ


 k těm památným částem roku, které byly prostě jiné. Lidé měli
zkrátka lepší náladu, zejména na vesnicích chodili na mše a to
ŶĂsĞůŝŬŽŶŽēŶş
v nejlepším možném oblečení. Dosud nám také přetrvalo hrkáƉŽŶĚĢůş͘
ní a chození s pomlázkou, tzv. mrskut. A kdo by neznal kraslice?
Bohužel Velikonoce už podruhé za sebou poznamená pandeǀǌŽƌĞŬ͗ϯϴϴƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƽ
mie koronaviru, která nám prakticky nedovolí pořádat větší akƐƚĂƌƓşĐŚϭϱůĞƚ
ce, i ono zmíněné chození za pomlázkou zůstává zapovězené.
ƌĞĂůŝǌĂĐĞ͗ƐƚƵĚĞŶƚŝƓŬŽůǇ
Podobně jako třeba návštěvy příbuzných z jiných regionů, které
obvykle k velikonočním svátkům taky patří. I tak se ale dají prožít
v klidu a pohodě. Nenechme se tedy zdeptat vším, co nemůžeme
ovlivnit a zkuste si nadcházející volno maximálně užít.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám
k tomu připravil dnešní tematickou stranu, přičemž další
zajímavé zprávy najdete i na
straně 26.
Texty připravil:
Michal Sobecký

,.+/0ì&+2/'$+2?ß?LHÀEO
přeje všem svým čtenářům
krásné a zdravé Velikonoce
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Vánoèka, mazanec, beránek - to vše patøí k Velikonocùm
onocù
ù
Svátky jsou nejen možnost
ke slavení, připomínání nebo
navštěvování blízkých, ale
také k ochutnání „sezónních“
dobrot. A Velikonoce jsou
v tomhle opravdu bohaté.
Nabízí jich hned několik. Nejznámějšími jsou pochopitelně mazanec a beránek, které
se pravidelně objevují na našich tabulích.

V obou případech jde o velikonoční klasiky, které nás málokdy potěší
právě mimo tyto svátky. Zajímavostí
přitom je, že jsou v českých zemích
(a nejen zde) už opravdu dlouho,
například mazance se objevovaly
v Evropě už v dobách předkřesťanských. A tak, jako přetrvaly i některé
jiné pohanské zvyky, přetrvala i tradice pečení mazance. Tedy sladkého
bochánku, který měl symbolizovat

příchod jara. No, pokud věříte, že by
mohlo toto pečení pomoci, pusťte se
do něj. Při pohledu z okna to zatím
na jaro moc nevypadá.
U beránka je to podobné. Symbolika je zde vlastně ještě jasnější než
u mazance. Snad všichni známe pojem „obětní beránek“. Je zde odkaz
na Ježíše Krista a jeho sebeobětování. Rovněž beránek je již staletí
součástí českých zvyků a obyčejů.

Jaké jsou však možnosti pečení?
Zatímco u mazance přeci jen zase
tolik prostoru na kreativitu není,
u beránka je to jiné jak v případě
polevy, tak u výzdoby. Na internetu
a v kuchařkách jsou stovky a stovky
receptů a tipů. Bohužel skvělá zásobárna nápadů, jakou byla každoroční
výstava beránků v Národním domě
(sešlo se jich zde i více než 300), se letos z pochopitelných důvodů nekoná.

21032510358
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zprávy z regionu
aneb jsme s vámi u toho...
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Správa železnic se pustila do jeho kompletní rekonstrukce
Zámky zaèátkem
dubna neotevøou

KOSTELEC NA HANÉ Tohle nádražíčko mělo z pekla štěstí!
Zatímco po celé republice se bourá jedna drážní budova za druhou, v Kostelci na Hané se pustili do rozsáhlé rekonstrukce. Přijde
na celkem 4,8 milionu korun a celý prostor díky ní pořádně prokoukne. Místní lidé rozhodnutí Správy železnic vítají.
zde skončila hospůdka, čekárna i výdejní okénko na jízdenky jsou zavřené a i nástupiště je už v dost špatném
stavu. Akorát tu stále fungují dva
pro Večerník
byty a zázemí pro výpravčí,“ komentoval situaci jeden z místních, který
Martin ZAORAL
vlakem pravidelně jezdí na chatu
Správa železnic koncem uplynulého k Běleckému Mlýnu.
ý
roku zveřejnila seznam několika desíOpraví se
tek drážních objektů v České republii nástupištì
ce, které by měly jít k zemi. Týká se to
i některých v Olomouckém kraji, na Rekonstruovat se bude jak budova
Prostějovsku se pak nejvýrazněji dis- nádraží, tak i její okolí. „Na výpravkutuje o budoucnosti prostějovského ní budově se opraví střešní krytiny, okna, dveře, klempířské prvky
místního nádraží.
Ne všechny drážní budovy jsou však a také fasáda včetně nátěru. Uvnitř
ohroženy. Platí to minimálně pro objektu proběhne oprava sociálobjekt nádraží v Kostelci na Hané, ních zařízení, podlah, rozvodů sítí
které aktuálně prochází rozsáhlou a omítek. Součástí akce je také oprava přístřešku na nástupišti i zpevrekonstrukcí.
„Už to tedy bylo potřeba! Sám jsem něné plochy pod ním, venkovního
se bál, jestli to nezboří. Využití je už osvětlení a stojanů na kola,“ nastínil
několik let minimální. Už před lety tiskový mluvčí Správy železnic Du-

Prostějovsko (mls) - První duben
je tradičním termínem, kdy se návštěvníkům naplno otevírají zámky
v Čechách pod Kosířem i v Plumlově. Letos však obě památky musí
kvůli vládním restrikcím zůstat
uzavřeny. Alespoň zámecký park
v Čechách pod Kosířem je již otevřen. „Na nádvoří se můžete přinejmenším těšit na dobroty z kavárny,“ zve kastelán Martin Váňa.

původní
zpravodajství

Pustí se do chodníku
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šan Gavenda s tím, že práce by měly
skončit letos v květnu. „Počítáme
s celkovými náklady 4,8 milionu
korun,“ dodal Gavenda, u něhož
se Večerník zajímal také o budoucí využití budovy a případný osud
dvou bytů, které jsou v ní umístěny.
Zásadní změny se však očividně nechystají. „Využití budovy se nezmění, stávající bytové jednotky budou

Foto: Martin Zaoral

zachovány,“ reagoval stručně tisko- o celé záležitosti rozhodovalo nyní,
tak by to také mohlo skončit demolivý mluvčí Správyy železnic.
cí,“ komentoval situaci pro Večerník
První vìc,
František Horák, který je rád, že se
kte
kterou
lidé uvidí
změní vzhled budovy i jejího okolí.
Probíhající opravy přivítal i koste- „Přece jen je to první věc, kterou ceslecký starosta. „Jsem rád, že se tento tující při příjezdu do Kostelce uvidí.
projekt podařilo připravit a nyní se Navíc je dobře viditelná z blízké
realizuje. Myslím, že to bylo sku- cyklostezky, kterou využívá spousta
tečně za minutu dvanáct. Kdyby se lidí,“ oddechl si starosta.

Hráz se opravuje,
]SőHKUDG\PL]tYRGD
MOSTKOVICE, PLUMLOV
Tohoto si nejde nevšimnout. Během uplynulého víkendu vyrazily do okolí plumlovské přehrady
davy lidí. Mnozí z nich se pozastavovali nad nízkým stavem hladiny
v nádrži. Jak Večerník už opakovaně informoval, za odpuštěním stojí zejména další fáze opravy hráze,
která byla nedávno zahájena.
Hladina v plumlovské přehradě
poklesla natolik, že už je vidět tzv.
stará hráz, po níž se někteří z výletníků procházeli. „Tak málo vody tu
už dlouho nepamatuji. Naposledy
byla stará hráz vidět v době, kdy byla
přehrada několik let vypuštěna,“ za-

vzpomínal na situaci před sedmi lety
jeden z procházejících.
Ke snížení hladiny v přehradě došlo kvůli probíhající rekonstrukci
hráze za zhruba 30,5 milionu korun. Práce by měly trvat až do podzimu příštího roku. „Jde o kompletní rekonstrukci přelivné zdi
bezpečnostního přelivu, přespárování dlažby ve spadišti a na dně
skluzu, kompletní rekonstrukci
vývaru pod hrází, opravu opěrné
paty a pomístní opravu pravobřežního opevnění. Smyslem připravovaných opatření je bezpečné
převedení extrémních povodní
a prodloužení životnosti plumlov-

Plumlov (mls) - Nový chodník by
měl v Plumlově vzniknout v Boskovické ulici ve směru na místní
hřbitov. Zároveň zde bude položeno i vodovodní potrubí. Práce by
měly být hotovy do konce června.
Jejich výsledek by měl vést ke zvýšení bezpečnosti chodců.

V Mostkovicích
zasahovali hasièi
Mostkovice (sob) – Poněkud narušený středeční večer měli příslušníci tří jednotek hasičů z Plumlova,
Mostkovic a Prostějova. Okolo
dvaadvacáté hodiny totiž vyráželi k požáru nízké budovy, z níž se
záhy vyklubal přístřešek na dřevo.
„K požáru vyjely tři jednotky, které si s ním velmi rychle poradily
a zásah brzy ukončily. Při zásahu
nebyl nikdo zraněn,“ uvedl mluvčí
Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje Zdeněk Hošák. Škody způsobené požárem zatím nejsou známé. Plameny přímo
neohrožovaly okolní zástavbu.

Vysadí zeleò ve velkém
Žárovice (mls) - Rozsáhlá výsadba zeleně se letos plánuje v katastrech Žárovic a Hamer. V této
souvislosti město Plumlov počítá
s investicí zhruba 3 miliony korun,
dotace na tento projekt by měla činit 90 procent všech nákladů.

Øidièe pøibrzdí vodovod
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. Foto: Martin Zaoral

ské přehrady. Po osmdesáti letech
bezproblémového provozu si nádrž tyto úpravy zaslouží,“ prozradil
Václav Gargulák, generální ředitel
Povodí Moravy. Po výraznějším

poklesu by měli vodohospodáři
hladinu opět zvyšovat, a i během
rekonstrukce by přehrada měla dál
bez problémů sloužit svému účelu.
Probíhající modernizace navazuje

na opravy hráze, které proběhly
v letech 2012–2013. Po dokončení
rekonstrukce b měla plumlovská
přehrada zvládnout i tisíciletou
povodeň.
(mls)

Krumsín (mls) - Od čtvrtka 1.
dubna až do konce července dojde
k omezení na hlavní silnici v Krumsíně ve směru od Soběsuk. Kvůli
stavebním pracím bude doprava
vedena pouze v jednom směru.
Důvodem je výstavba vodovodu.

Michal KADLEC

incident František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Ke zranění osob při incidentu ani
při zákroku policistů nedošlo.
„Provedenou dechovou zkouškou
u zajištěného muže policisté změřili 1,42 promile alkoholu v dechu
a pozitivní měl také test na jiné návykové látky. Pro své jednání je nyní
podezřelý z přestupků proti občanskému soužití a proti veřejnému
pořádku, za což mu hrozí pokuta až
do výše dvacet tisíc korun. Ze zajištění byl podezřelý o půl třetí v noci
propuštěn po administrativním
zpracování věci,“ dodal policejní
mluvčí.

Ale zpět k havárii. Ta se už bez zranění bohužel neobešla, protože
šofér byl jednak opilý jako Dán,
zároveň nebyl připoutaný. „Protože
jednatřicetiletý řidič Fiatu při jízdě
nebyl připoután, utrpěl při havárii
zranění, se kterými byl převezen
do prostějovské nemocnice. Výše
způsobené hmotné škody na automobilu byla předběžně vyčíslena na
padesát tisíc korun. Sloup viditelně
poškozen nebyl, přesto bude jeho
možné poškození předmětem dalšího šetření. Provedenými dechovými zkouškami policisté u zjevně
opilého řidiče změřili hodnoty
2,46 a 2,54 promile alkoholu v dechu. K tomu měl pozitivní test na
drogy. Ten ukázal přítomnost látek

cannabis a amphetamin/metamphetamin. Při šetření navíc policisté zjistili, že muž není držitelem
řidičského oprávnění,“ uvedl František Kořínek a těmito skutečnostmi vlastně vysvětlil, proč se hostitel opilého a zdrogovaného šoféra
tolik rozčiloval, že svědek havárii
oznámil... „Pro své jednání je havarující řidič nyní podezřelý z několika přestupků a z přečinu ohrožení
pod vlivem návykové látky. Za ten
mu v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody
až na jeden rok, zákaz činnosti a peněžitý trest. Oba muži jsou samozřejmě podezřelí také z porušení
vládního nařízení o zákazu nočního
vycházení,“ přidal Kořínek.
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Hostitel pak napadl svědka, který mu chtěl pomoci. 3URç"
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NEZAMYSLICE Uplynulý čtvrtek 25. března před třiadvacátou hodinou
došlo ve Vyškovské ulici v Nezamyslicích k havárii vozidla Fiat Punto do
sloupu elektrického vedení. Rána do sloupu přitáhla pozornost obyvatel
okolních domů, tedy i čtyřicetiletého muže, který ve snaze pomoci řidiči
věc oznámil na tísňovou linku. To ale k nepříčetnosti naštvalo hostitele, od
kterého totálně opilý a také zdrogovaný řidič odjížděl. Ten svědka napadl
a hrubě se choval také k policistům. Nebylo divu, že skončil v poutech.

„Průběh nehody měl od svého
domu vidět také pětatřicetiletý
muž, od kterého řidič Fiatu odjížděl z návštěvy. Když hostitel viděl,
že svědek k nehodě telefonicky volá
pomoc, rozzuřil se, zahrnul ho vulgárními nadávkami a fyzicky napadl. Další eskalaci konfliktu zabránili
policisté, kteří na místo přijeli již
několik minut po nehodě. Protože
však agresivní muž verbálního napadání svědka nezanechal ani po
opakovaných výzvách, byl na místě
policisty s využitím donucovacích
prostředků omezen na osobní svobodě a eskortován na místně příslušné obvodní oddělení,“ popsal
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Ve středu 24. března odpoledne
zastavily hlídky v rámci prostějovského regionu na katastru
Dřevnovic a Otinovsi tři řidiče,
kteří měli negativní testy na alkoholické nápoje, ale pozitivní hodnoty vykazovaly orientační testy
na návykové látky. Konkrétně na
amfetaminy a metamfetaminy
a dva z nich ještě na canabisové
látky. Všichni se na výzvu policistů podrobili lékařskému vyšetření
v nemocnici s odběrem biologického materiálu, které prokazatelně ukáže, zda byli těmito látkami
ovlivněni, protože ne všichni
souhlasili, že by drogy užili. Dále
v jízdě pokračovat nesměl ani jeden a v současné době jsou oba
muži podezřelí z přestupku proti
silničnímu zákonu.

Tři pozitivní testy

Na vyšetření spojeném s odběrem
biologického materiálu skončil
v nemocnici v neděli 21. března odpoledne jednadvacetiletý
mladík, kterého zastavila hlídka
při řízení vozidla v katastru obce
Otinoves. Dechovou zkouškou se
neprokázalo, že by auto Škoda Fabia řídil pod vlivem alkoholu. Pozitivní mu ovšem vyšel orientační
test na návykové látky. Mladý muž
nezapíral a přiznal se, že v pátek
užil marihuanu i pervitin. V jízdě
dál pokračovat nesměl. Celý případ v současné době řeší policisté
pro přestupek.

Omámený skončil
ve špitále
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Podařilo se nám zkontaktovat starostu
Otaslavic. Ten ovšem podle vlastních
slov o problému s odpadky v lese
netuší! „Samozřejmě vím, že pan P.
má někde v lese postavenou jakousi
chajdu a přežívá v ní. Znám ho ještě
z dřívějších dob, kdysi pracoval v cukrovaru. Ani ale nevím, jestli jde o naašeho občana a zda se jeho lesní pří-bytek nachází na katastru Otaslavic.
Ovšem o tom, že dělá nepořádek,
nemám opravdu povědomí. Vše ale
prošetřím,“ přislíbil Marek Hýbl.
Večerník se vypravil na místo,
o kterém je řeč. Nachází se v lese
blíže Kobylničkám, přesto stále
na katastru Otaslavic. Společně s námi se k chatrči potažené
modrou plachtou vydal i čtenář,
který na celou věc naši redakci
upozornil. „Haló, kámo, jsi doma?
Vylez,“ volal nejmenovaný čtenář 2÷VCwGFGU¾VKNGVÚDG\FQOQXGEUKXNGUGOG\K1VCUNCXKEGOKC-QD[NPKéMCOKX[DWFQXCNEJCna bezdomovce. Nikdo se však VTéCRQFNGOÊUVPÊEJwÊąÊQMQNQUGDGPGRQą¾FGM-F[åUGJQ8GéGTPÊMUPCåKNPCXwVÊXKVPGD[N
2x foto: Michal Kadlec
neozval. Pětašedesátiletého „lesní- DQJWåGNdFQOCq
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ho nijak neodsuzuji. Odsuzuji ho ale
za to, jaký je v jeho okolí neskutečný
bordel. Minulý rok na podzim jsem
potkal pana starostu Hýbla, se kterým
jsem si povídal o komunálním odpadu v lese. Oba víme, o které místo
jde a kdo odpad produkuje. Pan starosta přislíbil nápravu. A dnes? Změnilo se jen to, že odpadu je víc a po
větší ploše lesa. Pan P. odpad hází
také ze srázu dolů k potoku, kde ho
bere i voda. V místním potoku Brodečka se nachází spousta živočichů,
ryb a také raků. Místní lesní lokalita
je moc pěkná. Nedaleko přístřešku
pana P. je také bývalé keltské opidum
s krásným rozhledem po okolí a skalní
masiv využívaný horolezci. Přístřešek
tohoto bezdomovce se nachází blíže
ke Kobylničkám. Tohle už je jeho asi
třetí místo v lese a všude, kde přebýval,
po něm zůstal jen neskutečný bordel,
který v lese najdeme ještě za padesát
a více roků,“ přidal muž z Otaslavic.

PROSTĚJOV V tichosti vzniká během
koronavirové epidemie nové sportoviště na území Prostějova. Přesněji řečeno mezi Prostějovem a Mostkovicemi.
Na Záhoří totiž nechávají nadšenci do
terénních kol vybudovat trať, která by
již brzy bikerům měla sloužit. A to po
dlouhých letech plánování a vymýšlení.
„Myšlenka se zrodila asi před deseti lety,
když jsem zde začal jezdit. Napadlo mě,
že by vybudování mohlo být oficiální.
Asi osm nebo devět let to trvalo. Třikrát
jsem to úplně vzdal, pak jsem se do toho
zase znovu vložil. A nakonec to dopadlo,“
vysvětlil záměr duchovní otec myšlenky
Roman Hájek. S partou nadšenců nyní
investuje čas i peníze do tratě, která by
jim posloužila při trénincích. „Stezky jsme
vybudovali proto, že nemáme kde moc

trénovat. Jezdíme horská kola, traily jako
v Koutech nad Desnou. A ne vždy se tam
dostaneme,“ přidal.
A s čím se tedy sportovní veřejnost
může v lesích na Záhoří setkat? „Máme
vybudovaný ICE okruh, který je spíše
techničtější, ale zvládla by ho širší sportovní veřejnost. A pak se jedna začínající trať
bude rozdělovat na dvě další. Budou více
technické a skákavější,“ prozradil Hájek.
V budoucnu navíc mohou teoreticky zázemí využívat i kolemjdoucí. Už nyní jsou vidět vykopané základy pro budoucí stavbu.
„Je potřeba nějaká základna, alespoň na
uchování nářadí. Nebo tam bude i bufet,
čehož taky chceme docílit. Teď si to ale
financujeme ze svého, občas někdo něco
přidá. Snad časem vznikne bufet a posezení,“ doufá Hájek.
(sob)
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Foto: Michal Sobecký

ky zaplatili majitelé hotelu Zlechov,
o druhou se stejným dílem podělily
obce Plumlov a Mostkovice.
Cesta je ve vlastnictví majitele okolních lesů Tomáše Balihara. Ten sice
opravu povolil, již dříve se však nechal slyšet, že nic financovat nehodlá, neboť komunikaci využívá pouze
k potřebám lesního hospodaření.
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Foto: Martin Zaoral

ně o zalepení těch největších děr,
aby se tu nikdo z místních, kdo sem
vyrazí na kole či na procházku, nezabil. Že se nejedná o pořádnou opravu, jsme upozorňovali od začátku,“
reagovala na tento podnět plumlovská starostka Gabriela Jančíková.
Rekonstrukce cesty přišla na celkem
250 000 korun, polovinu z této část-

DZBEL V obci s necelými třemi
sty obyvateli se mohou pyšnit novou službou, k dispozici je zde totiž
mlékomat! Od minulého pondělí
jej zprovoznilo místní zemědělské
družstvo. Lidé si mohou přímo na
místě zakoupit také láhev, stejně tak
si mohou zvolit mezi několika možnostmi, kolik mléka chtějí.
„My jsme si s tou myšlenkou pohrávali
delší dobu. Svého času byly v Němčicích nad Hanou a v Prostějově, ale firmy od toho pro malý zájem upustily.
Sehnali jsme si starší mlékomat, čímž

Foto: Facebook

odpadla největší investice,“ prozradil
předseda družstva Pavel Vyroubal. „Je
to taková služba občanům, nečekáme,
že na tom zbohatneme. Chceme taky
ukázat, že zemědělci nepěstují jen řepku,“ zasmál se.
Už první dny přitom naznačily, že by
zájem být mohl. „Určitě jsme spokojení. Sama jsem tam byla třikrát. Budu
jej využívat a věřím, že i další občané.
Aspoň se i nyní něco ve vsi děje,“ poznamenala starostka obce Jana Konečná k mlékomatu, který stojí hned u
zemědělského družstva.
(sob)
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vznikl v malé vsi

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

ČECHY POD KOSÍŘEM Tohle už
nic nezastaví! Jak Večerník předeslal,
první dubnový den se slavnostně otevře dokončené Muzeum kočárů. Kdo
jej v budoucnu navštíví, jistě potvrdí, že se jedná o naprosto výjimečný
projekt v rámci celé České republiky.
V Čechách pod Kosířem vznikla velkoryse pojatá a do detailu propracovaná stavba plná výjimečných uměleckých a řemeslných děl. Na Apríla bude
připraven bohatý program, který
všichni zájemci budou moci sledovat

Vše bude odstartováno již tento čtvrtek
1. dubna od 12:00 hodin. Programem
provede trio Václav Žmolík, Jiří Kučera a Václav Obr. Lidé se mohou těšit na
přehlídku osobností na koních z různých

Martin ZAORAL

v rámci on-line přenosu na webových
stránkách www.historickekocary.cz.
Na vině je pochopitelně koronavirová pandemie a s ní související vládní
opatření včetně zákazu pořádání společenských akcí.

Odkaz a vynalézavost
našich předků se dočkaly naplnění

MUZEUM KOČÁRŮ V ČÍSLECH

slova zaslouží nejen zamyšlení, ale i uskutečnění,“ vyjádřil se Václav Obr, jemuž se
připomínka díla našich předků stala zásadní motivací jeho různorodých aktivit.
„Jsem rád, že mě právě uvedená myšlenka
posunula k záchraně takového kulturního dědictví, jako jsou historické kočáry.
Člověk tak mohl předávat dál určitou
sílu vynalézavosti, která naše předky poháněla dopředu a přecházela z generace
na generaci,“ svěřil se Václav Obr, jenž
období dějin. Dorazí patron české země poděkoval zejména Olomouckému kraji
sv. Václav, otec vlasti Karel IV., bavorský podílejícímu se na stavbě v průběhu let 8¾ENCX1DTUGUQEJQWUX8¾ENCXCRCVTQPCXwGEJąGOGUNPÊMčMVGT¾LGPQX÷UQWé¾UVÊLGJQ
FQMQPéGPÆJQ/W\GCMQé¾Tč
Foto: Martin Zaoral
král Maxmilián I. i rakouská císařovna finanční ppodporou.
dp ou.
Alžběta Bavorská zvaná Sisi. Představí
se i kaskadérská a divadelní společnost
Štvanci a mnozí další. Stavbě požehná
páter Roman Vlk.
Tím to ovšem neskončí. Hned následující y15 let trvala stavba, během níž prošly rukama řemeslníků stovky tun materiálu
den připadá na Velký pátek, kdy od 17:00
hodin zahrají a zazpívají Dita Hořínková y300 kubíků dřeva padlo na masivní trámy pohledového krovu
a Richard Pachman na Pašijovém kon- y100 metrů je budova dlouhá
y 18 metrů je budova široká
certu, který se bude konat s podtitulem
y 2000 m2 tvoří výstavní plocha
Dědictví otců zachovej nám, Pane. „Tato

Dokončené Muzeum kočárů se 1. dubna otevře!

ho muže“ jsme tak bohužel nezastihli.
„Mohl se zdržet někde v okolní obci.
Ale
A když se dívám okolo, tak je pravda,
že hodně odpadků z lesa zmizelo. Asi
ho někdo jiný už také upozornil a dal
se do úklidu,“ poznamenal milovník
přírody z Otaslavic.
Snad tedy zdejší starosta také dohlédne na to, aby tajemný bezdomovec neudělal z okolního lesa
skládku odpadu. A my se vydáme
do lesa o pár dnů později, třeba budeme mít na Velikonoce větší štěstí.

I za nouzového stavu to lidi táhne
ven do přírody, a tak se nelze divit,
že jich i kolem plumlovské přehrady
pravidelně korzuje nebývalé množství. Někteří z nich upozorňují na
zhoršující se stav nedávno opravené cesty kolem hotelu Zlechov. „Ty
obří díry, které tu byly, jsou sice už
naštěstí pryč, ale silničáři je zalátali
opravdu ledabyle. Navíc tudy projíždějí auta, která cestu opět ničí. Už
se zde pomalu začínají tvořit další
menší výtluky,“ napsal do redakce
Večerníku jeden ze čtenářů.
Investoři oprav tímto zjištěním nebyli příliš překvapeni. „Cesta není
v našem majetku, a tak nám šlo hlav-

Martin ZAORAL

MOSTKOVICE, PLUMLOV Moc
dlouho to tedy nevydrželo. Začátkem loňského října loňského roku
byla po letech chátrání alespoň
provizorně opravena cesta vedoucí kolem plumlovské přehrady.
Neuplynulo ani pár měsíců a lidé
již začínají upozorňovat na to, že se
na ní opět objevují výtluky. Podle
mínění mnohých se to dalo čekat...

N@JKîOJ=E@QDGTQÑOGPFT
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Pětašedesátiletý bezdomovec se rozhodl žít v lese mezi Otaslavicemi
a Kobylničkami. O jeho hygienických návycích a smyslu pro pořádek
či ochranu přírody se dá ale určitě
s úspěchem pochybovat... „Jeho chování a hlavně nepořádek, kterým
hyzdí okolní přírodu, je hnus a obecní ostuda,“ míní občan Otaslavic, který do redakce Večerníku zaslal námět
na tento příběh.
„Zhruba pětašedesátiletý pan P. už několik roků bydlí v lesích mezi Otaslavicemi a Kobylničkami. To, že někdo
bydlí v lese, mi vůbec nevadí. Neznám
jeho příběh, jak se v lese ocitl a také

Michal
KADLEC

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství

OTASLAVICE Naprosto rezignoval na společnost, místo toho se už několik let potlouká po lesích
mezi Otaslavicemi a Kobylničkami. Řeč je o zhruba pětašedesátiletém bezdomovci, který je nyní trnem v oku místním občanům. A hlavně těm, kteří si váží okolní přírody. Ta totiž právě kvůli
zmíněnému „lesnímu muži“ dostává pořádně zabrat. Skutečnost, že si bezdomovec vybudoval
chatrč uprostřed lesa, nechává místní obyvatele v klidu. Ovšem nepořádek, který po sobě muž
zanechává, a navíc ho roznáší po celém zalesněném prostoru, to už slušným lidem pije krev! A po
otaslavickém starostovi Marku Hýblovi žádají okamžité řešení a nápravu.

Bezdomovec zasypává přírodu odpadky, Večerník ho hledal marně
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comeback?
ÈÍºÌÅºÏÂ¼Ä+½Ë[½4 ĎÅ¾ÌÇ4ÆÎ[ā +<JKM<Q@I½>@NOîP7G@>CJQ< Velký
Mlékomat novì
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aneb jsme s vámi u toho...
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Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

zprávy z regionu

region
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rozhovor večerníku
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Ladislav Gazdag působí v ZUŠ Němčice nad Hanou už pětatřicátý rok

Michal
SOBECKÝ

21032610371

yy Co vás přivedlo k umění?
„Začínal jsem asi jako všichni muzikanti
na lidové škole umění. Pocházím ze Slovenska, takže to bylo v Košicích. Tam
jsem hrál, zpíval, byl jsem celkem úspěšný. Pak jsem se dostal na konzervatoř do
Košic, no a už z toho uměleckého vlaku
nevystoupil.“
yy Kdo vás k hudbě a zpěvu přivedl?
Máte to v rodině?
„K hraní mě přivedlo prostředí, ve kterém jsem vyrůstal. U nás na Východě
se zpívalo při všech příležitostech a zpívali všichni. Můj otec perfektně zpíval
a dodneška zpívá, i když je mu šestaosmdesát let. Pořád je pěvcem na kúru
v kostele. Vzpomínám rád na doby, kdy
jsem si v mých sedmi letech vzal harmoniku, on zpíval a já se snažil podle
sluchu hrát a harmonizovat písničky.
Tam všechno začalo. Měl jsem navíc vynikajícího učitele tady z Moravy, pana
Kunovjánka. Ten mi dal, ani ne tak základy techniky hry na nástroj, ale spíše
motivaci. Byl to výborný lidový muzikant, ale současně i profesionál, a hlavně
dobrý člověk. On mě přiměl k tomu,
abych měl rád muziku. A to by mělo
být hlavním cílem základních uměleckých škol, mít rád hudbu a umění. To
takzvané řemeslo, samotné zvládnutí
uměleckých technik, je velmi důležité,
ale naším úkolem je správně motivovat
děti, směrovat je tak, aby měly rády muziku a umění obecně.“
yy Říkáte, aby děti měly umění rády.
Stává se vám ale, že tam jsou některá
dítka přivedena až proti své vůli, ale
časem je to začne bavit?
„Dnes už není taková doba, že by rodiče
vysloveně nutili děti. S tím se nesetkáváme. Výchova se už posunula jinam.
Názorům dětí se dává obrovský prostor,
aby se co nejvíce rozvíjela jejich osob-

Jak začnou děti studovat je to jak
v manželství... Přijde první krize,
druhá krize, poté další a teprve pak,
po překonání všech krizových úskalí,
přichází poznání, že to, co dělají, má smysl...
debních táborů, multioborových představení a další.“
yy Jak vidíte motivaci právě v souu
časném období? Nehrozí
zí u řady mlaa, když nyní
dých umělců její ztráta,
nemohou zkoušet, hrátt nebo třeba
malovat společně?
kdy jsou pro„Hrozby jsou pořád. Někdy
akové. Ale je
blémy takové, jindy makové.
pravdou, že dnešní dobaa je skutečně
výjimečná. Přešli jsme na distanční způeme vykládat,
sob výuky a ten, co si budeme
nikdy nemůže nahradit přímý kontakt
ěleckých oboučitele s žákem. A v uměleckých
yslím si ale, že
rech je to jednoznačné. Myslím
naši učitelé se dostali v tétoo formě výuky
na velice dobrou úroveň a úspěšnost
komunikace s žáky je výborná
a velká. Dovolím si tvrdit,t, že se
dělávací
nám daří plnit školní vzdělávací
áti proprogramy tak z osmdesáti
cent. Nebezpečím tohotoo způsobu výuky je ztráta právě již zmiňoů. Chybí
vaných motivačních bodů.
ech i saa
hra v orchestrech, souborech
ezi žáky.
motný přímý kontakt mezi
Ten je nenahraditelný. Uvidíme,
jaký to bude mít dopad na naše
žáky a sám jsem zvědav, až se doba
m podaří
znormalizuje, jak se nám
ou rychh
´rozjet ten vlak´ na stejnou
eodnaučí
lost. Snad se nám děcka neodnaučí
ovzdechne
chodit do hudebky… (povzdechne
emám. Pár
si). Ale zatím ten pocit nemám.
hlásilo, ale je
žáků se nám v pololetí odhlásilo,
to řádově v jednotkách.“
yy Jak naopak zájem o umění pou dostat, třevzbudit? Jak dítě k němu
ba aby ho alespoň zkusillstudovat?
studovat?
„Strašně důležité je společenské mikroklima, které musí být umění velice
silně nakloněné. Pokud rodiče chodili
do umělecké školy, tak je předpoklad,
že k nám budou chodit i jejich děti. Je
důležité mít to nastavené tak, že studovat v ´lidušce´ je absolutně něco přirozeného, že to patří k všeobecnému
vzdělání. Že děti, které školu navštěvují,
mají určitou přidanou hodnotu, kterou
jednou v životě uplatní. A pak je tady ta
motivace. Záleží na tom, jakým způsobem škola učí, jak děti zapojuje do života i do svých dalších uměleckých aktivit.
Je důležité, aby děti účinkovaly, aby se

vytvářela zpětná vazba mezi školou
a žáky. Aby se třeba i rodiče zapojovali
do školních uměleckých aktivit. Dobrým příkladem je náš vícegenerační
dechový orchestr. Vytvořit jej byl náš
dlouhodobý cíl.“
yy Zmínil jste předpoklady a nadáá
ní. Říkáte často rodičům, ať dají děti
raději na jiný hudební nástroj, nebo
obor?
„Říká se to občas u přijímacích zkoušek. Ve zkušebních komisí sedí zkušení

pedagogové, kteří dokážou odhadnout,
na co má dítě předpoklady. Uchazeč
o studium by měl splňovat požadovaa
ná kritéria. Když chce dítě hrát třeba na
housle, musí mít dobrý hudební sluch.
(úsměv) Členové komise se dítě snaží
nasměrovat na nástroj, nebo obor, pro

který má
nejlepší
předpoklady ke studiu. Musím
podotknout, že se
jim to daří, a to nejenom naa
směrovat žáky, ale přesvědčit o tom
i rodiče. Pak už záleží hodně žácích
a rodičích, jak ke studiu přistupují a jaká
je příprava žáka do hodin. Tak jako ve
všech disciplínách i v umělecké je potřeba trénovat. Tam se nedá nic
ošidit. Pokud tréninku, v našem
případě cvičení, nedám dostaa
tečný čas, nemohu očekávat ve
výsledcích a výkonech zázraa
ky. Nejdůležitější, ale je, aby
j žáci, tak i jejich
jak
rodiče hledaly
a nacházely,
v tom, co dělají, smysl.“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

vizitka
LADISLAV GAZDAG
✓ narodil se 26. června 1961 v Košicích
✓ hudebník, učitel hudby a dlouholetý ředitel ZUŠ Němčice nad Hanou
✓ mládí prožil na východním Slovensku, od útlého dětství se věnoval hudbě
✓ v roce 1981 absolvoval konzervatoř v Košicích
✓ od roku 1986 působí na ZUŠ Němčice nad Hanou, od roku 1990 je ředitelem školy
✓ před nástupem koronaviru sám pravidelně vystupoval na hudebních akcích školy
✓ pod jeho vedením se škola rozrostla, nabrala nové obory, vznikl mezigenerační školní orchestr
✓ je čtyřnásobným dědečkem
zajímavost: o hudbě prohlašuje, že jí je „celoživotně postižen a jsem tomu rád“....

21012610370

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

nost. Už odmala se jim to vštěpuje, jde
o takový společenský trend. Už v těch
pěti, šesti letech je tak dítě asertivní
a říká si, co chce nebo nechce dělat.
A rodiče na to hodně dají, což je často
k neprospěchu dětí samotných. Ale to
přináší doba a my to musíme respektovat. Jak začnou děti studovat je to jak
v manželství... (smích). Přijde první krize, druhá krize, poté další a teprve pak,
po překonání všech krizových úskalí,
přichází poznání, že to, co dělají, má
smysl. A to je ta krásná zpětná vazba pro
každého učitele a samozřejmě i dobrá
vizitka pro školu.“
yy V kolika letech přichází u mladých umělců krize?
„Zpravidla první a druhý ročník je v pohodě. Ve třeťáku, kolem toho desátého
roku, tam přichází krize první. Ale je
to u každého individuální. Další přijde
kolem třináctého roku, v době puberty,
kdy se děti začínají srovnávat se svými
vrstevníky a jsou velice ovlivnitelné.
Tam stačí jenom malinký podnět, či
nelibost a ´parťáci´ je mohou stáhnout
jinam, odtrhnout od studia. V tomto
životním období je role rodičů a učitelů
nezastupitelná. Děti je nutné podržet,
podpořit, namotivovat. Je to těžké, ale
každý rodič a učitel tím musí projít.“
yy Vy máte v Němčicích nad Hanou
hodně širokou škálu oborů. Které se
v poslední době rozvinuly a co je pro
vás stěžejní?
„Naše škola je plně oborová, to znamená, že zřizujeme čtyři obory: hudební,
literárně-dramatický, výtvarný a taneční. Máme zhruba sedm set žáků.
A kdybych vyjmenoval nadstandardy,
tak třeba v rámci výtvarného oboru je to
rozšířená výuka počítačové grafiky, pro
kterou jsme vloni vybudovali specializovanou učebnu. Taktéž se tam vyučuje
předmět filmařina. Studuje zde jen pár
studentů, ale zato jsou vynikající a jejich
výstupy můžete průběžně sledovat na
našich webových stránkách. V hudebním oboru se snažíme zaměřovat na
komorní a orchestrální hru. Máme tady
velký dechový orchestr, celkem známý,
patří mezi špičkové amatérské orchestry v ČR. Tedy patřil, protože jsme rok
pořádně nehráli… Dále máme dětský
orchestr, který účinkuje v rámci regionální působnosti, ale měl i samostatný
koncert na náměstí v Jičíně v rámci festivalu Jičín-město pohádky. Aktuálně má
zhruba padesát členů. A to jsou právě
ony motivační body, které dítě potřebuje mít, aby vidělo smysl studovat právě
na naší škole. Aby mělo cíl a řeklo si, já si
chci taky zahrát, nebo zapívat v orchestru s těmi ostatními, či s mými kamarády, se kterými chodím do ´základky´.
Takže, když to shrnu, stěžejním aktivitami naší školy je činnost orchestrů, komorních soborů různých nástrojových
obsazení, organizace našeho festivalu
Svátek hudby, organizování letních hu-

21031710301

PROSTĚJOV Zkušeností na rozdávání má současný ředitel ZUŠ Němčice nad Hanou Ladislav Gazdag (na
snímku). Aby ne, s hudbou začínal
jako malý klouček, prakticky celý
život se kolem ní pohybuje, desítky
let učil. Za ta léta se toho sám hodně naučil. A právě o své zkušenosti
kantora, hudebníka i ředitele se podělil s Večerníkem. Prozradil, co je
důležité, aby mladí umělci zažívali,
jak je vzdělávat. Pohovořil o němčické „zušce“, jejích zajímavostech
a specificích. Nemohla chybět ani
zmínka o současné situaci, která zasáhla umělce mírou vrchovatou. On
i stovky žáků a desítky učitelů zažívají
pekelný rok.

zpravodajství
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PROSTĚJOV Máme za sebou prvních sedm dní akce, která hlavně z hlediska dopravy vzbuzovala dlouho předem nemalé obavy. Při rekonstrukci Vrahovické ulice už vybraná firma stihla základní práce, především co se týká odfrézování starého asfaltového povrchu, ještě předtím pak
Vodovody a kanalizace rekonstruovaly kanalizační síť pod povrchem vozovky. Již týden trvající
celková uzavírka Vrahovické ulice od křižovatky s Tovární ulicí až po kostel v Majakovského ulici
však kupodivu nepřinesla očekávané dopravní komplikace. Jak si Večerník na vlastní„kola“ ověřil,
na všech objízdných trasách panuje klid, a to dokonce v jindy vypjatých dopravních špičkách.

pro Večerník

Michal
KADLEC

tované komunikace. A hned během
prvního dne se stavební dělníci pustili do práce. „Ve Vrahovické ulici
pokračuje pokládka nové dešťové
kanalizace v úseku mezi mosty přes
Romži a Hloučelu. Ve středu pak
započalo odstranění neboli obrus

$CIT[XGUO÷TWMOQUVWRąGU4QOåKX[VTJ¾XCN[UVCTÆQDTWDPÊM[MXčNKPQXÆFGwċQXÆ
MCPCNK\CEK
Foto: Michal Kadlec

Jak bylo několikrát avizováno, v pondělí 22. března ráno byly nejen
v okolí Vrahovické ulice rozmístěny
dopravní značky upozorňující řidiče
na celkovou uzavírku tolik frekven-

živičného povrchu v celém úseku
první etapy rekonstrukce, to znamená od ZŠ v Majakovského ulici
po ulici Tovární. Tyto práce budou
pokračovat i v následujících dnech.

21031910327
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V úseku od školy po most přes Romži jsou již odstraněny stávající silniční obruby, pokračuje se směrem
k centru a v nejbližší době budou
zahájeny práce na rekonstrukci mostu přes Romži. Co mám informaci
od zhotovitele, tak stavba pokračuje
přesně podle denních harmonogramů,“ ujistil Večerník Jiří Rozehnal,
náměstek primátora Statutárního
města Prostějova, v jehož pracovní
gesci jsou stavební investice.
Na rozdíl od původních prognóz
a také obav však během prvního týdne nepřinesla uzavírka Vrahovické
ulice žádné dopravní komplikace.
„K dopravním problémům naštěstí
opravdu nedošlo, práce probíhají
v klidu a stejně tak se chovají i řidiči.
Za tohle bych chtěla moc občanům
poděkovat, zejména těm Vrahovickým. Pro mnohé z nich přinesla uzavírka určité problémy a musí nyní
změnit svoje zažité návyky. Například byli nuceni přeparkovat desítky aut z tohoto prostoru, cestou do
práce musí volit mnohem delší trasu
ti, kteří jezdí autobusem, protože si
musí dočasně zvykat na vzdálenější
zastávku a také delší jízdu do města. Během prvního týdne jsem však
nezaznamenala ani jednou, že by si
někdo na něco stěžoval,“ podotkla
náměstkyně prostějovského primátora Alena Rašková.
Stejně jako Večerník si politička
zodpovědná za dopravu v Prostějově myslí, že absence dopravních
komplikací může souviset se skutečností, že vzhledem k lockdownu nevyjíždí z domovů tolik řidičů. „Určitě to tak být může, i když
krásné počasí vylákalo do ulic víc
lidí i aut. Ono taky protiepidemická omezení už trvají dlouho a nejde
všechny akce či pracovní povinnosti
donekonečna odkládat,“ uvedla Rašková.

7åXRQPF÷NÊT¾PQD[NC8TCJQXKEM¾WNKEGW\CXąGPCCUVTQLG\CéCN[HTÆ\QXCVUVCTÚCUHCNVQXÚRQXTEJ

Večerník během uplynulého týdne zaznamenal pouze jedinou stížnosti, a to
v úterý, kdy jeden z čtenářů upozornil
na nedostatečné dopravní značení,
které s předstihem, především ve směru od centra Prostějova, upozorňuje
na uzavírku Vrahovické ulice i objízdné trasy. „Objížďky vyznačovala firma, která rekonstrukci dělá, a první
dny mohlo dojít k nedostatkům. Naši
pracovníci byli značení kontrolovat,
vychytávali chybičky, tak snad už je
nyní vše v pořádku. Objízdné trasy
byly navíc zveřejněny v Radničních
listech, ve Večerníku, jsou vyvěšeny
v obchodech a jsou oznámeny také
na internetových stránkách města.
Ale první dny samozřejmě jezdíme
všichni automaticky po paměti a pak
nás najednou zaskočí, že to dál nejde.
Nicméně doufám, že si vše už teď sedlo. Občany bych chtěla poprosit, pokud se ještě něco chybného objeví, aby
dali vědět. A znovu děkuji za trpělivost
a pochopení,“ posílá vzkaz Prostějovanům náměstkyně primátora.
Snad k jediným a mírným komplikacím na objízdných trasách dochází na té, která vede Říční ulicí přes
takzvanou „myší díru“. Tato komunikace je natolik úzká, že je pro řidiče často tvrdým oříškem vyhnout
se zde protijedoucím vozidlům.
Přitom rozšíření této vozovky má
už město dávno v plánu. Je tedy jen
škoda, že k tomu nedošlo ještě před
rekonstrukcí Vrahovické ulice.

21031910322

PŮVODNÍ
zpravodajství

„Rekonstrukce vozovky ulice Říční
v úseku od železničního přejezdu
po křižovatku s ulicí Tovární bylo
naplánováno, stavebně povoleno
a připraveno i v rozpočtu na tento
rok. Vzhledem k opravám ve Vrahovické ulici od 15. března do 31. pro-

Foto: Michal Kadlec

těleso silnice pod dálničním mostem,“ přidal náměstek další novinky.
Večerník během uplynulého týdne zjistil ještě jednu skutečnost,
která je zejména pro zdejší občany podstatná. Během uzavírky
jsou totiž stále otevřeny všechny

$÷JGOFCNwÊEJFPčRQN[MCNCHTÆ\CFCNwÊCFCNwÊCUHCNVRT¾EGRQMTCéQXCN[XGXGNMÆO
VGORW
Foto: Michal Kadlec

since a nutnosti po celou dobu prací
zachovat jedinou objízdnou trasu
do této části Vrahovic byla tato akce
odložena na příští rok,“ informoval
náměstek prostějovského primátora
Jiří Rozehnal. „V této lokalitě se připravuje rovněž revitalizace pivovarského rybníčku včetně parčíku, revitalizace Sídliště Svornosti i rozšíření
železničního přejezdu u ´myší díry´.
A také nová cyklostezka a stezka pro
pěší, které budou situované mimo

obchody či jiné prodejny ve Vrahovické ulici, v plném provozu je
také pošta v Domě služeb. „Máme
hodně zákazníků, kteří k nám chodí pěšky, takže dokud budou chodit, nevidíme důvod, proč obchod
uzavírat. Ostatně i řidiči jedoucí
od Prostějova se na naše parkoviště
před prodejnou zatím ještě pořád
dostanou,“ sdělila nám jedna z prodavaček Potravin Bala ve Vrahovické ulici.
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Konstelace hvězd Prostějova
Mezi většinou Prostějovanů převládne chuť k hledání nových kontaktů
a známostí. Doba plná nudy vyplývající z různých omezení si přímo
žádá oživení společenských setkání a navazování nových vztahů.
Nových přátel není nikdy dost.
BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Vaše nápady jsou skutečně geniální
a byla by velká škoda je nerealizovat.
Možná k tomu teď nebudete mít
příliš vhodných příležitostí, plány
si ale pečlivě uschovejte a střežte je
jako oko v hlavě.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Váš spor v zaměstnání přeroste
v okamžitou touhu změnit práci
a poohlédnout se konečně po mnohem klidnějším a časově méně náročném vytížení. V tomto úmyslu
vás podpoří i blízký partner.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Utrácíte víc, než kolik si dokážete
vydělat. Pokud vás někdo z blízkých
nepřiměje k rozumnému hospodaření, čekají vás velice brzy značné
potíže. Sami to ukočírovat nedokážete, hledejte pomoc.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Ve vaší blízkosti se objeví člověk,
který vám znovu nalije do žil novou
krev, a vy najednou opět najdete
ztracený elán. Okamžitě se pustíte
do řešení problémů, které jste už
považovali za zcela nepřekonatelné.

LVI – 22. 7. až 22. 8.
Potkáte dávného známého, který se
vám svěří se svými velkými trablemi. Sice se mu budete snažit poradit,
dotyčný by však potřeboval okamžitou pomoc. Požádá vás o půjčku a je
pouze na vás, zda mu uvěříte.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Na veřejnosti o vás začnou kolovat
nemístné drby a pomluvy, čemuž
zabránit nedokážete. A čím víc se
proti tomu budete bránit, tím to
bude horší. Nechte to plavat, za
chvíli všechno vyšumí do ztracena.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Máte pro strach uděláno, takže
hrozba ztráty zaměstnání vás nemůže vykolejit. O vaši profesi je naštěstí zájem, tudíž celkem jednoduše
najdete uplatnění jinde. Změna je
navíc život.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Nezapomeňte na narozeniny blízkého člověka, protože v opačném
případě by došlo k neuvěřitelnému
trapasu. Dotyčný oslavenec pro vás
něco v životě udělal, takže kupte dárek a rychle za ním!

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Nenechte se zlákat vidinou jednoduchého zisku, taková možnost
dnes vlastně ani neexistuje. Někdo
se vás ale bude snažit přemluvit
k rychlé investici. Buďte maximálně
opatrní, mohli byste přijít na buben.
KOZOROHOVÉ–22.12.až20.1.
Poslední dobou jste si jen velice
málo všímali problémů, se kterými
se potýká vaše rodina. Doposud jste
si mysleli, že se o řešení postará někdo jiný. Omyl! Teď to bude na vás
a budete to mít těžké.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Užijete si naprosté pohody a harmonie. A to už ať v intimních vztazích, tak v zaměstnání. Z dobré nálady vás nevykolejí ani skutečnost,
že je potřeba investovat více peněz
do zařízení v domácnosti.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Co nejdříve byste měli navštívit lékaře, váš zdravotní stav není nejlepší. A není divu, když jste celou zimu
lenošili a s úvodem jara jste nesplnili
předsevzetí, že začnete sportovat.
Potřebujete restart!

nákupní
servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: VELIKONOCE...
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Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Vedle toho jsou obdobím lidových tradic spojených
s vítáním jara, které s náboženským svátkem souvisejí jen volně. Stejně jako
loni sice budou poznamenány koronavirovou pandemií, ale i tak si je zcela
jistě všichni chceme užít. Tradičně vám k tomu dopomůže zjištění, že velikonočního beránka seženete nejlevněji v Kauflandu, pro zajíčka značky Orion
se stavte v Tescu a na právě těchto dvou místech nabízí i cenově nejvýhodnější
čokoládové vajíčko. Tesco má za nejnižší cenu i zajíčka značky Milka a lentilky „velikonoční pomlázka“ od Orionu. Pro oblíbené Kinder suprise vajíčko se
vyplatí návštěva Albertu a Kauflandu.
Přejeme chutné, hezké a zdravé svátky!
Průzkum byl proveden ve středu 24. března 2021.

Oznámení o přerušení dodávky
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Kostelec na Hané
Obec: Hluchov
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 19. 4. 2021 od 7:30 do 15:30 Dne: 21. 4. 2021 od 7:30 do Dne: 21. 4. 2021 od 12:30 do
hodin. Vypnutá oblast: část obce 15:30 hodin. Vypnutá oblast: 14:30 hodin. Vypnutá oblast: část
Hluchov - oboustranně podél sil- část města Kostelec – celé ul. Le- obce Kostelec na Hané – ul. Cihelnice od č. 28 a 12 po konec obce gionářská, Revoluční, Příhon, na, Trněnka, ul. Palackého č. 937
Zahradní, Krátká, Lešanská, Hu- a 939, parc. 1559, 1582/1. Celá
směr Konice.
sova, Partyzánská, Přemyslovka, ulice Smržická od přejezdu ČD
Obec: Hluchov
Dne: 19. 4. 2021 od 7:30 do 9:30 Za Kapličkou, Dvorek, Bezručova, po konec obce vč. přilehlých ulic
hodin. Vypnutá oblast: celá obec Smetanova č. 1 a 22, Třebízského trávníky, garáží, skladu u nádraží,
– mimo část ulice od č. 407 po č. AgroAirVa s.r.o., RS plynu (mimo
Hluchov.
673, část ul. Tyršova – levá strana VO firem Makovec, Statek, BeObec: Soběsuky
Dne: 19. 4. 2021 od 9:30 do 11:30 od ul. 8. května po č. 36 (obchod), xim).
hodin. Vypnutá oblast: část obce mimo č. 954, část ul. 8. května od Obec: Křenůvky, Prostějovičky
Soběsuky podél státní silnice křižovatky ul. Legionářská po ko- Dne: 22. 4. 2021 od 7:30 do 13:30
Plumlov - Žárovice s ulicemi za nec města sm. Prostějov vč. ČS hodin. Vypnutá oblast: celé obce:
hostincem po č. 78 a 35, dále část PHM, nádraží, kovovýroba Z. Ba- Křenůvky, Prostějovičky (vč. přisměr Krumsín vč. celé návsi až po laš, dále část od ul. Husova po ul. lehlých chatových oblastí). OdběTyršova.
č. 103.
ratelská trafostanice Prostějovičky
Obec: Lhota u Konice, Brodek Obec: Kostelec na Hané
Zetest (č. 300730).
Dne: 21. 4. 2021 od 12:00 do Obec: Prostějov - Vrahovice
u Konice, Nové Sady, Horní
14:30 hodin. Vypnutá oblast: část Dne: 22. 4. 2021 od 8:00 do
Štěpánov, Pohora, Jesenec
Dne: 19. 4. 2021 od 7:00 do 16:00 obce Kostelec na Hané s ulicemi 15:30 hodin. Vypnutá oblast: jedhodin. Vypnutá oblast: celé obce: Sportovní od ul. Smržická pravá nostranně ul. P. Jilemnického od
Lhota u Konice, Brodek u Konice, strana po č. 851, celá ul. Okružní č. 1 po č. 9 a dále samotný RD za
Nové Sady, Horní Štěpánov, Po- vč. bývalé ČOV, celé ulice Luční potokem č. 4275.
hora. Jesenec Špice směr od Ko- a Nová.
Obec: Prostějov
nice (Podladínský mlýn) po č.71, Obec: Kostelec na Hané
Dne: 22. 4. 2021 od 8:00 do 15:30
část obce Ladín ve směru od Ko- Dne: 21. 4. 2021 od 12:00 do hodin. Vypnutá oblast: ul. Žeranice po č. 5, 18, 48. Odběratelské 14:30 hodin. Vypnutá oblast: celé novská č. 18 – 40, ul. Na Hrázi č.
trafostanice: Brodek u Konice suš- ulice M. Ulického vč. Domova pro 3 – 6.
ka (č. 300798), Brodek u Konice seniory, Havlíčkova, B. Němcové, Obec: Prostějov
Preciosa (č. 300797), VE Brodek Nerudova vč. sportovního areálu, Dne: 23. 4. 2021 od 7:30 do 11:00
u Konice T1 (č. 700457) + T2 TJ Sokol, fa. Certiko s.r.o. na Spor- hodin. Vypnutá oblast: celé ul.
(č. 700458), Vantage Towers s.r.o. tovní ul., 8. května od ul. Tyršova Sádky, Sušilova, ul. Újezd č. 2 – č.
(OSKAR) (č. 310061), Jednov vo- po Sportovní, Třebízského od č. 12, ul. Wolkerova s č. 23 – 37.
407 po 673, jednostranně ul. Tyr- Obec: Prostějov
dárna (č. 300803).
šova od č. 281 po 368 a 954 napro- Dne: 23. 4. 2021 od 8:00 do 14:00
Obec: Prostějov - Krasice
Dne: 20. 4. 2021 od 7:30 do 15:30 ti, ul. Jiráskova od č. 88 po 82.
hodin. Vypnutá oblast: ul. St. Mahodin. Vypnutá oblast: ul. Me- Obec: Kostelec na Hané
nharda s č. 35 a 39.
ruňková – pravá strana s parc. č. Dne: 21. 4. 2021 od 12:00 do Obec: Prostějov
14:30 hodin. Vypnutá oblast: část Dne: 23. 4. 2021 od 10:00 do
402/1 až 402/11.
obce Kostelec na Hané s ulicemi: 12:00 hodin. Vypnutá oblast:
Obec: Mořice
Dne: 20. 4. 2021 od 7:30 do 15:00 Za humny od č. 925 po ul. sm. Sta- celé ul. Puškinova (mimo č. 17),
hodin. Vypnutá oblast: Mořice – řechovice, Rynk od č. 424, 108 po Spitznerova, jednostranně ul.
č. p. 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 91, č. 125, Jakubské nám. č. 1 (budova Dvořákova od č. 2 po č. 16, ul. ŠárMěÚ), č. 3 (ZŠ), č. 12, nákupní ka od č. 9 po č. 29, oboustranně ul.
100, 123, 183.
středisko vč. restaurace, Pod Kosí- Jezdecká od č. 6A a 17 po ul. Šárka.
Obec: Brodek u Prostějova
Dne: 20. 4. 2021 od 8:00 do 11:00 řem č. 163, Tyršova od č. 28 po č. Obec: Otaslavice
hodin. Vypnutá oblast: č. p. 218, 305, garáž a č. 243.
Dne: 23. 4. 2021 od 7:30 do 15:30
224, 219, 225, 264, 284, 321, 194 Obec: Raková u Konice
hodin. Vypnutá oblast: Otaslavice
na ulici Hřbitovní a č. p. 184 na ul. Dne: 22. 4. 2021 od 7:30 do 15:30 část chatové oblasti ohraničené
hodin. Vypnutá oblast: Raková čísly? 131, 28, 101, 51, 64, 104, 70,
Havlíčkova.
u Konice: č.p. 39, 48, 67, 76, 80, 84, 34, 35, 540, 88, 96, 542, 97, 69,
Obec: Prostějov
Dne: 21. 4. 2021 od 7:30 do 12:00 86, 89, 90, 91, 93, 94, 96, 98, 99, 72, 36, 572, 45, 126.
hodin. Vypnutá oblast: FTL – 102, 103.
Obec: Otaslavice
First Transport Lines, a.s., Mecha- Obec: Stražisko, Maleny,
Dne: 23. 4. 2021 od 7:30 do 15:30
nika Prostějov, v. d. na ul. Letecká. Suchdol, Jednov
hodin. Vypnutá oblast: Otaslavice
Dne: 22. 4. 2021 od 7:30 do 15:30 parc. č. 1400.
Obec: Prostějov, Držovice
Dne: 21. 4. 2021 od 7:30 do hodin. Vypnutá oblast: celé obce Obec: Laškov Kandia
13:30 hodin. Vypnutá oblast: jed- Stražisko, Maleny, Suchdol, Jed- Dne: 23. 4. 2021 od 10:00 do
nostranně část ul. Olomoucká s č. nov (vč. přilehlých chatových ob- 12:00 hodin. Vypnutá oblast: celá
193 – 199, ul. Na Romži s č. 396 lastí). Odběratelská trafostanice část obce Laškov Kandia.
Stražisko Osik (č. 300820).
– 288.
EG.D, a.s.

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Ekocentrum Iris
Husovo nám. 67, Prostějov
* od středy 31. března do úterý 6. dubna se koná akce RAŠÍCÍ KOLÁŘOVY
SADY.
Samoobslužná trasa nejen pro seniory
bude doplněná o aktivity pro děti. Cestou si budete všímat zajímavých dřevin,
jejich vzhledu, pupenů, kůry, loňských
plodů apod. Na trase najdete zajímavé
informace a hravé úkoly či otázky. Správné odpovědi si můžete sami zkontrolovat rovnou na místě. Stezku si můžete
projít v dané dny kdykoliv. Aktuální informace na tel. 603 730 594.
* od čtvrtka 1. do úterý 6. dubna se
v parku na Husově náměstí v Prostějově koná VELIKONOČNÍ STEZKA
PRO DĚTI plná úkolů pro malé i v parku. Na všechny čeká luštění, pohyb,
hledání, zaměříme se na jarní rostliny,
zvyky i velikonoční zajímavosti. Hledejte žluté papíry na stromech, začít můžete
kdekoli.

Naše redakce na ulici
9iSHQLFH3URVWČMRYPi
OMEZENÝ PROVOZ:
po 8.00 - 17.00; út 8.00 - 12.00
DþW
YRVWDWQtGQ\MHUHGDNFHX]DYĜHQD

Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v pondělí 29. března od 10.00 do
11.30 hodin se koná KLUB RODIČŮ
A DĚTÍ - ONLINE. Součástí klubu jsou
říkanky a písničky pro malé děti, krátké
povídání a diskuzní část pro rodiče.
* v úterý 30. března od 17.30 do 19.00
hodin se koná webinář VYVÁŽENÉ
SEBEVĚDOMÍ DĚTÍ. Kde je původ
zdravého sebevědomí člověka? Rodiče
mají od nejrannějšího dětství velký vliv
na to, jestli jejich dítě půjde životem jako
sebevědomý člověk, který ví, čeho chce
dosáhnout, a umí zdravě fungovat ve
vztazích. Co s tím jako rodiče můžeme
dělat? Čemu se vyhnout a na co se zaměřit? Lektorem bude Pavel Mečkovský - rodinný poradce a otec tří dospělých synů.
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.

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.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s.
Svatoplukova 15, Prostějov,
tel. 775 549 777
Provozní doba: úterý a středa od 8:30
do 11:30 a od 13:00 do 16:30 hodin,
čtvrtek jen pro objednané klienty.
Můžete využít nabídky baterií do
sluchadel a drobné příslušenství ke
sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či
ušní tvarovky různých velikostí).
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
k zapůjčení kompenzační pomůcky.
Služby jsme rozšířili o rozvoz pomůcek.
Bližší info na tel. č. 588 008 095,
724 706 773

Zámek
Prostìjov
virtuální prohlídka
VÝSTAVA OBRAZŮ
VIKTORA HOHAUSE
malíř-samouk, nesmírně talentovaný
a svébytný umělec byl s Prostějovem
spjatý přes padesát let a stal se jeho
jakýmsi výtvarným kronikářem když
zachycoval jeho atmosféru, proměny
i pulzující život

)LOPRYÇGLYDGHOQË
Zámek
Plumlov
pátek 2. až pondělí 5. dubna
10:00 – 18:00 VELIKONOCE
NA ZÁMKU
prohlídka vyzdobeného nádvoří zámku

RNÇQNR

Kino
Metro 70
Školní 1, Prostějov
MOJE KINO LIVE

řádková inzerce / vzpomínky
REALITY
Koupím větší byt s lodžií - novostavbu
5 mil. Kč. 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

WWW.VECERNIKPV.CZ

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.

Pronajmu parkovací stání v uzavřeném
objektu na ulici Mlýnská v Prostějově.
Cena 1500 Kč/měsíc. Tel.: 608 911 737.

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

Pronajmu byt 2+1 v Prostějově.
Tel.: 704 416 641.

SLUŽBY
Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Odvoz fekálií-čištění kanalizace.
Svoboda, tel.: 774 368 343.
„ JE DOBRÉ VĚDĚT“ a uložit si tel.
číslo „ 777 135 540 „ Jsme zde pro vás
již 31 let a tato práce je našim koníčkem. NABÍZÍME TYTO SLUŽBY:
„ OTVÍRÁNÍ ZAKLAPNUTÝCH
DVEŘÍ „ (ztráta klíčů). Opravy
vodovod. baterií - WC - plynové
ohřívače vody (KARMY
- PO 35- 371). Zabudování
bezpečnost. zámků do bytů.
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov, tel.: 604 389 367
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
plov. podlahy. Domamyslická 104, PV.
Tel.: 604 820 358

Koupím staré pivní láhve a sklenice
s nápisy, tel.: 732 170 454, sběratel.
Vykupujeme starý nábytek do roku
1965, lampy, lustry, hodiny, hudební
nástroje, staré vzduchovky i nefunkční, svářečka TRIODYN a jinou, staré
motorky Javy a celé pozůstalosti.
Tel.: 702 809 319

Jsme smutní,
že jsme Tě ztratili,
ale jsme šťastní,
že jsme Tě měli.
Těžko se s Tebou loučilo,
ještě těžší je bez Tebe žít.
Tebe jsme milovali
a budeme milovat dál.
Láska smrtí nekončí,
v srdci Tě navždy budeme mít.

Dne 3. dubna 2021
vzpomeneme 16. výročí úmrtí
milovaného manžela,
švagra a strýce,
který tragicky zemřel
3. dubna 2005,
pana Antonína MAZURA
z Prostějova.
Žije stále v srdcích těch,
kteří ho milovali.
S láskou v srdci vzpomíná
manželka Marie s rodinou.
Děkujeme všem
za tichou vzpomínku.

Gratulaci
k Tvým narozeninám
bych Ti ráda dala, ale osud chtěl,
abych jen vzpomínala.
Plno plánů jsi do života měl,
v nejkrásnějším věku jsi odešel.
Poslední sbohem
jsi nám nestačil dát,
zaplakal každý, kdo Tě měl rád.

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

FINANCE

Jak těžké je hledat slova,
aby vyjádřila smutek náš.
Vzpomínky vracejí se znova
a bolest nezahojí ani čas.
Už nikdy dětem neporadíš,
vnoučata nepohladíš,
odešel jsi jak vánek,
když zajde do polí,
jen vzpomínky zůstaly.

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.

Dnes, tj. 29. března 2021
si připomínáme smutné
6. výročí úmrtí
pana Josefa POŘÍZKY
z Otinovsi.
S láskou vzpomínají
a za tichou vzpomínku děkují
manželka Drahoslava,
synové Martin a Zdeněk.

Dne 30. března 2021
uplyne 6 roků od úmrtí
mého manžela,
pana Antonína JANČIHO
z Dobrochova.
Vzpomíná manželka Marie,
dcera Iveta s rodinou
a syn Antonín s rodinou.

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

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

Dnes, tj. 29. března 2021
vzpomínáme 50. výročí úmrtí
pana Josefa GRMELY
z Brodku u Prostějova.
Stále vzpomínají
manželka Vlasta, syn Josef
a dcera Eva s rodinami.

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428
Dne 1. dubna 2021
by se dožil 67 roků můj bratranec,
pan Pavel MARČAN
a dne 17. dubna 2021
vzpomeneme 9 roků,
co nás opustil.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte se mnou.
Za tichou vzpomínku
děkuje sestřenice Růža.

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.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem přátelům
a známým za projevy soustrasti
a vzpomínku na
pana Petra VYKOPALA.
Rodina Vykopalova.

16011421482

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

Naše redakce na ulici
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OMEZENÝ PROVOZ

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

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

Dne 28. března 2021
uplynuly 2 roky od úmrtí
pana Miroslava VRÁNY
z Němčic nad Hanou.
S láskou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

SRQGČOt 8.00 - 17.00
úterý
8.00 - 12.00
þWYUWHN 8.00 - 14.00

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE
je ve ČTVRTEK,
1. dubna, v 10.00 hod

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

Dne 30. března 2021
vzpomeneme 6. výročí
od úmrtí naší milované
maminky a dcery,
paní Renáty KRIVČÍKOVÉ
z Kobeřic.
S láskou stále vzpomínají
děti Lukáš a Barbora,
rodiče, bratr Luboš s rodinou,
rodina Vychodilova
a kamarádka Renča.

Kdo Tě měl rád vzpomene,
kdo Tě miloval nezapomene.

Dne 4. dubna 2021
si připomeneme
4. smutné výročí od úmrtí
paní Marie MAŠKOVÉ
z Kelčic.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manžel s rodinou.

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

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

Dne 1. dubna 2021
vzpomeneme 20. výročí úmrtí
pana Antonína BRUNCLÍKA
z Želče.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka, dcery
a syn s rodinami.

Dne 4. dubna 2021
vzpomeneme 1. výročí úmrtí
pana Josefa JARKY,
chalupáře z Přemyslovic.
S láskou v srdci stále vzpomínají
manželka Alena, synové Josef
a Roman s rodinami
a celá rodina Peštukova.

Pohřební služba Pavel Makový,
Drozdovice 79 a Brněnská 104, tel.: 582 332 100
Dnes, tj. 29. března 2021
by se dožil 80 let
náš milovaný tatínek a dědeček,
pan Jaroslav CRHONEK
z Drahan.
S láskou vzpomínají
syn Jirka s manželkou,
dcera Lenka a vnuk Michal.

Zavzpomínejme
na vaše blízké!

zadejte VZPOMÍNKU
na své blízké
za
pouhých

.ġ

O M LU VA

21032310351

Dne 30. března 2021
vzpomeneme 20. výročí úmrtí
pana Vítězslava MARCIÁNA.
S láskou stále vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

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

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

YRVWDWQtGQ\
MHUHGDNFHX]DYĜHQD

POZOR!

17

29. března 2021

Redakce 35267ċ-296.e+2 9HþHUQtNX VH
RPORXYi6RXNURPpSRKĜHEQtVOXåEČ9iFODYNRYi
DVSRO]DFK\EQp]DĜD]HQtVPXWHþQtFKR]QiPHQt
Y WLãWČQpP Y\GiQt 9HþHUQtNX ] SRQGČOt
EĜH]QD
3RVOHGQt UR]ORXþHQt V SDQt 'UDKRPtURX
&KRGXURYRX].HOþLFDSDQHP=GHĖNHP'RSLWRX
] ýHOþLF UHDOL]RYDOD SUiYČ 6RXNURPi SRKĜHEQt
VOXåED9iFODYNRYiDVSRO
=DFK\EXVHMHãWČMHGQRXRPORXYiPH

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
Jana Buřtová 1950
Dětkovice
Jiřina Dokoupilová 1943
Vrbátky
Vlasta Štenclová 1933
Prostějov
Marie Konšelová 1938
Prostějov
Jaroslav Svoboda 1937
Prostějov
Ladislav Hradil 1942
Prostějov
Karel Hladký 1933
Držovice
Květoslava Lutovská 1935
Prostějov
Miroslav Slavík 1949
Prostějov
Jaroslav Pořízka 1943
Prostějov
Rudolf Böserle 1946 Brodek u Prostějova
Andrej Hurdich 1942
Prostějov
Jan Rozsíval 1931
Kostelec na Hané
František Vymazal 1930
Rozstání
František Ferenc 1943
Chropyně

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 29. března 2021
Jan Mazal 1943 Vícov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Petr Smékal 1965 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Ing. Vlastislav Mazal 1947 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Michaela Adamcová 1945 Prostějov kostel Vrahovice
úzký rodinný kruh
Úterý 30. března 2021
Bohumila Becková 1929 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Anna Daněčková 1946 Brodek u Prostějova 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Zdeněk Žampach 1950 Niva 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 31. března 2021
Mgr. Jana Matušková 1941 Prostějov 10.15 Obřadní síň Prostějov
Anna Pitáková 1933 Otinoves 14.00 kostel Drahany
Čtvrtek 1. dubna 2021
Ida Kadlecová 1931 Kroměříž 11.00 kostel Petra a Pavla Prostějov
Marie Švalbová 1940 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 10
Vladimír Janošek 1931 Prostějov 14.30 Obřadní síň Brněnská 104 4

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Zdeněk Dopita 1950
Čelčice
Drahomíra Chodurová 1934 Kelčice
Břetislav Vyhlídal 1954 Pracejovice

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 29. března 2021
Ladislav Hradečný 1939 Prostějov Obřadní síň Mlýnská
úzký rodinný kruh
Středa 31. března 2021
Dagmar Kalandříková 1955 Bílovice 11.30 Obřadní síň Mlýnská úzký rodinný kruh

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Ing. Miloš Kleiner 1925
Prostějov
Věra Hangurbadžová 1950 Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 29. března 2021
Zdeněk Slezák 1942 Alojzov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Středa 31. března 2021
Vojtěch Zapletal 1949 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
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HLEDÁTE PRÁCI?
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21020320122

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Brusič/ka odlitků 28 000-35 000 Kč třísměnný
Dělník/ce
21 000 Kč
jednosměnný
Logistik/čka výroby 21 000-32 500 Kč nepřetržitý provoz
Montážní dělník/ce 20 160 Kč
jednosměnný
Policista/ka
31 090 Kč
nepřetržitý provoz
Pomoc.
pracovník/ce
15 200 Kč
pružná prac.doba
Porážeč/ka zvířat 20 500 Kč
jednosměnný
Zedníci
18 500-20 000 Kč jednosměnný
Nutriční
terapeut/ka
22 650 Kč
jednosměnný
Seřizovač/ka CNC 25 000- 35 000 Kč třísměnný
Operátor/ka
20 500 Kč
dousměnný
Pracovník/ce
střihárny
21 000 Kč
dvousměnný
Skladník/ce
23 000-26 000 Kč jednosměnný
Údržbář/ka areálu 20 000 Kč
jednosměnný
Manipulační
dělník/ce
18 500-21 000 Kč jednosměnný

Kvalifikace

Firma

zákládní+praktická
základní+praktická
střední odborné
základní+praktická
ÚSO s maturitou

Slévárny Anah, Pv
Global Recycling,Klen.na Hané
Linaplast, Kralice na Hané
M.B.S. Mini Brewery System,PV
Krajské ředitelství Ol. Kraje, PV

základní+praktická AGROBerry CZ,Kost. na Hané
základní+praktická Makovec, Kostelec na Hané
nižší střední odborné Pozemstav Prostějov
Agel Středomoravská
ÚSO s maturitou
nemocniční, PV
střední odborné
Hanakov, spol. s.r.o. Prostějov
Toray Textiles Central Europe, PV
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné

Gala, Prostějov
Micos Telcom, Kralice na Hané
Alika, Klenovice na Hané

střední odborné

Nature s.r.o., Držovice

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

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

21022610238

2103181311

HLEDÁTE BRIGÁDU?
Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Manipulační dělníci
Pomocní kuchaři

110 Kč/hod.
130 Kč/hod.

jednosměnný
jednosměnný

základní+praktická
základní+praktická

Maximilian Gábor, Prostějov
Golden Riviera Investment, PV

soutěže
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
ulice C. Boudy
Jiřina LUŇÁČKOVÁ, Brodek u Konice
Výhercezískává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

I třinácté číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKA 1. DUBNA 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
Soňa Provazová
Jiří ZDRÁHAL, Konice
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč nasortiment prodejny.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
UČENÍ
Libuše DVOŘÁKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební lekci.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
1, 1, 3, 3
Jiří ŠŤASTNÍK, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment firmy.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Přivítejte jaro v nových barvách.
Bohumil VÉMOLA, Kelčice
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na firemní služby.

20112061779

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

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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SUDOKU

OSMISMĚRKA

21030260254

21030460262

OCHUTNEJTE NAŠE SKVĚLÉ….

ERBY, SÓLO, KOBYLKA, PODVRH, TÉMA, CVOK, RITO, PAPÁ, CHIPS, RISK,
LYRY, SAKÉ, ÁCHAT, NORA, OKAŘ, AUTOŘI, TŘES, PRUT, LEVICE, OSTNÍK,
KVAS, PYRÉ, NEON, KARB, NEÓN, POET, STÉBLO, PĚNA, ANOA
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do SPORTU
a graficky lehce poupravili jednu z posil prostějovských fotbalistů, kam před jarními odvetami ve
Fortuna:Národní lize zamířil z olomoucké Sigmy, aby
zesílil ofenzivní řady...
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SVÁTKY JARA JSOU TADY!
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navštivte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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SPORT

KULTURA
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CO MŮŽEME DĚLAT?
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přeje všem svým čtenářům krásné a zdravé Velikonoce
p
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SPOLEČNOST

Pondělí 29. března 2021
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Naleznete
uvnitř

71/"+/

„PATU MI ZÁVIDÌL
SÁM UNGERMANN!“
(QVQCTEJKX,5R¾éKNC

&HOÙzLYRWREÈWRYDO
QRKHMEDOXV\QDYQXN
VHVWDOLSURIHVLRQ½OQÉPL
IRWEDOLVW\'QHVVODYÉ
strana 32
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COVID NA
PROSTĚJOVSKU
ƔƔ Zjišťovali jsme, jak silná je
koronavirová pandemie ve zdejším
regionu a jak jsme na tom s očkováním...
dvoustrana 24-25

CYKLISTÉ DO ŘECKA

Michal SOBECKÝ
Mic
PR
PROSTĚJOV
Rok a pak konec. Legendární Jiří Šejba
po jediné odtrénované sezóně opouští lavičku prop
stějovských Jestřábů. Stalo se tak týden po tiskové
konferenci, na které hovořil ještě o své budoucnosti
v Prostějově jako o otevřeném tématu. Nyní je ale
jasno,
že další ke 37 zápasům na střídačce Prostějova
j
už nepřidá.
nepřid „Tyto věci řeší Lukáš Luňák, který se v tom hodně
angažuje. Jirka Šejba ale pokračovat nebude. Stalo se tak po
vzájemné dohodě,“ uvedl pro Večerník sportovní manažer
LHK Jestřábi
Jestř Jiří Vykoukal. Svůj odchod potvrdil i sám osmapadesátiletý
trenér. „Pan majitel má asi zájem o někoho jinépadesáti
ho, takže asi proto,“ konstatoval Šejba v exkluzivním rozhoZHQVQ+PVGTPGVCCTEJÊX8GéGTPÊMW voru, který najdete na straně 33 dnešního vydání.

VÍCE ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ 34-35

➢

ƔƔ Tým SKC TUFO PARDUS
zahajuje silniční sezónu na tradičním
místě. Jaká premiéra jej čeká doma?
strana 27

JE ČAS NA
HODNOCENÍ
ƔƔ Volejbalová sezóna skončila
stejně jako před rokem předčasně,
tým Prostějova nepřekvapil a už byl
stejně „doma“... dvoustrana 36-37

&! *+12é0+1 Pavlína Sedláková ve Zlatém Amosovi SKONÈILA, 3URVWěMRY zkusí
SURVYpçiN\]ģVWiYiVÍTÌZKOU
ŠLÁGR VEČERNÍKU – FOTBAL

ƔƔ Nepříliš dobře vychází Prostějovsko v oblasti „děravosti silnic“, na web
vymoly.cz jich totiž řidiči nahlásili
hned 76, což řadí region mezi vůbec
nejhorší v České republice.

EXKLUZIVNĚ

SRWYUGLWVNYěOpMDUR

ƔƔ Čechovický Sokol se na Facebooku
dál věnuje dávné minulosti svého fotbalu, tentokrát se pod drobnohled dostala dorostenecká sezóna 1962/1963.
Mrkněte se!

vs.

ƔƔ Město Prostějov připravuje Nový
strategický plán a Plán udržitelné
městské mobility, který zajistí moderní
a udržitelný rozvoj města. Magistrát se
nyní obrací na obyvatele a návštěvníky
města s prosbou o spolupráci prostřednictvím dotazníků a pocitových map.
Vše potřebné najdete na www.prostejov.eu!
ƔƔ Prostějovská tenistka Tereza Smitková společně s Veronikou Vlkovskou
postoupily do finále bratislavského
turnaje ITF. Čtvrtý nasazený pár v boji
o titul podlehl estonsko-francouzské
dvojici Malyginaová-Robbeová po setech 6:3, 3:6 a 5:10.

PROSTĚJOV PROSTĚJOV Kvalitní a vyrovnanou hru
u
mohou čekat fotbaloví fanoušci od příštího zápasu
1.SK Prostějov. Celek trenéra Pavla Šustra totiž na
svém hřišti vyzve Vlašim, která se trvale nachází
v půlce tabulky. Před reprezentační pauzou jí náleželo sedmé místo.
Vlašim má na jaře zatím bodově vyváženou bilanci. Z odehraných tří zápasů těsně porazila
Šumperk, remizovala se silným Ústím nad Labem
a poněkud překvapivě padla s Táborskem. K tomu
všemu jí stačil pouhý jediný gól. Tým ovšem branky
střílet umí. Vždyť na podzim vyprovodil Žižkov výsledkem 3:0.
Celkově je na tom v číslech podobně jako Prostějov. Vlašim
šim
dala mírně gólů méně, naopak o jeden více dostala. Střelecky
ecky vvyniká pouze
Marek Červenka se čtyřmi zásahy, řada dalších hráčů je na dvou trefách.
Vlašim před začátkem jara mírně posilovala. Do kádru přišel zejména
útočník Fortune Bassey, který se nedávno skvěle uvedl ve třetiligovém
Radotíně a neztratil se ani o úroveň výše v Ústí nad Labem. Do útoku dále
přišel Matěj Jurásek, do zálohy Jakub Křišťan a do brány jeho jmenovec
Markovič. Vesměs platí, že jde o mladé hráče, ovšem s prvoligovými zkušenostmi. Obrana týmu zůstala prakticky stejná.
Prostějov by proti Vlašimi měl vyrukovat s kompletním týmem. Jistý
otazník se snad může vznášet nad startem stopera Aleše Schustera z důvodu svalového zranění. Celkově by ale mělo platit, že marodka bude téměř
prázdná a tým po dvou jarních výhrách v dobrém rozmaru.
Utkání 16. kola Fortuna:Národní ligy se uskuteční 3. dubna na fotbalovém
stadionu SCM Za Místním nádražím v Prostějově. Jeho zahájení je naplánováno na 16.30.
(sob)

2CXNÊPC5GFN¾MQX¾ XNGXQ URCPÊCUKUVGPVMQWCUGXwGOKUXÚOKå¾M[RTQåKNKwMQNPÊTQMQPNKPG

(QVQCTEJKX25GFN¾MQXÆ
Æ

NEZAMYSLICE Spanilá jízda učitelky nezamyslické školy soutěží o nejoblíbenějšího učitele ČR skončila v semifinále. Přestože Pavlína Sedláková mezi
finálovou šestku nakonec nepronikla, o nebývalé oblibě této kantorky u jeƔƔ S nepříjemností musí řidiči počí- jích svěřenců absolutně nemůže být pochyb. „Velice bych chtěla poděkotat v Brodku u Prostějova, z důvodu vat žákům, rodičům, paní asistentce, kolektivu naší školy i jejímu vedení za
výstavby lávky platí na tamním mostě všemožnou podporu, která mi byla největší odměnou,“ zdůraznila entuziaspřes Brodečku kyvadlový provoz.
mem sršící Pavlína Sedláková.
(mls)
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PROSTOR V OBCHODNÍM
&(17586(3520ħ1,/
935$9ħ.28-(6.<1,
PROSTĚJOV Lidská tvořivost patří k člověku určitě déle než
třeba peníze. Její kořeny sahají už do pravěku, důkazem mohou být i čtyřicet tisíc let staré malby z jeskyní ve Španělsku. Za
tu dobu urazilo umění pořádný kus cesty. Vrátit se k jeho kořenům se svojí výstavou „Bestiář“ pokusil bývalý profesionální
hokejista Lukáš Musil. Jeho výstava je od uplynulého pátku
26. března k vidění v horním patře prostějovského OC Zlatá
brána, kam si lidé mohou vyjet výtahem.
Někdejší juniorský hokejový reprezentant ukončil svoji kariéru z vlastního rozhodnutí už ve dvaadvaceti
letech. Následně se z něj stal mezinárodně uznávaný tatér, který jako jediný z ČR vystavoval na celosvětové
tatérské výstavě v Paříži. „V součas-

nosti žije střídavě v Praze a Budapešti a věnuje se volné výtvarné tvorbě.
Vystavoval mimo jiné v proslulé síni
Mánes či v galerii Villa Pellé v Praze,“
prozradil kurátor výstavy Míra Macík z Rainbow Gallery působící při
prostějovském KK Duha.

kultura

WWW.VECERNIKPV.CZ

9H=ODWpEUiQěY\VWDYXMH
EìYDOìKRNHMLVWD
BYLI JSME
U TOHO

původní
reportáž

DX]QiYDQìWDWpU
D

pro Večerník
k

Martin
ZAORAL
Výstava se jmenuje podle knihy
obsahující popis skutečných či
mýtických zvířat a jiných bytostí.
Bestiář máme spojený obvykle se
středověkem, podnět pro vytvoření expozice však sahá ještě hlouběji do minulosti. „Jedná se o kolekci

#éMQNKXXGTPKU¾åXÚUVCX[PGOQJNCRTQD÷JPQWVQEKVNUGCWVQTWRN[PWNÚR¾VGMXJNGF¾éMWTč\PÚEJOÆFKÊXéGVP÷èGUMÆVGNGXK\G
Foto: Martin Zaoral

maleb, kterou jsem připravoval
skoro šest let. Při jejich tvorbě mě
inspirovaly jeskynní malby, jak je
známe například ze španělské Altamiry. Ty nebyly pouze realistic-

kým ztvárněním zvířat, ale měly
i svůj rituální význam. V životě
v jeskyni jsem navíc viděl určitou
paralelu k dnešku, kdy se rovněž
určitým způsobem uzavíráme

před okolním světem,“ představil
svoji prostějovskou výstavu Lukáš Musil, jehož velkoformátové
obrazy budou ve Zlaté bráně
k vidění až do 26. dubna.

)JPOFJQ½?DQ<?GJN@U@NJFJGJQIT
Ä9\VWRXStWHVKY]GDPL³
Kü@NOîCJQ<GJI<R@=
3URVWøMRYKOHG¿DPDWÇUVNÇNDSHO\

PROSTĚJOV Organizátoři už
tradičního městského kulturního
festivalu oslovili amatérské kapely s nabídkou účasti na koncertech
už při předcházejících ročnících
Prostějovského kulturního léta.
„Možnost vystoupit na velkém pódiu a v rámci velké kulturní akce

jsme místním amatérským umělcům dali například i vloni. Myslím,
že se to vydařilo, a chceme v tom
pokračovat,“ okomentovala tuto
iniciativu náměstkyně primátora Milada Sokolová, která má ve
vedení města na starost kulturu.
Město Prostějov oslovuje všech-

ny zájemce, kteří chtějí vystoupit
na akci PROSTĚJOVSKÉ LÉTO
2021 jako předkapela k hlavnímu programu. Video či audio nahrávku a kontaktní údaje zašlete
nejpozději do 18. dubna 2021 na
adresu martina.drmolova@prostejov.eu.
(red)

Prostìjovský soubor Pronitka
GRNiçH]DXMPRXWGęWLLSĨHVPRQLWRU

PROSTĚJOV Máte děti? A chodili jste pravidelně na nedělní
pohádky do prostějovské sokolovny? Nebo jste se na představení dlouho chystali, ale zatím vám
to nikdy nevyšlo? Či jste o těchto
sokolských divadelnících ještě nikdy neslyšeli? Ať už je to jakkoliv,
pak byste měli na internetu minimálně vyzkoušet YouTube kanál
prostějovského souboru Pronitka.
Dokud to bylo možné, tak divadelníci z Pronitky vystupovali naživo
v prostějovské sokolovně. Zde mohli diváci sledovat pohádkové příběhy
plné písniček, povídání, hádanek
a her v podání krásných loutek ze
dřeva a textilu vzbuzujících u dětí
dojem živých bytostí.
Na svůj YouTube kanál členové
souboru původně umisťovali pouze
krátká videa, kterými doplňovali své
autorské pohádky. Nedávno se zde
však mimo jiné objevilo celé zhruba
půlhodinové představení „Honza
hádanek král“.
„Byla jsem připravená na loutkovou
pohádku a moc mile mne překvapil
obsah videí. Nezhlédli jsme zatím
vše a přes počáteční odstup se děti

0C×XQFMCåFÆRQJ¾FM[X[UVQWRÊDCDKéMCUJQNéKéMQW2TQPKVMQW
Foto: www.youtube.com

nakonec hádaly, které video pustíme dřív. Hleděla jsem, jak je vysílání
snadno vtáhlo do děje, hádaly hádanky, zpívaly písničky, napodobovaly kroky, a to úplně bezprostředně.
Délka videí je fajn,“ zhodnotila obsah YouTube kanálu babička Helena, která krátká videa pustila svým
dvěma vnoučatům. „Osmiletá Andulka zná pohádky z loutkového divadla a videa se jí moc líbila. Šestiletému Filípkovi se nejvíc líbila kočka
a hra. Mě dostala hra Honzo vstávej
– dlouho jsem si na ni nevzpomněla
a přitom jsme ji kdysi hrávali tak čas-

to. Musela jsem připravit pravidla na
odpoledne, jak půjdeme s ostatními
vnoučaty ven, aby si ji mohla zahrát.
Super!“ dodala paní Helena.
Všichni, kteří mají rádi české pohádky, se tedy mohou přihlásit do
facebookové skupiny Loutkového
divadla Pronitka, aby nepřišli o nová
videa. Na sociálních sítích je pak
mohou komentovat. „Je to pro nás
velmi cenná zpětná vazba, že to,
co s našimi loutkami děláme, když
nemůžeme hrát naživo, má smysl,“
vzkázala za tým Studia Pronitka
principálka Lucie Hlačíková. (mls)
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Prostějov připravil své vlastní trasy
PROSTĚJOV Statutární město Prostějov se prostřednictvím
Sportcentra-DDM připojilo výzvě
10 000 kroků. Projekt motivuje
občany České republiky ke zdravému způsobu života, což je právě
v této těžké koronavirové době
chvályhodné. A jak do toho? No
nejlépe nechat auto doma a vydat
se na každodenní procházku! Pokud dokážete ujít denně deset tisíc
kroků, jak k tomu vyzývá organizace Partnerství pro městskou mobilitu, máte vyhráno! Výzva startuje
už tento čtvrtek 1. dubna 2021.
Chůze je nejpřirozenějším lidským
pohybem, posiluje naše tělo i mysl.
V době, kdy jsou naše tělo a mysl vystaveny náročným zkouškám, přichází nezisková organizace Partnerství

pro městskou mobilitu s výzvou pro
všechny – pojďte s námi cestou ke
zdraví a zařaďte chůzi nebo běh mezi
své každodenní činnosti. „Cílem projektu je motivovat lidi k pravidelné
aktivitě vykonané po svých vlastních
nohou, a to alespoň po dobu jednoho měsíce. Už jen pravidelný záznam
a sledování aktivity nám pomohou
lépe porozumět našim pohybovým
návykům. Výzva deset tisíc kroků
pracuje s magickou hranicí deseti
tisíc, což je zhruba sedm a půl kilometru. Ve skutečnosti však stačí mnohem méně kroků, aby byl organismus
odolnější. Důležitější než objem je
spíše pravidelnost, svižné tempo
a příjemné prostředí,“ popisuje manažerka projektu Sylva Švihelová.
„Aktivitu je možné v rámci výzvy moni-

torovat na jakémkoliv zařízení a následně ji v podobě printscreenu nahrát do
svého profilu. Každý kilometr je bodově ohodnocený, přičemž je zde zohledněn věk účastníka a jeho BMI. Snahou
je i těmto lidem umožnit umístění na
prvních místech ‚výkonnostního‘ žebříčku. Na účastníky s nejvyšším počtem
nasbíraných bodů čekají zajímavé ceny.
Svou účastí plníte nejen svou osobní
výzvu, ale také motivujete ostatní. To je
nejlépe umožněno v rámci týmů, které
účastníci mohou tvořit. Vzájemné povzbuzení, spolupráce a pomoc jsou tou
nejlepší motivací těm, kteří to nejvíce
potřebují,“ zdůrazňuje Jaroslav Martinek, ideový tvůrce a iniciátor projektu
10 000 kroků.
Jedním ze spoluorganizátorů
výzvy je Sportcentrum DDM
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PROSTĚJOV Český svaz ochránců přírody Regionální sdružení
IRIS Prostějov zve seniory, děti
i jejich rodiče kam jinam než do
jarem probouzené přírody. Aktivní ochránci přírody připravili
naučnou soutěž v Kolářových sadech v Prostějově.
„V době, kdy lidem toho není zrovna
moc povoleno, jsou podobné akce
bohužel jedněmi z mála příležitostí,

jak se zabavit a zároveň se poučit.
Věřím, že se v Kolářových sadech
uvidíme se spoustou lidí. Soutěž
uprostřed rašící zeleně v parku určitě
pobaví děti i dospělé,“ řekla Večerníku Eva Zatloukalová, předsedkyně
ČSOP, Regionálního sdružení IRIS
v Prostějově.
Akce v Kolářových sadech se koná od
středy 31. března do úterý 6. dubna.
„Připravena bude samoobslužná trasa

nejen pro seniory. Ta totiž bude doplněná o aktivity pro děti. Cestou si budete všímat zajímavých dřevin, jejich
vzhledu, pupenů, kůry, loňských plodů a podobně. Na trase najdete zajímavé informace a hravé úkoly či otázky. Správné odpovědi si můžete sami
zkontrolovat rovnou na místě. Stezku
si můžete projít v dané dny kdykoliv,“
vzkazuje návštěvníkům Kolářových
sadů Eva Zatloukalová.
(mik)

Seriál NAUČNÉ STEZKY
PROSTĚJOVSKA - 8. díl
Připravil: Michal Sobecký
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Kdo by ho neznal a kdo by na něm nebyl... Velký Kosíř je
prostě na Hané pojem, a to nejen pouze pro skalní turisty.
Mikulášské pochody, novoroční výstupy a samozřejmě
rozhledna, už jen to jsou důvody, proč se na nejvyšší kopec
Hané vydat. Při tom všem se ale možná trochu, rozhodně
však neprávem, zapomíná na zdejší přírodní krásy.

Nauèná stezka Velký kosíø
Umístìní:
polní a hlavnì lesní cesty
na úpatí i vrcholu Velkého
Kosíøe, okolí Slatinic
Vznik:
10 kilometrù
Délka:
Poèet zastavení: 12
Téma:
pøíroda, zajímavosti,
místopis a ekologiee
Ty přibližuje už po mnoho let Naučná stezka Velký Kosíř.
Při jejím procházení ovšem pozor na zmatení, z vrcholu „hory“ totiž ještě vede odbočka do Slatinic. Trasa je
na naučnou stezku nezvykle dlouhá. Jedná se ale o pěkných deset kilometrů, které rozhodně stojí za to. Navíc to
nejtěžší, tedy výstup na vrchol, je v plánu hned na začátku.
Stezka informuje o řadě skutečností. Prim samozřejmě
hraje příroda. Nejednoho až překvapí, co všechno se
na dosah civilizace podařilo dochovat. Kosíř je pořád
i přes velké vytížení od turistů útočištěm mnoha pátků,
plazů či brouků. Totéž samozřejmě platí o rostlinstvu, kterému se rovněž panely věnují. Dojem bohužel trochu kazí
to, že panely už mají něco za sebou. A za ty roky některé
vybledly a popraskaly.
I tak ale nabízí hodně zajímavých informací. Dočtete
se o osadě Gabrielov, o starých sadech na úpatí Kosíře. A stejně tak o tom, že stromy, které zde nyní vídá-
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Foto: Michal Sobecký

me pomalu nejčastěji – akáty a smrky – sem původně
nepatří. To je také přidaná hodnota celé stezky.
Neodkazuje jen na přírodu, ale věnuje se i negativním
vlivům na ni ze strany člověka. A tomu, jak naopak
může lokalitě prospět.
Co pak rozhodně ozvláštní celou stezku, jsou lomy. Jeden
z panelů je na ně zaměřen. I bez něj nicméně nepochybně
oceníte monumentálnost lomů. Jako kdyby k místu náležely odjakživa a nebyly dílem člověka. Zejména státní lom
před odbočkou na Kapli až šokuje svou velikostí. Travnaté břehy nad srázy přímo vybízí k pikniku, dolní část zase
k procházkám. A třeba budete mít štěstí a naleznete nějakou
zkamenělinu, lomy nad Čelechovicemi jsou jimi pověstné.
Stezka kolem Velkého Kosíře zkrátka nezklame nikoho.
Snad jen člověka, který nemá rád přírodu. Ta je ve zdejší
lokalitě totiž skutečně pěkná a rozmanitá.

.HCaM>y=HyMHAH
Prostějov, které pro vás společně
s IRISem připravilo více než dvě
desítky tras! „My jsme se jako Sportcentrum-dům dětí a mládeže přihlásili coby spolupořadatelé, neboť jsme
tuto iniciativu přivítali, ostatně v našich hlavách obdobná akce rovněž
klíčila. Jelikož kolegové z Partnerství
pro městskou mobilitu na měsíc květen již plánují tradiční akci ´Do práce
na kole´, rozhodli jsme se pokračovat
v deseti tisících krocích na vlastní
pěst, ovšem s laskavým svolením
pořadatelů,“ objasňuje Jan Zatloukal,
ředitel Sportcentra-DDM. „Pokud
nemáte k dispozici chytré hodinky,
krokoměr či aplikaci v mobilním
telefonu, která by vám zaznamenala

vaši aktivitu, a přesto se chcete této
akce zúčastnit, můžete využít k vaší
aktivitě naše změřené okruhy. Připravili jsme pro vás jak naučné, tak sportovní trasy v různých délkách. Pokud
jakoukoliv uvedenou trasu projdete,
můžete si její délku zapsat do vaší
denní aktivity této dubnové výzvy.
Jedná se tedy o zaznamenání výsledku na bázi fair play. Neboť cílem není
samotný výsledek, ale váš dobrý pocit
z vlastního pohybu a aktivity. A to je
náš společný cíl,“ vzkazuje Zatloukal.
Mapky s trasami včetně řady dalších užitečných informací si můžete stáhnout přímo na stránkách
www.sportcentrumddm.cz
/10-000-kroku.

„O významu tohoto projektu jsme
v radě města vůbec nepochybovali
a okamžitě jsme ho podpořili. Kdo
zná i mě, ví, že jsem celý život zastáncem sportování. Proto bych rád všem
Prostějovanům tento projekt doporučil a vyzval je, aby se do něj přihlásili.
Nezáleží na tom, zda jste muž, či žena,
zda máte nějaké kilo navíc, nebo nejste
zrovna sportovní typ. Udělejte něco
pro své zdraví, stačí se jen zvednout
ze židle a jít. Motivujte své kamarády,
známé či rodinu. Překonejte sami sebe
nebo soutěžte v týmu, každý krok se
počítá do výsledků,“ vyzývá veřejnost
primátor Prostějova František Jura.
Více se dočtete na www.desettisickroku.cz/o-projektu.
(red)

TRASY Sportcentra – DDM, Prostìjov:
Sportovní
Náměstí Spojenců
(0,44 km) Kolářovy sady
Kolem hvězdárny
(0,5 km) Lesopark Hloučela
Městský rybník Drozdovice (0,5 km) Lesopark Hloučela 2
Smetanovy sady
(0,78 km) Kolem stadionu
Kolem Reálného gymnázia (1,2 km) Drozdovice
Husovo náměstí
(1,3 km) Kolem E. Beneše a E. Valenty

(1,3 km)
(2 km)
(2,1 km)
(2,4 km)
(2,7 km)
(3,3 km)

Trasa Prostějovem
(7,5 km)
+Naučné
Naučná stezka zajímavostí 2 (0,44 km)
Kameny zmizelých
(5,2 km) trasa
ve spolupráci s Hanáckým Jeruzalémem
Od sochy k pomníku
(6 km)

TRASY a STEZKY Ekocentra Iris, PV:
Rašící Kolářovy sady
Velikonoční stezka pro děti, Husovo nám.
Podél Hloučely k soutoku s Romží
Putování za studánkami
Z Vrahovic na Kralické remízky

(1,5 km)
(1 km)
(2 km)
(7 km)
(7 km)

termín 1.4.- 6.4. - stezka je označena fáborky
termín 1.4.- 6.4. - stezka je označena fáborky
termín7.4. - 13.4.
termín14.4. – 20.4.
termín 21.4. – 27.4.

JedineènýmodeláøzVrahovicLukášVykydal:
„Byl jsem
praštìný
kolejnicí!“
.WM¾w8[M[FCN\8TCJQXKELGXÚLKOGéPÚVÊOåG
UVCXÊ RCRÊTQXÆ OQFGN[ FT¾åPÊEJ XQ\KFGN XG XGNMÆOO÷ąÊVMW
2x foto: archiv L. Vykydala

PROSTĚJOV Zajímavý člověk
s ještě zajímavějším koníčkem.
Lukáš Vykydal z Vrahovic se
baví modelářstvím, ovšem ne
ledajakým. V jeho sbírce jsou
dnes desítky modelů železničních vozidel a on sám preferuje
hlavně lokomotivy. A představte
si, všechny vytváří z papíru, a to
v poměru 1:25 ke skutečným velikostem.
„Pamatuji si, že v dětství jsem měl
doma model stíhačky F-15. Tak nějak moje záliba začala. V mé rodině
ale byli skoro samí nádražáci, takže
už od mládí jsem byl jaksi praštěný
kolejnicí,“ řekl Večerníku se smíchem Lukáš Vykydal, který se vzápětí pochlubil i nádhernými vlastno-

ručně vyrobenými modely drážních
vozidel. „Začínal jsem s plastikovými modely. Pak mě ale napadlo,
že bych mohl být něčím jedinečný,
a tak jsem začal stavět modely drážních vozidel ve větším měřítku.
A z papíru,“ prozradil Vykydal.

Kolik modelů lokomotiv či vagonů má a kde je vůbec skladuje či
vystavuje? Na to všechno a také
na spoustu dalších zajímavostí
se modeláře z Vrahovic Večerník
přeptal v exkluzivním rozhovoru,
který přineseme v jednom z násle(mik)
dujících vydání!
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NEZAMYSLICE Semifinále Zlatého Amose proběhlo v úterý
16. března jak jinak než prostřednictvím on-line přenosu.

Martin ZAORAL
„Představila jsem tři dárky, které
jsme se žáky a paní asistentkou společně vytvořili. Jednalo se o krabičku
obsahující dvě srdce, rozesmátá ústa

na špejli a konečně papírovou plachetnici s fotografiemi všech žáků.
Poslední dárek měl vystihovat naše
hlavní heslo: jsme na jedné lodi, táhneme za jeden provaz,“ ohlédla se za
svým účinkováním v soutěži Pavlína
Sedláková, která se v celém jejím
průběhu ze všech sil snažila nezklamat očekávání svých žáků i všech,
kteří jí fandili. „Samozřejmě že kvůli
covidu bylo vše jiné, než by to bylo
normálně. I příprava byla nesmírně

časově i jinak náročná, ale myslím,
že nás to všechny zase o něco více
sblížilo. A to byla pro mě ta největší výhra,“ konstatovala Sedláková,
která by účast v soutěži doporučila
všem kantorům. „Ale ze všeho nejvíc bych jim přála takové žáky a takové zázemí, z jakých se sama mohu
těšit,“ uzavřela energická učitelka,
s níž vám v některém z příštích vydání Večerníku přineseme obsáhlý
rozhovor.

21032310358

Koronavirus ztrácí v kraji
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set nemocných méně než týden předtím.,“ sdělila aktuální statistiky krajská
hygienička Růžena Haliřová s tím, že
nejvíce nakažených lidí je momentálně na Olomoucku (2 810), následuje Prostějovsko (1 290), Přerovsko
(1 079) a Hranicko (618).
Od začátku pandemie přitom bylo
v Olomouckém kraji provedeno už
302 769 testů. Vyléčeno je v tuto chví-

PROSTĚJOV Antigenní testování
zaměstnanců pokračuje už druhým týdnem také na prostějovském magistrátu. Pozitivně testováno bylo zatím podle informací
primátora Františka Jury osm
úředníků. První muž radnice se
Večerníku také vyjádřil ke kritice
zveřejněné v celostátním deníku, podle níž testující firma nemá
údajně potřebná oprávnění vykonávat uvedenou činnost.

opatření, ta koronavirová čísla musíme ještě více srazit dolů. Ovšem jen
doufám, že slibovaná rozvolnění po jedenáctém dubnu nejsou zase nějakým

nost, která k tomu nemá oprávnění.
Co je na tom pravdy? „Firma KoroMedics, která zaměstnance města
testuje, disponuje příslušným oprávněním, v tom není žádný problém. Pokud vím, podobně působí v několika
desítkách soukromých firem v Prostějově i okolí. Město navíc nenese
žádné náklady, protože testování hradí
zdravotní pojišťovny,“ odmítl obdobné spekulace primátor František Jura.
(mik)

má
OMEZENÝ PROVOZ!
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kách, nikoliv v desítkách. Je to mimo
jiné i díky přijatým opatřením včetně
práce řady kolegů z domova. Všechna oddělení magistrátu proto mohou
fungovat a prozatím jsme nemuseli
přistoupit k nějakému razantnímu
opatření, jakým bylo například podzimní uzavření matriky,“ konstatoval
Jura.
V regionální příloze celostátního
deníku MF DNES se objevila informace, že testování provádí společ-

„Testovací ﬁrma má oprávnění,“
reaguje na kritiku primátor Jura

li 71 943 lidí, bohužel ale v kraji došlo
již na 1 454 úmrtí v přímé souvislosti
s Covid-19.
Optimistická čísla nenechávají pochopitelně chladným ani hejtmana.
„Máme za sebou druhý týden, kdy
statistiky nově nakažených klesají
a stejně tak se snižují počty hospitalizovaných pacientů v nemocnicích kraje. Je to samozřejmě důvod k radosti.
Ale pozor! Pořád jde jen o dílčí vítězství a finále je stále ještě daleko. Ano,
v této etapě koronavirus porážíme,
ovšem nejásejme předčasně,“ mírní
optimismus Josef Suchánek. „Vítězství budeme podle mého názoru slavit
až ve chvíli, kdy celá společnost bude
proočkována a chytrým způsobem
se vrátíme do běžného života,“ dodal
hejtman Olomouckého kraje.
V pátek schválili poslanci prodloužení nouzového stavu spojeného s lockdownem do 11. dubna. „Předtím,
než došlo ve Sněmovně k hlasování,
tak nás hejtmany poslanci oslovili
a ptali se na naše názory. Já osobně
jsem byl proti prodloužení o celý měsíc, takže onu poloviční dobu beru
jako rozumný kompromis. Jsem ale
kategoricky pro to, aby co nejdříve
došlo k návratu dětí do škol. A podle
mého názoru se už nyní mohly otevřít
i menší obchody. Věřím ale, že tato
republika a její občané dva týdny ještě
vydrží dodržovat všechna velmi tvrdá

pøíští èíslo
vychází
YÖWHUÙ
6. dubna

Nové šetření mezi zaměstnavateli ukázalo,
s jakými problémy se musí při testování
potýkat. Problémem jsou náklady, komplikacevprovozechinedostatektestů.Desetina zaměstnanců odmítla test podstoupit.
Zaměstnavatelé, kteří testují své zaměstnance,
spatřují smysl testování nejčastěji v tom, že se
včas zabrání šíření nemoci v celé společnosti,
tedy nejen ve vztahu k jejich zaměstnancům
na pracovištích, ale i ve vztahu k rodinám
zaměstnanců, nebo zákazníkům. Vyplývá to
z nového šetření Hospodářské komory mezi
565 zaměstnavateli s více než 50 zaměstnanci.
„Jestliže stát testování ve firmách označuje
za jeden z pilířů boje proti šíření nákazy,
a zároveň i podle podnikatelů plní širší funkci
než jen čistě pro zajištění fungování jejich
byznysu, požadavek zaměstnavatelů, aby
jim stát zajistil vhodné podmínky pro to,
aby mohli testovat, považuji za naprosto
oprávněný,“ uvedl prezident Hospodářské
komory Vladimír Dlouhý.
Reaguje tak na situaci, kdy stát dosud
nenavýšil kapacitu odběrových míst pro
PCR testy v regionech, kvůli čemuž musí
zaměstnanci i několik dní čekat na potvrzující PCR test, zpochybňování antigenního testování některými poradci vlády

i dodatečné náklady, které podnikatele
zatěžují. Hospodářská komora tento týden
upozornila, že stát dosud vhodné podmínky zaměstnavatelům nevytvořil, první
etapu testování nevyhodnotil, ale už přichází
s požadavkem testovat dvakrát týdně.
Vedle nákladů na personální zajištění testování
a administrativu zaměstnavatele zatěžuje
vysoká cena testů. Přestože vláda několikrát
slibovala, že cena testů klesne pod 60 korun,
průměrná cena testu na trhu je mnohem vyšší.
„Stát by proto měl příspěvek na test zvýšit
alespoň na 100 korun a výši této úhrady
průběžně upravovat podle cen na trhu,“ poznamenal Dlouhý.
Podle dat o testování poskytnutých podnikateli Hospodářské komoře jen tato
skupina 565 zaměstnavatelů zaměstnává
271 550 pracovníků, přičemž podíl
záchytů dosáhl 0,73 %. Ačkoliv podíl
záchytů spočítaný z anketovaného vzorku
respondentů nemusí odpovídat poměrům
v celé ČR, ani sumárnímu obrazu testování
ve všech firmách v Hospodářské komoře,
výsledek naznačuje, že jestliže podle Ministerstva průmyslu je testováno 3,2 milionu
zaměstnanců, testování 1x týdně může
odhalit přibližně 23 000 lidí týdně, tedy

zhruba 100 000 lidí za měsíc, kteří by šli do
práce nemocní, a nevěděli o tom.
Ze šetření také vyplynulo, že naprostá většina
respondentů (78 %) zajišťuje testování ve své
firmě formou antigenních testů přímo na
pracovišti. Druhou nejčastěji využívanou
formou je samotestování zaměstnanců antigenním testem mimo pracoviště, tu využívá
čtvrtina respondentů. Veřejná testovací centra na antigenní a PCR testy účastníci ankety
využívají v 16 % případů.
S neochotou zaměstnanců podrobit se
testování, jehož provedení stát zaměstnavateli
uložil za povinnost pod hrozbou sankce, se
potýkala desetina respondentů.
Do bleskového šetření Hospodářské komory
ČR realizovaného ve dnech od 15. do 17.
března se zapojilo 565 členů Hospodářské
komory s počtem zaměstnanců
převyšujícím 50 zaměstnanců, kteří
dohromady zaměstnávají 271 550
pracovníků. Respondenty byli zástupci
všech hlavních odvětví ze všech krajů České
republiky. Většina účastníků ankety působila
ve zpracovatelském průmyslu. Celkem
354 respondentů mělo méně než 250
zaměstnanců a 211 respondentů mělo více
než 250 zaměstnanců.
(ohk)

„Začali jsme vozit hned na začátku nouzových stavů, jak to jen šlo,“ prozradila
provozovatelka obchodu Lenka Sekaninová. „A činíme tak dodnes,“ přidala.
Obchod nabízí jak potraviny, tak například drogistické zboží. Jaký tedy byl
dosud o novou koronavirovou službu
zájem? „Zájem bohužel moc velký
není, většinou lidi využívají rodinu. Ale

Michal SOBECKÝ

MALÉ HRADISKO Vlnu solidarity
zažívala Česká republika loni na jaře
během první vlny koronaviru. Všeobecná snaha pomoci jiným později
trochu opadla. Nicméně některé
její součásti přetrvaly dodnes. Třeba
služby navíc. Jednu z nich má také
obchod v Malém Hradisku. Malá
prodejna rozváží zboží seniorům,
kteří si nemůžou dojít nebo mají případně strach z nákazy.

29. března 2021

plynulou přípravu národního
celku. „Přijdeme sice o soutěžní vrchol sezóny, ale na druhou
stranu máme jistotu, že směrem
ke zdraví hráček jsme udělali maximum,“ řekl smutně předseda
ČVS Marek Pakosta.
Tuzemský volejbal se transparentně postavil ke vzniklým problémům, za které nemohou ani
kluby, ani hráčky. Správní rada
se zároveň snaží vyhnout spekulacím o obcházení protiepidemických opatření, která se v posledních dnech objevují u jiných
sportů v médiích. Snahou vedení
ČVS v čele se šéfem Pakostou
je vrátit děti do hal na tréninky
a začít normální volejbalovou
přípravu nejen pro profesionály.
„Z pohledu regulérnosti a kredibility soutěže by bylo pokračovat
značně riskantní,“ dodal předseda AVOK žen Martin Gerža.
Na základě odsouhlasených
soutěžních pravidel pro sezónu
2020/2021 se extraligovými
mistryněmi staly vítězky základní části – Dukla Liberec. I další
konečné pořadí je totožné jako
tabulka po dlouhodobé fázi,
stříbro tedy získal Olymp Praha
a bronz UP Olomouc. Kolektiv
VK Prostějov skončil sedmý.

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

10.

VK Dukla Liberec
a
PVK Olymp Praha
SK UP Olomouc
VK Šelmy Brno
TJ Ostrava
Královo Pole Brno
VK Prostìjov
Volejbal Pøerov
N
7-6RNRO)UÙGHN0ÉVWHN
TJ Sokol Šternberk.

EXKLUZIVNÍÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

byly vinou koronaviru hodně složité,
ale na to se nesmíme vymlouvat, neboť
všichni řešili stejnou situaci. My jsme se
herně i výsledkově dlouho trápili, a dokonce se chvíli ocitli na posledním místě
ligového pořadí. Tudíž zklamání je určitě
oprávněné, byť jsme se v závěru dlouhodobé části soutěže posunuli aspoň na sedmou příčku. Což bylo nutné minimum.“
yy V čem vidíte hlavní důvody, že se
převážně nedařilo?
„Nepovedlo se najít správnou chemii
v týmu, chyběla osobnost táhnoucí ho
na hřišti v rozhodujících momentech.
Po herní stránce jsme měli problémy
ve všech činnostech, spoustu různých
nedostatků i rezerv, které se ani každodenní prací nedařilo uspokojivě odstraňovat. A nejhorší ze všeho byla velká
chybovost, oproti předchozím letům
nepoměrně vyšší. Sami jsme svými
hrubkami opakovaně pomáhali soupeřům, zvedali je nahoru, nechávali otáčet
vývoj setů i celých zápasů.“

yy Jak zpětně hodnotíte svůj dočasný
návrat na lavičku?
„V kritickém období sezóny jsme si sedli a přemýšleli, jak mančaft zvednout.
A jedním z nápadů bylo, že do konce
ročníku doplním realizační tým. Aby
to holky vyburcovalo, správně nakoplo
a zároveň přimělo k důslednějšímu plnění jak tréninkových povinností, tak
stanovené taktiky při utkáních. Částečně
tento krok asi pomohl, o čemž svědčilo
dílčí zlepšení výkonů na konci základní
části se zvládnutím klíčových střetnutí
o sedmé místo tabulky. Bohužel v playoff se pak ukázalo, že letošní potíže i nedostatky našeho kolektivu byly hlubšího
charakteru.“
yy Výsledek čtvrtfinále 0:3 na duely
s výrazně oslabeným Olympem Praha vás rozčaroval?
„Ano, takhle to proti soupeři bez několika opor základní sestavy rozhodně
nemělo dopadnout. Naštvaný jsem byl
už po druhém utkání série, kdy Olympu

PROSTĚJOV Po všech stránkách náročnou sezónu mají za sebou nejen prostějovské volejbalistky, ale i členové realizačního týmu VK. Do něj se během uplynulého ročníku neplánovaně vrátil někdejší dlouholetý kouč hanáckého ženstva Miroslav Čada (na snímku), jinak sportovní ředitel klubu.
Komplikované dění tedy prožíval dvojnásob intenzivně a ani on netají po skončení bojů 2020/2021
své zklamání z toho, jak vše dopadlo.

chyběly dvě stěžejní hráčky a už tehdy se
dal porazit. Nemluvě o třetím vzájemném zápase, do kterého šel pražský celek
bez čtyř tahounek a s holkama, které
během sezóny skoro vůbec nenastupovaly. Ani natolik oslabeného protivníka
jsme však nedokázali porazit, ve vyrovnaných koncovkách rozhodovalo jeho
odhodlání i bojovnost v kontrastu s naším strachem a nemohoucností. Rychlé
vyřazení za dané situace jen umocnilo
celkový zmar.“
yy Co říkáte na předčasné ukončení
UNIQA extraligy žen?
„Samozřejmě je to pro český volejbal
velmi nepříjemné, ale vzhledem k okolnostem jiné řešení asi neexistovalo.
Pokud hned tři kluby měly větší počet
nakažených covidem a dva z nich dokonce spadly do čtrnáctidenní karantény, termínově se vše dostalo do neřešitelné situace kvůli květnové kvalifikaci
Mistrovství Evropy žen ve volejbalu.
Kdyby nebyl od druhé půlky dubna

reprezentační sraz a už tak málo času na
společnou přípravu nároďáku, mohlo
by se zbývající extraligové čtvrtfinále,
následné semifinále i boje o medaile
termínově o něco odsunout a soutěžní
ročník dohrát po vyléčení nemocných
hráček trochu později. Tohle však při
důležitosti bojů o postup na ME nešlo, jediným reálně možným krokem
tak bohužel bylo předčasné ukončení
extraligy.“
yy Můžete rámcově prozradit, nakolik zůstane pohromadě současný
kádr vékáčka?
„Nic konkrétního se momentálně říct
nedá, neboť holkám dobíhají platné
smlouvy a jmenovitě něco zveřejňovat můžeme až po jejich vypršení. Vše
má každopádně svůj vývoj, k nějakým
změnám na hráčské soupisce našeho A-družstva určitě dojde. Klidně je možné,
že čtyři pět holek odejde a stejný počet
naopak přijde. Přesně uvidíme postupem času.“
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PROSTĚJOV Stejně jako loni míří národní tým volejbalistek České republiky za přípravou do Prostějova. Tentokrát se zde uskuteční hned úvodní sraz
družstva po nedávném předčasném
ukončení extraligového play-off.
Zahajovací soustředění proběhne v Národním sportovním centru PV od úterý
6. do soboty 10. dubna, tedy hned po
Velikonocích. Podrobnosti prozradil manažer ženské reprezentace ČR.
„Budeme se v Prostějově připravovat až
do prvního kvalifikačního turnaje o postup na Mistrovství Evropy, který je na
programu 6. až 8. května v Lotyšsku. Pro
celý tým se i s pomocí Mirka Čady snažíme vytvořit ideální podmínky k trénování. V plánu jsou i přátelské zápasy proti
Polsku na konci dubna. V nominaci ještě
chybí hráčky, které dokončují své soutěže
v zahraničí,“ informoval Miloslav Javůrek.
Jak zmínil, se zajištěním hanáckého pobytu tuzemského nároďáku vypomáhá
sportovní ředitel VK Prostějov. „Výborně se znám s řeckým koučem naší repre
Giannisem Athanasopoulosem, jsme
kamarádi. Proto v rámci našich dobrých
vztahů dělám, co je potřeba, aby národní
výběr mohl v prostějovském NSC kvalitně pracovat,“ vysvětlil Miroslav Čada.
Méně radostnou zprávou je, že se ani v prvotní nominaci bez legionářek z ciziny
neobjevila žádná zástupkyně „domácího“
vékáčka.
(son)
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Istanbul, Prostějov (son) - Do vrcholné
fáze dospěly evropské klubové poháry
volejbalistek 2020/2021. Ženy VK Prostějov, které hladce vypadly ve čtvrtfinále
Challenge Cupu se silnou Albou Blaj,
mohly na dálku sledovat finálové počínání
svých přemožitelek z Rumunska. A ty tvrdě narazily, když inkasovaly dva debakly
od ještě mnohem kvalitnějšího tureckého
družstva.AmbiciózníYesilyurtIstanbulby
do budoucna rád proháněl elitní mančafty své země i celého kontinentu, kádr má
nabušený top hráčkami. Což se v obou
střetnutích o trofej Vyzývacího poháru
projevilo tím, že Alba vůbec nestíhala.
Nezískala ani set, dokonce se v žádném
nedostala ani na dvacet dosažených bodů!
A Yesilyurt absolutně dominoval. Podobně jednoznačný průběh mělo také finále
druhého nejvyššího CEV Cupu, kde
italská Saugella Monza neměla kromě
úvodní sady prvního vzájemného duelu
žádné větší problémy s jiným tureckým
klubem Galatasaray Istanbul, jenž si skoro
neškrtl. Elitní Champions League, v jejíž
skupinové fázi letos absolvovaly výsledkově neúspěšnou premiéru proti špičkové
konkurenci ženy UP Olomouc, má za
sebou semifinálové bitvy. Derby dvou
zástupců Itálie opanovalo Conegliano
hladkým vyřazením obhájkyň loňského
titulu z Novary, zatímco asi největší favorit
VakifBank Istanbul zdárně otočil nepříznivý vývoj dvojutkání s dalším kolektivem
z Apeninského poloostrova Busto Arsizio.
Superfinále je na programu 1. května.
Výsledky Evropských pohárů žen
2020/21
Champions League – semifinále:
Gorgonzola Novara (Itálie) – Imoco
Conegliano (Itálie) 0:3 (-21, -18, -17)
a Imoco Conegliano – Gorgonzola Novara 3:0 (15, 23, 20), VakifBank Istanbul (Turecko) – Busto Arsizio (Itálie)
2:3 (20, 17, -21, -13, -13) a Busto Arsizio
– VakifBank Istanbul 0:3 (-13, -15, -15).
CEV Cup – finále: Saugella Monza (Itálie) – Galatasaray Istanbul (Turecko) 3:0
(23, 15, 16) a Galatasaray Istanbul – Saugella Monza 0:3 (-17, -19, -19).
Challenge Cup – finále: Alba Blaj (Rumunsko) – Yesilyurt Istanbul (Turecko)
0:3 (-12, -18, -16) a Yesilyurt Istanbul –
Alba Blaj 3:0 (17, 17, 12).

Blaj dostala ve finále
klepec od turecké štiky

RYCHLÝ
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Někteří
lidé bez jsem
domova
strážníky překvapili
Rozhodně
si nepředstavoval,
že spadneme úplně dolů do boje
o nejnižší pozice tabulky!

Miroslav Čada neskrýval po sezóně zklamání
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KONEČNÉ POŘADÍ UNIQA EXTRALIGY ŽEN ČR 2020/2021:
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„Správní rada ČVS se rozhodla
na základě podkladů Asociace
volejbalových profesionálních
klubů žen a Sportovně technické
komise ukončit aktuální ročník
UNIQA extraligy žen. Důvodem tohoto rozhodnutí je velké
množství pozitivně testovaných
hráček v družstvech TJ Ostrava,
VK Šelmy Brno a Olympu Praha
i fakt, že dva týmy jsou celé v karanténě. Reglement FIVB určuje
národním federacím ukončit ligové soutěže do 18. dubna a tím
pádem nemá nejvyšší česká soutěž volné termíny po vypršení
povinné karantény postižených
týmů,“ stojí ve zdůvodnění, které
je součástí článku na webových
stránkách ČVS.
Rozhodování členů Správní
rady bylo velmi obtížné, ale převládl názor, že důležitější než
sportovní a soutěžní pohled je
zdraví hráček. Jedním z faktorů
v rozhodování byla i skutečnost,
že již začátkem května čeká reprezentační výběr ČR veledůležitý kvalifikační turnaj o účast
na Mistrovství Evropy žen 2021
ve volejbalu. A jakékoliv posouvání termínů by mohlo ohrozit

Marek SONNEVEND

PRAHA, PROSTĚJOV Stejně
neslavným způsobem jako loni
dopadla volejbalová UNIQA
extraliga žen ČR 2020/21. Po
roce ji totiž opět předčasně
ukončily koronavirové důvody, o čemž v pátek 19. března
rozhodla Správní rada Českého volejbalového svazu.

Konečným pořadím je
[ß@GÁH@<G@QTà@MK<IJNODK@MNJIµGP
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málně rozběhly také všechny nižší
soutěže mužů a žen i veškeré mládežnické boje 2020/2021. Rovněž
byly v úvodu října nuceně přerušeny, leč na rozdíl od profi scény se již
vůbec znovu nerozjely. Nemožnost
hrát trvala dlouho, dlouho, dlouho –
až v únoru přišel vcelku logický krok
jejich úplného zrušení. Kromě toho
navíc neustále (kromě deseti dnů
na přelomu listopadu a prosince)
platí zákaz společné přípravy, trénovat se může pouze individuálně.
Výjimku na čas dostali jen studující
specializovaných tříd se sportovním
zaměřením, což je ale pouhý zlomek
jinak zahálejících volejbalových nadějí. Teď se čeká, zda bude možné
uspořádat alespoň náhradní soutěže ve zkráceném režimu. Nebo děti
a mládež přijdou v tomhle ročníku
komplet o vše.

yy Jaká očekávání jste měl loni v létě
od obměněného týmu?
„Chtěli jsme družstvo sestavit tak, aby
bojovalo o páté místo v extralize. Každý
vnímal sílu čtyř papírově nejsilnějších
celků Olomouce, Liberce, Olympu
Praha a Šelem Brno. Ale věřil jsem, že
za tímhle kvartetem bychom se mohli pohybovat my a svádět vyrovnané
bitvy s Ostravou či Královým Polem.
Rozhodně jsem si nepředstavoval, že
äGPCX[wNCXUVąÊEUVCTwÊOUQWUGFčOXFQD÷MQTQPCXKTQXÆLKOTQ\X¾åÊ\DQåÊ
spadneme úplně dolů do boje o nejnižší

(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ pozice tabulky!“
pár zájemců se přeci jen našlo,“ uvedla nikdo neozval, vozíme jen po Malém yy Výsledný dojem z ročníku je tedy
Hradisku,“ potvrdila. Vzhledem k pro- nepříznivý?
Sekaninová.
Nakonec se tedy stalo, že rozváží pou- dloužení nouzového stavu chce s roz- „Ano, rozhodně jsme zůstali za očekáváze po katastru malé obce. „Z okolí se vážkou pokračovat.
ním. Okolnosti během celé sezóny sice

MJUQJUKJOM<QDIN@IDJMĄH
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Antigenní testování probíhá na prostějovském magistrátu už druhým týdnem. „Při testování pro zaměstnance
bylo v minulých dnech pozitivně
vyhodnoceno osm pracovníků. Ti samozřejmě následně absolvovali PCR
testy,“ oznámil František Jura, primátor statutárního města Prostějova. Jak
vzápětí dodal, tato skutečnost nemá
žádný vliv na chod úřadu. „Myslím,
že situaci zvládáme relativně dobře,
nemocné počítáme pouze v jednot-

RQ\KVKXPÊEJ

0COCIKUVT¾VW

Zdroj: KHS Olomouc

GHQQÉQ½UÕVWQDNDzHQÙFK
FRYLGHPYRORPRXFNÅPNUDML

V neděli 28. března v poledne evidovala Krajská hygienická stanice
Olomouckého kraje celkem 82 852
pozitivně testovaných osob od začátku pandemie covid-19. Mezitýdenní
nárůst nově nakažených poklesl zhruba o třicet procent. „Aktuálně je nakaženo 9 439 osob, což je o zhruba pět

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Koronavirová situace se den ode dne vylepšuje
i v Olomouckém kraji. Mezitýdenní nárůst nově pozitivně testovaných osob poklesl o zhruba osm set případů, další optimistické zprávy přicházely během uplynulého týdne i z nemocnic a sociálních
zařízení. Hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek však zůstává
při hodnocení tohoto stavu stále při zemi. „Jsou to pozitivní zprávy,
ale jde jen o dílčí vítězství nad koronavirem. Finále to rozhodně ještě
není,“ řekl Večerníku v neděli večer první muž kraje.

2NUHVQtKRVSRGiíVNiNRPRUDY3URVWĨMRYĨ

pøíští èíslo
vychází
YÖWHUÙ
6. dubna

rozebral aktuální situaci Adam Knesl, tiskový mluvčí společnosti Agel
provozující Nemocnici Prostějov.
Večerník také zajímalo, zda se
s poklesem pacientů uvolnila i kapacita covidových lůžek.
„V současné době jsou kapacity
prostějovské nemocnice dostatečné,
nemocnice i nadále poskytuje veškerou akutní péči – jak lůžkovou, tak
ambulantní – a bez omezení je také
plánovaná péče ambulantní. U plánované odložitelné péče vyžadující
následnou hospitalizaci stále platí
zákaz Ministerstva zdravotnictví
pacienty přijímat,“ odpověděl Adam
Knesl, na kterého od Večerníku mířila ještě jedna otázka, jak je na tom
zdravotnický personál po fyzické
i psychické stránce. „Déle než rok
trvající epidemie je pro zdravotnický personál náročná a psychicky
vysilující. Dobrou zprávou ale je, že
se u zdravotníků nejen prostějovské
nemocnice projevuje pozitivní efekt
očkování,“ dodal s vírou v lepší zítřky Knesl.
(mik)

mluvèí nemocnice

„Na JIP ale pokraèuje
HQRUPQÉ]½WÈzpNRQVWDWXMH

PROSTĚJOV Velmi příznivé
zprávy přicházejí z prostějovské
nemocnice. Zatímco předminulý
týden zde bylo hospitalizováno
86 pacientů s pozitivním nálezem
na koronavir, v pátek 26. března
jejich počet výrazně poklesl na
49! Podle mluvčího nemocnice
ale stále není vyhráno, enormně
vytížení jsou stále hlavně lékaři
z jednotky intenzivní péče.
„V současné době je v Nemocnici
AGEL Prostějov hospitalizováno
devětačtyřicet pacientů s onemocněním Covid-19, z toho sedmnáct
jich je ve velmi vážném stavu a sedm
vyžaduje podporu umělé plicní ventilace. V uplynulých dnech tedy došlo k poklesu covidových pacientů
na standardních lůžkách, ale i nadále pokračuje vysoká zátěž intenzivní
péče, která trvá poslední dva týdny.
Netýká se to pouze intenzivní péče
o pacienty s Covid-19, ale také o pacienty po prodělaném onemocnění
covid-19, tedy neinfekčních, ale
i nemocných s jinými diagnózami,“

WWW.VECERNIKPV.CZ
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pandemie

Čím byl uplynulý ročník na české scéně
-Jà@OCJNKDO<GDUJQ<IÑ>C
pod vysokou sítí unikátní
Přibylo
o 800 nových případů méně než předešlý týden
FG@NGNFJMJJKJGJQDIP
a na co se dlouho
nezapomene?

COVID-19
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Redakce

Olomouc, Praha, Prostějov (son) –
Logicky opačné dozvuky má předčasné
ukončení české volejbalové sezóny ženské kategorie v klubech, které si rovněž
dělaly ve vyřazovacích bitvách zálusk
na atakování nejvyšší pozice. Leč vinou
nedohrání extraligové soutěže o tuhle
možnost vlastně přišly. „Nemohla jsem
uvěřit, že se o ukončení vůbec jedná.
Je to smutné. Trochu i zklamání, i když
jsem schopná pochopit situaci. Jde však
už o druhou sezónu za sebou, která se
nedohraje,“ litovala smečařka Olympu
Praha Eva Hodanová, jejíž družstvo bere
po druhé pozici ze základní části stříbro.
Jen bronz připadl asi nejvíc favorizované
Olomouci, jež v únoru ovládla Český pohár. „Svaz nás teď připravil o šanci bojovat
o ligové zlato. Je to nefér a chyba vedení,“
prohlásil výkonný ředitel VK UP Radan
Holásek bez ohledu na termínové okolnosti směrem k následným reprezentačním akcím. Mnohem smířlivěji situaci
bral Martin Gerža, šéf čtvrtých, a tedy
nepopulárně „bramborových“ Šelem
Brno. Zároveň je totiž předsedou Asociace profesionálních volejbalových klubů
žen ČR, jež o zrušení K.O. bojů spolurozhodovala. „Z pohledu regulérnosti
a kredibility soutěže by bylo pokračovat
značně riskantní,“ pravil už dříve Gerža.
Konečné pořadí UNIQA extraligy
žen ČR 2020/2021: 1. 1. Dukla Liberec, 2. Olymp Praha, 3. UP Olomouc,
4. Šelmy Brno, 5. TJ Ostrava, 6. KP Brno,
7. VK Prostějov, 8. Volejbal Přerov, 9. Sokol Frýdek-Místek, 10. Sokol Šternberk.
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1. Tereza Blumentritová 46 %, 2. Gabriela
Kopáčová 42 %, 3. Kateřina Kvapilová
34 %, 4. Karolína Fričová, Michaela
Jurčíková a Petra Kožoušková 33 %, 7. Iva
Šípová 28 %, 8. Martina Michalíková 27 %,
9. Aneta Weidenthalerová 25 %, 10. Tereza
Pluhařová 20 %, 11. Tereza Baláková 15 %,
12. Klára Dvořáčková 10 %.

1. Kateřina Kvapilová 54, 2. Gabriela
Kopáčová 28, 3. Michaela Jurčíková
26, 4. Karolína Fričová 21, 5. Martina
Michalíková 12, 6. Petra Kožoušková
9, 7. Tereza Blumentritová 7, 8. Tereza
Pluhařová 5, 9. Klára Dvořáčková 4,
10. Aneta Weidenthalerová 2, 11. Iva
Šípová 1.

BLOKY

1. G abriela Kopáčová +182,
2. Karolína Fričová +114, 3. Kateřina
Kvapilová +68, 4. Michaela Jurčíková
+52, 5. Martina Michalíková +31,
6. Tereza Blumentritová +19, 7. Petra
Kožoušková +16, 8. Iva Šípová +11,
9. Klára Dvořáčková +1, 10. Tereza
Pluhařová 0, 11. Tereza Baláková -1,
12. Aneta Weidenthalerová -2.

8l,7(¤1267

ÚTOK

3´,+59.$
1. Adéla Stavinohová 16 % (příjem na excelent), 2. Mar tina
Michalíková a Tereza Pluhařová 15 %,
4. Karolína Fričová 13 %, 5. Aneta
Weidenthalerová 11 %. Ostatní hráčky měly minimum přihrávek, shodně
s úspěšností 0 %.

ESA

lerovou, slušná čísla vykázala
mladá blokařská náhradnice
Petra Kožoušková. A statisticky
až nečekaně kladný přínos zanechala kratší dobu vypomáhající
blokařka Tereza Blumentritová.
(son)

1. Karolína Fričová 27, 2. Kateřina
Kvapilová 25, 3. Gabriela Kopáčová
19, 4. Tereza Pluhařová 10, 5. Klára
Dvořáčková 8, 6. Michaela Jurčíková
a Aneta Weidenthalerová 7, 8. Iva Šípová
6, 9. Tereza Blumentritová 5, 10. Petra
Kožoušková 4, 11. Martina Michalíková 2.

Pluhařová, nejvíce excelent příjmů měla Adéla Stavinohová
na liberu, účinným servisem
vynikaly vedle Fričové střeďačka Kateřina Kvapilová (navíc
nejlépe blokující) se střídající
smečařkou Anetou Weidentha-

BODY

Bodově znovu vládla dobře
útočící univerzálka Gabriela
Kopáčová, všestranným přínosem vynikala smečařka Karolína Fričová, solidně přihrávaly
její kolegyně ze stejného postu
Martina Michalíková a Tereza

1. Gabriela Kopáčová 419, 2. Karolína
Fričová 244, 3. Kateřina Kvapilová 129,
4. Martina Michalíková 102, 5. Michaela
Jurčíková 77, 6.TerezaPluhařová61,7.Petra
Kožoušková 27, 8. Aneta Weidenthalerová
25, 9. Tereza Blumentritová 23, 10. Iva
Šípová 15, 11. Klára Dvořáčková 14,
12. Tereza Baláková 2.

PROSTĚJOV V součtu všech
jednadvaceti odehraných ligových
utkání (18 základní část a 3 play-off) uplynulé sezóny mohly vyniknout přednosti i slabiny prostějovských volejbalistek v jednotlivých
herních činnostech.

INFORMUJE

PCFRTčO÷T-QR¾éQXÆ(TKéQXÆ-XCRKNQXÆK$NWOGPVTKVQXÆ
Nahrávačky: Kateřina Valková
(UP Olomouc), Simona Bajusz
(Dukla Liberec), Květa Grabovská
(KP Brno).
Blokařky: Veronika Trnková
(Dukla Liberec), Barbora Purchartová, Pavlína Šimáňová (obě
Olymp Praha), Ema Kneiflová
(UP Olomouc).
Smečařky:
Eva
Hodanová
(Olymp Praha), Lucie Nová (UP
Olomouc), Eva Svobodová (Dukla Liberec), Magdalenwa Bukovská (TJ Ostrava), Denisa Pavlíková
(KP Brno).
Univerzálka: Klára Žarnovická
(TJ Ostrava).
Libera: Veronika Dostálová (Dukla Liberec), Adéla Chevalierová
(TJ Ostrava), Daniela Digrinová
(KP Brno).
Realizační tým – hlavní trenér:
Giannis Athanasopoulos.
Asistent trenéra: Jakub Brečka.
Kondiční trenér:
Lukasz Filipecki.
Fyzioterapeutka:
Michaela Pachmanová.
Lékařka: Radka Bartovičová.
Týmový manažer:
Miloslav Javůrek.
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Michal KADLEC

ního na onemocnění Covid-19. Věříme, že k tomu přispěla velká proočkovanost zaměstnanců a klientů,“
prozradila exkluzivně pro Večerník
příznivou zprávu Helena Vránová,
ředitelka Centra sociálních služeb
v Prostějově.
Jak jedním dechem zmínila, v centru probíhá i nadále testování i očkování. „Testujeme pravidelně každý pátý den, a to jak uživatele, tak
personál. Výjimku tvoří naočkovaní,
kteří se mohou, ale nemusí testovat.
Dále pak testujeme ty, kteří přichází
na návštěvu za našimi uživateli. Po
Velikonocích nás čeká další vakci„V současné době nemáme nikoho nace pro ty, kteří projevili zájem se
z uživatelů ani z personálu pozitiv- naočkovat,“ uvedla Vránová.

PROSTĚJOV To nejhorší mají
podle všeho za sebou. Po době
z přelomu roku, kdy kvůli vysokému počtu nakažených členů personálu i klientů museli v Centru
sociálních služeb uzavřít jak domov pro seniory, tak i denní stacionář, nemají v tomto největším
sociálním zařízení v Prostějově
ani jeden případ pozitivně testovaného na covid-19. Zároveň ale
ředitelka centra Helena Vránová
přiznala, že personál je naprosto
vyčerpaný.

Q<MPE@ü@?DO@GF<
%@G@I<3MµIJQµ
Večerník také zajímalo, jak je na tom
personál centra, který se v této těžké
koronavirové době staral o klienty
s vypětím všech sil. „Doba, kterou právě prožíváme, je dobou plnou nepředvídatelných výzev, neočekávaných
úkolů a čelíme přepracování a únavě
zaměstnanců. To vše se odráží v nebývale zvýšené pracovní úrazovosti.
Proto je nyní pro nás prioritou odpočinutý a zotavený pracovník, který je

schopen plnit náročné poslání, které
jsme si společně vybrali. Snažíme se
pečovat o duševní a tělesné zdraví
a zajistit bezpečné prostředí všem našim pracovníkům. Věříme, že s přicházejícím obdobím jara se situace zlepší.
S uživateli plánujeme zahradní terapie,
jarní výsadbu v areálu, abychom nám
všem zlepšili náladu a radovali se z každého slunečného dne,“ uzavřela toto
téma ředitelka Helena Vránová.

ĄGFKVGNMC%GPVTCUQEK¾NPÊEJUNWåGDX2TQUV÷LQX÷*GNGPC8T¾PQX¾RąK\PCNCåGWéNGPč
RGTUQP¾NWVQJQVQPGLX÷VwÊJQUQEK¾NPÊJQ\CąÊ\GPÊX2TQUV÷LQX÷FQEJ¾\ÊMéCUVÆ×TC\QXQUVKXNKXGOX[éGTRCPQUVK
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
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Rozpad státu a společnosti v přímém přenosu. Tak někdy komentátoři nazývají procesy, které se
nyní v České republice odehrávají. Důvod je prostý. Krize důvěry ve vládnutí a fungování státu
jako takového podle nich dosáhla takové míry, že už se podle autorů bez problémů dá použít pro
současný stav i tahle nepovzbudivě vypadající konstatování.
Nicméně sám bych o rozpadu ještě nemluvil. Zatím. Vláda ČR k němu má ovšem velice slušně
nakročeno. A to z jednoduchého důvodu. Za uplynulý rok se z krizového řízení vůbec nic nenaučila, nepoučila se ze svých chyb a nadále nepřesvědčila velkou většinu lidí, že současná opatření
nejsou namířena proti nim, ale mají společnosti ulevit od jednoho malého zákeřného šmejda,
který zde na začátku loňského března začal úřadovat.
Důvod je nasnadě, vláda v podstatě od začátku krize nepřestala lhát. První lží bylo, že se vlastně
o nic v případě koronaviru nejedná, a i kdyby, stát je připravený. Nebyl. Následovaly lži o ochranných pomůckách pro „bojovníky v první linii“, o nezavírání obchodů, o dovezení roušek od Babiše osobně (stále na ni, nejen já, čekáme…), o fungování e-roušky, trasování, testování, schopnosti
kompenzovat škody podnikatelům… Dalo by se pokračovat.
Bohužel lží a nereálných slibů přibývá. 100 tisíc očkovaných denně po Velikonocích? Při současném tempu ani náhodou. Budou jen tři týdny dalšího nouzového stavu a tvrdých opatření, slíbila
vláda. Opět skutek utek. Nemluvě o tom, že i z plánovaného otevření škol sešlo. A jede se vesele dál.
Nikdo za nic nenese odpovědnost (ostatně náměstek ministra zdravotnictví to přece řekl jasně),
hodně se toho „povedlo“ a Hamáčkovo „Nezvládnutou epidemii si představuji jinak“ budou jednou nepochybně tesat do kamene. Své dělá také pořád vysoký počet nových pozitivních případů.
Zcela zásadní roli však od začátku krize hraje právě chování vlády.
Co z toho plyne? Češi jsou možná známí tím, že rádi a velice zkušeně obchází pravidla, zejména ta z jejich pohledu hloupá. Na jaře však ukázali, že pokud vidí, že opatření fungují a vnímají
společné nebezpečí, dokáží se semknout a být disciplinovaní. Chaosem a úsměvnými zákazy
a nařízeními (rouška i tam, kde nikdo není, dále při sportu, možnost koupit zbraň a kytku, ale
ne kalhoty či boty) však vláda poslala „kreativní vykládání nařízení a zákonů“ na úplně jinou
úroveň. Co však současná pravidla definitivně dorazilo, je neustálé vládní lhaní o situaci, o budoucích týdnech, téměř o všem, co se epidemie týká.

Malovváníí reealityy na růžoovoo

MICHAL SOBECKÝ

S nastupujícím jarem snad všichni
ještě toužebněji vyhlížíme návrat
k normálnímu životu. Jedinou cestou
k němu je naočkování co největšího

Martin ZAORAL
Michal KADLEC

počtu lidí. K tomu má v Prostějově
přispět i rozšířené očkovací místo.
„Poprvé jsem byl v nemocnici a nyní
ve Společenském domě. Rozdíl bych
viděl hlavně v tom, že zatímco v nemocnici mě vzali přesně na čas, tak
v Kasku jsem šel hned, jak jsem dorazil, tedy zhruba čtvrt hodiny před
smluveným termínem,“ porovnal
pro Večerník jeden ze seniorů, podle
něhož k hladkému průběhu přispívá
i řada dobrovolníků. „Převezmou si
vás už u vchodu a všude vás zavedou,
a to před i po očkování. Nakonec mi
vytiskli i certifikát o tom, že už to mám
celé za sebou,“ dodal muž, který připojil i jeden vtipný postřeh. „Bylo prima,
že jsme při čekání po injekci mohli

Pfizer a BioNTech

sledovat záznam z koncertu Radima
Schwaba na obrazovce, ale bylo to tak
potichu, že by to neslyšel ani mladík se
sluchem jako rys, natož my, co už něco
pamatujeme,“ uzavřel muž s úsměvem.
Ze statistik vyplývá, že zatímco koncem února se v prostějovské nemocnici vydalo zhruba 120 vakcín denně,
nyní je to ve Společenském domě asi
dvojnásobek. Vůbec nejvíce se mělo
očkovat v úterý 9. března, kdy statistiky uvádějí rekordních 444 vydaných vakcín. Na očkování by aktuálně
v Prostějově mělo čekat 2 039 zaregistrovaných lidí, během jednoho dne
jich výzvu k zamluvení konkrétního
termínu obdrželo 173.

Ze zvyšujícího se počtu naočkovaných
občanů má radost i primátor Statutárního města Prostějov. „Je to každopádně výborná zpráva, teď už zbývá jen
doufat, že dodávky vakcín se budou
také navyšovat. Už před zahájením
provozu očkovacího centra jsme deklarovali, že kapacita se může zvýšit až na
sedm set naočkovaných osob denně.
V tom případě bychom buď prodloužili provozní dobu očkovacího centra, nebo by bylo otevřeno i v sobotu
a v neděli,“ prozradil Večerníku v neděli
odpoledne František Jura. „Osobně
věřím, že v horizontu dvou až tří týdnů
k tomu dojde. Znovu ale zdůrazňuji, že
jsme závislí na dodávkách vakcín,“ připomněl ještě první muž radnice.

Kontrolní razie
bez prohøešku...

www.vecernikpv.cz

Prostějov (mik) - K těm, kteří
absolutně ignorují vládní protiepidemická opatření, bohužel dost
často patří děti. „Co to je respirátor?
Nevíme,“ odpověděla nedávno na
kritiku Večerníku dvě zhruba osmiletá děvčátka, která procházela ulicí
bez jakékoliv ochrany dýchacích
cest. Ach, ta osvěta...se ve větším
počtu osob na veřejném prostranství. Strážci zákona informovali
obsluhu o momentálně platných
vládních opatřeních. Hlídkami nebylo při dohledu zjištěno žádné protiprávní jednání,“ konstatoval Petr
Zapletal, tiskový mluvčí Městské
policie Prostějov.

Co je to respirátor,
ptaly se dìti

Prostějov (son) - Během soboty 20. března provedli strážníci
městské policie ve spolupráci
s Policií ČR kontrolu zaměřenou
na dodržování nouzového stavu,
a zda jsou dodržována mimořádná
ochranná opatření. „Společné
hlídky se zaměřily na provozovny,
výdejní okénka a také, zda provozovatelé dodržují při prodeji platná
aktuální opatření. Dále bylo kontrolováno u občanů nošení ochranných prostředků dýchacích cest,
dodržování rozestupů, konzumace
alkoholu na veřejnosti a nezdržování
se ve větším počtu osob na veřejném
prostranství. Strážci zákona informovali obsluhu o momentálně
platných vládních opatřeních. Hlídkami nebylo při dohledu zjištěno
žádné protiprávní jednání,“ konstatoval Petr Zapletal, tiskový mluvčí
Městské policie Prostějov.

PROSTĚJOV Bezdomovci patří
k nejohroženější skupině lidí, kterým vzhledem k často nedostatečné hygieně hrozí nakažlivé nemoci
několikanásobně víc než ostatním.
A nemusí jít pouze o Covid-19.
Přesto a zřejmě také proto právě
v této těžké koronavirové době vyrazili za lidmi bez domova v Prostějově městští strážníci. Rozdat
jim respirátory a roušky.
„Nařízení vlády, která mají zabránit
šíření nemoci Covid-19 ovlivnilo

životy všech lidí, včetně těch, kteří
nemají žádný domov. Momentálně
je i jednou z pravidelných činností
strážníků dohlížení na dodržování nouzového stavu a mimořádná
ochranná opatření. Strážníci se
v průběhu týdne vydali také do prostějovských lokalit, kde lidé bez
domova přebývají nebo se zdržují.
Osoby, které byly zastiženy ve svých
příbytcích nebo při pohybu po ulicích, hlídka vybavila respirátory
a také chirurgickými rouškami. Ná-

sledně je strážníci i poučili, kde mají
nosit respirátory a na kterých místech stačí roušky,“ informoval Petr
Zapletal, tiskový mluvčí Městské
policie Prostějov.
A muži zákona byli často překvapeni tím, jaké vědomosti o koronaviru
bezdomovci měli. „Někteří lidé bez
domova strážníky mile překvapili, jelikož věděli o nošení roušek na veřej-

ných prostranstvích nebo respirátorů
ve vnitřních prostorách staveb a ve
řejné dopravě. Uvedli, že ve večerních
hodinách poslouchají tranzistorové
rádio a z tohoto zdroje se dozvěděl
informace jak o nemoci, tak i o tom
která opatření momentálně platí. Za
zájem a činnost strážníkům velice
poděkovali,“ konstatoval mluvčí pro
stějovských strážníků.
(mik)
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Někteří lidé bez domova strážníky překvapili
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devětkrát v řadě, dohromady nastřádaly trofejí z ČP kulatých deset. A po
jejich výkonnostním poklesu se zdá,
že štafetu převzaly ženy UP Olomouc.
Druhou nejvyšší tuzemskou soutěž vyhrály už před rokem, aby svůj triumf letos zopakovaly. Závěrečný turnaj Final
Four se po čtyřech brněnských letech
konal nově v Teplicích, kde Hanačky
v semifinále přehrály šternberské překvapení a ve finále otočily nepříznivý
průběh proti v té době lize vládnoucímu Liberci. Obhajoba tak byla na světě,
a to na konci pohárové soutěže citelně
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
ovlivněné vynucenou kontumací řady
zápasů předchozích kol jejího progra- marketingovým tahem vlády, který
mu. Pochopitelně vinou protikorona- opět nesplní,“ řekl Suchánek.
virových pravidel.
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řízení všemi zainteresovanými kluby. Dle
vypracovaného i průběžně inovovaného
COVID manuálu tak hráčky, členové realizačních týmů i rozhodčí museli před
každým (dvoj)utkáním podstupovat
testování, pro technický personál zajišťující organizační chod domácích střetnutí
platila povinnost nechat si měřit teplotu,
vyplňovat formuláře i nosit v halách roušky, jednotlivé týmy nesměly přicházet do
osobního kontaktu (tedy žádné obvyklé
podávání rukou či přátelské plácání),
docházelo k průběžnému dezinfikování míčů i laviček atd. Určitě nejcitelnější
změnou oproti minulosti přitom byl
úplný zákaz vstupu diváků do hledišť, bez
fanoušků se nakonec hrálo celou sezónu.
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vypadala až dosud následovně: 1. VK
Prostějov 10, 2. UP Olomouc a KP
Brno 5, 4. Olymp Praha 4, 5. Frenštát
pod Radhoštěm 3. Nyní do této vybrané společnosti nově přibyly ženy
Dukly Liberec, leč mimořádným
způsobem. Vyhrály dlouhodobou fázi
a ve chvíli, kdy Správní rada Českého
volejbalového svazu rozhodla v důsledku covidu o zrušení rozjetého
play-off i předčasném ukončení soutěže, staly se jejími vítězkami Severočešky. Včetně přiznání oficiálního zisku mistrovského titulu – na rozdíl od
loňské podobné situace s titulově neposvěceným prvenstvím Šelem Brno.
Tentokrát už na takovou možnost pamatoval soutěžní řád s ohledem na nebezpečnou zdravotní situaci, tudíž je
vše v pořádku dle upravených regulí.

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajstvíí
pro Večerník

sílu

Aby se profesionální volejbal mohl v pan1$*#,1$#
demicky složité době vůbec hrát, musel
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stejně jako další týmové sporty v ČR
(fotbal, lední hokej, basketbal, házená,
Historická tabulka zisků extraligové- florbal ad.) přistoupit na bezvýhradnou Volejbalistky Prostějova dokázaly opa- Stejně jako extraligy dospělé kate- PROSTĚJOV Tak už to běží na
ho zlata od rozdělení Československa nutnost plnění přísných hygienických na- novat Český pohár rekordní šňůrou gorie se zkraje uplynulé sezóny nor- plné obrátky! Od poloviny března
se v Prostějově přesunulo očkování
obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2020/2021
proti nemoci covid-19 z nemocnice
do Společenského domu. Zřejmě
i díky tomu se počet vydaných vakcín zhruba zdvojnásobil. Pracovní
doba očkovacího centra je plánovaná denně od pondělí do pátku vždy
8.00-16.00 hodin.

0'·52ö%*8¦-è-#

Už jednou v dávnější minulosti se stalo,
že prostějovské volejbalistky končily celý
ročník v depresi z nesplnění svého cíle –
konkrétně šlo hned o první rok klubové
existence a „až“ čtvrtou pozici ve vyřazovacích bojích extraligy 2007/08. Od
následného příchodu trenérské dvojice
Miroslav Čada a Lubomír Petráš však
následovala dlouhá série úspěchů, kdy
Hanačky víceméně vždy dosáhly tak
vysoko, jak měly. Jednu kompletní dekádu šlo vesměs o tituly na národní scéně
a cenné výsledky v evropských pohárech, rovněž poté se dařilo – navzdory
dílčímu ústupu z nejvyšších míst – naplňovat papírová očekávání. Teprve letos
za nimi kolektiv VK nepříjemně zaostal
jen sedmou příčkou v UNIQA extralize
i překvapivým vyřazením ve čtvrtfinále
ČP od Šternberka. Na taková selhání nebyl dříve vládnoucí oddíl vůbec zvyklý.

1. FAKTOR KORONAVIRUS

Nemoc covid-19 fatálně zasáhla už do
závěru minulého ročníku, ale tentokrát premiérově provázela celé sezónní snažení týmů. Letní příprava ještě
proběhla normálně, přípravné turnaje
před startem UNIQA extraligy byly
nemálo narušeny a po pouhých dvou
kolech elitní tuzemské soutěže došlo
k jejímu bezprecedentnímu přerušení
kvůli vládou ČR vyhlášeným hygienickým opatřením. Úplný zákaz sportování trval přibližně měsíc, následně
dostaly aspoň profesionální kolektivy
výjimku normálně trénovat a necelé
dva měsíce od zavedení lockdownu
nastal i extraligový restart. Během
zimy se pak povedlo zdárně dokončit
zkrácenou dlouhodobou část (jen
základní fáze bez nadstavby), načež
slibně začalo také play-off. Bohužel
rozšíření nákazy ve třech družstvech
a umístění dvou z nich do čtrnáctidenní karantény znamenalo pro nedostatek času na náhradní termíny předčasné ukončení soutěže bez dohrání
jejího vrcholu. Tedy stejně jako loni,
již podruhé za sebou.

mluvèí nemocnice

PROSTĚJOV Sezóna 2020/2021 ženského volejbalu v České
republice přinesla jako obvykle spoustu zápasů a tím i zážitků,
kterými se nijak výrazně nelišila od let předchozích. Současně
však došlo jak z hlediska VK Prostějov, tak globálně k některým událostem vpravdě historickým, jež se nesmazatelným
písmem zapsaly do dějin tohoto sportovního odvětví u nás.
Večerník zkusil vybrat půltucet těch opravdu zásadních.

„Na JIP ale pokraèuje
HQRUPQÉ]½WÈzpNRQVWDWXMH

… v Olomouci naopak
zloba, na Olympu smutek

Koronavirus ztrácí v kraji
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Čím byl uplynulý ročník na české scéně
pod vysokou sítí unikátní
Přibylo
o 800 nových případů méně než předešlý týden
a na co se dlouho
nezapomene?

volejbal

Liberec, Prostějov (son) – Poprvé
v historii se volejbalistky Dukly Liberec
radují ze zisku mistrovského titulu za
triumf v UNIQA extralize žen ČR. Aktuální ročník 2020/21 přitom nevyhrály
standardním způsobem, neboť vrchol
v podobě play -off byl kvůli koronaviru
předčasně ukončen. A zlato tak dostaly
coby vítězky základní fáze soutěže. „Před
touhle sezónou se už myslelo na to, že
taková situace s covidem může nastat
a že se může udělit titul vítězi dlouhodobé části. Každopádně je škoda, že se
play-off nedohrálo, mohly jsme v bojích
o medaile absolvovat hezké zápasy,“ řekla
blokařská opora Severočešek Veronika
Trnková. Dva extraligové primáty získala
už dříve s VK Prostějov (2017, 2018),
jeden s UP Olomouc (2019). „Je mi
opravdu líto brněnských Šelem, protože
v minulém ročníku byla situace stejná
jako letos. Ale tím, že problém s covidem
byl tehdy nový a nikdo na něj nebyl připravený, se mistr nevyhlašoval. Docela
mě mrzí, že my titul dostaneme a ony jej
nedostaly. To mi přijde trochu smutné,“
myslela Trnková sympaticky na loňskou
smůlu Jihomoravanek. Zlatou radost
svého současného týmu však považuje
navzdory okolnostem za zaslouženou.
„Mrzí mě, že to asi většina lidí bude shazovat a vést řeči, že titul není regulérní.
Ale pro Liberec jde o první trofej, stejně
jako pro většinu zdejších holek i pro trenéry. My si to užijeme ve velkém stylu,“
ujistila Veronika přezdívaná Trnec.

V Liberci zavládla
titulová euforie...
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téma večerníku

zcela uzavřeny. Důvodem jsou pochopitelně vládní nařízení, kterými se
stát snaží bojovat s koronavirem. Mše
mohly dosud probíhat prakticky jen
on-line, což také činila nejedna farnost i na Prostějovsku.
Nyní je ale vše jinak, vláda minulý
týden schválila, že bohoslužby dostanou povolení. V kostelech ale bude
o velikonočních svátcích omezená
kapacita a přísná protiepidemická
opatření. „Časová výjimka bude platit jen ve dnech 1. až 3. dubna vždy
v čase od 21.00 do 23.59 hodin,“
uvedl tiskový odbor vlády. Jinak i během Velikonoc budou i nadále platit
všechna dosavadní opatření včetně
nařízení neopouštět hranice okresu.
„Pro život naší farnosti platí na základě vládních nařízení a pokynů, které
jsme obdrželi z arcibiskupství, stále
přísná pravidla. Velikonočních bohoslužeb se může zúčastnit takový
počet osob, který odpovídá deseti
procentům míst k sezení v kostele.
U Povýšení svatého Kříže je to konkrétně čtyřicet osob. Dalších deset
návštěvníků může sledovat mši svatou v kapli Nejsvětější Trojice a bude
jim tam podáno svaté přijímání. Ti,
kteří nejsou členy stejné domácnosti,
dodržují v lavici dvoumetrové roze-

stupy, pozdravení pokoje se nekoná
podáním ruky a při bohoslužbě se
hromadně nezpívá. Je dovolený pouze zpěv sboru, pokud je oddělený od
ostatních účastníků. Jako ochranu
nosu a úst je nutné použít respirátor
nebo zdravotní roušku. Ostatní aktivity uvnitř budov se mohou konat

v počtu pouze dvou osob,“ popsal
protiepidemická opatření během velikonočních bohoslužeb farář a děkan
Římskokatolické farnosti v Prostějově Aleš Vrzala.
Otázkou zůstává, jak moc budou kostely zaplněné. Své totiž kromě nařízení mohou udělat i obavy o zdraví.

Mše svaté v Prostìjovì od 28. 3. do 5. 4. 2021
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PLUMLOV Tradiční Velikonoce na zámku v Plumlově nebudou ani letos.
Přesto lidé mohou od Velkého pátku až do Velikonočního pondělí alespoň
navštívit jeho nádvoří a prohlédnout si zde velikonoční výzdobu.
Nádvoří plumlovského zámku by mělo být otevřeno od pátku 2. až do pondělí 5. dubna vždy od 10:00 do 18:00 hodin. Výletníci na něm najdou velikonoční výzdobu. „Tradiční akci pořádat nemůžeme, takže jsme připravili
alespoň to, co nám aktuální opatření umožňují,“ objasnil kastelán zámku Pavel Zástěra.
(mls)
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Náddvoøí plumlovského zámku
se pøevllékne do velikonoèního

!

sdružení IRIS v Prostějově. A o co
půjde? „Od čtvrtka prvního do
úterý šestého dubna jsme v parku
na Husově náměstí v Prostějově
připravili stezku plnou úkolů pro
malé i velké. Návštěvníky čeká luštění, pohyb, hledání, zaměříme se
na jarní rostliny, zvyky i velikonoční
zajímavosti. Soutěžící budou také
hledat žluté papíry na stromech,
začít mohou kdekoliv v uvedeném
parku,“ zve na akci Zatloukalová.
(mik)

EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR S FARÁŘEM
KAMILEM VYSTAVĚLEM
ČTĚTE NA WWW.VECERNIKPV.CZ

PROSTĚJOV Český svaz ochránců přírody Regionální sdružení
IRIS Prostějov pořádá zejména
pro děti další ze svých akcí, tentokrát v parku na Husově náměstí v Prostějově.
„Věřím, že naše soutěžní akce pro
děti, které se však zcela jistě mohou
zúčastnit i dospělí včetně seniorů,
přiláká v této těžké covidové době
spoustu zájemců o hry v přírodě,“
sdělila Večerníku Eva Zatloukalová,
předsedkyně ČSOP, Regionálního

jjaké
aké js
jsou
sou ve
venkovní
enkovnní hhrátky
ráátkky s orionem…
oriionnem
m…

Celkem čtrnáct zastavení s hravými
úkoly se na cyklostezce mezi Němčicemi a Nezamyslicemi objevilo uplynulou středu. „Je nás v Orionu celkem
osm a každý z nás si vybral nějaké své
oblíbené večerníčky,“ vysvětlila princip
výběru jednotlivých témat Eva Bašková ze SVČ Orion, který za přípravou

Martin
ZAORAL

původní
zpravodajství
pro Večerník

3x foto: Facebook

akce stál. „Moc jsme se těšili, takže
Pìt dní, pìt
jsme vyrazili hned ve čtvrtek a opravvelikonoèních úkolù
du si to s oběma dětmi užili,“ zhodnotila jedna z obyvatelek Němčic nad
Celou řadou vycházek však aktivity
Hanou.
Orionu zdaleka nekončí. Od nadcháHledá se lupiè!
zející Škaredé středy 31. března až do
Není to přitom zdaleka jediná aktivita, neděle 4. dubna na Boží hod velikokterou Orion v poslední době připra- noční se všichni zájemci mohou zapovil, nejrůznější stezky tu jeho členové jit do Velikonočního klání. Během něj
připravují prakticky nepřetržitě od loň- by jednotlivé rodinné týmy měly kažského října. Kromě Vycházky s Večer- dý den zvládnout jeden úkol souvisejíníčkem je to aktuálně také detektivní cí se svátky jara: ve středu mají upéct
hra Po stopách lupiče. Ta je umístěna jidáše, dále pak uvařit něco zeleného,
výhradně na katastru Němčic nad Ha- uplést pomlázku, upéct velikonočního
nou, začíná v parčíku Novosady a přes beránka a konečně v neděli nazdobit
hřbitov a Hliník vede až na vyhlídku na vajíčka. „Budeme rádi, když nám lidé
kopci Kozlov. „Úkolem je sestavit co pošlou fotky ze svého velikonočního
nejvěrnější portrét lupiče. Sešla se nám tvoření na info@svcorion.cz. Fotky
jich celá řada, už bychom je zveřejnili, výrobků by měli posílat každý den
nicméně řekli jsme si, že akci prodlou- jednotlivě, vítězem se stane tým, který
žíme o týden až do Velikonoc, aby si ji získá nejvíce hlasů za všechny své výmohli užít i lidé z okolních obcí, jimž tvory dohromady, a to v hlasování na
původně nebyla oficiálně přístupná,“ našem facebookovém a instagramopřiblížila Bašková.
vém účtu,“ vyzvala Eva Bašková.

PROSTĚJOV Místní DDM – Sportcentrum chystá na Velikonoce hned několik akcí. „Máme on-line hru, dále také fotografickou
a videosoutěž o nejlepší domácí výzdobu, organizujeme jarní
výtvarnou soutěž pro děti,“ prozradila za DDM – Sportcentrum
Kateřina Koudelková. Organizace se navíc zdobením a kreativitou bude snažit podpořit plumlovský zámek. I Sportcentrum tak
muselo aktivity přizpůsobit době a vládním zákazům. Rozhodně
je ale odmítlo zcela odpískat.
(sob)

Ani Prostìjov ale nezùstává pozadu
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PROSTĚJOV Velikonoce jsou letos znovu podivné. Bez akcí, bez
veselí, často bez pomlázky. Místa,
kde se každoročně konaly akce
spojené s těmito svátky nebo se
začátkem jara, nyní vypadají obzvlášť teskně. Mezi taková patří
i Zlatá farma ve Štětovicích. I zde
se každoročně slavily Velikonoce.
Bohužel tomu tak letos nebude.
„Ne, vůbec nic neplánujeme,“ povzdychla si Radka Kuchařová Mádrová, jedna z vedoucích Zlaté far-

my. Přitom právě Zlatá farma nabízí
akce celoročně, Velikonoce nevyjímaje.. Následně se dala žena do vypočítávání událostí, o něž lidé letos
nepochybně přijdou. „Určitě o vynášení Morany, uvítání jara a taky
velikonoční akce, dílny a podobně.
Nevíme, co a jak bude. Proto jsme
vůbec nic raději neplánovali,“ konstatovala Kuchařová Mádrová.
Ostatně nepůjde o první společenské ztráty, Nejen Zlatá farma už přišla letos o masopustní průvod. (sob)
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PROSTĚJOV Společenské a kulturní dění zamrzlo, akce se nekonají a i rodinné sešlosti jsou prakticky
ilegální. Přesto ale s blížícími se
Velikonocemi a jarem začínají na
mnoha místech přípravy k tomu,
aby svátky mohli lidé trávit aktivně. Zejména na vesnicích a menších městech chystají nemálo akcí.
A pozadu nezůstalo ani Prostějovsko. Sympatické přitom je, že se
nezapomíná ani na ty nejstarší.
„Chystáme trasu pro seniory a další zájemce, kterou si můžete projít
sami, povede postupně celým par-

kem. Bude značena fáborky a cestou
si budete všímat zajímavých dřevin,
jejich vzhledu, pupenů, využití dřeva
a dalších zajímavostí. Trasa bude doplněna hravými aktivitami pro děti,“
uvádí vedoucí Ekocentra Iris Eva Zatloukalová. Lidé tak mohou mezi 31.
březnem a 4. dubnem objevit krásy
jarních Kolářových sadů.
Jarním způsobem pojali Velikonoce taky v Němčicích nad Hanou,
tam totiž v rámci zlepšení životního
prostředí budou sázet stromy. Organizovaně, ale zároveň každý zvlášť.
Akce Zasaďte si vlastní strom pro-

běhne ve dvou termínech, první 10.
dubna. „Město v rámci dotačního
programu Výsadba stromů ve městě
Němčice nad Hanou připravilo pro
občany našeho města možnost vysadit si vlastní strom. Sázení proběhne
v ulicích Zahradní, Trávnická, Masarykova a Sokolská,“ uvádí město
k prvnímu termínu. Zájemci se musí
předem nahlásit na radnici.
To třeba nedaleké Víceměřice pojaly Velikonoce vskutku velikonočně,
vyzvaly k výzdobě. „Vyrobte jarní
či velikonoční dekoraci a tu během
své procházky zavěste na stromy

v ulici obecního úřadu. Můžou to
být různě ozdobená vajíčka, ozdoby
z papíru, kuřátka, slepičky, věnečky
a podobně. Vaší fantazii se meze nekladou,“ radí z obce.
Navíc venkov na Hané? Kromě ozdob k jaru a Velikonocím patří i hrkání. Průvody hrkačů se z pochopitelných důvodů letos neuskuteční. Loni
se ale v některých místech – třeba ve
Vrbátkách – hrkalo ze zahrad. A letošek nebude jiný. Velikonoční tradice
zkrátka s nástupem koronaviru nezmizely. Lidé si je jen upravili podle
sebe a možností...
(sob)
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NĚMČICE NAD HANOU Tady
to žije! Díky výraznému oteplení vyrazila řada lidí o víkendu
do přírody. V Němčicích nad
Hanou a jejich okolí si vycházku mohli zpestřit plněním originálních úkolů. U cyklostezky
ve směru do Nezamyslic objevili hned čtrnáct pohádkových
stanovišť ze známých Večerníčků, z parčíku v Novosadech
se pak mohli vydat po stopách
lupiče a odhalit jeho podobiznu. Obě stezky by měly zůstat
přístupné až do Velikonoc. A to
není vše...

Č Orion hýří aktivitouu,
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Vánoční mše, to je pojem. A účastní
se jich také nemálo lidí, kteří jinak
do kostela nezajdou. Dokonce i těch,
kteří se neoznačují za věřící. Nyní ale
přichází doba velikonoční, období
pro křesťany velmi zásadní a důležité. Už podruhé se tak ovšem děje
s omezeními, jež se dotknou tradičních oslav a koledování i připomínek
svátků. Podobně jako loni ale hrozilo,
že kostely zůstanou pro bohoslužby

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Poslanci minulý
pátek schválili prodloužení nouzového stavu až do 11. dubna.
Během Velikonoc tak zůstanou
v platnosti všechna dosavadní
opatření. Jedinou výjimkou jsou
návštěvy kostelů během bohoslužeb povolené až do půlnoci, zákaz
vycházení jinak platí i nadále po
jednadvacáté hodině. A co pondělní mrskut? Tuto tradici si už
podruhé za sebou budeme muset odpustit. „Zůstaňme všichni
doma. Čísla nakažených sice klesají, ale teď to nesmíme zpackat.
Vydržme to ještě pár týdnů, pak
můžeme konečně začít rozvolňovat,“ nechal se slyšet premiér České republiky Andrej Babiš.

Výjimku budou mít pouze návštěvníci bohoslužeb
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hodlá pro příští ročník přivábit odchovance, kteří jsou rozesetí po republice.
Není jich přitom málo, nejvíce se v kuloárech hovoří o možném příchodu
kanonýra Lukáše Žálčíka. Prostějovský útočník nyní vypomáhá extraligové Spartě Praha, za kterou nastoupil
ve dvou zápasech čtvrtfinále play off
v Olomouci a přispěl k postupu. Dle
informací Večerníku má v kádru vítěze základní části Tipsport extraligy zůstat i pro semifinálové boje. Přesídlí se
pak na sever Moravy, nebo jej vedení
LHK udrží v kádru?
Další změny v jestřábím hnízdě prozatím nejsou potvrzeny. Sportovní
úsek prozatím potvrdil již dříve znám
dva hráče na soupisce pro ročník
2021/2022. „Smlouvu má u nás platnou obránce Petr Krejčí. A už byla

uplatněna roční opce na útočníka Petra Mrázka,“ uvedl sportovní manažer
klubu Jiří Vykoukal s odkazem na forvarda, který nastoupil v extraligovém
play-off za Kometu Brno.
Řada hráčů je nicméně v Prostějově
pouze na hostování. A prakticky všem
končí v závěru dubna smlouva. „Nevím,
jak to u těchto hráčů bude. To ukážou až
další týdny,“ poznamenal Vykoukal.
V kuloárech se už rozjely nejrůznější
spekulace. Útočník Dominik Hrníčko odchází do Poruby, kam má namířeno i trenér Šejba. Kapitán Tomáš
Kaut nabere směr Vrchlabí a po osmi
letech má údajně skončit i sportovní manažer Jiří Vykoukal, na jehož
místo míří majitelův syn a do loňska
aktivní hráč Lukáš Luňák! Potvrdí se
časem tyhle zvěsti?

&XQLKEGwWORGTUMÚEJJT¾éčXGUNWåD¾EJ,GUVą¾DčMQPéÊ&CPKGN8CEJWVMCC6QO¾w&TVKN
UGRąKVQOWMC\QXCNKXFQDTÆOUX÷VNG2ąKF¾UGMPKOKUQWéCUPÚéNGPURCTċCPUMÆJQ×VQMW"

ZHQVQ,QUGH2QRGNMCCCTEJKX8GéGTPÊMW

6NRQĀLWPiPDQDçHU9\NRXNDO
\

na +7 a s ice timem 20:05 byl třetím
nejvytíženějším hokejistou Jestřábů.
Pomáhal hlavně v přesilovkách, kde
získal polovinu svých bodů. Nyní bude
svými ofenzivními schopnostmi opět
pomáhat Šumperku, kde v sezoně
2019/2020 sbíral bod na zápas a přispěl k návratu Draků do Chance ligy.
Daniel Vachutka se do Šumperka
vrací po sezoně strávené v Prostějově
a s Draky podeposal smlouvu ve středu
odpoledne. „Moc se těším na to, až se
tady sejdou místní kluci. Ten náš tým
bude mít srdíčko a bude bojovat pro
Šumperk,“ hlásí pro dracisumperk.cz.
Vachutka loni pomohl Šumperku k postupu: v druholigové sezoně 2019/2020
byl nejlepším střelcem skupiny Východ
a jejím druhým nejproduktivnějším hráčem. Ve 37 zápasech se tehdy blýskl 33
góly a 35 asistencemi. Chance ligu si ale
za Draky nezahrál, podobně jako Tomáše Drtila ho totiž zlákali právě prostějovští Jestřábi. Jenže tahle štace nedopadla
podle jeho představ a jeho ice time na
ledě postupně klesal, v play off už neměl
ani jisté místo v základu. „Pan Velčovský
(majitel šumperského klubu – pozn.red.)
řekl, že letos do toho dupne, takže to mě
motivovalo v tom se vrátit. A hlavně do
Šumperka přichází i trenér Janeček, takže jsem se nemusel dlouho rozmýšlet,“
uvedl Vachutka na stránkách Draků.
Šumperk, na jehož lavičku se vrátil
prostějovský rodák Martin Janeček,

1. Jihlava 88,68 %, 2. Přerov 86,82 %, 3. Vrchlabí 86,59
%, 4. Havířov 86,57 %, 5. Poruba 86,47 %, 6. Kladno
84,44 %, 7. Vsetín 83,45 %, 8. Třebíč 82,35 %, 9. Slavia
Praha 82,25 %, 10. Ústí 80,79 %, 11. Kolín 80,43 %, 12.
Litoměřice 80,41 %, 13. Benátky 79,87 %, 14. FrýdekMístek 77,85 %, 15. Prostějov 76,06 %, 16. Sokolov
75,00 %, 17. Kadaň 72,08 %, 18. Šumperk 70,63 %.
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1. Přerov 26,43 %, 2. Kladno 23,48 %, 3. Jihlava
23,03 %, 4. Litoměřice 22,75 %, 5. Sokolov 22,44 %,
6. Vrchlabí a Prostějov 21,57 %, 8. Benátky 20,14
%, 9. Vsetín 18,98 %, 10. Frýdek-Místek 18,52 %, 11.
Poruba 17,57 %, 12. Třebíč 16,05 %, 13. Šumperk
14,89 %, 14. Slavia Praha a Kadaň 14,38 %, 16. Ústí
14,00 %, 17. Havířov 13,77 %, 18. Kolín 12,98 %.
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1. Jihlava 2,29, 2. Přerov 2,38, 3. Vsetín 2,41, 4. Kladno
2,47, 5. Poruba 2,50, 6. Vrchlabí 2,62, 7. Třebíč 2,62, 8.
Havířov 2,79, 9. Slavia Praha 2,88, 10. Ústí 3,21, 11.
Litoměřice 3,24, 12. Prostějov 3,29, 13. Sokolov
3,35, 14. Benátky 3,41, 15. Frýdek-Místek 3,44, 16.
ň 5,32.
Kolín 4,09, 17. Šumperk 4,26, 18. Kadaň
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1. Kladno a Jihlava 3,82, 3. Litoměřice 3,76, 4. Vrchlabí
a Sokolov 3,74, 6. Prostějov 3,44, 7. Poruba 3,38, 8. Přerov
3,32, 9. Slavia Praha 3,15, 10. Třebíč 3,03, 11. Vsetín 3,00, 12.
Kolín 2,85, 13. Havířov 2,76, 14. Frýdek-Místek 2,68, 15. Ústí
2,65, 16. Benátky 2,59, 17. Šumperk 2,47, 18.
8. Kadaň
Kad
daň 2,38.
2,3
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1. Kladno 851, 2. Jihlava 884, 3. Havířov 957, 4. Vsetín
969, 5. Sokolov 971, 6. Poruba 977, 7. Slavia Praha
999, 8. Třebíč 1006, 9. Litoměřice 1051, 10. Ústí 1065,
11. Prostějov 1074, 12. Benátky 1081, 13. Přerov
1084, 14. Vrchlabí 1134, 15. Frýdek-Místek 1155, 16.
Kolín 1224, 17. Šumperk 1239, 18. Kadaň 1417.
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1. Vrchlabí 11,7 %, 2. Kladno a Sokolov 11,3 %, 4.
Prostějov 11,0 %, 5. Jihlava 10,9 %, 6. Poruba
10,5 %, 7. Litoměřice 10,4 %, 8. Přerov 10,3 %, 9.
Slavia Praha a Benátky 10,0 %, 11. Kolín 9,5 %, 12.
Třebíč 9,4 %, 13. Frýdek-Místek a Kadaň 9,1 %, 15.
Vsetín a Ústí 9,0 %, 17. Šumperk 8,9 %, 18. Havířov
8,7 %.
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1. Litoměřice 1225, 2. Jihlava 1194, 3. Kladno 1148, 4.
Vsetín 1132, 5. Sokolov 1127, 6. Třebíč 1100, 7. Přerov
1097, 8. Poruba 1091, 9. Vrchlabí 1084, 10. Havířov
1080, 11. Slavia Praha 1070, 12. Prostějov 1068, 13.
Kolín 1017, 14. Frýdek-Místek 1002, 15. Ústí 997, 16.
Šumperk 939, 17. Kadaň 888, 18. Benátky
ky 879.
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1. Třebíč 326, 2. Poruba 328, 3. Kadaň 348, 4. Šumperk
360, 5. Prostějov 383, 6. Ústí 389, 7. Frýdek-Místek
400, 8. Benátky 414, 9. Přerov 425, 10. Kolín 430,
11. Litoměřice 431, 12. Sokolov 432, 13. Vsetín 450,
14. Slavia Praha 477, 15. Jihlava a Havířov 480, 17.
Kladno 570, 18. Vrchlabí 586.

množství obdržených branek (12.), počtem vlastních střeleckých pokusů (12.)
či úspěšností gólmanských zásahů (12.).
Nejhůře pak vyšli v oslabeních, kde často
inkasovali (15.).
(son)
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přeje
všem svým
čtenářům
krásné a zdravé
Velikonoce

Redakce
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þWYUWILQiOH]iSDV~WHUëEĝH]QDKRGLQ
-LKODYD±/LWRPČĜLFH
KODYD

3. zápasy: 3RUXED²3ĝHURY61 ²
 6WDYVpULH%UDQN\.DQNR +XGHþHN
äRYLQHF   äRYLQHF .RUNLDNRVNL 6WORXNDO  UR]K
QiMH]G.RUNLDNRVNL±âWHIND 'OXKRã*RLã 
6XVV 'ROHåDO +HMFPDQ   /LWRPčĝLFH ² -LKODYD
  6WDYVpULH%UDQN\ 2. KoQHþQê 6WHKOtN.UHPOiþHN 8UEDQ 6WHKOtN-iQVNê 9iOHN 03URFKi]ND+ROê 0LãNiĜ
7RPDQ .UHPOiþHN-tFKD 76YRERGD 0LãNiĜ
+ROê ±.ROiĜ 3HNUýDFKRWVNê ,OOpã +DUNDEXV)URQN ýDFKRWVNê 6WUHMþHN  9VHWtQ²
9UFKODEt  6WDYVpULH%UDQN\
.OtPHN .XFKDUF]\N3ĤþHN %DEND 6PHWDQD 2QGUDþND   =HPDQ 9ODFK 3HFKDQHF  
.OtPHN 6PHWDQD3ĤþHN %HUJHU âWDFK ±
8UEDQ 1LNR .RIIHU =HPDQ&KDOXSD  6ODYLD
3UDKD².ODGQR33 ² 6WDY
VpULH%UDQN\.DIND âPHUKD%DUiN 
âPHUKD .UHMþt1RYiN .UHMþt 1RYiN âWHLQHU .DIND%URå 3ROHWtQ 9OþHN1RYiN 9OþHN .XĢiN ±3OHNDQHF +ODYD-iJU 0HOND
3LWXOH+ODYD 0DFKDOD 6XFKiQHN3OHNDQHF 
)U\H *XPDQ 0DFKDOD -iJU 
4. zápasy: 3RUXED ² 3ĝHURY     
6WDY VpULH  %UDQN\  6]DWKPiU\ .R]iN
.RUNLDNRVNL âSDþHN .RUNLDNRVNL.R]iN ±
'RVWiOHN 'ROHåDO6XKUDGD  /LWRPčĝLFH²-LKODYD  6WDYVpULH%UDQN\
0LãNiĜ 7 6YRERGD .UHPOiþHN   +ROê 0LãNiĜ
9iOHN +ROê 9iOHN76YRERGD -tFKD 9iOHN7RPDQ 8UEDQ 9iOHN ±,OOpã ýDFKRWVNê-XGD +DUNDEXV ,OOpã  9VHWtQ²9UFKODEt
     6WDY VpULH  %UDQN\ 
.OtPHN .XFKDUF]\N 3ĤþHN   .XFKDUF]\N 3ĤþHNâWDFK %HUJHU âWDFK ±.RIIHU -HOtQHN
/LQKDUW  6ODYLD3UDKD².ODGQR  
6WDYVpULH%UDQN\%XFKWD âPHUKD.XĢiN   9OþHN .UHMþt  ±  0HOND 6QXJJHUXQG 
+ODYD -iJU3OHNDQHF 0DFKDþ .XEtN 
0DFKDþ *XPDQ 
]iSDV\ 'XNOD-LKODYD²/LWRPčĝLFH 
 6WDYVpULH%UDQN\'XQGiþHN )URQN
-LUiQHN   6NRĜHSD /LFKDQHF 6WUHMþHN  
6NRĜHSD +DYUiQHN 3HNU±7RPDQ -tFKD
9iOHN   6WHKOtN 8UEDQ .RQHþQê   9UFKODEt ²
9VHWtQ  6WDYVpULH%UDQN\
=HPDQ .RIIHU+UiGHN &KUWHN .\QþO=HPDQ 
0UĖD 8UEDQ 1LNR 8UEDQ0UĖD &KDOXSD+HĜPDQ .RIIHU ±.OtPHN âWDFK*RUþtN 
6PHWDQD .ODGQR²6ODYLD3UDKD 
 6WDYVpULH %UDQN\3OHNDQHF .XEtN
)U\H 0DFKDOD 6QXJJHUXQG 3LWXOH +ODYD
0HOND 0DFKDOD -iJU)U\H .XEtN 0DURV]
3OHNDQHF +ODYD 3OHNDQHF ±%URå .XĢiN 
âWHLQHU 3ãHQLþND-HĜiEHN 'ROHåDO 2QGUiþHN9DPSROD ětKD 9DPSROD%XFKWD 
6. zápasy:9VHWtQ²9UFKODEt33 ²
 6WDYVpULH %UDQN\3ĤþHN %DUWNR 
9ODFK.OtPHN -HQiþHN.XFKDUF]\N ±+UiGHN
+R]iN 0UĖD 8UEDQ1LNR 6WDYVpULH /LWRPčĝLFH²-LKODYD ² 6WDYVpULH%UDQN\9iOHN 0LãNiĜ+ROê 6WHKOtN
.RQHþQê+ROê ±3HNU 'XQGiþHNýDFKRWVNê 
+DUNDEXV -LUiQHN=DGUDåLO 6WUHMþHN ,OOpã
-LUiQHN $NWXiOQtVWDYVpULH

CHANCE LIGA; PLAY-OFF
þ7957),1É/(

QDXO9iSHQLFH3URVWČMRYMVPHSURYiVWHQWRWêGHQSRQGČOt
~WHUêDþWYUWHNYRVWDWQtGQ\MHUHGDNFHX]DYĜHQD

má OMEZENÝ PROVOZ!

5('$.&(35267ħ-296.e+29(Ġ(51Ì.8

1. Kladno 58,51 %, 2. Přerov 57,88 %, 3. Prostějov
53,60 %, 4. Jihlava 52,84 %, 5. Slavia Praha 52,70
%, 6. Vsetín 52,50 %, 7. Poruba 52,33 %, 8. Ústí
50,02 %, 9. Benátky 49,88 %, 10. Vrchlabí 49,28
%, 11. Třebíč 48,83 %, 12. Frýdek-Místek 48,79 %,
13. Litoměřice 48,25 %, 14. Šumperk 46,73 %, 15.
Sokolov 45,56 %, 16. Havířov 45,15 %, 17. Kolín
44,78 %, 18. Kadaň 41,73 %.

¸VSøxQRVWYKD]RY¿QË

1. Litoměřice 464, 2. Přerov 323, 3. Jihlava 308,
4. Poruba 295, 5. Havířov 282, 6. Vsetín 272, 7.
Kadaň 269, 8. Slavia Praha a Ústí 262, 10. Vrchlabí
256, 11. Prostějov 249, 12. Benátky 247, 13.
Třebíč 240, 14. Šumperk 216, 15. Frýdek-Místek
197, 16. Kladno 196, 17. Sokolov 184, 18. Kolín
181.

3RêHW
]EORNRYDQÛFKVWĆHO

1. Přerov 92,5 %, 2. Vrchlabí 92,2 %, 3. Vsetín
91,5 %, 4. Poruba 91,3 %, 5. Jihlava a Třebíč
91,2 %, 7. Slavia Praha 90,2 %, 8. Kladno a Havířov
90,1 %, 10. Frýdek-Místek 89,9 %, 11. Ústí 89,8 %,
12. Prostějov 89,6 %, 13. Litoměřice 89,5 %, 14.
Benátky 89,3 %, 15. Kolín 88,6 %, 16. Sokolov
a Šumperk 88,3 %, 18. Kadaň 87,2 %.

¸VSøxQRVW
EUDQN¿ĆVNÛFK]¿VDKĎ

vykázali ještě docela nízkou trestaností
(5.), v počtu dosažených gólů (6.) i při
využití přesilovek (6.). Mírně zaostávali
v zabraňování střelám protivníků včetně
zblokovaných ran (shodně 11.), co do

3RêHWWUHVWQÛFKPLQXW

nících včetně prostějovských hokejistů.
Ti se nejblíž prvoligové špičce přiblížili
v úspěšnosti na vhazování (3.) a ve kvalitě
zakončení (4.), nadprůměrné schopnosti

,GUVą¾DKX[PKMCNKX×UR÷wPQUVKXJC\QX¾PÊKUVąGND[

Týmové statistiky Chance ligy mužů ČR 2020/21:

Dvojice šumperských Draků po svém
loňském příchodu ze severu Moravy za sebou nechala nemalou stopu.
Osmadvacetiletý forvard Daniel Vachutka nastoupil do 33 zápasů s bilancí 4+10. Tomáš Drtil, ač obránce, byl
ještě produktivnější, sezónu završil 20
body a byl v tomto směru nejlepším
bekem týmu. „Zpočátku to nebylo
ono, odevzdal puk a bylo... Pak jsme ale
pozměnili hru a sedlo mu to. Rád bych
Tomáše pochválil, v průběhu sezóny se
skutečně hodně zlepšil,“ poznamenal
na jeho adresu dnes už rovněž bývalý
trenér Jiří Šejba.
Drtil se nakonec stal sedmým nejproduktivnějším obráncem základní části
Chance ligy, když ve 34 zápasech dal
pět gólů, navrch získal patnáct asistencí. Ve statistice plus/mínus skončil

Michal SOBECKÝ
Petr KOZÁK

PROSTĚJOV První novinky z hráčských škatulat v prostějovském hokeji jsou už na světě. A nejsou z těch,
které by fanoušky Prostějova potěšily. Jestřábi totiž přišli hned o dva
hráče, konkrétně Daniela Vachutku
a Tomáše Drtila. Zejména ve druhém
jmenovaném jde přitom o klíčového
a produktivního hráče týmu v sezóně 2020/2021. V obou případech se
jedná o hokejisty Šumperka, kam se
také oba plejeři vracejí. A Drací loví
na Hané i dál, na mušce mají mít i kanonýra, který je momentálně členem
sparťanské ofenzivní letky, s níž bojuje o mistrovský titul!

PROSTĚJOV Číselné údaje ze základní části tohoto ročníku druhé
nejvyšší tuzemské soutěže týkající se
kolektivních statistik vypovídají jako
obvykle zajímavé věci o všech účast-

Z

Y

X

V

po stránce zajištění ekonomického
i materiálního. Peněz prostě za komplikovaných podmínek v době covidu-19 nebylo tolik, soudržnost kolektivu však i tyhle překážky překonala.
jako VYKOUKAL. Další bývalý člen českého nároďáku se
již pomalu stává synonymem novodobé éry prostějovského hokeje. Jiří
Vykoukal tráví v jeho službách osmý
rok, vedle pozice sportovního manažera prošel také rolemi hlavního trenéra, asistenta a dokonce i hráčského
navrátilce.
jako FAKTOR X. Pověstnou nadstavbou by v případě
dravých ptáků mohlo být poměrně
platné herní pojetí: aktivně napadat
soupeřovu rozehrávku, získávat puky
a bez váhání hrrr dopředu na zteč!
Pokud tenhle účinný styl fungoval, nemělo to chybu.
a W jako YES, WIN. Ještě jednou (vlastně dvakrát) si pro nedostatek možností v češtině skočíme
pro pomoc do anglického jazyka. Ve
všech sportovních odvětvích včetně
ledního hokeje je to prosté – ano, vítězství rozhodují a jsou téměř vším.
Jestřábi jich za uplynulý ročník nastřádali šestnáct.
jako ZMĚNY. Premiérově
v novodobých dějinách 1. ligy
došlo ke změně hracího systému
v jejím průběhu, když vzhledem ke
koronavirové pauze a tím nedostatku
termínů byla dlouhodobá fáze zkrácena z původních 51 kol na 34. Play-off
zůstalo v platnosti bez dodatečných
úprav.

3URVWøMRYSĆLFK¿]ËRGYDKU¿êH]HjXPSHUND
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RQVT¾RKNK CNG PGWJT¾NK CPK
\¾RCU ,GLKEJ MQPEQXM[
O÷N[ JQąMQW RCEJWċ RTQJT[ C QV¾éGPÊ XÚUNGFMč
X PGRTQUR÷EJ 2TQUV÷LQXC
,GFGP¾EVÆOÊUVQUGPCXÊE
RQ RTčD÷JW UQWV÷åG F¾
RQXCåQXCV \C \MNCO¾PÊ
1UOÚ HNGM D[ ,GUVą¾DčO
UNWwGNXÊE
&TWJÆ LGPåG RCM URQéÊX¾ X VQO åG UG PGLURÊw
QR÷V RTQVQéÊ EGNÚ VÚO
,KUVÊ LUQW FXC RQW\G FXC
JT¾éK 0CRąÊMNCF 6ąGDÊé
OKPWNÚ VÚFGP \XGąGLPKNC
LCMÚUK \¾MNCF JT¾éč MVGąÊ
RQMTCéWLÊ VCJQWPK éCUVQ
DQTEKMVGąÊ\C*QT¾M[JTCLÊ
VTXCNGLK 6CMQXÆ D[UVG CNG
X VÚOW 2TQUV÷LQXC JNGFCX
NK OCTP÷ 2ąKVQO MFG PGPÊ
P¾XC\PQUV PGPÊ OQåPQUV
FNQWJQFQDÆRT¾EGCTQ\FNQWJQFQDÆRT¾EGC
TQ\# \VQVQåP÷PÊ HCPFč
XÊLGPÊ #
UUVÚOGO"6CMVCOVQVCM[
VÚOGO"6CMVCOVQVCM[
PGDWFG
GDWFG PGLNGRwÊ 8TEJQNGO D[N
[N GZEGU RąK FGTD[
U 2ąGTQXGO C
C PCRCFGPÊ
ąKFKéGCTEKTKXCNCOKOQUVCOKOQUVCFKQP
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majitel rozhodl jít jinou cestou a já to
respektuji,“ prozradil Šejba svůj pohled na moment rozhodování.
Kdo přijde místo něj? Nějaké plány
už tu jsou. Večerník získal pouze
nepotvrzenou informaci, že by se
mělo opět jednat o kouče z východních Čech a pravděpodobně znovu
z Pardubic! Konkrétní jména však
vedení klubu nechtělo komentovat.
„Nějací uchazeči tam jsou. Ale je ještě
docela brzo. Majitel vše ještě zvažuje,
konečné rozhodnutí a jméno nového
trenéra ještě nepadlo,“ uvedl sportovní
manažer prostějovských hokejistů Jiří
Vykoukal s odkazem na to, že smlouvy
běžně končí se závěrem dubna. (sob)

0GåGD[,KJNCXCP¾JNGRąKwNCQUXčLUVCTÚ\KO¾MPGDQMTCEJN[XGNMQNGRÆ
RN¾P[UDNÊåÊEÊUGXÚUVCXDQWPQXÆJQOQFGTPÊJQ6QLGPFTWJÚOCPéCHV
\¾MNCFPÊé¾UVKUNQåKV÷JNGF¾TGEGRVPCPGDG\RGéPÆ.KVQO÷ąKEGTQ\LGVÆ
\RąGFMQNC5GXGTQéGwKQVQéKNK\¾RCUQXÚXÚXQLUÆTKG\PCRTQVQåG
RQXUVWRPÊRQT¾åEGUMQNKNKJQT¾EMÚUQWDQTLCMPC8[UQéKP÷VCM
FXCMT¾VFQOC6ąKRąGUX÷FéKX¾XÊV÷\UVXÊ5VCFKQPWFQUVCNCHCXQTK\QXCPÚ
MQNGMVKXPCJTCPWX[ąC\GPÊEQåLGVÊORKMCPVP÷LwÊåGRTQVKP÷OWUVQLÊ
UXC\GOWRąGFPQUVÿQXCPÚRTQLGMVUMT[EÊOP¾\XGO&WMNC,CMU[ODQNKEMÆe0KEOÆP÷XR¾VÆOFWGNW,KJNCXwVÊWUR÷NKCD[XwGUVÆOWTXCNK
\¾RCUXRTQFNQWåGPÊCUÆTKKVCMTQ\JQFPGCå\ÊVąGLwÊFWGNUéÊUNGO2Q
R¾VGéPÊEJCPGF÷NPÊEJUQWDQLÊEJLGLCUPQåGRąGU8TEJNCDÊLFGF¾N8UGVÊP
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0GLX÷VwÊORTXQNKIQXÚOHCXQTKVGOLGTQ\JQFP÷-NCFPQRTGOKCPVFNQWJQFQDÆ H¾\G ,GJQ OCLKVGNK ,CTQOÊTW ,¾ITQXK Wå V¾JPG PC RCFGU¾VMW
CRąGUVQ\čUV¾X¾KXFGX÷VCéV[ąKEGVKNGVGEJXGNOKRNCVPÚOJT¾éGOUXÆJQ
OWåUVXC8GéVXTVHKP¾NGRTQVK5NCXKK2TCJC\C\PCOGPCND÷JGOR÷VKX\¾LGOPÚEJFWGNčJPGFwGUVMCPCFUMÚEJDQFč\CLGFGPIÐNCR÷VCUKUVGPEÊ
éÊOåXMQQRGTCEKUFCNwÊP÷MFGLwÊJX÷\FQW\¾OQąUMÆ0*.6QO¾wGO
2NGMCPEGOPCUO÷TQXCN4[VÊąGMRąGFRQMN¾FCPÆOWRTčPKMWFQUGOKHKP¾NG6GP5VąGFQéGwKRQVXTFKNKTQ\JQFWLÊEÊéVXTVQWXÚJTQWXR¾VGéPÊO
VGNGXK\PÊOUVąGVPWVÊRąGFMCOGTCOKè65RQTVMVGTÆUG\O÷PKNQXFKXQMQW
RąGUVąGNMWXéGVP÷RčUQDKXÆJQQDTCVW\CPC

JÁGR SE OPÌT PROSAZUJE

2TQUV÷LQXUMÚRąGOQåKVGN*%466QTCZRQVXTFKNUXÆX[UQMÆMXCNKV[KFQDTQWCMVW¾NPÊHQTOWVCMÆXGéVXTVHKP¾NQXÆUÆTKKU2ąGTQXGO6GPUMQPéKNRQ
\¾MNCFPÊé¾UVKVąGVÊC2QTWDCCåwGUV¾RąGUVQO÷NKXGX\¾LGOPÚEJO÷ąGPÊEJ
UKNXÚTC\P÷PCXTEJ5GXGTQOQTCXCPÆ2čXQFP÷UGDGX÷FQOÆ*CP¾M[
FQM¾\CNKRQTC\KVéV[ąKMT¾V\CUGDQWPGLRTXGXGPMWXRTQFNQWåGPÊC
P¾UNGFP÷FQOCRQUCOQUVCVPÚEJP¾LG\FGEJC<WDąÊURQNWHCXQTKV
UQWV÷åGVÊOR¾FGOX[JWéGNXGPPGéGMCP÷DNGUMQXÚOVGORGOPCQRCM
2QTWDwVÊtRąGF\Cé¾VMGOTQéPÊMWRQXCåQXCPÊ\CCFGRVCGZVTCNKIQXÆJQ
RQUVWRWtLGFQWPCRąÊéRNC[QHHPGQJTQåGP÷F¾NUFQUWFPGRQUMXTP÷PQW
\¾RCUQXQWDKNCPEÊ#URQÿOCN¾×V÷EJCRTQ.*-

PORUBA VYMETLA ZUBRY

24156ö,18 *QMGLQXÚO,GUVą¾DčOWåUG\ÐPCUMQPéKNCX[ąC\GPÊOXRąGFMQNGRNC[QHHQUOKLKPÚOVÚOčOPCQRCMRQMTCéQXCNCéKUV¾NGRQMTCéWLGFCNwÊOKDQLKX[ąC\QXCEÊH¾\G%JCPEG
NKI[OWåčè42QLòOGCNGURQÿMT¾VEGPCJNÆFPQWVRQF
RQMNKéMWV÷EJVQDKVGX
UQP

Aktuální novinky z Chance ligy

PROSTĚJOV Dnes již bývalý lodivod Jiří Šejba zapsal na lavičce
Jestřábů zápasovou bilancí 13 –
3 – 2 – 16 v základní části Chance
ligy a tři prohry v předkole play-off. Tým pod jeho vedením tak
obsadil s poměrem 117 vstřelených a 111 obdržených branek 11.
místo, z něhož se už nahoru nevydrápal.
„Víte, jak to je, na konci sezóny jsou
různé nabídky. Ze strany Prostějova
byla v jednu chvíli taky. Pak samozřejmě člověk vše zvažuje, přemýšlí
z různých stran. Nakonec se ale pan

➢ ze strany 21
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*QMGLQX¾ UG\ÐPC LG RTQ
,GUVą¾D[OKPWNQUVÊ#VQWå
XÊEPGåVÚFGP1RCFN[VCM
GOQEG C DG\RTQUVąGFPÊ \MNCO¾PÊ RQ X[ąC\GPÊ
QF 2QTWD[ 0GPCUVCN éCU
QUNCXPÚDTåéCUPCDKNCPEQX¾PÊ %Q LUOG XNCUVP÷
\CVGPTQM\CåKNK"
2TXQVPÊ QDCX[ UG RQVXTFKN[ 5GUVCX÷ VÚOW X éCUG
MQTQPCXKTWPGRą¾NCPKPKåwÊ
TQ\RQéGV X\PKMN RTCMVKEM[
DG\ JX÷\F &NQWJQ PCXÊE
D[NQ PC UQWRKUEG LGP R¾T
JT¾éčCLGwV÷FÆNGPGD[NQ
LCUPÆ MFQ DWFG FTWJÚO
IÐNOCPGO 1VC\PÊM[ PCMQPGE QFRCFN[ C \CéCNC
UG\ÐPC
6ÚOVGPVQMT¾VPGO÷NCCPK
6ÚOVGPVQMT¾VPGO÷NC
CPK
PGOQJN OÊV VCM X[UQMÆ
CODKEG2čNMCVCDWNM["6C
D[D[NC×UR÷EJGO#RąGD[D[NC×UR÷EJGO#
RąGEG,GUVą¾DKWM¾\CNKåGJT¾V
UVą¾DKWM¾\CNKåGJT¾V
WOÊ 2QMWF
F LKO VQ \TQXPC
NGRKNQOQJNKJT¾VCX[JT¾V
¾VC X[JT¾V
U MÚOMQNK -QPMWTGPEÊ
PEÊ D[NK
KRTQPGLNGRwÊVÚO[
/¾ VQ CNG FX÷ dLGPåGq
2TXPÊ URQéÊX¾ X VQO LCM
,GUVą¾DK UG\ÐPW \CMQPéKNK &GUGV RTQJGT VQ LG OK\ÆTKG 0CXÊE 2QTWDW UKEG

8[RCFCNQVQFQDąGCNGe

Mezi hokejovými mantinely

34
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ky trpěl. Aktéři duelů si museli zvykat
na extrémně komorní kulisu, z hlediska celkové atmosféry to bez diváků
prostě stálo za prd.
jako GÓLY. Prostějovští nájezdníci jich zase stříleli hodně. Za 34 utkání dlouhodobé fáze
skórovali 117krát, čímž zaujali šestou
příčku v pořadí nejčastěji se trefujících
mužstev Chance ligy. Brankový průměr 3,44 jim citelně klesl až během
play-off.
jako HRNEC. Ne, Jestřábi
se nezapojili do žádného kuchařského pořadu na televizní obrazovce. Hrnec je přezdívka útočníka
Dominika Hrníčka, který v tomto
ročníku zaznamenal velký výkonnostní progres a stal se výraznou
oporou hanácké party. Stejně jako
mladík Petr Chlán.
jako CHANCE. Už tři
roky je titulárním partnerem druhé nejvyšší hokejové soutěže
v tuzemsku známá sázková kancelář,
jejíž jméno Chance liga nese. Spolupráce s ČSLH by měla i nadále pokračovat, a to je v ekonomicky těžkých
časech určitě dobrá zpráva.
jako INFORMACE. Večerník je
už řadu let jedním z mediálních
partnerů prostějovského hokeje a tradičně přináší nejpodrobnější i nejzásadnější informace z jeho tábora. Ani
ve složité době covidové jsme po téhle
stránce nijak nepolevili.
jako JISTOTA. Tu LHK získal
v osobě nové brankářské jedničky
Ondřeje Bláhy. Statistiky sice neměl
zkušený osmadvacetiletý gólman nic
moc, ale svými zákroky a právě celkovou jistotou mezi tyčemi vyztužoval
jinak poněkud průchozí defenzivu.
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jako KRIZE. Největší výsledkové trápení přišlo na soubor
kapitána Tomáše Kauta v úplném
závěru sezóny. Vinou sedmi porážek
za sebou klesl z šesté pozice na jedenáctou, navíc další tři prohry přidal ve
vyřazovací části. Deset dílčích neúspěchů v řadě, tomu se říká pořádná krize.
jako LOUČENÍ. Minulá éra
zdejší hokejové letky se nesla
dost ve znamení ostřílených veteránů
za zenitem. S těmi se však vedení klubu loni na jaře kompletně rozloučilo
a šanci předvést se dostal mnohem
mladší výběr. Jeho nejstarším členem
byl dvaatřicetiletý Robin Staněk.
jako MRÁZEK. Jednoznačnou top posilou obměněné
soupisky se stal forvard s pestrým
kariérním životopisem. Odchovanec
Komety Brno nastupoval i za Třebíč,
Přerov či Olomouc, poslední tři roky
před příchodem do LHK oblékal
znojemský dres v nadnárodní soutěži
EBEL.
jako NEJISTOTA. Zavládla
rozšířením covidové nákazy
po celém světě včetně ČR, trvá dosud
a bohužel tu s námi zůstane ještě minimálně nějakou dobu. Týká se chodu
jak samotného sportu, tak celé společnosti a především extrémně strádající
ekonomiky.
jako OBRANA. Obvyklá
slabina jestřábí letky zůstala
v platnosti, zase patřila mezi častěji
inkasující týmy první ligy se 112 obdrženými góly. Nicméně při porovnání s minulostí se defenziva přece jen
o něco zlepšila, částečně klesl počet
zbytečných hrubek a minel.
jako PANDEMIE. Všichni
jsme se museli naučit ve svém
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slovníku častěji používat dosud málo
frekventovaná či úplně nová slova.
Pandemická choroba jménem koronavirus přitom ovládla veškeré dění
vůkol a během října a listopadu dokonce zastavila na téměř dva měsíce
rozjetou sezónu.
jako QUICK. Vypomůžeme
si anglickým slovíčkem, jež
znamená rychlost. Právě ta se totiž
stala synonymem největší herní proměny Prostějova za mnoho posledních let. Dřívější pomalé a statické
pojetí zmizelo v propadlišti, místo něj
zavládla hokejová moderna. Zaplaťpánbůh.
jako REALIZÁK. Místo vážně
nemocného kouče Ladislava
Lubiny dorazil nový hlavní trenér Jiří
Šejba, který společně s asistentem Ivo
Peštukou, sportovním manažerem
Jiřím Vykoukalem i dalšími členy realizačního týmu vytvořil výborně fungující pracovní jednotku.
jako SÉRIE. Druhá polovina základní části Chance ligy 2020/21
se pro elhákáčko nesla ve znamení výsledkových šňůr. Nejprve tři vítězství
za sebou, vzápětí tři porážky. Následně pět triumfů v řadě a nakonec výše
zmíněná černá série deseti závěrečných proher bez přerušení.
jako TRPĚLIVOST. Jde o jednu z charakteristických vlastností nového lodivoda hanácké bárky
Jiřího Šejby. Někdejší špičkový hráč
a dlouholetý reprezentant je kliďas,
většinou nedává průchod žádným silnějším emocím a raději sází na trpělivou systematickou práci.
jako USKROMNĚNÍ. Celý
tým LHK se v průběhu ročníku musel opravdu hodně uskromnit

ROZLOŽENÉ SÍLY SOUPEŘE

Mluvil o tom i Jiří Šejba. Tým neměl podle něj takovou kvalitu jako
Poruba. Určitě ne takovou zkušenost. Zejména však Poruba dokázala svou kvalitu rozprostřít do všech útoků: Korkiakoski, Stloukal,
Kanko, Endál, Toman a další, Poruba neměla v sestavě slabší místečko. Je symbolické, že poslední vzájemný
zápas rozhodli hráči třetí a čtvrté formace. Když se zkrátka nevedlo Hudečkovi nebo Korkiakoskimu, vzali to
na sebe jiní.

PŘESILOVÉ HRY

Na jednu stranu mohou být Jestřábi spokojení. V sérii jich poskytli Porubě
naprosté minimum. A nejednalo se primárně o věc, která by rozhodovala zápasy. Přesto však přispěla k tomu, že se Prostějov pakuje už v prvním kole.
Důvod? Jedna využitá přesilovka ze šesti. To sice není nikterak příšerná úspěšnost, na play-off to ale nestačí.

ŠPATNÉ ZÁVĚRY

Jednoznačný problém Jestřábů. První dva zápasy série měli dobře rozjeté,
dlouho vedli. Padli nakonec v úplném závěru. V obou případech na chlup
stejně. Třetí zápas byl jiný, opět ale rozhodl nepovedený závěr. Svěřenci kouče
Šejby sice brzy ztráceli dvě branky, postupně ale výrazně zlepšili hru a soupeři se přinejmenším vyrovnali. Jenže
v půlce třetí třetiny nakupili chyby a ty je stály nejen zápas, ale taky celou sezónu.

NÍZKÁ PRODUKTIVITA

Bylo asi dopředu jasné, že v soubojích s Porubou nepůjde o nějaké velké
brankové hody. I když třeba zápasy Litoměřic se Sokolovem tak občas působily. Nicméně Jestřábi zapomněli střelecky úplně. Šance přitom hokejisté
Prostějova měli a nebylo jich málo. Zejména třetí dějství střelecky ovládli. Jenže to nestačilo, celkově dali Jestřábi
pouze čtyři zásahy ve třech zápasech. A to je po čertech málo. Kromě tří útočníků (Mrázek, Bartoš, Hrníčko) se
navíc nikdo jiný z forvardů neprosadil. To se potom vyhrává těžko.
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jako ABSENCE. Téma chybějících hráčů v jednotlivých
utkáních se pod diktátem koronaviru
skloňovalo ještě víc než dříve, leč Hanáci paradoxně neměli se skládáním
sestavy zdaleka takové problémy jako
v minulosti. Absencí bylo u nich spíš
méně.
jako BODY. Těch nejdůležitějších do prvoligové tabulky
nasbírali ptačí dravci dostatek na to,
aby postoupili do předkola play-off
(47). V kanadském bodování jednotlivců se pak nejvíc činil útočník Petr
Mrázek (43 + 4), jenž se stal třetím
nejproduktivnějším borcem základní
části soutěže.
jako CÍL. Po loňské absenci ve
vyřazovacích bojích existovala pro elhákáčko jediná hlavní meta:
znovu se podívat do K.O. bitev. Což
se povedlo, ovšem kvůli postupu až
z jedenáctého místa tým v osmifinále
narazil na silnou Porubu a prožil rychlé vyřazení 0:3 na zápasy.
jako DERBY. Prokletí mizerné bilance vzájemných střetnutí s arcirivalem z Přerova nadále pokračovalo. Už v přípravě chlapi schytali
od Zubrů krutý debakl 0:7, tradičně
poraženi následně odešli i v obou mistrácích (venku 2:4, doma 3:5).
jako ENERGIE. Právě tahle
důležitá esence výkonu Jestřábům citelně scházela v předchozích
letech. Omlazení kádru společně se
změnou herního stylu však v daném
směru výrazně pomohlo a pojetí přebudovaného kolektivu se konečně
dalo nazvat energickým.
jako FANOUŠCI. Vinou hygienických opatření proti šíření
koronaviru nesměli celou sezónu do
hlediště, čímž nejen lední hokej logic-
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dajství
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erník
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PROSTĚJOV Večerník vám přináší ještě jedno ohlédnutí za působením hokejistů LHK Jestřábi
Prostějov v Chance lize mužů
ČR 2020/2021. Má trochu netradiční podobu abecedně seřazených postřehů, charakteristik
a zajímavostí, ale snad bude právě tímhle pojetím o něco přitažlivější než klasické zpracování.
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PROSTĚJOV Zastupitelé budou
na svém dubnovém zasedání rozhodovat o doporučení radních
podpořit sportovní oblast dotačními penězi. Již v prosinci loňského roku zastupitelstvo města
Prostějova schválilo Program na
podporu pořádání jednorázových
sportovních akcí v roce 2021 z
rozpočtu 3UĎPøU
statutárního města Prostějova.
QDVWĆËOHQÛFKJÑOĎ
„V rámci návrhu byly pro tento dotační program schváleny finančních
prostředky ve výši 2,55 milionu
korun, a to do dotačních titulů Podpora pořádání jednorázových sportovních akcí s doložením finanční
spoluúčasti žadatele a Podpora pořádání jednorázových
3UĎPøU sportovních
akcí bez doložení finanční spoluLQNDVRYDQÛFKEUDQHN
účasti žadatele,“ připomněl Jan Krchňavý, náměstek primátora, v jehož
gesci je školství a sport v Prostějově.
„Pro první dotační titul byla aloková-

9e.ÉĠ.2327ì(%8-(326Ì/,7
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a Brnem – tentokrát překonávané lo téměř padesát tisíc korun. A to
pouze na obrazovkách mobilních už je s přičtením dalších nemalých
zařízení – Řeha dojel na konci elit- nákladů opravdu moc, proto jsme se
ní desítky. „Filip bojoval ze všech slovinským pořadatelům omluvili a
sil, ovšem neměl úplně svůj den a svou účast na Istrii zrušili,“ vysvětlil
obsadil deváté místo,“ informoval sportovní ředitel.
Mráček.
Nyní už jezdce Tufo Pardus vstup
„Potkaly ho velké problémy při ces- do reálného závodního ročníku
tě do hlavního města, v autě strávil přece jen čeká, v neděli 4. dubna se
dlouhých šest hodin. Normálně jím stane tradiční účast na Grand
mohl usilovat o nějakou pátou Prix Rhodos 2021. Na tento řecšestou pozici, takhle nebyl
ve své ký ostrov se během posledních let
¸VSøxQRVW
kůži. Mrzela násEUDQN¿ĆVNÛFK]¿VDKĎ
také neúčast Pavla, vydávají pravidelně. „Letíme tam
který měl na to útočit klidně i na pr- ve čtvrtek prvního dubna v počtu
venství v juniorské kategorii,“ upřes- deseti lidí – sedm závodníků a tři
nil Mráček.
členové doprovodu. Veškeré vyJeště před eMČR měli prostějov- bavení posíláme na místo akce pro
ští borci absolvovat úvodní silniční jistotu dodávkou, kdyby se ještě na
závod patřící do kalendáře Meziná- poslední chvíli měnil letový rozrodní cyklistické unie UCI. Leč na vrh. Naplánovat i reálně uskutečnit
Grand Prix Slovinska do Istrie neod- cestu do zahraničí je v dnešní době
cestovali.
logisticky hodně složité,“ povzdechl
„Všichni členové výpravy 3RêHW
bychom si Mráček.
museli jít třikrát na koronavirové Na Rhodosu celý tým Prostějova
PCR testy, což]EORNRYDQÛFKVWĆHO
by nás jen za tyhle setrvá více než dva týdny. „Po Grand
nezbytné hygienické procedury stá- Prix budeme na místě trénovat v

Foto: Internet
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ideálních klimatických podmínkách
a pak absolvujeme od osmého do
jedenáctého dubna ve stejné sestavě ještě i tamní etapový závod Tour
of Rhodos. Následně se vrátíme
domů, aby v České republice přišel
sedmnáctého dubna na řadu tradiční otvírák sezóny Brno – Velká
Bíteš – Brno,“ zkompletoval Michal
Mráček exkluzivně pro Večerník nejzásadnější informace z tábora SKC
TUFO PARDUS
PARDU Prostějov.

(KNKRĄGJCUMQPéKNPC/è4XGE[MNKUVKEG
FGX¾VÚ
Foto: Facebook

Hanáci nejeli a sezónu odstartují
v neděli na Rhodosu

Bylo 15. března odpoledne, den po vyřazení pro- Koronavirové trable a z nich pramenící ekonomic- Není složité zodpovědět dotaz, který z profesionálstějovských hokejistů z předkola prvoligového ké těžkosti udělaly z uplynulého volejbalového ních týmových sportů v Prostějově momentálně
play-off a tím po konci jejich sezóny. Na tiskové ročníku českých soutěží nesestupovou záležitost. zvládá nejlepším způsobem složité reálie covidové
konferenci ve V.I.P. prostorách místního zimního Včetně UNIQA extraligy žen ČR, což minimálně doby. Ano, je to fotbalové eskáčko. Už můj redakční
stadionu padaly otázky médií na další budoucnost polovinu zúčastněných oddílů včetně VK Prostě- kolega v této rubrice před týdnem rozebíral, kterakk
Jestřábů, personálního složení
hráčského kádru jov přimělo k méně nákladnému sestavování hráč- se za poslední roky podařilo vhodným způsobem
m
¸VSøxQRVWVWĆHOE\
i realizačního týmu. Zatím nevíme, ještě je brzy, ské soupisky. Padák dolů nehrozil, tudíž nebylo přebudovat kádr v zájmu jeho omlazení, nabití
uvidíme: tak zněly vyhýbavé reakce, krátce od nutné sílu družstva nijak hrotit a zbytečně ¸VSøxQRVWYKD]RY¿QË
utrácet energií i chutí na sobě pracovat. Vše snoubeno jak s
nechtěně brzkého nástupu na dovolenou vcelku peníze navíc.
odpovídajícím herním umem, tak s progresivně kvapochopitelné.
Vékáčko vsadilo z nemalé míry na vlastní mladé litním trenérským vedením.
Uplynuly další dva týdny – a už přicházejí první odchovankyně, aby tuhle část kádru vyztužilo Hanáci se díky tomu všemu přestali rázem potácet v
odpovědi. Tou úvodní je, zda bude pokračovat stávajícími i novými plejerkami odjinud. Skladba horším středu druholigové tabulky. A místo toho se
loni přivedený hlavní kouč Jiří Šejba. Nebude, ma- obměněného kolektivu se však evidentně moc ne- v probíhající sezóně krok za krokem přibližovali čelu
jitel klubu Jaroslav Luňák podle trenérových slov povedla, což dokládaly spíš podprůměrné výkony Fortuna:Národní ligy, až se po dalším vítězství na Vikneprojevil o jeho setrvání větší zájem. Tudíž má a výsledky během skoro celé sezóny. Konečné torii Žižkov ocitli jediný bodík od první příčky, jež letos
přijít nový lodivod.
sedmé místo nemohlo nikoho v hanáckém klubu zajišťuje přímý postup mezi tuzemskou elitu. Načež se
Podle zákulisních informací, které teď čile kolují uspokojit, ambice sahaly i ve finančně skromněj- šéf 1.SK František Jura (zároveň prostějovský primátor)
éterem, prý nepůjde zdaleka o jedinou
zásadní ším módu přece jen výš.
nechal v celostátních médiích slyšet, že by senzační po3RêHWVWĆHO
změnu v LHK. Pojďme si v krátkosti shrnout Alespoň střed tabulky v podobě páté pozice budou sun nahoru jednoznačně bral. I za cenu toho, že by munejžhavější spekulace. Po osmiVRXSHĆĎQDEU¿QX
letech má skončit mít volejbalistky Prostějova za úkol atakovat rov- sela být co nejrychleji zahájena plánovaná rekonstrukce
sportovní manažer Jiří Vykoukal, na jehož místo něž v příštím extraligovém ročníku 2021/2022. stadionu SCM PV za místním vlakovým nádražím a
míří majitelův syn a do loňska aktivní hráč Lukáš Jako nezbytná podmínka splnění takového cíle minimálně jeden rok by mužstvo strávilo v domácím
Luňák. Útočník Dominik Hrníčko odchází do se ale jeví minimálně částečné posílení mančaftu, azylu, pravděpodobně Olomouce či Brna.
Poruby, stejně jako zmíněný Šejba. Mohutně po- především o spolehlivější tahounku schopnou Tyto vize přesně zapadají do Jurových snů o půsosilující Šumperk prý přetáhne trojici Lukáš Žálčík, pravidelně bodovat v rozhodujících momentech. bení v první lize, které sice dlouho vypadaly až utoTomáš Drtil, Daniel Vachutka. A kapitán Tomáš A též mít v sestavě víc útočně produktivních hrá- picky, ale teď nabírají reálnější kontury. Stejně jako
Kaut nabere směr Vrchlabí. Potvrdí se časem tyhle ček. Patrně tímhle směrem míří vedení VK svá možný úspěch při opětovné kandidatuře na místozvěsti?
předsedu FAČR. Držím palce!
jednání.
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PROSTĚJOV Navzdory koronavirovým restrikcím se teď konečna celková částka ve výši 1,7 milionu ně naplno rozbíhá nová sezóna
korun a na první kolo připadne osm- 2021 pro cyklisty Tufo Pardus
desát procent celkové částky, což je Prostějov, kteří v tomto týdnu vy1,36 milionu korun. Ve stanoveném razí vstříc svému prvnímu letošnítermínu jsme přijali osm žádostí, mu závodu na silnici.
kterými se zabývala Komise spor- Marek SONNEVEND
tovní Rady města Prostějova, přičemž hodnocení žádostí probíhalo Pomyslným prologem ve formě onformou per rollam,“ uvedl Krchňavý -line klání na ergometrech s využia doplnil také informace ke druhé- tím virtuálních internetových tratí
3RêHWWUHVWQÛFKPLQXW
mu dotačnímu titulu. „Pro
ten byla prostřednictvím platformy ROUVY
alokována částka 850 tisíc korun. Na se stalo premiérové mistrovství reprvní kolo připadlo osmdesát pro- publiky v e-cyklistice, jež bylo soucent celkové částky, což je 680 tisíc časně vyvrcholením seriálu ŠKODA
korun. Ve stanoveném termínu jsme eCUP 2021.
dostali a přijali deset žádostí. Před Za hanáckou stáj se měli v Praze
projednáváním byla jedna stornová- původně zúčastnit kvalifikovaní Fina, takže bylo hodnoceno jen devět. lip Řeha a Pavel Novák, ale druhý
Projednala je opět Komise sportov- jmenovaný onemocněl. „Pavel patřil
k favoritům mezi juniory, bohužel
ní Rady města Prostějova, přičemž3RêHWVWĆHO
hodnocení žádostí probíhalo znovu však byl pozitivně testovaný na coQDEU¿QXVRXSHĆH
formou per rollam,“ uzavřel infor- vid,“ zalitoval sportovní ředitel Tufo
mace o finanční podpoře náměstek Pardus Michal Mráček. Na trase
prostějovského primátora. (mik) české primavery mezi Velkou Bíteší
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OLOMOUC, PROSTĚJOV Volby v okresech Olomouckého kraje jsou minulostí. Všech pět fotbalových svazů má již odvoleno a nyní tak přichází řada na krajskou sféru. Zde se již dlouho dopředu
vědělo, že své funkce nebude obhajovat řada členů dosavadního vedení a čekalo se, kdo bude
chtít v následujícím obdobím na práci navazovat. Kandidáti měli čas podat přihlášku nejpozději
týden před valnou hromadou. Termín vypršel uplynulou středu a jak Večerník zjistil, nedá se očekávat příliš velký souboj. Na předsedu totiž přišla jediná kandidatura. Obdobná situace je také do
Výkonného výboru za komoru okresních svazů, zde na tři volené funkce figurují přesně tři jména.
O novém vedení O KFS bude jasno ve středu 31. března, v přízemí BEA centra Olomouc na třídě
Kosmonautů se totiž od 17.00 hodin koná valná hromada. A Večerník bude u toho!

Michal SOBECKÝ
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PØÍPRAVNÝ ZÁPAS PLNÝ ZVRATÙ uhrála
Eskáčko opět Olomouci zatopilo,
po půli dokonce vedlo

OLOMOUC Čas reprezentační přestávky zaplnili fotbalisté 1.SK
Prostějov přátelským utkáním. Ve čtvrtek odpoledne se představili
na vedlejším hřišti u Androva stadionu proti Sigmě Olomouc. Za příznivého jarního počasí se hrál pohledný fotbal z obou stran. Domácí
Sigma byla na míči dominantnější, hostující Prostějov se však počtem šancí soupeři minimálně vyrovnal. Především rychlé kontry po
obou stranách hřiště dělaly prvoligovému týmu problémy. Svěřenci
trenéra Šustra si však nedokázali poradit s domácími standardními
situacemi, kdy hned dva góly obdrželi po rohových kopech. Utkání
sledoval Večerník na vedlejším hřišti olomouckého areálu.

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Jan
FRÉHAR
Prostějovský lodivod Pavel Šustr
dal vcelku logicky v základní sestavě
příležitost hráčům, kteří se v jarních
zápasech příliš neobjevili. Protějšek
na druhé straně, němčický rodák
Radoslav Látal, rozdělil svůj kádr na
dvě poloviny, přičemž tu druhou
čekal zápas o den později ve Zlíně.
Možná i kvůli tomu se úvodní desetiminutovka nesla ve znamení seznamování. Náznak šance měl Prostějov.
Píchal se krásně uvolnil na pravé straně
a naservíroval míč na vápno Zlatohlávkovi, ten však místo střely volil ještě
přihrávku, která už svého adresáta nenašla. První vážnější ohrožení branky
na opačné straně ještě hosté dokázali
ubránit na rohový kop. Z něj však našel
razantním přízemním centrem Zahradníček Štěrbu a dobře známé jméno i pro
prostějovské fanoušky se v 15. minutě
z hranice malého vápna z voleje nemýlilo ranou pod břevno – 1:0. Během
několika minut však mohlo být skóre
otočené. Nejprve se uvolnil Jurásek
a centrem našel Langera. Jeho hlavičku však skvělým zákrokem zlikvidoval

brankář Trefil. Po dvaceti minutách se
skvěle zorientoval Spáčil a poslal Píchala
samotného na brankáře. Jeho pokus
však jen těsně minul přední tyč a Sigma
tak stále zůstávala ve vedení. To mohl
po půlhodině navýšit druhou brankou
Štěrba, jeho hlavičkový pokus po rohovém kopu se však do branky nevešel.
Zaslouženého vyrovnání se nakonec
eskáčko dočkalo po půlhodině hry.
Jurásek si poradil se všemi nástrahami
na levé straně a prodral se až do vápna,
kde nezazmatkoval a perfektní při-

hrávkou vybídl Píchala k doklepnutí
míče do prázdné branky – 1:1. Jen
o minutu později mohl přidat Píchal
druhou branku. Prudký centr Šmehyla ještě tečovala obrana Sigmy a z těžké
pozice už nedokázal mladý forvard dát
střele dostatečnou razanci.
Zápas se pak trošku zase uklidnil a už
to vypadalo, že poločas skončí remízou. V poslední minutě však nepovedenou rozehrávku Sigmy využila dvojice Zlatohlávek, Kopřiva, kdy nejprve
našel Zlatohlávek Kopřivu na rohu velkého vápna, ten mu vzápětí míč vrátil
a prvně jmenovaný dokázal skórovat
do odkryté části branky – 1:2.
Do druhého poločasu přišly na obou
stranách různé změny a první desetiminutovka byla zase o něco vlažnější.
První čtvrthodinu byl nejviditelnějším mužem na hřišti Daněk, který
se dostal i ke dvěma zakončením.
Poprvé ještě branku přestřelil. Druhý
pokus se podařilo obraně zblokovat
na rohový kop. Z něj se však Sigma po

Sigma

FOTOGALERIE
klikni na
BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz
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hodině hry dočkala vyrovnání. Míč
propadl až na zadní tyč k Zifčákovi,
který si věděl z blízkosti rady a ranou
pod břevno nedal Brédovi šanci –
2:2. Posléze se oba celky dostaly ke
standardním situacím z velmi dobré
vzdálenosti, ale nedokázaly si s nimi
dobře poradit. Dvacet minut do kon-

ce se podařilo Sigmě vývoj zápasu
otočit. Dlouhý míč nedokázal Zlatohlávek odkopnout, v následném souboji Nešpora s Balou zvítězil domácí
útočník a ránou otřenou o tyč byl
Bréda znovu bez šance – 3:2.
Prostějov se však nevzdal a nadále se
tlačil za vyrovnáním. Tu nejvyloženěj-

Pozápasové hodnocení trenérù
Radoslav LÁTAL – SK Sigma Olomouc
„V první řadě jsme rádi, že přátelské utkání splnilo naše přání. Chtěli jsme do
duelu zapojit naše mladé hráče, kteří ještě toho prostoru v A mužstvu příliš
nedostali. Druhou věcí je, že už více než rok stojí, což je alarmující. Soupeř
jasně ukázal, co jsme o něm věděli, že je velmi nepříjemný, agresivní a silný
v soubojích. Navíc silný v přechodové fázi. Věřím, že takové utkání určitě pomohlo všem našim hráčům, a navíc zůstaneme v herním módu, kdy nás po
reprezentační pauze čeká náročný program.“

tìší se na pøíští období
RY
RYCHLÝ
9(ÿ(5
9(ÿ NÍK

Pavel ŠUSTR – 1.SK Prostìjov
„Pro nás bylo důležité, že jsme se zase mohli ukázat na trávníku. Chtěli jsme
během reprezentační pauzy odehrát nějaké utkání, abychom zůstali v herním
režimu. Zahráli si i hráči, kteří toho během prvních dvou utkání jarní části
příliš neodehráli. Navíc se jednalo o přátelák s prvoligovým mužstvem,
který nám zase ukázal jiné věci než zápasy ve druhé lize, což také kvitujeme.
Speciálně to byly třeba standardní situace. Je vidět, že hráči Olomouce to umí
skvěle sehrát a hrozili téměř z každé takové situace. To stejné platilo i ohledně
soubojů jeden na jednoho. Myslím si, že hráče taková utkání zase dokážou posunout výše, když vidí, co se dá všechno zlepšovat. Celkově jsem rád, že jsme
tak mohli zápas absolvovat.“

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

PROSTĚJOV V jarní částí druholigové fotbalové sezóny se stává
tím, na kom spočívá tíha útočného
snažení eskáčka. Přes své mládí je
David Píchal (na snímku) už dostatečně zkušeným harcovníkem,
který má po odchodu některých
hráčů „do party“ vrstevníka Tomáše Zlatohlávka a klíčovou postavu
týmu Jana Koudelku. Více prostoru by mělo znamenat i víc branek,
podobně jako v přátelském utkání
se Sigmou Olomouc.

Pøijde další
da spolupráce?

Tomáš KALÁB

yy Volný prostor v programu dru-
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Dohrávka 14. kola: Táborsko – Chrudim
1:1 (0:0). Branky: 60. Alves – 76. Dostálek. äOXWpNDUW\ 17. Alves, 66. Holiš – 30.
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Dohrávka 15. kola: Jihlava – Ústí nad
Labem 1:2 (1:1). Branky:  ýHUY ± 
-LUiQHN  *ROOQDFN äOXWp NDUW\ 41.
.OREiVD9HGUDOýHUY±3tVDþND
&KRGRUD  7YUGRĖ* Varnsdorf –
/täHė  %UDQN\6FKRQ±
Málek. äOXWp NDUW\  2QGUiþHN 
âLPRQ ±  0DWRFKD  5HWHQR 
âHYþtN
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$
/tãHĖ
    
3URVWČMRY     
+U.UiORYp     
ÒVWtQ/
    
&KUXGLP
    
äLåNRY
    
9ODãLP
    
'XNOD
    
9DUQVGRUI     
-LKODYD
    
7ĜLQHF
    
%ODQVNR     
7iERUVNR     
9\ãHKUDG     
















.$03ĜÌã7Č
'RKUiYND  NROD SRQGčOt  EĝH]QD
14.30 hodin: +UDGHF.UiORYp±-LKODYD ý7
63257 
16. kolo, sobota 3. dubna, 16.30 hodin:
ÒVWt QDG /DEHP ± 7iERUVNR SiWHN  
  +UDGHF .UiORYp ± äLåNRY QHGČOH
 /tãHĖ±-LKODYD SRQGČOt
  7ĜLQHF ± 'XNOD 3UDKD 3URVWčMRY
– Vlašim 9\ãHKUDG ± &KUXGLP %ODQVNR ±
9DUQVGRUI

Foto: Jan Frehar.

ší šanci spálil Jurásek, který se dostal za
obranu domácích, jenže jeho kličku
dobře přečetl mladý brankář Sigmy
Stoppen. Konec utkání už si Olomouc
pohlídala a mohla se tak těšit z těsného
vítězství.
Statistiky z utkání
najdete na straně 29

Varování ze Sigmy:
PROSTĚJOV Přípravná utkání
s kvalitnějšími soupeři jsou vždycky velmi cenná, pro mladý tým,
který má Prostějov k dispozici, to
platí dvojnásob. Sigma Olomouc
je ostatně častým soupeřem v těchto typech zápasů, za poslední rok
se týmy potkaly třikrát. Stejně jako
v srpnu tahal druholigista výsledkově za kratší konec, ale nemuselo
to tak být. Každopádně prostor
pro poučení a další zlepšování z tohoto utkání určitě vznikl.
Olomouc se aktuálně nachází v polovině prvoligové tabulky, což svědčí
o její kvalitě. Zajímavostí byla přítomnost čtyř bývalých hráčů Sigmy
v prostějovském kádru – z nichž tři
do zápasu také zasáhli – Štěpán Langer, Tomáš Zlatohlávek a Jiří Spáčil.
Trenér Pavel Šustr postrádal zraněného Jakuba Matouška, drobné šrámy si léčil také Jan Koudelka. K dispozici už naopak byl brankář Filip
Mucha, který se tak na jaře poprvé
postavil do branky.
V obraně dostali od začátku příležitost Lubomír Machynek na postu
stopera, vlevo místo Stříže nastoupil
Michael Sečkář. Do základu se vešli
Langer se Spáčilem, po přestávce se
na stopera postavil Straňák, který na
oficiální soupisce zatím nefiguruje.

POZOR
NA ROHY!

Na hřišti se objevil rovněž mladý
Dittmer. Prostřídání se na herní aktivitě přece jen projevilo.
Domácí kouč Radoslav Látal do základní jedenáctky postavil uzdraveného Pavla Zifčáka, v bráně se objevil
Jakub Trefil. Z „B“-týmu dostal šanci
hned od začátku utkání Daniel Grygar. Na lavičce náhradníků jsme mohli vidět další hráče sigmáckého béčka
a také devatenáctky Jana Fialu, Michala Galuse, Matěje Hadaše, Tadeáše Stoppena a venezuelského fotbalistu Jose Ricarda Mujica Piňu. Cílem
realizačního týmu bylo podívat se na
tyto mladé hráče v zápasovém tempu.
Utkání prokázalo sílu Šustrova výběru směrem dopředu, v aktivní
nátlakové hře, v rychlých kombinacích, které realizovala dvojice typově podobných mladíků Zlatohlávek
s Píchalem. Oba se koneckonců také
zapsali do střelecké listiny.
Rezervy se objevily na druhé straně,
což lze do jisté míry přičíst nestandardnímu složení obranné čtveřice. Obdržet dva góly po rohových
kopech není nikdy nejlepší vizitka.
Obzvláště úvodní branka Štěrby, kdy
přízemní míč proskákal k volnému
hráči, musela hodně mrzet. Ani vyrovnávací gól ve druhé půli rozhodně nebyl na metál.
(tok)

hé ligy zaplnilo po čase opět přátelské utkání proti Sigmě. Jak byste jej
hodnotil?
„Takové utkání je pro nás vždycky přínosné. V reprezentační pauze nechceme vypadnout z herního tempa, Sigma je navíc kvalitní soupeř. V prvním
poločase jsme hráli aktivněji, fotbal
byl atraktivnější než po změně stran,
kdy jsme přece jen trochu polevili.
Nechali jsme si dát dvě branky, které
nás stály vítězství. I když v tomto případě nejde ani tak o výsledek, jako
o herní zatížení.“
yy Jak moc nepříjemným soupeřem prvoligová Sigma byla?
„Soupeř měl domluvené dva zápasy
ve dvou dnech, po nás hrál ještě se
Zlínem. Trenér mužstvo rozdělil na
dvě skupiny a obě doplnil mladíky
z rezervy, kteří také nejsou zvyklí dávat nic zadarmo. Takže to byla pro nás
kvalitní prověrka.“
yy Vy jste si v první půli vypracoval
hned několik šancí, proč skončila
vyrovnáním jen ta jediná?
„Po zimní pauze nemáme přece jen
přírodní trávu až tak zažitou, takže
prvních deset minut jsme se spíše
adaptovali na slušný terén. Pak jsme
si ale aktivní hrou vytvořili spoustu
šancí. Kromě gólu jsem měl ještě
dvě dobré šance, které jsem bohužel
neproměnil, nedařilo se třeba ani po
hlavičce Langera. K naší škodě jsme
skóre nenavýšili, což se nám ve druhém poločase vymstilo.“
yy V útoku se vedle vás vystřídali
Tomáš Zlatohlávek s Janem Koudelkou, což jsou jistě typově rozdílní hráči, jak vy osobně vnímáte

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

různé spoluhráče v útoku?
„Na Žižkově jsme hráli na hrotu
s Honzou Koudelkou, byl to dobrý zápas. ‚Koudymu‘ je třeba dělat
prostor, aby měl hodně balónů pro
sebe, což mu vyhovuje. Dobře se mi
hraje i se ‚Zlaťasem‘, to je také běhavý
mladý hráč, dobře si vyhovujeme.“
yy V úvodu dubna vás čeká perný
program, kdy vzhledem k dohrávce absolvujete dva anglické týdny.
Jak se na tu zátěž těšíte?
„Po kondiční stránce to problém určitě nebude, máme opravdu hodně
natrénováno. V tomto směru jsme
dobře připraveni. Já osobně mám
raději, když se hrají v týdnu dva zápasy, protože se až tak moc netrénuje
a soustředíme se především na zápasy.“
yy Prostějov figuruje na druhém
místě tabulky, je podle vás šance
prodloužit dobře rozjetou jarní
šňůru vítězných zápasů?
„Máme mladý tým, dobrou partu,
skvěle se cítíme. Z toho vyplývá, že
nevidím důvod, proč bychom se nemohli na vítězné vlně ještě nějaké ty
zápasy projet a na horních příčkách
tabulky se udržet.“
yy Venkovní zápasy vedou k úspěchu, dokážete je s Vlašimí převést
i do domácího prostředí?
„Do zápasu dáme opět sto procent
a budeme to chtít konečně zlomit
i doma. Soupeře nesmíme podcenit,
ale hrát to, co jsme si několikrát ověřili, že vede k úspěchu.“

Olomouc (jaf) – Na zápas bez
diváků se mohli přijít podívat
pouze vrcholní
představitelé
v
k
obou klubů,
kteří na utkání nechyběli.
Celý zápas
ne
spolu
spo navíc strávili oba
sportovní
manažeři Lasp
dislav
Dudík se svým
d
jmenovcem Minářem ve velmi přátelské atmosféře. Zda
řešili pouze současnou
situaci obou klubů, nebo už se domlouvala bližší spolupráce, či nové
transfery mezi kluby, se určitě dozvíme během letní přestávky.

Stopka pro Omaleho
Prostějov (tok) – Čtvrteční zasedání disciplinární komise se
týkalo i prostějovského týmu.
Osm žlutých karet už nafasoval
záložník Solomon Omale, stopku
za ně dostal podle nových pravidel pouze na jedno ligové utkání.
Chybět tedy bude v domácím
„velikonočním“ mači proti Vlašimi.

Simulace v pøáteláku
Olomouc (jaf ) – V přátelských
utkáních už bývá pravidlem, že
sudí příliš karty nevytahuje a že
se i hráči snaží vyvarovat agresivnějších soubojů. V tomto
duelu však hlavní sudí Křepský
žlutý kartónek vytahoval. Když
se prostějovský Omale dostal
do vápna domácích, upadl po
souboji s Poulolem a hvizdu
píšťalky se dočkal. Nejednalo
se však o penaltu, ale o simulování. Prostějovský záložník
si k tomu vysloužil i kartu, kterých je v letošní sezóně pravidelným sběratelem.

fotbal
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PROSTĚJOV Poněkud klidnější týden mají za sebou svěřenci trenéra Pavla Šustra. Na konec března totiž připadala reprezentační
pauza a až na tři dohrávky se nehrála ani Fortuna:Národní liga. Tým
ovšem dál naplno trénoval, navíc si přípravu na další boje v soutěžních utkáních vylepšil o přátelské derby s olomouckou Sigmou.
Nyní už vše směřuje k přípravě na sobotní souboj proti Vlašimi.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

la. „Duel byl odlišný v tom, že opravdu
byla vidět kvalita týmu hrajícího proti
nám. Jsou to hráči, kteří jsou v ligovém
kádru nebo mají ligové zkušenosti. Pro
nás je to vždy o velké zkušenosti,“ konstatoval trenér eskáčka Pavel Šustr.
Utkání mu nicméně přineslo další poznatky o hře jeho svěřenců. Zejména
s jednou věcí nebyl spokojený. „V zápase se nám několikrát podařilo soupeře
přehrát. Na druhou stranu jsme dostali
dva góly ze standardních situací, což
trenéři nejsou nikdy rádi,“ poznamenal Šustr. Nespokojený byl i s několika
dalšími aspekty hry. „Byly tam i věci,
které tak dobré nebyly. Standardní situace třeba, někdy prohrané souboje,
někdy malá odvaha při řešení situací.
Nebo malá nabídka. Občas tam byl vidět u některých hráčů malý alibismus,“

'UM¾éMQ O¾ \C UGDQW TGRTG\GPVCéPÊ
RCW\W 0[PÊ JQ QR÷V éGMCLÊ QUVTÆ \¾RCU[
(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

vysvětlil kouč Prostějova. Těšit ho
naopak mohlo, že se znovu prosadila
zimní posila v podobě Tomáše Zlatohlávka. A taky David Píchal. Útočníci
tentokrát neměli špatnou produktivitu.
Tu nyní mohou potvrdit proti Vlašimi. Podobně jako 1.SK Prostějov, ani
celek ze středních Čech nemá špatnou
formu, když ze tří zápasů bral čtyři
body. Nicméně, a to by pro eskáčko
měla být dobrá zpráva, Středočeši se
velice nadřou na góly. Kromě toho
a postavení v tabulce pak také pro Hanáky hovoří fakt, že mají dlouhodobě
vyprázdněnou marodku. „Covid se

Po pauze na Vlašim! Bude Prostìjov slavit
jarní výhru i doma?

KRYŠTOF
DANĚK
ZNÁMKA
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PROSTĚJOV Dva týdny bez zápasů si nyní „užili“ fotbalisté 1.SK
Prostějov. Reprezentační pauza je
už ale minulostí, vrací se tak i program Fortuna:Národní ligy. V jejím
pokračování narazí svěřenci trenéra
Pavla Šustra z druhého místa tabulky na sedmou Vlašim, která sice
poslední dobou nestřílí moře branek, nicméně i tak pravidelně sbírá
body. Pod „Blaníkem“ se na podzim
Hanákům dařilo, budou brát v tomto ročníku se středočeským klubem
všechny body?
Vlašim byla v minulosti poměrně
úspěšným oddílem. Nicméně novou
druholigovou éru zažívá až od roku
2009, kdy se po mnoha letech prodrala zpět. Od té doby patřila nejprve
k podprůměru, nyní průměru tabulky
– dvakrát osmé místo lemovala dvanáctá příčka.
V dosavadních patnácti zápasech
F:NL 2020/2021 nasbírala 21 bodů,

o pět méně než Prostějov. Útok má přibližně srovnatelně produktivní, stejně
tak obranu. Nicméně výsledky doznaly oproti podzimu velkých změn. Ve
třech jarních zápasech totiž skórovali
Středočeši pouze jednou. I tak jim to
ale stačilo na solidní čtyři body a mírný
vzestup tabulkou.
Na jaře se Vlašimi zatím dařilo se střídavými úspěchy. Hned v prvním kole
doma poměrně překvapivě podlehla
nováčkovi z Táborska, který proměnil
přímý kop, a domácím se pozorného
hostujícího gólmana překonat nepodařilo. Následovala bezbranková remíza na severu Čech v Ústí nad Labem
a teprve až do třetice brali Vlašimští
tři body po nejtěsnější výhře nad Třincem.
A jak si vede nejbližší soupeř Prostějova statisticky? Střelecky v týmu vyniká
se čtyřmi brankami osmadvacetiletý
forvard Marek Červenka, nejvíce času
na hřišti strávil Filip Blecha (1400)

17. listopadu 2020
FC Sellier & Bellot Vlašim – 1. SK Prostějov 1:3 (0:1)
Branky: 54. Zukal – 37. a 71. Matoušek, 61. Sečkář.
Žluté karty: 31. Broukal, 88. Červenka – 35. Matoušek, 55.
Kopřiva, 73. Zikl, 75. Omale, 87. Bréda.
Sestava Vlašimi: Řehák – Sváta (66. Janda), Broukal, Zukal,
V. Svoboda – Vrána, Blecha, Průcha (80. Zinhasović), Dias (75.
Firbacher) – Daniel Kozel, Červenka.
Sestava Prostějova: Bréda – Bala, Bialek, Langer (59. Spáčil),
Šmehyl – Omale, Kopřiva, Sečkář (89. Stříž), Jurásek (75. Šteigl)
– Matoušek (75. Píchal), Rolinc (59. Zikl).

a nejvíce karet obdržel Václav Svoboda (4). Tým je velice mladý, jedinými
dvěma třicátníky jsou obránce Jakub
Štochl a záložník Ladislav Janda.
O víkendu podstoupili svěřenci
trenéra Daniela Šmejkala zkoušku
ohněm v podobě semifinálové bitvy
v MOL Cupu s prvoligovým Jabloncem. Favoritovi obstaral všechny tři
branky Pilař, z toho dvě z penalty, Vlašim ale dokázala dvakrát dotáhnout
na rozdíl jediné branky a zápas byl
napínavý až do konce. Trenéra Šmejkala mrzel první poločas. „Na našich
hráčích byla vidět nervozita a zaslouženě jsme prohrávali. Do druhého
poločasu jsme se snažili hráče povzbudit a nakonec se nám přes zlep-

Jan FRÉHAR
dál více svou čitelnou tvář. Agresivní,
nepříjemný presink založený na fyzické zdatnosti a rychlá přechodová
fáze zkrátka fungují. Ve druhé nejvyšší soutěži se už o tom řada protivníků
přesvědčila. V přátelském utkání to
dokázalo částečně překvapit i zkušené ligové fotbalisty, kteří zřejmě až
takový odpor nečekali. Kromě toho
však také dal zápas najevo, kde jsou
ještě rezervy, na nichž je třeba zapracovat. Velké potíže ukázaly například
standardní situace. Z celkového pohledu se však jednalo o velmi vydařenou přípravu v období přestávky, jež
může mužstvu určitě pomoct.

OLOMOUCVe čtvrtečním přípravném utkání nastoupil od první
rvní minuty. Navíc na hřišti, které zná jako své boty, a proti celku, kde strávil
celou svou mládežnickou kariéru. O to více se chtěl v duelu proti
máš
„své“ Sigmě Olomouc ukázat, což se mu také podařilo. Tomáš
Zlatohlávek (na snímku) hrál aktivně, hledal si prostory, často se
zapojoval do kombinace a poctivě pomáhal i středové řadě
ě
směrem dozadu. V posledních sekundách první půle si navíc
íc
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
sám založil akci, kterou následně gólově završil. Také se všakk
ocitl u druhé obdržené branky eskáčka, kterou bere na sebe.
le navést míč. Čekal jsem pak, až na mě

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Jan
FRÉHAR
yy Jak pohlížíte na přátelské utkání
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přeje všem svým čtenářům krásné a zdravé Velikonoce
p
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šený a dobrý výkon podařilo zápas
do poslední minuty zdramatizovat,“
hodnotil zápas vlašimský lodivod.
První vzájemné měření sil s prostějovským sekáčkem proběhlo ve značně
pokročilé podzimní době. Hosty už
do přestávky dobře naladil Matoušek
a na vyrovnávací branku stačil dobrým
náběhem do volného prostoru reagovat Sečkář. Matoušek pak svou druhou
brankou jistil tři zasloužené body.
Na prostějovský trávník by v sobotu
3. dubna v 16:30 hodin mohla vyběhnout sestava Řehák – Breda, Broukal, Štochl, Ruml (Janda) – Jurásek
(Marvis), Průcha, Blecha (Červenka),
Zinhasovič – Dias (Křišťan), Bassey.
(tok sob)
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Ono to půjde, ne že ne. Samozřejmě
se nejednalo o ostrý zápas a výsledek rozhodně nebyl nejdůležitějším
faktorem dnešního duelu, ale z tohoto pohledu by se taková porážka
měla hodnotit jako krutá. Celkový
výkon eskáčka byl totiž velmi pozitivní. Z mužstva je cítit energie a víra,
že práce i styl ordinované koučem
Šustrem mohou opravdu fungovat.
Je však nutné také přiznat, že Sigma
nastoupila s obměněnou sestavou,
kde kromě zkušených borců dostali
svůj prostor mladí talenti mající budoucnost před sebou. Nic to ale nemění na faktu, že eskáčko začíná mít čím

nám zatím nevyhýbá, ale nerozjel se
u nás. Jinak jsou v týmu drobné šrámy,
nic zásadního. Věřím, že se přes víkend
dají všichni dohromady,“ zadoufal Pavel Šustr.
Otazník ovšem nadále visí nad startem Aleše Schustera. „Uvidíme, jak
na tom bude. Jeho stav se lepší, ale
není to ještě stoprocentní,“ informoval
kouč eskáčka. Pro tým je přitom nyní
klíčové, aby vydržel zdravý, mezi 10.
a 18. dubnem má tým odehrát hned
tři zápasy. V rychlém kolotoči programu FORTUNA:Národní ligy se tak
zdravotní stav může ukázat jako klíč
k úspěchu.

Poslední vzájemné utkání:

M
MOMENT
ZÁ
ZÁPASU

ZZÁPASU
ÁP

Fotbalisté Prostějova drží druhé místo F:NL

Poslední dobou eskáčko nemá zrovna zápasově nabitý program. Ze čtyř
uplynulých týdnů totiž nastoupilo
k mistrovskému utkání pouze jednou,
a to předminulý týden proti Viktorii
Žižkov. Předtím tým potkala absence
soupeře vinou karantény pro Duklu,
nyní zase celek pauzíroval kvůli reprezentační přestávce. Tu si ale dokázal
zpestřit, když si ve čtvrtek zajel na
Sigmu. I přes solidně odehraný zápas
nakonec Olomouc Prostějov přetlači-

MINIŠPÍL

Rozdíl mezi první a druhou ligou
byl znát i na mladých puškách ve
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Michal
SOBECKÝ

I když se přípravný duel v reprezentační přestávce výsledkově
ýýsledkově
pas,
nezdařil, svěřenci kouče Šustra neodehráli špatný zápas,
který měl obstojné parametry. Ve čtvrtečním utkání
ní
k,
z řad eskáčka nejvíce vyčníval právě tento levý křídelník,
jenž především v prvním poločase často větral obranuu
Sigmy, která si s ním často nevěděla rady. Odměnou mu
byla gólová asistence Píchalovi, míč mu předal jako na
zlatém podnose. Nezbývá tak nic jiného než doufat, že
mu tato forma vydrží i do dalších důležitých klání.
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sehrané v reprezentační pauze na
půdě prvoligové Sigmy?
„Bohužel se nám zápas nepovedl výsledkově a prohráli jsme. Myslím si však, že
celkově jsme podali dobrý výkon, který

zapadá do našich dvou jarních zápasů
v lize, kde bylo daleko podstatnější, že
jsme je zvládli výsledkově. Za výkon se
snad stydět nemusíme, a i přes porážku
bych zápas hodnotil kladně.“
yy Pojďme se ještě vrátit k vaší brance těsně před poločasem, jak jste ji
sám viděl?
„Tam jsme využili zaváhání soupeře na
středu hřiště, kde jsme se dostali k míči.
Já jsem se na půlce dostal k míči a viděl
jsem, že bychom z toho mohli jít do
přečíslení tři na dva, tak jsem chtěl rych-

vystoupí obránce a poslal jsem to Kubovi Kopřivovi do lajny. Ten zkušeně počkal a vrátil mi míč skoro před prázdnou
branku, kde už jsem neměl zase tak složitou úlohu a míč se mi podařilo uklidit
do branky.“
yy U druhé inkasované branky jste
se objevil u propadnutého míče.
Chtěl jste ho zpracovávat nebo jste
ho jen netrefil?
„To byl hodně smolný moment, já
jsem upřímně vůbec nečekal, že míč
může až takto propadnout přes houšť

těl. V tu chvíli jsem sám nevěděl, co
s míčem udělat a zamotal jsem se do
svých myšlenek. Měl jsem to prostě
jen odkopnout a mohl být klid. Tak mi
míč přeskočil nohu a propadl až k Zifimu (Pavel Zifčák - pozn. red.), a ten už si
s tím věděl rady. Řekl bych, že částečně
smůla. Branka jde za mnou.“
yy Hrál jste proti svému mateřskému celku. Přestože se jednalo o přátelské utkání, jistě byla o to větší
motivace. Došlo i na popichování?
„O motivaci je postaráno v každém zápase, o tom nemůže být ani řeč. Já jsem
hlavně rád, že jsem mohl nastoupit
a podařilo se mi vstřelit i branku. A motivace, když nastupujete relativně proti
svým, tam je také i trošku jiná. Nedá
se říct, že větší, ale odlišná. Co se týče
nějakého popichování, tak to neprobíhalo, ale s kluky jsme se před zápasem
pozdravili, po něm jsme si i řekli pár slov
a popřáli si štěstí.“
yy Na konci zápasu jste byl ošetřován, odnesl jste si ze zápasu zranění?
„Ne, jednalo se pouze o křeče, dostal
jsem ji do levého lýtka a nebylo to moc
příjemné. Už jsem pak nemohl pokračovat, cítil jsem, že mě to nadále táhne.
Ale náš realizační tým i masér se o mě
postarali a mělo by to být v pohodě.“

21032610363

Mládežnický fotbal, hokej, tenis (doplňte si sami) nejsou primárně o výsledcích. Ty se obvykle začínají více
řešit někdy v dorostu. Jenže povídejme
to trenérům, funkcionářům i vlastním
hráčům. Sport a soutěžení jdou prostě
ruku v ruce. A tak ať chceme, nebo ne,
hrají výsledky (různě) důležitou roli
napříč soutěžemi a kategoriemi – samozřejmě až na ty nejmenší. Každý
chce prostě vyhrávat, prosadit se, být
lepší než soupeř.
Po této stránce se ale nenabízí zrovna
uklidňující pohled na tabulky krajských mládežnických soutěží. Velká
část z nich je totiž nejen pouze se slabou účastí družstev z Prostějovska, ale
zároveň týmy z našeho regionu nijak
zvlášť nezáří. V nejvyšší dorostenecké
soutěži v přeboru jsou dva. Na chvostu.
V nižších dorosteneckých kláních je to
o něco lepší – pověst zachraňují Kostelec na Hané a Olšany u Prostějova.
Nicméně opět je velká část týmů dole.

Faktem ale zůstává, že mládež z Prostějovska mírně ustupuje ze slávy. Mít
v nejvyšší krajské soutěži dorostu jen
dva týmy? To je dost bída. I když pokud by se někdy jaro odehrálo, třeba
by se přidal ze skupiny „A“ Kostelec na
Hané. Nebo i jiné celky. Pokud se samozřejmě najdou hráči a trenéři, kteří

KOMENTÁØ

A opět až na výjimky je podobná situace také v žákovských soutěžích.
Příčiny? Je jich pochopitelně více. Jednou je demografie, někde prostě ročníky nejsou silné. Dále hraje svoji roli
skutečnost, že na Prostějovsku jsou
spíše menší sídla s nižším potenciálním počtem fotbalistů. Není jednoduše, kde brát. Můžeme se samozřejmě
bavit o práci klubů, trenérů a i hráčů.
To by ale chtělo spíše odbornější analýzu.

jsou pro dobro klubů a svěřenců něco
ochotni obětovat. Zejména energii, čas
a tvořivost.
Osobně mě pak zaujala poznámka
trenéra Pivína Jaroslava Svozila. Ten
si posteskl, že pokud už někdo fotbal
hraje jako mládežník slušně a myslí výš, těžce nese neúspěch. A končí,
nevrátí se zpět do klubu, který do
něj investoval (znovu zdůrazním, že
zdaleka nejen peníze, ale hlavně čas
a energii). Zde může být rovněž zakopaný pes. Začněme s našimi mladými
pracovat tak, že nemusí mít všechno
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Myšlenka programu
progr
Grassroots trenérů
umožnit hrát (nejen) fotbal všem
mládeže – umož
bez výjimky, bez ohledu na pohlaví, věk, rasu
nebo zdravotní stav
s – se rozjela ve velkém
i na Prostějovsku,
Prostějovsku kde post vedoucího ještě
zastával Matěj Vybíhal. Došlo ale
donedávna zastáv
ke změně a vy
vystřídal jej David Pekař (na
snímku). Tito trenéři mají na starost
fungování
kategorií přípravek,
fungo
vybírají
také talenty a účastní se
vyb
s nimi
různých turnajů proti
n
dalším okresním výběrům.
da
Kromě toho se také snaží poK
máhat regionálním klubům
m
v jejich rozvoji.
yy Máte na starost předey
vším
přípravky, tak jak byste
v
hodnotil
jejich současný
h
stav?
s
„U přípravek jsem hodně spokojený
s tím, jak se nám po mém
ko
nástupu
podařilo nastartovat
nás
soutěž
soutě přípravek. Povedlo se nám
také sjedno
sjednotit veškerá pravidla i s ostatními regiony, kde
kd bylo pár nedostatků, každý
(QVQCTEJKX&2GMCąG
okres to měl trochu jinak. Co se týká po-

čtů, tak u mladších přípravek jsme zaznamenali
mírný pokles. Na tom tak určitě budeme chtít
do budoucna zapracovat, abychom základnu
zvýšili. U starších je počet vyšší, letos pracujeme
s jedenadvaceti týmy, panuje proto spokojenost
nejen s počtem, ale i kvalitou hráčů.“
yy Plánujete nějaké novinky ve spojení
s mládeží?
„Do budoucna bych ještě rád vytvořil soutěž pro
předpřípravku. Viděl jsem na turnajích, kde jsem
se byl podívat, družstva s dostatkem hráčů, někteří z nich byli ještě ročníkově opravdu benjamínci. Pro ně bychom tak nejprve rádi vytvořili
některé turnaje, které by se mohly hrát ať už ve
dvojicích, či trojicích bez brankářů, aby se i tyto
děti mohly rozvíjet. Pokud by zájem ze strany
klubů byl, určitě bychom i pro ně zařídili soutěž
na poměření v dané kategorii.“
yy Nesporně jste v obraze, jaký je stav ve
starších kategoriích, kde už to není tak růžové...
„U starších kategorií to bude běh na dlouhou
trať. Celkově zde ztrácíme řadu hráčů mezi kategoriemi, a to se nám musí podařit nějakým způsobem zvrátit. Ať už jde o přechod z mladších
žáků do starších, nebo přechod do dorostu. Do
budoucna tak chceme právě od těch nejmenších kategorií zvýšit počet dětí, aby se postupně
zvedal počet žákovských mužstev. Do budoucna
je cílem pokusit se rozjet znovu i okresní soutěž
dorostů. Pokud totiž budou muset nadále dojíždět, a navíc se přesouvat do vyšších soutěží, tak
nám jich stále bude většina končit.“
yyJak funguje spolupráce s kluby? A musel
jste už řešit případné komplikace?
„Kromě koronaviru, který nám stejně jako všem
ostatním ukončil podzimní část dříve, jsem žádné komplikace nezaznamenal. Spolupráce s kluby je naprosto bezproblémová a věřím, že stejně
to mají i kluby s námi. Postupně se teprve ukáže,
co nám nastalá roční pauza přinese po návratu.
Velká potíž je ale samozřejmě se stálým nedostatkem rozhodčích. Další skutečností, kterou
si vybavuji, byl projekt Můj první gól, kde spolupracujeme se školami a v rámci kontinuální
náborové činnosti ukazujeme žákům možnost
jejich využití v dané obci. V Bedihošti se díky
uvedené snaze přihlásilo Martinovi Musilovi
hned šest nových kluků, jenže stihli dva tréninky
a přišla stopka. I to je zkrátka taková smutná záležitost, kterou koronavirus citelně ovlivnil, kde
paralyzoval.“

yy Předešel jste mě, na to jsem se právě
chtěl zeptat. Takže máte obavy, že uspokojivé
množství družstev u přípravek ohrozí roční
pauza?
„Podle mého názoru se pokles očekává, dojde
zřejmě k rozdělení stávajících. Jedna skupina
bude naprosto natěšená, až se bude moci vrátit zpátky k fotbalu. Druhá skupina pak bude
hodně váhat, jestli nadále pokračovat, nebo
se věnovat jiným aktivitám, které jednotlivce
oslovily v průběhu posledního roku. Co mám
zatím sám zprávy, tak někde se už těší na návrat.
Jinde však mají oprávněné obavy, zda budou
mít dostatek hráčů.
yy Jak v současné situaci pracuje trenér
GTM?
„Než přišel tvrdý lockdown, tak jsme pořádali
tréninky pro malé skupinky i jednotlivce. To
už však také není pár týdnů možné, takže nyní
připravujeme individuální plány, u kterých
však nikdy nevíte, zda to opravdu hráči plní, či
pouze potvrdí na monitoru. To vše se však určitě projeví s návratem na hřiště a bude jasně
vidět, kdo byl poctivý a kdo to flákal. Hlavně
aby toužebně očekávaný návrat přišel co nejdříve.“
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yyV jaké kondici je nyní fotbalová mládež na Prostějovsku?
„Já jsem v podstatě po několika letech kývl na nabídku dělat předsedu komise mládeže. A je pravda, že
třeba přípravek je na Prostějovsku
hodně, žáků taky, ale co je tristní, to
je dorost. Tam je úpadek obrovský.
Neexistuje tam žádná soutěž dorostenců. Přitom podle prognóz by ve
všech sportech měl být úbytek dětí
minimálně ve výši pětadvaceti procent.“
yyKvůli koronaviru…
„Přesně tak. Protože problém to je docela závažný. Musíme si uvědomit, že
se soutěže rozjely na podzim a v podstatě 30. října skončily. Ty děti za ten
rok moc fotbalu nehrály. A mezi tím
říjnem a současností brzy bude doba
pěti měsíců… Myslím si, že bude dost
velký problém dostat děti zpět. K jakémukoli sportu.“
yyA v čem je problém, že na Prostějovsku i tak chybí okresní soutěž
dorostenců?
„Vracím se do pozice od roku 2012.
Tehdy měl OFS Prostějov v dorosteneckých soutěžích 18 družstev.
Ta doba je dávno pryč. Teďka mám
nějaké náměty na to, jak se pokusit
o návrat soutěže dorostenců na okres.
Když si vezmeme, že z této kategorie
vychází hráči do různých soutěží, tak
se můžeme dostat do obrovských problémů. Dneska v Určicích není dorost,
Smržice jej nemají, Lipová ho zrušila
a další. Je to velký problém.“
yyKdyž na to navážu: v čem tedy
svaz v oblasti mládeže fungoval
dobře? A v čem naopak jeho fungování pokulhává? Protože ano, děti
méně sportují, to je obecně známé.
Ale není ten pád až příliš prudký?
„Od mého působení tady v Prostějově
uplynulo tedy osm let. A já neříkám,

že někdo něco dělá špatně. Ale je
něco potřeba udělat! Není to ani tak
o okresním svazu. Spíše je potřeba
větší komunikace s oddíly, snažit se je
přesvědčit o práci, aby zde byla snaha
udržet děti u fotbalu zejména po konci
ve starších žácích. Je to obětavá práce.
Dneska na vesnicích je to tak, že za to
nemáte nic a musíte se o všechno starat. Řekl bych, že ubylo lidí, co do fotbalu měli chuť a více s kluky pracovali.
Tihle lidé, co to dříve dělali, by si zasloužili neskutečné ocenění. Ještě jich
je teda spousta v okresních soutěžích,
ale pomalu nám tato generace odchází. A tam vidím velký problém v tom,
že kluci už dál nemají chuť pracovat
a zůstat u fotbalu. Dělám sedm let šéftrenéra mládeže ve Vyškově a vím, co
to bylo, narovnat fungování oddílu. To
není práce na dvě hodiny, ale přetrvává osm devět hodin denně. Je to o tom
přesvědčit lidi, najít s nimi společnou
řeč a pokusit se vrátit nazpátek v nějakém počtu dorostence na správnou
úroveň.“
yyA jak toho chcete docílit? Protože peníze na to nejsou...
„Ano, to právě nejsou. Ale nejde jen
o ně, na prvním místě je obětavost
lidí. Můžeme se bavit o dvou možnostech u restartu soutěží. Musíte se sejít
s oddíly, říct jim své představy, jak by
to mohlo fungovat. Dejme tomu, kdyby se na Prostějovsku podařilo sehnat
tři čtyři kluby a spojit to ještě s jiným

okresem, aby bylo
ylo aspoň osm celků
a udělat restart soutěží třeba zkušebním rokem, abychom věděli,
zda to může vůbec
bec fungovat.t..
Může se udělat i u dorostůů
soutěž osm plus
us u dorostů, restart třeba
jen na okrese,, což
by nezabralo moc
času. Protože hráčů je málo. Nebo
bo
čtyři oddíly, hrát
rát
deset plus jedna
na
a oslovit i sehnat
at
další blízký svaz
az
a udělat z toho
ho
společnou soutěž.
ěž.
Protože bez toho
ho
zanikne fotbal naa
okrese! Bez nějaké
jaké
změny nebude možné hrát fotbal.“
yyDívali jsme
me se na
dorostenecké krajské
soutěže. A tam to srovnání s jinými týmy v kraji vychází
velmi špatně. Vnímáte i tento problém, že to srovnání nevyznívá příznivě?
„Tak ono to nevyznívá dobře pro týmy
výsledkově nebo možná výkonnostně.
Teď to neumím posoudit, musel bych
zhlédnout jejich utkání. Podstatou věci
je ale taková medaile pro ty zbylé oddíly.
Že vůbec drží dorost aspoň v těch krajských soutěžích na nějaké úrovni. To je

bezpochyby vynikající práce. Protože
si vezměme, že tým doplní žáky a hrají,
tudíž nemůžou dosahovat takových
výsledků jako oddíl, který má dost osmnáctiletých kluků. Tam je věkový problém. Ale chce to ty kluky u fotbalu udržet. A takovou třešničkou na dortu je, že
za dva tři roky mohou být zase úspěšní.
Samozřejmě je neoddiskutovatelné, že
úpadek ve fotbale je celkově obrovský
a je to bezesporu smutné...“

Foto: Internet
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Dlouhé roky platí, že nejúspěšnější mládež regionálních celků mají
v Čechovicích. Jejich týmy jsou pravidelným účastníkem nejvyšších
krajských soutěží a práce tu přináší
roky ovoce. I v současné době hrají
čechovické kategorie krajské přebory, a i když výsledkově to třeba
není zrovna nejlepší, stále se v těchto soutěžích bez větších problémů
drží a další ročníky se mohou zase
vrátit zpátky na nejvyšší příčky.
„Teď je však ze všeho nejdůležitější,
aby se děti zase mohly vůbec vrátit
na trávník,“ uvědomuje si kouč starších žáků Pavel Gréza.
Jeho výběr je po výsledkové stránce na
tom z čechovických mládežníků nejlépe. Po nedohraném podzimu jim patří
v krajském přeboru pátá příčka. „U nás
panuje relativně spokojenost. Kluků
nám chodí opravdu dost. Máme to
sloučené s Mostkovicemi, odkud nám
chodí vypomáhat dva tři kluci, pro
které je okresní soutěž opravdu malá.
Myslím si, že během krátkého podzimu bylo vidět, že je soutěž celkově vyrovnaná, relativně každý mohl porazit
každého. Určitě tam jsou hodně silné
týmy, pravidelně Jeseník a celky z Olomoucka, kterým pomáhají kluci ze
Sigmy. Celkově si soutěž udržuje stále
velmi dobrou kvalitu,“ prozradil kouč.
Také přiznává, že okresní i nižší krajské soutěže bedlivě sleduje a vyhledá-

vá si hráče, kteří by mohli jít hrát vyšší
soutěž. Jenže zde se naráží na problém
nedostatku hráčů na nižších úrovních.
„Je to problém, který je čím dál větší.
Kluby na okresní úrovni to nyní nemají jednoduché dát dohromady počet hráčů, a to znamená komplikace.
Když si třeba někoho vyhlédneme –
ať už my, či kdokoliv z týmů hrajících
vyšší soutěž – jen těžko se dokážete
s kluby domluvit. Nejde totiž o to, že
by hráče nechtěli pustit, ale zkrátka
by jim to pak nemuselo vycházet počtem. Hlavně už nyní tam kluci hrají
sedmičkový fotbal místo klasického.
Už tak tam je jasně vidět, že soutěže
hraje řada ročníků, kdy třeba desetiletý klučina hraje s patnáctiletými.
Je otázkou, zda je to dobře, či špatně.
Nicméně určitě to jasně ukazuje, že co
se týče počtu, je to zkrátka čím dál větší problém, který se však bude postupně z okresní úrovně přesouvat logicky
nahoru,“ nezastírá Gréza.
Že by oproti dřívějšku probíhalo snížení sportovních aktivit dětí, však
odmítá. Jen se zkrátka zvětšil počet
možných sportovních aktivit. A druhou věcí je, že největší talenty se možná zbytečně brzy dostávají do velkých
klubů. „Ani bych neřekl, že je problém
děti ke sportu dostat a udržet. Přece
jen jsem i já začínal u těch nejmenších. Postupně se mi role měnily a vidím, že dětí bylo vždy relativně dost.

Problém však nastává trošku v tom,
že větší celky se snaží děti přetahovat
hrozně brzy. Už třeba od přípravek si
hledá opravdu mladé kluky Sigma či
eskáčko. Dříve to bylo o tom, že kluk
odcházel až v průběhu žáků, kdy už
v jeho soutěži něco trochu vykazoval.
Nyní se to vytříbí hodně brzy, takže ani ti lepší ty o něco slabší příliš
v mateřském klubu neposunou. Pak
se také řeší případný návrat zpět do
mateřského klubu. Někteří se totiž
vrátí, jiní to rovnou zabalí. Tohle ale
třeba není zrovna náš případ, kdy my
dlouhodobě spolupracujeme s 1.SK
Prostějov. Každým rokem si určité
kluky třeba vyměňujeme, ale u těch
menších klubů to problém zkrátka
je. Je totiž zásadní, aby kluci šli nejen
jedním směrem, ale fungovalo to také
opačně,“ přidává trenér.
Současná situace samozřejmě není
dobrá, ale s první vlnou by to nyní
nechtěl srovnávat. „Kluci trpí, po první vlně se podle mého názoru drtivá
většina těšila na návrat a bylo to na
podzim znát ve všech klubech. Když
už někdo odpadl, tak to byli spíše
hráči na kraji sestavy. Jak to však bude
teď, když se stojí už více než půl roku,
je otázkou. Jestli se tato sezóna vůbec dohraje, je ve hvězdách. Nejsem
z toho sám nadšen, hráči opravdu jen
pomalu sedí doma, přibírají a zakrní.
Samozřejmě se najdou i poctivci, ale

je otázkou, zdali jich bude opravdu
dost,“ nahlíží do budoucna žákovský
kouč.
A ohledně budoucnosti mládežnického fotbalu na regionální úrovni
samozřejmě zneklidnění narůstá, je
totiž otázkou, kdy současná opatření
skončí. „Ohledně budoucnosti obavy
pochopitelně jsou. Když to převedu
zase na naše mužstvo i ta z krajského
přeboru, tam má většina týmů kolem
16 kluků minimálně, takže pokud se
tam dva tři do toho drilu a cestování
nebudou chtít vrátit, půjde to stále
dál. Jenže kluby v nižší soutěži už takový luxus nemají, aby měly kluky navíc.
Tam se pak může stát, že si kluby uvědomí, že to najednou neposkládají.
Bude se nejspíše zase nadále stále více
spojovat. Ale to je spíše jako věštění
z křišťálové koule, protože jen těžko se
dá odhadnout, jak to všechno skončí,“
pokračuje Pavel Gréza.
Po letošní sezóně bude z čechovických žáků vycházet hned osm hráčů
do dorostu. V současné chvíli se tak
jako velmi pravděpodobná varianta
jeví druhý dorostenecký celek v Čechovicích. „Budeme se o tom ještě
bavit s Evženem Kučerou. U dorostu
je totiž problém největší. Tam je skok
pro ně zřejmě největší. První se láme
skok do dorostů a druhý obrovský je
přechod do mužů, tam pravidelně
ztrácíme nejvíce dětí. Hodně to ovliv-

ňuje kromě fotbalových dovedností
vstup na střední či vysokou školu,
takže je to i pochopitelné. U nás nyní
čeká tento přechod spoustu kluků
a nechceme, aby hned přešli do krajského přeboru, kde by kluci hráli proti
opravdu dobrým celkům a o hodně

starším klukům. Proto nyní budeme
chtít udělat druhé mužstvo, které by
hrálo krajskou soutěž. Zatím ale to
jisté není, určitě by to však pro kluky
znamenalo lepší situaci než rovnou
přesun do těžké soutěže,“ doplnil závěrem trenér Pavel Gréza.

Foto: www.fotbalcechovice.cz/
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hned, okamžitě a nejlépe zadarmo.
Veďme je k pokoře, práci, cílevědomosti, ale zároveň trpělivosti. A právě o ní
taky práce klubů s mládeží je. Nejedná
se o něco, co je okamžitě vidět, co má
hned efekt. Jen je někdy potřeba si to
uvědomit…

Foto: Michal Sobecký

Velmi pochmurný model skýtá pohled na stav fotbalové mládeže
na Prostějovsku. Ne ve všem, ale v mnoha věcech se postupně situace zhoršuje. Je tak načase hodit mládeži v okrese záchranný kruh?
Jasno má o tom Jaroslav Liška, který se na podzim ujal funkce šéfa
komise mládeže OFS Prostějov. Ten vidí propad regionálního fotbalu v posledních letech, místo zoufání si nad ním však chce se
situací něco aktivně dělat.„Pokazil to koronavirus. Měli jsme nápady, chtěli jsme na podzim něco realizovat. Jsem ale vytrvalý a chci
mládeži v okrese hodně pomoct,“ říká Jaroslav Liška pro Večerník.
V exkluzivním rozhovoru vysvětluje, v jaké situaci se nyní mládež
nachází, proč tomu tak je a jak z toho ven.
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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. Dnes se už po
jedenadvacáté podrobně díváme na celé dění v jednotlivých
soutěžích a týmech, rovněž se však zamýšlíme 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 v dalších
třídách Olomouckého KFS. Hned od prvního lednového čísla
jsme se zaměřili na soutěže pod hlavičkou OFS Prostějov, ale
ani tím jsme zdaleka neskončili. Záhy jsme totiž sondovali dění
v ženském fotbale, který už má v regionu tři družstva.
A aby toho nebylo málo, v minulých číslech jsme zavítali do světa
mládežnické kopané. Zprvu jsme řešili mládež obecně, v dalších
dílech se věnovali ryze týmům eskáčka, abychom se následně
podívali na situaci v nižších soutěžích a zveřejnili nejen všechny
stávající tabulky, ale i exkluzivní rozhovory a tradičně nechybí redakční komentář. Dnes na to navážeme dalším pokračováním,
v němž monitorujeme situaci mládeže na krajské i okresní úrovni. A pokračovat budeme i nadále.
Pohodlně se tedy usaďte a začtěte se do dalšího ohlédnutí za
fotbalovým podzimem!
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Bývalý nohejbalista, dosud rozhodčí, otec a děda
známých fotbalistů Jiří Spáčil má ve středu 70 let
PROSTĚJOV Zdejší region má
řadu známých a úspěšných sportovních rodin napříč několika
posledními generacemi. Mezi
NEJ dynastie v tomto ohledu patří Spáčilové. Za fotbalový 1.SK
Prostějov v současnosti nastupuje Jiří Spáčil mladší, jehož tatínek
Michal kdysi táhl druholigový
LeRK a několik let strávil i v elitní Sigmě Olomouc. A dědeček
Jiří Spáčil starší (na snímku) zasvětil celý život milovanému nohejbalu. A právě ten posledního
března oslaví kulatou sedmdesátku. A tak jsme s ním probrali
okolnosti jeho spokojeného bytí.

EXKLUZIVNÍ
ZIVNÍ
interview
pro Večerník
ník

Marek
SONNEVEND
yy Nohejbal jste dlouho aktivně hrával a stále v něm působíte
jako sudí. Jak jste se k němu ale
dostal?
„My jsme sportovní rodina, moji
rodiče hrávali stolní tenis za Tatran
Prostějov a dělali i spoustu jiných
sportů. Já jsem už jako malý kluk
začal s fotbalem a hodně mi to šlo
díky dobré technice. Byl jsem však
slabší fyzicky, vydržel běhat vždycky jen dvacet minut – a pak odpadl.
Tak jsem se dal na ´nohec´, kde se
zdaleka tolik neběhá. Zvlášť když
hrajete na síti jako já, šikovně jsem
se tam uklidil na post smečaře a blokaře, abych mohl využívat technicky výbornou práci s míčem.“
yy S nohejbalem jste toho prožil
opravdu hodně, že?
„To máte pravdu. Za TJ OP Prostějov jsem hrával nejvýš druhou ligu,
ale nejvíc vzpomínám, jak jsme
pravidelně vítězili na odborářských
mistrovstvích republiky. Pokaždé se
konalo v Rybitví a my tam vyhráli
dvanáctkrát, k tomu přidali dalších
jedenáct titulů z národního šampionátu stavařů a jeden dokonce i na
meziresortním MČR. Navíc mě
většinou vyhlásili nejlepším hráčem
na síti, byla to moc krásná doba.
Akorát jsem kvůli nohecu i práci
netrávil příliš času doma s rodinou.
Často jsem jako elektromontér
musel přes týden na montáže, po
návratu odjel na víkend za nohejbalem a tak pořád dokola. Naštěstí
mám vzácnou ženu, která se skvěle
starala o děti a mou sportovní vá-

šeň chápala. Ze začátku se jí to tedy
moc nelíbilo, ale časem si zvykla.
(smích) Je zlatá.“
yy Máte nějakou speciální vzpomínku na aktivní hráčskou kariéru?
„Těch je hromada. Například jsem
na jednom odborářském mistrovství přišel se speciální fintou: technickým útokem jsem roztočil balón
natolik, že se vracel zpátky přes
síť, a v tu chvíli jsem ho vždycky
ve vzduchu políbil. Povedlo se mi
to takhle několikrát během chvíle,
soupeře jsem tím dost štval. Ale
zároveň mě uznávali a pořadatelé
mi pak dali výjimečnou individuální cenu – zlatem vykládaný čajový
servis, v tu dobu normálně určený
pouze na vývoz do ciziny. (směje
se) Nebo mi jeden z nejlepších nohejbalistů české historie Vilém Ungermann – tenkrát ještě jako mladší
kluk – často říkával: ‚Jirko, tu tvoji
patu bych chtěl mít!‘ V nohecu je
takzvaný útok patou technicky asi
nejnáročnější úder. Akorát musím
přiznat, že se nohejbal podepsal na
mém zdraví.“
yy V jakém smyslu?
„Člověk při něm nohama pořád
chodí do extrémních pohybů,
hlavně síťaři jako já. Tím pádem

yy Role arbitra vás také chytila?
„Není to sice hraní, ale zůstávám
u sportu, který mám tolik rád,
a mezi kamarády nohejbalisty.
Dlouho jsem pískal extraligu, a kdyby u nás neplatilo věkové omezení
do šedesáti let, možná bych ji rozhodoval doteď. Za posledních deset
let tak objíždím první a druhou ligu.
Velice rád pak vzpomínám na patnáct odřízených Světových pohárů
a hlavně na dvě mistrovství světa,
což byl určitě můj mezinárodní vrchol. Z jednoho světového šampionátu tady v Prostějově mám taky
úsměvný zážitek.“
yy Povídejte.
„To už jsem měl po první operaci kyčle, před zápasem mezi
Švýcarskem a USA jsem si kopal
s míčem a několikrát za sebou ho
poslal s rotací přes síť tak, aby se mi
vrátil zpátky. Švýcaři i Američani to
sledovali s otevřenou pusou, pak
mi zatleskali a moc je zajímalo, jak
může rozhodčí ovládat nohejbalovou techniku mnohem líp než oni.
Tak jim říkám, že ´nohec´ trochu
umím. Oni přikývli a šli hrát svoje
utkání mistrovství světa.“ (smích)
yy Váš syn Michal to s fotbalem
dotáhl až do prvoligové Sigmy
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jsem musel už před padesátkou
definitivně skončit s hraním a jít
na operaci s kyčlí, dávali mi umělou. Bylo to před dvaadvaceti lety,
což si pamatuju úplně přesně díky
tehdejšímu narození vnuka Jiříka.
11. února 1999 přišel na svět, o dva
dny později mě pustili z nemocnice. Nastoupil jsem tam jako táta
a odcházel jako děda. (se smíchem)
Druhou kyčel mi pak vyměnili před
jedenácti lety, přesto celou dobu
od ukončení hráčské dráhy dělám
aspoň rozhodčího.“

Olomouc, vnuk Jirka jde v jeho
stopách. Jste na oba hrdý?
„Hrdý jsem na všechny tři své děti i pět
vnoučat. Míša měl odmala přirozený talent na všechny sporty, zkoušel jich několik a na co sáhl, to mu hned šlo. Nejvíc
ho bavil fotbal, proto u něj zůstal. A myslím, že má za sebou moc pěknou kariéru, ještě doteď nastupuje za Hodolany.
Jen škoda, že zrovna když byl v Sigmě,
tak se tam často měnili trenéři a týmu se
nijak extra nedařilo. Chtělo to už tenkrát
Peťu „Johna“ Uličného, našeho nedalekého souseda z chaty na plumlovské

Před zápasem mistrovství světa v Prostějově
mezi Švýcarskem a USA jsem si kopal s míčem
a několikrát za sebou ho poslal s rotací přes síť tak,
aby se mi vrátil zpátky. Švýcaři i Američani to sledovali
s otevřenou pusou, pak mi zatleskali a moc je zajímalo,
jak může rozhodčí ovládat nohejbalovou techniku
mnohem líp než oni. Tak jim říkám, že ´nohec´ trochu
umím. Oni přikývli a šli hrát svoje utkání šampionát...
přehradě a pana
kouče. Ten se však
do Olomouce znovu
vrátil až později. Každopádně Míša vždycky byl fotbalový technik a vnuk Jiřík má
ještě všechno před sebou. Vyrostll
ov.
v Sigmě, teď hraje za 1.SK Prostějov.
A uvidíme, kam až to dotáhne. Jen mě
edomrzí, že se úspěchů obou kluků nedoenec.
žil můj táta, velký sportovní nadšenec.
dém
Nejdůležitější ze všeho je v každém
případě zdraví, před několika lety měl
no –
Jiřík na čtyři měsíce zraněné koleno
nické
zrovna před nominací do mládežnické
reprezentace ČR U18.“
yy Když jste zmínil zdraví, jak
se vyrovnáváte s momentálním
ním
onaděním silně ovlivněným koronavirem?
„Doba je bohužel velmi zlá, ale čloosvěk nesmí podléhat malomyslnosti. Já jsem v důchodu, takže nic
nemusím a jen můžu. (úsměv))
I když tedy poslední rok průběžně platí spousta různých omeějazení, nežijeme s manželkou v nějaimu
kém strachu nebo depresi. Přes zimu
port
jsme doma a hodně sleduju sport
áme
v televizi, přes léto pak pobýváme
ady.
na chatě u plumlovské přehrady.
rší je
Zůstáváme docela v pohodě, horší
tivní
to teď spíš pro ekonomicky aktivní
edle
lidi, kteří musí živit rodiny. A vedle
finanční zadluženosti pro příští gerčitě
nerace je nejvíc nepříjemná určitě
hlivě
i nejistota, že nemůžeme spolehlivě
vědět, co přesně nás dál čeká, jak
ovat
dlouho ještě covid bude omezovat
at.“
naše životy. Holt musíme bojovat.
yy Co oslavy vašeho životního
ního
jubilea, kdy tuto středu mátee sedmdesát roků?
vení
„Teď to zatím na žádné extra slavení
kvůli hygienickým opatřením není.
zení
Ale až se situace zlepší a nařízení
uju,
uvolní, tak něco určitě naplánuju,
mdeaby to stálo pořádně za to. Sedmdesát má člověk jen jednou, no ne?“
(směje se)
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vizitka
JIŘÍ SPÁČIL

21021910196

✓
✓
✓
✓

narodil se 31. března 1951 v Prostějově
je ženatý, má tři děti a pět vnoučat
bývalý nohejbalista a stolní tenista, dodnes nohejbalový rozhodčí
stolní tenis hrával za TJ OP Prostějov a za Vyškov (nejvýš divize), několikrát se
zúčastnil mistrovství republiky resortu stavebnictví či meziresortního MČR
✓ nohejbal hrával za TJ OP Prostějov (nejvýš 2. liga), s nímž se stal dvanáctkrát národním odborářským
šampionem, jedenáctkrát vyhrál MČR resortu stavebnictví a jednou meziresortní mistrovství republiky,
k tomu slavil okolo 120 vítězných jednorázových turnajů
✓ už 26 let je nohejbalovým rozhodčím, dlouho řídil zápasy extraligy, v posledních 10 letech první a druhé ligy
✓ pískal na přibližně stovce mistrovství republiky všech věkových kategorií a na spoustě jednorázových turnajů
včetně několika desítek mezinárodních
✓ jeho vrcholem v roli sudího bylo 15 Světových pohárů a především 2x mistrovství světa
✓ většinu života pracoval jako elektromontér v OSP Prostějov, po roce 1989 byl zaměstnán
v Oděvním podniku PV, od roku 1998 je v invalidním důchodu
zajímavost: jeho syn Michal byl známým prvoligovým fotbalistou, vnuk Jiří mladší momentálně nastupuje
za druholigový 1.SK Prostějov a starší dcera Monika dosáhla v dětství první výkonnostní třídy
ve sportovní gymnastice, pouze mladší dcera Lenka nikdy vrcholově nesportovala

fotbal/lední hokej
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OLOMOUC, PROSTĚJOV Jediným kandidátem na předsedu
Olomouckého KFS je Daniel
Vitonský, předseda fotbalového
klubu SK Hranice a také místostarosta města. Jelikož nenašel protisouputníka, dá se předpokládat,
že se novým šéfem také poslední
březnový den stane. A co dál?
Podobná situace je i u členů výkonného výboru za komoru okresních
fotbalových svazů, kde se nachází
tři kandidáti Zbyněk Hanzl, Roman
Páral a Karel Zelinka. První vážnější
boj se tak dá očekávat až při volbě
zbývajících členů VV za komoru
klubů, kde najdeme pět jmen. Mezi
nimi jsou prostějovský vyslanec Lubomír Baláš, dále Adam Kosař, Radek Mičunda, Radek Svedek a Tomáš Svozil.
I když by se dalo očekávat při odcházení dlouholetého vedení více kandidátů, sám sekretář Olomouckého
KFS Pavel Peřina podobná čísla
předvídal. „Mě to upřímně příliš
nepřekvapilo, trend i posledních let
tomu napovídaly. Když to vezmeme
globálně, tak ani před čtyřmi lety
zájem ze stran nějakých nových členů nebyl ani na kandidátkách. Je to
zkrátka práce, která vám sebere dost
volného času, a i proto se možná
zase tolik lidí do toho nehrne,“ říká.
Největší potíže byly stejně jako třeba
na Prostějovsku s kandidáty do revizní komise. Do ní se však v letošním
roce přihlásilo hned sedm kandidátů
na pět uvolněných míst. Jsou mezi
nimi Ivan Bardoň, Martin Černý,

➢ ze strany 21

František Kocourek, Jan Kubalák,
Marek Matěna, Vladislav Rulíšek
a Martin Skypala. „Kandidátky do
revizní komise mě velmi potěšily, tam
totiž vždy býval velký problém sehnat
funkcionáře, kteří by se této funkce
ujali. Letos se však bude i hlasovat
o tom, kdo se tam nakonec dostane.
To se dá jistě považovat za opravdu
pozitivní,“ vyjádřil se Pavel Peřina.
Do začátku valné hromady se už
čas krátí. „Z organizačního pohledu už máme vše připraveno, pouze
ještě ladíme určité technické detaily. Hlavně si přeji, aby vše proběhlo
bez větších komplikací. Aby případné diskuse byly k tématům a řešily
se věci, které opravdu trápí fotbal.
Nejdůležitější však je, ať zůstaneme
všichni zdraví a neobjeví se i komplikace vinou právě koronaviru,“ doufá
sekretář O KFS.
Stejně jako na okresních valných hromadách bude i na krajské možnost
nechat se otestovat přímo na místě,
aby nedošlo k žádným komplikacím.
„Testování už máme zajištěno pro
statutáře. Budou-li se chtít testování
účastnit, budou muset dorazit o něco
dříve. Testovat se bude mezi čtvrtou
a půl pátou hodinou. Pro další delegáty, kteří se testování nemusí účastnit,
platí standardní čas prezentace od půl
páté,“ doplnil Peřina.
Na okresních úrovních byl zájem
o volby vyšší než v předchozím období. I na kraji se dá očekávat, že
většina klubů s právem na účast skutečně dorazí. Stoprocentní účast se
však i přesto neočekává. Někteří statutáři klubů se zatím stále rozmýšlí.
Největším strašákem je totiž obava
z koronaviru, především pak u star-

pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
yy Jak hodnotíte váš odchod
z Prostějova po jednom roce?
„Pan majitel se rozhodl jít jinou cestou a já to nijak neřeším. Samozřejmě se buď rozhodnu pro jinou nabídku, nebo si dám odpočinek. Zase
na to úplně netlačím.“
yy Jak byste teď při pohledu zpět
zhodnotil angažmá?
„Určitě dobře. Měl jsem dobrou
partu lidí kolem sebe, i ti hráči byli
pracovití, dělali, co měli. Dostal jsem
za úkol změnit způsob hry a to se
podařilo. Moc se mi líbilo, že kluci
pochopili, že je lepší jít s forčekingem více obranu než hrát úpornou
obranu středního pásma, hrát pořád
šedesát metrů tam, šedesát zpět a do
zformované obrany soupeře. Pak už
záleží na tom, jak moc dokáže vyu-

na předsedu:
Daniel Vitonský
do výkonného
výboru za komoru OFS:
Zbyněk Hanzl
Roman Páral
Karel Zelinka
a člena výkonného
výboru za
komoru klubů:
Lubomír Baláš
Adam Košař
Radek Mičunda
Radek Svedek
Tomáš Svozil

PROSTĚJOV Jestřábům sezóna skončila již v předkole play-off Chance ligy. Ne ale všem.
Některé jedince si totiž vytáhly
extraligové kluby jako posily do
vyřazovací části. A dva hráči už
se také na kluziště podívali. Útočníci Lukáš Žálčík a Petr Mrázek
dostali prostor v zápasech brněnské Komety, resp. pražské Sparty.
O něco úspěšnější je dosud Žálčík. Ač se bodově zatím neprosadil, dostal v posledním duelu
více prostoru. Navíc jeho Sparta
jde po sérii 4:0 do semifinále. Naopak Mrázkova Kometa nestačila
na Třinec a loučí se.

na členy
revizní komise:
Ivan Bardoň
Martin Černý
František Kocourek
Jan Kubalák
Marek Matěna
Vladislav Rulíšek
Martin Skypala
ších delegátů, což je v současné chvíli
pochopitelné.
Jakého zastoupení by se v krajském
fotbalovém svazu mohl dočkat okres
Prostějov? Do výkonného výboru by
se mohl dostat z regionu pouze zmíněný Lubomír Baláš. V revizní komisi
by mohlo přijít hned dvojí zastoupení. Zde o funkci zabojuje František
Kocourek a Jan Kubalák
(jaf)

.KHLMvCHO:G_yOy>QMK:EBS>
Jak si ale Jestřábi ve službách extraligových klubů vedli? Pro oba
hráče se jednalo o návrat, Žálčík
na Spartě v minulosti hrál, Mrázek
je zase brněnským odchovancem.
Právě on měl zprvu více prostoru,
zhruba deset odehraných minut na
zápas a i nějaký ten čas v přesilovkách. Ve čtvrtém utkání proti Třinci už se ale do sestavy nevešel. Celková jeho bilance na ledě tak byla
−3, tři střely a dvě střely zblokované. Lukáš Žálčík se naopak do série dostal až později. A hned slavil.
„Vyhrát 4:0 na zápasy je určitě paráda. Jsem moc rád, že jsem mohl
nastoupit, moc jsem to upřímně
nečekal, jel jsem tam spíše trénovat. A teď se jde na Liberec,“ uvádí
prostějovská devadesátka.

Žálčík nastupoval ve čtvrté formaci
po boku bývalého Jestřába Davida
Dvořáčka, který se už ve Spartě zabydlel a je pevnou součástí kádru.
Stávající forvard Prostějova nahradil zraněné plejery Pecha či Říčku
a zapsal jednu střelu a jeden hit.
V posledním mači s Olomoucí atakoval 12 minut na ledě, což na člena
čtvrté formace není úplně špatné.
„Ještě určitě není jasno, zda budu
hrát v dalších zápasech. Hrajeme za
týden v sobotu a myslím si, že Lukáš
Pech bude už dobrý, nastoupí, takže bych byl třináctý nebo čtrnáctý
útočník. Je tam hodně kluků, kteří
trénují mimo, a trenéři si mohou
vytáhnout, koho chtějí,“ je si vědom
Lukáš Žálčík.
Na první příležitost ostatně nadále
čeká Tomáš Jandus, který je momentálně rovněž v přípravě Sparty. V něm
se potkal se svým bratrem-dvojčetem Martinem. „Na večeři jsem seděl s dvojčaty Jandusovými. Doteď
pořádně nevím, na koho z nich jsem
vlastně mluvil. Aspoň že na ledě drží
každý hokejku na jinou stranu,“ smál
se na adresu dvojčat jejich nynější kolega z týmu David Němeček.
Výpomocí tria útočníků ale prostějovská stopa v play-off nekončí.
Za Liberec totiž nadále nastupuje
odchovanec Ondřej Vitásek, který
2TQUV÷LQXCPÆUGXGZVTCNK\GPG\VTCVKNK si už připsal i dvě asistence. A nyní
/T¾\MQXKCNGXÚRQOQE\JQąMNC
půjdou obě grupy proti sobě. Startu
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW je se v sobotu 3. dubna.
(sob)

Trenér Jiří Šejba se loučí s prostějovskými Jestřáby

PROSTĚJOV Ještě před týdnem byla otázka dalšího působení trenéra Jiřího Šejby (na snímku) u Jestřábů otevřená. Nyní už je jasno. Zkušený lodivod po jedné sezóně
v Prostějově končí. Důvody příliš rozebírat nechtěl. Za sebou nechává dojem výsledku, který ani neoslnil, ani nepropadl. Jedenácté místo přesto může být určitým zklamáním,
na sezónu vrhl stín zejména její nepovedený závěr. Deset
porážek v řadě už Jestřábi dlouho nezakusili, a to ani v nováčkovském ročníku 2014/2015.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

HQVDCNQXÆJQUXC\W

žít tým šance, které si vypracuje. Samozřejmě bylo velké mínus v tom,
že jsme neuměli hrát bez vyloučení.
A oslabení se nám podepisovala
na výsledku, což se týká i obráceně
přesilovek. Bohužel to nebylo takové, jak jsem si představoval, kvalita
hráčů na početní výhody nebyla až
taková, tudíž soupeř naše záměry
občas přečetl. Snažili jsme se na tom
pracovat, ale hrálo se málo zápasů...
yy Jak vidíte s odstupem času vyřazení v předkole, které vás zřejmě stálo místo po další sezonu?
„Co se týká posledních odehraných
zápasů s Porubou, tak byly z naší
strany kvalitně zahrané. Myslím si,
že s námi měl soupeř více práce než
o kolo dál s Přerovem. Duely u nich
byly otázkou štěstí proměnit některou ze střel v gól. Bohužel nakonec
jsme vždycky v závěru sami inkasovali. Ale to bylo kvalitou hráčů,
kterou měla Poruba podstatně větší
než my. Snažili jsme se prostě vtisknout týmu hru, která by mu vyhovovala, a je to pak už o šikovnosti

hráčů v zakončení. Tam jsme pokulhávali. Měli jsme v týmu dva tři
střelce, ale zbylých osm nebo deset
útočníků tak kvalitních v zakončení
nebylo.“
yy Udělal byste nyní s mužstvem
něco jinak?
„To je hrozně těžké soudit. Na bojovnost se nedá úplně hrát, na jednu
pětku také ne. První formace měla
ve většině utkání více ze hry, záměr
nám ale nabouralo zranění Michala
Gaga. Do té doby tato pětka hrála
výborně, pak už to skuhralo. Bohužel jsme museli hledat náhradu, což
nebylo úplně jednoduché. Zkoušeli
jsme tam Vachutku i další hráče,
úplně to nepasovalo. Michal se sice
vrátil, ale po měsících na marodce
hráč, pokud nemá kliku a nepadne
mu to hned… Bylo prostě vidět, že
se tam trápí. Zkoušeli jsme Dominika Hrníčka, hra se oživila, ale pokud
chcete hrát výše, musíte mít více takových plejerů.“
yy Jak tedy zpětně hodnotíte posledních deset porážek? Myslíte
si, že přispěly k rozhodnutí majitele s vámi neprodloužit spolupráci?
„Nechtěl bych tyto věci až tak hodnotit. Jsme tu od toho, abychom
hokej hráli. Nicméně se na tom podepisovaly určité skutečnosti. Jak
jsem říkal v minulém rozhovoru, je
potřeba se na to spíše zeptat Jirky Vykoukala... Jako sportovní manažer je

takovou spojkou mezi týmem a majitelem. Chyběly tam věci, které úplně dobře v klubu nefungovaly a hráč
se pak zcela nesoustředí. Má problémy v hlavě, což nahlodává koncentraci na hokej a už to nebylo ono...
Konkrétní být nechci. Ale z těch deseti zápasů jsme odehráli všechny na
své maximum. Dá se říct, že se nám
opravdu nepovedl jeden nebo dva.
Byly to ale všechno týmy v popředí
tabulky, šlo o vyrovnané souboje.“
yy Jak budete na Prostějov vzpomínat?
„Já jsem s tím v pohodě... (úsměv)
U mužstva byl dobrý realizační tým,
hráči byli pracovití. Samozřejmě
covidová sezóna nebyla nic jednoduchého. Proběhly určité změny
včetně snižování platů, atmohoru,
sféra kolísala trochu nahoru,
dolů. Ale jak jsem říkal, věci,
které jsme před sezónou řekli,
ocela
že budeme dělat, tak se docela
dařily.“
yy Jak vidíte boje
v play-off a jeho vyvrcholení?
„Myslím si, že Poruba má poskládaný tým na postup. Chybí
jim hrát ještě víc do těla a chodit
ezervy
do soubojů, v tom má rezervy.
Ale je silným aspirantem minimálně na finále. Vrchlabí je pro mě překvapení, my s ním neměli problémy.
Jihlava je kvalitní tým, ale proti Litoměřicím se ukazuje, že nemají až ta-

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

Chyběly tam věci, které úplně
dobře v klubu nefungovaly
a hráč se pak zcela nesoustředí...
ává
Má problémy v hlavě, což nahlod
ylo ono...
koncentraci na hokej a už to neb
kovou pětku jako Stadion. Vsetín má
vyrovnaný tým, jejich kluci dohrávají souboje až do konce. Nejzkušenější tým má Kladno, ten už je složený
rovnou na extraligu a opravdu umí.“

yy A koho tedy tipujete na souboj
o extraligu?
„Ve finále si to rozdají Poruba s Kladnem a rozhodnou právě ty zkušenosti...“ (usměje se)
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VEČERNÍKU VE HŘE UŽ POUZE MATEMATICKÁ TEORIE
Basketbalistům se rozplývá naděje na play-off

DAVID PEKÁREK

PROSTĚJOV V nadstavbové části Kooperativa NBL se celek BK
Olomoucko výsledkově zvedl a během dosavadního průběhu
části poražených ve skupině A2 vyhrál hned čtyři ze sedmi zápasů. Ovšem ani to zřejmě na postup do předkola vyřazovací části
nejvyšší tuzemské soutěže stačit nebude. Na desátou příčku aktuálně ztrácí dvě výhry a Hanáci přitom mají na smazání ztráty
pouze tři zápasy. Šance už je opravdu jen teoretická.

Téměř dvaasedmdesát minut odehrál celkově v posledních dvou zápasech křídelník Olomoucka a zaznamenal
znamenal
čtyřicet sedm bodů. K tomu přidal hned čtrnáct
áct získaných faulů a stejný počet doskoků. Hráč, který
erý
al
v průběhu ročníku herně extrémně vyrostl, se stal
ústřední postavou hanáckého výběru a pro klubb
bude nesmírně složité udržet jej v kádru proo
příští soutěžní ročník.

LUKÁŠ
FEŠTR

basketbal

WWW.VECERNIKPV.CZ

deset výher. Kvůli karanténě je však
ještě čekají i dohrávané zápasy. Vápro Večerník lečníci mají před sebou hned sedm
duelů, Tuři pět. A díky tomu mají
Ladislav VALNÝ
větší počet pokusů zajistit si potřebPřed týmem sídlícím v Prostějo- né dvě výhry.
vě jsou v průběžné tabulce Svitavy „Asi se nedalo čekat, že v nadstavbě
a Děčín. Oba kluby zatím získaly vyhrajeme všechny zápasy. Ale třeba

Původní zpravodajství

8
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ONDŘEJ
ŠIŠKA

v Ústí jsme prohráli vyhrané utkání.
Šance na vymazání ztráty na postupovou příčku mohla být menší,“ připomněl bolestivou ztrátu z nedávné
doby sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek.
Přesto celý klub před duelem v Děčíně vnímal, že má stále šanci dosáhnout na desátou příčku. Porážka s Válečníky ale tuto možnost
téměř odpískala. Olomoucko
propadlo v první čtvrtině, pak přišlo o zraněného Radovana Kouřila
a důležitý zápas nezvládlo. „Naše
Foto: bkolomoucko.cz
šance se výrazně snížily. Musíme teď
bezpodmínečně vyhrát všechny tři zbývající zápasy a čekat, jak se bude
dařit ostatním. Dokud bude alespoň
minimální šance, budeme se prát,“
drží se stébla naděje Pekárek.
Tým do nadstavby vstoupil s cílem
opustit poslední místo v tabulce a pokusit se o malý zázrak a proniknout
do předkola vyřazovací části. Ke splnění prvního přání je velmi blízko, ten
druhý se vzdaluje za obzor.

RYCHLÝ

9(ÿ(5NÍK

Dva zápasy na domácí pùdì
Prostějov (lv) – Hned dvakrát v řadě
se hráči Olomoucka představí v domácím prostředí v dalším pokračování Kooperativa NBL. V dohrávce 7.
kola skupiny A2 dorazí do prostějovského Sportcentra DDM tuto středu
31. března svitavští Tuři a zápas se
hraje od 18.00 hodin. V rámci 10. kola
se na Hané představí Sluneta Ústí nad
Labem. Tento duel začíná nadcházející sobotu 3. dubna již ve 14.00 hodin.
„Uvidíme, v jaké nastoupíme sestavě,
chceme ale uspět v obou případech.
Bude to těžké, protože naši soupeři
hrají o pozice v předkole play-off, to
ovšem neznamená, že je nemůžeme
porazit,“ řekl před zápasy Michal Pešta, trenér BK Olomoucko.
Selhání na obranném doskoku
Děčín (lv) – Velké nedostatky pod
vlastním košem připravily hráče BK
Olomoucko o lepší výsledek na palubovce severočeských Válečníků. Domácím basketbalistům dovolili málo
vídaných devatenáct opakovaných
střel. Minimálně jeden útočný doskok
získalo hned osm děčínských hráčů.
„Ze druhých pokusů jsme dostali
třiadvacet bodů, to je strašně vysoké
číslo. Stálo nás to výsledek. V obraně
jsme chybovali opravdu moc, soupeři
to hodně pomohlo,“ posteskl si kouč
Olomoucka Michal Pešta.
6.83,1$$
Dohrávka 8. kola: Praha – Brno 66:64 (14:11, 28:25,
 1HMYtFHERGĥ6HKQDOâWČUED3UROHWD9\URXEDO±%ODNH1HþDV%iOLQW.R]LQD
9. kolo: Brno – Nymburk 82:101 (23:32, 39:55, 68:82).
1HMYtFHERGĥ)DUVNê%ODNH+XVWiN.ĜLYiQHN
±+UXEDQ+DUGLQJ3UHZLWW3DO\]D
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$
1\PEXUN
   

2SDYD
   

*HRVDQ.ROtQ    

86.3UDKD    

%DVNHW%UQR    

3DUGXELFH
   

.$03ĜÌã7Č
Dohrávka 5. kola, sobota 3. dubna, 14.00 hodin:
%UQR±.ROtQ
'RKUiYNDNRODVWĝHGDEĝH]QDKRGLQ
86.3UDKD±3DUGXELFH
10. kolo, sobota 3. dubna, 14.00 hodin:
3DUGXELFH±2SDYD

6.83,1$$
Dohrávka 8. kola: Ostrava – Olomoucko 84:96 (19:26,
  +UDGHF.UiORYp²ÓVWtQDG/DEHP
 1HMYtFHERGĥ3HWHUND6HGPiN
%DUDF+DODGD±$XWUH\+DQHV+D\PRQG
5DNRþHYLþ
9. kolo: 'čÿtQ²2ORPRXFNR  
ÓVWtQDG/DEHP²6YLWDY\  
1HMYtFHERGĥ$XWUH\+DQHV3HFND+D\PRQG
±3LQNVWRQ0DUNR6OH]iN%XMQRFK
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$
ÒVWtQDG/DEHP     
+UDGHF.UiORYp     
'ČþtQ
    
6YLWDY\
    
Olomoucko
29 8
21 2340:2539 27.6
2VWUDYD
    
.$03ĜÌã7Č
'RKUiYNDNROD~WHUëEĝH]QDKRGLQ
+UDGHF.UiORYp±'ČþtQ
Dohrávka 5. kola, pátek 2. dubna, 18.00 hodin:
'ČþtQ±2VWUDYD
'RKUiYNDNRODVWĝHGDEĝH]QDKRGLQ
2ORPRXFNR±6YLWDY\
10. kolo, sobota 3. dubna, 14.00 hodin:
2ORPRXFNR±ÒVWtQDG/DEHP6YLWDY\±+UDGHF.UiORYp

OSTRAVA, PROSTĚJOV Od
druhé minuty až do závěrečné
sirény utkání 8. kola skupiny A2
nadstavbové části Kooperativa
NBL vedli hráči BK Olomoucko
v Ostravě. V Tatranu nakonec
uplynulou středu zvítězili 96:84,
když třicetibodového Davida Pekárka podpořili v kanonádě další
čtyři dvouciferní střelci hanáckého výběru.
Poprvé se hosté v Ostravě ujali vedení
už ve 2. minutě a domácí pustili před
sebe pouze v jediném případě. Trpělivě a účelně bránili a sami pomalu
budovali několikabodový náskok.
V 6. minutě vedli 22:13 a o tři minuty
později se dokonce dostali na dvouciferný rozdíl (26:16) po bodech Pekárka. Domácí do konce čtvrtiny snížili na 19:26, Hanáky ale více mrzelo,

že si během ní připsal pivot Henry tři
osobní chyby.
Další pokračování poločasu bylo vyrovnané. Oba soupeři udělali několik bodových minisérií. Nová huť se
vždy dokázala přiblížit, Olomoucko
pak zase odskočilo. V závěru čtvrtiny
si domácí pomohli střelbou z dálky.
Trojky Týmla a Svobody přinesly
v 19. minutě dokonce stav 39:43, dva

DĚČÍN Na výsledky z předchozích
dvou ligových duelů nedokázali
navázat basketbalisté BK Olomoucko na půdě Děčína. S Válečníky prohráli sobotní duel 9. kola
nadstavbové skupiny A2 Kooperativy NBL poměrně vysoko 66:85,
když nezachytili především začátek střetnutí a nabrali rozhodující
ztrátu.
Po úvodním koši Pekárka se sice
Olomoucko dostalo do vedení,
v následujících minutách ale hosté
měli velké problémy při zakončení
a jejich komplikované útoky zastavovala děčínská obrana. V útoku
se Válečníci pořádně probudili
v rozmezí 6. a 8. minuty a po třech
trojkách v řadě rázem vedli 20:10.
Hosté se nedokázali dostat do tempa a po úvodní čtvrtině prohrávali

12:25, když trojku se sirénou trefil
o desku Žikla.
Až po krátké pauze se Hanáci zvedli.
Bodově je dlouho táhl Feštr. Během
pěti minut zaznamenal deset bodů
a postaral se o snížení na 28:33. Válečníci si přesto vzali zpět dvouciferný
náskok, když dokázali využít opakované střely po úspěšném útočném
doskoku. V závěru poločasu ovšem

nájezdy Kouřila a zlepšená obrana
pak přinesly skóre 47:41 pro Hanáky
po dvaceti minutách.
Po návratu na palubovku se Nová
huť pokusila o obrat a nevedla si
špatně. Ve 24. minutě Pumprla trojkou snížil na 52:53 a vzápětí měl
možnost výsledek otočit. Další střela
z dálky ovšem skončila na obroučce a hosté zpozorněli. Pod vlastním

.223(5$7,9$1%/6.83,1$$.2/2
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6WĝHOED]DE7URMN\
7UHVWQp KRG\  Doskoky: 
$VLVWHQFHFauly:%H]GLYiNĤ
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(19:26 41:47 65:74)

1HMYtFHERGĥ2VWUDY\

5R]KRGÿt.XþtUHN.DUDILiW0HOLFKiUHN
Sestava a body Olomoucka:

âPtG7êPO3XPSUOD
6YRERGD

3HNiUHN)HãWU9iĖD.RXĜLO+HQU\
âWČSiQ$.OHSDþ6\FKUD'RKQDO7UiYQtþHN

košem zlepšili přistupování k soupeři a přinutili jeho hráče k několika
ztrátám. Z toho rezultovaly snadné
koše a vedení 74:65 před závěrečnou
pasáží.
Ostravané se přesto nevzdali a ještě
jednou se dotáhli na rozdíl koše -

76:78. V rozhodujících okamžicích
ale hosté dokázali proměnit důležité
střely, a když ve 36. minutě odskočili na 88:78, bylo rozhodnuto. Závěr
Hanáci zvládli bez problémů, když na
útok využívali téměř celý časový limit.
(lv)

&2=$=1÷/2

NA TISKOVCE...

Peter BÁLINT – NH Ostrava:
„Odehráli jsme dobrý zápas s dobrým nasazením, byl tam docela dobrý přechod
do útoku. Sice také pár chyb na doskoku, ty se však musí tak mladému týmu někdy
i prominout. Pokud budeme hrát s takovým nasazením dále a budou takové výkony podávat naši mladí hráči, tak máme z čeho vybírat. Je třeba říct, že to rozhodně
z našeho pohledu nebyl vůbec špatný výkon.“

Michal PEŠTA – BK Olomoucko:
„Z naší strany jsme opět udělali v obraně spoustu chyb, stejně jako v předcházejících zápase. Dostat za poločas jednačtyřicet bodů je zkrátka strašně moc. Ukázalo
se, na čem musíme pracovat. Způsob inkasování se mi nelíbil. Soupeř nás trápil celý
zápas, přestože se nám několikrát podařilo odskočit na dvouciferný rozdíl. Ostrava
se pokaždé dotáhla. Za výhru musíme být rádi, mohla být ale snadnější.“

3URVSDQĄVWDUWSíLQHVOSRUiÿNXY'ĨġtQĨ
dvakrát neuhlídali Pekárka a jeho šest
bodů v řadě znamenalo poločasové
skóre 48:40 pro Děčín.
Po přestávce se hned několikrát
hráči Olomoucka, bojující již bez
zraněného Kouřila, dostali na rozdíl šesti bodů. Za stavu 50:44 ale
vyrobili dvě útočné ztráty a připravili se o možnost dotáhnout se na
přijatelnější rozdíl. Stejná situace se

.223(5$7,9$1%/6.83,1$$.2/2
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(25:12 48:40 65:54)
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6WĝHOED]DE7URMN\
7UHVWQp KRG\  Doskoky: 
$VLVWHQFHFauly:%H]GLYiNĤ
Sestava a body Olomoucka:
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opakovala také v závěru třetí desetiminutovky. Po snížení na 54:60
neuhlídali Šišku a po jeho trojce
a ukázkové asistenci na Boyka prohrávali 54:65.
Hned další útok proměnil domácí
Žikla a natáhl vedení Válečníků na

třináct bodů. Hanáci v tom okamžiku ztratili koncentraci a chybovali
na obou polovinách palubovky.
Toho jejich soupeř využil. Ve 34.
minutě odskočil na 74:56 a během
chvíle ztratili reálnou šanci na vítězství.
(lv)
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NA TISKOVCE...

Robert LANDA – BK Dìèín:
„Utkání bylo pro naše mladé hráče velkou výzvou. Pořádný kus práce odvedli
Kroutil, Pomikálek a Šiška. Dalším klukům to hodně usnadnili. Po návratu z karantény všichni podali výborné výkony. Až na druhou čtvrtinu parádně bránili,
hráli jednoduše, což byl náš cíl před začátkem zápasu. Výborně se orientovali na
útočném doskoku. Tým odvedl, co měl, a proto přišla sladká odměna.“

Michal PEŠTA – BK Olomoucko:
„Soupeř byl lepší. Hrál s větší chutí, v obraně bojoval a byl patřičně agresivní. V prvním poločase jsme naprosto selhali při hře jeden na jednoho. V obraně jsme špatně
přebírali hráče, u podstatných věcí jsme byli zkrátka pozdě. Další výraznou komplikací bylo vynucené odstoupení Radovana Kouřila. Přestože Lukáš Feštr odehrál
vynikající zápas, Radovan do rotace chyběl.“

Å9çG\EXGXUDGěMLKUiWQHçVHGěWQDVWőtGDĀFH´NRPHQWXMH

PROSTĚJOV Mezi nejvytíženější hráče celé basketbalové
soutěže patří David Pekárek (na
snímku), který v průměru tráví
na palubovce třiatřicet minut.
Křídelník, jehož výkony v průběhu sezóny sledují už také reprezentační trenéři, uznává, že
je to docela náročné, přesto si
nestěžuje.„Situace v týmu se tak
prostě vyvinula. Jako každý hráč
jsem spokojenější na palubovce než na střídačce, takže jsem
vlastně spokojený, i když někdy
síly docházejí,“ nabízí svůj pohled Pekárek.

EXKLUZIVNÍ pro Večerník
rozhovor
Ladislav VALNÝ
yy Zůstává basket zábavou při tak velkém vytížení během zápasů?
„Pořád je to zábava. Je to však náročné, to
nebudu lhát. Sezóna už je docela dlouhá.
Teď ale není čas se na to ohlížet nebo to nějak rozebírat. Mezi zápasy se akorát musíme
soustředit na ten další.“
yy Jsou zápasy, kdy hráč cítí, že je unavený a není prostě schopen odvést optimální výkon?
„Spíš se jedná o některé pasáže hry během
utkání. Vnímám, že energie dochází. Musím
si najít prostor a trošku si odpočinout. Lepší je to pochopitelně v útoku, ale někdy to

VYpPLQXW\'DYLG3HNiUHN
bohužel vyjde na vlastní polovině v obraně.
Musím myslet na to, že potřebuji zápas dohrát.“
yy Existuje nějaká dohoda s trenérem
Michalem Peštou, že si v případě potřeby
řeknete o střídání?
„Trenér se mě pravidelně ptá, jestli ještě
můžu, a já pokaždé odpovídám, že ano.
(úsměv) Raději budu vždy hrát než sedět na
lavičce.“
yy Vypracoval jste se na nejlepšího střelce
týmu. Všímají si vás více obrany soupeřů?
„Nějak nepociťuji, že by mě soupeř nějak
zdvojoval nebo na mě vyvíjel větší tlak.

V tomto ohledu si zatím
m nemůžu stěžovat.“
yy Především po odchodu
hodu Bezbradici
řeby využívá
vás trenér podle potřeby
ají vám
také na pivotu. Nedělají
y?
změny postů problémy?
zó„To ne. Vlastně celou sezóánu pod košem vypomáhám. Jsem na to zvyklý, na
éčtyřce to zkouším i na tréninku. Když je zapotřebí,í,
m
během zápasu přeskočím
ní
z postu na post. To není
(QVQ4CFGM8¾ÿC
problém.“
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Pokud to půjde, budou se v květnu a červnu
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hrát venkovní jednorázové turnaje
PROSTĚJOV Očekávané se stalo skutkem, všechny české korfbalové soutěže 2020/21 byly s konečnou platností zrušeny! I korfbalisté a korfbalistky SK RG Prostějov veškerých věkových kategorií
tak přišli kvůli koronaviru o celou jednu sezónu, která by za normálních okolností právě teď začínala vrcholit. Místo toho přišlo
potvrzení smutné skutečnosti, jež se dalo předpokládat.

PŮVODNÍ
DNÍ
zpravodajství
ajství
pro Večerník
rník

Marek
SONNEVEND
„Během videokonference v úterý
23. března bylo o zrušení soutěží
rozhodnuto velice rychle, protože
jiné řešení za současné covidové
situace ČR a vzhledem k termínové nemožnosti cokoliv ještě
dohnat ani nebylo možné. Tudíž
se návrh bez delších diskusí jednomyslně odhlasoval,“ řekl Večer-

níku hlavní trenér A-týmu SK RG
David Konečný.
Víc se řešilo spíš to, co přijde dál?
„Existuje plán uspořádat během
května a června co nejvíc venkovních jednorázových turnajů v klasickém korfbalu i v beachkorfbalu
na mnoha různých místech republiky, pokud to zdravotní situace
v zemi včetně hygienických opatření dovolí. Aby se hráčky, hráči a především mládež s dětmi mohli po
dlouhé době vrátit ke svému oblíbenému sportu,“ navázal Konečný.
V průběhu letních prázdnin přijdou na řadu různé tréninkové
kempy a soustředění v rámci

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

přípravy jednotlivých oddílů i reprezentačních výběrů na příští
soutěžní ročník 2021/22. „Zbývá dořešit, jestli pak nová klubová
sezóna bude zahájena už v září
před říjnovým mistrovstvím Ev-

ropy, nebo až v listopadu po něm.
Z mého pohledu je nejdůležitější, aby v tu dobu hlavně panovala
ohledně covidu taková situace, že
půjde normálně trénovat i hrát zápasy,“ zdůraznil Konečný.

7(1,6

ZADAR, PROSTĚJOV Až do čtvrtfinále se v chorvatském Zadaru
dostal na turnaji kategorie challenger prostějovský tenista Vít Kopřiva
a díky tomu v žebříčku ATP poskočil na 291. příčku. Vlastní maximum
tak překonal o tři pozice.
„Ve druhém kole jsem se zkušeným Ignatikem bojoval ve třech setech, ve
čtvrtfinále mi možná trošku chyběla energie. Mohlo to být ještě o kousek
lepší. Ale přesto mě těší už postup mezi nejlepších osm,“ hodnotil své vystoupení prostějovský tenista.
Kopřiva ve čtvrtfinále nestačil na třetího nasazeného Srba Milojeviče,
přestože v první sadě vedl 4:1 a dostal favorita pod tlak. Nakonec ale sadu těsně prohrál, pak už byl soupeř lepší. Méně úspěšný byl další člen TK Agrofert
Zdeněk Kolář, který v Zadaru vypadl ve 2. dějství. Do turnajového kolotoče
se vrátil také Jiří Veselý, v Miami ovšem neuspěl. Jeho soupeřem byl Srb Djere, který české jedničce v rozhodujícím setu povolil jedinou hru.
(lv)

08l,
Miami – ATP Tour
Dvouhra – 1. kolo: Veselý – Djere
(Srbsko)3:6, 7:5, 1:6
Zadar – ITF challenger
Dvouhra – 1. kolo: .RSĜLYD ± %RUWRORWWL ,WiOLH    .ROiĜ ± 9DWXWLQ
5XVNR    2. kolo: .RSĜLYD
± ,JQDWLN %ČORUXVNR    
.ROiĜ ± .X]PDQRY %XOKDUVNR  
3:6. þWYUWÀQiOH .RSĜLYD ± 0LORMHYLþ
(3-Srbsko) 5:7, 4:6.

l(1<
Miami – WTA Tour
Dvouhra – 1. kolo: Siniaková – Konjuhová (Chorvatsko) 6:7, 5:7; Kristýna
Plíšková – Boulterová (V. Británie)
   .UHMþtNRYi ± %OLQNRYRYi
(Rusko) 6:1, 3:6, 6:3. 2. kolo: Kvitová
(9) – Cornetová (Francie) 6:0, 6:4;
.DUROtQD 3OtãNRYi   ± ýHQJ 6DMVDM
ýtQD .UHMþtNRYi±âZLDWHNRYi
3ROVNR 3. kolo: Kvitová –
.RQWDRYi 9%ULWiQLH 

PROSTĚJOV Do nového ročníku
1. ligy družstev mužů ČR 2021
mají nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov vstoupit příští sobotu 10.
dubna střetnutím úvodního dějství doma proti „béčku“ Vsetína.
Ale s vysokou pravděpodobností
přecházející prakticky do jistoty
nevstoupí.
„Aktuální vývoj koronavirové situace v naší zemi a pokračující lockdown s přísnými hygienickými
opatřeními napovídají, že minimálně první kolo soutěže bude odloženo. A nejspíš i další dvě, s čímž se
u dubnových termínů již předem tak
trochu počítalo,“ pověděl Večerníku
hlavní trenér týmu Sokola I Richard
Beneš. „Telefonoval jsem si s prezidentem Českého nohejbalového
svazu, s koučem reprezentace i s řadou činovníků jiných oddílů. A na
základě těchto rozhovorů vycházejí-

cích ze současné reality to vypadá, že
se dříve než v květnu asi neodstartuje,“ odtušil Beneš.
„Vše závisí na faktu, jestli dojde k postupnému rozvolňování od 12. dubna, jak se nyní zdá. A hlavně bude
důležité, co konkrétně a do jaké
míry se uvolní v případě sportování. Nás pochopitelně budou zajímat
venkovní kolektivní sporty, mezi něž
nohejbal spadá. Podle platných hygienických podmínek i omezení v danou dobu se pak uvidí, kdy půjdeme
konečně hrát,“ přemítal Beneš.
Stihne se kompletní prvoligový
ročník s celou základní částí včetně
přeložených zápasů i s následným
play-off? Nebo dojde ke zkrácení
dlouhodobé fáze na polovinu, případně na jiné úpravy hracího systému? „Na tyhle otázky dá odpověď až
čas,“ konstatoval ostřílený prostějovský kouč.
(son)

-É]GQÉÔ½GQRKHMEDOLVWÕ7-6RNRO,YOL]HPXzÕ
ÈR 2021 – základní èást
1. kolo – sobota 10. dubna: Prostějov – Vsetín B (14.00 hodin). 2. kolo
– sobota 17. dubna: Zruč-Senec – Prostějov (14.00 hodin). 3. kolo –
sobota 24. dubna: Prostějov – Modřice B (14.00 hodin). 4. kolo – sobota 1. května: Čakovice B – Prostějov (15.00 hodin). 5. kolo – sobota
8. května: Plazy – Prostějov (14.00 hodin). 6. kolo – sobota 15. května:
Prostějov – Start Praha (14.00 hodin). 7. kolo – sobota 22. května: Český Brod – Prostějov (14.00 hodin). 8. kolo – sobota 29. května: Vsetín B
– Prostějov (9.00 hodin). 9. kolo – neděle 30. května: Prostějov – Zruč-Senec (14.00 hodin). 10. kolo – sobota 5. června: Modřice B – Prostějov (10.00 hodin). 11. kolo – sobota 12. června: Prostějov – Čakovice
B (14.00 hodin). 12. kolo – sobota 19. června: Prostějov – Plazy (14.00
hodin). 13. kolo – neděle 27. června: Start Praha – Prostějov (13.00 hodin). 14. kolo – sobota 4. září: Prostějov – Český Brod (14.00 hodin).
V případě úvodních tří dubnových dějství se předběžně počítá s odložením.

G@n+JQµF?JQ@?GF<?@OFTß/
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Kvitová v Miami zatím ÎNKî>CP=TG<D=GJF<üF<3(-@à@IFJQµ

MIAMI, PROSTĚJOV Elitní
turnaj WTA Tour v Miami zastihl ve skvělé formě Petru Kvitovou. Jednatřicetiletá tenistka
s prostějovskou minulostí bez
problémů postoupila zatím do
osmifinále a ve dvou zápasech
ztratila pouze sedm her. Ve 4.
kole narazí na Svitolinovou. Se
šestadvacetiletou Ukrajinkou
má desátá hráčka světového žebříčku bilanci sedm výher a dvě
porážky
„Cítím se dobře, údery mají potřebnou délku, můžu se spolehnout na
své podání. Díky tomu jsem uvolněná a výsledky to potvrzují. Každý

den je ale jiný. Pokud chci na turnaji
uspět, potřebuji udržet konstantní
výkonnost také v dalších zápasech,“
komentovala dosavadní hladké výhry Kvitová. „Tenis si každopádně
užívám. Turnajů je méně, proto každý beru jako svátek a chci zůstat ve
hře co nejdéle,“ dodala Kvitová.
Ve 2. kole vypadla hráčka z poslední
extraligové soupisky TK Agrofert
Barbora Krejčíková. S nasazenou
Polkou Šwiatekovou odehrála kvalitní partii, v klíčových situacích ale
nedokázala ubránit vlastní servis.
Po prvním utkání skončily v turnaji
i Kristýna Plíšková a také Kateřina
Siniaková.
(lv)

PROSTĚJOV Jako šéftrenér volejbalové mládeže VK Prostějov
Aleš Novák nic nezmůže se současným tvrdým lockdownem
v ČR kvůli šíření koronaviru.
Současně je však i hlavním koučem reprezentačního výběru
kadetek České republiky, s nímž
dokázal navzdory veškerým tuzemským překážkám postoupit
na letošní evropský šampionát
U16.
Klíčovým faktorem pozdějšího
úspěchu bylo vyřešit, jakým způsobem družstvo vůbec nachystat
na březnovou kvalifikaci v chorvatském Zadaru, když na celém území
našeho státu platí zákaz veškerého
sportování pro neprofesionály, tedy
včetně mladých talentů.
Novák a jeho realizační tým si v prekérní situaci poradili tím, že přípravu

PROSTĚJOV Jak už jsme informovali v minulém vydání Večerníku, přípravy na jubilejní
10. ročník tenisového turnaje ve
čtyřhře neregistrovaných PROSTĚJOV CUP 2021 plánovaného
na sobotu 26. června jsou v plném
proudu. Od organizátorů jsme
aktuálně dostali jednu zajímavou
informaci.
„Uzavřeli jsme partnerství se třemi
velkými mimoprostějovskými společnostmi, čímž se naše akce dostává
na ještě mnohem vyšší ekonomický
level než dosud. A to v hodně složi-

tých koronavirových časech, kdy je
shánění peněz na sportovní projekty obecně velmi těžké. My můžeme
prozradit, že naše letošní klání bude
mít i díky trojici nových partnerů
rozpočet okolo dvou set tisíc korun,“
pustili ven až neuvěřitelnou cifru
organizátoři PROSTĚJOV CUPu
Martin Krupička a Petr Doseděl.
Které subjekty se tedy rozhodly významně podpořit nejlépe zajištěný
turnaj neprofesionálních tenistů
v České republice a bez přehánění
snad i v celé střední Evropě? Známá firma Raclette vyhlášená svý-

mi úžasnými sýrovými party. Dále
společnost Neuklouzni budující
protiskluzové povrchy na míru.
A firma JS Phone specializující se
na obchodní a poradenskou činnost. „Jde o velké společnosti z největších měst ČR, které se rozhodly
finančně podílet na co nejvyšší kvalitě našeho turnaje. Za pomoc velice děkujeme a uděláme maximum,
aby desátý ročník PROSTĚJOV
CUPu proběhl po všech stránkách na skutečně špičkové úrovni
k oboustranné spokojenosti. A třeba i otevřel pokračování vzájemné

neztratila ani set

na první turnajový vrchol umístili do
zahraničí. Konkrétně do slovinského
Mariboru, kde dva týdny setrvali na
tréninkovém kempu a nominované
hráčky včetně prostějovské blokařky
Anny Pečenkové tam nabíraly v optimálních podmínkách potřebnou
formu.
Následně se celý mančaft přesunul do Zadaru, aby si ovládnutím
kvalifikačního klání zajistil přímý
postup na kadetské ME 2021. V základní skupině po úvodním tápání
smetl Izrael 3:0 (23, 9, 6) a přemohl
Maďarsko 3:1 (20, 18, -11, 18),
v semifinále si poradil s domácím
Chorvatskem 3:0 (16, 13, 21) a ve
finále udolal nebezpečné Slovinsko
3:2 (-21, 17, 15, -27, 12).
Anna Pečenková ani jednou nenastoupila, všechny čtyři duely strávila na lavičce nachystaná ke střídání.

Nejlepší hráčkou turnaje vyhlásili
univerzálku Nelu Jasečkovou. „Podstatné bylo, že jsme se dokázali přenést přes všechny covidové komplikace a v rámci možností co nejlépe
připravit. Holky pak každým dalším
zápasem postupně nabíraly herní
jistotu i sebevědomí, aby úsilí koru-

novaly vybojovaným finálovým vítězstvím. Přímý postup na Evropu
je zaslouženou odměnou,“ radoval
se lodivod Aleš Novák.
Kontinentální mistrovství mladých
volejbalistek do 16 let se uskuteční
od 10. do 18. července v Maďarsku
a na Slovensku.
(son)

spolupráce do dalších let,“ uvedli
Krupička s Dosedělem.
V každém případě se prostějovský
region může začátkem léta těšit na
sportovní událost, která v pozitiv-

ním smyslu zahýbe zdejším děním.
„Věřím, že zachováme tradici a naším turnajem opět budeme prezentovat město Prostějov a veškeré
partnery i daleko za jeho hranicemi.

Naším jednoznačným cílem znovu je maximální možná úroveň jak
hráčská, tak co do zázemí i celkového zajištění,“ zdůraznili Krupička
a Doseděl.
(son)

8QNGLDCNQXÆMCFGVM[è4FQXGFNMRQUVWRWPC/'7#NGw0QX¾M FTWJÚ\NGXC 
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1@IDNJQÑ-MJNOîEJQ PKHµIJQ½
M. Krupička: „Rozpočet bude i díky tomu
B@I@MµGIÁK<MOI@MT
kolem 200 tisíc korun!“
generální partneøi 10. roèníku PROSTÌJOV CUP 2021
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Další vhled do stále pokračující fatální situace
kvůli nekončícím proticovidovým zákazům
PROSTĚJOV Řeči se vedou, voda teče. A v nadále pokračujícím lockdownu jsou všichni sportovci a pohybuchtiví lidé s výjimkou profesionálů pořád bez možnosti organizovaně a týmově dělat to, co mají tolik rádi, co potřebují ke svému životu
PŮVODNÍ
NÍ
i zdraví. Opakovaně zaváděná opatření proti šíření covidu-19
zpravodajství
ství
v České republice se spoustou zákazů tuhle normální existenci
podporující imunitu dál znemožňují: od začátku října už téměř
pro Večerník
ník
půl roku (!!!) s jedinou desetidenní pauzičkou. Čímž trpí kvalita
Marek SONNEVEND existence všech – zejména dětí a mládeže.

Sportovní kapacity
PDUQěSURWHVWXMt
„Vzít dětem školu i sport byl zločin.“ Tohle nejsou slova nějakého anticovidového radikála, ale světově renomovaného
kardiochirurga a současně známého
propagátora aktivního pohybu Jana Pirka. Ten mimo jiné řekl: „Je paradoxem,
že každý živočišný druh jako první chrání svá mláďata. I s nasazením vlastního
života. A naše mláďata to teď odskákala,
když to řeknu slušně, nejvíc.“
Jasně tím narážel na neměnné řešení
situace s koronavirem v naší zemi tím,
že místo cílené ochrany dříve narozených a rizikově ohrožených se zakáže
všechno všem. Včetně školní docházky i možnosti sportovat budoucím
generacím. Proti tomuto alibistickému populismu protestuje také řada
dalších, nejen lékařských odborníků
(samozřejmě vyjma specialistů na hygienu). Například špičkový fyzioterapeut Pavel Kolář dokonce píše na dané
téma knihu.
„Situaci beru jako velmi vážnou z hlediska virové nákazy. Covid je ale i psychosociální patogen. Při restrikcích si
musíme uvědomit, že nám nemůže
jít jen o bezprostřední dopad, který se
týká čtrnácti dnů. Jde rovněž o dopad
na zdraví člověka. Musíme zohledňo-

vat i další oblasti jako psychosociální,
duševní nebo ekonomickou,“ upozorňuje věhlasný lídr svého oboru.
Marně. Hlas jeho a spousty dalších
nic podstatného nemění, rozhodují
mocní. A jejich cesta k uzdravení zůstává stále stejná: být zavření doma
a čekat…
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žených podmínkách a nepřestaneme!
Mnoho koučů vedlo na dálku prostřednictvím internetu či sociálních sítí
on-line tréninky, pro jejich svěřence šlo
o přijatelnou, leckdy i atraktivní změnu
od stereotypu. S přibývajícím časem
však přitažlivost tohoto náhradního
programu logicky klesala a místo pozitivních prvků postupně převažovaly
negativní. Frustrace, naštvání, apatie až
rezignace.
Momentální stav? Z trenérů, kteří by
v dálkovém cepování svých oveček
poctivě vydrželi celou dobu napříč
dlouhatánskou výlukou až do současnosti, zůstalo minimum. Stejně
jako jejich oveček nezdolně plnících
veškerá zadání ohledně přípravy. Pochopitelně existují servery některých
zodpovědných sportovních odvětví,
kde dosud pravidelně přinášejí každodenní náplň, co pro sebe dělat. Leč
odezva každým dalším týdnem plošných restrikcí zaručeně klesá. Vůli na
sobě makat si udrží jen ti psychicky
nejsilnější a nejvytrvalejší s vnitřním
motorem vlastního chtění.

Co mohou za daných okolností – trvajících při opakovaném prodlužování
nouzového stavu takřka šest měsíců –
dělat lidé toužící navzdory veškerým
komplikacím po pohybu a sportování? Během tvrdého lockdownu, jenž
platil donedávna, reálně skoro nic.
Jinak zbývá individuální příprava buď
doma, nebo teď po „milostivém“ dovolení odložit roušky i venku.
Pokud se zaměříme na děti v roli
mladých sportovců, dřív za normální
situace byli zvyklí na určitý režim ve
svých klubech, oddílech, spolcích či
kroužcích. Po vynuceném zastavení
jejich běžného chodu a zmíněném
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přešaltování na individuál prošla tahle
nová náhradní forma provozování
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pohybových činností v průběhu času
QHER~WěNGRFL]LQ\
drsnou zkouškou.
Zpočátku převládalo nadšení ve smys- Jestliže pomineme zanedbatelné prolu: vydržíme, budeme se hýbat i ve ztí- cento studentek a studentů speciali-

zmìna fyzické kondice za poslední rok
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zovaných sportovních tříd některých
škol, pro něž mimo tvrdý lockdown
platila od Nového roku výjimka
umožňující společné trénování, tak
všichni ostatní mládežníci měli a nadále mají tři základní možnosti. Tou
první je výše uvedené spoléhání na
individuální přípravu v rámci daných
možností.
Druhá varianta je pro vyvolené buď
výkonnostně, nebo finančně. Spočívá totiž v občas zvoleném řešení
vycestovat ze zakonzervované ČR do
zahraničí a v některém státu s rozumně mírnějšími hygienickými opatřeními se věnovat sportování v plném
rozsahu. Tímto směrem se orientují
reprezentační výběry některých odvětví, kam se logicky dostanou jen
ti nejlepší s výhodou únosných ekonomických nákladů pro rodiče. Pře-

zmìna psychické kondice za poslední rok

vážně v hokeji a hlavně dříve se pak
rozmohly cesty za tuzemské hranice
vstříc přípravnému využívání ledu
kýmkoliv, kdo na to ale má peníze.
A vzhledem k rostoucím cenám
i prohlubující se ekonomické krizi
takových nadšenců postupně ubývá,
málokdo má dostatek prostředků na
dlouhodobé udržení podobně vysilujícího režimu.
Třetí cesta? Z hlediska systému úplně
jiná, ale v konečném důsledku vedoucí víceméně taktéž do pekel. Na mysli
máme vědomé porušování vládních
nařízení tím, že se někdo – rozuměj
odvážní trenéři ve spolupráci se zoufalými rodiči – nezdráhají dětské
a mládežnické svěřence sportovně
připravovat v klasickém módu bez
ohledu na oficiální restrikce. Dokonce i s občasnými přátelskými zápasy
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proti týmům ze stejně smýšlejících
klubů. Což na jednu stranu znamená,
že tyto mladé naděje nenaberou na
rozdíl od naprosté většiny ostatních
extrémní, snad až fatální manko svých
pohybových schopností. Na stranu
druhou jde však o možné sankce,
když se dobře myšlený risk provalí.
Nemluvě o morálních dopadech na
naše děti.
„My se snažíme svěřencům vštěpovat
smysl pro fair-play, zároveň je vlastně
nutíme porušovat pravidla, byť mohou
být z našeho pohledu špatná nebo nesmyslná. Což je pro vnímání mladých
i jejich správný lidský rozvoj strašné,“
řekl Večerníku sportovní kouč, který si
logicky nepřál být jmenován.
Až sem jsme to dopracovali v pokračujícím boji mocných za „svatou“ věc
totálního vítězství nad covidem-19…
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PROSTĚJOV Kritická situace pro
mládežnický sport nadále pokračuje. Už po sezóně tak mají také
například krasobruslaři Prostějova. Během letošní zimy se dá ve
zkratce říct, že ani žádná neproběhla. Kromě letní přípravy totiž
i svěřenci klubu KRASO-bruslení
Prostějov strávili rok uzavření.
Celosvětová pandemie a následná
opatření proti šíření koronaviru
tak vyřadily ze hry nejen kolektivní
sporty, trénovat nemohli ani jednotlivci. „Právě omezení sportovní
činnosti je pro mě hodně nepochopitelné,“ hlásí otevřeně jedna
z hlavních postav a trenérek klubu
Monika Tanečková.
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„Byl opravdu strašný, když to řeknu
zcela upřímně. Všechno nám zakázali… Obzvláště u krasobruslení, které
je individuálním sportem, tomu příliš
nerozumím. I prostorově, kdybychom měli rozporcovat zimní stadion, tak v tom zkrátka nevidím žádný
výrazný problém, abychom se tam
nemohli scházet. Tyto zákazy sportovní činnosti jsou podle mě opravdu
nepochopitelné.“
yy Trénovali jste alespoň nějaký
čas a co závody, uskutečnily se nějaké?
Jan FRÉHAR
„Absolvovali jsme relativně kompletyy Jaký byl ten poslední rok z po- ní letní suchou přípravu, kdy jsme
hledu krasobruslení?
trénovali zhruba do poloviny října.

Pak jsme se k tréninkům vrátili asi
na tři týdny v průběhu prosince, kdy
jsme mohli za určitého omezení počtu osob, bylo to bez problémů. To je
tak vše, co jsme za poslední rok stihli.
Bohužel především letní dril pak našim svěřencům přišel vniveč, protože v závodech to už prodat nemohli.
Doufali jsme, že stihneme něco ještě
alespoň v březnu, ale všichni vidíme,
co se stále děje.“
yy U krasobruslení se obzvláště
prolíná řada různých sportů. Jak
složité bude postupně navázat po
enormně dlouhé pauze?
„To bude hrozné. (smích) Sice se
usmívám, ale to myslím opravdu
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vážně. Pro děti je to obrovská změna
úplně ve všem. Ať se bavíme o škole,
kterou už znají také pouze z počítačů,
či právě o jejich zájmových aktivitách.
Pro ně se vlastně na rok zastavil čas
a nyní se posunou o rok dále, kde má
být všechno daleko složitější. A jen
těžko se jim to podaří nějakým způsobem dohnat. Mám oprávněné obavy, aby se děti vůbec vrátily ke svým
dříve oblíbeným sportům.“

yy Mohou náhradní on-line aktivity dlouhodobě nahradit organizované tréninky.
„Nemohou. Snažíme se o to, máme
s dětmi různé on-line hodiny. Ale pokud dítě reálně nevidíte a nemůžete ho
u toho chytit, narovnat, přesně ukázat,
tak má také tendenci si to zafixovat s nějakými chybami, kterých se pak už jen
těžce bude zbavovat. Snaha tam je, ale je
to složité. Navíc už i sama vnímám, že to
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děti nebaví a raději by šly někam ven běhat než po on-line výuce ještě mít on-line
hodiny krasobruslení.“
yy Věříte tomu, že nadcházející zimní
sezóna už proběhne bez komplikací?
„Už by měla. Samozřejmě nám nezbývá
než doufat. Naděje umírá poslední. Věřili
jsme, že i letos se ještě část sezóny zachrání a rozvolnění přijde dříve. Přes léto to
snad bude zase relativně v pořádku a podzim už nás snad také nepřekvapí.“ (úsměv)

