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EXKLUZIVNĚ
Martin ZAORAL

V Bedihošti ukradli kus cyklostezky
„Zlámej si
na tom hnáty!“

BEDIHOŠŤ Tohle se opravdu jen tak nevidí...
Ač vždy platilo, že ukrást lze cokoliv, podobná loupež je vskutku kuriozitou. Na okraji
Bedihoště v noci z Velkého pátku na Bílou
sobotu zmizel kus zámkové dlažby z cyklostezky, která zde byla dokončena před zhruba třemi roky. Rozčilený starosta vypsal na
dopadení zloděje odměnu deset tisíc korun.
„Dám ji z vlastní kapsy!“ vzkazuje Jiří Zips.
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VÍCE ČTĚTE
NA DVOUSTRANĚ 8-9

vzkazuje zloději starosta
a vypsal odměnu ze svého
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9HĀHUQtN
5RPzHSOQ½SVWUXKÕ
Prostějov (mik) – Dostatek vody
v korytu říčky Romže svědčí pstruhům, kterých je ve vodě v průtoku
Vrahovicemi značné množství.
A tato skutečnost přináší radost
místním lidem. „Tolik pstruhů
jsem tu ještě neviděla, a co mi je
let! Většinou jsou mladí, takže zřejmě je sem rybáři vysadili nedávno.
Chodím je s vnoučaty tu a tam krmit, nejraději mají rohlíky,“ svěřila
se Večerníku seniorka z Vrahovic.

Tohle
F]WIQEP ÃM
RIP FMPSÝ

Foto: Michal Sobecký
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Agentura

Prostějov (mik) – Dámy a pánové
bez rozdílu věku se nyní potýkají
s problémem, kde se nechat ostříhat. Už je to více než tři měsíce,
kdy kvůli vládním opatřením byla
uzavřena i kadeřnictví a holičství.
A kdo nemá rodinného příslušníka zdatného s nůžkami či strojkem
v ruce, ten má skutečně problém.
„Potřeboval bych už ostříhat a oholit plnovous. Vypadám jako Krakonoš a sám se cítím odpudivě,“ stepoval marně u holičství před Zlatou
bránou muž středního věku. Bude si
muset ještě nějaký ten týden počkat.

Uzavírka Vrahovické ulice kvůli
jejímu překopání a vybudování
nového luxusního bulváru nám
všem dává pořádně zabrat. Přejít teď rozkopanou silnici je ozlomkrk, natož ji přejet na kole.
A řidiči? Ti samozřejmě prskají,
obzvláště ti, kteří si v garážích
vedle komunikace zapomněli
auta a teď nemohou vyjet. Nu nic,
bez aut budou až do konce roku!

„8 dnù Veèerníku v kostce“

<CWRN[PWNÚOKFP[UGQJNÆFN/CTVKP<CQTCN

•• Pondělí ••
Za vejce a za lásku. „Hody, hody, doprovody, dočet jsem se na fejsu, že
jsem v Čechách vyšel z módy, tak teď z toho smutnej su. Já to přesto nevzdávám a zase beru pomlázku, jdu bojovat za tradici, za vejce a za lásku,“
notuje si Xindl X ve své Písni pro koledníky. Stejně tak to nevzdáváme ani
my v Prostějově, i díky tomu se na našem náměstí opět objevilo několik
krásně nazdobených velikonočních stromečků.
•• Úterý ••
Faust a drogy. Moje jméno je pervitin. Dám ti chvilky, kdy se budeš cítit skvěle, budeš mít plno energie, všechno bude zábavné, jednoduché
a všechny hranice zmizí. Jediné, co za to chci, je tvoje duše i tvé tělo. Takto
„faustovsky“ se dá položit zpověď jedné z nejzrádnějších drog. Za její prodej byl prostějovským soudem odsouzen Pavel Gábor.
•• Středa ••
Nemračte se. Dle lidové pověry by se lidé na škaredou středu neměli mračit, aby se nemračili všechny středy v celém roce. U mnohých z nás by však
bylo úspěchem, pokud by se mračili jen ve středu.
•• Čtvrtek ••
Kroky správným směrem. Říká se, že je lepší udělat spousty malých krůčků správným směrem než jeden velký krok zpět. Umění malých kroků vedoucích k velkému cíli by mohl učit Václav Obr, který po 15 letech stavby
slavnostně otevřel dokončené Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem.
•• Pátek ••
Velké promoření. Poslední letošní velké promoření připravila vláda na
Velikonoce v souvislosti s uzavřením všech obchodů na Velký pátek. Do
obchodů se tak lidé nahrnuli už o den dříve. V důsledku toho měl koronavirus ideální podmínky ke svému šíření.
•• Sobota ••
Rytíři náhody. Život je jen náhoda. Nebo vlastně ne? Tohle dilema si
odnesete z výborného dánského snímku Rytíři spravedlnosti, který si lidé
mohli vychutnat díky #kinaspolu na www.metro70.cz.
•• Neděle ••
Díky za každé nové ráno. Čím je člověk starší, tím citelněji každé ráno prožívá malou slavnost vlastního znovuzrození... Vzpomínka na vzkříšení Ježíše
Krista je hlavním křesťanským svátkem a oslavou vítězství života nad smrtí.
•• Pondělí ••
Veselé Covidonoce. „Hody, hody, doprovody, já jsem čínský parazit. Přišel jsem až z Wuchanu vás všechny nakazit. A dámy už se velmi těší, nebojí
se bolesti, jsou rády, že stát musel, přísná pravidla zavésti. Na dva metry
pomlázka se ohne velmi lehce. A holky stihnou zdrhnout, než bys řekl dezinfekce,“ rýmoval už loni Pokáč v písni Veselé Covidonoce. Nikdo tehdy
netušil, že tohle vše bude o rok později stále ještě aktuální.

FOTO
KU

VEÈERNÍ

MICHAL SOBECKÝ

PROSTĚJOV Překlepy jsou různého rázu. Vtipné, směšné, dojemné. Nebo hloupé. A pak je tu kategorie, kdy
by se lidé, jichž se týkají, možná až v hrobě obraceli.
Jak by se asi prvnímu československému prezidentovi
líbilo, kdyby jej místo Masaryk zval někdo Masák? Nebo
když by se ze Zátopka vinou chyby stal Otopek či z Maxe
Švabinského Max Šváb? Asi moc ne. Do této kategorie
přitom spadá „šotek“, který zařádil u mobilního operátora. Nic naplat, stroje nejspíš jméno známého malíře Cyrila
Boudy neznají. A už vůbec nepřišlo nikomu ve firmě podivné, že daná ulice neexistuje. Ani prapodivný tvar jména. Inu, když v Harrym Potterovi prošla Ronova zkomolenina Roonil Wazlib, řekli si nejspíš ve světě volání, že je
vlastně nějaké to písmenko„šejdrem“ úplně jedno…

=DSURKÔHvN\EH]WUHVWQÈ
Prostějov (mik) – Nikdo z vládních činitelů zatím neuhnul z tvrdých protiepidemických opatření,
takže je stále v platnosti povinnost
nosit respirátor či chirurgickou
roušku na obličeji i venku v zastavěné oblasti. Ale vykládejte to Prostějovanům! Večerník během úterního
poledne pozoroval lidi procházející
náměstím T. G. Masaryka. A dobrá
polovina z nich neměla na obličejích vůbec nic! „Nehroťte to,“ smál
se muž středního věku, když ho Večerník přímo před radnicí upozornil
na absenci respirátoru. Otázkou je,
zda i policie nepolevila v kontrolách, vždyť návštěvníky náměstí má
díky kamerám jako na dlani...

rubriky
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„Další motoristé uzavírku skousávají jen velice těžko, protože
musí jezdit do práce hodně velkými oklikami. Od některých z nich
mi přišly pěkně hnusné anonymy,
mnohdy se setkávám také s hrozbami fackování a podobně. Holt
teď budu muset odjet do Dubaje,“
pronesla náměstkyně primátora
pro dopravu Alena Rašáková.
Agentura Hóser však zjistila, že
jeden z obyvatel Vrahovic vyřešil
uzavírku opravované ulice zcela
geniálně. Od letecké společnosti
si pronajal malý vrtulník! „Jsem
bez auta jako bez ruky a nohy.

KRIMI
Ü½NGJ

Moc jednoduše si podnikání
představoval pětačtyřicetiletý
Prostějovan. Toho v minulých
dnech obvinila hospodářská
kriminálka ze statisícového daňového úniku. Podnikatel minimálně dva a půl roku neodváděl
ze své výdělečné činnosti DPH
a taktéž nevedl žádné účetní záznamy, ani nepodával daňová
přiznání.


Na DPH tak muž dluží 320 tisíc korun a na dani z příjmu mu
finanční úřad vyměřil dluh 111
tisíc korun. Pokud prostějovského podnikatele soud uzná vinným z přečinu zkreslování údajů
o stavu hospodaření, může jít až
na dva roky do vězení.

www.vecernikpv.cz

Mám ale za barákem velkou
zahradu, takže jsem dostal nápad vypůjčit si vrtulník. Pilotní
zkoušky mám ještě ze Svazarmu.
Jsem zaměstnancem nemocnice,
která má heliport. Tudíž není
problém dopravovat se do práce
vrtulníkem. A cestou bych mohl
klidně nabrat nějakého covid nakaženého,“ svěřil se Jindřich Podržtaška z Vrahovic.
Nápad tohoto muže neunikl
pozornosti ani prostějovských
radních. „Já toho pána obdivuji,
má velice dobrý nápad. Akorát
si nedovedu představit, kdyby se

tak zachovali všichni. Vrahovicemi neprochází žádný letecký
koridor, takže by lidé létající do
práce museli být maximálně ve
střehu. Ale řešení současné svízelné dopravní situace v Prostějově
to rozhodně je,“ myslí si 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.

MARTIN TRNEČKA

rubriky
Večerníku
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Aspoň nějaké stromečky. Je to
už letitá tradice. Letošní velikonoční svátky ovšem rozdrtil koronavirus, takže spousta tradic byla
přiškrcena. Na náměstí se však
přesto objevilo alespoň třináct
stromků, které vajíčky a mašlemi
ozdobily děti zaměstnanců magistrátu. Bývalo zvykem, že těchto
stromků bylo na sedm desítek, ale
i tak to potěší.
&21É68',9,/2«
Někdo se zřejmě „prohne“!
Soudní znalec potvrdil, že proticovidové nástřiky chemickou
látkou ve školách a mateřinkách
v Prostějově byly ze zdravotního hlediska naprosto nezávadné.
Firma, která nástřiky aplikovala,
nyní zvažuje podání žaloby na
lidi, kteří v minulých týdnech
rozpoutali štvavou kampaň.
=$&+<7,/,-60(
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Prostějovský tenista Zdeněk Kolář
získal na antuce v Oeiras poprvé
v kariéře titul na turnaji kategorie
challenger. Čtyřiadvacetiletý hráč
se životním úspěchem posunul
v žebříčku ATP právě o třiadvacet
míst na 223. pozici.
=$8-$/1É6

LUCIE
JAKUBCOVÁ

Foto: Facebook

Ředitelka studentské firmy z Obchodní akademie Prostějov Lucie Jakubcová se pyšní triumfem
v krajské soutěži o nejlepší logo.
=$6/(&+/,-60(«

„DNES JE
JEDINÝ DEN,
KDY MŮŽU
LEGÁLNĚ ZMLÁTIT
MANŽELKU!“
Muž z Vrahovic tuto větu pronesl
včera s úsměvem, ovšem kdo ví, co
se odehrávalo za zdmi jeho domu...

POÈASÍ v regionu

se narodil 15. března 1996 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 1. října 2020. Jeho zdánlivé stáří
je v rozmezí od 25 do 30 let, měří okolo 175
centimetrů, má střední postavu, modré oči
a hnědé rovné vlasy.

¶WHUÙ

11/5 °C

Støeda

10/5 °C

VALERIE POKUTOVÁ

Ètvrtek

10/5 °C

Pátek

11/6 °C

Sobota

12/6 °C

Nedìle

13/5 °C

Pondìlí

11/6 °C
Miroslava
Vendula

Heřman a Hermína

se narodila 4. září 2003 a trvalé bydliště má
hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou
vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 1. září 2020. Její zdánlivé stáří
je v rozmezí od 16 do 17 let, měří okolo
160 centimetrů, má hubenou postavu,
hnědé oči a hnědočerné vlnité vlasy.

Ema
Dušan
Darja

Izabela
Zdroj: meteocentrum.cz
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Totální obrat v kauze

nástøikù ve školách
PROSTĚJOV Určitě to máme ještě v živé paměti a obzvláště rodiče dětí, které navštěvují mateřské a základní
školy v Prostějově. V první polovině února začalo město
s nástřiky interiérů prostějovských škol i mateřinek. Nástřiky chemickou látkou Smartcoat zabezpečovala firma
Vederia Solutions. Po prvních dnech realizace tohoto protikoronavirového opatření se však zvláště v řadách rodičů
dětí zvedla obrovská hysterie. Vyvolala ji senátorka Jitka
Chalánková společně s některými opozičními zastupiteli.
Ti začali tvrdit, že nástřiková látka je karcinogenní a tím
je celý proces pro děti zdravotně velice nebezpečný. Nyní má magistrát opravdový
důkaz, že tomu tak v žádném případě není!
ČTĚTE
NA STRANĚ 20
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2x foto: Michal Kadlec a www.prostejov.eu
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VRBÁTKY
TRUCHLÍ:
místostarostku

porazil
oraziil covid!
covid
PROSTĚJOV
Při jarních pracích na zahradách
vytvoří lidé vždy
tolik bioodpadu,
že ho do příslušných
biopopelnic
prostě
nelze všechen vměstnat.
A tak se mnozí zahrádkáři
uchylují sami k pálení klestí,
suchého listí či nahromaděné
suché trávy. To je sice během jara
povoleno, ale nic se nesmí přehánět. A zejména je zakázáno pod
přísnými tresty vypalovat suchý
travnatý porost!
„Plošné vypalování trávy a porostů
je zakázáno hned třemi zákony České republiky. Pálit přírodní materiály po úklidu na zahradě můžete, ale
musíte dodržet vícero bezpečnostních podmínek,“ apeluje hlavně na
zahrádkáře Lucie Balážová, tisková
mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje.
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Někteří si však její slova k srdci vůbec neberou. K vypalování trávy
přikročili nesvědomití lidé například v Prostějově nebo Čelechovicích na Hané. A vymklo se jim to
z rukou! „Jen během posledních
čtyř dnů jsme v Olomouckém kraji
vyjížděli k více než deseti požárům,
které vznikly kvůli nezvládnutému
pálení nebo plošnému vypalování
trávy a jiných porostů. Například

v úterý 30. března jsme kontrolovali
zahradu po požáru v Prostějově, kde
majitelům chytily vzrostlé túje. Vyjížděli jsme také například do Čelechovic na Hané, kde oheň ze zahrady přeskočil do příkopu vedle silnice
a spálil zde veškerou travní vegetaci,“
popsala Balážová.
Hasičům pak naštěstí dalo jen pár
minut práce, než požáry dostali pod
kontrolu. Ale přece...
(mik)

VRBÁTKY
BÁTKY
Y Velice
Velic
Ve
lice smutná
smut
mutná událost
udál
poznamenala před pár dny obec Vrbátky. Zemřela totiž místostarostka
Martina Hamplová, a to na potíže
spojené s koronavirem. Žena zesnula ve věku nedožitých 30 let.
„Je to hrozné, mladým lidem by se
tohle nemělo stávat. Zasáhlo to celou vesnici,“ prozradila Večerníku
smutně jedna z obyvatelek Vrbátek.
„Dovoluji si vás požádat o respekt
a úctu k člověku, který svým přístupem k životu a okolí byl vždy
zdrojem porozumění, pochopení
a pomoci všem lidem okolo,“ vzkázal pak starosta obce Pavel Novotný, čímž potvrdil smutnou událost,
avšak bližší komentář neposkytl.
(sob)
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PROSTĚJOV Minulost dožene každého. Velké problémy s ní má
i Kateřina Koldová, která aktuálně stojí za projektem výstavby
byb b
tového domu v areálu Galy v Krasicích. Kvůli svým starým dluhům
však nyní čelí trestnímu oznámení. Navzdory opakovaným slibům
nezaplatila jednomu z prostějovských řemeslníků za odvedenou
práci. Celkem by mu měla dlužit téměř šedesát tisíc korun. Není
zřejmě jediný, který po podnikatelce poptává dlužné peníze...

Martin
ZAORAL
Trestní oznámení na Kateřinu Koldovou bylo podáno v souvislosti
s činností brněnské akciové společnosti KA Partners, kterou před
třemi lety zastupovala. U prostějov-

SULP¿WRUNRPHQWXMH

ského instalatéra si jejím prostřednictvím objednala celkem tři zakázky. Jednalo se o instalační práce
pro nemovitost na Husově náměstí
a na jejím domě v Kraličkách stejně
jako o montáž čističky odpadních
vod na domě pro seniory v Bedihošti. Tři faktury zněly na celkem
57 599 Kč.
„K zaplacení faktur i přes četné telefonické a písemné upomínky nedošlo. Postupem času se paní Koldová
úplně odmlčela. Od dalších kolegů,
kteří pro ni rovněž pracovali, jsem

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX
O AKCI ČTĚTE
NA STRANĚ 20

-CVGąKPC-QNFQX¾UVQLÊ\CRTQLGMVGOXÚUVCXD[D[VQXÆJQFQOWXCTG¾NW)CN[
2TQUV÷LQX
ZHQVQ/CTVKP<CQTCNCCTEJKX8GéGTPÊMW

se před ním brzy objevíte i vy sám,“
zareagovala Kateřina Koldová poněkud podrážděně na otázky týkající se jejích závazků vůči uvedenému prostějovskému řemeslníkovi.
Bezprostředně poté zavěsila.
Právě tato žena přitom stojí za
projektem výstavby bytového

domu v průmyslovém areálu
Galy Prostějov. Jak Večerník
již dvakrát informoval, zde má
vzniknout minimálně padesát
bytů v celkové hodnotě přesahující sto milionů korun. Zájemci
o ně již uzavřeli smlouvy a složili
stotisícové zálohy. Kromě tohoto

projektu je známá i stavbou domu
pro seniory v Bedihošti, na nějž od
státu získala pětimilionovou dotaci.
Přesto dům ani po šesti letech nebyl zprovozněn. Ona sama tvrdí, že
s celým projektem nemá co do činění, neboť svůj podíl na něm před
pěti lety prodala.

FOTOGALERIE

klikni na
www.vecernikpv.cz

V minulých dnech jsem se zapojil do
dubnové výzvy nazvané deset tisíc kroků
a snažím se chodit po našem krásném městě co nejvíce pěšky. Díky tomu se v těchto
dnech mohu ještě více radovat z milé velikonoční výzdoby náměstí T. G. Masaryka.
Jsem moc rád, že se podařilo centrum města znovu zkrášlit, a děkuji každému, kdo
se na tom podílel.
Velikonoce ještě ani zdaleka nekončí,
přestože tradiční pondělí, které máme nejčastěji spojeno s pomlázkou, už je za námi.
Na příjemné jarní počasí letos čekáme déle
než obvykle, ale snad už si brzy budeme
moci užívat slunce a tepla.
Jaro je vždy symbolem začátku, symbolem
nového života, symbolem naděje. Platí to
o přírodě i o právě prožívaných křesťanských svátcích. Přeji nám všem, aby se
všechny naše naděje už brzy naplnily.

EXKLUZIVNĚ

BYLI JSME
U TOHO

Foto: Michal Kadlec

Velikonoce
v zajetí lockdownu

PROSTĚJOVSKO
O V pořadí už druhé Velikonoce, které hrubě ovlivnil prokletý koronavirus. Včera
po celém prostějovském regionu aby člověk s lupou v ruce hledal jedince, kteří i přes drsná protiepidemická opatření vyrazili s pomlázkou do ulic. Ovšem třeba v Kostelci na Hané se dva chlapci
„nežinýrovali“ a vymrskali přímo na chodníku svoji kamarádku. Jinak ale velikonoční tradice udusil
lockdown.
(mik)
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EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

l l že čelíl několika
k l k exekucím,
k
“
slyšel,
vyjádřil se muž, jehož identita je
Večerníku známa a který na Kateřinu Koldovou prostřednictvím své
advokátky podal trestní oznámení
kvůli možnému podvodu.
Podnikatelka působila ve společnosti KA Partners společně s Emilem Macků, jenž už v minulosti kvůli společnému podnikání skončil
před prostějovským soudem. Nyní
už je jako jediná zástupkyně vedena
právě ona. „Ve společnosti KA Partners stále působím. Jinak na vaše
otázky mohu říct jen tolik, že jste
šťoural! A pokud tak rád chodíte po
soudech, je velice dobře možné, že
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Prostìjovské labutí jezero (QĄGDFQîODIµHPKJHIÁFP1$*
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PROSTĚJOV Tohle vzalo rychlý a smutný konec! Letos to bude
už tři roky, co se labutímu páru na
drozdovickém rybníku v Prostějově poprvé podařilo vyvést mláďata.
Ta však následně uhynula. O rok
později se mohl ovšem radovat
z celkem osmi ptáčat. Tehdy opeřenou rodinku znalo snad celé město.
Romance však definitivně skončila
vloni, kdy samice uhynula. Nový
pár, který se na rybníku objevil, se
tu dlouho nezdržel. Vše navíc nasvědčuje tomu, že i pro letošek zůstane rybník opuštěný.
Z labutí rodinky s osmi mláďaty se
před dvěma lety staly skutečné prostějovské celebrity. Nejenže měly
u rybníka svoji vlastní ohrádku, ale
dokonce i dopravní značku, která
měla řidiče upozorňovat na jejich
přecházení silnice mezi rybníkem
a Kolářovými sady.
Před rokem však samice z drozdovického rybníka uhynula. S odstupem dvanácti měsíců se Večerníku
podařilo zjistit, co bylo příčinou.
„Jedno vajíčko, které měla snést, se jí
zaseklo ve vejcovodu,“ prozradil nám
Tomáš Oplocký, sedmnáctiletý student prostějovského Trivisu, který se
ornitologii s velkým zápalem věnuje
již pět let a po uvedených informací
pečlivě pátral.

Napsáno
SĊHG

4. 4. 2011

Vdove rtnerku.
pa
novou hnízdění
o
Zn.: pr ovicích
d
v Droz

Ovdovělý samec
byl sice po úhynu
své družky odvezen na rybníky do
Tovačova, do Prostějova se však zanedlouho vrátil. Dlouho
se tu však nezdržel
a pendloval mezi Krasicemi a Drozdovicemi.
Na rybníku se bezprostředně poté na
poměrně krátkou dobu objevil další
labutí pár. Zdálo se, že i on zde bude
chtít vyvést mladé. Netrvalo ovšem
dlouho a obě labutě zmizely neznámo
kam.
Po většinu roku tak zůstával rybník
opuštěný. Nejinak tomu bylo i v polovině letošního března, kdy už si labutí
páry pomalu začínají budovat nové
hnízdo. „Pokud vím, tak naposledy
se ovdovělý labutí samec z prostějovského rybníka zdržoval v Určicích.
Zřejmě si hledá novou družku, se kterou by mohl tvořit pár a vyvést mladé.
Letos se mu to však už zřejmě nepodaří,“ nastínil Oplocký, podle něhož
se žádný jiný labutí pár na drozdovický
rybník pravděpodobně nepohrne.
„Podmínky tu pro ně nejsou vůbec
ideální, na březích neroste rákosí
a další rostliny, které by jim usnadňovaly hnízdění,“ vysvětlil mladý ornitolog, jenž má o celé záležitosti nebývalý

6GPVQNCDWVÊR¾TMVGTÚUGPCFTQ\FQXKEMÆOT[DPÊMWQDLGXKNRQ×J[PWNCDWVÊ
UCOKEGUGX2TQUV÷LQX÷RąÊNKwFNQWJQ
PGQJą¾N
Foto: Martin Zaoral

přehled. „Díky kroužkům třeba vím, že
dvě mláďata z drozdovického rybníka
skončila v Tovačově a další dvě v Grygově u Olomouce. Zajímavostí je i to,
že jeden labutí pár z rybníka Bidelec
v Plumlově zimoval až v Plzni, zatímco ty ostatní obvykle zalétají na zimu
pouze do Tovačova,“ prozradil Tomáš
Oplocký.
(mls)

>@GJPOüÁ?PDNKMJA@NJMT
„Profesorka latiny a řečtiny našla práci
ve šlechtitelské stanici,“ říká pamětník
PROSTĚJOV Nedávnou neděli
7. března uplynulo 68 let od tzv. Masarykiády, kdy skupinka studentů
položila květiny k pomníku T. G.
Masaryka. Večerníku se ozval jeden
z přímých svědků těchto událostí, které dnes můžeme považovat za dávný
STÍN MINULOSTI. Navzdory měnícím se režimům totiž lidé zůstávají
stále stejní a je dobré si tak připomenout, jak v zájmu boje za vlastní ideály
mohou bezohledně ničit ostatní.
Květiny se u sochy T.G.M. na prostějovském náměstí neobjevily náhodou. Právě 7. března má totiž svátek Tomáš. „Za
jejich položením stála skupinka studentů
vedená Olgou Stehlíkovou Čermákovou
a Antonínem Kavičkou,“ vysvětlil pamětník tehdejších událostí Arnošt Lejsal.
To v roce 1953 bylo považováno téměř
za zločin, a proto přišla na řadu velká
štvanice na „třídního nepřítele“. Mezi její
oběti se zařadili nejen oba jmenovaní studenti, ale až na jednu výjimku celá třída
a konečně téměř všichni členové profesorského sboru. „Výjimkou byl profesor
Strážnický, který pak vedl prověrky nás
maturantů. Obvinění znělo špatná vý-

8GiORVWLVLYñLPODLĠHVNiWHOHYL]H
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VGJF[X[XQNCNQRTQUVÆRQNQåGPÊMX÷VKPMVQOWVQRQOPÊMW
Foto: www.kudyznudy.cz

chova studentů k budování socialismu,“
zavzpomínal Arnošt Lejsal.
U mnoha studentů a profesorů následně
došlo k životnímu zemětřesení. Na řadu
přišel zákaz dalšího studia, zhoršené
vyhlídky na uplatnění v životě, a to na
„doživotí“. V případě rodin profesorů pak
často došlo k osobní a rodinné tragédii.
„Ještě několik let jsem potkával významnou osobnost profesorského sboru
profesorku latiny a řečtiny Bezdíčkovou
při cestě ze zaměstnání ve šlechtitelské
stanici v Kralicích. Sotva se po těžké polní
práci dobelhala na autobus,“ uvedl Lejsal
jeden z konkrétních osudů s tím, že dané
profesorce přitěžovalo i to, že každý její
den začínal návštěvou kostela.
Některým studentům postižené třídy režim nakonec dovolil maturovat později,
jiným až v době uvolnění v šedesátých
letech. Navzdory protestům byla nakonec

socha T. G. Masaryka z prostějovského
náměstí přes noc odstraněna a odvezena
neznámo kam. Následovala největší demonstrace proti totalitnímu režimu od
roku 1948, o které se ale dodnes příliš neví.
Do ulic vyšly tisíce lidí a rozzuřený dav
obsadil přízemí radnice. Komunistům se
město za pomoci Lidových milic a Veřejné bezpečnosti podařilo zpátky ovládnout
až pozdě večer. Začalo zatýkání, zmíněné
vyhazovy ze škol, z práce a řada demonstrantů skončila v kriminále. O prostějovském jaru 1953 natáčeli Reportéři ČT.
Příspěvek jste mohli vidět minulé pondělí
na prvním programu a najdete jej na internetových stránkách www.ceskatelevize.cz.
Město Prostějov nechalo po revoluci
v roce 1989 zhotovit sochu novou podle
původního návrhu Otakara Španiela. Na
stejném místě, jako stávala její předloha,
byla odhalena 27. října 1998.
(mls)
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Milovníci veřejné zeleně a Smetanových sadů
nyní pláčou. Do parku v centru města se zakously bagry, probíhá zde další etapa generální
rekonstrukce kanalizačního řadu. Už předtím
si Smetanovy sady vytrpěly kácení letitých
stromů, které musely ustoupit plánovaným
hlubokým výkopům. Park je dnes doslova a do
písmene rozbombardovaný. Vedení města ale
uklidňuje, že zelené území v centru bude brzy
celé v plné parádě.
„S přihlédnutím k tomu, že se zde bude pokládat
nová kanalizace, musíme bohužel přetrpět i výrazné zásahy do veřejné zeleně i cestní sítě ve Smetanových sadech. Při investicích prostě létají občas
třísky. Pokáceno bylo předtím ale jen pět nebo
šest stromů, a to není žádné masivní kácení, jak
nám někdo neustále podsouvá,“ reaguje na kritiku
některých občanů Miroslav Pišťák, starosta Prostějova. „Ano, kácením se v některých případech
dalo volno nové kanalizaci, ale zároveň šlo o stro-

my, které už byly skutečně letité a ne zrovna zdravotně v pořádku. Předpokládám, že náš odbor
životního prostředí by nedal souhlas k nějakému
zbytečnému kácení. A pokud si dobře pamatuji,
povinností je pak náhradní výsadba, takže ono
těch stromů v Prostějově vůbec neubude,“ dodal
první muž radnice.
Jakmile pracovníci Vodovodů a kanalizací dokončí vybudování nové kanalizační sítě přes pozemek Smetanových sadů, město je připraveno
pustit se do plánované rekonstrukce celého parku. „Část tohoto parku ve směru od divadla ke
kinu Metro je území, kde se bude dále intenzivně pracovat. A to už bude investice naše. Půjde
o rekonstrukci nejen zeleně, ale veškeré cestní
sítě, hlavně pak veřejného osvětlení. Co si budeme povídat, současné lampy ve Smetanových
sadech jsou otřesné. V tuto chvíli ale nevím, jak
je daleko dohoda s památkáři ohledně přeměny
cest. Právě památkáři mají do této rekonstrukce

co mluvit. Jejich představa byla tak trochu jiná
než představa zpracovatelů projektu. Budeme
s nimi o řadě věcí diskutovat,“ řekl Miroslav Pišťák a hned Večerníku naznačil, co památkářům
na připravené rekonstrukci Smetanových sadů
nejvíce vadí. „Nevím, jestli je nejšťastnější se
vracet k tomu, jak byly cesty či cestičky v parku
pojednány za Rakousko-Uherska nebo za první
republiky. Já už si totiž dlouhou dobu nepamatuji, že by se v neděli, natož ve všední den, po Smetanových sadech nějak moc korzovalo. A tím
podle mého názoru zrovna moc rozvětvená
cestní síť v parku není potřeba,“ myslí si prostějovský starosta. Na radnici se ale už teď živě diskutuje o tom, co se v budoucnu při rekonstrukci
parku udělá s velkým množstvím dřevěných
soch, které jsou zde vystaveny po tradičních sochařských sympoziích. „To je otázka, na kterou
neumím v tomto okamžiku odpovědět,“ přiznal
Pišťák.

$.78/1«.20(17ą
9(é(51«.8
Kdo tehdy na přelomu března a dubna roku
2011 viděl stav Smetanových sadů, nevěřil, že
se tento park v centru Prostějova ještě někdy
podaří vrátit do podoby, která by připomínala
dřívější zelenou oázu v samém středu města.
Všude hluboké výkopy, pokácené stromy, které
zde rostly mnohá desetiletí, a také rozkopané
cestičky. Nevěřícím Tomášům ale dává současný stav Smetanových sadů jasnou odpověď.
Ano, nyní po deseti letech by si už snad nikdo
nevzpomněl na to, že park někdy vypadal jako
po bombardování. A dřevěné sochy? Ty se podařilo „udat“ nemocnici a také sociálním zařízením, kde jsou dodnes vystaveny. Některá díla
ze sochařských sympozií se objevila i uprostřed
prostějovských rondelů.
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Náměstí T. G. Masaryka I
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Příště: Náměstí T. G. Masaryka II
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navštivte nás na

krimi
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Pivko pili na veřejnosti

Hned po osmé hodině minulého
úterý 30. března vyjížděla hlídka
prověřit oznámení na ulici Dolní,
kde má skupinka osob popíjet alkohol. Strážníci na místě zjistili dvě
ženy a dva muže ve věkovém rozmezí 30 až 38 let. Ti konzumovali
alkoholické pivo, které si zakoupili
v nedaleké prodejně. Následně
zašli za nejbližší dům a tam toužili
vypít pro ně lahodný nápoj. Všem
přítomným bylo vysvětleno, že
v době nouzového stavu platí zákaz
požívání všech alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Dva
přestupky vyřešila hlídka pokutou
příkazem na místě. Druhá dvojice
nesouhlasila s porušením krizových opatření a na svou obhajobu
uvedla, že ví o platnosti nařízení, ale
pivo nepovažuje za alkohol. Toto
chování pro podezření z přestupku
proti zákonu o krizovém řízení bylo
zadokumentováno a oznámeno
správnímu orgánu k projednání.

+NWUVTCéPÊHQVQ+PVGTPGV

Alkohol rovnou
do batohu
Do jednoho z prostějovských
supermarketů se předminulou
sobotu 27. března odpoledne vyy
dal na nákupy
py devětadvacetiletýý
muž. Čestně se však při pohybu
po prodejně zrovna nezachoval.
Postupně si z regálů bral zboží
a rovnou ho ukládal do batohu.
Poté, co si vzal vše potřebné, zamířil rovnou k pokladnám. Tímto
místem prošel bez jakéhokoliv
úmyslu za nákup zaplatit. Jeho
počínání po celou dobu pozorovala ostraha obchodu, a když
chtěl odejít, byl i s lupem zastaven. Přivolaní strážníci zjistili, že
pachatel odcizil alkohol a kávu
v celkové hodnotě 3 375,80 koruny. Zboží bylo nepoškozeno,
a proto se mohlo vrátit zpět do
prodeje. Celá událost byla oznámena správnímu orgánu pro
podezření z přestupku proti majetku. Ten může udělit za takové
jednání pokutu do výše 50 000
korun.

V obchodě vyloupil
pokladnui

PROSTĚJOV Spadla klec, a už podruhé! Minulé úterý 30. března se prostějovští kriminalisté vydali zpestřit jednotvárné dny
devětadvacetiletého muže z Prostějova, který nyní pobývá ve
výkonu trestu odnětí svobody. Nejednalo se však o návštěvu
přátelskou ani zdvořilostní, ale o cestu za účelem provedení
procesního úkonu. Mladý chlapík totiž stačil ještě před uvězněním za dosavadní prohřešky spáchat dalších sedmadvacet
lumpáren. Za ty mu nyní hrozí dalších pět let kriminálu navíc!

Michal KADLEC
„Muž se ve vězení ocitl pro svou majetkovou trestnou činnost z minulého
roku, kdy ho tam na patnáct měsíců
po dobré práci policistů poslal Okresní soud v Prostějově. Uvedený soud
proběhl v září minulého roku, ale
odsouzený se nástupu do vězení aktivně vyhýbal. Místo toho raději pokračoval v trestné činnosti na různých
místech Prostějova,“ podíval se trošku
do historie celého případu František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Stopku nenapravitelnému zloději vystavili prostějovští kriminalisté 7. led-

na, kdy ho vypátrali v bytě jeho prostějovské přítelkyně. „Muž se stačil jen
rozloučit a pak už byl eskortován do
vazební věznice v Olomouci, kde byl
předán k výkonu trestu. Protože však
kriminalisté muže podezírali z několika dalších skutků majetkové trestné
činnosti, správně tušili, že se s ním brzy
uvidí znovu. Tento den nastal v úterý 30. března a kriminalisté se na něj
dobře připravili. Muže do vězení přijeli
obvinit z celkem sedmadvaceti skutků
majetkové kriminality,“ uvedl mluvčí
prostějovské policie a vzápětí popsal,
co všechno recidivista stačil ještě před
nástupem do vězení spáchat. „Tohoto
jednání se měl obviněný dopouštět
v období od konce července 2020
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a skončit mělo tři dny před jeho dopadením a umístěním do vězení. V období od konce července do poloviny
září se měl obviněný hned čtyřikrát
vloupat do jednoho zmrzlinového
stánku v Plumlovské ulici. Když při
čtvrtém vloupání nic cenného k odcizení nenašel, dal si do poloviny listopadu pauzu. Ve druhé polovině listopadu
se pak měl vloupat do pěti automobilů,
přičemž jen ve dvou případech se mu
podařilo něco odcizit. Za prosinec
muže policisté viní z šestnácti skutků. K dalším napadeným automobilům přibyla dvě odcizená jízdní kola,
jedno elektrokolo a osm prodejen.

Posledních dvou vloupání do vozidel
se měl dopustit prvního. a čtvrtého
ledna tohoto roku. Přestože v celkem
jedenácti případech obviněný nic neodcizil, byla výše škod způsobených
odcizením a poškozením souhrnně
vyčíslena na 195 tisíc korun. Pod tíhou
předložených důkazů se obviněný ke
všem skutkům přiznal,“ konstatoval
František Kořínek.
Pokud bude obviněný muž z přečinů krádeže a poškození cizí věci
vinným uznán i soudem, hrozí mu
za uvedené jednání jeho již osmý
trest odnětí svobody, tentokrát ve
výši jeden rok až pět let.

-JCµ?>@KMJFJKG 0XćRORXSLOQDXOLFL
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PROSTĚJOV Kdo z chlapů se nepohádal se ženou, což? Ovšem řešit každý spor jako mladík z Prostějova, kterého nakonec museli
uklidnit až strážníci městské policie, to je určitě neomluvitelné. Po
drsnější výměně názorů s přítelkyní totiž muž prokopl skleněnou
výplň dveří! A důvod k přivolání
policejní hlídky byl na světě...
Strážníci v neděli 28. března chvíli
před půlnocí řešili případ, kdy došlo k poškození dveří. Celou událost měl na svědomí pětadvacetiletý
muž. Ten se pohádal se svou přítelkyní a následně odešel z bytu. Jeho
velké naštvání odnesly při odchodu

vchodové dveře do bytového domu.
Nohou úmyslně kopl do jejich skleněné výplně ve spodní části. Tím
došlo k rozbití skla o rozměru asi padesát krát padesát centimetrů. Hlídce se na místě mladík ke všemu, co
provedl, přiznal,“ uvedl Petr Zapletal, tiskový mluvčí Městské policie
Prostějov.
Přesná výše škody na prokopnutých
dveřích nebyla prozatím vyčíslena. „Naštvaný muž přislíbil, že vše
uhradí. Svým jednáním je podezřelý
z přestupku proti majetku a vzniklá
událost bude dořešena u správního
orgánu,“ doplnil mluvčí prostějovských strážníků.
(mik)

PROSTĚJOV Zřejmě hodně zoufalý byl zatím neznámý darebák,
který se odvážil okrást člověka přímo na ulici, a navíc za bílého dne.
Jeho obětí se předminulý pátek stala důchodkyně, která šla po chodníku v ulici J. B. Pecky v Prostějově.
Zloděj jí z ruky vytrhl kabelku!
O nepříjemné dopoledne 26. března se
ženě v seniorském věku postaral prozatím neznámý pachatel. „Sedmasedmdesátiletá důchodkyně šla po chodníku
v Prostějově po ulici J. B. Pecky, když jí
nečekaně neznámý mladý muž vytrhl
z levé ruky kabelku a než se žena vzpamatovala, utekl i s lupem rychle pryč.
S kabelkou přišla o peněženku s osobními doklady, platební kartou, finanční
hotovostí jede tisíc čtyři sta Kč a dalšími
drobnostmi. V tašce měla také mobilní

VHQLRUNX

telefon, dioptrické brýle, svazek klíčů
a nakoupené pečivo,“ uvedla Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
„I přes svůj věk se však žena snažila zloděje pronásledovat, ale mladíkovi bohužel,
a s tím také určitě počítal, i přes veškerou
vynaloženou snahu nestačila. Jeho počínáním přišla o věci v hodnotě 4 020
korun. Po události ihned kontaktovala
policii na lince 158 a vypověděla, co se jí
stalo,“ dodala Zajícová s tím, že v souvislosti s tímto případem a na základě poznatků
zahájili policisté úkony trestního řízení pro
podezření z trestných činů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.
(mik)
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„Pečlivý“ zloděj
Nesprávný způsob nakupování
zvolil čtyřiačtyřicetiletý muž. Ten
si v úterý 30. března zašel na nákup
do supermarketu s předem připraveným plánem. Po vstupu do prodejny si zboží v podobě potravin
dával přímo do batohu, ve kterém
měl připravené krabičky. Z regálu
si vzal pro něj potřebný sortiment,
který rozbalil a obsah vysypal do
přepravek umístěných v batohu.
Prázdný obal od zboží vždy zahodil na zem mezi regály na prodejně. Takový postup uskutečnil ještě
několikrát. Pro odchod si vybral
vstup na prodejnu, aby se vyhnul
pokladnám a samozřejmě také placení. K jeho překvapení byl však
zastaven ostrahou. Celková hodnota odcizených věcí byla vyčíslena na 510 korun. Hlídkou bylo
zjištěno, že část zboží v hodnotě
337 korun je poškozená a nemůže
se vrátit zpět do prodeje. Případ
bude mít dohru u správního orgánu, jelikož je pachatel podezřelý ze
spáchání přestupku proti majetku
a společnosti provozující obchod
vznikla škoda na majetku, která
nebyla uhrazena.

.521,.$

Zloděj rekordman vykrádal auta
i stánky zmrzlinářů

SOTVA VYŠEL Z 9Ô=(18Ć=$Ê$/KRÁST
A PRODÁVAT DROGY
Pavel Gábor se vrátí tam,
kde to zná nejlépe...

PROSTĚJOV Tenhle člověk se do vězení vyloženě těší. Na svobodě očividně žít neumí. A možná ani nechce. Recidivista Pavel
Gábor svého času vykrádal v Prostějově jednu hospodu za druhou. Vloupal se mimo jiné i do chráněné dílny Senza v Tylově ulici,
kde pracují lidé se zdravotním postižením. Za to byl před pěti lety
odsouzen do vězení. Z něj byl loni v únoru propuštěn, na svobodě však dlouho nepobyl. Minulé úterý se ocitl opět na lavici obžalovaných v síni Okresního soudu v Prostějově.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
K čemu je tenhle člověk dobrý? Většinu života tráví v base, a když tam
právě není, tak krade. Tak by se dal
stručně charakterizovat život dvaatřicetiletého Pavla Gábora, který byl

v úterý 30. března obžalován z toho,
že od února 2020 více jak deseti
lidem prodával nebezpečný pervitin.
Zatímco většina drogových dealerů
dokud dýchá, tak zatlouká, Gábor
na to šel úplně jinak a policistům se
přiznal i k věcem, o nichž oni sami
neměli ani tušení. Díky tomu byl
soud s ním víceméně formalitou.
Státní zástupce Ivo Černík tak mohl
s advokátem obžalovaného uzavřít
dohodu o vině a trestu, které soud
po určitých připomínkách posvětil a následně poslal Pavla Gábora
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do vězení na 30 měsíců. „Jedinou
polehčující okolností je v tomto
případě úplné doznání, v němž obžalovaný podrobně uvedl, od koho
a komu drogy prodával. Na druhou
stranu trest původně navržený státním zástupcem mi přišel nepřiměřeně nízký, a to zejména s ohledem
na bohatou trestní minulost obžalovaného a také fakt, že s prodejem

drog začal ihned po svém propuštění z vězení,“ okomentoval podmínky dohody soudce Petr Vrtěl.
Rozsudek je již pravomocný,
nicméně uvedený trest není pro
Pavla Gábora posledním. Další dostane v souvislosti s krádežemi, jichž
se během svého posledního pobytu
na svobodě dopouštěl. Ty však zatím
prostějovský soud neprojednával.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Z přečinu krádeže podezírají prostějovští policisté dosud nezjištěného pachatele, který ve středu
31. března v prodejně v Koželuhově ulici v Prostějově odcizil
z pokladny finanční hotovost 10
000 korun. Při činu pachatel využil toho, že obsluha prodejny pracovala ve skladu, ale dveře nechala nezajištěné. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu krádeže.
Za ten pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.

Bezdomovec přespal
v cizím
Z přečinu porušování domovní
svobody prostějovští policisté
podezírají třiadvacetiletého bezdomovce z Prostějova. Tohoto
skutku se měl dopustit už před
měsícem, když se před nočním
mrazem ukryl v garáži rodinného domu v ulici Jana Kuchaře
v Prostějově. Předtím však musel překonat oplocení pozemku. Ráno si přispal a probuzen
tak byl synem majitelky domu.
Mladík na spáče zakřičel, načež
muž z místa utekl. Policisté obvodního oddělení provedeným
důkladným šetřením jako podezřelého ze skutku vypátrali právě zmíněného bezdomovce, načež podezřelý se k činu následně
i přiznal. Ve věci je konáno
zkrácené přípravné řízení. Podezřelému muži za jeho jednání
v případě odsouzení hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.

Vykradl výdejní boxy
Vnoci z pátku 26. na sobotu
27. března došlo ke krádežím
vloupání v Okružní ulici u obchodního domu Kaufland.
Neznámý pachatel vypáčil
a poškodil několik výdejních
boxů pražské společnosti a odcizil odtud prozatím nezjištěné
množství zboží v hodnotě okolo
5 000 korun. Daleko vyšší škodu
však napáchal na poškozených
boxech, která se vyšplhala až na
nějakých 50 000 korun. Vloupání policisté šetří pro trestné činy
krádeže a poškození cizí věci
s osmiletou trestní sazbou.

Nesplácela, půjčila si zase
Hotovost ve výši něco málo přesahující 40 000 korun si v roce
2019 půjčila od společnosti poskytující tyto služby žena v seniorském věku z Prostějova.
Sjednala si tři úvěrové smlouvy a zatajila, že má již z dřívější
doby závazky týkající se splácení
předchozího úvěru. Domluvené
splátky ovšem neplatila a tím se
obohatila o výše uvedenou částku. V těchto dnech ji policejní
komisař obvinil z trestného činu
úvěrového podvodu s trestem
odnětí svobody, který dle zákoníku může být až dvouletý. Jaká
bude její budoucnost, o tom částečně rozhodne i soud.
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Posílejte sváá
P
miminka

došlo na naši adresu...

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

PROSTĚJOV „Základní škola
a Mateřská škola Jana Železného
na Sídlišti Svobody v Prostějově realizovala projekt dětí 3. A a jejich
kamarádů z 5. C spolu s učitelkami paní Kopeckou a Heinischovou.
A o co šlo?
Na začátku to byla myšlenka o pomoci, empatii, skutcích a jejich naplnění. Děti se pro projekt velmi nadchly.
Pekly, vařily, zdobily, vyráběly, psaly
diplomy, vzkazy, malovaly... Ono stačí
jen málo, abychom udělali svět zase
o trošku lepší. Našim třeťákům a páťákům se to povedlo. Mysleli na druhé.
Na ty v první linii, kteří se starají o naše
zdraví a naše životy. Zamysleli se nad
sílou jedince, sílou pozitivního myšlení,
významem spojení slov ´od empatie,
k činům´. Uvědomili si, jak je důležité
pomáhat. Plnili pracovní listy, vyrobili
strom Vzkazovníček, povídali si o tom,
co vše dokáže laskavost. Abstraktní slovo, které tolik znamená! Odměnou jim
byly úsměvy zdravotníků prostějovské
nemocnice a jejich velké díky. Bylo to
krásné odpoledne. Plné emocí a dojetí.
I na slzičky došlo… Ale byly to slzy
štěstí, že nám skutek neutek.
Dalibor Ovečka, ředitel ZŠ
a MŠ Jana Železného, Prostějov
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PROSTĚJOV Na Obchodní akademii v Prostějově už nějaký čas vyvíjí
své aktivity studentská firma HappyDoggo, která působí pod záštitou
firmy JA Czech. Náplní činnosti
šikovných mladých lidí je výroba
ekologických hraček pro pejsky.
A v krajské soutěži o nejzdařilejší
firemní logo dominovala!
„Specializujeme se na výrobu eko
hraček a prodej pamlsků pro psí
miláčky. I přes špatné covidové ob-

dobí jsme měli tu čest se zapojit do
mnohých soutěží. Například o JA
top logo. Dali jsme si opravdu hodně záležet,“ svěřila se Večerníku Lucie Jakubcová, ředitelka studentské
firmy HappyDoggo při Obchodní
akademii Prostějov.
Jak logo vznikalo? „Jelikož podporujeme nadaci Jezevčíci v nouzi v Olomouci, tak jsme použili jezevčíka
a celkově se všechny barvy naší firmy
pohybují v černé a červené,“ prozradi-

la Jakubcová s tím, že v soutěži slavila
úspěch. „Umístili jsme se na prvním
místě za celý Olomoucký kraj! Tato
zpráva nás velice potěšila, jelikož se
můžeme podívat do Štrasburku do
Evropského parlamentu. Je to pro
nás velká čest,“ usmála se ředitelka
studentské firmy HappyDoggo při
Obchodní akademii Prostějov.
Nezbývá než studentům popřát další
úspěch v celostátním kole soutěže
o JA top logo.
(mik)
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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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PROSTĚJOV Ani děti z prostějovské základní školy v Melantrichově
ulici nezůstaly bokem velikonočního dění. Malováním vajíček
a následným nastrojením stromku
před budovou školy si společně
s učitelkami připomněly Velikonoce, navíc si také vyšly do přírody.
U Hloučely se zapojily do úkolů
Stezky poznání.
„Naše škola vyhlásila předvelikonoční
akci ´Za vajíčko vajíčko´ a na čtvrtek
pětadvacátého a pátek šestadvacátého
března vyzvala všechny žáky e-mailem k domácí výrobě velikonočních
kraslic. Vychovatelky školní družiny
dva dny po sobě vybíraly malovaná
vajíčka, za odměnu si pak žáci odnesli

ä¾EK\d/GNCPVTKwM[qUGRCM\×éCUVPKNKVCMÆRQ\P¾XCEÊUQWV÷åGXDKQMQTKFQTW*NQWéGNC
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(QVQ<iC/i/GNCPVTKEJQXC

vajíčka čokoládová. Pak všichni společně ozdobili strom před školou a teď
probíhá tipovací soutěž, kolik je kraslic
na stromě,“ sdělila Večerníku Kamila
Sedláčková, zástupkyně ředitele školy
v Melantrichově ulici.
Akce pro děti z „Melantrišky“ ale
pokračovaly. „V pátek 26. března se
uskutečnila Stezka poznání u Hloučely, do které se mohly zapojit děti
z prvního stupně spolu se svými rodiči nebo staršími sourozenci. Na akci
se také rozdávala velikonoční vajíčka

za účast. Bylo připraveno třicet karet
s různými úkoly, rébusy a hádankami.
Procházka trvala asi hodinu, stezka
byla dlouhá zhruba kilometr, začínala
u Cavala a zapojilo se do ní okolo sedmdesáti dětí. V pondělí devětadvacátého března pak proběhlo malování
křídami na chodník, kterého se účastnili naši prvňáčci. Malovala se hlavně
srdíčka jako poděkování našim zdravotníkům v této těžké koronavirové
době,“ shrnula děj ze ZŠ Melantrichova Kamila Sedláčková.
(red)
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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Video ze zastupitelstva?
'UDKëäSiVSURSiUMHGLQFŢ
Opozice v prostějovském zastupitelstvu znovu naříká. Vzhledem k tomu,
že se kvůli pandemii covid-19 jednání
vrcholného politického orgánu našeho města přesunula z tradičního místa
obřadní síně radnice do hlavního sálu
Společenského domu, zůstalo nákladné zařízení pro přenos živého vysílání
na radnici. Videopřenosy z „kaska“
tedy už více než rok neexistují.
Žádná škoda, protože za poslední
čtyři roky, co kamery snímaly mnohdy i dvanáctihodinové diskuse komunálních politiků, se počet diváků
ochotných sledovat nechutné hádky
a dohady zminimalizoval na pouhé
jedince.
Ovšem opozičníkům to vadí a vyzvali radu města k přestěhování kamer
z obřadní síně do sálu Společenského
domu a k obnovení tak požadovaných

videopřenosů. V tom případě se ale
ptám, proč? Roční náklady na zabezpečení přímých přenosů, které mohou
občané sledovat na webových stránkách města, se pohybují okolo půl
milionu korun. Poslední „snímanou“
schůzi zastupitelstva na začátku roku
2020 přitom sledovaly už jen čtyři desítky diváků, a to ještě tak, že si přenos
pustily jen na pár minut. To je hodně
drahý špás pro pár lidí!
A právě opozice by přece měla hlídat,
aby peníze daňových poplatníků byly
vynakládány s maximální snahou
šetřit! Ostatně z každého jednání
zastupitelstva je posléze zveřejněn
doslovný přepis z celé schůze. Video?
Zbytečné. Pokud opozičníci chtějí
exhibovat před kamerami, nechť se
přihlásí do některé televizní reality
show!

TOMÁŠE KALÁBA

Jak se dostat z paneláku
Zařekl jsem se, že o pandemii už nenapíšu ani řádku. Ani o ní už nebudu číst,
obsah zpráv na internetu se mi tím podstatně zúží a ušetřím čas. Zrak mi ale
padl na nadpis „Dvaadvacet rad, jak
se ochránit před koronavirem“. Safra,
tak ještě přečtu tohle, přece jen to může
být k užitku, do špitálu bych se přece jen
zadarmo dostat nechtěl.
Projížděl jsem očima jednotlivé rady.
Nejezdit výtahem. Ano, malá špeluňka,
nevětraná, sousedé v baráku taky nepatří všichni k těm ohleduplným, někdo
kýchne, já tam vzápětí pojedu a jsem
jasný. Dobrá, výtahem ne.
Nechodit po schodech. Lidé tam při
cestě nahoru více funí, více kapének se
dostane do ovzduší, kdo tam pak půjde,
natáhne aerosol i s viry. Logické.
No jo, ale vždyť bydlím v pátém patře!
Áááha, tak tady je někde chyba. Kouknu na autora, anglicky znějící jméno
dává tušit na pisatele žijícího v anglosaských zemích. Blesknou mi hlavou
americké filmy, kde u několikapodlažních domů bývá venkovní požární schodiště. Už jsem doma, tam si hlavu dělat
nemusí, seběhnou to venkem a jsou
v pohodě.

Jenže já jsem teď také doma a časem
bych potřeboval ven. Pravda z balkónu
by šlo slanit dolů na chodník, ale nejsem
zrovna vyznavačem horolezeckého
sportu (vlastně žádného), a potřebná
výbava v podobě lan, karabinek a všelijakých úchytů mi jaksi doma chybí.
Také by asi bylo představenstvo našeho
družstva proti, kdybych při zpáteční
cestě zatloukal cepínem úchyty do udržované omítky.
Znalost literatury o slavných útěcích mi
také moc nepomohla, ve skříni jsem našel jen šňůru na prádlo a pevnost prostěradel už taky není, co bývala. „Kladka!“
vzpomněl jsem si díky tomu, že jsem
dával ve škole pozor ve fyzice. Kdyby se
upevnila na střechu, mohli by jí využívat i sousedi bydlící nad a pode mnou!
Jenže zkuste zavolat v této době řemeslníky! Prvně se vás zeptají, jestli máte test
na covid. A jak asi, když nemůžu ven?
Nápady začaly docházet. V televizi
zrovna běžela oblíbená hra „Co na to
Češi“. Chvíli jsem poslouchal leckdy
nesmyslné otázky a napadlo mě, že by
nebylo špatné poslat tam otázku, jak
se dostat z paneláku, když bych neměl
chodit po schodech ani jezdit výtahem.

Fakt by mě zajímalo, co by dalo těch
imaginárních sto Čechů jako top. Trocha inspirace by neškodila.
Když už fakt nebylo zbytí, rozhodl jsem
se z čirého zoufalství rozdělat v bytě
menší ohýnek. Hasiči opravdu přijeli
a po žebříku jsem se dostal venkem zcela bezpečně bez rizika obdržení covidu
dolů. Než jsem se vrátil z nákupu, bylo
uhašeno. Poprosil jsem ochotné záchranáře, jestli bych mohl použít žebříku
i na cestu domů. Byli překvapivě ochotní
a slíbili, že to zařídí.
Divil jsem se, proč slyším zase sirénu
a zanedlouho jsem se cítil i na pusté ulici
poněkud stísněně. Ani tašku s nákupem
jsem nemohl vzít, ruce jsem měl divně
zamotané. Pak mě něco píchlo a dál si
nepamatuji nic.
Probudil jsem se v jednoduše vybaveném pokoji, celém bílém. Asi tam bývala zima, protože stěny byly zatepleny
jakousi molitanovou výplní. Koukl jsem
z okna. Hurá, jsem v přízemí. Výtahem
ani po schodech nemusím. Otevřel
jsem okno a lačně se nadechl jarního
vzduchu. Akorát ty mříže mi vadily ve
výhledu. Ach jo, zase se nikam ven nedostanu!

HEJBNI ŠPEKY A OSLAV SVÌTOVÝ DEN ZDRAVÍ!
Nevadí, že jsme jako bečky, hlavně že jsme neumřeli na
covid! V duchu tohoto ironického hesla by se mohly nést
letošní oslavy Světového dne zdraví, které každoročně připadají na 7. dubna. Je hodně smutné sledovat, jak se z obezity během uplynulého roku stal skutečný hit sociálních sítí.
Internet zaplavilo tsunami obézních šťastlivců propagujících svůj životní styl. Kdo si uchoval zbytek zdravého rozumu, mohl by si Světový den zdraví připomenout nejlepší
možnou medicínou, tedy pohybem. A třeba toho zvládne
i víc, než že vyrazí pěšky do lékárny.

A

si nikdy v historii se nadváha
mnohých z nás tak nezhoršila
jako v průběhu uplynulého roku. Přitom tomu tak vůbec nemuselo být.
I díky homeoffice si řada lidí ušetřila zdlouhavé dojíždění autem do
práce. Tento čas mohli i se svými
dětmi věnovat sportu – chodit běhat či si doma vymyslet doma nejrůznější cviky. Jenže drtivá většina
z nás podobné návyky nemá a opravdu jen málokdo je schopný je rozvíjet
u svých dětí. I proto se čas, kdy jsme
„zůstali doma“, na nás podepsal skutečně katastrofálním způsobem. Pandemie koronaviru jde totiž ruku v ruce
s epidemií obezity, která pro vytížené

zdravotníky bude nepochybně představovat podobnou, ne-li větší zátěž
než všechna respirační onemocnění
dohromady.
a obezitou ve většině případů stojí
lenost. Nicméně to není vše. Právě
během uplynulého roku mnozí z nás
zjistili, že jídlo je svého druhu droga
a kdo jí jednou podlehne, bývá ztracen.
Jednou z největších komplikací bývá
tzv. „vlčí hlad“. Člověk se celý den v pohodě drží a jí tak akorát. Jenže večer
mu něco přeskočí v hlavě a vyluxuje
lednici. Pokud by někdo dokázal vymyslet lék na odstranění „vlčího hladu“,
udělal by snad ještě větší terno než s patentem na očkování proti koronaviru.

Z

Z

ásadní komplikací je i fakt, že jíst
musíte, i když jste obézní. Feťák,
který chce skončit, má jedinou šanci, jak
přestat – už nikdy si drogu nevzít. Pokud si dá „jen trošku“, tak v tom jede už
napořád. S přejídáním je to přitom naprosto stejné. Obezita by se tedy měla
léčit stejně razantně jako závislost na
drogách či alkoholu. Jenže ani dlouhodobější pobyty v léčebnách nikdy
nemohou být úspěšné bez patřičné
motivace a následné zásadní změny
životního stylu. Je však skutečně paradoxní, že právě v době, kdy jsou stále
omezeny veškeré sporty, si připomínáme Světový den zdraví, jenž je už 71
let spojen s výzvou, abychom pečovali
o svou tělesnou kondici.
řesto na změnu nemusí být nikdy
pozdě. A jestli nám k tomu může
něco pomoci, pak je to probouzející se
příroda. S aktuálním nástupem teplého
jarního počasí budeme moci opustit
naše brlohy a vyrazit na kola či kolečkové brusle. Tenhle fakt je naštěstí zcela
nezávislý na počtech pacientů v nemocnicích i vládních opatřeních. Pokud
však nevyužijee ani tuto šanci, pak už
nám nepomůže vůbec nic.
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Ahoj všichni,
nedá mi to, abych se tentokrát kapku
neohlédl do března a k něčemu se nevyjádřil. Tehdy se nám v republice rozmohl
takový nešvar. Na pár místech – v Ostravě, Uherském Hradišti či Českých Budějovicích – se něco událo, následně byl plný
Facebook videí z těchto událostí a k nim
se rozproudila ale opravdu vcelku brutální diskuse, která se pak přenesla i do
celostátních médií a tiskovin.
Mnozí z vás se již asi dovtípili, o čem mluvím, a těm ostatním to vysvětlím a hned
přidám i svůj vlastní názor. Na výše
jmenovaných místech, ale určitě i jinde se
někteří občané nechovali v souladu s aktuálními protiepidemickými nařízeními,
a tudíž se často i na upozornění spoluobčanů dostali do kontaktu s represivními
složkami. Vůči těmto se i nadále chovali
arogantně a vyzývavě, proto dané represivní složky použily zákonné prostředky
k nastolení pořádku. A teď ten názor.
Videa, která jsme viděli, neměla povětšinou začátek, kde by byla vidět akce,
viděli jsme pouze reakci, což vyvolalo
o celé události milnou představu. Pokud
někdo nedodržuje, co má, a ještě navíc
provokuje, pak logicky může očekávat,
že dobře nedopadne. Za prasárnu považuji zaštiťovat se u těchto provokací
dítětem, protože dítě jako živý štít snad
používal jen ten dobytek z Islámského
státu. Na druhé straně si ovšem nemyslím, že je potřeba na provokatérovi
trénovat úpolové sporty, protože to, co
například předvedl „budějický“ příslušník, mi připomnělo vítězný chvat
Lukáše Krpálka v zápase v kategorii
nad sto kilogramů. A mě jen napadlo
zeptat se toho příslušníka na dálku:
„To jako fakt?“ Chápu dlouhé služby
a přetažené nervy a něco o tom vím, ale
tohle fakt ne!
Tudíž jsem rád, že v prostějovském regionu represivní složky používají zdravý rozum. A za to jim chci poděkovat.
Snad se rozum vrátí i do hlav některých
spoluobčanů a podobná videa už neuvidíme.
Marty

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA
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/LGLMVRXRSUDYGXÄXÎDWD
Před dvěma týdny jsem se po dlouhé době byla projít kolem Hloučely. A co jsem
viděla, z toho mi bylo smutno! Nabyla jsem dojmu, že z celého biokoridoru se
pomalu stává nová skládka odpadu. Co jsem zde viděla, to mi opravdu hlava
nebere. Tam ležela pneumatika, jinde obrazovka ze staré televize, igelitové tašky
plné odpadu z domácností, pohozené PET lahve i skleněné lahve od piva a další
a další věci, které sem nanosili lidé. Jak proboha někdo může takové věci vyhazovat do přírody? Od čeho jsou popelnice, kontejnery na tříděný odpad nebo
sběrné dvory? Ano, lidi jsou opravdu čuňata!
Věra Nakládalová, Prostějov

%LRRGSDGXMHPQRKHPYÉF
Už před lety jsem uvítala, že se město rozhodlo svážet bioodpad, navíc zájemcům rozdalo zdarma stovky biopopelnic. Byla jsem snad jednou z prvních,
kteří této příležitosti využili. Máme u domu velkou zahradu a do té doby
jsme veškerý odpad buď pálili, nebo dávali do běžných popelnic. V těchto
jarních týdnech se ale odpad ze zahrádek násobí, protože každý se vrhl do
práce po dlouhém zimním období. A tady nastává problém, kam s ním. Chápu, že to stojí peníze, ale nemohlo by město právě v těchto chvílích zajistit
odvoz bioodpadu každý týden místo čtrnáctidenní prodlevy? Určitě by to
každý ze zahrádkářů uvítal, protože větví, suché trávy, listí a dalšího odpadu
je tolik, že jeho odvoz jednou za dva týdny prostě nestačí.
Milena Kolaříková, Prostějov
1½GUDzÉQHQÉQDNvHIW
Napadlo mě, že když o budovu místního nádraží v Prostějově projevila zájem také Policie ČR, která by sem ráda umístila jedno ze svých obvodních
oddělení, tak proč se do záměru prodeje nepřihlásí také Ministerstvo vnitra?
Proč se čeká, až budovu koupí někdo jiný, zrekonstruuje ji, teprve potom
ji nabídne k pronájmu pánům policistům? To samé se týká i města. Když
magistrát plánuje přebudovat interiér stařičké výpravní budovy na kanceláře,
měl by místní nádraží také koupit. Já osobně jsem proti tomu, aby nádražní
budovu kupoval soukromý subjekt nebo podnikatel, který ji bude mít lidově
řečeno jen na kšeft. To nikdy nepřineslo nic dobrého.
Milan Koudelka, Prostějov
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Proè drahé videopøenosy?
Každá opozice, ať už v Parlamentu, nebo v zastupitelstvech krajů, měst či obcí,
má dbát na to, aby vládnoucí garnitura hospodařila účelně a co nejvíce šetřila
penězi daňových poplatníků. Ale jak se chová opozice v prostějovském zastupitelstvu? Namíchl mě požadavek „soudruha“ Ošťádala, který kritizuje absenci
videopřenosů z jednání zastupitelstva a požaduje okamžité obnovení přímých
přenosů. A já se ptám proboha proč? Pro těch patnáct nebo dvacet zoufalců,
kteří se na to dívají a před nimiž opoziční zastupitelé exhibují? Pane Ošťádale,
zajištění videopřenosů stojí městskou pokladnu ročně na půl milionu korun,
uvědomujete si to vůbec? A má cenu pro pár lidí utrácet tolik peněz, obzvláště v této těžké covidové době, kdy se všude jinde šetří doslova každá koruna?
Vždyť za ty peníze by se dala opravit například spousta chodníků ve městě. Počínání prostějovské opozice mě velice zklamalo. Byť jsem ji volil. Nechová se
ale jako správný hospodář.
Jiří Langer, Prostějov

21020510132

V úterý 30. března dopoledne
měřila stanovenou rychlost na
úseku dálnice D46 ve směru od
Vyškova na Olomouc hlídka policistů. Na radaru zachytila osobní vozidlo Škoda Octavia, které
jelo v místě s nejvyšší povolenou
rychlosti 110 km/hod. o 29 km/
hod. rychleji. Vozidlo hlídka
dojela a zastavila u motorestu
v obci Vranovice. Řidič předložil veškeré potřebné doklady
k vozidlu i ke své osobě a taky
se podrobil dechové zkoušce na
možné předchozí požití alkoholických nápojů. Bohužel pro
něj mu vyšla zkouška pozitivní
s hodnotami 1,21 a 1,12 promile
alkoholu v dechu. Hlídce sdělil, že předchozího večera vypil
sedmičku vína. S odběrem krve
souhlasil a hlídkou byl převezen do prostějovské nemocnice.
Dále v jízdě pokračovat nesměl
a na místě přišel o řidičák a zaplatil i pokutu za překročení
rychlosti. V současnosti je jeho
jednání šetřeno jako trestný čin
ohrožení pod vlivem návykové
látky.

Rychle a pod vlivem

Pravděpodobně v nočních hodinách z pátku 26. na sobotu
27. března se neznámý lapka vloupal do stavební buňky
v Držovicích. Nejprve musel
překonat překážku v podobě
kovové petlice, visacího zámku a uzamčených dveří, což
pro něj nebyl zřejmě moc velký problém. Jakmile si uvolnil
cestu, vnikl dovnitř a odnesl
s sebou nalezený nivelační laser v plastovém kufru i s příslušenstvím. Společnosti, která je
vlastníkem stavebního zařízení,
způsobil zloděj škodu 40 000
korun a další škodu ve výši 1
200 korun na poškození petlice
a dveří. Případ policisté evidují
a šetří pro trestný čin krádeže.

Okradl stavbaře

Minulé úterý 30. března dopoledne se na policisty prostřednictvím operačního střediska
obrátil muž, který uvedl, že
v katastru obce Protivanov našel
zřejmě dva granáty. Hlídka, která byla na místo nálezu vyslána,
vyhodnotila, že se opravdu jedná o munici, a proto byl přizván
odborník z pyrotechnické služby. Ten jen potvrdil správnost
posouzení nálezu hlídkou a dodal, že se konkrétně jedná o dva
dělostřelecké granáty, jeden
protibetonový ráže 15 centimetrů a druhý protipancéřový o ráži
7,5 centimetru. Specialista munici zajistil a převezl k odborné
likvidaci.

V lese našel granáty
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tentokrát vyhnul povinnému testování na hranicích,“ vtipkoval starosta Nezamyslic Vlastimil Michlíček.
Před dvěma lety v městysi dokonce
zprovoznili on-line kameru, která
z budovy místní školy mapuje dění
přímo na hnízdě. „Už jsem o návratu našeho čápa informoval ředitele
školy, aby kameru zapnul,“ přislíbil
Michlíček.
Ve stejný den jako v Nezamyslicích
byl poprvé čáp spatřen také v Konici. „Zrovna dnes mi kolegyně říkala,
že už je tady,“ potvrdil Večerníku na

Z dostupných informací pak vyplývá, že čápi se vrátili také například
do Bohuslavic, Bílovic či do Krasic,
kde mají hnízdo na komíně v areálu
Galy. „Zajímavé je, že například ve
Vrbátkách, kde mají tito ptáci přímo
ideální podmínky pro hnízdění, se
jim dlouhodobě nedaří vyvést mladé,“ prozradil jednu ze zajímavostí
mladý amatérský ornitolog Tomáš
Oplocký, který Večerník upozornil
ještě na jedno hnízdo. „Zhruba před
třemi lety bylo na komíně potravin
v Soběsukách, ale už tam není, někdo ho musel shodit,“ posteskl si
Oplocký, podle něhož je relativně
brzký návrat čápů zpět na hnízdiště
poměrně překvapivý. „Celkově se

96REÈVXN½FKXzKQÉ]GRQHPDMÉ

Zelený čtvrtek Michal Dlouhý, jemuž
se čáp usídlil na komíně jeho nemovitosti v sousedství hlavního kostela
Narození Panny Marie.

ale dá říci, že se většina stěhovavých
ptáků letos vrací o něco později jako
v předchozích letech. Důvodem
byla chladnější zima. V tom, kdy
přesně ptáci přilétnou, hraje velkou
roli skutečnost, odkud se vrací,“ vysvětlil Tomáš Oplocký.
Kromě těch bílých se k nám vrátili
i vzácnější čápi černí. Ti byli pozorováni v okolí Brodku u Konice a také
Kralic na Hané. Kde přesně hnízdí,
však není známo.



PROSTĚJOVSKO S přeraženou přední nápravou skončila jízda po dálnici
pro šoféra cizí státní příslušnosti. Dvaatřicetiletého muže podle všeho za volantem Fordu přemohla únava a v mikrospánku to napálil do svodidel.
V úterý 30. března po čtvrté hodině řídil
dvaačtyřicetiletý cizinec vozidlo Ford
Galaxy po dálnici D46 ve směru od Olomouce na Prostějov. „Na sedmadvacet
a půltém kilometru v katastru obce Držovice, ztratil podle vlastních slov vlivem
mikrospánku, kontrolu nad řízením

a bočně narazil do středových svodidel.
Po probuzení se mu podařilo s vozidlem
již bezpečně zastavit. Ke zranění osob
nedošlo a škoda na automobilu i přibližně sedmimetrovém úseku svodidel byla
předběžně vyčíslena na sto tisíc korun,“
informoval o havárii František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Alkohol u řidiče policisté na místě vyloučili provedenou dechovou zkouškou.
„Jeho přestupek vyřešili uložením pokuty,“ dodal.
(mik)
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VRANOVICE Tohle bude komplikace. Každý, kdo vyrazí z Prostějova do Brna či se k nám bude
vracet ve směru od moravské metropole, musí počítat s plánovanou
opravou dálnice D46 v úseku od
Vranovic až po hranice Olomouckého kraje. Ta byla zahájena uplynulou středu 7. dubna a potrvá až
do začátku října letošního roku. Po
většinu této doby bude doprava vedena v jednom jízdním pruhu.
Během nadcházejícího půlroku by za
zhruba 157 milionů korun mělo dojít
ke kompletní opravě povrchu vozovky v obou směrech. Práce jsou naplánovány do několika etap. „Rekonstrukce proběhne na trase kilometrů
9,2 až 16,7 vlevo a 12,3 až 16,7 vpravo. Práce potrvají do října letošního
roku, předmětem půlročních prací je
rekonstrukce povrchu vozovky provedením výměny krytových vrstev.
Po přípravné fázi budou postupně
uzavřeny nájezdy a sjezdy u Vranovic-Kelčic a Brodku u Prostějova. Vše
by mělo být hotovo do osmadvacá(QVQĄ5&

tého září,“ prozradil Miroslav Mazal konstrukcí mostu přes D46 v Žešově.
z týmu komunikace Ředitelství silnic Ta byla zahájena již koncem března
a dálnic ČR. Výše uvedená oprava a trvat by měla až do 22. srpna 2021.
(mls)
D46 bude rovněž koordinována s re-
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Nebýt všudypřítomných respirátorů
a opáskované zahrádky, člověk by třeba
oproti jaru 2019 nepoznal rozdíl. I když
v Plumlově se toho nemálo změnilo.

Michal SOBECKÝ

PLUMLOV V komorní atmosféře
začala letošní sezóna plumlovského
autokempu Žralok, jehož brány se ve
čtvrtek letos poprvé otevřely. Příchozí si mohli zakoupit langoše či piva,
v provozu byla obě okénka občerstvení. A kdo měl cestu kolem, ten se
taky pro nějakou tu dobrotu zastavil.

Do velikonoční středy se do sázení
přihlásilo celkem sedm zájemců, na
první den čtyři a na druhý tři. Další se
k nim mohou ještě přidat. „Den před
termínem sázení vykopou na předem
daných místech díry o rozměrech, na
nichž se s nimi domluvíme. O den později pak na místo přivezeme konkrétní
stromek a oni si ho budou moci zaházet. Následovat ještě budou další úpra-

Martin ZAORAL

NĚMČICE NAD HANOU S výborným nápadem, jak přispět k lepšímu
prostředí ve městě, kde žijí, přišli
v Němčicích nad Hanou. Lidem
tu rozdají celkem 26 stromů, které si budou moci oni sami zasadit
a svým způsobem si je tak „přivlastnit“. Sázet by se mělo už tuto sobotu
10. dubna, druhá várka pak přijde na
řadu o týden později.
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Kemp získal nový bufet, za tu dobu
vznikl pomník neznámého pijana, taky
došlo na kopání kanalizace. „Houpačku
zde teď kvůli tomu nemáme. Ale chystáme udělat velké dětské hřiště. A tam
kousek lanovou dráhu,“ ukazuje Večerníku správce kempu Petr Piňos.
Jenže otevřeli v situaci, kdy není jisté
ani rozvolnění, ani možnost cokoli
organizovat. „Akce naplánované jsou.
Zatím jen škrtám a škrtám,“ povzdechl
si Piňos. V kempu navíc z důvodu protikoronavirových nařízení vlády není
možné nikoho ubytovat.

vy. Na závěr bude u stromku umístěna
cedulka obsahující jak název stromu,
tak i jméno rodiny, která jej zasadila.
Jedna rodina může vysadit i více stromů,“ vysvětlila Eva Nezdařilová z Městského úřadu Němčice nad Hanou, která celou akci koordinuje.
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Přesná hodina sázení zatím nebyla
stanovena. „S konkrétními lidmi se
telefonicky dohodneme, kdy se případně na daném místě přesně sejdeme. Už nyní je jisté, že začít budeme
muset od rána,“ prozradila Nezdařilová.

BEDIHOŠŤ Ukradených osmnáct metrů čtverečných dlažby
bude v Bedihošti minimálně nějaký čas chybět. Po cyklostezce přitom mimo jiné chodí lidé mířící

na hřbitov z blízkého parkoviště.
Místo dlažby je tu však od uplynulé soboty pouze štěrk, takže
cesta může být zejména pro starší
chodce i nebezpečná.

z titulní strany

„Někdo si to vzal, aby měl dlažbu pod
pergolu nebo někam sobě na dvorek.
Jestli toho člověka chytnu, tak mu
garantuji, že už nikdy nic neukradne,
i kdybych si to měl odsedět,“ netajil
své rozčílení starosta Bedihoště Jiří
Zips, který v sobotu 3. března dopoledne přivolal na místo policisty

a hned vzápětí se pustil do vyšetřování na vlastní pěst. „Právě objíždím
okolní obce, jestli někde neuvidím
čerstvě složenou hromadu zámkové
dlažby,“ prozradil exkluzivně Večerníku krátce po sobotním obědě Zips,
který vyzval všechny, aby jej na případného zloděje upozornili. „Za jeho

9

dopadení dám z vlastní kapsy deset
tisíc korun!“ zdůraznil starosta, podle něhož hodnota ukradené dlažby
je asi osm tisíc korun. „Její opětovné
položení však může přijít i na více jak
dvojnásobek,“ uzavřel Jiří Zips s tím,
že dlažba by se v dohledné době měla
na stezce opět objevit.
(mls)
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Plumlov (mls) - Do obnovy bývalé
cesty mezi Žárovicemi a Krumsínem
se chtějí pustit v Plumlově. Mělo by se
tak stát v rámci aktuálně připravovaného projektu rozsáhlých pozemkových úprav. Mimo to by v rámci nich
měla vzniknout cesta na Pavlečkovu
skálu, první část cesty na „kostipálnu“
v Žárovicích a přístupová komunikace k chatám nad Hamry.

V okolí Plumlova
obnoví cesty

Přemyslovice (mls) - Částečná uzavírka čeká řidiče v Přemyslovicích
na hlavní silnici vedoucí z Hluchova
ve směru do Konice. Důvodem jsou
výkopy související s pokládáním inženýrských sítí. S pracemi se začne
v úterý 6. dubna a jsou naplánovány
až do 31. května. Práce jsou rozplánovány na dvě etapy.

Øidièe pøekvapí semafory

Ochoz (mls) - I v Ochozi se naplno rozjela stavba kanalizace a ČOV.
V souvislosti s tím bude uzavřen průjezd obcí ve směru do Vyšehradu. Kdo
pojede od Rakůvky do Konice, bude
to muset vzít přes Klužínek, Hvozd
a Březsko. Uzavírka potrvá od 19. dubna do 31. října.

Budují kanalizaci

Konice (mls) - To bude změna. Od
dnešního dne, tedy od úterý 6. dubna, se bude po náměstí v Konici projíždět v obou směrech. Důvodem
je úplná uzavírka Karafiátovy ulice
v souvislosti s opravou vodovodu.
Uzavírka by měla trvat až do konce
května.

Po námìstí v obou smìrech

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
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kde hnízdí èápi...
Bílovice
%HGLKRvy

Bohuslavice
Hrubèice
Konice
Nìmèice
Nezamyslice
Otinoves
Prostìjov-Krasice
Vrbátky

zdroj: www.birds.cz
a PROSTĚJOVSKÝ Večerník
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Drtivá většina čápů bílých se už vrátila na svá tradiční hnízdiště na Prostějovsku. Zřejmě nejbedlivěji jsou
tito ptáci sledováni v Nezamyslicích.
„Loni jsme na ně čekali do poloviny dubna, letos se první čáp objevil
hned na začátku měsíce. Zřejmě se

Martin ZAORAL

pro Večerník

původní
zpravodajství

PROSTĚJOVSKO Jaro už definitivně začalo! Zatímco uplynulý
víkend nás donutil ještě jednou vytáhnout zimní bundy a opatření proti koronaviru zmrazila řadu běžných lidských aktivit, příroda si dál jede ve svém vlastním režimu. Svědčí o tom i návrat
elegantních bílých ptáků na řadu míst Prostějovska. Dle svědectví místních je můžeme najít například v Bohuslavicích, Konici,
Bílovicích či Nezamyslicích, kde se již na konci týdne opět rozjel
on-line přenos z čapího hnízda. Čápy mohli mít i v Soběsukách,
hnízdo z tamního komína však zmizelo.

Do Nezamyslic i Konice se vrátili přímo na Apríla
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6. dubna 2021
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aneb jsme s vámi u toho...

WWW.VECERNIKPV.CZ

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

zprávy z regionu

region
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6. dubna 2021

rozhovor večerníku

WWW.VECERNIKPV.CZ

Pavlína Sedláková si splnila životní sen a stala se učitelkou
PROSTĚJOV Někteří z nás své
zaměstnání berou jako poslední
zoufalý způsob, jak přijít k penězům. A jsou mezi námi naopak
tací, pro něž je jejich profese splněním životního snu a posláním,
které je naplňuje obrovskou radostí. Samozřejmě že ti druzí
jsou v životě mnohem šťastnější,
navíc se mezi nimi najdou i lidé,
kteří ostatním z vlastních zdrojů
napouští velký bazén optimismu.
V něm se obvykle s nadšením vykoupe každý, kdo k tomu dostane
příležitost. Právě mezi tyto vzácné lidi nepochybně patří učitelka
prvního stupně základní školy
v Nezamyslicích Pavlína Sedláková (na snímku), kterou její žáci
nominovali v anketě o nejoblíbenějšího učitele ČR Zlatý Ámos.
A přestože tento titul oficiálně
nezískala, jejím svěřencům už nikdo nevymluví, že by právě u této
dámy byl v těch nejlepších rukou.
Tohle vše byl více než dobrý důvod pro náš rozhovor, který se točil nejen kolem školství.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL
yy Hodná, chytrá, hezká, laskavá, pozorná, plná nápadů a hlavně spravedlivá! Přesně takto vás
charakterizovali vaši čtvrťáci. Je
něco, v čem by s nimi například
váš manžel nesouhlasil?
„Dle manželových slov na mě tato
charakteristika sedí i v běžném životě. Jsem optimisticky laděný člověk,
který se rád usmívá. S úsměvem
a dobrou náladou jde vše snáze.“
yy Vaše třídní heslo je „Jsme na
jedné lodi, táhneme za jeden provaz!“. Napadá mě otázka, co nejdůležitějšího jste za čtyři roky za
provaz vytáhli?
„Jedno velké přátelství, důvěru
a respekt, který mezi námi panuje.
A toho si velmi vážím. Jsme skvělá
parta. Spolužáci mají mezi sebou
velmi pěkné vztahy. Navštěvují se
i ve svém volném čase, tráví spolu
víkendy, jezdí spolu na rodinné výlety, společně tráví chvíle u koní, na
rybaření atd. Kéž jim to vydrží až do
dospělosti. Třeba mě jednou pozvou
na třídní sraz.“ (úsměv)
yy Vztah ke svým žákům, kteří
vás nominovali do ankety Zlatý
Ámos, jste si budovala čtyři roky.
Zapochybovala jste někdy o tom,
že se vám energie, kterou do něj
vkládáte, zúročí?
„Samozřejmě se někdy takové chvíle
najdou, nikoli však vůči třídě jako
celku, nýbrž vůči chvilkovým zkratům některých jedinců.“
yy A můžete zavzpomínat na konkrétní okamžik, kdy jste si říkala,
že to mělo smysl?
„Takových okamžiků je velké množství. Z konkrétních například uvedu,
když jsme se jako třída zapojili do
projektu Ježíškova vnoučata. Žáci
sami sáhli do svých pokladniček, koupili dárky, zabalili je a svými výtvory
i přítomností jsme potěšili obyvatele
domova seniorů. Také jsme si pro ně
připravili vánoční besídku, kde jsme
zpívali, tancovali a hráli na hudební
nástroje. Byl to opravdu velmi emotivní zážitek nejen pro mě, ale i pro
děti. Je třeba si uvědomovat, že nic
není samozřejmostí, je třeba pomáhat
a vážit si toho, co máme.“
yy Myslíte, že se vám to bude dařit i s dalšími třídami, s nimiž se
v průběhu svého života ještě setkáte?

„S dosavadní zkušeností si troufám
tvrdit, že ano. S každou třídou jsem
měla velmi pěkný vztah a spojovalo
nás pevné pouto.“
yy Proč a za jakých okolnostíí jste
se vlastně rozhodla pro učitelské
elské
povolání?
„Moje maminka tvrdí, že již odd maát se
lička mně bylo předurčeno stát
paní učitelkou. Svého staršího braovala‘
tra jsem prý neustále ‚sekýrovala‘
a mladšího naopak vychovávala i pečkou
čovala o něj. S dědečkem a babičkou
jsem si hrávala na školu. V první
třídě a na gymnáziu jsem měla úžasnou třídní paní učitelku. Prostěě miověk
luju práci s dětmi, s nimi se člověk
nikdy nenudí.“
yy Předpokládám, že jste svého
vého
rozhodnutí zatím nikdy nelitovatovajvíce
la. Co vám osobně však nejvíce
komplikuje profesní život?
v
„Svoji práci bych neměnila. Je pravdou, že nám přibývá čím dál více
mpliadministrativy, která nám komplikuje vlastní práci s dětmi. Jsem si ale
hužel
vědoma, že je to nutnost. Bohužel
odiči
i komunikace s některými rodiči
není jednoduchá.“
yy Co vás naopak na kantořině
ořině
nejvíce těší?
„Pro mě je největší štěstí, když vidím
rozzářené obličeje svých žáků. Jsou
ímní.
velmi empatičtí, otevření, upřímní.
Když vás obejmou, řeknou, žee jste
pro ně andělem, nakreslí vám obrázek, řeknou, že vás mají rádi... Nebo
se vám s něčím svěří... To je důkaz
toho, že moje práce má smysl. Jsem
tu pro ně. Svoji práci beru jakoo poslání.“
yy Je něco, čeho jste se kvůlii nasazení, jež nepochybně věnujete
ujete
zdát,
svému povolání, musela vzdát,
stává
neboť se vám na to už nedostává
času?
ěnuji
„Je pravdou, že své práci věnuji
m pro
hodně času. Přestože už mám
práci, neustále vymýšlím, co s dětmnit
mi podniknout a jak jim zpříjemnit
výuku. Někdy to doma se mnou
nemají jednoduché. (úsměv) Má
em.
práce je zároveň mým koníčkem.
ý
V dnešní složité době on-line výjší.
uky je příprava o to náročnější.
ne
Dopoledne vyučuji, odpoledne
ak
se věnuji dceři a do noci se pak
en,
připravuji na další školní den,
em
opravuji a podobně. Přišla jsem
tak o společné večery strávené se
svým manželem...“
yy Prožili jste on-line školní
olní
rok. Mnozí z rodičů hlásí, že jejich děti během něj upadly do
ma
jakési digitální apatie. Vy sama
jste maminkou, máte nějaký rey
cept, jak děti z tohoto stavu vyburcovat k aktivitě?
„Co nejvíce času trávit společně
a ideálně venku. Hrát hry a s dětmi
hodně komunikovat.“
yy Jakým způsobem jste v průběhu roku se svými žáky udržovala
kontakt? Pokud mám informace,
rozhodně to nebyly pouze vymoženosti moderní techniky, pokud
za ně tedy nepovažujeme například bicykl...
„Nejvíce se samozřejmě setkáváme
on-line prostřednictvím videokonferencí. Jednou za dva až tři týdny
dětem rozvážím obálky s materiály
k výuce, jako jsou třeba pracovní
listy. Vždy se ale snažím děti potěšit.
Napíšu jim dopis, vložím drobný dárek či sladkost. Ať mají taky nějakou
radost v této nelehké době. Oni mě
už nedočkavě vyhlíží z oken a čekají na můj příjezd. Jinak jsme spolu
v kontaktu přes edupage, píšeme si.
Někdy si i voláme.“
yy Jedním z hlavních cílů všech
učitelů by mělo být vzbudit u žáků
zájem o probírané učivo. Prozradíte nějaký recept, který ve škole
funguje?

„Nemám žádný recept, o který bych
se mohla podělit. Myslím, že je to zejména o osobnosti a schopnostech
každého učitele.“
yy O kolik je těžší děti zaujmout
prostřednictvím monitorů počítače? Máte alespoň v tomto případě nějaký fígl?
„Při on-line výuce stavím na základech, které jsme budovali celé
tři roky při prezenční výuce. Zaujmout děti při on-line hodinách
je určitě složitější. Při prezenční
výuce zapojuji žáky aktivně do vyy
učování. Využíváme mnoho didakk
tických materiálů a manipulačních
prostředků k rozvoji
grafomotoriky,

V minulosti jsme se zapojili do projektu Ježíškova
vnoučata. Žáci sami sáhli do svých pokladniček,
koupili dárky, zabalili je a svými
svým výtvory
i přítomností jsme potěšili obyvatele
oby
domova
připravili
seniorů. Také jsme si pro ně př
vánoční besídku, kde jsme zpívali,
zpív tancovali
a hráli na hudební nástroje. By
Byl to opravdu
velmi emotivní zážitek. Je třeba
tře si uvědomovat,
že nic není samozřejmostí, je třeba pomáhat
a vážit si toho, co máme…

yy Nebojíte se, že on-line sy
systém
vyučování povede v budoucnosbudou
ti k tomu, že mladí lidé budou
b
ještě více závislí na mode
moderních
technologiích a jiné praktické
prak
činnosti půjdou stále více
mimo ně?
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názornosti, pozornosti atd. To na
dálku nelze. Nyní máme zase jiné
prostředky, o kterých jsme dřív neměli ani tušení.“
yy Během uplynulého roku mohly mnohé děti trpět zvýšenými pocity osamění a on-line hodiny pro
ně v tomto případě mohly znamenat určité rozptýlení, kdy si toho
vzájemně chtěly hodně říci. Jak
je za takových okolností obtížné
udržet efektivitu výuky?
„Ano, to máte pravdu. Děti jsou velmi komunikativní, mají potřebu si
sdělovat informace a podělit se o své
zážitky. Po on-line hodinách dávám
dětem možnost si popovídat. Jak jste
již říkal, děti mají technologie zmáknuté. Takže už i ony samy si vytváří
své on-line schůzky, kde si povídají,
sdílí si navzájem fotky, obrázky či
videa. My jsme zrovna před velikonočními prázdninami měli on-line
‚pokec‘ se svými zvířecími kamarády. Někdo vysílal z pokojíčku, někdo
seděl na houpačce na terase, další
byli na zahradách a já na pastvině
u koní. Byl to úžasný den.“

yy Učitelé se shodovali na tom,
že vyučovat on-line celou třídu je
k ničemu a že mnohem lépe se jim
osvědčilo rozdělit si třídu do skupinek. Jak jste to řešila vy?
„Učím žáky čtvrtého ročníku. Musím říci, že v tom pro mě byla on-line výuka o hodně jednodušší než
pro jiné mé kolegy z nižších ročníků.
Čtvrťáci jsou již poměrně samostatní. Známe se od první třídy. Mám
ve třídě celkem sedmnáct žáků, což
není příliš, takže jsem si mohla dovolit učit všechny žáky najednou.
Také ale zahrnuji do výuky skupinovou práci či individuální konzultace
a zkoušení jednotlivců.“
yy Není v případě rozdělení do
skupinek problém v tom, že žáci
z rozdílných skupin se po většinu
času vůbec neuvidí?
„Z praxe vím, jak to aplikují moje
kolegyně z nižších ročníků. Od
pondělí do čtvrtka učí žáky po skupinách a v pátek mají třídnickou hodinu, kde se setkávají žáci celé třídy.
Tak mají možnost se všichni vidět,
navzájem komunikovat.“

„Myslím, že část dětí by tímto směrem směřovala i bez on-line výuky
a velká odpovědnost v tomto směru leží na rodičích, kteří by měli
dětem zajistit i jinou než virtuální
aktivitu.“

yy Myslíte si, že nějaké
prvky z on-line výuky bude
možné využít i po skončení všech
nouzových i jiných stavů?
„Určitě ano. On-line výuka má své
negativní, ale i pozitivní stránky.
Existuje velké množství aplikací na
tvorbu pracovních listů jako třeba
liveworksheets.com, interaktivních
aktivit, které lze využít na interaktivních tabulích ve třídě. V případě,
že by byl žák dlouhodobě nemocen,
lze využít videokonferencí k doučování a živě vysílat z prezenční výuky.
Těch možností je opravdu hodně.“
yy Správný učitel musí v první
řadě neustále vzdělávat sám sebe.
Myslíte, že zůstáváte stále dobrou
žákyní?
„Za ten uplynulý ‚on-line školní rok‘
se mi podařilo naučit se spoustu nových dovedností v tomto virtuálním
prostoru. Je bezpodmínečně nutné
neustále na sobě pracovat a vzdělávat se. Myslím, že jsem dobrou žákyní, účastním se on-line webinářů.
Pořád je co se učit. Jen by to chtělo
více času.“
yy Kdybyste měla kouzelnou hůlku, co byste na sobě chtěla změnit?
„Na sobě ani svých žácích bych kouzelnou hůlkou nechtěla změnit nic.
Kdybychom každý problém řešili
kouzelnou hůlkou, tak by byl život
jedna velká nuda. Nakonec jsou to
chyby, co z lidí dělá lidi.“
yy A co byste svým žákům popřála do dalšího života?
„Aby je v životě provázeli optimističtí a veselí lidé a aby se každému
splnilo jeho přání. Tak jako mně –
stát se učitelkou.“

vizitka
PAVLÍNA SEDLÁKOVÁ
✓ narodila se 19. 3. 1987 v Prostějově
✓ momentálně bydlí v Pivíně
✓ absolvovala na ZŠ v Majakovského ulici
Prostějov, následně studovala
Cyrilometodějské gymnázium,
na němž maturovala v roce 2006
✓ dále byla přijata na Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity
v Brně, kterou absolvovala v roce 2011, na níž vystudovala obor
učitelství pro 1. stupeň ZŠ (2006–2011) a také obor speciální pedagogika
(logopedie, surdopedie) (2009–2012)
✓ od roku 2011 až dosud pracuje jako učitelka 1. stupně
Masarykovy ZŠ a MŠ v Nezamyslicích
✓ je vdaná a má jedno dítě
✓ mezi její koníčky patří hudba, tanec, práce na zahradě a zvířata
zajímavost: během současné distanční výuky pravidelně svým žákům
rozvážela pomůcky do vyučování na kole přímo do schránek
a obvykle jim k tomu přidala nějakou drobnost

zpravodajství
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„Údržba komunikací nás bude stát o dva miliony korun víc,“
má spočítáno první náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil
PROSTĚJOV Náklady na údržbu silnic a chodníků za právě
skončené zimní období se magistrátu oproti loňskému roku
zvýší. Podle prvního náměstka primátora Jiřího Pospíšila je
to jasné už teď, byť faktura od společnosti FCC Prostějov za
měsíc březen na magistrát ještě nedorazila. Zbývající měsíce
uplynulé zimy byly ale v Prostějově mnohem vydatnější na
sněhové srážky či náledí než v předchozím období. Podle ředitele společnosti FCC Štěpána Špačka bylo při letošní zimní
údržbě spotřebováno pětkrát více soli, a dokonce dvacetkrát
více inertního posypu než v předchozím zimním období.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Právě skončené zimní období bylo
mnohem vydatnější na sněhové
srážky než v zimě na přelomu let
2019 a 2020. Ale i těch dešťových,
po kterých se při následných mrazech tvořila na chodnících a silnicích
ledovka, bylo poměrně hodně. Už
teď je například jasné, že magistrát
za zimní údržbu komunikací zaplatí
mnohem víc než v předchozím roce.
„Náklady na zimní údržbu místních
komunikací v zimním období od
listopadu loňského roku do konce
února roku letošního byly zatím vyčísleny celkem na 3 573 853 korun
s DPH. To však ještě není konečný
účet za uplynulou zimu, nemáme
totiž zatím fakturaci za březen. Letošní zima byla proti zimnímu období 2019 až 2020 určitě náročnější

a hlavně nákladnější. Náklady tak
budou odhadem vyšší zhruba o dva
miliony korun,“ prozradil Večerníku
Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora Statutárního města
Prostějov.
Některé chodníky jsou tradičně
již vyřazeny ze zimní údržby. Večerník zajímalo, zda se občané
z daných lokalit o ně patřičně starali. „Někde ano, někde zase ne, ale
vcelku se dá říci, že lidé se o chodníky v místě svého bydliště starají,“
pousmál se Pospíšil. A zaregistroval
magistrát některé žádosti o odškodnění po úrazech na zledovatělých
komunikacích? „V současné době
evidujeme dvě žádosti o odškodnění úrazu při pádu na chodníku
v zimním období. Tyto žádosti
po prověření všech okolností předáváme pojišťovně, se kterou má
magistrát sjednáno pojištění majetku a odpovědnosti. Pojišťovna následně událost vyhodnotí a žádost
o odškodnění je plněna nebo zamítnuta,“ uvedl první náměstek primá-
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PROSTĚJOV Mimo předem
schválený harmonogram svolal
primátor František Jura mimořádné jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova. To
se uskuteční ve středu 7. dubna
v 10.00 hodin. A jak Večerník
avizoval už v minulém vydání,
zasedání vrcholného politického
orgánu města se přesouvá do haly
Sportcentra DDM v Olympijské
ulici.
V dosavadním útočišti zastupitelů
v sále Společenského domu je nyní
zřízeno očkovací centrum. „Do tradiční obřadní síně radnice se ještě
vrátit nemůžeme, protože bychom
zde nebyli schopni zajistit veškerá
opatření v souvislosti s vládními
protiepidemickými
opatřeními.
Možnost dočasně pořádat jednání
zastupitelstva nám tedy nyní umožňují prostory Sportcentra,“ objasnil

primátor Prostějova František Jura
(ANO 2011), jehož se Večerník
zeptal, z jakého důvodu nyní svolal mimořádné jednání zastupitelů.
„Tlačí nás termíny podání žádostí
o dotace. V prvním případě půjde
o schválení žádosti kvůli rekonstrukci velké tělocvičny na základní škole
v ulici E. Valenty, druhým bodem
je stejný proces v případě dotací na
program péče o historické dědictví
města Prostějova na rok 2021 (čtěte
na straně 19 – pozn.red.),“ vysvětlil
Jura.
Jak ještě dodal, v programu mimořádného zasedání zastupitelstva nechybí ani několik majetkoprávních
záležitostí a schvalováním projdou
taktéž dotace města do životního
prostředí.
Další, tentokrát už řádné jednání
zastupitelstva je pak na programu
(mik)
v úterý 20. dubna.

tora s dodatkem, že s firmou, která
pro město zajišťuje zimní údržbu
komunikací, je naprosto spokojen.
„Společnost FCC Prostějov postupovala v souladu s plánem zimní
údržby a smlouvou. Z naší strany
nebyly shledány nedostatky nebo
nedodržení smlouvy.“
A jak vidí právě skončené zimní
období ředitel FCC Prostějov? „Letošní zima byla mnohem výraznější
než ty předchozí. Potrápila nás mnohem tužšími mrazy, kdy dokonce
po ošetření chodníků byl chemický
posyp účinný jen v omezené míře,

Den po zastupitelstvu
budou schùzovat i radní
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a také častější tvorbou ledovky.
Společnost spotřebovala okolo
pěti set tun posypové soli, což je asi
pětkrát více než v předchozím roce,

a dvě stě dvacet tun inertního materiálu. A to je až dvacetinásobek než při
zimní údržbě v období 2019/2020,“
konstatoval Štěpán Špaček.
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Michal KADLEC
Informace jsou občanům, v souladu s platnou
legislativou, poskytovány prostřednictvím
desky digitální. „Zhruba již dva měsíce zde
máme zřízenou vedle fyzické úřední desky
i její digitální verzi v podobě dotykové tabule. Písemnosti se doposud vyvěšovaly na obě
úřední desky a současně na úřední desku elek-

Prostějov (mik) – Pouhý den po mimořádné schůzi zastupitelstva města
zasednou k jednacímu stolu také prostějovští konšelé. Jednání Rady statutárního města Prostějova se uskuteční
ve čtvrtek 8. dubna od desáté hodiny.
Radní mají na programu na čtyři desítky bodů, kromě jiných i diskuse
o návrzích nových jmen ulic v Prostějově. Hned po zahájení schůze budou
schvalovat výroční zprávu Domovní
správy Prostějov za rok 2020. „Dále
nás čeká projednání otázek okolo veřejných zakázek, zabývat se budeme
městskou vyhláškou o nočním klidu,
schvalovat se budou finanční výpomoci provozovatelům živností ke zmírnění dopadů krizových opatření za
dobu pandemie covid-19 a diskutovat
budeme také nad problematikou školství, kultury i občanských záležitostí,“
nastínil František Jura (ANO 2011),
primátor Statutárního města Prostějov.
Radu čekají také schvalovací procesy
v otázkách stavebních investic. „Projednávat budeme například rozpočtová
opatření na dokončení výstavby šaten
u zimního stadionu, na návštěvnické
centrum v Kolářových sadech, na stacionární měření rychlosti vozidel ve
městě a mnohá další,“ uvedl pro příklad také Jiří Rozehnal (ANO 2011),
náměstek prostějovského primátora.
Na pořadu jednání jsou jako vždy také
majetkoprávní záležitosti města a návrhy na pojmenování dalších nových
ulic v Prostějově.
Dva dny uzavírky v Kralické
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PROSTĚJOV Na schopnosti některých žen parkovat kolují různé
vtipy a anekdoty, ale toto rozhodně
k smíchu nebylo. Řidička osobního
auta na Sídlišti Svobody zvolila hodně nešťastný způsob parkování, kdy
při něm neodhadla odstup a přivřela
ženu ve dveřích sousedního vozidla.
„Ve středu 31. března v 10.20 hodin
parkovala třiapadesátiletá žena se
svým Fiatem na parkovišti na Sídlišti
Svobody v Prostějově. Při parkování
do kolmého stání však neodhadla
boční odstup od vpravo stojícího
Chevroletu a bočně narazila do jeho
otevřených levých zadních dveří.
V těch v té době stála pětatřicetiletá
žena a vykládala náklad. Vozidlem
přivřenými dveřmi byla přitlačena
k rámu vozu, přičemž utrpěla zranění,“ popsal František Kořínek, tisko-

tronickou na internetových stránkách města.
Od prvního dubna došlo ke změně a využívat
budeme pouze desku digitální. Elektronická
úřední deska na webu zůstává samozřejmě
v platnosti,“ uvedl František Jura (ANO 2011)
, primátor Statutárního města Prostějov.
Obsluha digitální desky je uživatelsky velmi
jednoduchá, ovládání je intuitivní a je přizpůsobeno také invalidním osobám. „Deska
obsahuje speciální invalidní režim, který promítá text pouze do spodní části obrazovky
tak, aby byl viditelný osobám s omezenou
hybností. Všechny dokumenty jsou zobrazitelné po rozkliknutí položky ‚Dokumenty
z úřední desky‘, kdy se zobrazí seznam vyvěšených zpráv na úřední desce, případně lze
dalším kliknutím zvolit dokumenty pouze
z příslušného odboru úřadu. Lze tedy konstatovat, že dokument je zobrazitelný po minimálním počtu vyhledávacích úkonů,“ popsal primátor Jura. Digitalizace desky podle

Prostějov (mik) - Aby těch silničních
uzavírek nebylo v Prostějově málo,
je připravena další. Úplná uzavírka
Kralické ulice je ale naštěstí naplánována na pouhé dva dny. „Ve dnech
10. a 11. dubna bude úplně uzavřena
silnice II/367 v Kralické ulici v úseku
od kruhového objezdu s ulicí Kojetínská po kruhový objezd v Dolní. Důvodem je oprava vozovky a odvodnění
pozemní komunikace stavby dálnice
D46 na katastrálním území Prostějova,“ uvedl Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy prostějovského
magistrátu. „Objízdná trasa povede
po oba dny po silnici III/3674 ulicí
Kralická na místní komunikaci ulice
Průmyslová a dále přes Vrahovickou,
Svatoplukovu, Újezd a Dolní ulici,“
doplnil Nakládal.

Kamery do parku ne!
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vý mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Ke zranění dalších osob nedošlo.
„Výše způsobené hmotné škody

byla předběžně vyčíslena na šedesát
tisíc korun. Alkohol u řidičky Fiatu
policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou,“ doplnil mluvčí
prostějovské policie.
(mik)

Tištěnou klasiku vystřídala digitální „budka“
PROSTĚJOV Holt taková je doba, potištěný papír ztrácí svoji váhu a význam, vše
se nyní převádí na moderní technologie.
S novotami ruku v ruce jde i prostějovský
magistrát. Jeho vedení se rozhodlo zrušit
klasickou úřední desku, která roky lemovala popředí magistrátní budovy ve Školní
ulici. Kdo chce nyní zjistit veškeré administrativní novinky z města a další úřední
zprávy, čeká jej inovace v podobě digitální
verze. Ta stará s papírovými dokumenty se
s koncem března stala minulostí.
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něj přináší prokazatelné výhody. „Čitelnost
je zaručena za každého počasí, na rozdíl od
fyzické úřední desky, která má sníženou čitelnost vlivem počasí. Dále je zde možnost
vyvěsit dokument bez omezení počtu stran
či velikosti včetně mapových příloh. Digitální úřední deska je odolná vůči pětiminutovému výpadku elektrického proudu, kdy ji
takzvaně jistí náhradní agregát, ke kterému je
připojena. Deska má úpravu ‚antivandal‘, je
odolná proti povětrnostním vlivům a schopná pracovat minimálně v teplotách minus
pětadvacet až plus čtyřicet stupňů Celsia. Má
také prachový filtr a topný či ventilační systém. Je ovladatelná i v rukavicích,“ vypočítal
výhody prostějovský primátor.
Nad rámec digitální úřední desky je pak na
hlavní budově magistrátu na náměstí T. G. Masaryka vedle turistického informačního centra
umístěn kiosek, ve kterém je dostupná k náhledu úřední deska z internetových stránek města.

Prostějov (mik) - Stále častěji se na
vedení magistrátu obracejí občané
a návštěvníci Kolářových sadů, kteří
si stěžují na chování bezdomovců, ale
poukazují i na mnohé vandalské činy.
A požadují instalaci bezpečnostních
kamer v této lokalitě. „Kamerový systém města Prostějova zahrnuje více
jak čtyřicet kamer. Z toho jsou některé
kamery „mobilní“, což znamená, že je
lze umístit na sloup veřejného osvětlení, kde je zajištěno alespoň nabíjení
baterie v nočních hodinách. Kamery
nelze umístit na strom a podobně. Situaci v Kolářových sadech budeme řešit
s okrskovou službou, která zvýší dohled nad veřejným pořádkem v uvedené lokalitě,“ uvedl Petr Zapletal, tiskový
mluvčí Městské policie Prostějov.
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Konstelace hvězd Prostějova
Společně s dalšími hřejivými paprsky slunce naberou Prostějované
spoustu nové energie. Najednou se budou zaobírat plány, které ještě
nedávno považovali za neuskutečnitelné. Teď se většina z nás bude dívat na věci ve zcela novém světle a souvislostech.
BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Většinu svého volného času trávíte
raději o samotě. To se ale nyní musí
změnit, protože jinak byste se ukousali nudou. Pokud to situace dovolí,
pozvěte si na návštěvu kamarády
a dobře se bavte.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Stále se marně snažíte získat více důvěry od ostatních pro své velkolepé
plány v zaměstnání i u rodinného
krbu. Zamyslete se, proč vaše úmysly
vzbuzují nedůvěru. Možná to bude
tím, že jdete hlavou proti zdi.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
V poslední době se okolo vás dějí věci,
které vám kříží všechny plány. I nadále
jste sice středem pozornosti, ale cítíte,
že si lidé na vás dávají pozor a bojí se
toho, co zase provedete. Dokažte jim,
že jdete správným směrem.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
V některých případech budete muset během následujících dní zvýšit
hlas i na toho, s kým jste doposud
vycházeli bez jakýchkoliv problémů. Ze začátku vás to bude mrzet,
ale vězte, že účel světí prostředky.

LVI – 22. 7. až 22. 8.
Po ulicích se v těchto dnech moc
nepotloukejte, hrozí vám reálné nebezpečí úrazu. Pokud přece jen budete muset jít ven, buďte obezřetní
hlavně při přecházení silnice. Pozor
hlavně na srážku s cyklistou.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Čeká vás povinná návštěva rodičů,
od kterých si zase vyslechnete spoustu kritických připomínek. Ostatně
jako vždycky. Snažte se to ale opět
přetrpět a nezvyšujte zbytečně hlas.
Rodiče to s vámi myslí dobře.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Pozorně
si projděte své účetnictví, podle všeho jste přehlédli důležitou platbu.
Není vyloučeno, že po vás tento týden budou určití lidé vymáhat peníze. Můžete se dostat do nepříjemné
situace hraničící s ostudou.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Většinou kolem sebe rozdáváte
úsměvy, teď ovšem budete mít do
dobré nálady daleko. Zklame vás přítel, kterému jste vždycky tolik věřili.
Nedá se nic dělat, každý udělá chybu
a dotyčný se to bude snažit napravit.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Potíže s nadváhou rozhodně nemáte, takže si v nejbližších dnech dopřejete i větší množství nezdravého
jídla. Nic proti tomu, vždyť dovolit
si to můžete. Ostatní vám budou jen
tiše závidět.
KOZOROHOVÉ–22.12.až20.1.
Nekupujte hned všechno, co vás
zaujme na první pohled. Měli byste více dbát na své peníze, finanční
zdroje nejsou ve vašem případě ani
zdaleka nevyčerpatelné. Měl by nad
vámi mít někdo dohled.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Projdete velice zdárně zkouškou,
která se vám ještě před pár dny zdála
nepřekonatelná. Tím se před vámi
otevřou nové možnosti. Poroste
vaše pracovní kariéra a doma budete oplývat geniálními nápady.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
V zaměstnání nastanou potíže, protože vaše pracovní nasazení bude
téměř nulové. A to se pochopitelně
nebude líbit nadřízeným. Dostanete nůž na krk, takže se rychle vzpamatujte a začněte makat.

nákupní
servis
pro vás
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Statutární město Prostějov, prostřednictvím společnosti FCC Prostějov, s.r.o. zajistí tuto sobotu
10. dubna 2021 v níže uvedených okrajových částech města mobilní sběr odpadu:
Časový harmonogram pro předání odpadů:
1. Vrahovice M. Pujmanové u mostu
10:45 - 10:55
2. Vrahovice ul. J. Suka
11:00 - 11:10
3. Vrahovice ul. M. Alše
11:15 - 11:25
4. Vrahovice ul. K. Světlé
11:30 - 11:40
5. Čechůvky točna
11:45 - 11:55
6. Domamyslice u samoobsluhy
12:15 - 12:30
7. Čechovice u pošty
12:35 - 12:50
8. Žešov u pomníku
13:15 - 13:30
a) nebezpečný odpad – jedná se o odpad jedovatý, výbušný nebo jinak nebezpečný např. oleje, tuky, barvy, fotochemikálie, léky, agrochemický odpad včetně obalů
b) pneumatiky – jedná se o pneumatiky z osobních vozidel do velikosti 20“. Pneumatiky z traktorů, nákladních
vozidel, strojů a podobně se nepřijímají!
c) objemný odpad – jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic.
Jsou to například staré koberce, linolea, starý nábytek...
d) vyřazené elektrozařízení – jedná se o elektrozařízení používané v domácnostech. Jsou to například ledničky,
televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, baterie, zářivky, výbojky...
Popel, běžný domovní odpad a bio odpad se likviduje při pravidelných týdenních svozech komunálního
odpadu. Žádáme proto občany, aby tyto druhy odpadů na mobilní sběry nepřinášeli.
Závazná pravidla pro přebírání odpadů v rámci mobilních sběrů prováděných ve městech/obcích v době
pandemie covid-19:
1. Všechny osoby budou mít po celou dobu pohybu v místě předávání odpadu zakrytá ústa a nos rouškou/respirátorem či jinými ochrannými prostředky a odpad budou předávat v rukavicích.
2. Osoby stojící ve frontě budou dodržovat odstup minimálně dva metry.
3. Minimální odstup dvou metrů bude zachováván i ve vztahu k pracovníkům přebírajících odpad.
4. Předávat odpad bude vždy pouze jedna osoba, výjimečně dvě a to pouze v případě těžkých odpadů či velkých
zařízení.
5. Čekající ve frontě bude předávat odpad až na základě pokynu pracovníka FCC Prostějov, s.r.o., tj. po odchodu
osoby, která předávala odpad před ní.
6. V případě nedodržení těchto pravidel nebude odpad převzat.
Mimo výše uvedený termín je možné odpad odvést na:
Sběrný dvůr u Svaté Anny (tel. 582 334 711)
Provozní doba na sběrném dvoře: úterý - sobota 9:00 - 13:30 a 14:00 -17:00 hodin, pondělí a neděle zavřeno
Sběrný dvůr ul. Průmyslová (tel. 725 824 716)
Provozní doba na sběrném dvoře: čtvrtek - pondělí 9:00 - 13:00 a 13:30 - 17:00 hodin, úterý a středa zavřeno
Děkujeme občanům, že třídí odpad, odkládají ho na místa k tomu určená
a dodržují mimořádná opatření při odkládání odpadů!

... tentokrát ze sortimentu: ZELENINA
ZELENINA...
LENINA
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Zelenina je souhrnný název pro jedlé a většinou pěstované rostliny nebo
jejich části, jež tvoří velkou část lidské i živočišné stravy. Užívá se syrová,
smažená, dušená nebo vařená a jako samostatné jídlo, příloha nebo salát.
Je chudá na kalorie a tuky, zato důležitým zdrojem vitamínů, minerálních
látek, vlákniny a dalších prospěšných látek. Proto je tuze dobré vědět, že
nejlevnější mrkev nabízí Kaufland, kde společně s Tescem a Penny marketem seženete i cenově nejvýhodnější celer. Na posledně uvedeném místě
přihoďte do košíku také cherry rajčata a salátovou okurku nabízí za nejnižší cenu vedle Penny marketu i Billa. Kapustu jsme objevili levnou hned
na čtyřech místech a cena květáku je stejná všude.
Tak si nechte chutnat!
Průzkum byl proveden ve středu 31. března 2021.

Blokové îLÔWüQt
PüVWDYURFH

Zveřejňujeme termíny a lokality pro bloková čištění města Prostějova:
středa 7. dubna: Zlechovská, Na Okraji, Kosířská, Na Vyhlídce, Legionářská, Wichterlova, gen. Sachera, gen.
Dudy, gen. Dudy a gen. Sachera – spojka, Hloučelní, J. Lady (Plumlovská - Mathonova), Plumlovská komunikace SSOK (kruh. objezd J. Lady – Albert)
čtvrtek 8. dubna: K. Svolinského (Kpt. O. Jaroše - V. Špály), K. Svolinského – parkoviště (Kpt. O. Jaroše - V. Špály),
V. Špály, J. Zrzavého, K. Svolinského (V. Špály - Billa), A. Slavíčka, K. Svolinského - parkoviště (V. Špály - Billa)

JARNÍ ÚKLID 2021
PROSTĚJOV Jarní úklid proběhne v Prostějově stejně hodin do naplnění, nejdéle však do 18.00 hodin. Naplňojako obvykle v měsíci dubnu. Zahájen bude dnes, tj. v úte- vání každého kontejneru odpadem bude sledováno a třídění
rý 6. dubna 2021. Počínaje tímto dnem budou po městě odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové sporozmisťovány velkoobjemové kontejnery v termínech lečnosti FCC Prostějov, jelikož jsou určeny pouze pro velkoobjemový a zahradní odpad.
níže uvedeného seznamu.
Stejně jako každý rok se bude odpad třídit na velkoobjemo- Do těchto van není možné odkládat odpad nebezpečný (barvý (jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není vy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmožno ho umístit do popelnic (např. koberce, linolea, starý myslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat
do kontejnerů větší množství inertního odpadu (rumisko,
nábytek) a biologický (odpad ze zahrad).
Kontejnery budou na místě vždy v určený den od 15.00 hlína).
úterý 6. dubna: sídl. Hloučela – C. Boudy * sídl. Hloučela – A. Slavíčka * sídl. Hloučela – V. Špály * sídl. Hloučela – J. Zrzavého
středa 7. dubna: Vícovská – V. Škracha * B. Šmerala – dál k rybníku
čtvrtek 8. dubna: Waitova – Dr. Horáka * Okružní ul. za hostincem U posledního haléře
pátek 9. dubna: Česká-Máchova * Riegrova * Drozdovice – u trafiky * B. Němcové
Informace o odvozu velkoobjemových van můžete získat u společnosti FCC Prostějov na tel. 582 302 757 nebo 737 242 185, p.
Kostlán a Magistrátu města Prostějova - Odboru správy a údržby majetku města na tel. 582 329 559, pí. Kovaříková.
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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: Lhota u Konice, Brodek Obec: Čechy pod Kosířem
Obec: Hrubčice
Dne: 26. 4. 2021 od 7:30 do 15:30 u Konice, Nové Sady, Horní
Dne: 30. 4. 2021 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: Hrubči- Štěpánov, Pohora, Jesenec
hodin. Vypnutá oblast: Čechy
ce – č.p. 250, 259, 262, 263, 302, Dne: 28. 4. 2021 od 7:00 do 16:00 pod Kosířem – ulice Za Olšemi
hodin.
Vypnutá
oblast:
celé
obce:
303,6.
č.p. 387, K/2025, K2025/2.
Lhota u Konice, Brodek u Koni- Obec: Prostějov
Obec: Pivín
Dne: 26. 4. 2021 od 7:30 do 15:30 ce, Nové Sady, Horní Štěpánov, Dne: 30. 4. 2021 od 7:30 do 11:00
hodin. Vypnutá oblast: Pivín – Pohora. Jesenec Špice směr od hodin. Vypnutá oblast: část měsč.p. 70, 91, 95, 97, 98, 99, 101, 102, Konice (Podladínský mlýn) po č. ta s celými ulicemi: Břatří Čapků,
107, 118, 120, 126, 129, 131, 142, 71, část obce Ladín ve směru od Tyršova, oboustranně ul. Pod
147, 149, 157, 200, 214, 215, 220, Konice po č. 5, 18, 48. Odběratel- Kosířem od kolejí po č. 60 a parc.
ské trafostanice: Brodek u Konice č. 5925/10 (za mostem), obou256, 265.
suška (č. 300798), Brodek u Koni- stranně ul. Sportovní od ul. Bratří
Obec: Stařechovice Slatinky
Dne: 27. 4. 2021 od 7:30 do 14:30 ce Preciosa (č. 300797), VE Bro- Čapků po č. 21 a 46 /mimo č. 9/,
hodin. Vypnutá oblast: chatová dek u Konice T1 (č. 700457) + T2 Příční č. 15.
lokalita „Ulmanka“ u Stařechovic (č. 700458), Vantage Towers s.r.o. Obec: Prostějov
od č. 134 (u trafostanice) směr (OSKAR) ( č. 310061), Jednov Dne: 30. 4. 2021 od 7:30 do
Čelechovice po chatu č. 31 a dále vodárna (č. 300803).
15:30 hodin. Vypnutá oblast: jedlokalita chat sm. vrchol Kosíře – Obec: Plumlov
nostranně ul. Partyzánská č. 2 –
Dne: 28. 4. 2021 od 9:00 do 16:00 18, oboustranně ul. Rejskova od č.
Kašná hora.
hodin. Vypnutá oblast: část obce 1 a 6 po č. 11 a 12, Přikrylovo nám.
Obec: Olšany u Prostějova
Dne: 27. 4. 2021 od 7:30 do Plumlov - celá ul. Vinohrádek, ul. č. 2, 3 a 4, Kostelecká č. 2.
Lesnická,
ul. Pod Vinohrádkem, Obec: Prostějov
15:00 hodin. Vypnutá oblast:
oboustranně ul. vedle nákupního ČOV, sportovní areál v Borkách, ul. Dne: 30. 4. 2021 od 12:30 do
střediska – od č. 125 po č. 122 Boskovická oboustranně od ryb- 14:30 hodin. Vypnutá oblast:
a dále č. 478, 491 (mimo nák. níka po konec obce vč. stavebnin, odběratelská trafostanice INTERstředisko), dále oboustranně část pneuservisu, ZD, hřbitova, Grewis GEO (č. 300651) – odb. místo
hlavní ulice od č. 37 a 126 po č. s.r.o., celý areál AGROP NOVA a.s. Montáže Kučera s.r.o.
43 a 130 a boční ul. č. 131, 132, Plumlov. Odběratelské trafosta- Obec: Prostějov
nice: Plumlov Omr (č. 300774), Dne: 30. 4. 2021 od 12:30 do
133 a 443.
Plumlov Pila (č. 300408).
Obec: Prostějov
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
Dne: 28. 4. 2021 od 7:00 do 11:00 Obec: Kostelec na Hané
odběratelská trafostanice PRÁhodin. Vypnutá oblast: areál ČD Dne: 29. 4. 2021 od 7:30 do 15:00 DELNA (č. 300641) – vypnutí se
hodin.
Vypnutá
oblast:
pravá
stramístní nádraží, Sladkovského
netýká domácností.
na ul. Palackého od č. 740 po č. 767.
3162/1.
EG.D, a.s.

nabídka realit a nemovitostí / řádková inzerce / vzpomínky
KOUPÍM

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

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

3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz
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Dne 8. dubna 2021
vzpomeneme již 25. výročí od
úmrtí naší maminkyy a babičky,
babičkyy
paní Anny VORÁLKOVÉ
Á
É

Měla jsi nás ráda,
my Tebe ještě víc, přišla zlá nemoc
a Ty jsi musela odejít. Přijď k nám
aspoň ve snu, když nemůžeš v bdění,
ať máme lepší sen, než probuzení.

Dne 10. dubna 2021
by se dožila 40 roků
paní Renata ŠVÉDOVÁ,
rozená Ježková, z Pivína.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Děkují rodiče a bratr
František s rodinou.

Kdo v srdci žije, neumírá…
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Když zemřou rodiče, sluníčko zajde,
v srdci nám zavane podivný chlad.
Vždyť na celém světě sotva se najde,
kdo by jak rodiče, uměl mít rád.

WWW.VECERNIKPV.CZ

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

a dne 16. února 2021
jsme si připomenuli nedožité
93. narozeniny našeho tatínka,
dědečka a pradědečka,
pana Jaromíra VORÁLKA,
oba dva z Otinovsi.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery s rodinami.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.
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Dnes, tj. 6. dubna 2021
vzpomínáme 25. výročí úmrtí
paní Anny MRŇKOVÉ
z Krumsína
a dne 6. října 2021
by se dožila 70 roků.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery Hana a Zdeňka
s rodinami.
Kde nejsi Ty, tam ptáci
nezpívají a slunce marně
snívá o létě. Za vlahých dnů
i květy umírájí, bez Tebe Ivetko
smutno je nám na světě.

267$71Ë

Dne 5. dubna 2021
uplynulo 17 roků od úmrtí
paní Vlasty TOMÁŠKOVÉ
ze Stichovic.
Všichni, kteří jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte se mnou.
Za tichou vzpomínku
děkuje syn Jan.
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www.realitypolzer.cz

GRATULACE

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

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

STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
plov. podlahy. Domamyslická 104, PV.
Tel.: 604 820 358
Převedu záznamy z videokazet na DVD
nebo flešku, levně. Tel.: 777 554 484

PODĚKOVÁNÍ

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

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.

a dne 8. května 2021
tomu bude 13 let, kdy odešla
paní Květoslava BLAHOVÁ
z Čechovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Jitka s rodinou.

Dne 10. dubna 2021
by se dožil 75 let
pan Jaroslav AUGUSTÝN
z Prostějova.
Vzpomíná manželka Danuše,
dcery Petra a Ilona.

Dnes, tj. 6. dubna 2021
by se dožila 83 let
paní Marie KORČÁKOVÁ,
roz. Burgetová
a dne 13. dubna 2021
vzpomeneme 12. výročí
od úmrtí naší milované
maminky a babičky.
S bolestí v srdci vzpomíná
dcera Marie
a vnuci Petr a Pavel.

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

Dnes, tj 6. dubna 2021
vzpomínáme
p
2. výročí
ý
úmrtí
paní Libuše TRIBULOVÉ

Živote, měl jsem Tě rád...

a dne 16. dubna 2021
vzpomeneme 35. výročí úmrtí
pana Milana TRIBULY.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera Dáša.
Dnes, tj. 6. dubna 2021
vzpomínáme 5. smutné výročí
od úmrtí naší milované dcery,
maminky a manželky,
paní Ivety STEINEROVÉ,
roz. JAKŠÍKOVÉ.
Všichni, kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

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

FINANCE

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

Jak jsi tiše žila, tak jsi tiše odešla.
Skromná ve svém životě,
velká ve své lásce a dobrotě.
Je smutno bez Tebe žít,
nemá kdo poradit, potěšit, pohladit...
Díky za to, čím jsi nám v životě byla,
za každý den, který jsi pro nás žila.

Dne 5. dubna 2021
jsme
sme vzpomenuli 11
11. výročí
výročí,
kdy nás navždy opustil
opusti
pan Milan BLAHA
z Čechovic

Dnes, tj. 6. dubna 2021
vzpomínáme 10. výročí od úmrtí
pana Františka JAŠKA.
Stále vzpomínají manželka,
syn a dcera s rodinami.

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

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

Dne 1. dubna 2021
oslavil
pan Zdeněk KUNC
z Čehovic
90. narozeniny.
Hodně štěstí, zdraví, spokojenosti
přejí manželka Jiřina, dcera Zdena
s manželem, syn Robert
s manželkou, vnoučata Michal,
Eva, Martin, pravnučka
Natálka a sestra Marie.

Kdo v srdci žije, neumírá..

Žádný čas není tak dlouhý,
aby dal zapomenout.

Volejte: 739 322 895
=DKUDGD3OXPORYVNiSĜHKUDGDPHOQD
SR]HPNX
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Volejte: 723 335 940
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Děkuji všem muzikantům,
kamarádům a přátelům, kteří se
přišli rozloučit s mým manželem,
manželem
panem Ladislavem HRADILEM.
Děkuji také pohřební službě pana
Pavla Makového a paní Elišce
Komárkové za procítěný projev,
také za květinové dary.
E. Hradilová s rodinou.

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE
je ve PÁTEK,
9. dubna, v 10.00 hod

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Pohřební služba Pavel Makový, Drozdovice 79 a Brněnská 104, tel.: 582 332 100
Dne 9. dubna 2021
by se dožil 50 let náš milovaný syn,
pan Jaroslav ŠMÍD
z Kostelce na Hané.
S bolestí v srdci, kterou čas
nezahojí, stále vzpomínáme.
Všem, kteří měli našeho syna rádi,
za tichou vzpomínku
děkují rodiče.

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

zadejte
VZPOMÍNKU
na své blízké
za pouhých

.ġ

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
Jan Mazal 1943
Vícov
Petr Smékal 1965
Prostějov
Ing. Vlastislav Mazal 1947
Prostějov
Michaela Adamcová 1945
Prostějov
Bohumila Becková 1929
Prostějov
Anna Daněčková 1946 Brodek u Prostějova
Zdeněk Žampach 1950
Niva
Mgr. Jana Matušková 1941
Prostějov
Vlasta Tesařová 1931
Prostějov
Anna Pitáková 1933
Otinoves
Zdenka Tesařová 1932
Prostějov
Květoslava Fiedlerová 1933
Prostějov
Ida Kadlecová 1931
Prostějov
Marie Švalbová 1940
Prostějov
Vladimír Janošek 1931
Prostějov
Alena Kopecká 1958
Protivanov
Ludmila Smolková 1930
Prostějov
Marta Šturalová 1947
Prostějov
Josef Plhal 1931
Vyškov
Jana Kotyzová 1948
Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Úterý 6. dubna 2021
Jan Macek 1952 Ivaň 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Květoslava Juroszková 1933 Otaslavice 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Marie Vitásková 1936 Čechy pod Kosířem 14.30 Obřadní síň Brněnská 104
Jana Javoříková 1944 Určice 16.00 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 7. dubna 2021
Josef Hengl 1946 Kralice na Hané 10.15 Obřadní síň Prostějov
Jiřina Šťastná 1937 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Anna Kubátová 1930 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Marie Hochmanová 1953 Prostějov 15.00 kostel Jednov
Čtvrtek 8. dubna 2021
Bohuslav Urban 1940 Smržice 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 9. dubna 2021
Marie Faltýnková 1952 Držovice 12.30 Obřadní síň Prostějov
Zdeňka Korbařová 1936 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Věra Vymětalová 1931 Prostějov 10.15 Obřadní síň Prostějov
Sobota 10. dubna 2021
Ludmila Procházková 1945 Mostkovice 11.00 kostel Mostkovice

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Ladislav Hradečný 1939
Prostějov
Dagmar Kalandříková 1955 Bílovice
Petr Gamba 1974
Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Středa 7. dubna 2021
Vladimír Čížek 1951 Dzbel 13.15 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 8. dubna 2021
Marie Králová 1929 Prostějov 11.30 Smuteční síň Mlýnská úzký rodinný kruh

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Zdeněk Slezák 1942
Alojzov Úterý 6. dubna 2021
Vojtěch Zapletal 1949
Prostějov Vladimír Horák 1948 Biskupice 14.00 chrám Páně svaté Markéty Biskupice
Středa 7. dubna 2021
Petr Augustin 1947 Držovice 11.00 Obřadní síň Prostějov
Jaromír Daniel 1951 Olomouc 12.30 Obřadní síň Prostějov
Pátek 9. dubna 2021
Kristina Šupová 1928 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
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HLEDÁTE PRÁCI?

21020320122

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
JE V PÁTEK
9. DUBNA
V 10.00 HODIN

nabídka pracovních míst
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Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
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Za pouhou dvacetikorunu
si můžete podat inzerát ,
pokud hledáte práci.
Rubrika v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku čeká na vás!

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Operátor/ka
20 857 Kč
Servisní technik/čka 25 000-29 000 Kč
Řidič/ ka sk. C
20 500 Kč
Tesaři
18 500 Kč
Zedník/ce
18 500-20 000 Kč
Brucič/ka odlitků 28 000-35 000 Kč
Operátor/ka
kovací linky
22 200-33 000 Kč
Operátor/ka
20 000-35 000 Kč
Porážeč/ka zvířat 20 500 Kč
Řidič/ka
nákladních aut
20 000-45000 Kč
Operátor/ka výroby 18 389-21 800 Kč
Obsluha
lakovacích zařízení 20 160 Kč
Šič/šička
17 000 Kč
Pracovník/ce
na balírně
20 200 Kč

Provoz

Kvalifikace

Firma

třísměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
pružná prac.doba
třísměnný

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

Kendrion, Prostějov
P& L, Bedihošť
ZD Vícov, jatka Lešany
Romaniv Servis, Hablov
Pozemstav, Prostějov
Slévárna Anah, Prostějov

třísměnný
základní+praktická Alper, Prostějov
nepřetržitý provoz střední odborné
DGPack,Kralický Háj
jednosměnný
zakladní+praktická Makovec, Kostelec na Hané
turnusové služby
třísměnný

střední odborné
PM Sped, Němčice nad Hanou
základní+praktická Maier CZ, Prostějov

nepřetržitý provoz základní+praktická LakovnaADECOLORProstějov
jednosměnný
střední odborné
Gala Prostějov
dvousměnný

základní+praktická Alika Čelčice

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

soutěže
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Havlíčkova ulice
Luděk NOVOTNÝ, Prostějov
Výhercezískává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

Také čtrnácté vydání letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKA 8. 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
Tomáš Zlatohlávek
Zdeněk KOUKOL, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební lekci.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
DOMÁCÍ SÝRY
Růžena VYROUBALOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
2, 2, 2, 9
Ludmila KONEČNÁ – NEDOMANSKÁ, Konice
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
SU
DO
KU

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

20061160942

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Zboží všeho druhu vždy v potravinách Želeč
Hana ŘÍHOVÁ, Němčice nad Hanou
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do POLITIKY
a graficky lehce poupravili radního Statutárního města
Prostějov, který je členem hnutí ANO 2011
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BÁDEJTE, KDO SE
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TVÁŘ, OKOV, KRAJ, TVOR, FREE, ŇAFOT, KLECE, ETYLY, VNAD, SAPO,
TYČE, PÉRA, AMOR, VRTY, NERV, AREÁL, ŘEVY, CELA, ODĚV, MOTÝLEK,
ROMO, RTÍK, SÉMĚ, SOMRÁK, ODKRYTÝ, TROKAR, SJEZD, SKLAD,
MORČE

20112661807

ZBAVÍME VÁS VŠECH...

%R.

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

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQW
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)LOPRYÇ
GLYDGHOQË
RNÇQNR
Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
virtuální prohlídka na muzeumpv.cz
CESTY DO PRAVĚKU
aneb ve stopách
Zdeňka Buriana
výstava představuje průřez dílem pěti
současných autorů, kteří se věnují rekonstrukcím dávných světů, zvířat a rostlin
Jaroslava Bažanta, Pavla Dvorského,
Petra Modlitby, Jiřího Svobody a Jiřího
Teichmanna

Kino
Metro 70
Školní 1, Prostějov
MOJE KINO LIVE
sledujte internetové stránky

Zámek
Plumlov
sobota 10. dubna
VÝSTAVA OBRAZŮ
v podání malíře Jiřího Šmída

Zámek
Prostìjov
virtuální prohlídka a video na
www.teliportme.com
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

21030910275

Špalíèek

21040110383

zveme vás...

WWW.VECERNIKPV.CZ

Uprkova 18, Prostějov
fotografie a video na muzeumpv.cz
JAK CHTĚL ZMĚNIT SVĚT
„Učitel národa“ J. A. Komenský
ve výtvarném umění

CO, KDY, KDE
aneb informace a události z vašeho okolí…
Ekocentrum Iris
Husovo nám. 67, Prostějov
* do úterý 6. dubna se koná RAŠÍCÍ
KOLÁŘOVY SADY. Samoobslužná
trasa nejen pro seniory je doplněná
o aktivity pro děti. Cestou si lze 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.
* do úterý 6. dubna se koná VELIKONOČNÍ STEZKA PRO DĚTI. Stezka
plná úkolů pro malé i velké v parku na
Husově náměstí. Čeká vás luštění, pohyb, hledání, zaměříme se na jarní rostliny, zvyky i velikonoční zajímavosti.
Hledejte žluté papíry na stromech, začít
můžete kdekoli.
* od středy 7. do úterý 13. dubna se
koná PODÉL HLOUČELY K SOUTOKU S ROMŽÍ. Samoobslužná trasa
pro seniory a další dospělé zájemce podél říčky Hloučely pokračuje dál. Tentokrát povede od Vrahovického rybníčku
až do Vrahovic k soutoku Hloučely
s Romží. Od soutoku je možnost vrátit
se zpátky, anebo navštívit arboretum ve
Vrahovicích a potom se vrátit autobusem MHD. Délka trasy asi 2 km. Trasa
bude označena fáborky a doplněna
informacemi a hravými úkoly.
MC Cipísek
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* ve středu 7. dubna od 18.00 do 19.30
hodin se koná webinář TRESTY A POCHVALY. Proč tresty nefungují? A co
to je vlastně trest? Jak mohou pochvaly
děti brzdit v úspěchu? Jakou roli hrají
odměny, pochvaly, úplatky a ocenění
ve výchově dětí? Jde to bez nich nebo
ne? Dají se tresty nahradit něčím jiným?
Vede výchova dětí bez trestů k anarchii?
Jak motivovat děti a vést k zodpovědnosti. Lektorkou je Markéta Skládalová,
máma a autorka knih o výchově dětí.

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
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 6. dubna od 17.30 do 19.00
hodin se koná webinář POTŘEBUJE
VAŠE DÍTĚ LOGOPEDA? Lektorem
je logoped Luboš Jeřábek.

KDE SE CO DÌJE? SVÉ NÁMĚTY, POZVÁNKY NA AKCE NÁM VOLEJTE, PIŠTE
582 333 433 , 608 960 042, VECERNIK@PV.CZ

21040110379
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navštivte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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Velkoryse pojatou dostavbu
v Èechách pod Kosíøem
symbolizovaly ètyøi klíèe

PROSTĚJOV Tohle se nepovedlo!
Nevydařený víkend mají za sebou hráči
BK Olomoucko a 1.SK Prostějov. Oba výběry přes povedené začátky nezvládly
své sobotní mistrovské zápasy v rámci
Kooperativa NBL, resp. Fortuna:Národní ligy.
Basketbalistům nepomohlo rychlé vedení
o sedm bodů, fotbalisté zase promrhali vedení 1:0 a 2:1. Během svátečních dnů mohli přemýšlet, kde se stala chyba. Jedno pojítko by
se našlo. Porážky způsobil malý důraz v obraně. Soupeř z Ústí nad Labem v souboji s hanáckým výběrem získal sedmnáct útočných doskoků, což jim nakonec přineslo sedmibodové
vítězství. Defenzivní hráči Prostějova zase nebyli patřičně agresivní a důslední při prvních
třech brankách Vlašimi. Naprosto rozdílné výsledky 70:77 a 3:5 tak měly jednoho společného
jmenovatele. Menší nasazení před vlastním košem a brankou. V průběhu několika hodin se
hned dvakrát potvrdilo, že zápasy se zkrátka vyhrávají na vlastní polovině hřiště. Baskeťáci
mohli vše napravit na Velikonoční pondělí, ale ani proti Děčínu se jim nezadařilo a je tak jisté,
že tým
si letos play-off
nezahraje.
ý sídlící v Prostějově
j
p y
j

strana 19 REPORTÁŽE A ZPRAVODAJSTVÍ NAJDETE NA STRANÁCH 24-25, 30 a 31
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JAKÉ BYLY
VELIKONOCE?
ƔƔ Večerník vám přináší sváteční reportáže ze všech koutů
Prostějovska. I přes lockdown
bylo veselo…
strana 22

KDO BUDE
JEDNIČKA?
ƔƔ Hokejisté Prostějova už
ví, který gólman bude hájit jejich svatyni v novém ročníku
Chance ligy!
strana 28

21040120386

NA ŽÁDNÉ
STRANĚ
ƔƔ Staronový šéf prostějovského
OFS Milan Elfmark se nevyhraňuje pro žádnou sekci. Na co se chce
zaměřit?
strana 26

ŠLÁGR VEČERNÍKU – FOTBAL

Napravit si reputaci:
(VNiĀNRY\]YH'XNOX

&! *+12é0+1
ƔƔ Nepěkné vysvědčení vystavila Česká zemědělská a potravinářská inspekce několika vepřovým a šunkovým
delikatesám z Polska, které prodával
prostějovský Kaufland. V testu vzorky
z potravin neprošly.

vs.

ƔƔ Lukáš Žálčík ani Tomáš Jandus
se zatím do semifinálové série mezi
Spartou a Libercem nezapojili, první
jmenovaný tak nenavázal na účast ve
čtvrtfinále s Olomoucí.
ƔƔ MKostelec na Hané přesunul o
den svoz bioodpadu, mimořádně k
němu dojde až v pátek 9. dubna.
ƔƔ Prostějovský tenista Dalibor Svrčina měl na turnaji ITF v indickém
Novém Dillí zabojovat v semifinále
dvouhry a finále čtyřhry, ani do jednoho utkání ale kvůli pozitivnímu testu
na covid nenastoupil.

21012210076

ƔƔ Minulou středu oslavil své 47. narozeniny prostějovský rodák, bývalý
hokejista a nyní trenér prvoligového
Šumperka Martin Janeček.
ƔƔ Kolem fotbalového hřiště v Nezamyslicích je po víkendu uklizeněji,
místní s dodržením hygienických nařízení a zásad uspořádali uklízecí brigádu.

PROSTĚJOV Velmi tvrdý direkt dostali fotbalis-té eskáčka v sobotním zápase. Krutou prohru
s Vlašimí ale musí hodit za hlavu. Už tuto
středu 7. března je totiž čeká kvůli covidové
karanténě v týmu soupeře původně odložený zápas 14. Kola Fortuna:N8rodní ligyy
s pražskou Duklou.
Dukla se pohybuje v podobných tabulkoko-vých vodách jako Vlašim a aktuálně drží
ržíí
osmé místo. Nicméně, na jaře už tým z Juu
ulisky ukázal, že může jít výše. Nejprve totiž
tiž
doslova smetl Ústí nad Labem a poté sice jen
en
remizoval s Třincem, je ale třeba mít na paměti,
měti,
že pod vedením Františka Straky už se nejedná
dná o
otloukánka soutěže. Celkově Dukla získala 21 bodů
bodů, o
pět méně než Prostějov. Je třeba připomenout také fakt, že
na většinu soupeřů má jeden nebo i dva zápasy k dobru.
Dukla patří k nejslavnějším českým klubům. A jedná se fakticky o nejatraktivnějšího soupeře, snad s výjimkou Líšně, kde hraje nebo hrálo hodně Prostějovanů. Aktuálně disponuje velice mladým týmem, v němž je
jediným třicátníkem brankář Filip Rada. Právě on stojí za tím, že jeho tým
inkasuje minimálně. Směrem dopředu však Dukla marně hledá střelce:
žádný z hráčů nemá v zápise více než tři zásahy. Podobně zajímavý je pak
pohled na žluté karty. Z hráčů Dukly se zatím nenechal nikdo vykartovat.
Tým se i při své nízkém průměrném věku může opřít i o nemálo zkušeností, ty přinesla zejména posila do zálohy, ústecký Jan Peterka.
Utkání, bohužel, znovu nebudou moci navštívit diváci. Jeho začátek je
naplánován na středečních 16.30 hodin a sledovat jej můžete prostřednictvím streamu.
(sob)
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který bude vystavovat s Janem Saudkem
kkee
Chcete vystavovat v muzeu s Janem Saudkem?
Pošlete nám AUTORSKÉ AKTY!
vizitka regionálního autora pro výstavu
s Janem Saudkem
Proè fotím

Å9çG\FN\MVHPUiGIRWLOKRON\QHMGĨtYHNDPDUiGN\
pak kamarádky tìch kamarádek. Bavit mì to však
QLNG\QHSĨHVWDORYtPçHXWRKR]ģVWDQXXçQDSRĨiG8DNWģPęSĨLWDKXMHWRçHO]HQHMOpSHSUDFRYDW
a experimentovat se svìtly a stíny. Je to úplnì jiný
styl práce, vše je jen mezi fotografem a modelkou.“

Vzkaz
V
k pro pana Saudka
S dk

„Jste frajer, málokterý fotograf dokázal zaujmout odborníky i laickou veøejnost.“

I v době koronavirové může kultura žít! PROSTĚJOVSKÝ Večerník
pro vás ve spolupráci s galeristou
Jindřichem Skácelem i Muzeem
a galerií Prostějov připravil jedinečnou příležitost, jak už nyní představit tvorbu zdejších fotografů.
„Na letošní léto chystám výstavu
představující fotografie a malby
Jana Saudka. Po dohodě s kurátorkou muzea Kamilou Husaříkovou
bychom rádi do výstavy zapojili
i širokou veřejnost a jeden sál mu-

JIØÍ
STEIGER
(42)

Bydlištì
B
Praha

zea vyčlenili pro fotografické práce
prostějovských fotografů,“ nastínil
Jindřich Skácel. Od celé záležitosti
si slibuje oživení kultury, jež v současnosti „spí zimním spánkem“.
Výstava se bude konat od 3. června
do 5. září pod záštitou primátora
Statutárního města Prostějov Františka Jury ve třech sálech muzea.
Jan Saudek v nich představí zhruba
padesát fotografií a dvacet maleb.
„Jeho práce budou vytaveny ve
dvou sálech. Zbývající sál bude vy-

PROST
TÌJOV Taková šance se
¦Ļ¦¡¾¤Æ¦¨¤ဘ
¤ąÓÄ¤¡£¤Æ¨£Ä ¦¯ ±¨± ¨Ĵ£¤¨
£¨Æ¤¨Æ ¦¯±¨Ä ¤¢
 ¦ထ ¤¡± Æ ÿ¤± ¯¡£¤ ¨Ä
Ļ£¤©Ó Ó  ¯ ¡£¤Æ¨န
¡±¨Æ¨±ą£ÓĤĻĴ¥Ó
£¦¾±£¤Óဘ ¤¾Óထ ¦ ± 
¡ą¤¤¢Ä¤®န
hrazen pro tvůrce z regionu, kteří
tímto budou chtít vzdát poctu Janu
Saudkovi. Zasílat mohou fotografie aktů jakékoliv velikosti i formátu,“ upřesnil Skácel s tím, že počet
snímků není omezen.
Na originálním nápadu se bude
výraznou měrou podílet i PROSTĚJOVSKÝ Večerník, který už
šestý týden v řadě zveřejňuje vybrané fotografie společně s krátkou vizitkou jejich autora. Pro
každého, kdo své snímky zašle
6CVQXÚLKOGéP¾HQVQITCHKGRąKRQOÊP¾U[ODQNLKPCLCPIULGJQQFX÷MÚODQLGOC\¾TQXGÿX\¾LGOPÚOFQRNÿQX¾PÊOUX÷VNCCUVÊPW(QVQ,KąÊ5VGKIGT

Přijďte na výstavu do

do redakce, bude připraven katalog Jana Saudka. Výzva je určena
všem od úplných amatérů přes
studenty fotografie až po zavedené tvůrce.
Ani v dnešním vydání vás tak neochudíme o dílo jednoho z regionálních tvůrců, jehož fotografie aktu
se objeví na výstavě Jana Saudka
v prostějovském muzeum. Tentokrát vám přinášíme snímek skuteč-

ného profesionála. Jiří Steiger pochází z Klopotovic na Prostějovsku,
už několik let však provozuje svůj
fotografický ateliér zaměřený právě
na tvorbu aktů na prestižní adrese
na Národní třídě v samém centru
Prahy.
Steiger je skutečným mistrem toho
nejjemnějšího světla dávajícího
vyniknout neopakovatelné kráse
ženského těla. Na svých snímcích

přitom neponechává nic náhodě
a s nebývalou pečlivostí dbá na sebemenší detaily. Z jeho rozsáhlého
díla čítajícího stovky a stovky aktů
jsme nakonec vybrali působivou
fotografii připomínající symbol jin
a jang, jež představuje harmonii
dvou navzájem protikladných a zároveň se doplňujících sil, které se
nacházejí v celém vesmíru: světla
a tmy.

„obchoďáku“

PROSTĚJOV Kulturní klub
DUHA Prostějov vystavuje v prostorách nákupního centra Zlatá
brána práce sochařky Sabiny Knetlové a malíře Iva Sumce.
I v této době se snaží pracovníci Kulturního klubu Duha udržet kulturu
v Prostějově naživu. Výstavní program je aktuálně na několik měsíců
přesunut do prostor druhého patra
obchodního centra Zlatá brána,
kde budou své práce od 30. dubna

prezentovat Sabina Knetlová a Ivo
Sumec.
Sochařka Sabina Knetlová (1996) je
studentkou absolventského ročníku
Ateliéru sochařství pod vedením
Jaroslava Koléška na Fakultě umění
v Ostravě. Ve své práci používá nejčastěji beton, který kombinuje s nalezenými materiály. Své práce představila například na výstavě „Dělník
je smrtelný, práce je živá“ v Galerii
výtvarného umění v Ostravě, nebo

na výstavě „Přikázané uvolnění“,
kterou představila Galerie Telegraph
v Olomouci.
Malíř Ivo Sumec (1970) je asistent
Ateliéru malby prof. Daniela Balabána akad. malíře. Ve své tvorbě se
zabývá každodenní žitou realitou
a obyčejnými věcmi, které na sebe
nepoutají pozornost za každou cenu.
Absolvoval mnoho skupinových
i samostatných výstav, jak v České
republice, tak v zahraničí.
(red)

(QVQ//CEÊM
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má OMEZENÝ PROVOZ!
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DOKONÈENÉ MUZEUM KOÈÁRÙ OTEVØELY ÈTYØI KLÍÈE,
Přenos se zdařil na jedničku,
sledovat jej mohly celé rodiny

ZATÍM JEN NA WEBU

ČECHY POD KOSÍŘEM Víra, naděje, láska a mír! To jsou čtyři symbolické klíče, jimiž bylo uplynulý
čtvrtek 1. dubna slavnostně otevřeno Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem po velkoryse
pojaté dostavbě, která ho zásadním způsobem rozšířila. Chrám všech řemeslníků z kamene, dřeva a kovu byl postupně budován dlouhých patnáct let. Precizní práce desítek řemeslníků je tu
zakleta do každého detailu. Kvůli epidemické situaci však mohli lidé sledovat slavnostní otevření
výhradně prostřednictvím internetového kanálu YouTube, kde bude záznam po Velikonocích
volně přístupný. Učinil tak i Večerník.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Program otevření byl zahájen ve
12:00 hodin. „Dnešním dnem se
uzavírá patnáct let příběhu jediného muzea kočárů v ČR,“ uvedl hned
na úvod Václav Žmolík, který se do
povědomí širšího publika dostal zejména coby moderátor populárního
seriálu Po Česku.
Termín 1. dubna nebyl vybrán
náhodou. „Na tento den připadá
výročí úmrtí habsburského císaře
a posledního českého krále Karla
I., který zemřel před devětadevadesáti lety na ostrově Madeira.
Následujícím dnem bude Velký
pátek, kdy si připomínáme ukřižování Ježíše Krista. Oběma bychom
tímto způsobem chtěli vzdát hold,“
vysvětlil Václav Obr, jenž při této
příležitosti opět poděkoval všem,
kteří se na stavbě podíleli. „Zásadní
vliv na jeho architektonickou podobu měla moje partnerka Alenka
Machačová. Velkýý kus ppráce zde

odvedla mimo jiné i kovářská dílna
bratří Stawaritschů z Kostelce na
Hané,“ zmínil Obr. A následně přestřihl pomyslnou pásku společně se
svým synem Janem.

mohli nechat ujít. Sledovali jsme je
celá rodina a vše pěkně odsýpalo.
Navnadilo nás to tak, že hned, jak to
vláda umožní, určitě se do něj vypravíme,“ složil poklonu jeden z diváků.

2ąKRQOÊPMCUX,QUGHC

8wGPCLFGVGPC;QW6WDG

Jako první dovnitř vstoupil farář
Roman Vlk, jenž muzeum zároveň
vysvětil. „Tato budova slouží jako
vzpomínka na svatého Josefa, který
byl skutečným mužem činu,“ upozornil duchovní.
V dalším programu se postupně
představili zpěváci Karolína Cindrošová a Karel Kekeši, dorazili i patron české země sv. Václav, otec vlasti
Karel IV, bavorský král Maxmilián I.
Josef a jeho maršálek či rakouská císařovna Alžběta Bavorská zvaná Sisi.
Právě tyto historické osobnosti postupně přinášely klíče coby symboly
víry, naděje, lásky a míru, bez nichž
by nádherné muzeum v Čechách
pod Kosířem nikdy nevzniklo.
Celý program běžel přesně dle
plánu a jeho přenos nenarušil
jediný technický problém. „Jsme
pravidelní návštěvníci Josefkolu
a tak jjsme si ani otevření muzea ne-

Ani hlavní organizátor rozhodně
nelitoval, že se do otevření pustil
v době, kdy nikdo jiný ještě nic podobného nedělá. „Dopadlo to na
jedničku, všichni odvedli perfektní
výkon,“ pochvaloval si Obr s tím, že

"INIL?JILN´Û
"INIL?JILN´Û
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všichni přítomní museli mít platné
negativní testy na Covid-19.
Pokud jste si čtvrteční on-line
přenos nechali utéct, nemusíte
si zoufat. „Po Velikonocích by měl

být volně přístupný na našem YouTube kanálu, stejně jako páteční
koncert Dity Hořínkové a Richarda
Pachmana. Není vyloučeno, že něco
podobného v budoucnu ještě zopa-

(QVQ6QO¾w6QX¾TGM

kujeme,“ uzavřel Václav Obr, majitel
muzea, v němž mimo jiné najdete
ojedinělou sbírku 20 saní a zhruba
70 kočárů včetně největšího smutečního kočáru na světě.

jak vyypadáá výsstavva mas
a arr ykk ve svaaté zemii…
as

ZHQVQ6QO¾w6QX¾TGM
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Seriál NAUČNÉ STEZKY
PROSTĚJOVSKA - 9. díl
Připravil: Michal Sobecký

/LGVNÛRGSDG]QLêLO9\FK¿]NX
V9HêHUQËêNHPX1øPêLF
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EXKLUZIVNĚ

Hezká příroda a stejně tak několik zajímavých a památných míst jak na startu, tak v cíli. Zároveň však
jedna věc, kterou tak málo dnes slýcháme a někdy si
jí bohužel dostatečně nevážíme – ticho. To vše lidé
najdou při procházce Terezským údolím. Ani v něm
nechybí naučná stezka, která nabízí na Prostějovsko
vskutku ojedinělou procházku. Velkou část z ní si
totiž nebudete připadat jako na Hané. Čekají na vás
husté lesy, nehluboké údolí bez lidských příbytků,
zároveň rozlehlé louky a prostory mezi okraji údolí.
A tenhle výjev by někdo čekal možná v podhůří Jeseníků, ne však uprostřed Moravy.
Velká část z cesty vede hustým lesem Terezského údolí.
To je nyní jak přírodním parkem, tak přírodní rezervací,
která byla vyhlášena v roce 1996. Sestává vesměs z listnatých lesů typických pro zdejší přírodní poměry. Údolí
nabízí i jedno lákadlo, kterému by ale lidé měli odolat, terén totiž v mnoha místech láká k houbaření. Má to však
jedno „ale“, oblast je chráněným územím, sběr hub tedy 4GMNCOCPCVKEJQ"0GLFGRQW\GQRÊUPKéMWUNQXGPUMÆMCRGN[
6GCOCNGKQRTQEJ¾\MW6GTG\UMÚO×FQNÊO
není povolen.

(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ
Ovšem zpět ke stezce. Vzhledem možná na první pohled
neosloví, pochází z poloviny devadesátých let. Zdá se, že
Nauèná stezka Terezské údolí
od té doby nebyla pravidelně udržovaná. Panely jsou
starší a zašlé. Nicméně i tak nabízí řadu zajímavých infor- Umístìní:
les a luèiny mezi
mací. Zprvu například o Laškově, jeho historii i události,
Laškovem
kdy zde na zámku přespal rakouský císař František Josef
a Námìští na Hané
I. Dále se věnují chráněným druhům rostoucím v údolí.
Další zastavení pojednává o archeologii. Možná se k pře- Vznik:
1996
kvapení dozvíte, že se zde nachází významné naleziště Délka:
6,5 kilometrù
a u Laškova bývalo velké hradiště. Pobývali zde třeba
zástupci kultury „popelnicových polí“, kterou si pro její Poèet zastavení: 11
pøíroda, historie
název nepochybně mnoho z nás pamatuje z hodin dě- Téma:
jepisu.
a archeologie
Naučná stezka, tak jako mnoho jiných, v tomto seriálu
zmíněných, nabízí pěknou procházku a zároveň také nenecháte výlet pokazit, čeká vás nenáročná procházka
něco duševní potravy. Bohužel dojem trochu kazí stav pěknou krajinou, navíc se známým náměšťským záminformačních tabulí a někdy i stezky samé. Pokud si ale kem v jejím závěru.

*TCXÆ×MQN[8[EJ¾\M[U8GéGTPÊéMGOUKWåÊXCN[EGNÆTQFKP[C\GLOÆPCF÷VK2Q\¾UCJWXCPFCNčXwCMD[N[RąGFéCUP÷QFUVTCP÷P[
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NĚMČICE NAD HANOU Tohle normální člověk nepochopí...
Všech čtrnáct pohádkových zastavení s hravými úkoly Vycházky
s Večerníčkem bylo na konci uplynulého týdne poničeno a rozkradeno! Organizátoři ze SVČ Orion
se proto rozhodli akci určenou rodičům s dětmi předčasně ukončit
již minulou sobotu.

Martin ZAORAL
Vycházka dlouhá 3,5 kilometru vedla kolem cyklostezky mezi Němčicemi nad Hanou a Nezamyslicemi.
Zpřístupněna byla ve středu 24.

března a původně měla fungovat až
do Velikonočního pondělí. Přestože
stezka průběžně zaznamenávala jisté
újmy, její autoři ji neustále trpělivě
opravovali a doplňovali. V sobotu
3. dubna už to však nevydrželi a přistoupili k jejímu kompletnímu odstranění.
„Bylo rozbito devadesát procent
úkolů včetně pexesa, které jsem si
myslel, že vydrží. Byl viděn i ten, kdo
to udělal, ale bohužel není moc šancí na to, aby byl patřičně potrestán.
Stálo nás to hodně práce, času i materiálu, ale nyní už to nemá cenu.
Velice se omlouváme těm, kteří se na

vycházku teprve chystali, ale nešlo
to jinak,“ vysvětlil Tonda Bartošík ze
SVČ Orion, který společně s dalšími sobotní demontáž pohádkových
úkolů spojil s úklidem metráků odpadků nacházejících se v okolí cyklostezky.
„Moc nás to mrzí. Chodili a jezdili
jsme kolem každou chvilku a vždy
jsme našli něco zničeného. Chápu, že je to demotivující, ale za nás
obrovské díky za krásné zpestření
procházek. Jste úžasní! Těšíme se na
další báječné nápady a čas strávený
s Orionem,“ vzkázala pořadatelům
Lenka Obručová.
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do oprav prostějovských památek
PROSTĚJOV Na základě návrhů prostějovských
radních se budou zastupitelé na svém dubnovém
jednání rozhodovat o dotaci na obnovu památek
městské památkové zóny pro rok 2021. Konšelé se
v rámci programu péče o historické dědictví města
rozhodli pro seznam památek, které chtějí opravit.
A tento seznam je hodně dlouhý. „Navrhujeme celkovou částku dva miliony korun,“ pronesl náměstek primá-

tora pro investice. „Návrh rovněž počítá s využitím dotace Ministerstva kultury ze státního Fondu regenerace
městských památkových rezervací a zón, který přislíbil
pro rok 2021 dotaci ve výši 1,2 milionu korun na pokračující restaurátorské práce v interiéru kláštera Milosrdných bratří,“ dodal náměstek Rozehnal.
Pokud navrhované finance zastupitelé odsouhlasí, dotace půjdou na investice v tabulce.
(red)

y
výměnu krytiny kostela sv. Bartoloměje ve Vrahovicích,
y restaurátorský průzkum architektury a štukové výzdoby interiéru kostela a návrh na jejich re
staurování v kostele sv. Jana Nepomuckého (bývalý klášter Milosrdných bratří)
y restaurátorský průzkum a návrh na restaurování sousoší Poslední večeře z hlavního oltáře
kostela sv. Petra a Pavla, Prostějov
y restaurátorský průzkum oltářů, oltářních a závěsných obrazů a dřevěné polychromované
výzdoby interiéru kostela a návrh na jejich restaurování v kostele sv. Jana Nepomuckého
(bývalý klášter Milosrdných bratří)
y restaurátorský průzkum hlavního oltáře a kazatelny a návrh na jejich restaurování (včetně
dislokovaných figur 2 andílků, 2 světlonošů, plastiky Krista v hrobě a reliéfu s výjevem Kázání
na hoře) kostela Povýšení sv. Kříže, Prostějov
y restaurování skulptury sochy sv. Floriána před fasádou kostela sv. Cyrila a Metoděje, Prostějov
y stavebně-historický průzkum bašty, Prostějov
y rekonstrukci ohradní zdi nového židovského hřbitova, Prostějov
y obnovu fasády vily Josefa Kováříka, Vojáčkovo náměstí, Prostějov
y restaurování kaple sv. Kříže kláštera Milosrdných bratří
y rekonstrukci fasády a výměnu oken městského domu v ulici Havlíčkova, Prostějov
y projekt a restaurátorský záměr památkové obnovy průčelí městského domu v ulici Havlíčkova,
Prostějov

PROSTĚJOV Se začátkem dubna odstartovala celorepubliková
iniciativa 10 000 kroků vyzývající
lidi k chůzi nebo běhu pro zdraví.
V Prostějově ji zaštítil primátor
František Jura, který se do ní také
osobně zapojil. Za projektem stojí
organizace Partnerství pro městskou mobilitu.
Projekt motivuje účastníky k pravidelnému pohybu. Lidé by se denně
měli věnovat chůzi nebo běhu, a to
alespoň měsíc. „Výzva pracuje s magickou hranicí deseti tisíc kroků,
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,“ říkají organizátoři.
Dosažené výsledky je možné měřit
pomocí krokoměru nebo aplikace
v mobilním telefonu. Každý dosažený kilometr se bodově hodnotí
a zohledňuje se věk účastníka a jeho
index tělesné hmotnosti BMI.

Své denní dávky kilometrů v těchto dnech plní i primátor František
antišek
ou čásJura, který nad prostějovskou
lý život
tí akce převzal záštitu. „Celý
sportuji, ale během práce na radnici
samozřejmě nemám příliš mnoho
volného času. Proto jsem přivítal
nápad začlenit tuto aktivitu do svéu,“ říká
ho každodenního programu,
primátor Jura.
anizuje
V Prostějově akci organizuje
eré ve
Sportcentrum DDM, které
ry přispolupráci s dalšími partnery
pravilo pro zájemce možnéé trasy.
Kdo nemá krokoměr nebo chytrý
kterým
telefon, může se vydat některým
ze změřených okruhů. Díkyy tomu
ouhou
bude přesně vědět, jak dlouhou
trasu urazil. Nejkratší takto připravená trasa měří 440 metrů, nejdelší 7,5 kilometru.
Podrobnosti najdete na internenternetových stránkách
www.sportcentrumddm.cz a také
v příštím čísle Večerníku, do něobnější
hož připravujeme podrobnější
(red)
reportáž.

Soudní znalec: „Přípravek rakovinu vyvolat nemůže!“
PROSTĚJOV Prostějovský primátor František Jura svolal na úterý 30. března mimořádnou tiskovou konferenci. A téma? Také velice mimořádné, které nedávno vzbudilo mezi veřejností obrovský rozruch. Nástřiky interiérů základních škol a mateřinek chemickou látkou Smartcoat. Ty
magistrát zastavil, protože senátorka Jitka Chalánková a někteří opoziční zastupitelé spustili poplach, když tvrdili, že ochranný nástřik proti covid-19 obsahuje karcinogeny. Zastavení nástřiků
pak potvrdilo i zastupitelstvo na svém jednání 23. února usnesením, že vedení města bude žádat
odborníky o specifikované vyjádření, zda látka používaná k nástřikům ve školách společností
Vederia Solutions je opravdu zdraví nebezpečná. A posudek, který zcela vyvrací tvrzení senátorky Chalánkové i zastupitelů Matyáška, Ošťádala a dalších, je na světě!

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Do sporu vedení 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. Procházka celý
problém považuje doslova za „irelevantní“. 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 deset
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.
Tento znalecký posudek přichází
v době, kdy magistrát kvůli obavám rodičů další nástřik ve školách
a školkách pozastavil. Primátor
František Jura rozhodnutí zdůvodnil nikoliv obavami o zdravotní nezávadnost použité látky, ale znepokojením rodičů, proti jejichž vůli
nemá smysl v celé akci pokračovat.
„Město by nikdy nepřipustilo aplikaci
látky, která by nebyla v minulosti opakovaně prověřena. Nicméně rodiče
prostějovských dětí se stali obětí dezinformací, proti kterým je velmi těžké
bojovat,“ konstatoval první muž radnice, který minulé úterý informoval
o posudku soudního znalce novináře
na mimořádné tiskové konferenci.
„Máme v rukou odborné vyjádření
soudního znalce, který potvrdil, že
nástřiky obsahují naprosto nezávadné a zdraví neškodné látky. Trvám na
tom, že kvůli nesmyslným poplašným

zprávám z úst veřejně činných činitelů byla veřejnost, a hlavně rodiče dětí,
uvedeni v omyl. Je až neuvěřitelné, že
ústavní činitel a někteří prostějovští
zastupitelé argumentují nepravdami
a opírají se o vyjádření rádoby odborníků. Už si ale neověřují, že lži
o údajné škodlivosti přípravku šíří
ti, kteří vlastní konkurenční firmy od
té, která nástřiky zajišťuje pro Prostějov. Navíc tito veřejní činitelé stále
a všude tvrdí, že chceme otrávit naše
děti! Jsem z toho v šoku a uvažuji
o dalších krocích, samozřejmě včetně
těch právních,“ nechal se slyšet primátor Statutárního města Prostějov.
Žaloby nevyloučil ani Petr Smékal,
jednatel společnosti Vederia Solutions, která nástřiky ve školách
a školkách začala provádět a kvůli
vyvolané hysterii je musela přerušit. „Dodnes nechápu jednání paní
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 jasně pprokázal nežá-

došlo na naši adresu...
V článku, který byl zveřejněn dne 29. 3. 2021 pod názvem „Přípravek použitý ve školách je nezávadný“, je uvedeno
konstatování primátora Jury, že „rodiče dětí se stali obětí dezinformací proti kterým je velmi těžké bojovat,“. Primátor obdržel dne 18. 2. 2021 upozornění z Technické univerzity Liberec a České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu na možná rizika aplikace nanoforma TiO2 ve školách. Z čeho primátor usoudil, že názory z odborných
pracovišť jsou dezinformace již nevysvětlil. Dále je v článku uvedeno vyjádření Petra Smékala, jednatele firmy, která
postřiky ve školách na objednávku města provádí: „Také nerozumím ani přístupu opozičního zastupitele pana Matyáška, který jako jediný opoziční zastupitel neprojevil 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,“ Předně
je pravdou, že TiO2 je zařazena od předloňského roku mezi karcinogenní látky 2. stupně a dodavatel nepředložil
jediný dokument, který by prokazoval opak. V tomto smyslu byl upozorněn primátor města. Ke komunikaci, nebo
spíše nekomunikaci tvrzené panem jednatelem podotýkám, že jsem mu na jeho nabídku k osobnímu setkání odpověděl, že se s ním rád setkám, ale v době, kdy se řeší daný případ je podobné setkání vyloučené. Důvod je nasnadě,
pozvání na osobní jednání v době, kdy se řeší dosti ožehavá a vedením města zpolitizovaná kauza je takové pozvání
silně nestandardní krok. Zvláště, když společnost i vedení města postupují ruku v ruce, předkládají nestandardní
dokumentaci a označují odborná stanoviska za desinformace.
Aleš Matyášek, člen zastupitelstva města Prostějova

doucí účinky tohoto aplikovaného
produktu. Také nerozumím ani přístupu opozičního zastupitele pana
Matyáška, který jako jediný opoziční zastupitel neprojevil 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,“ řekl
Petr Smékal, kterého se Večerník
zeptal, zda uvažuje o žalobách na
ty, kteří paniku a hysterii způsobili?
„Zatím zjišťujeme, v jaké výši jsme
utrpěli finanční škody. A nejde jen
o Prostějov. Po těch lžích, co se tady
šířily, jsme ztratili i některé zakázky
v jiných městech,“ sdělil Smékal.
Večerník v minulém týdnu oslovil
také senátorku za Prostějovsko, Kojetínsko a Tovačovsko se žádostí,
aby se k novému posudku soudního
znalce vyjádřila. „Stále jsme ve stejné situaci. Vzhledem k tomu, že mi
pan primátor neposkytl adekvátní
odpovědi na mé otázky, poslala jsem
mu druhý dopis. Očekávám, že mi
poskytne odpovědi a bude i touto
cestou řádně informovat občany.
Dodávám, že jsem pana Juru pozvala
na schůzku do své senátorské kanceláře v Praze. Ve svých dřívějších
výrocích a argumentech o případné
škodlivosti nástřiků jsem se opírala o stanoviska expertů. Z tohoto
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Foto: Michal Kadlec
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Ve čtvrtek 1. dubna proběhla schůzka mezi prostějovským primátorem Františkem Jurou a předsedy všech politických klubů zastupitelstva. „Kolegy a kolegyně jsem podrobně informoval o posudku soudního znalce. Abychom do celé kauzy vnesli ještě větší
jasno a uklidnili všechny rodiče, vyhověl jsem přání zastupitelů,
a navíc jsem požádal jménem města o jedno odborné stanovisko,
a to konkrétně Krajskou hygienickou stanici v Olomouci. Jakmile
budeme mít vyjádření k dispozici, budeme dále jednat o možnosti pokračovat v nástřicích na školách,“ sdělil exkluzivně Večerníku
první muž Prostějova František Jura.
(mik)
pohledu je třeba jednoznačně pana
primátora Juru pochválit za zastavení celé akce,“ odepsala na dotazy Večerníku senátorka Jitka Chalánková.
Zda se nástřiky v mateřinkách a na
základních školách znovu obnoví, není zatím jasné. „O vyjádření

soudního znalce budu informovat
předsedy politických klubů v zastupitelstvu, jak jsem dříve slíbil. Pak
se rozhodne o dalším osudu ochranných proticovidových nástřiků,“
prozradil v úterý dopoledne primátor Jura.

Podnikatelé mohou radnici
PROSTĚJOV Živnostníci a malé
firmy, které postihla opatření proti
koronaviru, mohou žádat o pomoc
prostějovskou radnici. Rozhodla
o tom Rada města Prostějova na
svém zasedání v závěru března.
Město má na tyto účely připraveno
celkem 4,5 milionu korun. Peníze
jsou určeny pro podnikatele, kteří
museli nedávno uzavřít své provozovny. Každý z nich může dostat až
15 000 korun.
„Naše podnikatele jsme podpořili
už v loňském roce a pomocnou ruku
jim nabízíme i dnes. Prožívají nelehké období a my chceme jasně ukázat,
že stojíme za nimi. K našemu městu
patří oni i jejich služby,“ říká primátor František Jura.

žádat o pomoc
V loňském roce město buď odpouštělo nájemné za nebytové prostory,
nebo posílalo přímo peníze. Letos
mohou všichni žadatelé počítat s finanční podporou.
Přístup vedení města k podnikatelům přivítala Okresní hospodářská
komora v Prostějově zastupovaná
ředitelkou Helenou Chalánkovou.
„Každá finanční pomoc pro všechny, kterých se to týká, je nadějí
k překlenutí finančních těžkostí
a vidinou ke znovuotevření vlastních provozoven,“ říká Chalánková.

Pomoc města je určena fyzickým
osobám, případně společnostem
s obratem do dvou milionů korun.
Samospráva jim pomůže uhradit
náklady, které přímo souvisejí s podnikáním v prostějovské provozovně
a vznikly v období od ledna do března letošního roku. Peníze zároveň
nemohou sloužit k zaplacení nákladů, které mohli podnikatelé uhradit
z jiných dotací souvisejících s krizovými opatřeními.
Podrobnosti najdou zájemci na
internetových stránkách města
(red)
www.prostejov.eu.

pandemie

COVID-19
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„V kraji navíc evidujeme o 2 362 aktuálně nemocných
méně než předchozí týden,“ raduje se hejtman Suchánek
RCEKGPVčUcovid-19
7 177 z nedělního poledne 4. dubna.
Nejvíce aktuálně nakažených je
v Olomouci (2 010), v Prostějově
(946), Přerově (837) a Šumperku
(625). V Konici je pak 124 aktuálně
nemocných lidí s covid-19. V Olomouckém kraji bylo vyléčeno z nákazy dosud 76 500 lidí, ale bohužel
od začátku pandemie registrujeme
již také 1 507 úmrtí.
Zlepšující se statistiky vývoje nákazy covid-19 si pochvaluje hejtman
Olomouckého kraje. „Když sleduji
optimistické zprávy o snižujícím se
počtu nových případů a teď hlavně

o enormním poklesu aktuálně nemocných obyvatel kraje, pomalu by
si člověk mohl myslet, že covid-19
porážíme. Dle těchto parametrů jde
o optimistické věci. Jenomže pak je
tady další faktor, a to je počet hospitalizovaných pacientů. A ten se
v krajských nemocnicích po dvou
týdnech poklesu nyní jaksi zadrhl.
Věřím ale, že v průběhu dubna se
budou i tato čísla snižovat a počet
uzdravených bude také stoupat.
Buďme tak trpěliví a nedělejme ze
současných pozitivních čísel ještě
předčasné závěry,“ nabádá k opatr-

GHQQÉQ½UÕVWQDNDzHQÙFKFRYLGHPYRORPRXFNÅPNUDML

Michal KADLEC
V neděli 4. dubna odpoledne registrovala Krajská hygienická stanice
v Olomouci už celkem 85 242 pozitivně testovaných osob na covid-19
v Olomouckém kraji od začátku
pandemie. Oproti předchozímu týdnu se jedná o navýšení tohoto počtu
o 2 390 případů, což je ovšem
o zhruba dvě stovky méně než týden
předtím. Potěšitelné je, že velmi výrazně poklesl počet aktuálně nemocných lidí, a to o 2 362 na současných

nosti hejtman Josef Suchánek, kterému Večerník v neděli večer ještě položil otázku, zda Velikonoce a možná
nedisciplinovanost lidí nemohou
příznivé statistiky zase obrátit jiným
směrem. „To samozřejmě mohou.
Všímám si kolem sebe, jak lidé začínají být ze všeho otrávení a nedisciplinovaní. Bohužel respirátor nebo
aspoň roušku nosí venku čím dál
tím méně osob. A jestli se na Velikonoční pondělí všechno takzvaně
utrhne ze řetězu, pak tu můžeme mít
problém,“ obával se včerejšího dne
první muž Olomouckého kraje.

CE LK EM: 2 309

PROSTĚJOV Samé optimistické
zprávy, jen to nezakřiknout! Pokles
počtu lidí, kteří v Olomouckém
kraji byli pozitivně testováni na
covid-19, pokračoval i během
uplynulého týdne. Sice méně razantněji, ale přece. A příznivější
zprávy přicházejí i z Krajské hygienické stanice v Olomouci, co se
týká aktuálně nemocných lidí s koronavirem. Zatímco v neděli 28.
března jich bylo v Olomouckém
kraji 9 439, o týden později se jejich počet snížil až na 7 177! Je to
tedy o 2 362 případů méně. „To
jsou tak pozitivní věci, že by člověk
snad začal věřit i tomu, že covid-19
porážíme. Ale buďme trpěliví
a nevynášejme raději předčasné
soudy,“ zůstává opatrným hejtman
Josef Suchánek.

Zdroj: KHS Olomouc

Klesá pomìr pozitivních
testù na koronavirus
PROSTĚJOV Jediný hospitalizovaný pacient s covid-19
navíc oproti předcházejícímu
týdnu. Novinky z prostějovské
nemocnice jsou opět poměrně
optimistické. Jak navíc Večerníku potvrdila mluvčí nemocnice Radka Miloševská, o sedm
procent poklesl během března
poměr pozitivních testů PCR
vyšetřením.
„V prostějovské nemocnici leží
aktuálně padesát pacientů s onemocněním covid-19, z toho deset
je ve vážném stavu. Pokles počtu
hospitalizovaných je dobrým znamením, že se epidemická situace
zlepšuje. Tlak na lůžka intenzivní
péče je však stále vysoký a výrazně
zatím neubývá ani pacientů, jejichž stav vyžaduje podporu umělé plicní ventilace. I nadále platí
zákaz návštěv v nemocnici, věříme
však v další pozitivní vývoj situace
v následujících týdnech,“ sdělila
Večerníku Radka Miloševská, tis-

ková mluvčí společnosti Agel provozující Nemocnici Prostějov.
V prostějovské nemocnici i nadále
probíhá testování, a to jak PCR vyšetřením, tak pomocí antigenních
testů. Podle mluvčí tohoto zdravotnického zařízení během uplynulého měsíce poklesl také poměr pozitivních testů na covid-19. „Naše
mikrobiologická laboratoř v březnu
provedla téměř dvanáct tisíc PCR
vyšetření na přítomnost koronaviru. Zatímco ještě na začátku měsíce činil poměr zachycených pozitivních vzorků téměř 40 procent,
v posledním týdnu se pohybuje
okolo 33 procent. Nemocnice rovněž pokračuje v antigenním testování veřejnosti. V březnu absolvovalo na prostějovském odběrovém
místě tento typ testu 4 500 tisíce
lidí. Záchyt pozitivních vzorků je
u antigenních testů podstatně nižší
a v průměru se pohybuje okolo čtyř
procent,“ vypočítala Miloševská.
(mik)

V „Kasku“ bylo naočkováno už 3 222 osob
Z*?GăÛ?G?;F?IßEIP;NFC>CTOFC=?<?TL?ACMNL;=? g
T>ăL;TõOD?GFOPßÀH?GI=HC=?.;>E;)CFIm?PME´

PROSTĚJOV Už třetí týden plného provozu má za sebou
prostějovské očkovací centrum ve Společenském domě.
Podle dostupných informací a vyjádření kompetentních
osob se daří aplikovat anticovidové vakcíny až 400 lidem
denně. A tato kapacita by se mohla i rapidně zvýšit, to by
ovšem muselo být dostatek vakcín. Večerník se byl ve čtvrtek
odpoledne na vlastní oči přesvědčit, jak to v„Kasku“ probíhá.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
Parkoviště přímo před budovou
Společenského domu hlídali strážníci a dbali na to, aby zde stáli pouze
a jen lidé, kteří se přijeli nechat naočkovat. A jelikož si Večerník všiml,
že sousední parkoviště na místě bývalé sodovkárny bylo skoro prázdné,
vzbuzovalo to dojem, že o očkování
není zas až tak velký zájem. Omyl!
„Řekl bych, že mnohem víc lidí přijde na očkování pěšky nebo přijede
na kole. Anebo je někdo přiveze
autem, odjede a pak pro ně znovu
přijede, jakmile celý očkovací proces
prodělá. Ta parkoviště tady nejsou
plná snad nikdy, ani v době největšího

návalu v ‚Kasku‘,“ prozradil Večerníku
jeden z prostějovských strážníků.
Jak jsme o něco později zjistili,
očkovací centrum jede v těchto
dnech naplno a první nebo dokonce už i druhou dávku vakcíny zde
dostane na 400 osob denně. „Za celou dobu jsme nezaznamenali žádné
organizační problémy. Zdravotnické
týmy jsou naprosto sehrané a zájemci o naočkování zde stráví minimum
času. Odhaduji, že pokud někomu
nenastanou nějaké zdravotní komplikace, tak za deset či patnáct minut
může odejít domů. Chtěla bych poděkovat dobrovolníkům z magistrátu,
kteří zde pracují naprosto bezchybně
a nám jako lékařskému personálu
ušetří spoustu času. Tito dobrovolníci hned u vchodu do očkovacího centra vysvětlí lidem vše potřebné, včetně veškeré administrativy. K nám do
boxů jdou už lidé najisto,“ řekla Večer-

*CUKéKC\FTCXQVPÊEK

níku jedna ze členek zdravotnického
týmu, která si našla minutku času na
krátké povídání. Jinak byla v jednom
kole... „Stihli bychom naočkovat denně ještě více osob, ale musíme čekat
na nové vakcíny,“ stačila lékařka ještě
poznamenat.
Večerník zastihl ve Společenském
domě těsně po očkování bezmála
osmdesátileté manžele Nadymáčkovi
z Prostějova. „Oba jsme tu už podruhé,
právě jsme absolvovali druhou dávku
vakcíny. Po té první se mně osobně
udělalo trochu nevolno a musel jsem
tady asi dvacet minut zůstat pod dohledem zdravotních sester. Teď je mi
kupodivu hej, a to nás mnozí známí
strašili, že druhá dávka je mnohem
agresivnější,“ svěřil se Večerníku se svými pocity Jindřich Nadymáček.
Očkovací centrum v Prostějově,
které se 17. března přestěhovalo
z nemocnice do mnohem větších
prostor ve Společenském domě,
tedy funguje na plné obrátky. „Ode
dne přestěhování až do 31. března
bylo v centru naočkováno 3 222 osob.
Očkovací centrum funguje, v tomto
týdnu se počty aplikovaných vakcín
blížily k 400 denně,“ potvrdila Večerníku Radka Miloševská, tisková

mluvčí společnosti Agel provozující
Nemocnici Prostějov. „Chtěli bychom
ale požádat veřejnost, aby lidé přicházeli k očkování skutečně na sjednaný
čas, není třeba mít třicetiminutový či
ještě delší předstih. Nejoptimálnější je
skutečně příchod na čas rezervace, aby
se klienti vyhnuli zbytečnému čekání.
Zkušenosti ukazují, že zkoušejí přicházet také lidé ‚z ulice‘ bez objednávky
a vyptávají se, zda nemohou být naočkováni. To opravdu není možné, očkované jsou opravdu pouze registrované
osoby s konkrétním termínem, není
proto možné naočkovat kolemjdoucí
bez registrace,“ vysvětluje Miloševská.
„Po roce pandemie koronaviru se zdá,
že právě vakcinace je jedinou cestou,
která nám umožní návrat k normálnímu životu. Na vybudování očkovacího centra jsme se v Prostějově už řadu
týdnů připravovali, bezprostředním
impulsem pro jeho spuštění byla aktuálně naplněná očkovací kapacita nemocnice. Jsme rád, že centrum slouží
nejen obyvatelům našeho města, ale
i všem lidem z celého prostějovského
regionu,“ neskrývá spokojenost František Jura, primátor Statutárního města
Prostějov. „Rád bych ještě jednou poděkoval všem svým kolegům, kteří se
na přípravě podíleli, zaměstnancům
společnosti AGEL Středomoravská
nemocniční i Olomouckému kraji,“
vzkázal.

BYLI JSME
U TOHO

8 QéMQXCEÊO EGPVTW X[FCVP÷ RQO¾JCLÊ FQDTQXQNPÊEK \ ąCF \CO÷UVPCPEč RTQUV÷LQXUMÆJQ
OCIKUVT¾VW 6K W XEJQFW RąGF¾XCLÊ \¾LGOEčO
QQéMQX¾PÊXGwMGTÆRQVąGDPÆKPHQTOCEG
Foto: Michal Kadlec
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PROSTĚJOV Nestává se to často, aby zazněly v České republice na něčí
počest či památku sirény či zvony. Občas se tak ale děje. Vzpomenout
můžeme třeba na zvonění po střelbě v Uherském Brodě v roce 2015.
Také tehdy se ozvaly zvony v Prostějově. Stejně tak i letos.
Bohužel opět se jednalo o smutnou né služby Olomouckého kraje jsme
záležitost. Po celé zemi se rozezněly v Prostějově spustili ve dvanáct hozvony na uctění památky více než din sirény našich cisteren i sanitek,“
25 tisíc obětí koronaviru. A nejen připomněli krajští hasiči. Celou pozvony. „I my jsme se připojili k pietě chmurnou atmosféru pak rovněž
za oběti pandemie covid-19... Spolu mohla umocnit minuta ticha, která
se záchranáři Zdravotnické záchran- měla akci provázet.
(sob)

Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská
komora ČR, Konfederace zaměstnavatelských
a podnikatelských svazů
ČR a Asociace malých
a středních podniků a živnostníků ČR shodně sdělují, že nevidí důvod, proč
měnit zavedený způsob
testování ve firmách.

Vláda by místo spekulací o změnách v testování měla zajistit těchto pět věcí:
1. vyhodnotit stávající testování ve firmách a s odstupem dalších dvou týdnů
zahájit společnou diskusi nad výsledky,
2. stát musí prověřit, zda všechny testy,
které firmy nakupují podle doporučení
ministerstva zdravotnictví, jsou dostatečně kvalitní a spolehlivě zachytí pozitivní
jedince, případně vydat seznam konkrétních doporučených testů,

3. zvýšit výši příspěvku na jeden test
a přispět firmám na osm testů měsíčně
pro jednoho zaměstnance,
4. zajistit dostupné a dostatečné kapacity PCR testů pro ověřování pozitivity
zjištěné antigenním testem,
5. umožnit vyšší frekvenci na dobrovolné bázi, případně testování doma.

Rádi bychom požádali, aby zástupci vlády
ocenili chování firem a jejich zaměstnanců. Situaci řešíme s maximální vstřícností
a flexibilitou. Cítíme potřebu vládu upozornit, že neustálá politická diskuse
o případných plánovaných změnách
v testování a fungování firem či podezírání zaměstnavatelů a jejich zaměstnanců, působí demotivačně. Zodpovědné
zaměstnavatele i zaměstnance uráží.
TZ HK ČR

22

6. dubna 2021

velikonoce

WWW.VECERNIKPV.CZ

VELIKONOČNÍ TRADICE ZADUSIL LOCKDOWN
Ulice zely prázdnotou, někteří „mrskači“ bez respirátorů byli agresivní

PROSTĚJOV Už podruhé za sebou jsouVelikonoce a veškeré tradice s nimi spojené výrazně ovlivněny pandemií covid-19.Vloni vláda
velikonoční mrskut zakázala, respektive jaksi„nedoporučila“. Letos
doslova prázdné ulice a absenci té nejtradičnější zvyklosti předurčil stále platný nouzový stav a hlavně lockdown, jenž celou naši
společnost svazuje už několikátý týden. Obyvatelé prostějovského
regionu tak na pondělní mrskačku vyšli jen sporadicky. Bohužel,
a Večerník byl toho svědkem, drtivá většina koledníků nedodržovala základní protiepidemická opatření. Ti, kteří při procházce po
městě či na vesnicích měli nasazenou ochranu dýchacích cest, by
se dali spočítat na prstech jediné ruky. A policie? Tu jsme během
pondělního dopoledne nespatřili...
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Na pondělí 5. dubna už meteorologové „vyhrožovali“ prudkým ochlazením
a silným větrem, ale dopoledne ještě
bylo krásně. Slunečno a teplo. Počasí
sice do ulic města i okolních obcí vylákalo několik skupinek lidí, ale těch,
kteří s kocary a malými košíky vyrazili
na velikonoční mrskut, bylo pramálo.
A jak jsme vypozorovali, málokdo na

nechystáme. Respirátory samozřejmě
máme,“ svěřil se Jiří Látal z Prostějova.
Ulice ale jinak zely prázdnotou, dokonce
i tradiční bašty velikonočního veselí. Večerník překvapilo, že například na Sídlišti
E. Beneše jsme okolo desáté hodiny marně čekali na jakéhokoliv koledníka...
Malého mrskače s pomlázkou jsme
pak potkali v Plumlovské ulici. Na blízké čerpací stanici pak nasedala dvojice
mužů s ozdobenými pomlázkami do
auta. „Jedeme do Němčic za příbuznými, jinak jsme letos na velikonoční

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

2QPF÷NÊFGUGVJQFKPFQRQNGFPG&ąÊXVQPC5ÊFNKwVK'$GPGwGXVWVQFQDWåKNQNGVQU
procházce ulicemi měl na obličeji respi-KVCVQNQMCNKVCD÷JGOXGNKMQPQéPÊJQRQPF÷NÊ\GNCRT¾\FPQVQW Foto: Michal Kadlec
rátor. „Nefoťte nás, nebo vám ten foťákk
narveme někam,“ obořil se na Večerník
mrskut úplně rezignovali. Přiznám se, že
jeden z pětice mužů, kteří stáli před
ani nevím, co se může a co ne. Jsem z těch
jedním z domů v Drozdovicích. Jejich
nařízení už úplně zmatený. A slivovici?
agresivita vyplývala právě ze skutečTu si dám doma, až vymrskám manželnosti, že ani jeden z nich neměli nasaku,“ řekl se smíchem jeden z mužů.
zenou ochranu dýchacích cest.
V Kostelci na Hané pak Večerník na rynStejně tak nedodržovala v pondělí
ku před prodejnou potravin potkal dva
dopoledne protiepidemická nařízení
chlapce s kamarádkou, kteří snad jako
v době lockdownu drtivá většina lidí
jediní ochotně zapózovali a hoši navíc
pohybujících se v tu dobu v ulicích.
s radostí před objektivem dívce namrskaVýjimkou byl mladý tatínek s asi pětili. Další zastávky v Ohrozimi, Vícově,
letým synem v Krasické ulici. „Vyrazili
Plumlově a Mostkovicích byly vlastně
jsme pouze za babičkou a dědou a je- 8G8ÊEQX÷O÷NKRąGFDWFQXQWQDGEPÊJQ×ąCFWMT¾UP÷Q\FQDGPÚXGNKMQPQéPÊUVTQO
zbytečné. Ve všech těchto obcích nebyXQDEKCNGPGD[NCXRQPF÷NÊFQRQNGFPGXGPMWdCPKPQJCq
Foto:
Michal
Kadlec
deme zpátky domů. Nikam jinam se
la bohužel ani noha... „Čemu se divíte?

Všichni jsou zalezlí doma kvůli covidu,
ostatně Velikonoce už dávno i tady ztratily ten pravý drajv,“ pronesl ve Vícově senior, kterého jsme jako jediného potkali
poblíž tamního obecního úřadu.
Stejně jako vloni tradiční velikonoční veselice naprosto zadusil koronavirus, letos
navíc „opepřený“ lockdownem. Budou
ty příští už konečně lepší?

BYLI JSME
U TOHO

2Q 2NWONQXUMÆ WNKEK X 2TQUV÷LQX÷ UG
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PLUMLOV Velikonoce jsou nejen
svátky jara, ale také vzkříšení. Na to
už mnozí z nás v souvislosti s epidemií
koronaviru čekají skutečně jako na
smilování. Přestože žádné společenské či kulturní akce stále nelze pořádat, kreativitu některých z nás prostě
není možné zcela utlumit. Svědčilo
o tom nádvoří plumlovského zámku,
na němž během uplynulých tří dní
mohli příchozí obdivovat pozoruhodná zátiší se stovkami kraslic.

Martin ZAORAL

&÷VK\CO÷UVPCPEčOCIKUVT¾VWPC\FQDKN[VąKP¾EVUVTQOGéMčPCRTQUV÷LQXUMÆOP¾O÷UVÊ
Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Jedna z velmi mála
věcí, které vedou k dodržení letité tradice. Covid – necovid! Přestože stále
platná tvrdá protiepidemická opatření nedovolují takřka nic a město
muselo zrušit mnoho velikonočních
akcí, ozdobené stromky se na náměstí T. G. Masaryka v blízkosti radnice
přece jen objevily.
„Tuto tradici jsme v Prostějově založili
před sedmi lety a na náměstí jsme měli
vždy okolo šedesáti až sedmdesáti ozdobených stromečků. Jak na Vánoce,
tak během Velikonoc. Ty letošní velikonoční svátky jsou vzhledem k vládním

nařízením hodně omezené, ale nechtěli
jsme ustupovat z této nádherné tradice,“
sdělila Večerníku Milada Sokolová, náměstkyně primátora Statutárního města
Prostějova.
A tak sice v mnohem menším měřítku,
ale přece jen se před radnicí objevilo třináct stromků, které do velikonočního
hávu ozdobily děti zaměstnanců prostějovského magistrátu. „Bohužel na letošní
výzdobě se nemohly podílet jako vždy
v minulosti děti z mateřinek a základních
škol, které jsou uzavřené. Jsem ale ráda, že
náměstí alespoň trochu ožilo Velikonocemi,“ dodala Sokolová.
(mik)

Za vším stála iniciativa kastelána zámku
Pavla Zástěry a také módní návrhářky
Yvony Leitner. Oba do projektu zapojili
celou řadu svých známých. Vznikla tak
přehlídka skutečně nečekaného rozsahu. Návštěvníci mohli obdivovat hned
několik samostatných hnízd a stovky
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kraslic nejen od lidí z Plumlova, ale i do
pedagogů a studentů prostějovské SŠ
designu a módy, či dalších návrhářů
a designerů. Mnohé z nich se dokonce objevily v koruně košatého kaštanu
rostoucího na nádvoří, kde by je člověk
opravdu nečekal. Na vrcholu bývalého
hradu se pak tyčil velký dřevěný kříž
s trnovou korunou. „Vše se chystalo
celý uplynulý týden, my jsme své kraslice věnovali ve čtvrtek a už jsme byli
mezi posledními,“ prozradila nám jedna
z obyvatelek Plumlova.
Lidé procházející nádvořím mohli načerpat spoustu inspirace pro vlastní velikonoční tvoření. „Je tu spousta nápadů,
člověk tu našel běžné, ale i neuvěřitelně
propracované kraslice. Vedle nich ale
byla spousta instalací, jejichž autoři pracovali třeba s mechem a dalšími vesměs
přírodními materiály. Vše bych si určitě
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vychutnala lépe, kdyby nebyla taková
zima a nefoukal protivný vítr,“ zhodnotila v sobotu odpoledne další z návštěvnic.
Velikonočnívýzdobana nádvořízám-

ku byla k vidění od soboty až do Velikonočního pondělí, další program se
zde bude odvozovat od rozvolňování
vládních omezení.

jjaké
aké byly
byylyy velikonoce
velikoonooce v Plumlově...
Pluumlovvě....

.KFÆRTQEJ¾\GNKKMQNGO/QTCP[MVGT¾QDX[MNG
XG\OG\CUXÆD÷JGOXÊV¾PÊLCTC
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4x foto: Martin Zaoral
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Všemu navzdory: Hrkači si tradici ukrást nenechali
ROZSTÁNÍ Hrkání? Ne, zvuky
stavby. Aby ne, na hrkání je ještě
brzo. Ale co když nakonec vůbec
žádné nebude? Co když z tradice
letos nezbyde nic než vzpomínka?
Čtvrt hodiny před šestou večer to
tak minulý čtvrtek v Rozstání vypadalo. Nebe připomínalo ticho
před bouří, ulice vesnice téměř liduprázdné. Jak by zde mohlo vůbec
něco propuknout?

horách to ani jinak nejde,“ krčí rameny.
Pro Večerník je to však překvapení.
Podle všeho totiž hrkači mají tentokrát
hrkat jen ze svých zahrad. Na minutu
přesně v osmnáct hodin. Změnilo se
to snad? Zdá se, že ano. I když nalevo
od miniprůvodu stojí za plotem menší

" I NII L?? J I LNN ´ÛÛ

skupinka dětí. „Nemůžeme přece, to
nevíte?“ ptá se jedno z nich tria. „Respirátory máme. A i rozestupy budou,“
zní odpověď. A kluci si to dál štrádují
na západ obce až za kostel.
Čeká tam snad shromáždění dalších
hrkačů? Ne. Jak se ukázalo, nikdo další

už se nepřidal. Kolem projíždějící řidiči vypadají udiveně, také však potěšeně. Hrkači je nevnímají a prastarý zvyk
si nenechají vzít. Člověk by v tu chvíli
čekal odezvu, jenže nestalo se. Až na
skupinku na zahradě, která zahrkala
všem na pozdrav. Průvod tak působí

jak proobííhaaloo hrkkánní v roozstáání…
…

pochmurně do chvíle, než se k němu
přidají níže v obci další děti.
Kluky to však neodradilo. Postupně
obešli vesnici a při rozsahu Rozstání měli co dělat. Rozhodně jim nyní
nebude hrozit nedostatek pohybu.
V pátek se totiž hrkalo zas, nejinak

tomu bylo v sobotu. S odumírajícím
křřř, křřř v dálce musí účastníky nejeden obdivovat. Nemuseli, každý by
to pochopil. Jenže oni chtěli. A kromě
tradice vzdali hold něčemu, co nám
poslední rok bylo tak vzdálené – návratu k normálu.
3x foto: Michal Sobecký

Michal SOBECKÝ
Brzy se ale dal zaznamenat u jednoho
z domů pohyb. Trojice kluků se vypravila, v rukou hrkačky. Každý jinou,
ale bylo to jasné, vyrazili do akce. Nechyběly respirátory, nadšení a snad
i odhodlání tak byly vidět víc v očích
než ve tvářích. „A ne že vás nebude
slyšet!“ volá příbuzný jednoho z nich
naoko přísně. „Jasně, že vyráží. Tady na

,FGOGFQCMEG*TMCéKX4Q\UV¾PÊPCVTCFKEK
PG\CRQOP÷NK
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Ladislav VALNÝ
OERIAS, PROSTĚJOV Prostějovský
tenista Zdeněk Kolář oslavil v portugalském Oeiras životní úspěch.
Ve svém druhém finále na okruhu
ATP Challenger Tour se dočkal zisku
svého premiérového titulu. Ve finále porazil domácího Gastaa Eliase
ve dvou setech. „Celý týden jsem
se cítil výborně. Držel jsem rytmus
a vysoké tempo. Až na první sadu
v celém turnaji jsem byl vždy pánem na kurtu. Je to skvělá odměna
za předchozí tréninkovou dřinu,“
radoval se hráč TK Agrofert.
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2x foto: internet
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Legenda okresní kopané
Antonín Lázna slaví
80. narozeniny
PROSTĚJOV V neděli 4. dubna uplynulo fotbalu, ale celého okresu, kde pracuje řadu let pro
rovných osmdesát let od narození Anto- fotbalový svaz,“ prozradil sekretář plumlovského
nína Lázny, který drtivou většinu svého klubu František Kocourek.
fotbalového života strávil v Plumlově, kde Mimo svou dlouholetou práci v klubech se
kromě své hráčské kariéry i trenéřiny pů- věnuje také funkcionářským povinnostem
sobil také jako předseda klubu.
v Okresním fotbalovém svazu Prostějov, kde
Kratší část své trenérské kariéry strávil i ve Vícově. dodnes pracuje jako člen disciplinární komise.
Poslední roky už na
„Za okresní fotbaklubové scéně nepůlový svaz přejeme
sobí, nicméně stále
Antonínu Láznovi
patří k nejvěrnějším
všechno nejlepší
fanouškům plumk tomuto životnílovské kopané a nemu jubileu, předenechá si ujít jediný
vším pevné zdraví,
duel „svého“ klubu.
hodně štěstí a ať se
„Tondovi jsme byli
i nadále baví fotbak jeho životnímu
lem stejně jako celý
jubileu už osobně
život. Také mu patří
poblahopřát ve čtvr- #PVQPÊP.¾\PC(vlevo) PCUPÊOMWU,CTQUNCXGOèÊåMGO velké poděkování
tek. I touto cestou UG MVGTÚO FNQWJQFQD÷ RTCEWLG X FKUEKRNKP¾TPÊ MQOKUK za jeho dlouholetý
(QVQ1(52TQUV÷LQX přínos pro okresní
bychom mu chtěli 
ještě jednou pogratulovat a poblahopřát všechno fotbal i jeho pracovitost,“ poblahopřál za OFS
nejlepší a také mu poděkovat za veškerou práci, Prostějov jeho sekretář Petr Antoníček.
kterou pro plumlovský klub odvedl. Pan Lázna S gratulací se připojuje i sportovní redakce
se řadí mezi největší legendy nejen plumlovského PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
(jaf)
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PROSTĚJOV Celý jeden měsíc – kromě
volných víkendů – teď stráví národní tým
volejbalistek České republiky v Prostějově. Zdejší Národní sportovní centrum se
stane dějištěm čtyř jeho na sebe navazujících soustředění před květnovou kvalifikací o postup na mistrovství Evropy 2021
i následnou účastí v letošní Evropské lize.
První přípravný pobyt startuje v úterý
6. dubna, tedy právě dnes.
Ženský výběr ČR bude v prostějovském
NSC trénovat od 6. do 10. dubna., následně 12. až 16. dubna, 19. až 23. dubna
a poté v nejdelším úseku bez přerušení od
25. dubna do 5. května. Poslední tři dubnové dny 28., 29. i 30. totiž budou navíc
patřit přátelským zápasům s Polskem.
Mezi 6. a 8. květnem pak Češky nastoupí
v rámci úvodního kvalifikačního turnaje
o ME v lotyšském Daugavpilsu postupně
proti domácímu celku, Bosně a Hercegovině i Slovinsku. Načež se naposledy vrátí do
Prostějova (9. až 13. května) na soustředění
před druhým turnajem kvalifikace kontinentálního šampionátu v Zenici. Poté už
budou další tréninkové kempy i jinde, například v Pelhřimově či Praze.

/QOGPVMC\NQÿUMÆJQUQWUVąGF÷PÊXQNGLDCNQXÆTGRTG\GPVCEGåGPè4X0¾TQFPÊOURQTVQXPÊO
EGPVTW2TQUV÷LQX
Foto: Marek Sonnevend

„Řecký kouč našeho nároďáku Giannis
Athanasopoulos má k Prostějovu silný
vztah, protože zde v minulosti několik let
žil se svou partnerkou Sonjou Borovinšek,
bývalou blokařkou našeho klubu. Hanácké
město si doslova zamiloval, navíc jsme se
hodně skamarádili a pomáhal nám tenkrát
i trenérsky. Teď jako hlavní lodivod repre ČR
se sem rád často vrací také díky tomu, že tu
máme Národní sportovní centrum se špičkovými parametry k přípravě. Ostatně i jeho
název jasně vypovídá o tom, že má sloužit
rovněž k národním účelům,“ říká sportovní
ředitel VK Prostějov Miroslav Čada.

Vzhledem ke svému přátelství s Atnanasopoulosem nezištně vypomáhá při organizačním zajištění pobytu českého kolektivu
v srdci Hané. „Je i naším velkým zájmem,
aby se tady reprezentační tým cítil po všech
stránkách co nejlépe a Prostějov tím upevnil
své volejbalově dobré jméno. Jen je škoda, že
v nominaci tentokrát nemáme žádnou hráčku. Čemuž se ale po nepříliš vydařené klubové sezóně nelze divit,“ připojil Čada s dovětkem, že potřebné zázemí bude mít národní
mančaft ČR kromě NSC PV též v nedalekém Hotelu Tennis Club, kde najdou ubytování, stravování i regeneraci.
(son)
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Nadstavbová část, to je každoročně taková soutěž
v soutěži. Jedná se o nejatraktivnější úsek sezóny –
pro hráče, trenéry a samozřejmě fanoušky. A platí
to i o basketbalu. O to více, že takovým volejbalistkám podruhé za sebou zkrouhli play-off.
Letošní nadstavbová část je pro Olomoucko spíše
hořká. Tým do ní vstupoval jako poslední celek tabulky. Navíc s takovým odstupem od většiny týmů, že se
zásadní zlepšení v tabulce nedalo příliš čekat. Vlastně
jediným opravdu reálným a měřitelným cílem bylo
zlepšení výsledků a posun na předposlední flek.
Inu, povedlo se. Tým předskočil Ostravu a zuby
nehty se před ní udržel. Pohled na tabulku má rozhodně k tomu líbivému daleko. Přesto šlo o posun.
Ten důležitější přišel ve hře. Tým sídlící v Prostějově si více věří, je schopný „dělat“ více bodů,
a pokud si zápas nepokazí už v úvodu, vždy bojuje
o vítězství. Mizerné koncovky utkání, které stály
Olomoucko fakticky sezónu. A s tím přichází výsledky, ty má Olomoucko v poslední době mnohem lepší než po většinu základní části. Vítězná
šňůra pravda nepřišla. Průběžné bodování však
přeci jen nepochybně nakoplo. Kaňkou je ovšem
první ze zápasů s Hradcem Králové. A odchod
opory v podobě Bezbradici.
Celkově ale můžou být basketbalisté vděční za
nadstavbu. Zdá se, že by jim mohla ukázat cestu
do další sezóny.

Každý rok stejná písnička. A ta má název Jestřábi loví posily. Takhle to zní ještě na první pohled
dobře. Bohužel ve skutečnosti jde spíše o nucenou
přestavbu kádru. Ne však pro jeho nízkou kvalitu
nebo příliš vysoký věk. Důvody jsou jiné a pro nejednoho fanouška nepochybně frustrující.
Rok co rok totiž Jestřábi musí dost usilovně pokukovat po hráčském trhu. Důvod je nasnadě, klub
má „ve vlastnictví“ jen minimum hráčů. Zbytek je
na hostování do konce sezóny nebo na střídavých
startech. Výsledek? Nedaří se pochopitelně najít
dlouhodobější a aspoň trochu početné jádro týmu.
Ani to takto nejde. Zároveň je zde fakticky nemožná
jakákoli koncepční, dlouhodobější práce. Kde není
návaznost, nedá se o tom jednoduše mluvit.
Zdá se přitom, že letos se jestřábí parta trhá ještě dříve
než v minulých letech. Hokejové kuloáry už zaznamenaly tři odchody (Vachutka, Pěnčík, Drtil). A na
přetřes přichází i jméno Lukáše Žálčíka. Přitom tyto
změny se týkají jen jednoho jediného týmu Šumperka. Co až se začne rozhlížet extraliga? Může se stát, že
to už začne být situace vážná. Už jen tyto ztráty patří
mezi bolestivé. Nemusí být přitom zdaleka poslední.
Není to tak dlouho, co problematiku zmiňoval
někdejší trenér Jestřábů Jiří Šejba – mít každý rok
téměř nový tým je nešťastné. Nelze než souhlasit.
S tímhle postupem se na úspěchy načekáme. A na
jejich udržení tuplem.

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho
utrhne. Tohle pořekadlo známe a svoji účinnost již prokázalo několikrát. A jen na máloco ale sedí tolik jako na
fotbalovou situaci v Česku. Pouze není jasné, jestli se
ucho už utrhlo, nebo se teprve objevily praskliny.
Fotbal je dlouhodobě v České republice označovaný
za sport číslo jedna. Je hodně sledovaný, má velkou
členskou základnu, ale taky má hodně problémů.
Kopaná má trvale v zemi punc nejšpinavějšího sportu. Skandály s rozhodčími či manažery klubů, skandály na nejvyšší úrovni. Tu podezření z úplatků, tu
podivné protislužby, tu „přísné“ penalty. Nejednou
už významní fotbaloví aktéři ukázali, že o fotbal jim
jde až v poslední řadě.
Zdá se, že lidem podporujícím fotbal pomalu dochází
trpělivost. Pověst fotbalu je dlouhodobě špatná a vypadá to, že někteří sponzoři toho už mají dost. Naposledy
vešla do médií zpráva, že Ondrášovka Cup už nebude
Ondrášovkou Cupem. Jednoduše proto, že dala firma
od akce ruce pryč. Důvod? Poměry v českém fotbale.
Dá se s vysokou mírou úspěšnosti předpovědět, že
nepůjde o poslední úprk. Samozřejmě důsledkem koronaviru je doba šetření. A první na ráně jsou marketingové aktivity. Sponzorské smlouvy pro sport, který
je trvale známý spíše skandály a průšvihy vedení než
úspěchy, jsou pochopitelně na odstřel. Skandály přitom neberou konce. Fotbal se kvůli nim může dostat
do situace, kdy najednou nebude kde brát…

NOMINACE ŽEN ČR NA
PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
V PROSTĚJOVĚ
(6. AŽ 10. DUBNA)
1DKUiYDÿN\.DWHĜLQD9DONRYi(UP Olomouc) 6LPRQD %DMXV] (Dukla Liberec),
.YČWD*UDERYVNi(KP Brno)
%ORNDĝN\ 9HURQLND 7UQNRYi (Dukla LiEHUHFGĜtYH9.3URVWČMRY %DUERUD3XUFKDUWRYi3DYOtQDâLPiĖRYi REČ2O\PS
Praha)(PD.QHLIORYi(UP Olomouc).
6PHÿDĝN\(YD+RGDQRYi 2O\PS3UDha)/XFLH1RYi 832ORPRXFGĜtYH9.
3URVWČMRY (YD6YRERGRYi(Dukla Liberec)0DJGDOHQD%XNRYVNi 7-2VWUDYD ,
'HQLVD3DYOtNRYi(KP Brno).
8QLYHU]iOND.OiUDäDUQRYLFNi 7-2VWUDYD
/LEHUD9HURQLND'RVWiORYi(Dukla Liberec) $GpOD &KHYDOLHURYi 7- 2VWUDYD ,
'DQLHOD'LJULQRYi(KP Brno)
5HDOL]DÿQtWëP
+ODYQt WUHQpU *LDQQLV $WKDQDVRSRXORV $VLVWHQW WUHQpUD -DNXE %UHþND
.RQGLÿQt WUHQpU /XNDV] )LOLSHFNL
)\]LRWHUDSHXWND 0LFKDHOD 3DFKPDQRYi /pNDĝND 5DGND %DUWRYLþRYi
7ëPRYëPDQDæHU0LORVODY-DYĤUHN

fotbal

PROSTĚJOV Tohle nečekal asi nikdo. Leč stalo se, ve svém prvním jarním domácím mači eskáčko neobstálo. A to zejména
ve hře směrem dozadu. Tým trenéra Pavla Šustra sice dvakrát
s Vlašimí vedl, nakonec ovšem odcházel z trávníku stadionu SCM
Za Místním nádražím s prázdnou. Mužstvu chybělo ze zdravotních nebo disciplinárních důvodů hned kvarteto opor a je otázka, jak rychle se dokáží zapojit do náročného programu, který
teď hráče v dalších týdnech čeká. V průběžné tabulce F:NLklesl
Prostějov ze druhého na čtvrté místo.

BYLI JSME
U TOHO

ZNÁMKA

MINIŠPÍL

Ostuda? Zasloužená prohra? Ne, takhle
se rozhodně zápas s Vlašimí označit nedá.
Hrůzně vypadající výsledek 3:5, navíc
proti týmu, který se na rozdíl od Prostějova
nachází v průměru tabulky, je jen číslo. Nic
víc. Takový útok snesl nějaká měřítka. Šance
eskáčko mělo, soupeře přestřílelo, a kromě
vstřelených branek předčilo soupeře prakticky ve všem. Hůře se vedlo záloze, a ještě
hůře obraně. Záložníkům snad chyběl
důraz a drzost Solomona Omaleho, vzadu
i zkušenosti Schustera a klid Bialka. Na to se
ale příliš nedá vymlouvat, prostějovští hráči
měli zápas zvládnout a tentokrát si o prohru
řekli svými chybami sami. Ne přístupem, ne
nedostatkem dravosti nebo fotbalovosti – tou
naopak soupeře předčili. Prostě rozhodla
efektivita a schopnost využít chyb soupeře.

Michal SOBESKÝ
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chtěli. Akce Machynka, Spáčila a zakončujícího Matouška byla krásná, učebnicová.
Ale bohužel gólem neskončila a nechali si
dát góly. Mrzí mě, že v určité fázi jsem cítil
malinké zaváhání a určitou odevzdanost.
To si ale nemůžeme dovolit nikdy a nikde,“
vzkázal na dálku hráčům.
Ti nastoupili v poněkud okleštěné sestavě.
V ní chyběli například Daniel Bialek a Aleš
Schuster ze zdravotních důvodů. Rovněž
chyběl Roman Šmehyl a taky vykartovaný
Solomon Omale. Další ztráta pak tým postihla v průběhu zápasu, ve 40. minutě se po
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Prostějov (sob) - Statisticky eskáčko sobotní zápas ovládlo. Bylo více
na míči, dalo více střel na bránu
i mimo ni. Pokud by se počítaly spálené šance, zvítězilo by. V jednom
ohledu ale Prostějov proti Vlašimi
dlouho zaostával, a sice v počtu
rohů. Dlouhou dobu jich eskáčko
mělo pouze tři. Nicméně ke konci zápasu se s nimi doslova roztrhl
pytel. V nastaveném čase mělo třeba v krátkém sledu šest rohových
kopů za sebou, které notně musely
pocuchat nervy brankáři Markovičovi i jeho spoluhráčům. Výsledek?
Celkem třináct rohů, což je opravdu divoké číslo. Tým však vstřelení
branky po rohu po zápase se Žižkovem tentokrát nezopakoval.

1D9ODvLPSUvHO\URK\

Prostějov (sob) - Marodka trápila
tým v přípravě, trápí jej i v jarní části. A zejména to vypadá, že si různé
zdravotní neduhy smlsly na obráncích. V sestavě Prostějovu chyběli
tentokrát hned tři. A sice Daniel
Bialek, který prodělal nákazu, po
zranění trénující Aleš Schuster
a také Šimon Šmehyl. Stalo se tak,
že na nepříliš povedené představení
směrem dozadu neměl trenér Šustr
téměř jak reagovat, či spíš kým. Na
střídání byl pouze Michal Sečkář,
který se taky do hry dostal. Porážce
ale zabránit nedokázal.

2EUDQD]DVH
QHNRPSOHWQÉ

yy Jaké je vaše hodnocení zápasu s Vlašimí?
„Pozitivně se to moc hodnotit nedá. Hráli
jsme doma, chtěli jsme urvat body a dostaneme pět gólů... Což vypovídá o tom, že
jsme bránili hůře než soupeř. Byli jsme slabší
v osobních soubojích, pramenily z toho góly
a ten pohár hořkosti si vypili až do dna. Byla
to škoda, měli jsme to docela dobře rozjeté. Dá
se říct, že za všech pět gólů jsme si mohli sami!

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

Ale nezbývá než zvednout hlavy a zvládnout
ve středu Duklu.“
yy Právě domácí zápasy vám dlouhodobě
moc nejdou. Čím myslíte, že to je?
„Těžko říct, opravdu nevím… Taky jsem nad
tím přemýšlel, čím to je, že zvenku vozíme body
a doma nám to moc nejde. Na to ale asi nedokážu odpovědět. Je to asi zakleté. Ale musíme
se z toho dostat, začít bodovat i doma. Protože
když body přivezeme zvenku, je třeba je potvrdit i zde.“
yy Vy jste pro tým získal minimálně tři
rohy. Jak jste spokojen tedy s příspěvkem
k presinku?
„Já se svým výkonem moc spokojený nejsem,
protože u nějakých obdržených gólů jsem byl

PROSTĚJOV Tohle nebylo úplně povedené střetnutí. Eskáčko roli favorita na vlastním hřišti nezvládlo. A přestože dvakrát v utkání sVlašimí
vedlo, nakonec prohrálo. Přitom dopředu tým nehrál špatně, měl velké množství šancí a výrazně Vlašim přestřílel. Pomáhaly k tomu tradičně i zadní řady. Nejvýrazněji se na aktivitě obránců směrem dopředu
podílel Lubomír Machynek (na snímku), který se hodně angažoval při
presinku, vybojoval týmu vepředu hodně rohů a taky nejeden míč.
Pozápasové hodnocení přesto bylo pořádně smutné.
namočený. Zejména ve druhém poločase jsem
se snažil o dost víc podporovat ofenzivu, zkusit
tam prostě klukům pomoct a dostat něco do
vápna. Z toho pramenily rohy. Škoda že jsme
nějaké neproměnili. Dostal jsem se tam i k jedné střele, zkusil jsem to prostřelit, což se taky
nepodařilo. Určitě tedy nejsem se sebou spokojený. V tom jsem trochu sebekritický.“
yy Byla tam ale jedna akce po vaší spolupráci se Spáčilem, kdy zakončoval Matoušek.
A to byla skoro učebnicová situace...
„No, to je právě to, co po mně trenér chce.
Abych byl ve stranách v náběhu, využíval svou
rychlost a dostával tam míče. Ano, tahle akce
se hodně povedla, škoda že neskončila gólem.
´Matymu´ prý skočil míč na kotník, trefil to
špatně. Škoda.“
yy V závěru jste měli velký tlak. Věřil jste, že
se podaří i přes nepřízeň skóre srovnat?
„Určitě, jsem ten typ, který věří vždy do poslední
chvilky. Věřil jsem. Ale ten konec už byl prostě

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
v hlavách nastavený jinak, že chceme dát co nejvíc gólů, čímž se otevírají zároveň vrátka vzadu.
A nakonec jsme dostali pět gólů.“
yy Co bude třeba si vzít do dalších zápasů
z toho sobotního?
„Určitě ponaučení ze situací v defenzivě, aby
se chyby neopakovaly. Taky taková ta agresivita, důraz, hlavně u naší šestnáctky. A poučit
se z toho, řešit situace jinak. Hlavně tahle věc.
Musíme myslet na to, že u naší šestnáctky hrajeme bez slitování, hrát tam agresivně, aby to tam
soupeři jen tak nepadalo.“
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Žluté karty: 30. Koudelka

Střely mimo branku:

9

PROSTÌJOV

za Machynka

( 2 : 2)

3:5

VLAŠIM

Bassey

Červenka

Štochl

Breda

Markovič

Rohové kopy:

Střídání: 63. Ruml za Juráska, 88. Firbacher za Červenku, 90.(+1) Zukal za Basseye

5

Branka: 12. Průcha, 38. Janda, 71. Bassey, 85. Zinhasovič,
86. Sečkář vlastní
Střely mimo branku:
7
Střely na branku:
7

Janda

Zinhasovič

Žluté karty: 31. Průcha, 64. Ruml

Diváků: 0

M. Jurásek

Průcha

Blecha

Daniel
ŠMEJKAL

„Nebudu úplně přehnaně kritický. Zápas rozhodlo, že jsme byli
jednoznačně horší v defenzivě. Ať už individuálně, ale také jsme dělali
týmové chyby. Náš výkon prostě nebyl postaven na dobré defenzivě.
A to rozhodlo. Tedy defenziva a nastavení hlav hráčů. První přece musím odbránit, nedostávat góly. A pak je můžu střílet. To jsme bohužel
v našich hlavách neměli.“

Broukal

'DQLHOh0(-.$/)&6HOOLHU %HOORW9ODvLP
„Vyhráli jsme, a to jsme moc spokojení. Výsledek 5:3 jsem dlouho neviděl. Ale musím říct, že jsme věděli, že domácí jsou velice silní dopředu, mají obrovsky rychlou
přechodovou fázi. Takže třikrát jsme inkasovali, dvakrát prohrávali, ale prostě jsme
měli střelecký den. Dařilo se nám v koncovce, předchozí utkání moc ne. Myslím si, že
Prostějovjevýbornémužstvo, aleštěstísepřiklonilona našistranu.Vdůležitéfázi,kdyse
utkání rozhodovalo, nám to tam prostě spadlo.“

3DYHOh86756.3URVWÈMRY

Rozhodčí: Adámková – Dohnálek, Pfeifer.

Matoušek

Kopřiva

Koudelka

Zlatohlávek

D. Jurásek

Spáčil

Michal SOBECKÝ
OBECKÝ
Ý

„´Koudy´ získal někde u středu hřiště odražený balón a svým krásným vedením,
drobným driblingem se mu podařilo poradit si s pár hráči a našel mě ve vápně. Jen se
mi podařilo udržet si obránce na zádech,
nastavit placírku a dát to do protipohybu
brankáři.“
yy Vy jste ale musel ve 40. minutě ze
zdravotních důvodů střídat. Byl to
dozvuk zákroku na vás na postranní
čáře?
„Ano, přesně tak, dosta
dostal jsem kolenem do
beder, do spodní ččásti. Trefil mi souyy Jak byste zhodnotil
notil sobotní
peř kost. Nemohl jsem se pak pořádzápas s Vlašimí?
ně rozběhnout, měl
mě jsem to i zatuhlé.“
„Nehodnotí se mi too moc dobře,
yy Půjdete s tím k lékaři?
bohužel jsme prohráli.. A to přestože
„Ne, ne, v neděli do
dopoledne jsme měli
jsme dvakrát v zápasee vedli.
řešil jsem to s realizátrénink, řeši
Nedokázali jsme si ale
kem a masérem,
který mi to
ma
pohlídat. Nehodnotím
ím
promasíroval. Uvidí se dál,
promasír
tedy duel určitě kladdjak na tom budu. Osobně si
ně. Jsem smutný jako
ale myslím,
myslím že bych ale měl
všichni, že jsme ho
připravený na další utkání.
být připrave
nezvládli.“
Podle mě to není nic vážného,
yy Dal jste dva góly,,
jen naražené.“
takže na střeleckou formu
yy Cítíte v útoku,
úto že tým je posi asi stěžovat nemůžemůžečetně relativně omezený, že není
te…
tolik koho stříd
střídat?
„Jo, tak střelecká forma
orma
mnou David Píchal,
„Tak je tam se m
se mě zatím drží. Alee jak
občas Koudy. M
Myslím ale, že doříkám, bohužel jsmee to
tým, i když se
předu máme dobrý
d
neokořenili vítězstvím.
tvím.
podíváme na výsledky. Obvykle
Nezvládli jsme zápass výý
dáme aspoň dva góly. Ale jak
sledkově, a to je hlavní.í.“
říkám, bohužel
bohuž budeme muset
yy Na první branku vám
zapracovat na
n defenzivě, ať ji
nahrál Jan Koudelka.
a. Jak Foto: Josef Popelka zkonsolidujem
zkonsolidujeme a připravíme se
jste tu situaci viděl?
zápasy.“
na další zápa

PROSTĚJOV Tak tohle byl pro eskáčko dobrý kauf. Prostějov na testech
během zimní přípravy zkoušel půltucet
hráčů. Z těch, kteří uspěli, má pak Tomáš Zlatohlávek (na snímku) zatím největší porci přínosu pro tým. Alespoň
po střelecké stránce. Trefil se už proti
Varnsdorfu, tentokrát zazářil dokonce
dvěma góly a mohl přidat i další. Bohužel pro něj zápas skončil předčasně
z důvodu zranění.

HMU@GJ1JHµn@7G<OJCGµQF<
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Byla taková, jaká asi vždy, když nejsou diváci. Zachraňovaly ji dvě skupinky fandící
zpoza plotu. Nicméně od začátku jako by
něco napovídalo, že se jedná o klid před
bouří. Taky nechybělo málo, aby se sprškou, která před zápasem přišla, nedorazila
i bouřka.

$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ

V utkání padlo zatím nejvíce branek v zápasech hraných Prostějovem. Počet inkasovaných gólů je pak pro eskáčko zcela
unikátní, pět gólů naposledy obdrželo 6.
listopadu 2019 v zápase se Zbrojovkou
Brno. Zajímavostí rovněž je, že padly
pouhopouhé tři žluté karty. Všechny tři,
a zejména ta první pro Koudelku, vyvolaly
taky velkou vlnu emocí. Stejně jako časté
ppádyy vlašimských
ý hráčů na trávník.

=DMÉPDYRVWGXHOX

Možná trochu překvapivě, vybíráme ale za
ni Filipa Muchu. A to z velké části proto, že
za branky, které dostal, sám prakticky nemohl. V jednom případě šlo o gól od vlastního
hráče, v dalším o střelu z osy, rána Basseyho
byla velmi dobře mířená. Dlouho ještě svými zákroky držel tým ve hře. Bohužel hráči
před ním mu ne vždy pomohli, jak měli.
Pohled na zdrceného brankáře po ráně na
5:2 byl doslova frustrující. Byl však tím posledním, kdo inkasované ggólyy zavinil.

2VREQRVWXWN½QÉ

Ať už ale byly hrané nakrátko, nebo „klasicky“, k velkému ohrožení brány Vlašimi už
nedošlo. Hosté si pětiminutové nastavení
už ppohlídali a utkání ovládli.

FC Sellier & Bellot Vlašim
3:5
16. kolo FORTUNA:Národní ligy
1.SK Prostějov

ně zabojoval, poslal míč na Koudelku, ale
ten ho na druhou tyč nedostal. Vlašim
odpověděla jen nepřesnou střelou Jandy.
A snahou Červenky vyloudit z rozhodčích
za „vylepšený“ pád ve vápně penaltu.
Nadálebyloaktivnějšíeskáčko.Matouškova
střela brankáři Markovičovi vrásky nenadělala, následně na druhé straně propadl Bala,
rozhodčí ale naštěstí odpískal ofsajd, jinak by
šelČervenkasámnabránu.Ve38.minutěse
ale už hosté dočkali. Janda si po narážečce se
spoluhráčem naběhl do osy hřiště a trefil se
střelou po zemi – 2:2. Prostějov poté začal
branku hostů doslova ostřelovat. Parametry
měla třeba rána Koudelky z hranice vápna,
Machynek zase poslal hlavičku do brankáře,
do kterého zaletěl i centr Koudelky. V nastaveném čase měl naopak Mucha co dělat,
aby zkrotil míč po jednom z rohů.
Druhá půle začala velkým nadšením
a poté rozčarováním eskáčka. Rozhodčí
Adámková, pocházející z Prostějova, totiž neuznala dorážku Píchala za gól, když
brankář Vlašimi měl podle jejího úsudku
už míč ve své moci. V 56. minutě však
přesto mohlo eskáčko jít do vedení, po
nahrávce Matouška ale Koudelka trefil jen
roh brány z boku. Následně po nádherné
spolupráci Spáčila s Machynkem, cik-cak
přes celé hřiště, netrefil Matoušek.
Prostějov dál střílel a měl šance, bylo vidět,
že hráči chtějí za každou cenu zpět do vedení. Měli však smůlu, další z četných pokusů
dal Koudelka do brankáře, střely Zapletala
a Spáčila nenašly svůj cíl. To už ale začali
úřadovat hosté, Bassey nejprve neuspěl,
v 71. minutě ale už nastřelil levou tyč, od
níž šel míč do brány – 2:3. Hosté poprvé
v utkání vedli. Bala mohl odpovědět z voleje, ale nepodařilo se. A hosté trestali. V 85.
minutě Zinhasovič dostal míč do vápna
a střelou do protipohybu nedal Muchovi
šanci – 2:4. Prostějov znovu zatlačil, všechny střely ale soupeři posráželi a šli naopak
do tlaku. První dvě těžké rány Mucha ustál,
nakonec však kapituloval, když si míč do
brány srazil Sečkář – 2:5. Nutno říct, že se
s tímto stavem eskáčko nehodlalo smířit.
Okamžitě se vrhl do útočení a přišla aspoň
odměna v podobě povedené rány Baly
z voleje. Tlak neustával, zejména se Prostějovu dařilo získávat velké množství rohů.

Střídání: 40. Píchal za Zlatohlávka, 64. Zapletal za Juráska, 78. Sečkář za Stříže, 78. Langer

Rohové kopy:

Střely na branku:

Bala

Sus

Stříž

Machynek

Mucha

Branka: 9. a 21. Zlatohlávek, 88. Bala

Pavel
ŠUSTR

PROSTĚJOV Na sobotní zápas budou chtít fotbalisté
prostějovského eskáčka nejspíše
pro Večerník
zapomenout. V rámci 16. kola
Fortuna:Národní ligy se na svém
Michal
hřišti utkali s Vlašimí a v utkání
SOBECKÝ
potvrdili, že se jim doma poslední dobou vůbec nedaří. Přestože svěřenci kouče Šustra v utkání
dvakrát vedli, nakonec se museli před soupeřem sklonit. Během patnácti minut druhého poločasu se totiž dokázali Středočeši třikrát
prosadit a postavit dosavadní vývoj zápasu na hlavu. Výsledkem
je vysoká porážka a vůbec nejhorší výsledek v probíhající sezóně.
Klíčovým momentem se stala neuznaná branka Píchala zkraje
druhého poločasu.
a Prostějovu se objevovala okénka v obra6WDYSÔHGYÙNRSHP
ně dál. Přestože ke konci a zejména během
pětiminutového nastavení eskáčko tlačilo,
Favorit byl zřejmý. Bodový rozestup mezi docílilo jen snížení z kopačky Romana
oběma týmy sice nebyl nikterak výrazný, Baly. Na bod už však jeho trefa stačit nenicméně momentální forma a postavení mohla.
v tabulce hovořily jasně pro prostějovské
=½VDGQÉRNDPzLN\
eskáčko. To mohlo v případě úspěchu pomýšlet dokonce na průběžné první místo
tabulky. Vlašim na tom byla přece jen hůře. Prostějov začal aktivně. Spáčil v 1. minutě
V poslední době se jí tolik nedařilo, před střílel, dorážka skončila na gólmanovi. Na
druhé straně zkusil centr Průcha, ale míč
utkáním se nacházela na sedmém místě.
skončil v moci brankáře. Dvě minuty na
to míč po standardce na postranní čáře
9ÙYRM]½SDVX
proskákal kolem tyče. Jurásek se pak po
Velice brzy se v utkání prosadilo eskáčko, tlaku soupeře utrhl, střílel z úhlu a brankář
které šlo zásluhou spolupráce Koudelky se vyrazil balón na roh. Krátce poté se situace
Zlatohlávkem do vedení. Hosté však záhy opakovala, tentokrát s nepřesným zakonvyrovnali. Totéž se v prvním poločase ještě čením Zlatohlávka. Zato 9. minuta gól přijednou opakovalo, kdy na teč Zlatohlávka nesla. Koudelka zvažoval střelu, nakonec ale
hosté reagovali gólem kapitána Jandy. Pro- nahrávkou našel Zlatohlávka, který obstřelil
stějov byl střelecky aktivnější a častěji na brankáře – 1:0. Vedení však vydrželo jen
balónu. Když už ale zahrozili hosté, byla tři minuty. Průcha po centru zprava dostal
z toho velká šance. Vlašim si krátce před hodně prostoru a tvrdou střelou o tyč nedal
přestávkou vytvořila tlak v útočném pás- Muchovi šanci – 1:1.
mu. A nebyla daleko od otočení výsledku Aktivita Prostějova neutuchala. Stříž rozna svou stranu.
jel akci a Zlatohlávek míč těsně nestihl.
Začátek druhé půle poznamenal neuzna- Další nahrávka na hostujícího forvarda ze
ný gól z dorážky v provedení Davida Pícha- Sigmy přišla od Baly, Stříž mířil střelou do
la. Od té chvíle se Prostějovu přestalo dařit. brankáře. Prostějov byl jasně aktivnější a ve
Sice nadále platilo, že měl více ze hry, ale už 21. minutě to potvrdil brankou. Střílená
nepřicházely tolik velké šance. Což sou- nahrávka na druhou tyč našla nohu Zlapeř naplno využil, mezi 71. a 86. minutou tohlávka, který upravil na 2:1. Krátce nato
nastřílel tři branky po chybách v obraně mohl Prostějov zvýšit vedení. Spáčil úspěš-

EXKLUZIVNÍ
reportáž

Sobotní mač F:NL připomínal
střelbu jako u Verdunu
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PROSTĚJOV Skvělý vstup do jara
jar skonk
čil? Po dvou výhrách dostal Prostějov lekci
z produktivity od Vlašimi. Na oklepání
z nečekané prohry však svěřenci trenéra
Pavla Šustra nemají čas. Už zítra, tj. ve středu
7. dubna, je totiž čeká další zápas. A opět je
nečeká nic jednoduchého, tentokrát jim

Prostějov (sob) - Možná někteří
z nás vzpomenou na dnes už slavný
výrok matematika Malcolma (Jeff
Goldblum) v Jurském parku „Život
si najde cestu“. U sportovních fanoušků zase platí „Fanoušek si najde
cestu“. Našli si ji i na zápas Prostějova
s Vlašimí. Do ochozů ani ke hřišti
pravda nemohli. A tak si jednoduše
našli místa, ze kterých bylo dobře
vidět na trávník zpoza areálu. U jižní
a u severní brány se sešlo po jedné ze
skupinek. A i když takové sledování
asi nebylo úplně nejpohodlnější,
přišli. A navíc fandili, zejména ve
chvílích, kdy hráči povzbudit potřebovali.

rozstřílela Ústí nad Labem 5:0. O víkendu nicméně hrála opět. A byl z toho pouhý bod proti
Třinci, který se ovšem v průběhu podzimu
zlepšil. Dukla je díky tomu přesně v polovině
tabulky na osmém místě. Tým však nejen dle
ambicí má aspirovat na lepší příčky, kromě minimálních bodových rozdílů totiž Pražané patří
mezi nejlepší v defenzivě i ofenzivě.
To ale nebude jediný zápas Prostějovanů
v nadcházejících dnech. V neděli 11. dubna
se totiž střetnou s Táborskem, a sice od 16.30
hodin na stánku jihočeského klubu. Do utkání eskáčko půjde jako favorit, Táborsko je totiž
nyní až předposlední. Nicméně není namístě
tohoto soupeře podceňovat. Sloučený výběr
Tábora a Sezimova Ústí totiž odehrál na jaře
tři utkání a v každém bodoval. Například proti
nebezpečné Vlašimi bral narozdíl eskáčka
všechny body.
Táborsko dostává dlouhodobě relativně málo
gólů, taky jich však málo dává. Vyloženého
střelce v týmu nehledejme. Hodně prostoru
na hřišti dostávají opory Plachý, Tolno, Navrátil, Dybala a Kučera, který je v sedmatřiceti
nejstarším obráncem i hráčem týmu. Zajímavou historii má i Zbyněk Musiol, který byl A to doslova. V týmu hrají borci z Guineje,
v minulosti hráčem Liberce či Baníku. Tábor- Senegalu, Lotyšska, Dánska nebo Brazílie...
sko pak překvapí ještě jednou svou světovostí.
(sob)

poupravený program přiřkl v dohrávce 14.
kola jako soupeře pražskou Duklu. A ještě
v tomto týdnu odehrají ještě jeden duel Fortuna:Národní ligy k němuž v neděli 11. dubna zajíždějí na půdu Táborska. Půjde o střetnutí 17. dějství druhé nejvyšší soutěže.
Původně se utkání s pražskou Duklou mělo
odehrát 13. března. Den předtím ale byl zápas
odložen, důvodem byl už klasicky koronavirus.
Povícero hráčů Pražanů muselo do karantény.
A tak přišlo na řadu šachování s termíny zápasů. Ten byl nakonec určený právě na 7. duben.
Utkání začne na trávníku SCM Za Místním
nádražím v Prostějově od 16.30 hodin.
Pauza přitom příliš Dukle nesvědčila. Už jen
z toho důvodu, že v prvním jarním zápase
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střetu se soupeřem u postranní čáry poroučel
pro bolest zad Tomáš Zlatohlávek. Lodivod
Šustr tak měl velmi omezené možnosti, jak
ke konci zápasu tým probudit. „Dan Bialek
měl covid, v pátek mu skončila karanténa, tak
půjde do procesu. Alda Schuster poprvé měl
kompletní trénink. Věřím, že bude zdravý
a do středečního klání snad naskočí,“ vyjádřil
se k marodům.
Eskáčku se přitom nyní bude hodit každý
hráč, čeká ho totiž náročný program. Mezi 7.
a 18. dubnem sehrají hráči Prostějova hned
čtyři utkání. Postupně změří síly s pražskou
Duklou, Táborskem, Jihlavou a Vyšehradem.
Minimálně ve dvou z utkání, konkrétně proti
Táborsku a Vyšehradu, bude eskáčko jasným
favoritem. Přitom právě tato nadcházející série rychle po sobě jdoucích zápasů může definitivně napovědět, jak moc Prostějov bude
v aktuální sezóně úspěšný.

6ÚO UG OWUÊ T[EJNG QMNGRCV RQ RTQJąG
U8NCwKOÊèGM¾JQJQFP÷PCDKVÚRTQITCO
Foto: Michal Sobecký
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Domácí mizérie pokračuje. Zatímco zvenku body eskáčko vozí jak na běžícím pásu,
doma se ne a nezadařit. Tým tento trend
potvrdil naposledy minulou sobotu, kdy
v roli favorita hostil Vlašim, nezvládl však
závěr zápasu a utrpěl těžkou porážku 3:5.
„Těžko říct, čím to je. Sám jsem nad tím přemýšlel, proč se nám doma tak nedaří. A asi
na to nemám odpověď,“ krčil rameny Lubo-

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

mír Machynek po utkání s Vlašimí, které se
přitom dlouho vyvíjelo slibně. Druhý poločas však byl z těch hororových, eskáčko ho
prohrálo poměrem 1:3. A i když bylo většinu zápasu aktivnější, nestačilo to.
Prostějovský výběr doplácel zejména na
chyby vzadu. A místy nedůslednost. „Byl
tam třeba rychlý protiútok po naší ztrátě.
My jsme v dostatečném počtu vzadu, ale
necháme se tam obejít. Jeden soupeř se
dostane přes tři naše hráče, vystřelí a dá gól.
Chlapci si musí uvědomit, že právě tyto věci
rozhodují zápasy,“ konstatoval po utkání
Pavel Šustr. Po utkání nebyl vyloženě rozčilený. Na výkonu svěřenců nacházel i dobré
stránky. „Klukům se směrem dopředu dá
vždy něco vytknout, ale ta snaha tam byla,

www.vecernikpv.cz
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JAKUB
MATOUŠEK

Ofenzivní záložník či útočník prostějovského eskáčka i v nepovedeném utkání s Vlašimí na hřišti vynikal. Po celou dobu
byl velmi aktivní, dařila se mu kombinace. Nahrál na
a
první gól a opakovaně ukazoval, že umí vyhledávat
v dobrých pozicích spoluhráče. Navíc se vrátil ke střelbě
z hranice nebo i zpoza vápna. Ve finální fázi měl ovšem
m
smůlu, ač minimálně dvakrát nebyl daleko od vstřelení
ní
branky. Ke konci zápasu už na něm byla vidět frustrace
ce
z nevydařeného závěru a neúspěšného výsledku.
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Nečekaná prohra zaskočila fotbalový Prostějov
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PROSTĚJOV Už před začátkem
valné hromady se dalo očekávat,
že i třetí období v řadě zůstane
fotbalovým šéfem prostějovského
okresu Milan Elfmark (na snímku), který stejně jako před čtyřmi
lety neměl protikandidáta. Delegáti všech zúčastněných klubů
jeho volbu jednohlasně podpořili. Oproti předchozím obdobím
však nyní nastoupí nové tváře do
výkonného výboru. Hlavní prioritou i nadále zůstane podpora
mládeže i projekt pomocných rozhodčích. Kromě těchto informací
se staronový první muž OFS také
rozpovídal také o problémech trápících fotbal dlouhodobě.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Jan
FREHAR

21040110380

yy Když se ještě vrátíme k valné
hromadě Okresního fotbalového
svazu Prostějov. Jak složité bylo
za panujících omezení její uspořádání?
„Byly jasně stanoveny podmínky,
za kterých se valná hromada může
konat, takže zase tak složité to podle
mého názoru nebylo. Každý si vzal
na starost určitou oblast, Roman
Minx řešil například testování, Jiří
Přikryl nám zajistil sál ve Smržicích
a tak dále. Nejvíce starostí s přípravou měl ale sekretář Petr Antoníček.
Celé testování proběhlo k všeobecné spokojenosti. Za to patří poděkování nejen Romanu Minxovi
a Davidu Pekařovi, že ho dokázali
takto zařídit, ale také všem delegátům, kteří bez jakýchkoliv výhrad na
tuto variantu přistoupili. Všechno
tak proběhlo v naprostém klidu. Za
průběh i organizaci valné hromady
bych chtěl vzkázat velké díky všem
delegátům i organizátorům.“
yy Jak hodnotíte celkovou účast
okresní fotbalové veřejnosti?
„Já si myslím, že na to, jaké byly letošní podmínky a jak u nás valné
hromady probíhají, se to dá hodnotit určitě kladně. Delegátů se celkově
zúčastnilo devětadvacet, takže jich
chybělo dvanáct. Z toho se nám ještě
někteří omlouvali až v den konání
z důvodu pozitivního výsledků na
Covid-19, s čím se také muselo počítat, takže jinak bychom jich přivítali
ještě více. I komise měly své zastoupení z řad klubů celkem rovnoměrně rozložené a vše probíhalo tak, jak
jsme si představovali.“
yy Do výkonného výboru se přihlásilo devět osob a do revizní
komise čtyři. Bylo jich podle vás
dost?

6. dubna 2021

„Návrhy, které přišly, tak přišly... Počet odpovídá zřejmě realitě našeho
okresu. Je to samozřejmě o zájmu
lidí dostat se do veřejných funkcí.
On si člověk může říct, že to bývají
spíše schůzky u piva. Ale zodpovědnost ohledně řízení komisí, disciplinární či technické komise, kde musíte pročíst zápisy a věnovat tomu svůj
volný čas, tam zkrátka je. Takže je asi
i vidět, že si lidé jsou vědomi, že to
opravdu není jen tak. Pak se samozřejmě můžeme bavit o tom, že kandidátů na předsedu mohlo být více.“
yy Vy sám, jak zmiňujete, jste neměl protikandidáta. Jak byste to
hodnotil?
„To se těžko hodnotí. Na jednu stranu to může člověka samozřejmě těšit a říct si, že asi tu práci neděláme
úplně špatně. Na druhou to však
může být také signál, že se do toho
nikomu jinému nechce, což by třeba
i do budoucna pozitivní nebylo.“
yy Překvapily vás změny ve výkonném výboru?
„Překvapily, to asi není přesné. Rozhodli si to delegáti svou volbou
a tím se to dá považovat za uzavřené.
U některých jmen jsem tak nějak počítal, že tam budou, nebo se objeví.
Také bych si i dovedl představit, že
by kandidovali i někteří další lidé,
kteří by třeba měli co říct. Ale že by
se událo nějaké opravdu překvapení,
to určitě ne.“
yy Už jste s novým výborem stihli
probrat, kdo by měl mít co na starost?
„Ne, o tom jsme se zatím ani nebavili. Možná se k tomu dostaneme po
krajské valné hromadě. Teď ale zatím
není ani kam pospíchat, nemáme
žádné instrukce, kdy by se mohly
začít rozbíhat soutěže. Ze složení
současného výboru se však dá asi
i odhadnout, jak jednotliví lidé budou do činnosti zapojeni.“
yy Co by mělo nové vedení fotbalového svazu představovat?
„To je jako si předčítat Rychlé šípy...
(úsměv) Nevím teď, jak to tam přesně
bylo v pořadí. Čestnost, pravdomluvnost a další. Ne, podívejte se, já už jsem
to jednou deklaroval. Fotbal je prostě
jen jeden, a ten tu zůstane. Myslím si,
že i za takovou Fevolucí se schovává
spousta lidí a hlásí se k takzvané očistě
fotbalu. Napřed by si ale podle mě měli
zamést před svým prahem. Ale to samozřejmě není nějaké hanění. Jde o to,
že fotbal je odrazem společnosti a najdeme to ve všech oblastech. Myslím
si, že spousta funkcionářů, kteří zde
byli doposud, a to na jakékoliv úrovni,
byla opravdu čestná a mohla by úplně
v pohodě dále pokračovat, byla by daleko větší zárukou očisty fotbalu, než
se nyní k tomu některé osoby či osobnosti hlásí a přidružují.“
yy Dají se v následujících letech
očekávat nějaké novinky?

WWW.VECERNIKPV.CZ

rozhovor večerníku

Staronový šéf Milan Elfmark je na začátku třetího
volebního období v pozici předsedy OFS Prostějov
Je to stále o tom, že jde o odraz společnosti. Jen zkrátka
fotbal dostal korupční nálepku kvůli selhaní některých
jedinců v různých kauzách. Já si troufám říct, že většina
fotbalové veřejnosti je poctivá, ale stejně jako všude jinde
i mezi nimi se najdou jedinci, kteří to tak nemají. A ať se
budeme bavit o jakémkoliv odvětví, tak najdeme vždy pár
lidí, kteří budou využívat postavení na jakékoliv úrovni...
„Těžko můžete dělat nějaké přelomové věci na okresní úrovni. My sami
nedisponujeme takovými prostředky,
abychom si mohli dovolit rozjíždět
nějaké větší projekty. V loňském roce
jsme rozdělili asi 230 tisíc mezi kluby,
které se aktivně zapojují do výchovy
mládeže. V tom bychom určitě chtěli
pokračovat. V minulosti na mládežnické projekty přicházely pravidelně
z kraje částky okolo padesáti tisíc za
sezónu. Další podobná částka přicházela za mužstva s kompletní mládežnickou strukturou soutěží. Jak to
však nyní bude dál, zatím nedokáže
nikdo odpovědět. Tyto programy
byly určitě dobré a mělo by se v nich
nadále pokračovat. Ale bude záležet,
co si budeme moci jako okres dovolit.
Základem však pro nás i nadále bude
podpora mládeže.“
yy Po této nelehké době by navíc
i fotbal celkově zřejmě potřeboval
finanční injekci, nemyslíte?
„Pro kluby to samozřejmě není jednoduché období, ale co se týče financí, s tím se asi počítat nedá. Náš
okres má slíbenou stejnou částku od
Fotbalové asociace jako v předchozím roce, ale zda tomu tak skutečně bude, je otázkou. Přece jen těch
peněz všude spíše ubývá, nejen ve
fotbale. My jako svaz máme hlavní funkci, dohled a řízení soutěží,
finanční prostředky si musí kluby
sehnat samy. My můžeme pouze
pomoct, pokud nám to naše finanční situace dovolí, ale určitě za kluby
nemůžeme shánět finance.“
yy Na valné hromadě se také mluvilo o pomocných rozhodčích.
I tento projekt bude pokračovat?
„Co se rozhodčích týče, tam je situace stále kritická, snažíme se ji změnit. Nedovedu si však představit,
jakým způsobem lidi přesvědčit,

aby se na tuto dráhu dali. Za loňský
rok se nám přihlásilo díky programu FAČR pět lidí, z toho se pouze
dva stali rozhodčími. Proto budeme
určitě nadále chtít pokračovat v programu pomocných rozhodčích, které jsme i finančně odměňovali. Jak
jsem již zmiňoval na valné hromadě,
tak se do tohoto projektu zapojilo již
28 lidí a pomohli odřídit 84 utkání.
Je ale nutné, aby see i tito pomocní
rozhodčí odborně vzdělávali a škoidla se vyvíjí a je
lili. Fotbalová pravidla
k
nutné je sledovat. To platí i pro funkojekt pomocných
cionáře klubů. Projekt
rozhodčích tak musíme i nadále
ože bez rozhodpodporovat, protože
čích se fotbal nedá hrát. Někteří tuto
cestu vítají, jiní jsouu skeptičtí. V současné době však jinou alternativu
zatím nevidím.“
yy Letošní valnéé hromady jsou
ané. Večerníku
obzvláště sledované.
však přijde, že se nějak zapomíná
na fotbal samotnýý a řeší se především politikaření.. Není tomu
tak?
„Říkám si to samé, v současší předené chvíli se tu řeší
vším politikaření, perou
se mezi sebou dvě strany.
Pak je taková třetí strana,
s, ktetřeba jako náš okres,
ří ani
rá tak nějak nepatří
do jedné části a snaží
raně.
se vystupovat nestraně.
Jenže je třeba si uvědomit, že když jste
mu,
v takovém systému,
jakým fotbal je, tak
edzkrátka musíte jedno
nat s kýmkoliv. Ono
si nejde říct, že se neěmi
budeme bavit s těmi
a těmi, protože s nimi
kud pro
nesouhlasíme. Pokud
ovat, mufotbal chcete pracovat,
mi, se kterými
síte jednat i s lidmi,
né názory. A na
třeba nesdílíte stejné
fotbal se pak snadnoo zapomíná.“
yy Ten už dlouhodobě
době přichází
osti. Je vůbec
o důvěru veřejnosti.
o vymanit?
cesta, jak se z toho
„Je to stále o tom, že jde o odraz
společnosti. Jen zkrátka fotbal dostal
korupční nálepku kvůli selhaní některých jedinců v různých kauzách.
Já si troufám říct, že většina fotbalové veřejnosti je poctivá, ale stejně
jako všude jinde i mezi nimi se najdou jedinci, kteří to tak nemají. A ať
se budeme bavit o jakémkoliv odvětví, tak najdeme vždy pár lidí, kteří
budou využívat svého postavení na
jakékoliv úrovni. To stejné pak platí
samozřejmě i pro kluby, i tam určitě
najdeme poctivce, ale také ty, kteří
to z poctivosti nedělají. A upřímně
tohle nedokážeme zřejmě nikdy
vymýtit ze společnosti, natož tak
z fotbalu. Osobně si ale myslím, že
nepoctivých je menšina.“

yy Jste tedy zastáncem spíše dosavadních lídrů fotbalu, či nového
hnutí Fevoluce?
„Takhle to nejde říct. Všechno má
svá pro a proti. Jak už jsem zmiňoval,
tak mě mrzí, že kvůli aféře nepoctivých jedinců na to doplatí i řada
poctivců, kteří to s fotbalem mysleli
dobře, a třeba se stáhnou právě kvůli
p
JJe to na každalším nepoctivcům.
dém jedinci zvláště, aby si uvědomil,
zda to dělá pro dobro fotbalu, nebo své, a podle
toho se rozhodoval.
Uvidíme, jak celostátní volby dopadnou. Můžeme
jen doufat, že se
zvýší kredit fotbalu
a že se hlavně vrátíme
co nejdříve na hřiště.“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

vizitka
ONDŘEJ MARŠÁLEK
✓ narodil se 26. prosince 1958 v Prostějově
✓ žije v Olšanech u Prostějova
✓ vystudoval obor matematické analýzy
na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci
a poté získal i titul RNDr.
✓ fotbalu se aktivně věnoval od dětství, kromě Olšan si zahrál také
za TJ Železárny Prostějov v mládežnických kategoriích
✓ od roku 2013 je předsedou Okresního fotbalového svazu Prostějov
✓ v letech 2017-2021 byl také členem výkonného výboru Olomouckého
krajského fotbalového svazu, v letošních volbách nekandidoval
✓ nedávno svou funkci v čele OFS Prostějov obhájil
✓ od roku 2010 je starostou Olšan u Prostějova
zajímavost: v minulosti byl členem realizačního týmu lyžařské
reprezentace sdruženářů

fotbal
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PROSTĚJOVSKO I za normálních okolností by již drtivá většina
regionálních i krajských soutěží v kopané běžela v plném proudu.
Vinou neodehrané kompletní podzimní části měla její dohrávka
přijít na řadu už od konce února. Jenže je duben a amatéři zatím
nemohou začít ani s tréninkem. Je tedy nad slunce jasné, že jarní část fotbalové sezóny od MSFL a níže dopadne stejně jako ta
v předešlém ročníku. Před začátkem stávající sezóny však byla
odhlasována novela umožňující soutěžní ročník uzavřít po odehrání alespoň poloviny zápasů. K této metě příliš nezbývá, ale čas
se každým týdnem nezadržitelně krátí. Rezonuje tak otázka, kdy
ještě bude možné letošní sezónu dohrát?

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Jan
FRÉHAR
Amatérský sport, fotbal nevyjímaje,
trpí už více než rok pandemií koronaviru, která jej zcela paralyzovala.
Kromě deseti odehraných podzimních kol stojí všichni bez rozdílu
kategorií i pohlaví. Nyní nedokáže
nikdo ani odhadnout, jaké dopady
to bude mít na další vývoj a rozvoj
a kolik hráčů, trenérů i funkcionářů
situace položí. Nejnovější informace
naznačují, do kdy je možné ještě čekat, aby se letošní ročník neanuloval,

a také, jak to bude s financemi pro
letošní rok.
Na olomoucké krajské valné hromadě se kromě voleb zabývali i současnou situací. Během diskuse se k ní
vyjádřili i pozvaní hosté. Generální sekretář Fotbalové asociace Jan
Pauly odtajnil delegátům aktuální
novinky. „Po sportovní stránce a posledním jednání s národní sportovní
agenturou pevně věřím, že bychom
mohli začít alespoň částečně trénovat co nejdříve. V současné chvíli
tak podáváme už asi dvacátý návrh,
který na vládě nyní leží. Rozhodovat
by se o něm mělo během příštího
týdne. Stále doufám, že naděje na
restart tu je,“ prozradil na plénu generální sekretář.

#,1),3± %0,21íÛ¡
skoslezské fotbalové ligy kromě
B týmů ligových mužstev, která
mohou trénovat v případě profesionálních smluv, jsme se shodli na
třítýdenním přípravném období
před dohráním podzimní části. To
v praxi znamená, že klíčové datum,
kdy je možné nejpozději začít, je 3.
května. Z toho by plynul začátek
dohrávek podzimní části na konci května a dohrání soutěží do 30.
června. V pozdějším termínu už by
nebylo možné dohrát alespoň polo-

vinu soutěžních zápasů,“ přednesl
na plénu Nezval.
Další anulovaný ročník si neumí
představit ani nový šéf Olomouckého
krajského fotbalového svazu Daniel
Vitonský. „Nad touto variantou nechci zatím ani přemýšlet, nemůžeme
přece zase jen tak zahodit další ročník
a od podzimu to zkusit znovu,“ hlásil ještě před zvolením do funkce na
valné hromadě. Zda se však opravdu
fotbal svého návratu dočká včas, bude
nyní záležet především na vládě.

0CUVQRMWXUQWV÷åÊEJFQwNCąGéKPCXCNPÆJTQOCF÷1NQOQWEMÆJQ-(5 Foto: Jan Frehar

Kromě toho se zastavil také u finančních možností Fotbalové asociace,
která bude posléze peníze předávat
krajským i okresním fotbalovým
svazům. „Mohu potvrdit, že finanční
prostředky ze státního rozpočtu už
máme na účtu FAČR a přišly principiálně ve stejné výši jako v letech
minulých. Což by mohlo znamenat
alespoň nějakou pozitivní zprávu pro
okresní a krajské fotbalové svazy. Po-

kud tedy výkonný výbor nerozhodne
jinak, všechny tyto svazy by měly dostat stejnou částku jako v letech předešlých,“ oznámil dále Jan Pauly.
K restartu soutěží se posléze vyjádřil na plénu také šéf řídicí komise
pro Moravu Pavel Nezval, který
mimo poděkování a gratulací nastínil termín, do kdy bude možné
ještě s restartem soutěží počítat. „Po
poslední schůzi všech celků Morav-

I fotbal v Kostelci podporuje

P¾XTCVPCURQTVQXKwV÷

Do okresních soutěží v malé kopané

se přihlásilo pouze deset mužstev.
Stihne se odehrát jarní část?
S kým tedy lze pro letošní ročník
počítat? Na startovní listině jsou
SK Tomek 99 Dobrochov, FK
Vrbátky, TJ Orli Otinoves, FK
Bohuslavice (dosud 1. okresní
liga), Spojené kluby Čehovice/
Hluchov, SK Mexiko Víceměřice, SK Dřevnovice, TJ Ohrozim,
FC Juniors Hluchov (dosud 2.
okresní liga) a Skalka (nováček).
„Pokud se už nikdo další dodatečně nepřihlásí, vypadá to předběžně tak, že bychom všechny týmy
spojili do jediné společné soutěže.
Hrací systém by mohl nadále zůstat
stejný, tedy vždy dva souběžně konané sobotní turnaje a na každém
čtyři celky se dvěma absolvovanými zápasy. Tím pádem by při deseti
družstvech musely mít pokaždé dva
mančafty volno,“ prozradil Kočíb
svou představu.

„Ale tohle je zatím jen můj prvotní
nástin. Podstatné bude, abychom
se společně se zástupci všech zúčastněných oddílů sešli na schůzce,
co nejdříve to půjde, tedy hned po
rozvolnění hygienických opatření.

A mohl tak vzniknout hrací model
včetně termínů i dějišť jednotlivých
kol. Nejdůležitější pak samozřejmě
bude, odkdy nám proticovidová nařízení dovolí hrát. Snad ještě stihneme jarní část,“ zadoufal Kočíb. (son)

21031110292

PROSTĚJOV Ačkoliv účastnický zájem týmů o okresní soutěže
v malé kopané ČUS Prostějovska nadále klesá, sama existence
tradičního a už pětadvacet let
existujícího ligového klání není
v současnosti ohrožena. Do nového ročníku 2021 se nakonec
přihlásilo alespoň deset mužstev.
„V minulé sezóně bylo mančaftů
šestnáct, takže samozřejmě jde o velký pokles. A deset kolektivů rozhodně není nijak moc, zvlášť když
v dávnější minulosti kopalo okresní
ligy i více než čtyřicet klubů. Vzhledem k momentálně těžké koronavirové době však buďme rádi i za málo.
Vždyť ještě nedlouho před uzávěrkou přihlášek hrozilo, že ani nebudeme mít s kým hrát,“ oddechl si Pavel
Kočíb, předseda Komise malé kopané při České unii sportu PV.
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KOSTELEC NA HANÉ Stále nekončící problémy s koronavirem a uzavřená sportoviště devastují amatérský
sport. Především pro mládež, která za
poslední rok neustále stojí, to představuje obrovský problém. I proto se
v posledním období začala k tomuto
tématu vyjadřovat Iniciativa pro návrat dětí do škol a na sportoviště, kterou zaštiťují odborníci z řady sportovních odvětví. K ní se v současné chvíli
přidává i jeden z regionálních klubů
v Kostelci na Hané.
Nechejme děti sportovat a soutěžit. To
žádá iniciativa a usiluje o co nejrychlejší
možný návrat dětí alespoň k trénování se
snahou zamezit ještě větším potížím i pro
jejich budoucnost a zdravý životní styl.
Za touto výzvou stojí známé osobnosti
českého sportu. Mezi nimi najdeme například Antonína Plachého, metodika
otbalové asociace. Dále je to Zdeněk
fotbalové
ového svazu
Haník, metodik volejbalo
volejbalového
a předseda české trenérské asociace při

Českém olympijském výboru. Slavomír
Lener jako šéf rozvoje Českého hokejového svazu a bývalý uznávaný kouč nebo
také Filip Šuman jako předseda Českého
florbalu. K této organizaci se však řadí
i další velmi známé osobnosti.
Uvedené organizace také řeší všechny
náležitosti s národní sportovní agenturou
a snaží se prosadit tento postoj i u vlády,
aby začala jednat. Iniciativa nyní našla
podporu v prostějovském regionálním
klubu, připojuje se k ní celek Kostelce
na Hané. „Celková situace zkrátka není
dobrá a pro děti je to obzvláště kritické
období. Bez pravidelné sportovní aktivity to navíc může mít větší dopady, než si
dovedeme představit. Proto jsme velmi
rádi, že se k této problematice postavili
také ti nejpovolanější, a doufáme, že
v co nejkratší době k těmto podnětům
zaujme stanovisko i naše vláda a umožní alespoň dětem zase začít sportovat,“
prozradil k tomu sekretář FC Kostelec na
Hané Lubomír
LubomírBaláš.
(jaf)
Baláš.
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„Nabídka nepřišla od pana Vitonského. První náznaky vznikly už
při jednání před okresní valnou
hromadou, kdy jsme vyslali za náš
klub kandidáta Zdeňka Vysloužila. Poté jsme řešili okresní kandidáty do krajského fotbalového
svazu. Po dohodě i s předsedou
jsme poslali kandidaturu, pak už to
tak nějak začalo žít svým životem
a podařilo se nám dostat tam i zastoupení našeho okresu.“
yy Poslední rok je pro fotbal
zřejmě největší zkouškou. Bylo
o to těžší nebo naopak snadnější
Jan FRÉHAR
rozhodnutí do toho opravdu jít?
yy Kdy se začala řešit vaše kandi- „Co se týče fotbalové stránky, tam
datura do KFS? A oslovil vás s na- to bylo jednoduché rozhodnutí. Já
bídkou přímo nový předseda?
jsem člověk, který fotbalem žije,
OLOMOUC Posledních deset let
se aktivně věnuje práci v Kostelci na
Hané, kde kromě stabilního hráče
„A“-mužstva plní roli sekretáře a také
šéftrenéra mládeže. Dlouhodobě
se mládeži věnuje i mimo svůj klub.
V letošních volbách do Olomouckého KFS dostal důvěru klubů a byl
jednohlasně zvolen do výkonného
výboru. O své roli ve výkonném výboru zatím jasno nemá, už teď si však
Lubomír Baláš (na snímku) uvědomuje, že prioritou pro něj bude nadále snaha o podporu mládeže.

není mi lhostejný. Když jsem poté
zvažoval pro a proti, tak jsem si
říkal, že bych pro okresní fotbalový svaz mohl být prospěšný i bez
účasti ve výkonném výboru. Dlouhodobě pracuji s mládeží a řeším
věci s Davidem Pekařem. Když
jsme stále neměli žádného adekvátního kandidáta do krajských
voleb, tak jsem se rozhodl do toho
jít. Nejtěžší bylo zvážení časového
vytížení, kdy je potřeba skloubit
nejen fotbalový, ale i osobní život.
A za to musím poděkovat manželce, že mě v tomto rozhodnutí podpořila.“ (úsměv)
yy Dlouhodobě pracujete s mládeží, dá se tak očekávat vaše
funkce v této oblasti i v KFS?

„Ano, byl bych rád, kdyby to
takhle dopadlo, zatím jsme o tom
však nemluvili. V úterý (tj. dnes 6.
dubna – pozn.red.) máme na pořadu první jednání, tak očekávám, že
tam si role asi nějakým způsobem
rozdělíme. Těch členů, kteří se
zabývají mládežnickými kategoriemi, je více. Takže uvidíme. Není
to tak, že bych na této roli přímo
trval. Hlavně věřím, že i jako člen
výkonného výboru budu moci přispět nějakými názory i jednáním
v oblasti mládeže.“
yy Ve volbách se nakonec nenašel žádný protikandidát do výkonného výboru i na post předsedy. Překvapilo vás to?
„U zbývajících komisí se počet
kandidátů přesně ustálil a byly tam
zastoupeny určité regiony, které
se nejspíše dokázaly dohodnout
po okresních volbách. Osobně mě

překvapilo,
řekvapilo, že i u voleb za komoru klubů odstoupili dva
alší kandidáti, celkem
další
ychle se ale podařila
rychle
ojednat
dojednat
dohoda.
Nejvíce mě však
mrzí, že se z řad klubůů nenašlo více lidí,
teří by se chtěli
kteří
ějakým
způnějakým
obem zapojit.
sobem
de se bavíme
Zde
lavně o funkci
hlavně
ředsedy, kde
předsedy,
ych
bych
očekáal větší zájem,
val
a i více kandidátů.
řijde mi, že kluPřijde
byy za tím vidí
píše politickou
spíše
unkci, i když se
funkci,
tále jedná hlavstále
něě o fotbal.“

Foto: Jan Frehar
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EXKLUZIVNĚ

PROSTĚJOV Zatím spíše trudné zprávy chodily po konci sezóny z jestřábího hnízda fanouškům. Odchod střídal odchod
a slušně poskládaný tým se postupně zmenšoval. Na Velikonoce však přeci jen prosákly informace o dvou podpisech. A to
velice důležitých!
Pokračovat totiž bude brankářská
jednička a taky útočník z první formace. „Na příští rok je podepsaný
Ondřej Bláha a na Michala Gaga
by se měla uplatnit opce. S dalšími
hráči se jedná,“ prozradil Večerníku sportovní manažer klubu Jiří
Vykoukal.

Foto: Josef Popelka

V Ondřeji Bláhovi našel prostějovský tým velmi důležitou oporu. Po
příchodu ze Vsetína zprvu neměl
úplně jisté zákroky, během sezóny se však dostal do skvělé formy.
A například v play-off dlouho držel
vysoko naděje Jestřábů na postup
nebo dramatizování.
To Michal Gago za sebou tak povedenou sezónu nemá. Na vině je
zranění, které přišlo hned v prvním zápase ročníku. Do hry se
vrátil v půlce ledna a za 16 zápasů
stihl 10 bodů (1+9). V přípravě
však přesvědčil trenéry a do další
sezóny by měl být jednou z opor.
(sob)

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Před třemi týdny se pro Jestřáby uzavřela hokejová
sezóna. A jelikož pomalu končí týmy v extraligovém i prvoligovém play-off, začínají se objevovat první přesuny. Týkají se přitom
i prostějovských Jestřábů. Zatím však jejich fanoušky potěšit nemohly. Jestřábi totiž už zaznamenali čtyři odchody a další jsou
na cestě. Nejedná se přitom o hráče na hraně sestavy, ale často
o opory, které v minulé sezóně patřily k pilířům týmu...

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Jako první opustil řady Jestřábů Daniel Vachutka, o čemž Večerník informoval již v minulém čísle. Od
třicetiletého útočníka se toho nemálo čekalo. Přestože většinu kariéry odehrál ve 2. lize, už minulou sezónu v Prostějově zazářil. Potenciál
však zcela nenaplnil, 14 bodů je
zklamáním. Nyní se Vachutka vrací
do mateřského Šumperka.

Že chtějí šumperští Draci stavět na
odchovancích, poznávají Jestřábi
ještě dvakrát. Na sever Moravy se
totiž stěhuje produktivní bek Tomáš
Drtil a hovoří se i o Lukáši Žálčíkovi.
Ten v současnosti hájí dres pražské
Sparty. „Tomáš má za sebou skvělou
sezónu, možná životní. Toho je veliká škoda,“ posteskl si asistent trenéra
Prostějova Ivo Peštuka. Drtil odehrál v Prostějově dohromady dvě
nekompletní sezóny.
Aby toho nebylo málo, objevily se
minulý týden ještě dva odchody.
V obou případech jde o obránce.
Tým opouští také odchovanec
prostějovského hokeje Martin

Foto: internet.

Pěnčík, jehož také zlákala nabídka šumperských Draků. Do týmu
si jej vybral jiný zdejší rodák Martin
Janeček, který se vrátil na lavičku severomoravského klubu. „Já jsem se
upřímně divil, že na ledě nedostával
větší prostor,“ komentoval nadějného
beka hlavní kouč Draků. „Martin je
výtečný bruslař a umí podpořit útok.
Jsem přesvědčený, že když dostane
prostor na svůj um, tak doslova rozkvete,“ zdůvodnil svůj výběr Janeček.
V juniorských letech Pěnčík působil v Hradci Králové, kde podával
solidní výkony a loni se vrátil do
Prostějova. V Chance lize zazna-
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PROSTĚJOV Za Jestřáby nastupoval minulou sezónu a zahrál si v Prostějově i letos. A ponechání
echání
Tomáše Drtila (na snímku) v týmu byl dobrý tah. Po pomalejším rozjezdu se stal pravidelně
ně bodujícím obráncem, který navíc solidně bránil. V zápasech se ukázal i jako velmi šikovný na puku,
v jednom případě si projel celé hřiště a zavěsil. Záhy po vyřazení v předkole play-off se ovšem
zadák rozhodl, že budoucnost spojí znovu se svým mateřským klubem a zamířil do Šumperku.
erku.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
yy Jak byste z týmového pohledu
zhodnotil sezónu?
„Myslím si, že to ještě dopadlo
dobře... Škoda akorát toho play-off.
Jinak tým šlapal. A celkově byla
sezóna o.k. Bohužel proti Porubě
jsme selhali střelecky.“
yy Jak jste spokojený s vaší vlastní hrou a výkony?
„Vždycky by to mohlo být ještě
o trochu lepší. Ale myslím si, že se
mi i dařilo, hrál jsem pak i svou hru

ke konci sezóny, to, na co jsem zvyklý. Myslím si, že to nebylo špatné.“
yy Bylo pro vás těžké se přeorientovat ze druhé ligy na první?
Hrával jste v poslední době spíše
právě o patro níž.
„Ani ne. Myslím si, že je to skoro
stejné. Možná je první liga trochu
rychlejší, ale nebylo to pro mě těžké. Úplně v pohodě, necítil jsem
nějaký extrémní rozdíl.“
yy Říkáte, že tým šlapal a měl
za sebou opravdu dobré zápasy.
Není proto 11. místo trochu zklamáním?
„Určitě, jsme mohli být výš. Myslel
jsem, že máme úplně v klidu na to,
abychom byli na vyšších příčkách.
Pak jsme ale měli určitou deku na

sobě a nedařilo se nám to prostě
zlomit.“
yy Vy jste už dříve v Prostějově
stějově
al tým
působil. Jak byste porovnal
z předcházející sezóny s tím letošním?
m
„Já jsem zde odehrál asi osm
zápasů, není tak úplně moc
co srovnávat. V předešlé se-uzóně tady byli opravdu zkuanu
šení hráči. Na druhou stranu
tady teď byla opravdu superr parta. I předtím byla dobrá, teď ale
kali
opravdu super, všichni makali
adlo
za všechny, akorát to dopadlo
tak, jak to dopadlo. Škoda.“
yy Co vy osobně na sobě pozoruozorujba vás
jete za zlepšení? Trenér Šejba
po sezóně hodně chválil…

vě na tuhle hru stavěný. Občas se
to, co jsem
mi dozadu nepovedlo
nep
chtěl, ale to tak hráč má. Pořád se
nedaří. A někdy přimu prostě ne
jde nějaký tten blok. Bylo hlavně dobré, že
ž jsem měl od tredůvěru a prostor. Chtěl
néra důvěr
jsem mu to vrátit.“
yy Když se ještě
je jednou ohlédneme za séri
sérií s Porubou, mohkli
lo to být klidně
vyrovnanější,
co říkáte?
„Bezespor
„Bezesporu ano, akorát Poruba měla štěstí. My nedali
jsm naopak dostali
góly, pak jsme
my, po blbých cchybách. A těžko se
u je zápas o všechto dohání. Pak už
no a ona ta psy
psychika buď vydrží,
nebo ne.“
yy Jak hodnotíte,
hodnotí že Poruba zlikvidovala ve čtyřech
zápasech
č
Přerov?
„No koukal jsem.
jse Popravdě jsem
to nečekal, myslel
mysl jsem si, že jim to
Přerov trochu zn
znepříjemní.“
1DT¾PEG 6QO¾w &TVKN X[JT¾N OG\K yy Jak vypadá vaše budoucnost
RTQUV÷LQXUMÚOK \CF¾M[ RTQFWMVKXKVW v Prostějově?
1F PQXÆ UG\ÐP[ Wå CNG DWFG RTQ „Zprvu jsem to moc neřešil, člověk
,GUVą¾D[UQWRGąGO
Navíc doma opravuji
Foto: Josef Popelka si dává volno. N
byt, takže mám i trochu jiné myšlen(úsměv) „To je záludná
přiš nabídka ze Šumky. Následně přišla
otázka. Nevím, možná tím,
perka a já se rozh
rozhodl, že se vrátím.“
že jsme mohli puky vybruslovat po mantinelu zpoza brány,
pomáhat útočníkům. Já jsem prá-
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PROSTĚJOV Svým nejkrásnějším a nejvíc vzrušujícím obdobím
teď prochází hokejová Chance liga
mužů ČR 2020/21. Stále se pravda
hraje kvůli koronaviru bez fanoušků v hledištích, ale i tak to stojí ve
vrcholné fázi celé sezóny za to. Momentálně se čtyři elitní týmy soutěže rvou v semifinálových sériích.
Nejprve se však ještě vraťme ke
čtvrtfinále, jež bylo ve dvou případech velmi dramatické. Zatímco

rozjetá Poruba spláchla vyčpělý Přerov suše 4:0 na utkání a favorizované Kladno si poradilo se vzdorující
Slavií Praha zápasovým poměrem
4:1, zbylé dvojice bojovaly nadmíru
vyrovnaně.
Za průběžného stavu 3:2 dospěly
šesté duely Vsetín – Vrchlabí i Litoměřice – Jihlava do prodloužení, která se shodně dost protáhla. Na Lapači přišlo rozhodnutí až v 91. minutě,
kdy mladík Daniel Klímek rozhodl

o vítězství Valachů 3:2 v prodloužení
a tím i jejich euforickém postupu.
Litoměřice mohly ve stejný den
potvrdit na vlastním ledě nečekaný průnik mezi elitní kvarteto přes
druhý celek základní části z Jihlavy.
Vedly 2:1 až do předposlední minuty normální hrací doby, leč hosté
vyrovnali, následně dali v 89. vítězný
gól a odvrátili tak i druhý postupový
mečbol Stadionu. Heroický obrat
čtvrtfinálové série z 1:3 na 4:3 pak

mančaft z Vysočiny dokonal výhrou
v sedmém vzájemném střetnutí 3:1.
Dukla tedy proklouzla s odřenýma
ušima dál a vydřený dílčí úspěch ji
nakopl ke stoprocentně vydařenému
startu do semifinále, kde v úvodních
dvou bitvách přemohla doma Vsetín
4:3 sn a 3:1.
Ve druhé dvojici předposledního
kola vyřazovací fáze, jejíž celkový
premiant se stane novým extraligistou, zatím vládne největší adept na

menal jeden gól a připsal si sedm
asistencí. Ve statistice plus/mínus
zaznamenal deset kladných bodů,
což je na obránce skvělé číslo.
Právě do Hradce Králové se vrací další zadák René Piegl, kde
bude bojovat o místo v prvním
týmu. A balí se i útočníci. „Novou
smlouvu nepodepsali Petr Chlán
a Matěj Novák. Oba se rozhodli pro
jinou nabídku,“ konstatoval sportovní manažer klubu Jiří Vykoukal.
Důležité datum nejen pro Prostějov
bude 30. duben. Tehdy velké části
hráčů končí smlouvy a naplno tak
začnou přesuny mezi kluby.

dosažení téhle vysněné mety. Rytíři
totiž ve své ledové hale díky působivým obratům skóre dvakrát přehráli
nebezpečnou Porubu 5:3 a 6:2, čímž
notně přibrzdili její dosud bezporážkový rozlet. A sami šli do zápasového
trháku 2:0.
Obě prvoligové série pokračují
tento týden v úterý 6. i ve středu
7. dubna na severu Moravy a na
Valašsku, případně v sobotu 10.
dubna u vedoucích mužstev. (son)

Sokolov podepsal
XzVHGPLÄNXKU½ÄÕ
Sokolov, Prostějov (son) – Zatím sedmičlenný základ mužstva pro další prvoligový ročník mají pohromadě hokejisté
Baníku Sokolov. Během uplynulých týdnů zveřejňovali jména hráčů, kteří dosud
v kolektivu působili a na severu Čech budou pokračovat. Konkrétně jde o následující borce: obránci Adam Rulík a František Klejna, útočníci Tomáš Vracovský,
Tomáš Rohan, Jaromír Kverka, Adam
Křemen a Vojtěch Kropáček. Sokolovští
do druhé nejvyšší české soutěže postoupili předloni a postupně jdou nahoru.
Během úvodní sezóny se ještě pohybovali ve spodních patrech tabulky, zatímco
v Chance lize 2020/21 dlouho atakovali
umístění v horní polovině konečného
pořadí. Nakonec obsadili desátou příčku
těsně nad prostějovskými Jestřáby.
CHANCE LIGA - VÝSLEDKOVÝ SERVIS
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VK Prostějov si musí zvykat na méně významnou roli,
maximem do příštích let asi bude střed tabulky
PROSTĚJOV Žijeme v turbulentní době, což loňský nástup
koronaviru jedině umocnil. I za normálních okolností je sport
živoucí organismus s neustálým vývojem, což u týmových
odvětví platí dvojnásob. A volejbal určitě není žádnou výjimkou. Rovněž na ten ženský v České republice dopadly ekonomické aspekty plnou vahou jak před úderem covidu-19, tak
zvláště po něm. My se snažíme rozklíčovat, kterým směrem
se za poslední období pohnula výkonnostní kvalita jednotlivých účastníků UNIQA extraligy ČR a co se dá v tomto smyslu
očekávat od nejbližší budoucnosti.

PŮVODNÍ
NÍ
zpravodajství
ství
pro Večerník
ník

Marek
SONNEVEND
Ještě před pěti lety vládly národní
scéně pod vysokou sítí vcelku neomezenou mocí volejbalistky VK
Prostějov. Navzdory úspěšnému
zkompletování unikátní šňůry zisku
deseti mistrovských titulů za sebou
a stejně kulatého počtu pohárových
trofejí však bylo zřejmé, že vzhledem
ke slábnoucí finanční síle hanácký gigant svou dominantní roli neodvratně
opustí. Což se i stalo.
Situace pohotově využil krajský rival z Olomouce, jenž tehdy umně
těžil ze systémově podobného
modelu jako předtím vékáčko. Tedy
z rostoucího přísunu partnerských
peněz zajišťovaných především díky
dobrým politickým kontaktům na
vládnoucí garnituru. Průběžně posilovaný soubor UP (mimochodem
i z prostějovských řad) tak v roce 2019
dobyl ceněný double a vypadalo to,
že se rodí nový hegemon z Hané.
Hned během další sezóny 2019/2020
ale tohle zdání dostalo trhliny. Do
popředí totiž nekompromisně vtrhnul jiný velice ambiciózní projekt,

PROSTĚJOV Kvalitně pracovat
s mládeží, rozvíjet vlastní odchovankyně a zvyšovat i kvalitu
nadějných posil přivedených
odjinud. To je v současnosti
hlavní cíl volejbalového klubu
VK Prostějov, který aktuálně

tentokrát z jihu Moravy. Na herně
i životně ostřílené „maminky“ sázející Šelmy Brno se zajímavým sponzorským kapitálem v zádech sice
nezabránily olomouckého úpéčku
v obhajobě ČP, leč na konci dlouhodobé části extraligové soutěže oslavily
zasloužené prvenství. A do play-off
vyrážely s oprávněnou chutí na historické zlato, které jim trpce upřel
covidový lockdown se všemi dopady
včetně předčasného ukončení celého
ročníku.
Právě už loni se vedle olomouckého
a brněnského týmu začaly směle
formovat další dva sílící subjekty, jež
mají pro změnu v zádech státní sektor. Konkrétně Ministerstvo vnitra
v případě Policejního volejbalového
klubu Olymp Praha a Ministerstvo
obrany u VK Dukla Liberec. Je nabíledni, že v aktuálních ekonomicky
těžkých časech představuje taková

jistota nadmíru pevného zázemí
značnou výhodu, což se na rozložení
sil okamžitě projevilo.
Pro extraligu náhle vznikla dlouho
nevídaná přidaná hodnota slibné
atraktivity spočívající v tom, že
o mistrovský titul měly vyrovnaně
bojovat hned čtyři výše zmíněné
mančafty. Takovou sportovní lákavost soutěž už spoustu let nezažila, teď
se stala skutečností. A byť se Šelmám
zpočátku moc nedařilo, vše směřovalo
i s přispěním nečekaně výborné
ostravské štiky ke grandióznímu vyvrcholení ve vyřazovací části. Sladkou ochutnávkou se stalo Final Four
Českého poháru, zejména semifinále
Liberec vs. Olymp a rozhodující bitva
mezi Olomoucí a Duklou.
Mezinárodně složený kolektiv pod
hlavičkou Univerzity Palackého sice
s vypětím sil dokonal pohárový hattrick, nicméně jeho finálové vyzývatelky ze severu Čech pro změnu
opanovaly základní fázi v lize, kde se
před třetí UP ještě natlačil na druhou
pozici i pražský výběr. Tím větší
zklamání přineslo opětovné koronavirové zrušení play-off, které tudíž
nedospělo k horečně očekávanému
medailovému rozuzlení na ostří nože.
S ohledem na dřívější úpravu stanov
reflektující hrozbu pandemie však
libereckým ženám přesto připadla

Hanaèky trénovaly
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zlatá titulová euforie coby vítězkám
dlouhodobé části, Olympačky takhle
braly stříbro.
Ponechme nyní stranou vzrušené diskuse o (ne)správnosti tohoto řešení
a raději pohlédněme dál s odhadem,
jak by mohl vypadat kvalitativní vývoj
jednotlivých družstev UNIQA extraligy směrem k nejbližší budoucnosti.
Dá se předpokládat, že na svůj letošní
vzestup do úplného popředí mohou
zdárně navazovat oba čeští zástupci
mezi tuzemskou elitou, neboť se nadále budou opírat o blahodárnou
jistotu resortních středisek. Naopak
v případě olomouckého oddílu
i brněnských dravkyň vyvstává otázka,
nakolik se povede ve složitých covid
podmínkách udržet pool firemních
partnerů či vydatné městské podpory.

Pokud se oklikou vrátíme
k prostějovskému volejbalu, také
jeho vedení musí spoléhat na
nezmenšenou pomoc hlavně ze strany města, potažmo snad i kraje. Plus
maximálně sázet na práci s mládeží
a pro ni získávat co nejvíc financí
od státu i svazu. V dospělé kategorii
zatím asi nelze pomýšlet na víc než
na pohyb v klidném středu tabulky
mezi pátou a sedmou příčkou ve
společnosti Ostravy a Králova Pole.
S jasným cílem nezabřednout jako
v uplynulém ročníku do společnosti
papírově nejslabších Přerova, FrýdkuMístku i Šternberka, což by znamenalo poněkud nedůstojný boj o extraligovou záchranu. Natolik hluboko
VK rozhodně klesnout trvale nechce
– a snad se to ani nestane.
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lanaří do svých řad trojici talentovaných juniorek z jiných
oddílů.
Ve čtvrtek 1. dubna proto absolvovaly trénink se ženským týmem
vékáčka dvě mladé hráčky Liberce
ve věku osmnácti a sedmnácti let,

stejným způsobem se dnes do přípravy na jeden den zapojí i plejerka z Brna srovnatelného věku.
„Jde o určitou formu testování.
Chceme holky vidět v akci, jak
jsou na tom herně, technicky i pohybově, taky si s nimi promluvit

a v rámci možností je trochu poznat lidsky. Jména zatím samozřejmě nemůžu prozradit, ale vypadaly šikovně,“ řekl sportovní ředitel
VK Miroslav Čada.
Jestli na Hanou potenciální posily
v teenagerovských letech opravdu

zamíří, to se teprve uvidí. „Celkově
platí, že intenzivně pracujeme na
složení našeho A-týmu pro příští
sezónu. Do čehož patří i tenhle
možný příchod mladých talentovaných děvčat s perspektivou do
budoucna,“ připojil Čada. (son)

-QPFKéPÊEXKéGPÊ 6ÚOQXÆUVCVKUVKM[XQNGLDCNQXÆGZVTCNKI[åGPLGFKPÆ
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PROSTĚJOV Bylo tomu tak už ve
druhé polovině uplynulé sezóny –
a platí to i v probíhající fázi přípravy prostějovských volejbalistek
po skončení soutěžního ročníku
2020/2021. Co? Jakmile jdou
ženy VK dělat cokoliv týkajícího
se kondice, bere si hlavní slovo
a dohled nad nimi Solange Soares.
„Soli v minulosti byla několik let kondiční trenérkou našeho áčka, protože se práci na fyzičce věnuje dost
intenzivním způsobem v podstatě
celý svůj život. A to jak prakticky,
tak i teoreticky formou dlouhodobého neustálého vzdělávání včetně
sledování moderních trendů,“ ocenil
znalosti brazilské rodačky sportovní
ředitel vékáčka Miroslav Čada.
Po skončení aktivní hráčské kariéry
v roce 2015 se Solange stala na pár
sezón kondiční specialistkou v realizačním týmu ženského A-družstva
Prostějova. Posléze však přešla zejména k trénování mládežnických
kategorií, čemuž se převážně věnovala v posledních letech.
(son)

Prostějov (son) – Svátek – nesvátek, volejbalistky VK Prostějov
musely „do práce“ i 2. dubna, který
letos připadl na Velký pátek coby
součást Velikonoc. Druhý týden
současné fáze přípravy připadl na
pětidenní cyklus od 29. března
právě do 2. dubna, což se vedení
klubu rozhodlo dodržet. „Možná
holky čekaly, že v pátek už dostanou oraz, ale musí jim stačit volný
víkend prodloužený o Velikonoční
pondělí. Aktuální přípravu bereme
naprosto vážně, ačkoliv je po sezóně a tohle období by mohlo svádět
k volnějšímu režimu či přístupu.
My chceme pravý opak,“ pověděl
sportovní ředitel vékáčka Miroslav
Čada. Dál je osobně přítomen na
většině tréninků, z realizačního
týmu se zatím nestáhl. „Pro hráčky je tohle období dost důležité,
protože než začneme koncem července makat na nový ročník, zbývá
spousta času. A je tak v zájmu našem i děvčat kvalitně pracovat, nepolevit ve snaze se zlepšovat a někam posouvat výkonnost,“ zdůraznil Čada. Proto nyní Hanačky pilují
individuální herní činnosti, věnují
se kondičním cvičením, posilování
i doplňkovým sportům. A to v téměř kompletním složení, když druhý společný týden vynechala pouze
mladá univerzálka Tereza Baláková
po menší operaci kolene z minulé
středy. Všechny její parťačky jsou
momentálně fit, v plné zátěži.

XéGOXÆM¾éMQRQ\KVKXP÷X[éPÊXCNQD[NCRąKJT¾XMC
PROSTĚJOV
Statistické
údaje nastřádané ze všech utkání UNIQA extraligy žen ČR
2020/21 v koronavirem zkrácené dlouhodobé části a v opět
vinou covidu nedokončeném
play-off hovoří jasnou řečí: volejbalistky VK Prostějov patří
podle týmových čísel na sedmé

místo konečného pořadí, jež reálně obsadily.
Právě na téhle příčce totiž figurují
ve většině sledovaných kolektivních činností zprůměrovaných
na jeden odehraný set. Platilo
to u počtu dosažených bodů i es
z podání a také v úspěšnosti útoku, šestou pozici Hanačky zaujaly

BODY (prùmìr na set)

z hlediska množství vítězných bloků i celkové užitečnosti. Nejlepší
ze všeho při porovnání s ostatními
družstvy přitom měly přihrávku,
neboť v téhle statistice byly třetí.
Pokud bychom sečetli umístění
extraligových mančaftů v jednotlivých činnostech, vznikla
by následující průměrná tabul-

ESA (prùmìr na set)

ka: 1. Olomouc 2,4, 2. Liberec
2,8, 3. Ostrava 3,2, 4. Olymp
Praha 3,7, 5. Šelmy Brno 4,8,
6. KP Brno 5,8, 7. Prostějov 6,1,
8. Frýdek-Místek 8,0, 9. Šternberk 8,4, 10. Přerov 9,7.
Jde o zajímavé porovnání s opravdovým konečným pořadím soutěže.
(son)

3´,+59.$

(úspìšnost na excelent)
1. Olymp Praha 17,7, 2. Olomouc 17,7,
3. Liberec 17,7, 4. Ostrava 17,0, 5. Šelmy
Brno 16,1, 6. KP Brno 15,4, 7. Prostějov
15,2, 8. Frýdek-Místek 13,6, 9. Šternberk
13,3, 10. Přerov 12,2.

1. Olomouc 2,0, 2. KP Brno 1,9, 3. Liberec
a Ostrava 1,8, 5. Olymp Praha a Šelmy
Brno 1,7, 7. Prostějov a Šternberk 1,6,
9. Frýdek-Místek 1,5, 10. Přerov 1,1.

8l,7(¤1267

1. Ostrava 16 %, 2. Olomouc 15 %, 3.
Prostějov 14 %, 4. Liberec, Olymp Praha,
Šelmy Brno, Frýdek-Místek a Šternberk
13 %, 9. KP Brno 12 %, 10. Přerov 8 %.

¶72.(úspìšnost)

(prùmìr na set)

%/2.<(prùmìr na set)

1. Liberec 42 %, 2. Olomouc 41 %, 3.
Olymp Praha 40 %, 4. KP Brno 37 %, 5.
Šelmy Brno a Ostrava 36 %, 7. Prostějov
34 %, 8. Přerov 32 %, 9. Frýdek-Místek 31
%, 10. Šternberk 30 %.

1. Liberec +10,9, 2. Olymp Praha +9,8, 3.
Olomouc +9,6, 4. Ostrava +8,0, 5. Šelmy
Brno +7,5, 6. Prostějov +5,9, 7. KP Brno
+5,2, 8. Frýdek-Místek +3,4, 9. Šternberk
+2,6, 10. Přerov +2,1.

1. Ostrava 3,1, 2. Liberec a Šelmy Brno
2,8, 4. Olymp Praha a Olomouc 2,7, 6.
Prostějov 2,3, 7. KP Brno 2,1, 8. FrýdekMístek 2,0, 9. Šternberk 1,9, 10. Přerov 1,8.

Prostějov (son) – V závěru čtvrtečního tréninku prostějovských
volejbalistek se na hale Sportcentra
DDM nečekaně objevila i zdravotně pauzírující Tereza Baláková.
Pouhý týden po operačním zákroku svého kolene se přikulhala
podívat, jak její parťačky makají
v přípravě.
„Při artroskopii menisku mi tam
objevili cystu, kterou pan doktor
odstranil. Zatím mám mít nohu
spíš v klidu a s pohybem to nepřehánět, ale postupně můžu zvyšovat
zátěž. A koncem příštího týdne už
začít v rozumné míře trochu trénovat,“ prozradila Balča sportovnímu
řediteli Miroslavu Čadovi a hlavnímu kouči Lubomíru Petrášovi.
Na „inspekční návštěvu“ přitom
dvaadvacetileté účko nedorazilo
s prázdnou. „Nesu něco sladkého,
trochu jsme s mamkou pekly,“ vytáhla Terka z tašky velkou plastovou dózu plnou chutně vypadajících buchet. Samozřejmě k nemalé
radosti všech přítomných, po dobrotě se rychle zaprášilo. Nyní je pro
Terezu dvojnásob důležité, aby se
plně a pokud možno co nejrychleji
uzdravila. Nezadržitelně se jí totiž
blíží start nové beachvolejbalové
sezóny, na kterou se coby dlouholetá vyznavačka hry na písku velice
těší. „Snad už se brzy zmírní opatření proti koronaviru a turnaje pak
začnou normálně podle plánu,“
zadoufala Baláková.

REDAKCE
35267ħ-296.e+2

9(Ġ(51Ì.8

R]QDPXMHPHåH
naše redakce na ulici
9iSHQLFH3URVWČMRY
má

OMEZENÝ PROVOZ
úterý 8.00 - 17.00
þWYUWHN
pátek 8.00 - 13.00
YRVWDWQtGQ\MHUHGDNFHX]DYĜHQD

30

6. dubna 2021

VEČERNÍKU NADSTAVBA ODLEPILA BK OLOMOUCKO ODE DNA

HRÁČ

Ztráta na play-off byla příliš veliká

JALEN HENRY

PROSTĚJOV Hodně komplikovaná sezóna basketbalistů BK
Olomoucko včerejším velikonočním duelem proti Děčínu
skončila. Tým ve skupině A2 Kooperativy NBL dokázal opustit
poslední místo po základní části, na předkolo vyřazovací části
ale nedosáhl. Pod sebe totiž dostal pouze ostravskou Novou
huť, ztráta na vysněnou desátou příčku byla ale příliš vzdálená
a pro mladou sestavu sužovanou řadou zranění nedosažitelná.
V uplynulých šesti dnech sehrál tým sídlící v Prostějově na domácí palubovce ve Sportcentru-DDM poslední tři duely.

V závěru sezóny vylepšil svá sezónní maxima americký pivot,
což se potvrdilo také v utkání proti ústecké Slunetě. Legionář
onář
ve službách BK Olomoucko vlétl do utkání ve velkém stylu
a už do poločasu zaznamenal jednadvacet bodů. Po přeřee
stávce sice už nebyl tak úspěšný, přesto nastřádal osmadvacet bodů. Při střelbě za dva minul pouze dvě střely ze
dvanácti pokusů. V koeficientu úspěšnosti se dostal na
rovnou třicítku, i tím si vylepšil svůj rekord v české lize.

FRANTIŠEK
VÁŇA

basketbal
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Původní zpravodajství
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pro Večerník

Ladislav VALNÝ
V základní části Kooperativa NBL Hanáci dokázali vyhrát jen čtyři zápasy
a kvůli tomu uzavírali tabulku. Ve druhé
části sezóny sice dokázali svoji bilanci
výrazně vylepšit, i tak tři kola před

5

koncem nadstavby ztratili definitivně naději na účast v play-off.
„Na klíčové desáté místo jsme ztráceli
čtyři výhry, to bylo opravdu hodně. Ale
nechtěli jsme druhou část sezóny jen tak
odehrát. Tým si řekl, že se pokusí o malý
zázrak. Nepodařilo se to, ale můžeme
končit s čistým svědomím, že jsme žádné utkání jen neodchodili,“ ohlédl se za
posledními týdny sportovní manažer

Foto: bkolomoucko.cz

BK Olomoucko Michal Pekárek.
První dva zápasy ve skupině A2 naznačily, že předkolo nemusí být pouhým
snem. Po výhrách nad Ostravou a svitavskými Tury ale přišel hodně tvrdý pád
na zem. Hanáci ztratili výborně rozehraný zápas v Ústí nad Labem a tato
porážka se ukázala klíčová. Z těžkého direktu se hráči zcela neotřepali.
„Byl to šok. Bylo těžké se s tím vyrovnat.

TUCKER
HAYMOND

KOOPERATIVA NBL; SKUPINA A2 - DOHRÁVKA 7. KOLA
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Na zpáteční cestu z Ústí dlouho nezapomenu. Tolik hodin na cestě a v autobuse nepadlo ani slovo. Takovou jízdu
už bych nechtěl zažít,“ poznamenal David Pekárek, jedna z opor Olomoucka.
Z týmu pak odešel klíčový pivot Nemanja Bezbradica, a když se přidaly
zdravotní problémy dalších basketbalistů, šance na postup se úplně rozplynuly. Zbytek kádru soupeře trápil,
na výhry ale neměl dostatečné síly.
„Do každého duelu jsme šli s tím, že budeme hrát naplno od začátku a uvidíme,
jak dlouho nám vydrží síly. Proto jsme
byli opakovaně dlouho konkurenceschopní, přestože to na úspěch většinou
nestačilo,“ řekl trenér BK Olomoucko
Michal Pešta.
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Olomoucko bude
zastupovat Štìpán
Prostějov (lv) – Už 12. dubna bude
Dominik Štěpán hájit barvy BK
Olomoucko na ČT Sport v rámci
interaktivní soutěže ve smečování.
Hodnotit ji budou porotci, speciální
hosté i televizní diváci prostřednictvím svých mobilů. V prvním kole,
z nějž šest nejúspěšnějších postoupí
do finálového dějství, se představí
se svým jediným pokusem zástupci
všech klubů Kooperativa NBL. Ve
2. kole jako první předvede svou
smeč hráč, který v prvním kole
skončil na šestém místě atd. Známky z prvního a druhého kola se sčítají. V případě rovnosti bodů rozhoduje a) vyšší známka od diváků, b)
větší procentuální podíl hlasujících
diváků pro udělenou známku, c)
pořadí v 1. kole (v případě kola
druhého). Diváci budou hlasovat
prostřednictvím naskenování QR
kódu z TV obrazovky, který hlasujícího dovede do hlasovací aplikace
AhaSlides.
9Ù]YD2UOÕSURGORXzHQD
Prostějov (lv) – Až do 18. dubna
byla prodloužena výzva BCM Orli
Prostějova, který má za úkol pomoci lidem, které tato doba zasáhla
nejvíce. V této výzvě jde pouze o to,
nakreslit jakýkoliv obrázek s basketbalovou tématikou. Představivosti
se meze nekladou, proto je pouze na
Vás, jak obrázek bude vypadat. Můžete použít vodové barvy, pastelky,
fixy, tempery nebo jiné pomůcky pro
kreslení. Výzva původně platila do
31. 3., nicméně, z důvodu prodloužení vládních opatření, trvá až do
neděle 18. dubna 2021. Po uplynutí
tohoto data obrázky vysbírány a předány lidem v prostějovské nemocnici či domově důchodců.

PROSTĚJOV V hodně oslabené
sestavě se snažili svitavským Turům
vzdorovat basketbalisté Olomoucka
ve středeční dohrávce 7. kola nadstavbové skupiny A2 Kooperativy
NBL. Kvůli zdravotním problémům
chyběla dvojice Pekárek, Sychra. To
se podepsalo pod výsledek 71:94,
ke kterému výrazně pomohl devíti
trojkami bývalý hráč prostějovských
Orlů a v současnosti střelecká opora
Svitav Pavel Slezák.
Domácí měli dobrý vstup do utkání
a rychle vedli 8:2, když prvních šest bodů

Ladislav VALNÝ
obstaral Henry. Postupně ale začali svůj
náskok ztrácet. Po pěti minutách ještě
drželi šestibodový náskok (12:6), o minutu později už ale po hostující šňůře
sedmi bodů prohrávali. O chvíli později
dostal navíc třetí osobní chybu Henry,
což byla při absenci Sychry a Pekárka velká komplikace. Po střídání menší sestava
nedokázala odolat svitavskému náporu
a po první čtvrtině prohrávala 17:25.
Tuři dlouho dominovali také ve druhé
desetiminutovce. Využívali výškovou
převahu, dokázali být úspěšní i při střelbě
z dálky, a dokonce v 15. minutě odskočili
na 26:38. Pak se přesto hráči Olomoucka

vrátili do zápasu. Rychle snížili na 34:38, nestíhali. Ve 33. minutě po další troj- naděje na obrat. V závěru navíc nestíhali
a dokonce necelé dvě minuty před ce Slezáka prohrávali poprvé o dvacet ani fyzicky, což jejich porážku ještě zvýkoncem po koši Váni prohrávali pouze bodů (58:78) a přišli o poslední zbytek raznilo.
38:41. Tuři pak své vedení mírně navýšili, přesto po dvaceti minutách nebylo za
NA TISKOVCE...
stavu 39:44 pro Hanáky nic ztraceno.
Po návratu z kabiny Olomoucko snížilo
Michal PEŠTA – BK Olomoucko:
na rozdíl tří bodů, v následující pasáži „Chtěli jsme soupeři jeho cestu za vítězstvím co nejvíce ztížit a v některých pasážích
však selhalo při bránění střelců z dál- jsme Tury na chvíli zastavili. Při našich absencích to bylo hodně těžké. Kluci na hřišti
síly i energii, s přibývajícím časem nám ale docházela šťáva. Bylo nás prostě málo.
ky. Během čtyř minut Tuři proměnili nechali
Pak jsme začali dělat chyby v obraně i útoku a ty soupeř dokázal potrestat. Když se střehned pět trojek a odpoutali se až na lecky navíc chytil Slezák, bylo rozhodnuto.“
rozdíl devatenácti bodů. Na konci periLukáš PIVODA – Desktone Tuøi Svitavy:
ody domácí umazali z této ztráty hned „Pro nás momentálně není žádný zápas snadný, byli jsme si ale vědomi oslabení
sedm bodů, poslední slovo však měl soupeře a naší převahy pod košem. Trošku nám zatrnulo ve chvíli, kdy kvůli zranění
Slezák a jeho rána z dálky přiblížila za musel odstoupit náš nejdůležitější hráč Roman Marko. Další rozehrávači Marek
stavu 56:71 Tury k důležitému vítězství. Welsch a Adam Goga jej ale dokázali nahradit. Navíc se rozstřílel Pavel Slezák a my
V závěrečné pasáži už hráči Olomoucka jsme se po dlouhé době mohli basketbalem bavit.“
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Oslabená sestava SDGODDÿ
KOOPERATIVA NBL; SKUPINA A2 - 10. KOLO
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NA TISKOVCE...

Michal PEŠTA – BK Olomoucko:
„Přes přetrvávající zdravotní problémy se podařilo odehrát docela povedený zápas. Dlouho
jsmebylivehřeovítězství.Padlijsmeažvkoncovce,kdypřišlyněkteréuspěchanéstřely.Itakse
týmsnažilaždoposledníminuty,předevšímvobraněodvedlhodněslušnoupráci.Mladíkluci
hráli tak dobře, jak jsme si přáli. Pro ně je to velká škola, v budoucnosti z toho můžou čerpat.“

Jan ŠOTNAR – Sluneta Ústí nad Labem:
„Olomoucko nás potrápilo, dlouho hrálo dobře. Nám se příliš nedařilo při zakončení, v důležitých okamžicích se ale hráčům podařilo proměnit několik střel z dálky a to rozhodlo. Měli
jsme větší převahu pod košem, protože domácí měli k dispozici pouze dva klasické pivoty
a to se podařilo využít. Vítězství je cenné, přiblížilo nás k vítězství ve skupině A2, což je náš cíl.“

PROSTĚJOV Odveta za nedávnou bolestivou těsnou porážku
na severu Čech se basketbalistům
Olomoucka uplynulou sobotu
nepovedla. V 10. kole nadstavby
prohráli na palubovce prostějovského Sportcentra-DDM se
Slunetou Ústí nad Labem 70:77,
když nezvládli především poslední čtvrtinu utkání.

v koncovce

O skvělý vstup do utkání se sedmi
body postaral Henry, díky němuž
Hanáci vedli 7:0 a 9:3. Sluneta
se zvedla ke konci čtvrtiny a klíčový podíl na tom měl Fait. Po
svém příchodu na palubovku dal
v rychlém sledu devět bodů a jeho
koš v 9. minutě poprvé poslal Ústí
do vedení. Pak se skóre přelévalo ze strany na stranu, poslední
slovo měl Henry, který stanovil
skóre 20:19 po deseti minutách.

Americký pivot v dobrém zakončení
pokračoval také v následující pasáži
a ve 12. minutě svým devatenáctým
bodem upravil na 28:24. Další střelci se ale dlouho příliš neprosazovali
a v důsledku toho se Hanáci Slunetě
bodově neodpoutali. Částečně se
to povedlo až v 17. minutě, kdy po
koši Váni měli domácí k dobru sedm
bodů - 35:28. Do poločasu Sluneta
dokázala pouze snížit, proto Olomoucko vedlo 39:35.
Po návratu z kabiny především
v prvních minutách Hanákům
trošku chyběla energie a Sluneta se
dostala do vedení 46:44. Pak se ale
několika body připomenul Váňa
a sedmi body v řadě otočil na 52:48.

„To ani ne. Chceme se ukázat, přesvědčit okolí, že s námi musí počítat.
To je dostatečná motivace, abychom
se snažili podat co nejlepší výkon
a hrát vyrovnané zápasy se zkušenějšími soupeři.“
yyNebylo to svazující?
„Vlastně spíše naopak. Když bylo
rozhodnuto, že nemůžeme postoupit, hráli jsme uvolněně. Nic nás
netížilo, mohli jsme jen překvapit.
Pro nás mladé je dobře, že dostáváme minuty na palubovce a je na nás,
abychom je dokázali využít.“

yy V některých zápasech jste
hráli v užší rotaci. Nechyběly
echyběly vám
v koncovkách síly?
„Možná ano, ale spíšš šlo o shodu
různých drobností. Někdy
ychle
měli naši pivoti rychle
dy
problémy s fauly, jindy
use někdo v týmu soupeře rozstřílel. Třebaa
jako Pavel Slezák v zá-pase s Tury. Ale i too
jsou zkušenosti, kteréé
se budou v dalších
letech hodit.“

Ladislav VALNÝ

Náskok přesto domácí do konce
čtvrtiny neudrželi. V závěru periody
totiž chybovali v obraně, a když inkasovali po střele Haymonda a sami
neproměnili závěrečný pokus, vstupovali do čtvrté desetiminutovky za
stavu 57:58.
Sluneta se po vstupu na palubovku
rychle odpoutala na rozdíl pěti bodů
a dlouho svůj náskok držela. Ve 37.
minutě Henry přesto snížil na 65:68,
následující pokusy už ale přesné nebyly, a když Fait necelé dvě minuty
před koncem trojkou upravil na
65:71, ztratili domácí reálnou šanci
na vítězství.

Å&KWěOLMVPHVHKODYQěXNi]DW´SUR]UD]XMHPRWLYDFLPODGtNţ
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PROSTĚJOV S průměrem deseti minut na zápas zakončil
sezónu Erik Klepač, jeden z mladíků v kádru BK Olomoucko.
V právě skončeném ročníku opravdu poprvé pořádně
ochutnal elitní českou soutěž a naznačil, že má před sebou
zajímavou budoucnost. Dokázal si zvyknout na vyšší tempo a pral se o své místo v ligovém kádru. „Mladí kluci letos
dostali prostor, i já se snažil využít minuty na palubovce co
nejlépe,“ konstatoval po sezóně Klepač.

yyV závěru sezóny jste odehráli
tři zápasy v rychlém sledu. Jaké
byly?
„Myslím, že jsme na konci soutěžního ročníku hráli docela dobré zápasy. Neměli jsme co ztratit, proto byla
naše hra klidná. Dařilo se nám držet
vyrovnané skóre, chyběla troška
štěstí a některé výsledky mohly být
lepší.“
yyV posledních dvou jste už ale
neměli šanci postoupit do předkola play-off. Neměli jste problém
s motivací?

(QVQ4CFGM8¾ÿC

sport
KOOPERATIVA NBL
- VÝSLEDKOVÝ SERVIS SKUPINA A1

'RKUiYND  NROD %UQR ² .ROtQ 
  1HMYtFHERGĤ Blake 22,
3XUãO3ĤOSiQ+XVWiN±6NLQQHUýtå
19, Jelínek 10, Novotný 10.
'RKUiYNDNROD 86.3UDKD²3DUGXELFH
     1HMYtFH ERGĤ
3UROHWD%iWRYVNê26HKQDO9\RUDO
%XUQHWW'XQDQV
 NROR 3DUGXELFH ² 2SDYD  
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SKUPINA A2
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+U.UiORYp    
9. Svitavy
28 12 16 42.9%
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2VWUDYD±'ČþtQ
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Basketbalisté končí na jedenáctém místě
PROSTĚJOV Včerejší Velikonoční dohrávka 4. kola nadstavbové skupiny A Kooperativa NBL byla loučením basketbalistů
Olomoucka s ligovým ročníkem 2020/2021. Do zápasu proti
Děčínu sice svěřenci kouče Pešty nevstoupili pravou nohou, jejich chuť po vítězství jim to ale nevzalo. Především ve druhém
poločase hrál tým sídlící v Prostějově na palubovce SportcentraDDM s nadšením a soutěž ukončil po výsledku 78:73. Alespoň
malá náplast na jinak nepovedenou sezónu…

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$
1. Nymburk
27 26 1 96.3%
2SDYD
   
3. Kolín
27 18 9 66.7%
4. USK Praha 28 16 12 57.1%
Původní reportáž
5. Brno
29 15 14 51.7%
6. Pardubice 28 12 16 42.9%
pro Večerník
.$03ĜÌã7Č
GRKUiYN\NRODÿWYUWHNGXEQDKRGLQ
Ladislav VALNÝ
3DUGXELFH.ROtQ1\PEXUN2SDYD QHGČOH
GRKUiYN\NRODÿWYUWHNGXEQDKRGLQ
%UQR±2SDYD86.3UDKD±.ROtQ QHGČOH
Vstup do zápasu hraném v pondělí
GRKUiYNDNRODQHGčOHGXEQDKRGLQ 5. dubna vpodvečer domácím absolutně
Brno - Pardubice
'RKUiYNDNROD .UiORYäWtVRNROL+UDGHF
.UiORYp$UPH['čÿtQ 
 . 1HMYtFHERGĤ6HGPiN+DODGD
%DUDþ3RPLNiOHN%UDGOH\âLãND
DRKUiYNDNROD 2ORPRXFNR²'čÿtQ

'RKUiYND  NROD 'čÿtQ  2VWUDYD 
  1HMYtFHERGĤ0DFK
2âLãND.URXWLO%UDGOH\3RPLNiOHN
âPtGâ6YRERGD53XPSUOD
NROR 2ORPRXFNR²ÓVWtQDG/DEHP
  6YLWDY\²+UDGHF.UiORYp   1HMYtFHERGĤ
3LQNVWRQ-RKQVRQ6HKQDO6OH]iN
±%DUDF6HGPiN3HWHUND+DODGD
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nevyšel. Už po necelých dvou minutách
měli hosté tři útočné doskoky, dokázali
být úspěšní při zakončení a domácí kouč
musel za stavu 2:9 brát po třech minutách oddechový čas. O chvíli později Hanáci prohrávali dokonce dvouciferným
rozdílem, až pak zlepšili obranu a v závěru zahajovací desetiminutovky se jim
podařilo snížit na 15:21.
Na začátku druhé periody se domácí
k soupeři přiblížili až na rozdíl jediného bodu (26:27), pak ale opět nabrali větší ztrátu a poprvé do vedení

se dostali až v 17. minutě po trojce
Pekárka – 34:32. Válečníci ale zjednodušili hru a po snadných bodech
z vymezeného území si vzali vedení
zpět a vydrželo jim to až do konce poločasu. Po poslední střele Kroutila za
tři body Olomoucko nabralo ztrátu
osmi bodů – 35:43.
Po přestávce se vrátilo na palubovku
jiné Olomoucko. Po sérii 9:0 domácí rychle otočili skóre a naznačili, že
touží po vítězném loučení s ligovým
ročníkem. Válečníci se trápili a během deseti minut zaznamenali pouze
dvanáct bodů. Toho Hanáci využili,
a když v závěru trefili své střely za tři
body Váňa a Kouřil, vstupovali do
poslední čtvrtiny za příznivého stavu
62:55.
V kvalitním výkonu domácí pokračovali také v následujících minutách

a soupeře dokonale zaskočili. Když
se dvakrát v řadě z dálky trefil Kouřil,
vedli dokonce 73:57 a byli na cestě
k úspěchu. Válečníci sice snížili na
rozdíl čtyř bodů, koncovka ovšem

byla přesto v režii Olomoucka. Pětibodovým vítězstvím svěřenci kouče
Pešty definitivně potvrdili alespoň
předposlední pozici v tabulce nejvyšší soutěže.

KOOPERATIVA NBL; SKUPINA A2 - DOHRÁVKA 4. KOLA
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Pomikálek 22, Šiška 17, Bradley 14, Grunt 10.
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NA TISKOVCE...

Michal PEŠTA – BK Olomoucko:
„Řekli jsme si, že sezónu chceme zakončit, jak začala, to znamená výhrou nad
Děčínem. Nebylo to úplně snadné, především v prvním poločase jsme měli problémy, ale podařilo se. Kluci se chtěli rozloučit vítězně, tomu odpovídalo jejich
nasazení. Měli jsme očekávané problémy na doskoku, hráči si ale dokázali pomoci
střelbou z dálky. A díky tomu se mohli radovat.“

Tomáš GREPL – BK Armex Dìèín:
„Pochopitelně nás porážka mrzí. Je bolavější o to, že se nám podařilo soupeře přeskákat. Problémem byla hlavně naše malá střelecká úspěšnost při zakončení z dálky. To byla velká komplikace. Podkošová sestava je hodně mladá, tam se nedá čekat
konstantní výkon celých čtyřicet minut. Ale zkušení hráči na perimetru to měli
zvládnout, když se podařilo utkání hodně dobře rozehrát.“

5('$.&(35267ħ-296.e+29(Ġ(51Ì.8
na ul. Vápenice 19,
3URVWČMRYMVPHSURYiVWHQWRWêGHQ
má
~WHUê
þWYUWHNSiWHN
OMEZENÝ PROVOZ!
YRVWDWQtGQ\MHUHGDNFHX]DYĜHQD
ŘÁDKOVOU INZERCI A VZPOMÍNKY PŘIJÍMÁME NEPŘETRŽITĚ
NA E-MAILU: INZERCE@VECERNIKPV.CZ a TEL.: 608 960 042

!QJED>DHG<?Ñ>C=JS@M@FO@éà@Fµ
opatření kvůli koronaviru dorazí silná mezinárodní konkurence. Přesto
holkám věřím, že jsou schopné
se poprat minimálně o postup do
čtvrtfinále nebo i dál. Každý cenný
kov by byl obrovským úspěchem, za
kterým naplno půjdeme,“ řekl Večerníku odhodlaně Martin Klíč.
Jeho svěřenkyně absolvovaly během
uplynulých týdnů a měsíců v rámci
dlouhodobé přípravy na vrcholnou
akci několik zahraničních turnajů,
například v Srbsku, Černé Hoře či
Litvě. S ohledem na plošné zákazy
sportování v ČR neplatící aktuálně
jen pro dospělé profesionály pak
byl závěrečný tréninkový kemp před
MS směřován na polské území, tedy
do dějiště juniorského klání nejlep-

ších mladých rohovníků i rohovnic
celé planety Země.
„Připravovali jsme se v Gliwicích
společně s reprezentantkami Polska,
což byla hodně kvalitní práce. Samozřejmě i včetně sparingů, což je před

Po triumfu posun
=GÁÜF@?QJPNOJQ>@
➢ ze strany 23

OERIAS, PROSTĚJOV Český tenista Zdeněk Kolář na turnaji ve Oeiras
ztratil jediný set hned v úvodu s domácím Borgesem. V dalších utkáních
dominoval. Až do finále ve třech zápasech ztratil pouze dvanáct her.
V souboji o titul s bývalým 57. hráčem světa už musel o životní úspěch
bojovat. V první sadě vedl 3:0, vedení
mu však přinesl až brejk v desáté hře.
V dalším dějství prohrával 1:3 a 4:5,
pak ale prolomil servis protivníka
a dotáhl střetnutí k vítězství. „V předchozích kolech jsem nemusel na kur-

tu strávit tolik času, měl jsem proto
dost sil a dokázal v důležitých okamžicích přitlačit. Fyzicky jsem na tom
byl o trochu lépe než soupeř,“ všiml si
Kolář, který finále vyhrál 6:4 a 7:5.
Kolář dosáhl na životní úspěch v druhém challengerovém finále v kariéře.
V žebříčku by se měl díky tomu posunout o 23 míst na 223. pozici.
Ve španělské Marbelle se představil
Vít Kopřiva. Do hlavní soutěže se
dostal přes kvalifikaci, kde byl nejvýše
nasazeným. V 1. kole v českém derby
ve třech setech přetlačil Lukáše Rosola, následně však nestačil na domácího Munara, trojky turnaje.
(lv)

každým velkým turnajem moc důležité. Zvlášť pokud nás čeká mistrovství světa. Věřím, že holky budou
dostatečně rozboxované a v dobré
formě, kterou pak dokážou v rozhodujících utkáních zúročit,“ přál si

Klíč, na oddílové úrovni hlavní kouč
mládeže BC DTJ Prostějov.
Na podzimním evropském šampionátu získala Claudia Tóthová skvělé stříbro. Cinkne to tentokrát pro ni nebo
Veroniku Gajdovou znova?
(son)

,WPKQTUMÆDQZGTM[è4URQNGéP÷URQNUMÚOKPCUQWUVąGF÷PÊX)NKYKEÊEJRąGFPCFEJ¾\GLÊEÊO/5RQUVTCP¾EJVTGPÆąKéGUMÆ
TGRTG\GPVCEG/CTVKP-NÊé XRTCXQ C&CPKGN6¾DQTUMÚ XNGXQ 
Foto: Facebook

2Q$KGNWUG.GJGéMCRąKDNÊåKNMGVąGVÊUVQXEG
BIEL, PROSTĚJOV Další titul mezi muži sice Jiří Lehečka
ve švýcarském Bielu nedosáhl,
s účastí ve finále na podniku ITF
s dotací 25 tisíc dolarů ale mohl
být spokojený. Za postup do finále si ovšem připíše 12 bodů do
žebříčku ATP a přiblížil se třetí
světové stovce. V posledním utkání prostějovský tenista prohrál
souboj s Timem van Rijthovenem
ve dvou setech 2:6, 1:6.
„Od začátku jsem nebyl schopný

chytit nějaký rytmus, soupeř se dostal do herní pohody a nedal mi šanci. Čekal jsem na jeho slabší chvilku,
abych se chytil, žádná ale nepřišla,“
uznal Lehečka.
Hráč prostějovského TK Agrofert
se posunul na 302. místo na žebříčku ATP a potvrzuje, že je na další
část sezóny připravený. „Věřím, že
turnajů bude v dalších měsících
více a bude šance přidat nějaké další
body do žebříčku,“ doufá Lehečka.
(lv)

7(1,6
08l,
0DUEHOOD²,7)FKDOOHQJHU
'YRXKUD²NROR.RSĜLYD±5RVRO
6:3, 3:6, 7:5. NROR.RSĜLYD±0XQDU
âSDQČOVNR 
2HLUDV²,7)FKDOOHQJHU
'YRXKUD²NROR.ROiĜ  ±%RUJHV
3RUWXJDOVNR      NROR
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PROSTĚJOV Zatímco v České
republice mládežnický sport už
více než půl roku téměř bezvýhradně stojí, ve většině ostatních
zemí není organizovaný pohyb
nastupující generace ani navzdory
covidovým komplikacím žádné
tabu. I proto se od 10. do 24. dubna může v Polsku konat juniorské
mistrovství světa v boxu 2021, kterého se zúčastní dvě české reprezentantky pod vedením národního
trenéra této kategorie Martina Klíče z Prostějova.
Claudia Tóthová (do 54 kilogramů)
a Veronika Gajdová (do 60 kg) odjedou do Kielců s touhou zabojovat
o medailové umístění. „Je to světový
šampionát, i přes přísná hygienická

32

6. dubna 2021

drobnohled

WWW.VECERNIKPV.CZ

POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....
Dalších pěti změn doznal výkonný výbor
Olomouckého KFS
OLOMOUC Neustálé odklady jsou u konce a Olomoucký kraj už má za sebou všechny volební valné
hromady. Po pěti okresních přišla na řadu krajská. Po osmi letech v jejím čele skončil Stanislav Kaláb,
který už dlouho dopředu avizoval, že se jednalo o jeho poslední období, stejně jako většina členů
výkonného výboru. Dlouho se spekulovalo, kdo by mohl stávající vedení krajského fotbalu nahradit. Jmen na kandidátkách nebylo příliš, takže se mohlo v drtivě většině hlasovat veřejně a všichni z kandidátů dostali důvěru. Pro příští čtyři roky tak do čela Olomouckého KFS usedne Daniel
Vitonský. Ve výkonném výboru zůstal pouze Roman Páral společně s pěti nováčky Lubomírem
Balášem, Zbyňkem Hanzlem, Karlem Zelinkou, Radkem Svedekem a Tomášem Svozilem. V přízemí
BEA centra Olomouc na třídě Kosmonautů vše uplynulou středu sledoval také Večerník.

pro Večerník

Jan
FRÉHAR
Největší překážkou z organizačního
pohledu byla jako pro všechno ostatní
v současnosti koronavirová nákaza.
I přes povinné testování a cestování
mezi regionu však byla účast velmi
dobrá, když z 50 delegátů jich dorazilo
46. Za komory OFS chyběl jediný člen,
u klubů se omluvili tři zástupci. Kromě
delegátů dorazili také hosté, mezi nimi
nechyběl ani generální sekretář Fotbalové asociace Jan Pauly či předseda řídicí
komise pro Moravu Pavel Nezval.
Delegáti i pozvaní hosté se mohli nechat
otestovat i přímo v areálu Bea centra.
Této možnosti využila zhruba polovina
všech přítomných. Potvrzení ohledně
negativních testů kontroloval před vstupem do areálu sekretář OFS Prostějov
Petr Antoníček.
Na začátku valné hromady si vzal
slovo dosluhující předseda Stanislav
Kaláb. Jako předsedajícího valné
hromady navrhl Milana Ráce, který
před dvěma týdny obhájil svou funkci předsedy okresu Jeseník, ale ve
výkonném výboru KFS pokračovat
nechtěl.

Fotbal v našem kraji je plně stabilizovaný a nemá zásadních problémů.
Odstupující výkonný výbor předává
kraj v takové kondici, že nás mohou
navštívit pánové z FAČRu, z Fevoluce
i dalších skupin. A jen těžko budou hledat oblast, za kterou by nás mohli kritizovat,“ začal své ohlédnutí předseda.
Dále neopomněl připomenout, že
jediným vážnějším problémem je mládežnická základna, se kterou nyní bojují
zřejmě všechny kluby pod hlavičkou
FAČR. Poté přišlo na řadu poděkování všem spolupracovníkům, klubům
a také všem dalším, kteří se aktivně podíleli na budování fotbalu v kraji. V dalším bodě Kaláb popřál novému vedení
spoustu sil a pracovních úspěchů, aby
i nadále krajský fotbalový svaz minimálně takto pokračoval.
Následoval výčet největších úspěchů
KFS za poslední roky. Z nichž nejvíce vypíchl regionální mládežnický
tým, který se dostal na turnaj do Číny
v roce 2016, dále také vítězství prostějovských veteránů na mistrovství
republiky v Lázních Bohdaneč, jenž
vedl František Kocourek, nebo Region Cup, který mužstvo Olomouckého kraje vyhrálo, a díky tomu si
zahrálo evropské finále v Istanbulu.
V neposlední řadě ještě připomněl
Adventní večer, na kterém byl mimo
jiné předán šek olomoucké fakultní
nemocnici.

čísla z valné hromady kfs prostějov
delegátů za OFS:
přítomno:

delegátů za kluby:
přítomno:

celkem delegátů:
přítomno:
Předsedající se poté ujal slova a nechal
hlasovat o členech komisí. Ty byly všechny schváleny tak, jak byly navrženy. Vypadaly následovně: mandátová komise
(Josef Kalina, Marek Černý, Jarmila Kyasová), návrhová komise (Roman Páral,
Lubomír Samek, Tomáš Svozil), volební
komise (Petr Garláthy, Drahomír Krátký,
Vlastimil Němec, Luděk Březina, Michal Ponížil). Mimo komisí se také určili
sčitatelé (Lukáš Staroba, Ivan Bardoň)
a pracovní představenstvo (Pavel Nezval,
Stanislav Kaláb, Jan Pauli, Josef Ondrušek, Pavel Peřina, Milan Rác).
Po odhlasování všech komisí přišla
na řadu zpráva mandátové komise
a schválení programu. Poté už přišlo
na řadu hodnocení předsedy KFS
Stanislava Kalába. „Tato zpráva bude
v mnohém jiná než všechny předchozí. Už jen proto, když se podívám
a vidím, jak tu dnes sedíme. Hned na
začátku bych chtěl sdělit to podstatné.

25
24 (96 %)

25
22 (88 %)

50
46 (92 %)
„Na závěr děkuji všem za projevenou
důvěru. A pokud jsem snad nesplnil některá z vašich očekávání, omlouvám se,
ale už to nenapravím. S fotbalem jsem
spojený celý život a za spoustu věcí mu
děkuji, už však nadešel čas odejít. Chci
však fotbalu, té nejkrásnější kolektivní hře na světě, popřát jen to nejlepší.
A všem, kteří pro něj pracují, přeji také
všechno dobré, poctivost a vzájemnou
mezilidskou úctu,“ dodal odcházející
předseda a sklidil potlesk všech přítomných v sále.
Po delším proslovu dosluhujícího předsedy přišly na řadu zprávy hospodářské
a revizní komise. Ze zprávy té první
vyplynulo, že krajský fotbalový svaz
v současné chvíli disponuje rozpočtem
přesahujícím tři miliony korun, oproti loňskému roku se jedná o propad
zhruba pětiset tisíc. Velkým výdajem
loňského roku totiž byla podpora všem
klubům v krajských soutěžích v celkové
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hodnotě jednoho a čtvrt milionu. Revizní komise nenašla žádné nesrovnalosti a delegáti tyto zprávy jednohlasně
schválili.
Krátce po osmnácté hodině přišla na
řadu volba nového předsedy KFS. Ještě
před hlasováním o slovo požádal jediný
kandidát Daniel Vitonský, který se na
plénu nejprve krátce představil. „Fotbal
mě provází celý život, hrál jsem jej od
svých sedmi let až do mužských kategorií. Toulal jsem se po klubech v krajských soutěžích, bohužel jsem však vinou zranění musel brzy kariéru ukončit.
Zkusil jsem pak dráhu rozhodčího, kde
jsem vyzkoušel všechny regionální olomoucké soutěže až po krajský přebor.
Již patnáct let se věnuji trenéřině a mládeži v mém mateřském klubu SK Hranice, kde pracuji dodnes. Od roku 2018
jsem také předsedou celého klubu,“
začal svůj projev kandidát na předsedu.
Dále připomněl, že z pozice krajského
zastupitele bude i nadále dělat maximum pro to, aby podpora kraje byla
minimálně ve stejné výši jako doposud.
Mimo svého představení se vyjádřil ke
zbývajícím kandidátům do výkonného
výboru, kteří do toho jdou společně.
A nechyběly ani vize, se kterými by
chtěl v této nelehké situaci do KFS jít.
„Pevně věřím, že se sezóna ještě dohraje, upřímně si neumím představit, že by
se i druhý ročník v řadě jen tak hodil
za hlavu a že to na podzim zkusíme
znovu. Hlavní prioritou pro nás bude
mládež, kde se budeme snažit klubům
pomoct ze všech sil hráče nejen u fotbalu udržet, ale také je přilákat. S tím
samozřejmě souvisí trenéři. Bude třeba
se na to zaměřit a snažit se jim co nejvíce pomoct ve vzdělávání, které musí
fungovat dlouhodobě. Dále se budeme
chtít zaměřit na nábor rozhodčích a jejich návrat po této těžké době. Samozřejmě neříkám, že vše bude za rok, tak
jak si tady naplánujeme, ale je důležité
tuto cestu vytvořit a vytrvat v ní,“ pronesl Vitonský během svého proslovu.
Poté už se přistoupilo k jednotlivým
hlasováním. Do funkce předsedy tak při
veřejné volbě zvolen Daniel Vitonský
jednohlasně. Velmi obdobně pak byli
prošli také kandidáti do výkonného výboru, ať už za komoru OFS, či za komoru klubů. Za komoru okresních svazů
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byly totiž již na kandidátce tři jména na
tři uvolněné posty. Delegáti jednohlasně potvrdili Zbyňka Hanzla, Romana
Párala a Karla Zelinku.
Za komoru klubů bylo na kandidátce pět jmen, jenže ještě před valnou
hromadou odstoupil Adam Košař
a Radek Mičunda, takže veřejným
hlasováním dosadili do funkcí delegáti i Lubomíra Baláše, Radka Svedeka
a Tomáše Svozila.
Jediné tajné hlasování tak přinesly
volby do revizní komise, kde se na
pět pozic přihlásilo sedm kandidátů.
Prostějov tu měl hned dvojí zastoupení
a poloviční úspěšnost. Do revizní komise byli nakonec zvoleni Ivan Bardoň,
Martin Černý, Jan Kubalák, Marek Matěna a Vladislav Rulíšek. Nedostatečný
počet hlasů obdrželi František Kocourek a Martin Skypala.
Po volbách přišla na řadu diskuse, v níž
se jako první o slovo přihlásil jeden
z hostů, a sice generální sekretář FAČR
Jan Pauly, který pochválil výborně
zvládnutou organizaci valné hromady
i celkové fungování krajského fotbalového svazu. Poděkoval za osmiletou
spolupráci panu Kalábovi, jehož si velmi váží. Nakonec pogratuloval novému

výsledky voleb olomouckého KFS:
PŘEDSEDA:
Daniel Vitonský
ČLEN VV ZA KOMORU OFS:
Zbyněk Hanzl
Roman Páral
Karel Zelinka
ČLEN VV ZA KOMORU KLUBŮ:
Lubomír Baláš
Radek Svedek
Tomáš Svozil
REVIZNÍ KOMISE:
Ivan Bardoň
Vladislav Rulíšek
Martin Černý
František Kocourek
Jan Kubalák
Marek Matěna
František Kocourek
Martin Skypala
vedení s tím, že se těší na budoucí spolupráci. V podobném duchu se také nesl
proslov Pavla Nezvala, předsedy řídicí
komise pro Moravu.
Jako poslední si vzal slovo předsedající
valné hromady Milan Rác. Ten v závěrečném krátkém projevu poděkoval
všem svým spolupracovníkům, se kterými poslední roky na KFS pracoval,

jednohlasně zvolen
jednohlasně zvolen
jednohlasně zvolen
jednohlasně zvolen
jednohlasně zvolen
jednohlasně zvolen
jednohlasně zvolen
40 hlasů – zvolen
40 hlasů – zvolen
37 hlasů – zvolen
23 hlasů – nezvolen
35 hlasů – zvolen
30 hlasů – zvolen
23 hlasů – nezvolen
16 hlasů – nezvolen

a připomněl, že již na začátku května
čeká bývalého předsedu KFS Stanislava Kalába životní jubileum. „Jak zde
asi většina z vás ví, v květnu oslaví pan
Kaláb sedmdesáté narozeniny a já bych
mu chtěl touto cestou poblahopřát
a poděkovat za odvedenou práci,“ dodal
Rác a přinesl malý dárek v podobě dárkového koše.
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