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EXKLUZIVNĚ

Michal KADLEC, Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Ještě se po něm ani nezačalo jezdit, vždyť je stále ve fázi výstavby, přesto si už severní obchvat města vyžádal svoji první tragickou
daň. Pod jedním z budovaných mostů projížděla seniorka na kole a zřejmě
vlivem silného poryvu větru upadla na zem. Pád měl ovšem ještě mnohem
vážnější dohru. Ženu totiž na zemi přejelo a usmrtilo osobní auto! Co cyklistka i zmíněné vozidlo dělaly na stavbě, je otázkou vyšetřování. Tragédie
byla záhadná i v tom, že policie o ní až do neděle odmítala informovat.
Vyšetřovatelé totiž neznali totožnost nebohé důchodkyně a požádali veve
řejnost o pomoc. Nyní už víme, jak se věci mají!
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rychlý
9HĀHUQtN
Prase chrochtalo u rybníka
Prostějov (mik) – „Lítá nám tady
po ulici černé prase,“ hlásili občané z Drozdovické ulice strážníkům
předminulou sobotu v dopoledních
hodinách. A skutečně. Na výlet až
k tamnímu rybníku se vydal černý pašík. Jak se později ukázalo, nešlo však
o kance, ale prase domácí. „K rybníku
se dostavil majitel a zvíře si sám zajistil.
Strážníkům slíbil, že se postará, aby už
neuteklo,“ sdělil Petr Zapletal, tiskový
mluvčí Městské policie Prostějov.

7HËXzDOHRSUDYGXMDUR"
Prostějov (mik) – Hned několik dní
s doslova aprílovým počasím jsme
v Prostějově prožili během uplynulého
týdne. Krátká období s vydatným sněžením střídalo slunečné počasí, i když
se silným větrem. Navíc hlavně zahrádkářům dělaly starosti noční mrazíky.
Je tomuto počasí skutečně už konec?
Doufejme, že ano. Meteorologové už
na tento týden hlásí pro prostějovský
region denní teploty okolo 15 stupňů
Celsia, sem tam nějaká dešťová přeháňka a hlavně žádné ranní mrazy! Tak
doufejme, že to pravé jaro je už tady!

Čtěte na www.vecernikpv.cz
Staøík se do toho zamotal...
Prostějov (mik) – Rekonstrukce
Vrahovické ulice už pokračuje čtvrtým týdnem a není snad člověka,
který by nevěděl o úplné uzavírce.
Snad až na jednoho. Večerník minulé
úterý dopoledne spatřil za volantem
osobního vozidla zhruba osmdesátiletého seniora, jak se snaží z ulice Jana
Rokycany mermomocí vjet na Vrahovickou. V tom mu zabránilo nejen
dopravní značení, ale také stavební
dělníci. „Tady se něco dělá? To jsem
vůbec netušil,“ divil se stařík a snažil
se dělníky uprosit, aby ho přes vyfrézovanou komunikaci pustili. Nepustili, takže senior musel složitě s autem
couvat desítky metrů zpátky a vydat
se do města po objízdné trase...

rubriky
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Kýho výra,
tu je díra!

VEÈERNÍKU
Martin ZAORAL
LEŠANY Víte, jak se řekne japonsky česká silnice?
Sama jama. Tento velmi
starý vtip je letos více než
aktuální. Po zimě je na našich vozovkách výmolů víc
jak včel na rozkvetlé řepce.
V některých místech na
jejich přítomnost upozorňuje růžovým sprejem vyvedený nápis „dira“. Řidiči si
tak přímo na silnici mohou
přečíst, co je čeká a často
též nemine. V Lešanech si
na silnici můžete přečíst, do
čeho vzápětí vjedete...

Agentura
Rekonstrukce Vrahovické ulice je
v plném proudu. Ovšem pouze nezasvěcení si myslí, že za čtyři měsíce bude opravený úsek od Tovární
ulice až po kostel v Majakovského
znovu otevřen pro běžnou dopravu.
Kolosální omyl! Agentura Hóser
totiž měla příležitost nahlédnout
do dosud utajovaného projektu.
A zjistila, že všechno bude jinak…
„Veřejnost jsme sice ujišťovali, že po
rekonstrukci bude Vrahovická ulice

„6 dnù Veèerníku v kostce“
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•• Úterý
Út ý ••
Smutný vývoj. „Děti musejí snášet hlouposti dospělých, dokud nejsou
dost veliké, aby je opakovaly,“ napsal velice trefně francouzský dramatik
Jean Anouilh. Přesně to platí i pro potomky, kteří museli přihlížet násilí nevlastního „tatínka“ Michala Šobra, jenž za to skončil před prostějovským
soudem.
•• Středa ••
Málo Blatný, dalo se to čekat. Využili ho, vycucali a odkopli. A navíc bude
mít problém, aby mu v nějaké hospodě nalili... Zdálo by se to jako smutný
osud, nicméně rodák z Prostějova a uznávaný lékař Jan Blatný nastoupil do
nevděčné funkce ministra zdravotnictví ČR ve vládě Andreje Babiše dobrovolně. Už v té době mohl čekat, že jeho angažmá neskončí příliš slavně,
za sebe si alespoň může říct, že se tak děje v době, kdy je epidemie covid-19
konečně na ústupu a očkováno je stále více lidí.
•• Čtvrtek ••
Hovory napříč staletími. „Ti, které jsme s láskou uctívali, vlastně ani neumírají. Neusilují už o nic, nic nekonají, nehovoří k nám, nic po nás nepožadují. A přece kdykoli si na ně vzpomeneme, cítíme, že nám hledí do duše,
že s námi cítí, že nás chápou, že schvalují nebo neschvalují naše počínání,“ napsal v souvislosti s našimi předky filozof Edmund Husserl, který se
v Prostějově narodil přesně před 162 lety.
•• Pátek ••
Oteplení až z Kalifornie. Zatímco na začátku pracovního týdne se ranní
teploty dostávaly pod nulu, k jeho konci se výrazně oteplilo a jaro se opět
rozjelo na plné obrátky. V rámci projektu Moje kino LIVE prostějovského
kina Metro 70 byla k vidění pohodová a prosluněná komedie pojmenovaná podle kalifornského města Palm Springs. Je to celé opravdu jen náhoda?
•• Sobota ••
Mezinárodní den sourozenců. „Přinuť je, aby společně budovali věž,
a uděláš z nich bratry. Chceš-li však, aby se nenáviděli, předhoď jim zrno,“
vyjádřil Antoine de Saint-Exupéry myšlenku, která se dokonale hodí na
naši současnost. Jisté je, že zejména rodní bratří a sestry by měli táhnout
za jeden provaz i v dobách, kdy mají všeho zdánlivě dostatek. Ale i to je
v mnoha případech pouze zbožné přání. Právě tato myšlenka by se mohla
stát poselstvím Mezinárodního dne sourozenců.
•• Neděle ••
Nouzi střídá bída. Na konci uplynulého týdne skončil nouzový stav. Dle
dostupných informací by hlavní změna měla spočívat v tom, že skoro vše
sice zůstane zavřené, nicméně my se na to budeme moci přijet podívat.
Zruší se totiž zákaz nočního vycházení a pohybu mezi okresy. Další změnou bude to, že se některé děti vrátí do tříd a nastoupí na tzv. rotační výuku.

rubriky
Večerníku
&21É6327ħð,/2
Operační sály v novém. Prostějovská nemocnice za 98 milionů
korun zrekonstruovala operační sály,
které si prohlédl i Večerník. Například úplná digitalizace sálů a přenosové kamery v operačních lampách
umožní kromě on-line streamingu či
archivace také on-line videokonzultace operatéra s dalším odborníkem.
&21É68',9,/2«
Opozičníci zase řečnili. Středeční
mimořádné jednání prostějovského
zastupitelstva nabídlo pouhých sedm
bodů programu, takže se očekával velice krátký průběh. Omyl. Stálá hrozba
nákazy Covid-19 nedonutila většinu
opozičníků omezit své řečnické příspěvky na minimum, tudíž se schůze
protáhla na čtyři a půl hodiny...
=$&+<7,/,-60(
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Foto: Martin Zaoral
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určena opět pro motoristy. Nechtěli
jsme vzbuzovat vášně, proto jsme
skutečný stav věcí tajili. Ne, úsek od
křižovatky s Tovární ulicí po kostel
v Majakovského ulici už nebude
sloužit dopravě, a to bez výjimky,“
přiznala konečně barvu náměstkyně primátora Alena Rašáková.
Jaké jsou tedy ve skutečnosti opravdové plány radnice? Odvahu sdělit
to veřejnosti našel nakonec sám
primátor. „Společně s hlavním investorem akce Olomouckým krajem jsme přišli na to, že v Prostějově
chybí kromě hlavního náměstí typická pěší zóna. Takový opravdový
bulvár, který je zcela běžný a hojně

KRIMI
Ü½NGJ
Minulou středu pár minut po
půlnoci měla policejní hlídka
co dělat se sedmadvacetiletým
mužem, který se pohyboval po
Okružní ulici. Dělo se tak během vládního zákazu nočního
vycházení a tak mužův pohyb
po venku někdo policistům nahlásil. Mladík neměl nasazenou
ochranu dýchacích cest, navíc
vykazoval známky podnapilosti.

1,99

Strážci zákona se snažili jeho
přestupek vyřešit domluvou, ovšem pohořeli. Muž se začal chovat agresivně, tudíž ho hlídka
eskortovala na služebnu. Tam
neurvalec nadýchal 1,99 promile alkoholu, a navíc další testy
odhalily, že užil také marihuanu. Skončil na záchytce a jeho
přestupkem se bude zabývat
správní orgán.

rozšířený ve všech větších městech
Evropy. Na zmiňovaném úseku
budou tedy širší chodníky, středová
plocha bude vydlážděna kočičími
hlavami, vzniknou zde široké lipové aleje a také místa pro stánkaře.
Ti zde budou nabízet různé zboží,
ovšem zásobování si musí zajistit
jinou formou než motorovými vozidly. Ne, na tuto část Vrahovické
ulice už nevjede ani kolo,“ popsal
Francimór Kopačka.
Otázkou ale zůstává, co budou
dělat lidé z Vrahovické ulice, kteří
vlastní auto. „Tak ať ho prodají.
Klidně ho ale mohou využívat dále,
parkovat ovšem musí v některé

z přilehlých ulic. Doživotně tak budou v platnosti aktuální objízdné
trasy. Například „myší dírou“ bude
možné projet i nadále. Vrahovická
ulice bude definitivně jen pro pěší,
kteří si zde budou moci užívat klidu a pohody,“ uzavřel toto téma Jiří
Nikamnepospíchal, první náměstek prostějovského primátora.
Za Agenturu Hóser Majkl

Kulaté jubileum slaví prostějovská hvězdárna, která spojila své
otevření s prvním letem kosmonauta Jurije Gagarina do vesmíru.
V rámci výročí chystá astronomické oddělení Muzea a galerie v Prostějově pro veřejnost řadu akcí.
Čtěte na straně 23!
=$8-$/1É6

ALEŠ TOTTER

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.

Foto: Internet

Protřelý a velezkušený doyen se
vrací! Muž, který přivedl volejbalistky Prostějova opakovaně na
vrchol české dynastie i do evropské
Ligy mistryň, je znovu oficiálně
hlavním trenérem týmu VK.
=$6/(&+/,-60(«

„JÁ JSEM TEN
BLBEC, KTERÝ
KRABICE MAČKÁ!“
Náměstek primátora Jiří Rozehnal
takto odpověděl na kritiku, proč
jsou v Prostějově přeplněné kontejnery na tříděný odpad.

LUKÁŠ DAJKA
se narodil 18. května 1997 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 7. dubna 2021. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 24 do 25 let, měří asi
193 centimetrů, má hubenou postavu,
modré oči a hnědé vlasy. Nosí vousy, takzvané strniště.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

14/6 °C

¶WHUÙ

12/5 °C

Støeda

12/5 °C

Ètvrtek

13/4 °C

Pátek

14/5 °C

Sobota

15/6 °C

Nedìle

16/4 °C

Julius
Aleš
Vincenc

LUKÁŠ LEINWEBER
se narodil 6. července 1992 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 17. července 2018.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 26 do 28
let, měří okolo 185 centimetrů, má střední postavu, modré oči a plavé blond vlasy.
Nosí knír a plnovous.

Anastázie
Irena
Rudolf

Valérie
Zdroj: meteocentrum.cz
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BEDIHOŠŤ Do role detektiva se
pasoval starosta Bedihoště Jiří Zips.
Jak jsme uvedli už v minulém vydání Večerníku, v obci v noci na Bílou
sobotu zmizel kus dlažby z cyklostezky, která byla zkolaudovaná už
před třemi roky. Zajímalo nás, jak
pátrání po pachatelích probíhá.

Martin ZAORAL

„Nikoho jsem úplně nechytil, určitě šlo o dobře sehranou partu. Mám
už sice nějaké indicie, ale asi se mi to
bude těžce prokazovat,“ sdělil Večer-

níku výsledek svého
své pátraníí starosta
Bedihoště, který za informace,
ce, které
atele, vyy
by vedly k dopadení pachatele,
psal odměnu 10 000 korun.
n.
Ukradených 18 metrů čtverečných
erečných
dlažby bude v Bedihošti minimálně
ostezce
nějaký čas chybět. Po cyklostezce
přitom mimo jiné chodí lidé
ho
mířící na hřbitov z blízkého
parkoviště. Místo dlažby je
tu však nyní pouze štěrk,
takže cesta může být zejména pro starší chodce
i nebezpečná.
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Dnešní sloupek bych rád využil ke krátkému pozvání. Znovu se otevírá prostějovská
botanická zahrada pojmenovaná po Petru Albrechtovi. Zprávy o probouzející se
přírodě přicházejí z tohoto krásného koutu našeho města už několik týdnů. Nyní se
konečně můžeme přijít podívat i my. Jak
možná víte, zahrada je domovem více než
tisícovky rostlinných druhů. Najdete mezi
nim nejen floru patřící k prostějovskému
regionu, ale také další evropské, a dokonce
i zámořské dřeviny. Její téměř devadesátiletá historie je důležitou součástí našeho města. Určitě si udělejte chvilku času
a vypravte se na její prohlídku, a to klidně
i opakovaně. Žádná návštěva totiž není
stejná, příroda nás vždy znovu překvapí
svou krásou.

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

PLUMLOV Tahle žena to rozjela opravdu ve velkém! Jak se
Večerníku podařilo zjistit, Kateřina Koldová z Kraliček nestojí pouze za výstavbou velkého bytového domu v areálu Galy
v Krasicích, ale rovněž i za projektem Viladomy Plumlov. I v tomto případě se pustila do díla, aniž by získala platné stavební povolení. Za to jí už byla udělena pokuta. Přitom některé ze zhruba
18 plumlovských bytů v hodnotě asi 50 milionů korun mají býtt
dle našich informací předány již koncem tohoto roku!

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Rýsuje se nám tu náš malý „prostějovský“ H-System? Po sérii článků se
Večerníku ozývají další a další lidé,
kteří měli v blízké či dávné minulosti
co do činění s Kateřinou Koldovou
z Kraliček. Mimo mnoha jiného nás
upozornili také na fakt, že právě ona
stojí za projektem Viladomy Plumlov. V rámci něj bylo na celé řadě realitních serverů nabízeno asi 18 bytů,
které by měly v budoucnu vzniknout
v Lesnické ulici v Plumlově.
Mìsto zasáhlo,
bagr musel pryè
Jak se nám podařilo zjistit, ani
v Plumlově se zatím stavba rozhodně neobešla bez problémů. „V této
věci mohu uvést jen tolik, že daný

projekt dosud nezískal stavební povolení. Navzdory tomu firma již začala s přípravnými pracemi, na místě
se objevil bagr. Tomu jsme ovšem
učinili přítrž, stavba byla zastavena a byla udělena finanční sankce,“
odpověděla stručně na naše četné
dotazy starostka Plumlova Gabriela
Jančíková.
Stejně jako v případě minimálně padesáti bytů v Krasicích mají všechny
byty v Plumlově znát už své nové
majitele. I zde všichni zájemci uzavřeli rezervační smlouvy a složili zálohu 100 tisíc korun. Mnozí z nich se
ozvali i Večerníku, z jejich vyjádření
vyplývá, že některé z bytů by měly
být předány již do konce letošního
roku! Je něco takového reálné v případě bytového domu, který dosud
nezískal stavební povolení?
Nervózní klienti i jednatelé
Za projektem Viladomy Plumlov
stojí podobně jako v případě bytového domu v Krasicích společnost
s ručením omezeným Kojetínská
prefa. Ta existuje zhruba tři roky.

BEZ POVOLENÍ
Projekt
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EXKLUZIVNĚ
„Proč jsem ttuto
t společnost opustil?
To je moje věc, na to vám po telefonu odpovídat nebudu,“ reagoval dosti podrážděně Jiří Francsák bezprostředně předtím, než zavěsil. Právě
on byl přitom druhým jednatelem
této společnosti, od léta 2019 už v ní
zůstává pouze Kateřina Koldová. Tu
jsme se přirozeně v celé věci rovněž
pokusili kontaktovat, po předcho- -CVGąKPC-QNFQX¾UVQLÊK\CRTQLGMVGOXÚUVCXD[D[VQXÆJQ
FQOWX2NWONQX÷ ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMWC(CEGDQQM
zích verbálních útocích nám už telefon nezvedala. Na e-mailové dotazy zcela bez obalu starosta Bedihoště potýkala s obrovskými technickými
nereaguje dlouhodobě.
Jiří Zips, který s uvedenou podnika- problémy a ani po šesti letech není
telkou má své letité zkušenosti. Prá- stále zkolaudovaná. Kateřina Koldo„Lituji všechny,
vě obec Bedihošť za zvýhodněnou vá se v této věci hájí tím, že svůj podíl
NWHÔÉVORzLOL]½ORKXp
cenu poskytla pozemek společnosti na projektu už před lety prodala. To
Mnozí ze zájemců o byty už začí- paní Koldové, která se zavázala na však není zdaleka její jediný pronají být nervózní a jsou zvědaví, jak něm vybudovat domov pro seniory. blém, nedávno na ni prostějovský
to celé skončí. „Lituji všechny lidi, Přestože v té době byla v osobním řemeslník podal trestní oznámení
kteří už paní Koldové dali zálohu. bankrotu, podařilo se jí na projekt kvůli dluhům, které ani přes opakoKdyby mi věnovali padesát tisíc, tak získat i státní dotaci ve výši pět mi- vané sliby nebyla tři roky schopna
by padesát tisíc ušetřili,“ vyjádřil se lionů korun. Stavba se následně uhradit.

AMD>F½OMCTI<=Á?GT
JQJ>@U2B<I?T
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PROSTĚJOV Minulé úterý do Prostějova dorazily tropy! Nejednalo se však o abnormálně vysoké
teploty, ale o čerstvé ovoce pěstované drobnými farmáři v Ugandě. Nejrůznější produkty z této
země ležící v rovníkové Africe byly vůbec poprvé
k mání v nejvyšším patře OC Zlatá brána.
Mango, avokádo, jack fruit,
červené banány, maracuja, široká nabídka sušeného ovoce,
a to v úpravě „na sladko“ i „na
slano“, originální koření z dalekého Zanzibaru a konečně
také džemy, sirupy či dálkami
vonící káva. To vše nabídly vůbec první Africké trhy v prostějovském OC Zlatá brána.
„Líbilo se mi, že prodávající

svému zboží opravdu rozuměli
a dokázali o každém z produktů
říct spoustu zajímavostí. Dozvěděla jsem se například co je to
marula a jak se využívá. Dokud
jsou plody tohoto ´sloního´
stromu hladké, tak se hodí do
ovocného salátu, jakmile už jsou
scvrklé, využívají se pro výrobu
likéru,“ pochvalovala si jedna
z návštěvnic Tereza.
(mls)
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VOJTĚCHOV Krásná příroda, čistý
vzduch, romanticky zalesněná krajina v okolí a blahodárný vliv jeskyní
na dětský organismus. Přesně na to
desítky let lákal rozsáhlý areál nacházející se ve Vojtěchově nedaleko známých Javoříčských jeskyní. Jenže časy
se mění. Před sedmi lety byla ozdravovna uzavřena. Už je to dva roky, co
jí svitla naděje, když pozemky pod ní
získaly nového majitele. Navzdory
tomu se s ní stále nic neděje.
Do ozdravovny Mladeč-Vojtěchov jezdívalo ročně i 650 dětí s astmatem či alergiemi. Postupně se však jejich počty snižovaly
na desítky. Léčebný pobyt tu trval většinou tři týdny a děti během něj mohly využívat 20 pokojů v hlavní budově, jídelnu,
saunu, filmový sál, ordinaci lékaře či dvě
studovny. Nedílnou součástí ozdravovny
bývala dokonce základní a mateřská škola.
K dispozici byl i pěkný venkovní bazén,
který je však již řadu let nevyužívaný.
Pozemky, na nichž se areál nachází, byly
v majetku Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových (ÚZSVM), který
je za 1,4 milionu prodal Richardu Moráv-

Napsáno
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policisty
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kovi. Známý developer stál mimo jiné za
projektem vybudování olomoucké Galerie Šantovka či za společností Manthellan, která chtěla podobné obchodně společenské centrum zřídit také v Prostějově.
Ovšem tak jako v případě druhého
jmenovaného projektu, ani ve Vojtřechově se stále nepodařilo dát věci
do pohybu. Zchátralá ozdravovna
byla v průběhu roku dokonce nějaký
čas i volně přístupná. Nyní už je brá-

na vedoucí do areálu opět uzavřená.
„V této věci se stále nic neděje. Slyšel
jsem něco o tom, že by zde v budoucnu mohlo vyrůst zdravotnické zařízení.
Oficiálně však nic k dispozici nemám,“
odpověděl na naše četné dotazy pouze
takto stručně starosta Hvozdu Josef
Šmíd. Sám majitel se v minulosti k otázkám Večerníku na možné využití areálu
nevyjádřil a nic se na tom doposud nezměnilo.
(mls)

PROSTĚJOV Na první pohled
by to do něj nikdo neřekl. Ovšem
i obézní Josef Přikryl má svůj oblíbený sport. Tím se pro něj stal útěk
před policisty. Na konci února se tak
opět dostal do hledáčku policejních
pátračů. Kužely světla policejních
baterek se opět zaměřily na jeden
z dávných STÍNŮ MINULOSTI.
Čtyřiatřicetiletý Josef Přikryl si před
lety udělal živnost z prodeje marihuany.
Policisté jej načapali s pytlem, v němž
převážel „trávu“ v hodnotě přibližně
čtvrt milionu korun. Velmi dobře se
znal i s výrobcem pervitinu Alešem
Surým. Kromě toho pravidelně ujížděl

Ještě vloni o tom na radnici nechtěl
nikdo ani slyšet. Předchozí politická
reprezentace zastávala názor, že Prostějovanům ke koupání stačí aquapark v Krasické ulici a areál Sokola ve
Vrahovicích. Ale tradiční a nejpopulárnější koupaliště Za Kosteleckou
ulicí mělo zůstat ležet ladem nebo zde
mělo vzniknout něco úplně jiného.
Současní radní se ale ve středu nechali
slyšet, že slavnou „jedničku“ by chtěli
znovu zprovoznit!
„V radě města jsme se shodli na tom,
že s přihlédnutím k velmi omezeným
možnostem ke koupání v Prostějově
necháme zatím zpracovat odbornou
studii na případnou obnovu koupaliště Za Kosteleckou ulicí,“ řekl na úvod
Miroslav Pišťák, starosta města. „Nyní,

když je přehrada vypuštěná, jsou pro
pětačtyřicetitisícové město dvě koupaliště žalostně málo. Navíc aquapark
je jaksi jen pro zábavu a odpočinek, nikoliv na plavání,“ dodala hlavní důvod
nového záměru radnice Alena Rašková, místostarostka. Odborná studie má
zpracovat předběžný projekt a hlavně
odhad množství financí, které budou
potřeba k rekonstrukci koupaliště za velodromem. „Musíme také přesně vědět,
co bude vyhovovat tvrdým požadavkům legislativy a hlavně hygieny. Nechci říkat, že dojde pouze k rekonstrukci stávajícího zařízení, například bazén
se může postavit zbrusu nový včetně
obměny sociálního zázemí. V tuto chvíli opravdu neumím ani odhadnout potřebné investice,“ řekl Zdeněk Fišer, dal-

ší z prostějovských místostarostů. „Není
třeba zdůrazňovat, že v současnosti
je koupaliště v naprosto dezolátním
stavu. Ani já si netroufnu odhadnout
náklady, které budou zapotřebí k jeho
obnově. Ale mohli bychom se vejít do
částky 50 milionů korun. Pochopitelně
se budeme snažit na tuto investici získat
dotační tituly,“ uzavřel Miroslav Pišťák,
prostějovský starosta. O rekonstrukci
koupaliště Za Kosteleckou ulicí se začalo poprvé hovořit před dvěma lety, kdy
město odkoupilo celý sportovní areál
od Sokola I. S prvním návrhem přišel
tehdy bývalý místostarosta Uchytil.
Posléze ale byly veškeré snahy utnuty, přestože občané v uspořádaném
průzkumu jasně dali radnici najevo, že
o opravu tradičního koupaliště stojí.
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i utíkal před policisty. Důvod spočíval
v tom, že za volant sedal, přestože již
dávno přišel o řidičský průkaz. Při jedné
divoké honičce ujížděl z Prostějova do
Myslejovic, kde odstavil auto a prchal
do vojenského lesa. Jindy jej zase policisté naháněli u Olšan.
Před osmi lety se pokusil prchnout
z prostějovského soudu. Učinil tak krátce poté, co soudkyně rozhodla o tom,
že půjde do vazby. Brzy se však zadýchal
a už na schodišti jej zastavil příslušník
justiční stráže. Celá akce se Přikrylovi
vůbec nevyplatila. Za necelých třicet
sekund útěku vyfasoval ke svému ročnímu trestu dalších osm měsíců.

Již v polovině února se Josef Přikryl opět
objevil v databázi hledaných osob. „Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 16. února.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 35
do 40 let. Měří okolo 185 centimetrů,
má obézní postavu, hnědozelené oči
a hnědočerné vousy,“ uvedla Policie ČR
na svých internetových stránkách.
Aktuálně už Přikryl mezi hledanými nefiguruje. Ohledně důvodu
a výsledku pátrání jsme se obrátili
na policejního tiskového mluvčího.
„Ke konkrétním osobám se zásadně
nevyjadřujeme,“ reagoval na naše dotazy František Kořínek.
(mls)
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Snad žádná plánovaná stavební investice města neměla v Prostějově
tak bouřlivý vývoj, jako právě tahle. Před deseti lety to skutečně vypadalo, že tehdejší radní obnově oblíbeného koupaliště dají zelenou.
Sociální demokraté si dokonce před komunálními volbami v roce
2010 stanovili rekonstrukci koupáku za velodromem jako naprostou
prioritu ve svém předvolebním programu. Ovšem o čtyři roky později už primátor Miroslav Pišťák připustil, že tento slib se ukázal být
nesplnitelným. A postupem času nastaly další okolnosti, které původním plánům daly definitivně na frak. Místo původního koupaliště
zabralo Národní sportovní centrum, v posledních dvou letech bylo
další prioritou postavit hokejové šatny. Na koupaliště už zde prostě
a jednoduše nezbývá místo!
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Náměstí T. G. Masaryka II
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Senior urážel manželku

VPěVWVNRXSROLFLt

Prasátko na procházce
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V sobotu 3. dubna dopoledne bylo na
Vsobotu
tísňovou linku 156 přijato netradičč
ní oznámení. Neznámému majiteli
zřejmě uteklo velké černé prase domácí a momentálně pobíhá v Drozdovicích. Vyslaní strážníci našli vepře
u městského rybníka. Při pokusu
o jeho odchycení se na místo dostavil
vlastník zvířete, který si svého čuníka
uklidnil a následně odvedl domů.
Hlídce zasahujících strážníků přislíbil,
že prase lépe zabezpečí, aby nedocháá
zelo k dalším útěkům.

Partneři se hádají o psa

Se žádostí o pomoc se na městskou
policii obrátila ve čtvrtek 8. dubna šestatřicetiletá žena. Ta hlídce uvedla, že
když se od ní odstěhoval bývalý přítel,
se svými věcmi si vzal s sebou i jejího
psa. Jedná se o štěně rasy amerického
staforda. Vlastnictví čtyřnohého mi-i
láčka doložila hlídce kupní smlouvou.
Veškeré náležitosti byly ověřeny u prodejce psa. Ten strážníkům potvrdil, že
štěně skutečně prodal výše uvedené
ženě a její přítel jej pouze vyzvedl.
Kontaktován byl i jednatřicetiletý býý
valý partner. Ten strážníkům uvedl,
že psa si pořizovali společně a on se
podílel na financování stejnou částkou
jako jeho bývalá přítelkyně. Ta dle jeho
tvrzení údajně nezvládá základní péči
o štěně a nemá kladný vztah ke zvířeti.
Všechny zjištěné skutečnosti budou
oznámeny příslušnému správnímu
orgánu, který ve správním řízení rozhodne, komu pes zůstane.

„Chytrý“ podvod
odhalen

Předminulou sobotu 3. dubna v doP
dopoledních hodinách měl v plánu získat
nějaké peníze šestnáctiletý mladík.
V hlavě se mu zrodil plán, jak jednoduše přijít k penězům. Navštívil jeden
z prostějovských supermarketů a vydal
se do oddělení nápojů. Tam si vzal jedd
nu prázdnou přepravku od piva, s níž
následně zamířil do míst, kde se naa
chází automat na vratné lahve a obaly.
Přepravku vložil dovnitř automatu na
vrácení a nechal vyjet lístek se zálohu
v hodnotě 100 korun. S tím poté zaa
mířil rovnou k pokladnám a nechal si
vyplatit uvedenou částku. V domnění,
že nebyl nikým spatřen, si to namířil
přímo ven z prodejny. K jeho velkému
překvapení byl při odchodu zastaven
ostrahou. Získané peníze tak byly vráá
ceny zpět majiteli. Strážníci dotyčného
poučili, jakého protiprávního jednání
se dopustil, a celá událost byla oznáá
mena správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti majetku.

Kradl šestkrát za den

Na pořádné problémy si zadělal třia
N
třia-padesátiletý muž. Ten za jediný den
v neděli 4. dubna postupně navštívil
šest prostějovských supermarketů.
Jeho chování v obchodech mělo
vždy stejný scénář. Na prodejní ploše si vložil zboží do nákupní tašky
a následně chtěl z prodejny odejít,
ale zaplatit za věci, které vzal, nebyy
lo v jeho plánu. Ve všech případech
vždy odcizil potraviny a alkoholické nápoje. Celkem způsobil škodu
v hodnotě 893 koruny. Hlídka po
ověření totožnosti, zda není dotyčný osobou v pátrání, vše zadokumentovala a oznámila příslušnému
správnímu orgánu. Tam budou projednány opakované přestupky proti
majetku, kterých se muž dopouštěl.

PROSTĚJOV Na neurvalé chování svého otce se nemohl dívat
sedmadvacetiletý muž, který se rozhodl vzít spravedlnost do
svých rukou. Syn se razantně zastal své maminky poté, co ji senior napadl. Nejdříve svého tátu okřikl, a když to nepomohlo, nafackoval mu! Nevšední incident v jednom z prostějovských bytů
museli řešit strážníci Městské policie Prostějov.

Michal KADLEC
Městští policisté řešili v neděli 4. dubna
rodinné spory mezi devětašedesátiletým otcem a jeho sedmadvacetiletým
synem. „K incidentu došlo poté, co se
synovi nelíbil způsob, jakým se otec choval k jeho mámě. To ho rozčílilo natolik,
že nejprve na otce začal křičet a vyčítat
mu urážky vůči své matce. Po slovním
konfliktu mu pravou rukou uštědřil

takzvanou facku,“ uvedl Petr Zapletal,
tiskový mluvčí Městské policie Prostějov.
„Zasahujícím strážníkům mladík uvedl,
že chtěl otci udělit políček za špatné chování k matce, ke kterému v minulosti i teď
docházelo. Během celého sporu nedošlo
k žádnému zranění a za přítomnosti hlídky se situace uklidnila. Chování mladého
muže bylo oznámeno správnímu orgánu
pro podezření z přestupku proti občanskému soužití,“ doplnil Zapletal.
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PROSTĚJOV Detektivové z prostějovské hospodářské kriminálky
rozpletli případ podvodu, kterého
se během necelého roku a půl dopouštěla mladá žena z Němčicka.
Její přítel začal podnikat, načež
svoji družku zaměstnal, ta však
přesto dál pobírala sociální dávky.
Stát tak neoprávněně „oškubala“
o 160 000 korun, za což jí teď hrozí až pětiletý kriminál.
„Z přečinu podvodu podezírají
kriminalisté prostějovského oddělení hospodářské kriminality čtyřiatřicetiletou ženu z Němčicka.
Tohoto skutku se měla podezřelá
dopouštět nejméně v období od října 2018 do ledna 2020 tím, že Úřadu práce České republiky úmyslně
zamlčela informace důležité pro

přiznání sociálních dávek. Tím, že
nesplnila svou oznamovací povinnost a zamlčela, že její druh zahájil
samostatnou výdělečnou činnost
a ona pro něj takzvaně na dohodu
pracuje, neoprávněně získala dávky
státní sociální podpory v souhrnné
výši bezmála sto šedesát tisíc korun. Navíc se podobného jednání
nedopustila poprvé,“ konstatoval
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
V případě prokázání viny a odsouzení podezřelé ženě za uvedené jednání hrozí trest odnětí svobody na
jeden rok až pět let. „Kromě toho je
samozřejmě povinná neoprávněně
vyplacené dávky vrátit,“ upozornil
ještě policejní mluvčí.
(mik)

2CPGéMWVCUGFNC5GPKQTC\HCEMQXCNXNCUVPÊU[P\CWT¾åM[MVGTÚEJUGFQRQWwV÷N
PCOCVEG
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

=DXWDKRY\WiKOLQiVLOtP
PROSTĚJOV Mělo jít o běžnou
silniční kontrolu, kterých policisté během Velikonočního pondělí
provedli několik. Jenže na silnici
mezi Kostelcem na Hané a Prostějovem se odehrála nevšední záležitost. Policejní hlídkou zastavený
řidič absolutně nehodlal se strážci
zákona spolupracovat, odmítal
vystoupit z auta, a dokonce se
snažil ujet. Policisté ho zablokovali svým vozidlem a pak museli
použít i sílu... Zda byl šofér pod
vlivem omamných látek, bude
zřejmé až po výsledcích odběru
krve v nemocnici.
Na Velikonoční pondělí 5. dubna po
poledni policisté z oddělení Prostějov 2 na silnici mezi Kostelcem na
Hané a Prostějovem kontrolovali
osobní vozidlo Renault Megane
a jeho třiašedesátiletého řidiče. „Již
od začátku kontroly řidič odmítal s policisty jakoukoli spolupráci
i podrobení se dechové zkoušce. Na
výzvu dokonce odmítl z vozidla vystoupit a naopak se pokusil z místa

.521,.$

odjet, v čemž mu policisté zabránili
zahrazením cesty služebním vozidlem. Z auta muž nevystoupil ani
po výzvě s výstrahou, že v případě
neuposlechnutí budou užity donucovací prostředky. Z tohoto důvodu
byl muž s využitím donucovacích
prostředků zajištěn a eskortován na
obvodní oddělení,“ popsal případ
šoférovy rebelie František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.
Ještě předtím se však ještě v prostějovské nemocnici muž podrobil
odběru biologického materiálu ke
zjištění ovlivnění. „Ze zajištění byl
pak propuštěn po administrativním
zpracování věci. Pro své jednání je
nyní podezřelý z přestupku podle
zákona o silničním provozu a přestupku proti veřejnému pořádku,“
doplnil Kořínek.
(mik)

Rozsudek s Michalem Šobrem stále nepadl
začátku byl v pohodě, pak se mezi
ním a mojí mámou rozpoutala hádka, kterou jsem slyšel i přes sluchátka,
co jsem měl na uších. Šel jsem se podívat, co se děje a uviděl jej, jak sedí
obkročmo na mámě, drží ji za vlasy
a tluče její hlavou o zem. Dával jí
i facky. Bratr běžel pro mobil a chtěl
zavolat policisty, jenže telefonu se
zmocnil Michal Šobr a vyhodil jej
z balkónu. Mezitím maminka utekla
k sousedům bydlícím pod námi. Nikomu kromě ní neublížil, připadal mi
ale jako pod vlivem drog, měl pěnu
u pusy,“ vypověděl policistům nezletilý syn poškozené, který byl konfliktu
přítomný i se svým bratrem.
Obžalovaný čtení výpovědi nevlastního syna sledoval prostřednictvím videokonferenčního zařízení z vazební věznice v Olomouci.
S výpovědí nesouhlasil, jeho nekonkrétní námitky však působily
zmateně a nepřesvědčivě.
Po uvedeném konfliktu se poškozená
z bytu v Italské ulici musela vystěhovat, zároveň dle svých slov utrpěla
trauma. Za to vše od obžalovaného
požaduje 50 000 korun, ten její nároky bez výhrad přijal, přestože u soudu

Přes noc z úterý 6. na středu
7. dubna se dosud nezjištěný
pachatel násilím vloupal do kolárny panelového domu v ulici
Antonína Slavíčka v Prostějově.
Než se mu to podařilo, v suterénu domu poškodil troje vnitřní
dveře, čímž bytovému družstvu
způsobil dosud nevyčíslenou
škodu. V kolárně se pak neoprávněně zmocnil dámského
horského kola v hodnotě 5 000
korun. Policisté věc šetří pro
podezření z přečinu krádeže, za
který pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
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šel nepodmíněný trest. Opakovaně
totiž porušoval soudně nařízený zákaz styku s paní Tatianou, na každém
kroku ji pronásledoval, neustále zvonil u jejího bytu, ženě nadával a tropil žárlivé scény doma i na veřejnosti.
On sám si však nikdy očividně nebyl
schopný připustit, že by dělal cokoliv
špatného. Vše ospravedlňoval svojí
nehynoucí láskou k vysněné
dámě… Kromě této „lásky“ však zásadní roli v konfliktech těchto dvou
lidí nepochybně hrála oboustranná
EXKLUZIVNÍ
záliba v alkoholu.
Ani
vězení však oba partnery
zpravodajství
očividně nepoučilo. Michal Šobr
pro Večerník
z něj byl pro dobré chování propuštěn již loni 1. dubna. Ve stejný
Martin
den se nastěhoval ke své „lásce“,
s níž měl malou dceru. Proč tak
ZAORAL
učinil a jak je možné, že žena, kterou
Italskou domácnost Michala Šobra opakovaně pronásledoval, jej vzala
a jeho družky žijících v Italské ulici zpět do bytu? To ani jeden z nich neřešila přestupková komise dvaatři- dokázal rozumně vysvětlit.
cetkrát! Policisté tam však vyjížděli
ş%ǭǜǯǭɜǱǨǪǝǤǧ
mnohem častěji. Sedmatřicetiletý
muž byl za obtěžování své přítelkyně
ǱǴǣǪǟǤǧǵǝǜǧǦɃǩǰɸ
postupně odsouzen k veřejně prospěšným pracím, „podmínce“ a te- Konflikt na sebe nenechal dlouho
prve po letech vášnivých hádek při- čekat. „Michal Šobr přišel z práce, ze

ÿ(51É
Pro kolo
přes troje dveře
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PROSTĚJOV O těchto dvou
už toho Večerník napsal hodně. Koncem uplynulého roku se rozběhl soudní proces
s Michal Šobrem, který před
zraky nezletilých dětí dosti
brutálním způsobem zmlátil
svoji družku. Agresor způsobil
ženě zranění, s nímž byla hospitalizována v nemocnici. Kvůli
zranění páteře pak nějaký čas
nosila krční límec. Vše nasvědčovalo tomu, že v úterý 6. dubna padne v celé věci rozsudek,
kvůli náhlému onemocnění
znalkyně se tak ovšem nestalo.
Večerník byl u toho!
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nebyly nijak zvlášť odůvodněné. „Vše
zaplatím, hned jak budu moci začít
pracovat,“ sliboval Michal Šobr. Otázkou je, kdy se tak stane, vzhledem
k neustálé recidivě mu totiž hrozí další nepodmíněný trest vězení.
V dané věci měla být minulé úterý
vyslechnuta také soudní znalkyně, ta se však z důvodu náhlého
onemocnění z jednání narychlo
omluvila. Rozsudek proto nepadl
a hlavní líčení bylo opět odročeno.
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Vozíku zloděj neodolal
Z přestupku proti majetku podezírají prostějovští policisté
dosud nezjištěného pachatele,
který se v období od listopadu
2020 neoprávněně zmocnil
přívěsného vozíku domácí výroby zaparkovaného na předzahrádce rodinného domu
v Hloučelní ulici v Prostějově.
Majitelce vozíku tím měl pachatel způsobit škodu vyčíslenou na 1 000 korun. V případě dopadení a prokázání viny
pachateli tohoto skutku hrozí
pokuta až do výše 50 000 korun.

Zalíbila se mu leštička
Přes noc z 31. března na čtvrtek 1. dubna se dosud nezjištěný pachatel vloupal do garáže
v Západní ulici v Prostějově.
Z garáže odcizil rotační leštičku
a sadu gola klíčů, čímž majiteli
způsobil škodu vyčíslenou na
více než 11 000 korun. 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.

Cizinec přišel
o eura i doklady
V sobotu 3. dubna dopoledne
využil dosud nezjištěný pachatel neopatrnosti jednasedmdesátiletého cizince, který
v Brněnské ulici v Prostějově
v zaparkovaném Citroënu Berlingo zapomněl pánskou tašku.
V kombinaci s tím, že od vozidla
odešel, aniž ho uzamkl, vznikla
pro náhodného zloděje jistě
vítaná příležitost. Když se tak
majitel k vozu o hodinu a půl
později vrátil, tašku ve vozidle
už nenašel. S taškou muž přišel
i o mobilní telefon a peněženku
s osobními doklady a finanční
hotovostí 700 euro. Celkem
byla způsobená škoda vyčíslena
na 25 000 korun. V případě dopadení a prokázání viny pachateli tohoto skutku za přečin krádeže a přečin neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku hrozí
trest odnětí svobody až na dva
roky.
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děti a pejsci

týdenní on-line výzvy, které probíhají
ve facebookové skupině Rodičovské
inspirace MC Cipísek. Ta sdružuje rodiny s dětmi do šesti let a vznikla loni
na jaře s původním plánem, že bude
jen dočasná. Nyní propojuje rodiče
s dětmi a Cipíska už přes rok,“ prozradila lektorka.
V březnu proběhly týdenní výzvy
na téma rozhýbejme svoje těla, ná-

sledoval barevný týden plný tvoření
a pokusů, nechyběly inspirace na činnosti s dětmi doma i venku. „Před Velikonocemi připravil Cipísek pro děti
a rodiče stejně jako v zimě zpestření
procházky v Kolářových sadech, kde
je čekala samoobslužná cesta Ahoj,
jaro plná jarních a velikonočních úkolů,“ připomněla Markéta Skládalová.
I na duben připravuje MC Cipísek
další on-line aktivity, které budou inspirovat k pohybu, tvoření, ale i péči
o naše okolí. „Tam bude určitě směřovat týdenní výzva ke Dni Země. Kromě on-line aktivit chystáme i další samoobslužnou stezku na téma dopravy
a taky čarodějnický týden,“ láká Skládalová a hlavně už se moc těší na děti
a rodiče v reálných programech. „Mezitím se samozřejmě snažíme shánět
podporu prostřednictvím dotačních
programů, protože od Vánoc jsme
kvůli zavření bez jakéhokoliv příspěvku od návštěvníků. Přesto věříme, že
se podaří tuto složitou dobu překonat
a dveře Cipíska se zase otevřou,“ zůstává optimistkou místopředsedkyně
a lektorka mateřského centra a děkuje
všem za dosavadní přízeň i podporu.
(pk)
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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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ná spolupráce podařila a radost byla
na všech stranách. A že tato spolupráce bude pokračovat i do budoucna,“
uvedla Skládalová.
Mateřské centrum Cipísek nemůže
být vzhledem k epidemii a vládním
nařízením otevřeno, přesto se ale snaží
nabízet dál svoje služby. „Kromě individuálního poradenství nebo webinářů pro rodiče jsou to především
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Cipísek v realitě i on-line
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VÁŽENÍ RODIČE,
z důvodu zákazu návštěv v prostějovské nemocnici nemůže
redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku až do odvolání pokračovat
ve fotografování vašich miminek přímo v porodnici. Pokud máte
zájem, aby snímek miminka byl zveřejněn na této straně Večerníku
v rámci rubriky „Vítejte na světě“, zašlete fotografii na adresu
miminka@vecernikpv.cz a dodejte k tomu údaje: jméno a příjmení
miminka, datum narození, výška a váha při narození a také adresu
bydliště, na kterou vám pak zašleme jako dárek
graficky redakčně zpracovaný obrázek.
Děkujeme za pochopení!
Redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

PROSTĚJOV Když se potkávají
generace, dějí se zázraky, stojí na
stránce organizace Mezi námi, která podporuje setkávání lidí všech
generací. A proto se Mateřské centrum Cipísek v Prostějově spojilo
s touto organizací, aby se propojily
generace dětí, jejich rodičů a seniorů, o které pečuje prostějovské
Centrum sociálních služeb. Právě
pro seniory vytvářely maminky
s dětmi přáníčka k letošním Velikonocům.
Mateřské centrum Cipísek se věnuje
podpoře mateřství, rodičovství a zdravých vztahů v rodině a nabízí programy pro rodiny s dětmi do šesti let. Od
začátku pandemie se snaží propojovat
virtuální svět s tím reálným a nabízí
tak podle aktuálních možností reálné
a on-line aktivity pro rodiny s dětmi.
Před Velikonocemi proto proběhla
on-line výzva vytvořit přání radostí pro seniory v domovech a rodiče
s dětmi ji nadšeně přijali.
„Kdo chtěl, mohl si přijít do centra pro výtvarný materiál, kdo chtěl,
mohl tvořit z vlastních zdrojů. Sešla
se spousta přání a také velikonočně
namalované kamínky, které tvořili
děti a rodiče opravdu s radostí. Jak někteří rodiče napsali, měli při tvoření
s dětmi možnost si popovídat o tom,
že jsou babičky a dědečci, kteří třeba
nemohou bydlet se svojí rodinou
nebo sami a potřebují jinou péči. A to
bylo pro rodiny a děti také velkým
přínosem,“ objasnila záměr místopředsedkyně a lektorka MC Cipísek
Markéta Skládalová, která na Zelený
čtvrtek předala přání paní Aleně Hálkové z organizace Mezi námi, o.p.s.
Z jejích rukou pak převzala přání pro
seniory aktivizační pracovnice Ludmila Pudová v Centru sociálních služeb. „Věříme, že se dobrá a smyslupl-
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V MHD registrujeme jednu novinku

PROSTĚJOV Zastupitelé budou
v úterý 20. dubna rozhodovat o aktuálním návrhu radních na dotační
podporu v oblasti rozvoje a investic.
Konkrétně se bude jednat o částku
3,25 milionu korun. Kam peníze poputují a kde budou pomáhat v případě
souhlasu zastupitelů?
„Nejvyšší částka půjde na dostavbu
objektu šaten a rekonstrukci stávající
budovy Tělovýchovné jednoty Sokol
v Čechovicích. Další finance budou zase
pomáhat junákům. Konkrétně se bude
jednat o finance na dokončení rekon-

strukce skautské klubovny v Sokolské
ulici, ve které je potřeba opravit topení,
dveře, podlahy a další stavební práce,“
vyjmenoval Jiří Rozehnal (ANO 2011),
náměstek primátora Statutárního města
Prostějov.
V rozhodovací gesci zastupitelů bude
také částka navrhovaná pro myslivecký
spolek. „Tyto finance by měly podpořit
rekonstrukci elektroinstalace a přívodu
vody v budově na střelnici Hloučela,“
doplnil náměstek pro stavební investice
s tím, že tento objekt je s ohledem na bezpečnost nutno zrekonstruovat. (mik)

BYLI JSME
U TOHO

Miroslav Mazal, mluvčí Ředitelství silnic
a dálnic v Olomouci s tím, že od pondělí
12. dubna, tj dnes, je doprava na silnici
II/367 obnovena v plném rozsahu
Jak jsme se mohli naživo přesvědčit, velké
bagry se do části estakády Haná v blízkosti sídla společnosti FCC přímo zakously.
Tuto část dálničního mostu nahradí
v příštích měsících zbrusu nová konstruk-

ce, z níž povedou rovněž nové dálniční
sjezdy do průmyslové zóny Prostějova
a také do centra města.
„V nejbližším plánu je zhotovení nových
pilířů a úložných prahů spodní stavby.
V červnu budou osazeny prefabrikované nosníky a zhotovena monolitická
spřažená deska. Po instalaci nového
zádržného systému a provedení konstrukce vozovky předpokládáme zpětné
uvedení do provozu ve druhé polovině
listopadu tohoto roku,“ potvrdil mluvčí
ŘSD Miroslav Mazal.
Bourání části estakády neušlo během soboty a neděle ani pozornosti mnoha diváků. „Něco takového jsem viděl naposledy,
když se boural Oděvní podnik,“ utrousil
muž, který demolici dálničního mostu
sledoval z uctivé vzdálenosti. „Demolice to není jednoduchá, přestože k tomu
máme špičkovou techniku. Beton obsahuje ohromné množství železa a oceli.
Estakáda se stavěla ještě za komunistů,“
řekl Večerníku s úsměvem stavbyvedoucí, který na demolici estakády dohlížel.
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Demolici dálničního mostu
sledovaly desítky lidí
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Rozsáhlá modernizace vyjde na cca 196
milionů Kč s předpokládaným datem
zprovoznění v prosinci roku 2022. „V týdnu od pondělí pátého do neděle jedenáctého dubna byly dokončeny práce na středovém dělicím pásu dálnice D46. Od čtvrtka
osmého dubna je uzavřen levý jízdní pás
z Olomouce směr Vyškov a provoz povede do pravého jízdního pásu, kterým řidiči
projedou obousměrně. Uplynulý víkend
pak byla provedena demolice mostu u bývalé Vitany a ulice Kralická byla po dobu
bourání uzavřena. Veškerý silniční provoz
byl odkloněn na značenou objízdnou trasu prostějovskými ulicemi Průmyslová,
Vrahovická a Újezd,“ informoval Večerník

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Kromě rekonstrukce
Vrahovické ulice pokračuje naplno
také další stavební investice, která
ovlivňuje dopravu v Prostějově. Na
dálnici D46 a hlavně na estakádě
Haná i v jejím nejbližším okolí probíhá stavba, která řeší potřebné doplnění připojovacích a odbočovacích pruhů. A o víkendu se přímo do mostu
u bývalé Vitany zakously i bagry, což
neušlo pozornosti desítek přítomných pozorovatelů ani štábu ČT 24.
Chybět u toho nemohl ani Večerník.

PROSTĚJOV V únoru tohoto roku zastupitelé schválili po
deseti letech návrat stacionárních radarů na měření rychlosti
do Prostějova. Přísný bič bude
mrskat nad řidiči projíždějícími Prostějovem už velice brzy.
Radní již vyčlenili skoro tři a půl
milionu korun na nákup potřebného zařízení. Čeká se jen na
souhlas zastupitelstva.
Zbrusu nový systém, který bude
hlídat bezpečnost v Prostějově, si
vyžádá několikamilionovou investici. Rozhodovat o ní budou příští
úterý zastupitelé. „Na březnové
schůzi Rady města Prostějova byla

7åDT\[

schválena zadávací dokumentace
na výběrové řízení pro pořízení
tří stacionárních stanic a jednoho
radaru včetně programového vybavení,“ nastínil náměstek primátora prostějovského Jiří Rozehnal
(ANO 2011).
Podle jeho vyjádření se nebude
jednat o pouhý nákup nových stacionárních radarů. Jejich instalaci
bude předcházet vybudování stanovišť pro stanice a elektro přípojky. „Po verdiktu zastupitelů a ihned
po ukončení výběrového řízení
bude podepsána smlouva o dílo
a veškeré kroky ke koupi a instalaci
zařízení a systému můžeme zahájit. Částka bude činit 3,4 milionu
korun. Věříme, že nové radary poslouží větší bezpečnosti v Prostějově,“ doufá Rozehnal.
(mik)

PROSTĚJOV Již čtvrtým týdnem pokračuje rekonstrukce komunikace ve
Vrahovické ulici. A zatím bez výraznějších dopravních komplikací. Zdejší občané však přesto vyjadřují určité obavy.
„Rekonstrukce Vrahovické ulice probíhá
přesně podle harmonogramu. Pokračují
práce jak na silničním tělese, tak na mostu
přes říčku Romži, kde se obnažuje základní
konstrukce mostu,“ potvrdil Jiří Rozehnal
(ANO 2011), náměstek primátora Statutárního města Prostějov.
Právě jemu Večerník adresoval ještě jeden
dotaz vyplývající z obav vrahovických
obyvatel. Budou se kácet letité stromy .GVKVÆUVTQO[MQNGOMVGTÚEJUGXG8TCJQXKEMÆWNKEKMQRGDCITWLGCHTÆ\WLGPGDWFQW
Foto: Michal Kadlec
podél silnice? Ty by totiž podle mnohých OWUGVDÚVM¾EGP[
měly ustoupit budovaným parkovacím vické ulice nebudou káceny žádné stromy,“ městek pro stavební investice v Prostějově.
plochám. „V rámci rekonstrukce Vraho- odpověděl velice stručně, ale výstižně, ná(mik)
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žívat, podle toho se budeme bavit dále,“
prozrazuje náměstkyně. V dalších týdnech
a měsících se tak bude vyhodnocovat a počítat. Podle Raškové by čísla měla být i přes
nynější období koronaviru relevantní.
„Pandemie vytíženost spojů tolik neovlivní, vždyť fabriky fungují,“ dodává.
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govat? „Po opravě se věci vrátí do starých
kolejí,“ říká ujišťuje.
Přesto i tak by prý v budoucnu mohla nová
linka vzniknout. A inspirací by se mohla
stát právě současná jednapadesátka. „Podniky se ozývají, že by tam chtěly linku. Jak
to tam bude jezdit, kolik lidí to bude vyu-
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Haná se stará o zraněné volně žijící
živočichy v Prostějově. Jedná se tedy
o podporu sběrného místa, péči o živočichy, jejich krmení, veterinární
péči včetně léků, prostě a jednoduše
o celoroční zajištění péče o zraněné
živočichy i trvalé handicapy z Prostějova,“ uvedla Sokolová, které se Večerník
ještě dotázal, zda město bude i nadále
podporovat organizace zabývající se
ochranou životního prostředí. A třeba
i jinak než jen dotacemi. „Pomáháme
nejen dotacemi, ale nemalou finanční
částkou podporuje například i činnost
Ekocentra Iris. Toto sdružení se zabývá
ekologickou výchovou, vzděláváním,
osvětou v oblasti ekologie a ochrany
přírody a krajiny. Mimochodem stará
budova byla nedávno zbourána a nyní
se staví nová s mnoha moderními prvky, zelenou střechou, fotovoltaickými
panely, využitím šedé splaškové vody,
popínavými rostlinami. Opět bude
sloužit k prezentaci výukových programů pro děti a mládež z mateřských
o základních škol, ale i veřejnosti,“ uzavřela Milada Sokolová.

Bus s tímto číslem projíždí svoji trasu jednou za hodinu, ve špičce však i třikrát. Cestující vozí směrem na Vrahovice-Hanačku,
následně se stáčí do Kralického Háje a nezvykle směrem od Kralic na Hané se pak
vrací do Prostějova.
Náměstkyně prostějovského primátora
pro oblast dopravy Alena Rašková k této
novince prozradila, jak dlouho bude fun-

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Vrahovická ulice se
proměnila ve staveniště. A řidičům
nezbývá než lokalitu složitě objíždět.
Totéž platí i pro šoféry autobusů, kteří
v případě této dopravní uzavírky nemají výjimku. Výrazně se tak změnila
trasa linky číslo 5. Stejně tak se ovšem
změnila samotná linka, místo pětky totiž nyní východem Prostějova projíždí
jednapadesátka.
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Prostějov (mik) - Už o tomto víkendu
zahajují svoji letošní sezónu cyklobusy.
Dohodli se na tom zástupci magistrátu
s dopravními společnostmi FTL Prostějov a Arriva Morava. Provoz cyklobusů
bude pouze o víkendech a svátcích, a to
v období od 17. dubna do 28. září 2021.
Provoz cyklobusů může být omezen
podle protiepidemických opatření vlády
ČR. „Věříme, že počasí ukáže svoji vlídnou tvář a umožní stejně tak jako vládní
protikoronavirová opatření lidem cestovat, sportovat a užívat si volných chvil.
Po tak dlouhé době omezení si to všichni
zaslouží. Tedy přeji všem šťastnou cestu
při objevování našeho regionu,“ usmívá
se náměstkyně primátora Alena Rašková
(ČSSD). Více informací se dozvíte ze
strany 20 dnešního vydání, kompletní jízdní řády cyklobusů najdete na
internetových stránkách města i dopravních společností.

Cyklobusy
zahajují sezónu

Prostějov (mik) - Prostějovský magistrát rozšířil smlouvu se společností FCC
ohledně péče o plochy zeleně ve městě.
Nové a nové záhony květin, městských
lučních porostů, péče o veřejnou zeleň,
dětská hřiště, sportoviště, mobiliáře a botanickou zahradu – to je výčet smluvních
oblastí, které obsahuje veřejná zakázka
s firmou FCC Prostějov. Radní nyní
schválili její rozšíření. „Dodatkem ke
smlouvě zajistíme péči o nově vzniklá
místa se zelení a květinami. Konkrétně
se bude jednat o péči o okrasnou zeleň,
o letničkové záhony v centru města,“ uvedl první náměstek primátora Jiří Pospíšil
(PéVéčko) a dodal, že změna má hodnotu 288 tisíc korun. Původní hodnota
závazku smlouvy je 26,79 milionu korun
za rok.

Vìtší péèe
o zelené plochy

Prostějov (mik) - V rámci po dlouhé
době prvního rozvolnění vládních protiepidemických opatření je možná od
pondělí 12. dubna i návštěva botanických zahrad. Ta prostějovská podle informací z magistrátu otevře své brány ale
až od května. „Botanická zahrada Petra
Albrechta v Lidické ulici má za sebou již
téměř devadesátiletou historii a stále má
návštěvníkům co nabídnout. Na ploše
půl hektaru zde roste víc jak patnáct set
rostlin. Je koncipována jako odpočinková zahrada, takže příjemné zákoutí
pro čtení knížky či posezení na lavičce
s kulisou ptačího zpěvu a vůní květin
zde najde i návštěvník, který není zrovna
botanickým nadšencem,“ říká náměstkyně prostějovského primátora Milada
Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti
města Prostějov). Klidný a vlídný koutek
přírody v srdci centra mohou lidé začít
opět navštěvovat od začátku května, a to
kromě neděle a pondělí, kdy jsou zavírací
dny.

Od kvìtna do zahrady

Prostějov (mik) - I po rozsáhlé rekonstrukci vozovky v Kostelecké ulici
v Prostějově zůstala stará betonová plocha po bývalém vjezdu do podniku Hanácká osiva. „Teď je součástí zeleného
pásu kolem silnice, protože je zde nová
budova Melzer. Je už zbytečná. Tento
plácek využívají různá vozidla přes noc
k parkování. Zajímalo by mě, čí je tento
pozemek a kdo má právo jej zatravnit,“
vznesla dotaz na magistrát Jana Petrová z Prostějova. „Bývalý vjezd na ulici
Kostelecká se nachází na pozemku
v majetku statutárního města Prostějov.
Asfaltový povrch vjezdu byl ponechán
v původním stavu z důvodu propojení
s přilehlou silnicí, která je v majetku
Olomouckého kraje, kde případné
odstranění vjezdu a osazení silničních
obrubníků by znamenalo zásah do konstrukčních vrstev silnice. Bývalý vjezd
byl ponechán pro využití k vjezdu komunální techniky na přilehlý chodník
a cyklostezku, případně k podélnému
parkování vozidel,“ odpověděla Alexandra Klímková, vedoucí odboru správy
a údržby majetku města prostějovského
magistrátu.

nizovaných úklidových akcích v rámci naci přísunu živin způsobujících nárůst si- nářská stanice v Němčicích nad Haakce Ukliďme Česko, Ukliďme svět, nic. Tato opatření vylepšují koupací kvali- nou. „Základní organizace ČSOP
nebo s rodiči prochází okolo Hloučely
a sbírají odpadky individuálně. Mnohdy GRWDFHSURVSRON\]DEÙYDMÉFÉVHRFKUDQRXzLYRWQÉKRSURVWÔHGÉ
jsem ovšem zděšena, co jsou lidé schopni v přírodě zanechat, najíst se, odpadky
nechat v lese či přírodě… S manželem
jsme před nedávno uklidili prostor
kolem nového posezení mezi ulicemi
Olomoucká a mostem přes Hloučelu
u OBI a za pár dní tam byl naprosto stejný nepořádek tvořený odpadky z KFC,
plastových lahví od piva a nedopalků!
Někdy mám pocit, že skutečně nejsme
lidé, ale zvířátka,“ míní politička, která
je současně předsedkyní Okrašlovacího
spolku města Prostějov.
Vraťme se ale ke schváleným dotacím.
Z jakého důvodu získalo finanční
pomoc města také Povodí Moravy
a proč radnice přispívá na přehradu?
„Podpora je zcela pochopitelná, hlavním
ukazatelem je čistota a zlepšení jakosti
vody plumlovské nádrže. Do celkového
<FTQL/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC
balíčku poskytneme částku padesát tisíc
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zajímavou činností. Například Mourka,
který mimo jiného provozuje útulek pro
opuštěné kočky. A tak Večerník zajímalo,
zda se náměstkyně, v jejíž pracovní gesci
je ochrana životního prostředí v Prostějově, osobně seznámila s jeho aktivitami.
„Ano, s paní Seifriedovou spolupracuje
magistrát velmi rádo a plně podporuje
její činnost. Tentokrát přišly od spolku
Mourek dokonce žádosti dvě, jedna se
týkala prostředků na veterinární ošetření, ale také jsme vyhověli požadavku na
zaplacení nájmu prostor, které si spolek
v tomto roce pronajal. Tuto chvályhodnou činnost podporuji také jako soukromá osoba,“ zareagovala Sokolová.
Město „přikleplo“ dotace také organizacím, které vychovávají mladé
ochránce přírody. Ti tak získávají
vztah k životnímu prostředí. Podle
Milady Sokolové ale ne všichni mladí
lidé v současnosti mají kladný vztah
k přírodě. „Jak kteří... Někdy jsem
nadšená dětmi, které se od útlého věku
účastní úklidů přírody, a to ať při orga-

PROSTĚJOV Dopravní nehoda s tragickými následky byla ze severu Prostějova nahlášena ve čtvrtek 8. dubna před polednem. Městem se záhy začaly nést ty
nejhorší zprávy. „Ta paní je mrtvá! Normálně tu ženu přejelo auto,“ zněl jeden z
několika telefonátů. Okamžitě jsme s dotazy kontaktovali policii. Ta sice případ
potvrdila, o průběhu smrtelné události však během pátku nepadlo ani slovo.
Těsně před uzávěrkou ale kontaktoval Večerník tiskový mluvčí František Kořínek a prozradil nám, že policie už zjistila totožnost mrtvé seniorky!

„Šel jsem ve čtvrtek po poledni kolem
místa a viděl jsem pod mostem přes
právě budovaný severní obchvat hned
několik policejních vozů a také automobil pohřební služby. Na silnici leželo
rozbité kolo a byla tam odstavena i dvě
další civilní auta. Chodím touto cestou
pravidelně a vím, že si někteří cyklisté
po nedokončeném severním obchvatu
zkracují cestu. Co tam ovšem dělala ta
auta, to netuším, není vyloučeno, že patřila někomu z těch, kteří se podílejí na
stavbě obchvatu. Od dalších lidí jsem
slyšel, že zde auto mělo srazit nějakou
starší paní, která tudy projížděla na
kole. V ten den hodně foukalo, není vyloučeno, že i to mohlo sehrát svoji roli,“
popsal událost ze svého pohledu čtenář
Večerníku, který redakci na celou záležitost upozornil.
S otázkami ohledně průběhu a příčin smrtelné nehody jsme se uplynulý pátek obrátili na Policii ČR.
Místo odpovědí však nejdříve přišla
žádost o zveřejnění pátrací relace,
pomocí níž se policisté snažili zjistit
totožnost nebohé seniorky. Ta měla
být silnější postavy, asi 165 centimetrů
vysoké, ve věku přibližně 70 až 80 let a
s krátkými světlými vlasy. Tato žena se
ve čtvrtek 8. dubna dopoledne pohybovala na dámském jízdním kole červenooranžové barvy s nápisem Lady
26 se zeleným lankovým zámkem na
severním okraji Prostějova, a to nedaleko cyklostezky k obci Smržice. Na sobě
měla červeno-modrou šusťákovou
bundu s převládající červenou barvou,
šedé kalhoty a textilní tenisky modré
barvy s bílou podešví a zeleným lemem
v horní části. „V tuto chvíli nemáme ke
zveřejnění další informace nad rámec
výzvy veřejnosti o ztotožnění cyklistky,“ sdělil stroze František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov na opakovanou
otázku Večerníku, co přesně se vlastně
na stavbě severního obchvatu stalo.
V neděli 11. dubna po poledni však

Pokud jste něco viděli nebo
máte jakékoliv podrobnosti
k tomuto případu napište
nám e-mail na adresu:
REDAKCE@VECERNIKPV.CZ
či nás kontaktujte na tel. čísle:
608 723 851

policejní mluvčí kontaktoval redakci
Večerníku s podrobnějšími zprávami.
„Občané nám na základě pátrací relace v prostějovských médiích pomohli
identifikovat oběť nehody, za což bych
jim chtěl poděkovat,“ uvedl Kořinek a
tentokrát již poskytl k události podrobnější informace. „Mohu potvrdit, že na
stavbě severního obchvatu došlo ke
smrtelné nehodě, při které byla osobním vozidlem Škoda Octavia usmrcena šestasedmdesátiletá seniorka z Prostějova jedoucí na jízdním kole. Příčiny
neštěstí a míra zavinění je předmětem
dalšího vyšetřování. Stejně jako to, co
cyklistka i řidič uvedeného vozidla
pohledávali na uzavřené stavbě,“ sdělil
Večerníku František Kořínek.
(mik, mls)
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Prostějovští radní schválili v úterý
23. března návrhy dotací pro organizace zabývající se ochranou životního
prostředí. Otázkou je, zda finanční pomoc ze strany města nemohla být větší.
„Prostředky, které rada města schválila,
jsou téměř ve všech případech v nejvyšší, tedy požadované výši. Nemůžeme
schválit vyšší částku, než je ta, kterou
organizace žádají. Tedy kromě jediného případu, kdy výše dotace byla
shodná s výší poskytnuté částky v předešlém roce, jsme uspokojili všechny
žadatele v plné výši,“ objasnila náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS
a nezávislé osobnosti města Prostějov).
Konšelé finančně podpořili spolky se

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Bezmála čtvrt milionu korun rozdělují prostějovští radní na dotacích pro organizace a spolky, které se zabývají ochranou přírody a životního prostředí. Vůbec největší přízeň
si vysloužili provozovatelé záchranné stanice pro zvířata v Němčicích nad Hanou, vysokou ,CM RQVXTFKNC P¾O÷UVM[P÷ RTKO¾VQTC RTQ åKXQVPÊ RTQUVąGFÊ X 2TQUV÷LQX÷ /KNCFC
dotaci pak obdržel také spolek Mourek provozující útulek pro opuštěné i zatoulané kočky. 5QMQNQX¾TCFPÊUEJX¾NKNKFQVCEKVCMÆ2QXQFÊ/QTCX[PCWFTåGPÊéKUVQV[XQF[XRNWONQXUMÆRąGJTCF÷
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW
Magistrát i letos podpoří významnou částkou Povodí Moravy, které zabezpečuje čistotu vody
v plumlovské přehradě. Pomoc od města pak získali také včelaři nebo zahrádkáři. Podle ná- korun. Ta poputuje na nákup a použití sí- tu vody v letním období,“ vysvětlila záměr
městkyně primátora Milady Sokolové, v jejíž pracovní gesci je ochrana životního prostředí v ranu železitého do srážecích stanic. V nich radnice
náměstkyně
primátora.
Prostějově, radní vyhověli všem organizacím, které o finanční pomoc požádaly.
dochází k vysrážení fosforu a tím k elimi- Největší dotaci pak obdržela záchra-

„Všechny žadatele jsme uspokojili
v plné výši,“ zdůraznila náměstkyně
prostějovského primátora Milada Sokolová
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Pokud je štěstí „muška jen zlatá“, pak tragická nehoda je, řekněme, pořádně tlustá masařka. A nikdo z nás nikdy neví, který hmyz na něj zrovna
sedne. I proto není od věci být vděčný za každý
prožitý den, a to navzdory tomu, že jsme si ho třeba „neužili“ přesně podle svých představ. Nikdo
z nás totiž nikdy neví, zda právě tento nejvšednější
den nebude jeho dnem posledním.
To, zda máte peníze, či nikoliv, v tom nehraje
žádnou roli. V této životní loterii není důležité ani to, kolik peněz jste věnovali na charitu
a vzdělání, ani to, zda podmínky smluv vaší

společnosti byly nastaveny tak, abyste vydělali
na oboustranně dohodnuté provizi za půjčení
peněz či třeba na drastických penále za jejich
případné nedodržení.
Jak ostatně stojí v textu F. L. Čelakovského známém v podání legendárního Spirituál kvintetu:
„Ej, co já dbám na své pouti, na psoty a sloty, jen
když já mám zdravé nohy, k tomu dobré boty. Však
na pány v krytém voze taky někdy trhne, jednou
se jim kolo zláme, jindy vůz se zvrhne. A krom
toho až své pouti přejedem a přejdem, v jedné
hospodě na nocleh pán – nepán se sejdem.“

K

a investicím, což sice chápu, ale
takhle to bohužel dělají všichni.
A kdo na to doplácí? No přece řadový občan, který se pak po průvanu
v peněžence nestačí divit.
dyž jsme u toho zdravého životního stylu, tak jsem se i já
přidal k aktivitě 10 000 kroků. No
přidal. Já už takhle chodím desítky
let a moji známí i kamarádi, tedy
někteří, to tak dělají taktéž. Nemohu tady nevzpomenout našeho
saunového nestora a otužilce či
bývalého fotbalového činovníka
Františka Kociána, který opravdu denně již mnoho let nachodí
minimálně 10 000 kroků. Jeho
hláška v podvečer je již úplně klasická. Podívá se na mobil a řekne: „No nic, mějte se, já dneska
ještě nemám našlapáno, tak se
jdu projít.“ Upozorňuji, že je mu
přes 80 let. A tak se domnívám, že
valná většina Prostějovanů by si
z něj měla vzít příklad.
B Y L I JA
S Maž
E nám to
TOHO
zase vláda rozvolní,U tak
by hned ne-

OMEZENÝ
PROVOZ!
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do škol je prostě „paráda“. V hlavní
roli opět podrývači, za kterými jsou
advokáti, kteří bohužel zřejmě nemají co na práci, protože je normální klientela asi nechce, tak nám do
návratu s testováním „hází vidle“. Je
mi dětí líto a opět nad tím pozvedám
obočí, a to zlostně!

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
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měli všichni běžet na pivo, ale pěkně šlapat v přírodě. Tedy já nad touto aktivitou 10 000 kroků tentokrát
zvedám obočí pozitivně a jsem rád,
že parta okolo Sportcentra v čele
s Janem Zatloukalem si koordinaci akce vzala za své a že se ji snaží
účastníkům co nejvíce zpestřit.
hystá se návrat alespoň některých dětí do škol. Jak to nakonec dopadne, to ví jen Pánbůh a naše
vláda, ale záměrem vedení města
Prostějova bylo, aby se děti vrátily
do škol čistých a dezinfikovaných.
Jak naivní byla myšlenka, že vše
proběhne v klidu… Nestalo se tak
a máme tady regulérní válku s přestřelkami v médiích a na sociálních
sítích. Prostě Prostějov je zase populární i celostátně. Ptám se latinským
Cui bono? Komu to prospívá? Děti
jsou vzaty jako rukojmí, každý se
jimi ohání, ale já se kapku obávám, že tady hrají roli úplně jiné
zájmy a myšlenky. Nikoho schválně
nejmenuji, aby se zase někdo necítil
uražen, podveden, zneuctěn a nepodával na Večerník „to oznámení“, ale
opravdu si myslím svoje. A doufám,
že rozumná mlčící většina to vidí
stejně. A když jsme tak u toho. Hysterie okolo testování dětí při návratu

Pøes „myší díru“ za trest
Jednou z objízdných tras během rekonstrukce Vrahovické ulice je ta přes
Tovární a Říční ulici. Ale pro většinu řidičů je tato objížďka skutečně za
trest. Neuvěřitelné množství aut se tady na úzké silničce vyhýbá navzájem
jen s největší těžkostí. A v této souvislosti mě napadá jedna věc. Už několik
let nás radní „krmí“ prohlášeními, že tato komunikace u takzvané „myší
díry“ se bude rekonstruovat a že se hlavně rozšíří. Ale kde nic, tu nic. Jsem
toho názoru, že především před dlouho naplánovanou rekonstrukcí Vrahovické ulice mělo město tuto celou objízdnou trasu řádně připravit, samozřejmě včetně rozšíření velice úzké silničky. Proč k tomu nedošlo, vědí
samozřejmě jen páni konšelé!
Milan Koudelka, Prostějov
Tìch chyb je nìjak moc
V poslední době mě zaujaly dva podobné přístupy současného vedení města, které se v konečném kontextu zdají být více než podezřelé. Když radní
nechali před časem provádět ochranné nástřiky interiérů základních i mateřských škol proti koronaviru, říkal jsem si, že jde o velice dobrý, byť hodně
finančně nákladný počin. Vždyť kdo by nechtěl chránit naše děti. Později jsem byl ale hodně zklamán, když se zjistilo, že vedení radnice svěřilo chemické
nástřiky firmě, která disponovala osm let starými a dnes již neplatnými certifikáty. Chyba! A nedávno se odhalilo i to, že radnice nechala své zaměstnance
testovat na covid-19 firmou, která na tuto činnost neměla vůbec žádné oprávnění. Jak je to proboha možné? Jsou ve vedení našeho města opravdu takoví
amatéři? Jejich počínání je až podezřelé a vůbec si ani nedokáži představit, co za těmito okatými přehmaty skutečně stojí...
Jiří Urbánek, Prostějov

Høištì radìji ve Sportovní!
Jsem hrdý na současné výkony prostějovských fotbalistů a s pýchou sleduji
jejich aktuální boj o špici v tabulce druhé ligy. Jen by mě i v této souvislosti
zajímalo, proč se připravuje projekt na rekonstrukci domovského stadionu za místním nádražím za desítky milionů korun, když stejně vzhledem
k pozemkovým možnostem se tady nikdy nedosáhne toho, aby stadion
vyhovoval prvoligovým parametrům? Proč se raději peníze, které už do
tohoto stadionku byly investovány, a investovány ještě budou, nedaly do
odkupu starého stadionu ve Sportovní ulici? Tady je místa dost a mohl by
zde postupem času vyrůst zcela moderní stadion!
Jindřich Dočekal, Prostějov
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aši předkové to věděli a byli
v klidu, dnešní spoluobčané
vymění již v březnu gumy za letní,
načež se diví, že v dubnu kloužou.
Ti další vytáhnou pomalu letní oblečení a taky se posléze diví, že je
jim zima. Já tedy nevím, ale asi již
po tisící říkám, že se máme od našich předků poučit a více se vyklidnit. Já si na to přezutí gum počkám,
oblečení také zbytečně přehazovat
nebudu a v zahrádce se budu rýpat
se svojí snoubenkou jen tak cvičně
a raději budeme testovat nový gril,
u kterého je teplo. Ale vaťáky si
vezmeme tak jako tak.
dyž jsme tak u těch žen. Jsou
naštěstí všímavé a ta moje zaznamenala, že náš MHD dopravce
FTL opět zvýšil od prvního jízdné. Inu, říkám si, proč? V době,
kdy se máme chovat ekologicky,
nejezdit moc auty, chceme býti
skoro zelenými, tak dojde na
zdražení. Určitě uslyšíme, že jde
o zdražení kvůli zvýšení nákladů

N

MPíši tento příspěvek v době dubnové a venku sněží. A já jsem
s tím prostě smířen a vzpomínám na pranostiky našich předků,
kdy po onom známém „Březen, za kamna vlezem“ následuje
„Duben, ještě tam budem“. Ano, je to prostě realita, že se Paní
zima ještě v dubnu nevzdává a trochu nám ještě hrozí.

JAK JSEM ZASE VÝZNAMNÌ POZVEDÁVAL OBOÈÍ

„Kdyby lyžoval v Kladkách, tak se mu to nestane...“ I takový komentář jsem zaznamenal v souvislosti s úmrtím Petra Kellnera. Nejbohatší Čech
zahynul na Aljašce, když se s ním zřítil vrtulník
přepravující ho na vrchol, jenž se chystal sjet na
lyžích.
Tato zdánlivě trefná reakce je naprosto mylná.
Nešťastná náhoda s fatálními následky se totiž
může stát jak v Kladkách, tak na Aljašce, nejbohatšímu Čechovi stejně jako třeba vám. Stále totiž
platí, že neštěstí nechodí po (aljašských) horách,
ale po lidech.

Bude tento den vaším posledním?

327į(%1e0,/,21<

1$5$'$5<8Ņ

MARTIN ZAORAL
GDIFPI@HPNÁ=ÑOE@I?Jà<NIµ
-6283į,35$9(1<

.20(17Éì9(Ġ(51Ì.8
.

Radní schválili dotace PDIS¡ODĭN QėSPEZ, -MJNOîEJQHµ?<GnÁ<POJ=PNJQJP

21032310358

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

zpravodajství

21040630389

14

7
15

20110911702

8

12. dubna 2021

zdraví

WWW.VECERNIKPV.CZ

3URVWÛMRYVN¡QHPRFQLFHVHSRFKOXELOD

1290,23(5$Ì10,6/<
„Sály jsou vybaveny nejmodernějším zařízením,“ uvedl při prohlídce primář Jiří Šťastný

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
Rekonstrukce byla zahájena v době
sílící koronavirové epidemie na začátku letošního roku. „Ještě před zahájením stavby jsme měli obavy, jak
všechny práce v době řádící epidemie
zvládneme zkoordinovat. Nakonec se
díky vládou nařízenému útlumu operativy ukázalo toto období jako dobrá
volba. I přesto byla koordinace veškerých činností velmi náročná a vyžádala si vysoké osobní nasazení zdejšího
personálu,“ řekl Jiří Ševčík, předseda
představenstva společnosti AGEL
Středomoravská nemocniční a prozradil, že stavební práce si vyžádaly investici ve výši 25 milionů korun, dalších 65 milionů korun pak směřovalo
do nákupu vybavení a přístrojů. „Celý
projekt byl financován z podpory dotačního programu IROP Výzvy č. 31
Zvýšení kvality návazné péče.“

Akutní operativa se z důvodu prací přesunula v prvním čtvrtletí
z pěti operačních sálů do dvou
takzvaných zákrokových sálů nacházejících se v prostorách chirurgické ambulance. Pro covid
pozitivní pacienty měla nemocnice
vyčleněný další speciální sál v budově ORL oddělení. „Kvůli vládnímu
zákazu provádět plánované výkony
klesl celkový počet operací až o tři
čtvrtiny. I přesto jsme odoperovali
stovky pacientů s akutními potížemi,
za nás chirurgy se jednalo nejčastěji
o řešení všech typů náhlých příhod
břišních. U covidových pacientů je
dominantním zákrokem provedení
tracheostomie, tedy umělého vyústění dýchacích cest na krku,“ přiblížil
primář centrálních operačních sálů
a chirurg Nemocnice AGEL Prostějov Jiří Šťastný.
Byl to vzápětí právě on, kdo zástupcům médií představil a hlavně také
osobně předvedl všechny moderní
prvky rekonstruovaných operačních
sálů. „Sály jsou vybaveny unikátními
antibakteriálními obklady a high-

-tech vybavením. Díky rekonstrukci,
kterou prostějovské operační sály
prošly po sedmnácti letech provozu,
budou mít zdejší odborníci k dispozici nejmodernější vybavení odrážející trendy současné medicíny.
Dispozičně zůstalo všech pět sálů
v původním stavu, nové jsou ale rozvody medicinálních plynů, elektřiny,
klimatizační jednotky či LED osvětlení. Unikátní je antibakteriální sklo,
kterým je obložen jeden ze sálů a celá
jedna stěna „čisté“ chodby. Díky speciálnímu sklu už nebudeme muset
malovat stěny. Jeho hlavní přínos však
spočívá v eliminaci mikroorganismů.
Na operačním sále se tak významně
sníží pravděpodobnost vzniku perioperačních infekcí,“ vysvětlil Šťastný
s tím, že operační sály jsou nyní plně
digitální, což jednak zvýší kvalitu
poskytované péče, zároveň umožní
využívat nejmodernějších trendů
v komunikaci, a to jak v rámci prostějovské nemocnice, tak i se vzdálenými pracovišti. „Každý ze sálů je
vybaven velkoplošnou obrazovkou
vsazenou ve stěně. Pokud během
zákroku operatér potřebuje dohledat snímek pacienta nebo výsledek
laboratorního vyšetření, asistující
personál je schopen vše okamžitě dohledat i promítnout na obrazovce. To
výrazně ušetří čas, protože dříve bylo
nutné jít vyhledat tyto materiály do
dokumentačního koutku,“ popisuje
výhody moderního vybavení primář

centrálních operačních sálů s dodatkem, že díky kamerovému vybavení
vsazenému v operačních lampách
mohou vedoucí lékaři „živě“ sledovat
jak dění na sále, tak i přímo v operačním poli, aniž by zde byli osobně
přítomni. „To nám pomůže především v situacích, kdy dojde během zákroku k nepředvídatelným komplikacím a operatér bude chtít další postup
konzultovat s vedoucím lékařem.
Díky těmto technologiím budeme
moci také sami streamovat dění na
sále i do těch nejvzdálenějších míst.
Často se u nás konaly nejrůznější odborné workshopy pořádané ve spolupráci také se zahraničními prestižními pracovišti. Takže tyto novinky,
obzvláště nyní v době epidemie, využijeme,“ prozradil primář Jiří Šťastný.
Třešničkou na dortu pro komfort
operatérů a perioperačních sester
na všech sálech jsou stropní stereo
reproduktory umožňující poslech
hudby s možností výběru všech internetových rádií v ČR.
Modernizace operačních sálů zahrnula také nákup nejmodernějšího
přístrojového vybavení, a to například pěti maximálně komfortních
a flexibilních operačních stolů, nové
anesteziologické přístroje, monitory,
laparoskopickou a artroskopickou
věž či koagulační přístroje umožňující
snáze zastavit krvácení.
Centrální operační sály Nemocnice
AGEL Prostějov provedly v minu-

BYLI JSME
U TOHO

<¾UVWREKURQNGéPQUVK#IGN5VąGFQOQTCXUM¾PGOQEPKéPÊRąGFUVCXKNKXGéVXTVGMFQRQNGFPGPQX÷\TGMQPUVTWQXCPÆQRGTCéPÊU¾N[XRTQUV÷LQXUMÆPGOQEPKEK
Foto: Michal Kadlec

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz

,CMRQRUCNRTKO¾ąEGPVT¾NPÊEJQRGTCéPÊEJU¾NčCEJKTWTI0GOQEPKEG#)'.2TQUV÷LQX,KąÊiċCUVPÚU¾N[LUQWMQORNGVP÷X[DCXGP[PGLOQFGTP÷LwÊO\CąÊ\GPÊO
Foto: Michal Kadlec

lých letech každoročně v průměru
okolo pěti tisíc operací. „Všichni se
už nemůžeme dočkat, až budeme
moci opět začít naplno operovat ve
stejné míře jako před covidovou érou

a vrátit se k celému spektru našich výkonů. Díky modernímu prostředí to
bude s o to s větší radostí,“ rozloučil
se primář centrálních operačních sálů
prostějovské nemocnice Jiří Šťastný.

21022310221

PROSTĚJOV Lékaři z celé země mohou tiše závidět. Prostějovská
nemocnice po tříměsíční náročné rekonstrukci získala jedny
z nejmodernějších operačních sálů v České republice. Akce si vyžádala investici ve výši přesahující 90 milionů korun a zdejšímu
personálu umožní využívat nejmodernější trendy současné medicíny. Minulý čtvrtek dopoledne dali zástupci společnosti Agel
Středomoravská nemocniční zástupcům médií možnost si nové
operační sály prohlédnout. A Večerník u toho nemohl chybět!

region
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Zemědělcům hospodařícím na poli broky nevadí
NA VÁŠ NÁMÌT

TIŠTÍN Broková střelnice
v Tištíně se stala trnem v oku jednomu z místních. Ten Večerník upozornil na fakt, že vystřelené olověné broky končí na pozemcích, kde místní zemědělci pěstují obilí.
Naznačoval, že jedovaté olovo může kontaminovat i zrno, které se
později mele na mouku. Podle myslivců je však něco takového nemožné, neboť olovo se v půdě nerozkládá. Ani hospodařící zemědělci žádný závažnější problém s růstem plodin nezaznamenali.
obilky, které se melou na mouku,“
napsal do redakce anonymně jeden
z místních občanů s tím, že podobně
je tomu například u střelnice fungupro Večerník
jící u Klenovic na Hané. „Každá broMartin
ková střelnice by měla být oplocená
ZAORAL
do takové vzdálenosti, aby olovo zůstalo na pozemku střelnice,“ uzavřel
Broková střelnice v areálu Háječku anonym.
v Tištíně je pro myslivce velkou atrakcí. Její historie spadá až do roku 1985,
Støelnice
později se stala jednou z mála oficije schválená
álně schválených střelnic v regionu.
Pravidelně se na ní pořádají střelecké Plocha střeliště patří obci, která jej
závody na asfaltové terče. Ne kaž- myslivcům pronajímá. Ta v tuto
dému se však její provoz zřejmě líbí. chvíli zvažuje, zda nájemní smlou„Olověné broky se střílí na pole, na vu s myslivci prodlouží. „Po deseti
kterém se pěstuje obilí a jiné plodiny. letech se budeme rozhodovat, co
Olovo následně oxiduje a tyto oxi- bude se střelnicí dál,“ potvrdila Vedy se s prachem dostávají např. na černíku starostka Alena Vágnerová,

PŮVODNÍ
zpravodajství

které jsme se zeptali, zda je možné
nějakým způsobem zabránit úniku
broků ze střelnice do okolí. „Takové
opatření si nedokáži představit,“ zareagovala.
Sami myslivci v dané věci vidí pouze
kverulantství. „Máme střelnici oficiálně povolenou, víc vám k tomu asi
říkat nebudu. My se po většinu roku
staráme o zvěř a přírodu obecně.
K tomu potřebujeme odpovídající
podmínky. Jenže ty nám v posledních letech spousta lidí jen komplikuje,“ posteskl si Josef Polášek,
předseda zapsaného spolku Myslivecký spolek Tištín, který střelnici
provozuje.
Olovo je odolné
O
vùèi korozi
I v těchto případech vystřelené
olověné broky končí na okolních
polích. Zajímalo nás, zda olověné
broky skutečně mohou představovat
nebezpečí pro přírodu, případně pro
člověka. „Olovo má tu vlastnost, že
je vysoce odolné vůči korozi. V přírodě tedy neoxiduje, ani se jinak

h.2'¨"

Opìt otevøou potraviny

5VąGNPKEGXCTG¾NWX*¾LGéMWX6KwVÊP÷LGRTQO[UNKXEGXGNMQWCVTCMEÊLKåXÊEGLCM
VąKEGVNGV
Foto: www.tistin.cz

nerozkládá. Pro zvířata může být
nebezpečné jen tehdy, pokud brok
nedopatřením polknou,“ argumentoval jednatel prostějovských myslivců Jiří Procházka, podle něhož by
případné nahrazení olova například
ocelí napáchalo v přírodě více škody
než užitku. „A to hlavně právě kvůli
vyšší míře koroze,“ upřesnil.
Zemìdìlcùm
broky nevadí
Olověné broky končící na poli nedělají vrásky na čele ani zdejším zemědělcům. „Nezaznamenali jsme v této
souvislosti žádný problém s obdě-

láváním či pěstováním plodin. Pokud by došlo ke kontaminaci půdy
olovem, tak by se to na růstu rostlin
určitě projevilo, “ odpověděl na dotaz Večerníku předseda Agrodružstva Tištín Pavel Tihelka, který se
rovněž nesetkal s žádným případem
kontaminace zrní jedovatou látkou.
„Abychom měli jistotu, musel by
se odebrat vzorek a na základě jeho
rozboru určit, zda je v něm zvýšený
obsah olova, či ne. Ale neslyšel jsem
o nikom, kdo by něco podobného
dělal,“ přidal Tihelka, podle něhož
sklizené obilniny procházejí standardními kontrolami, jejichž výsledky nic podobného nenasvědčují.

1DSĊtîSĊHKUDGRX SUCHOU

PLUMLOV Jak Večerník informoval, zahájeny byly rekonstrukční práce hráze plumlovské
přehrady. S tím souvisí nutnost
upustit z nádrže značné množství vody, aby práce mohly probíhat bez potíží. Návštěvníkům
přehrady se tak naskýtá nevšední
možnost přejít napříč přehradou
doslova suchou nohou.
Po částečném vypuštění přehrady tak
došlo k obnažení staré hráze uprostřed nádrže, kterou na Velikonoční
pondělí zabrali rybáři. „Na mrskut
nejsem, takže jsem doma sbalil nádobíčko a vyjel si na ryby. Ještě nikdy
jsem tady nezažil, že bych měl stanoviště uprostřed přehrady,“ culil se rybář uprostřed staré hráze.
Vodní hladina na naprostém minimu lákala také k procházce. „Je pro
nás hodně atraktivní přejít přes přehradu suchou nohou! Prošli jsme se
z pláže U Lázničků až na Zlechov,

9(ÿ(5NÍK

NOHOU!

Plumlov (mls) - Od dnešního
dne, tedy od pondělí 12. dubna,
bude opět otevřena prodejna potravin COOP v centru Plumlova,
která byla uzavřena ve čtvrtek 25.
března. Důvodem byla opatření
v souvislosti s možnou nákazou
koronavirem u zaměstnanců. Ze
stejného důvodu byla uzavřena
rovněž drogerie na konickém náměstí, i ta již byla otevřena.

Alojzovu se radìji
vyhnìte
Alojzov (mls) - V polovině letošního března začali v Alojzově
s dostavbou kanalizace, jejíž budování zde odstartovalo už loni
na jaře. Práce na kanalizaci po
Velikonočním pondělí vystřídala
rekonstrukce hlavní komunikace.
Z tohoto důvodu je uzavřena i silnice ve směru od Určic. Uzavírka
platí i pro autobusy a potrvá až do
16. července. Poměrně dlouhá
objížďka je vedena přes Dětkovice, Vranovice, Vincencov a Myslejovice.

6WDYÉQRYÙFKRGQÉN
Čelechovice na Hané (mls) Kolem ulice Hliníky vyrostou
nové chodníky. Jejich výstavba za
zhruba 1,8 milionu korun povede
k vyšší bezpečnosti procházejících
chodců. S budováním se začalo
uplynulé úterý 6. dubna, s tím
spojená částečná uzavírka silnice
ze středu obce ve směru na Kapli
potrvá až do konce července.

6NRQÄLOGDOvÉ
YHVQLFNÙREFKRG
2QUVCTÆJT¾\KOčåGVGUWEJQWPQJQWRąGLÊVQFRN¾åG7.¾\PKéMčCåPC<NGEJQX
8RQPF÷NÊLKQDUCFKNKT[D¾ąK
Foto: Michal Kadlec

jindy bychom to museli přeplavat,“
netajil nadšení před Večerníkem
Petr Minář z Prostějova, který si na
plumlovskou přehradu vyšel s celou rodinou.
Přehradu „na suchu“ budeme moci
obdivovat po celý letošní rok, kdy
opravy hráze budou probíhat. Dle

Povodí Moravy probíhá vypouštění nádrže přesně podle plánu, který byl již dříve avizován. „Nyní je
hladina na svém letošním minimu,
zhruba v polovině května by se měla
začít o něco zvyšovat. Na letní sezónu bude hladina zhruba o půldruhého až o dva a půl metru výš než

BYLI JSME
U TOHO

2NWONQXUM¾RąGJTCFCD[NCFQ\PCéPÆOÊT[X[RWwV÷PCLCMUX÷FéÊRQJNGF\DÚXCNÆ
JT¾\GRQ*QVGN2NWONQX
Foto: Michal Kadlec

nyní. Lidé díky tomu budou moci
nádrž využívat k rekreaci. Vody
sice bude stále o něco méně, než
bývá obvyklé, nepůjde však o nic
mimořádného, neboť podobný

stav vody byl v přehradě i v jiných
letech například v důsledku letního sucha,“ vysvětlil tiskový mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.
(mik, mls)

Čunín (mls) - Obchod v Čuníně
se držel dlouho, ale nedávno definitivně zavřel. Jeho majitelka totiž
odešla do důchodu. Všichni místní
by uvítali, aby se podařilo najít jejího následovníka. Sehnat někoho,
kdo by byl ochotný provozovat
obchod v nevelké obci, která je vedena jako místní část Konice, však
nebude snadné. A to navzdory
faktu, že existuje šance na zřízení
a provoz obchodu získat dotaci
z Olomouckého kraje.

20HMÜD>QTMĄNOµPÜOü@OÁJ=üÁNFG@IÁFI<M<Eà<O<
I<M<Eà<O<
SMRŽICE Zapomeňte na Španělsko! Z Prostějovska se pomalu, ale
jistě stává skutečná rajčatová velmoc. Už třetí skleník na pěstování
oblíbených červených bobulí vyrůstá v okolí Smržic v bezprostřední blízkosti jeho předchůdce.

Martin ZAORAL
První obří skleník o velikosti osmi fotbalových hřišť se u Smržic začal stavět
v roce 2017. Tehdy jeho výstavbu
provázely obavy místních, kteří měli
strach zejména ze světelného smogu.
Spuštění jeho provozu před třemi lety
doprovázela výrazná záře, která se řešila po celé republice.
Od té doby se však už žádný větší problém v souvislosti s provozem neřešil.
Nejinak tomu bylo v případě jeho téměř dvojnásobně velkého bratříčka,
jenž od loňského roku funguje na ka-

tastru Kostelce na Hané ve směru od
Smržic. Lidé se však v souvislosti s ním
zajímali zejména o způsob jeho vytápění i zavlažování. Obávali se mimo
jiné výrazného poklesu spodních vod.
Málokdo přitom tušil, že tím budování skleníků v okolí Smržic nekončí. „Na hoře za lesíkem za stávajícím
skleníkem ve Smržicích vyrůstá další.
Má být asi o sto dvacet metrů čtverečných větší než ten první,“ napsal do
redakce Večerníku obyvatel nedaleké
obce, jehož identita je nám známa.
Následně jsme se obrátili na starostu
Smržic. „Mohu potvrdit, že se na katastru naší obce začal budovat další
skleník. Tento projekt byl schválen již
předchozím zastupitelstvem,“ zareagoval Aleš Moskal, který nás ohledně
bližších informací odkázal na jednatele společnosti Eco finance group, jež
za výstavbou stojí.

O hektar menší
než soused
Rozloha třetího skleníku má být
zhruba 1,5 hektaru, měl by být tedy
přibližně o hektar menší než jeho
smržický soused. „Předpokládaná
roční produkce by se měla pohybovat
okolo 350 tun rajčat. Jde především
o vyplnění produkčního výpadku
prvního skleníku v letních měsících,
kdy se skleník čistí,“ vysvětlil Večerníku Marek Jedlička, majitel holdingu
ECO finance Group, která za stavbou i provozem farem ve Smržicích
a u Kostelce na Hané stojí.
Skleník by měl být dostavěný na
konci letošního roku. Zajímali jsme
se, z jakého zdroje se bude brát
voda na zalévání rostlin. „Pro zalévání rostlin je využívána dešťová

zjistili jsme

8RQąCFÊLKåVąGVÊUMNGPÊMD[O÷NX[TčUVCVXDG\RTQUVąGFPÊDNÊ\MQUVKVQJQUV¾XCLÊEÊJQ
Foto: Martin Zaoral

voda zadržovaná v retenčních nádržích v blízkosti skleníků. Takhle
jsou řešeny všechny naše skleníky,“
reagoval v této souvislosti Jedlička
a dodal, že vytápění by mělo být
řešeno pomocí nedaleké bioplynového stanice. Ta bude dodávat teplo
do obou skleníků.

2ąGUP÷XV÷EJVQOÊUVGEJX[TQUVGPQXÚUMNGPÊMDCIT[\FGLKåQFMT[N[XTEJPÊé¾UV
\GOKP[
Foto: Martin Zaoral

20060510916

Vzhledem k mimořádným okolnostem způsobeným pandemií
se tradiční velikonoční dopravně-bezpečnostní akce zaměřená
na řízení pod vlivem alkoholu
nekonala. Přesto policisté v regionu Prostějovska při namátkových kontrolách zjistili v pondělí 5. dubna dva řidiče pod
vlivem. Prvním z nich byl v 8.25
hodin v Kralicích na Hané kontrolovaný řidič Fordu Ranger.
U toho policisté obvodního oddělení Prostějov 2 provedenými
dechovými zkouškami změřili
hodnoty 1,19 a 1,07 promile
alkoholu v dechu. S výsledkem
testu řidič souhlasil a přiznal, že
během odpoledne předchozího
dne vypil tři piva a půllitr vodky.
Druhým řidičem s pozitivními
dechovými zkouškami byl šestačtyřicetiletý řidič osobní Mazdy,
kterého mezi obcemi Uhřice
a Mořice kontrolovali policisté
obvodního oddělení z Němčic
nad Hanou. U toho policisté
změřili hodnoty 0,43 a 0,36
promile alkoholu v dechu. Také
tento řidič proti výsledku zkoušek neprotestoval a přiznal vypití jednoho piva a čtyř odlivek
slivovice během předchozího
večera. Oba řidiči na místě přišli o řidičský průkaz a další jízda jim byla zakázána. První je
vzhledem ke změřeným hodnotám podezřelý z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky,
za což mu v případě odsouzení
hrozí trest odnětí svobody až na
jeden rok, peněžitý trest a zákaz
činnosti. Druhý je podezřelý
z přestupku podle zákona o silničním provozu, za který mu
hrozí pokuta od 2 500 do 20 000
korun a zákaz řízení na dobu od
šesti měsíců do jednoho roku.

Velikonoční hříšníci

Minulé úterý 6. dubna po jednadvacáté hodině kontrolovali
policisté v Sokolské ulici v Němčicích nad Hanou osmašedesátiletého cyklistu. Pozornost
policistů k sobě cyklista přilákal
jednak jízdou během zákazu
vycházení, ale také stylem své
jízdy. Podezření se policistům
definitivně potvrdilo po provedení první dechové zkoušky,
kterou u muže změřili hodnotu
1,19 promile alkoholu v dechu.
Zjištěný fakt pak už jen potvrdili
druhou zkouškou, kterou změřili 1,22 promile. S výsledky testů
muž souhlasil a požití alkoholu
před jízdou přiznal. Další jízdu
mu policisté zakázali a tak musel
jít domů pěšky. Pro své jednání
je nyní podezřelý z přestupku
podle zákona o silničním provozu a podle zákona o ochraně
veřejného zdraví.

V noci na kole a opilý
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12. dubna 2021

tář jednoho z účastníků. Kolem školy
vše vysbíraly místní děti, následně
směrem ke hřbitovu nacházíme ledasco. Zejména kusy starého skla,
především lahve od piva. O kus dál
je to pro změnu ještě plný zapalovač, dále něco málo plastů. Některé
odpadky je třeba doslova dolovat
ze země. Člověk si pak místy připadá spíše jako zahradník než uklízeč.
A po chvilce vděčně přijme za nabídnuté pracovní rukavice. Lidé na
Konicku mohou dávat odpad v ozna-

klikni na

níž stojí jídlo. „Loni to bylo parádní,
zapojila se spousta lidí, skoro všechny spolky. A vařili jsme guláš, který
se povedl a poseděli jsme,“ vzpomíná
Veronika Kutá poté, co nám s díky
nechává pracovní rukavice jako památku na symbolickou pomoc při
čištění Konice.
Lidé přitom mohou pomáhat dál,
až do 16. dubna získají pytle na od-

NĚMČICE NAD HANOU Tak se
to povedlo! Krásné a veskrze jarní
počasí vytvořilo příjemnou kulisu
pro sázení stromů v Němčicích nad
Hanou. Zapojilo se do něj hned
osm místních rodin, které na obecních pozemcích vysadily připravené stromky. Sázet se ve městě bude
i za týden.
Udělat něco užitečného a získat ještě
lepší vztah k městu, kde žijí, mohli
v Němčicích nad Hanou. Pro dobrovolníky tu bylo uplynulou sobotu připraveno celkem 15 stromů. Nejvíce
z nich šlo do země u polikliniky v Sokolské ulici a v ulici J. Fučíka. „Některé
rodiny stromů vysadily více, zbytek
jsme dodělali vlastními silami,“ prozradila Večerníku koordinátorka celé
akce Eva Nezdařilová z Městského
úřadu Němčice nad Hanou.
Kdo z místních se zatím nestihl zapojit, bude mít příležitost i příští sobotu,
kdy by se mělo sázet dalších 11 stromů. „Zatím máme přihlášeny čtyři rodiny,“ přiblížila Nezdařilová s tím, že
další případní zájemci se mohou hlásit
přímo na úřadě.
(mls)

padky, rukavice a možnost svézt odpad na některé ze sběrných míst. Do
pátku je možné takto získat pomůcky pro čištění v komunitním centru
mezi 15.00 a 17.00 hodin.

.KFÆUGRWUVKNKFQWMNÊ\GPÊ/÷NKEQF÷NCVRąÊMQR[WUKNPKEQMTCLGNGUčKQMQNÊXGąGLPÚEJDWFQXX[FCN[UXÆdRQMNCF[q Foto: Michal Sobecký

BYLI JSME
U TOHO
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čených pytlích ke komunitnímu centru, dále do ulice Cihelna, za nádraží
a k hasičárně v Křemenci.
Netrvalo dlouho a okolí školy, hřbitova a sportovní haly září čistotou.
V centru Večerník zjistí, že se dostavili další brigádníci i s nejmenšími
dětmi. „Dostanou rukavice a zapojí
se taky,“ usmívá se jejich tatínek Lukáš Rozehnal. Sám ještě neví, kam při
své první akci vyrazí. „Buď na náměstí, nebo ke zdravotnímu středisku.
Ještě uvidíme,“ zvažuje muž. Jeho
děti si mezitím přebírají diplomy
a odznáčky. „Koukni, tati, mám modrý!“ chlubí se jeden z capartů.
Akce má celkově na Prostějovsku
úspěch, daří se jí v Plumlově, Vrbátkách nebo Hradčanech-Kobeřicích. A samozřejmě v Prostějově.
V Konici pak má domáckou atmosféru, je vidět, že se zde lidé znají
a že se jich zároveň zapojuje hodně. Navíc mají i dobrou motivaci, za

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

K dalšímu z řady případů domácího
násilí vyjížděli tentokrát koničtí policisté
do jedné z ubytoven v obci na Konicku,
a to ve středu 7. dubna po jednadvacáté
hodině. Došlo tam k incidentu mezi
partnery. „Třiačtyřicetiletý muž měl po
příchodu domů probudit a verbálně i fyzicky napadnout svou o dva roky starší
přítelkyni. Napadené se podařilo utéct
k sousedům a odtud zavolat policii. Agresivní muž ve verbálních útocích proti
přítelkyni pokračoval i za přítomnosti

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Hodně vyhrocený
spor dvou partnerů na jedné z ubytoven na Konicku museli řešit policisté. Ty přivolala pětačtyřicetiletá
žena, kterou slovně i fyzicky napadl
její mladší partner. Žena se před
rozzuřeným a také notně opilým
násilníkem ze zoufalství ukryla do
bezpečí k sousedům. Agresor pak
pod zjevným vlivem alkoholu svoji
přítelkyni napadal i po příjezdu policejní hlídky, mužům zákona tedy
nezbývalo nic jiného než násilníka
spoutat a eskortovat na služebnu.

Sever Plumlova patří koniklecům

zfialovìla!

věci byl muž před půlnocí ze zajištění
propuštěn,“ přidal následné úkony policejní mluvčí s tím, že vzhledem k tomu,
že se nejednalo o první podobný incident a byly naplněny i další znaky
domácího násilí, byl muž ze společné
domácnosti na dobu deseti dní vyká-ąGJM¾P¾FJGTC2ąÊTQFPÊRCO¾VEGèWDGTPKEGFQOKPWLÊX\¾EPÆD[ċX[UQEGLGFQXCVÆ
zán. „Napadení je prověřováno pro po- MQPKMNGEG
Foto: Michal Sobecký
dezření z přestupku proti občanskému
soužití a věc bude k dořešení postoupena příslušnému správnímu orgánu,“
PLUMLOV Co se vybaví lidem Bohužel se na louce občas objevují vandoplnil František Kořínek.
z Plumlova a okolí, když se řekne dalové. Ne vždy jsou ale rodu lidského.
Čubernice? Mnoha nepochybně bý- Varuje před nimi ostatně i informační tavalé rekreační zařízení OP Prostějov, bule na vršku, z něhož je na louku radost
dalším zase chatová oblast. Najdou se pohledět. „Koniklece jsou ohroženy
ale nepochybně i tací, kteří si vzpo- častým okusem zvěře, zejména zajíců,“
menou, že existuje stejnojmenná píše se zde.
přírodní památka. A právě v těchto Skutečně při cestě za jejich obdivováním
dnech se naplno ukazuje, proč je mís- je nutné si dávat pozor na četné bobky,
to chráněné.
patrně zaječí. Výsledný výhled však za
Koncem března právě zde rozkvetly de- tuto námahu stojí. Nezbývá nyní než
sítky a desítky konikleců velkokvětých. doufat, že koniklece budou ještě dlouho
Louka v těsném sousedství Plumlova se zkrášlovat louku. A že je nějaký nenechatak proměnila ve fialovo-žlutý koberec. vec nepošlape, neotrhá, nebo dokonce
Místy není pomalu kam šlápnout, aby nepřesune na svou zahrádku. Nebylo by
7D[VQXPCPC-QPKEMWD[NCUX÷FMGORQNKEGLPÊJQ\¾UCJWRTQVKP¾UKNPÊMQXKMVGTÚPCRCFN nevzal za své list nebo květ této krásné to první takové chování vůči chráněným
UXQLKRCTVPGTMW
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV rostliny z čeledě pryskyřníkovitých.
rostlinám v českých zemích… (sob)

policistů a nepřestal s tím ani po jejich
výzvách. Z důvodu zabránění dalšímu
napadání policisté muže zajistili a eskortovali na služebnu,“ popsal případ František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje.
„Na policejní služebně u něj provedenou dechovou zkouškou změřili hodnotu 2,23 promile alkoholu v dechu.
Ke zranění osob ani ke škodě na majetku při incidentu ani zajištění muže nedošlo. Po administrativním zpracování

před bitím k sousedům

VÍCOV Že vypití několika skleniček vína a jízda na kole nejsou příliš
vhodnou kombinací, se předminulou neděli přesvědčil starší muž. Ten
na silnici mezi Vícovem a Plumlovem
nezvládl svá řídítka, sjel do příkopu
a v plné jízdě narazil do stromu. Alkoholem ovlivněný cyklista se zranil
a musel být převezen do nemocnice.
„V neděli čtvrtého dubna před devatenáctou hodinou jel dvaašedesátiletý cyklista
po silnici z Vícova k Plumlovu. Při jízdě
po rovném úseku nezvládl řízení, vyjel
vpravo mimo komunikaci a v silničním
příkopu narazil do stromu. Muž při do-

pravní nehodě utrpěl zranění, proto očití
svědci věc oznámili na linku tísňového
volání. Po prvotním ošetření byl muž sanitkou převezen do prostějovské nemocnice. Ke zranění dalších osob ani ke škodě
na majetku nedošlo,“ sdělil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
„Muž jevil zjevné známky opilosti, která
se potvrdila i provedenými dechovými
zkouškami. Těmi policisté změřili hodnoty 1,77 a 1,82 promile alkoholu v dechu. Se změřenými hodnotami souhlasil
a přiznal vypití několika skleniček vína
před jízdou,“ dodal Kořínek.
(mik)

1HMGítYHSiUVNOHQLġHNYtQD
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KONICE, MALÉ HRADISKO Že je
v posledních dnech mnohdy i dvacet stupňů nad nulou? Nenechte se
zmást tím, že už je skutečně jaro!
Pohled na silnice v prostějovském
regionu dával minulý týden za pravdu těm, kteří varují před vytrvalostí
Paní zimy... Na zasněžených komunikacích se opět havarovalo, své
by o tom mohl vyprávět například
mladík za volantem Renaultu, který
skončil převrácený vedle silnice. Po
smyku na sněhu...
„Ve středu sedmého dubna řídil jednadvacetiletý muž osobní automobil Renault mezi obcemi Runářov a Konice.
V levotočivé zatáčce před Konicí nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze
vozovky, dostal s vozidlem smyk a vyjel vpravo mimo komunikaci. Při tom
vozidlo narazilo do ocelových svodidel
a následně se převrátilo na pravý bok.
Ke zranění osob při dopravní nehodě nedošlo. Výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena na 55
tisíc korun,“ popsal František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje. Alkohol
u řidiče policisté vyloučili provedenou
dechovou zkouškou. Jeho přestupek
vyřešili na místě uložením pokuty.

Policisté v této souvislosti varují, že
pro řidiče zimní období ještě neskončilo. „Přestože jsme v nedávných
dnech zažili již i velice teplé dny, je
třeba si uvědomit, že se zimní podmínky na silnicích mohou kdykoli
vrátit. Kromě středečního příkladu
z Konicka můžeme uvést také čtvrteční ranní příklad z Protivanovska.
Přijali jsme několik oznámení o zhor- /NCFÚwQHÆTUXčL4GPCWNVPC\CUP÷åGPÆ
XQ\QXEGW-QPKEGPG\XN¾FNCRQP¾TC\W
šené sjízdnosti komunikací u Malého FQUXQFKFGNUMQPéKNRąGXT¾EGPÚPCDQMW
Hradiska a Otinovsi. Dopravní neho- $÷JGO OKPWNÆJQ VÚFPG PCUVCN[ \KOPÊ
dy nám hlášeny nebyly, ale mezi Oklu- MQORNKMCEGKPCMQOWPKMCEÊEJXQMQNÊ/CZHQVQ2QNKEKGè4
kami a Malým Hradiskem došlo na NÆJQ*TCFKUMC
několika místech k úplnému zastavení počkat s přezutím automobilů na letní
provozu. Motoristé by měli stále dbát pneumatiky,“ apeluje na řidiče policej(mik)
zvýšené opatrnosti a také zatím ještě ní mluvčí.

(QVQ'XC0G\FCąKNQX¾
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„V úvahách je to poslední dva
roky, protože se nám navyšují každý rok počty dětí. Máme
v průměru tak čtrnáct dětí každý
rok. Navíc se tu rozšiřuje výstavba
a je problém s obsazeností škol. Nejbližší je v ulici E. Valenty a ta je na
hraně kapacity,“ vysvětlil Večerníku
starosta obce Jaroslav Studený.

studie, aby byla škola kompletní, tedy
s vývařovnou i tělocvičnou,“ informoval starosta Držovic. Nevylučuje ani,
že by se mohla záhy případná budova
rozšířit. „V první fázi budeme uvažovat
o prvním stupni. Potom by se vidělo,“
vyjádřil se s tím, že projekt je reálné
uskutečnit během pěti let. „Pokud ovšem budou peníze, finanční otázka je
samozřejmě dost důležitá,“ upozornil
Studený.

$ÚXCN¾wMQNCUG\CUGOčåG\CRNPKVå¾M[#NGCå\CR¾TNGV
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V minulosti už
v Držovicích
škola bývala,
budova z období
první
republiky ale mezitím změnila využití. „Nyní bychom spojili starou bývalou školu, což je dnes obecní dům, se
sousední nemovitostí. Tu jsme nedávno i s pozemky za. Tam by se provedla
přístavba školy. Momentálně se dělá

NĚ
EXKLUZIV

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Důležité rozhodování mají v těchto dnech před sebou obyvatelé Držovic. Od předminulého týdne se totiž mohou
zúčastnit ankety, která výrazně
určí další rozvoj obce. Otázka je
jednoduchá: Máte zájem o obnovení školy v Držovicích? Ankety
se zatím zúčastnila více jak stovka
lidí, velká většina je pro. Jak ale nápad vznikl?

J=IJQÁnFJGP

-JNHTFPI<NIîCPKü@QMµODG<POJ
V Nìmèicích sázelo stromy osm rodin !MÜJQD>@N@MJUCJ?PEÁ U?<
napálil do stromu
U?<

Záhy poměrně početná ekipa vyráží
do terénu. A jsme mile překvapení.
Nejen tím, že se zapojují i děti, ale
také nepořádkem. Je rozhodně menší, než jsme čekali. „To je ale bordel,“
nenechá na sebe přesto čekat komen-

Michal SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

KONICE Komunitní centrum má být zavřené. Uplynulou sobotu
ráno ale bylo vše jinak, dveře byly dokořán. A nechyběla ani vůně
buchet. Zkrátka akce Ukliďme Česko může vypadat různě, v Konici ji
pojali po svém.„Pojďte dál. Taky se zúčastníte?“ ptá se jedna z organizátorek Veronika Kutá.„Z Křemence je už na cestě asi desetičlenná
skupinka. Mám zprávy, že by celkem mohlo přijít kolem čtyřiceti lidí.
Každý člověk dobrý,“ konstatuje o půl deváté ráno. Tedy krátce poté,
co začal výdej pytlů. Ještě před začátkem akce nabízí Večerníku domácí buchty vlastní výroby. Byly výborné, můžeme začít.

Dobrovolníci vyrazili v Konici uklízet po bordelářích. Pomohly i děti

ROURA, PNEUMATIKA, SPOUSTY SKLA Napadená žena utekla Památka
Èubernice

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

zprávy z regionu

region
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rozhovor večerníku

Modelář z Vrahovic Lukáš Vykydal sní o Slovenské strele a Pendolinu
PROSTĚJOV Sedmatřicetiletý
Lukáš Vykydal (na snímku) z Vrahovic pustil Večerník do svého
království.
Železničářského.
Šikovný modelář lepí papírové
napodobeniny drážních vozidel,
především lokomotiv, a to v hodně neobvykle velkém měřítku
1:25. Svým modelům parních,
motorových a elektrických lokomotiv se navíc snaží vdechnout
život tak, aby co nejvíce odpovídaly realitě. A sklízí tím úspěchy
nejen ve svém okolí, ale i na výstavách po celé republice i na Slovensku. Jak přiznal, v jeho rodině
byla a stále je spousta železničářů, takže inspiraci dlouho hledat
nemusel. Navíc sám sebe považuje za „blázna“, který dlouhé hodiny sedí na nádraží a pozoruje i fotografuje vlaky. Jeho modely jsou
pak naprosto dokonalé.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
KADLEC

20022410321

yy Kdy vás „chytilo“ modelářství? Bylo to už v dětství?
„Ano, s lepením modelů jsem začal
už jako malý kluk. Nejdřív to bylo
tak, že jsem sledoval své kamarády,
jak lepí letadélka, tanky nebo lodě.
Tak jsem si prostě řekl, že nesmím
zůstat stranou a chtěl jsem také něco
lepit. Táta mi tenkrát koupil můj
vůbec první model letadla, byla to
stíhačka F15. Tím to všechno u mě
začalo. Letadlo jsem slepil a pověsil
si ho na strop. Následovala tenkrát
spousta dalších letadel v poměru
1:72, a jak si moji vrstevníci a ti starší
určitě vzpomenou, modely tenkrát
vyráběly Kovozávody Prostějov.
Byly to Migy, Albatrosy, Avie a další
letadélka. S nimi jsem začínal.“
yy Brzy však také skončil. Čím
to, že jste se začal věnovat železnici?
„U nás v rodině byla spousta nádražáků. Takže do svých asi šestnácti
let jsem lepil letadla, ale to mi nešlo
tak, jak by to správně mělo vypadat.
Lepení letadélek nebyla moje srdcovka, přiznávám. V tu dobu jsem
ale skoro každý den chodil na olomoucké nádraží a vydržel jsem tam
tři nebo i čtyři hodiny sedět a pozorovat vlaky. Pak jsem zjistil, že
se prodávají plastikové modely lokomotiv. A bylo vymalováno! Nejdříve jsem se tedy pustil do lepení
plastikových lokomotiv v poměru
1:87 a po letech jsem začal sestavovat papírové modely v poměru
1:25. To dělám dodnes.“

yy Kolik modelů drážních vozidel teď vlastně máte?
„Těch plastikových pětatřicet a papírových dvacet.“
yy Papírové modely tvoříte
v hodně velkém měřítku. Proč
jste se rozhodl právě pro něj?
„Protože jsem chtěl být jedinečný
a odlišovat se od jiných lidí, tedy
kolegů modelářů. Všichni ostatní
lepí rovněž papírové modely lokomotiv, ale z mých známých nikdo
v měřítku 1:25. Alespoň takový
pocit jsem získal z desítek výstav po
republice i Slovensku.“
yy Používáte k lepení modelů nějaký speciální papír?
„Jak se to vezme. Jak jsou v obchodech palety s mlékem, tak mezi
nimi jsou takové papírové proložky.
Ty si odebírám, obchodníci mi je
schovávají. Jde o tvrdý podkladový
papír, který používám pro své modely.“
yy To musí být ale hodně titěrná
práce, jak vám trvá dlouho, než
model slepíte?
„To se odvíjí podle náročnosti,
od týdne až po rok. Někdy i déle.
Například parní lokomotivu jsem
stavěl rok a půl. Ale ta nebyla nejnáročnější na práci. Tím byl moždíř
Karl Gerät s převozními vagony,
který byl ve výzbroji německé armády. Tato souprava má pásy s 250
díly, přitom každý článek pásu má
dvacet dílků. Tak to byla opravdu
fuška! A k tomu ještě pět a půl tisíce
nýtů. A já vždycky dbal na to, aby
mé modely byly vybaveny i veškerými detaily jako originál.“
yy Právě jste mi vzal z úst další
otázku. Tedy jak moc chodíte do
těch detailů?
„Prostě tak, abych se co nejvíce
přiblížil realitě. Když si vezmete
například motorák ‚osmsetpadesátku‘, který dlouhá desetiletí jezdil také mezi Prostějovem a Olomoucí, tak na tom jsem se vyřádil
na detailech opravdu hodně. Víte,
právě s tímto motorákem jezdil
můj strýc Josef, po kterém jsem
model také na jeho památku pojmenoval. Tento model v měřítku
1:25 nemá nikdo jiný v republice.
A když si někdo můj model prohlédne, najednou si vzpomene, že
tímto vlakem jako dítě jezdil každý
den. A o to mi také jde, vzbudit
v lidech emoce a vyvolávat v nich
vzpomínky jak na zaměstnání, tak
dětství. A to je pro mě ta největší
odměna.“
yy Určitě velice zajímavé je, že
všechny vaše modely jsou funkční, je to tak?
„Ano, většina modelů je napájena
powerbankami. Teď jsem částečně
přešel na malé třívoltové baterie.

Na výstavách tedy moje modely
svítí, jedna lokomotiva má zvuk,
takže dokonce houká a má vtipné nádražní hlášení. Postavil jsem
funkční železniční přejezd se závorou i výstražníky. A z vagonu vychází kouř. Jak jsem řekl, při své práci
chci být jedinečný a nechci, aby šlo
čistě jen o papírový model. Samozřejmostí je pak nabarvení a patina
modelu, čímž lokomotiva
va vypadá
daleko reálněji.“
yy Zmínil jste se o výstavách.
avách. Koal?
lik jste jich už absolvoval?
řiceti a na
„Už jich bude okolo třiceti
til v první
některých jsem se umístil
stavy kvůtrojici. Nejezdím na výstavy
idem tyto
li vítězství, ale abych lidem
modely ukázal a potěšill je. Jejich
zájem, uznání a úsměvyy jsou pro
ěnou než
mě daleko větší odměnou
astním se
diplom či medaile. Účastním
ýstav, ale
hlavně moravských výstav,
vsko nebo
jezdím rád i na Ostravsko
Slovensko. Hlavní je see potkávat
s kamarády modeláři a diskutovat
o nových modelech neboo různých
aření. Prý
postupech při modelaření.
dysi jeden
jsem benjamínek, řekl kdysi
a. Ostatně
z modelářů Petr Chalupa.
i to, že Večerník mi dall možnost
k rozhovoru, je pro mě velkou odměnou.“ (úsměv)
yy Ani teď v dospělostii vás neopouští záliba vysedávat na nádraží a pozorovat vlaky?
m! Já to„Kdepak, stále to dělám!
tím. Je to
tiž kromě všeho i rád fotím.
m projede
nádhera, když nádražím
ích vlaků,
tolik osobních i nákladních
ěch motoelektrických souprav i těch
vky a tisíce
rových. Mám už snad stovky
eré mi také
snímků těchto vlaků, které
dávají inspiraci do další modelářské
práce.“
yy Jaké máte aktuální
ální plány
v lepení dalších modelů?
ů?
alší plány,
„Mám samozřejmě další
vuji na lev současnosti se připravuji
pení asi dvaceti modelů. Jde nejen
óny a další
o lokomotivy, ale i vagóny
šem jeden
drážní vozidla. Mám ovšem
velký sen, a to postavit papírovou
lokomotivu na dálkové ovládání!
a, měla by
A ta by jezdila, houkala,
kompletní osvícení.“
yy A na čem pracujete právě teď?
odel, který
„Nyní lepím nejdražší model,
pit můj zamám. Pomohl mi ho koupit
městnavatel za šest tisíc kkorun. Jd
Jde
o polskou dvoupatrovou jednotku
BHP/BIPA, která u nás v republice jezdila pod označením BP930.
Pan David Voda s paní Dagmarou
Schleserovou mě velmi podporují
a za to jsem jim vděčný.“
yy Snad nejatraktivnější, pokud tedy jako laik mohu soudit,
vlakovou soupravou československé historie byla Slovenská

Když si někdo můj model prohlédne,
najednou si vzpomene, že tímto vlakem
jako dítě jezdil každý den. A o to mi také
jde, vzbudit v lidech emoce a vyvolat v nich
vzpomínky. To je pro mě největší odměna...
strela. Neláká vás sestrojit její
model?
„Nejste jediný, kdo se mě právě na
toto ptá. Slovenská strela byla skutečným fenoménem doby za první
republiky. Už jsem studoval plány
a věřím, že by šla postavit. Ostatně
Slovenskou strelu nedávno nádherně zrenovovali. Tento motorový
vůz ve své době byl naprosto geniální a předčil jakoukoliv konkurenci. V Evropě určitě! Ale abych
odpověděl na vaši otázku, ano, Slovenská strela je v mých plánech!“
yy A co současné moderní Pendolino?
„A znovu... Nejste jediný, kdo
mě do těchto šíleností uvrtává...
(smích) Takže abyste to věděl jako
první, tak Pendolino bude! A taky
papírové a v mě-
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řítku 1:25. Nebudu stavět celou
pětivozovou jednotku,
snad pouze jeden řídicí
vůz.“
yy Je ve vašich plánech také stavv
ba modelu nějakého nádraží?
„Už se na to připravuji. Půjde o model nádraží, či spíše zastávky tady ve
Vrahovicích. Bude to rovněž o model v poměru 1:25, takže si vezmu
metr a pravítko a čeká mě dlouhé
rozměřování skutečné stavby této
zastávky.“
yy Jak vůbec rozdělujete svůj čas
v
na práci, která vás živí, a na stavb modelů?
d lů?
bu
„Pracuji v Olomouci od šesti hodin
ráno a domů se dostanu kolem páté
hodiny odpolední. Během všedních dnů tedy na modely skoro nesáhnu, protože se také věnuji práci
na zahradě nebo v domácnosti.
O víkendu ovšem tomu věnuji hodně času. Často si k modelům sednu
v sobotu ráno a skončím v neděli
večer. Partnerka je na to už zvyklá
a trpí mi to. Dokonce se mi sama
nabídla a dost mi pomáhá. A já se
pak nudil...“
yy Jste u modelářství trpělivý?
Stalo se někdy, že byste se při
tom vztekal?
„Já jsem sice nervák, ale u lepení
modelů jsem v klidu. Pustím si
u toho muziku, kterou mám rád,
nebo film Přednosta stanice. Vlasta Burian je prostě nejlepší! Lepím
u toho ‚milimetrové‘ věci a jsem
v pohodě, je mi u toho fajn. Přítelkyně mi často nezapomene připomenout, že jsem blázen!“ (směje se)
yy Říkal jste, že vaše rodina je
skoro celá železničářská. Takže
jsou na vás nyní pyšní?
„No... To asi ano, ale pořád jsem
černá ovce rodiny! Nejsem totiž železničář, ale jezdím s vysokozdvižným vozíkem. Přesto jsou na mě
rodiče pyšní. V rodině jsou nádražáci jak bývalí, tak současní. Takže
u nich mám možnost čerpat náměty. A že jich v zásobě mám!“

Foto: Michal Kadlec

vizitka
LUKÁŠ VYKYDAL
✓ narodil se 1. února 1984 v Krnově
✓ žije s přítelkyní a synem ve Vrahovicích
✓ základní školu absolvoval v Olomouci,
je vyučen řezníkem
✓ pracovně začínal jako strážný na vrátnici,
nyní pracuje v olomoucké firmě jako řidič
vysokozdvižného vozíku
✓ mezi jeho koníčky patří kromě modelářství i fotografování, rád chodí
na procházky, upřednostňuje také relax v přírodě či četbu knih
s železniční tematikou
✓ na výstavách slaví úspěchy, v poslední době uspěl například při
Modelářském koštu v Uherském Hradišti či v Lutíně s modelem
lokomotivy „Sergej“
zajímavost: současný zaměstnavatel jej v modelářství podporuje
jak finančně, tak i materiálně

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz
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Foto: z archiv L. Vykydala
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PROSTĚJOV Středeční mimořádné jednání prostějovského
zastupitelstva bylo zhruba o polovinu kratší než řádná schůze,
nicméně vtipnými či zajímavými
replikami ani teď komunální politici nešetřili. A Večerník je jako
vždy pro své čtenáře zaznamenal.
* „Zaráží mě, že pan Kousal jako
zastupitel nabádá občany,
aby si na pozemcích města
stavěli něco načerno!“
Prvnímu náměstkovi primátora Jiřímu Pospíšilovi (PéVéčko) se pranic
nelíbilo, že opozičnímu zastupiteli Petru Kousalovi (KDU-ČSL)
a předsedovi dopravní komise nevadí, že si lidé na.
* „Některé tyto plochy jsou tak
velké, že by zde přistál i vrtulník!“
Zastupitel Marek Moudrý (ODS
a nezávislé osobnosti města Prostějov) se podivoval tomu, že si občané
na městském pozemku vybudovali
vlastní místa na parkování.
* „Naši koncepci tady vysvětlujeme
už tři čtvrtě hodiny, ale někdo
možná špatně slyší!“
První náměstek primátora Jiří
Pospíšil reagoval na kritiku Petra
Kapounka (Na rovinu!) ohledně
chybějící koncepce v problematice
parkovacích míst v Prostějově.
* „Oplocení pro psí loučku
nemůžu skousnout!“
Aleš Matyášek (Na rovinu!) by pro
bezpečnost pejsků v Plumlovské
ulici určitě nehnul ani prstem.
* „Beru to jako dočasné řešení
a doufám, že to nebude stejné jako
s dočasným pobytem vojsk!“
Jiný opoziční zastupitel Jan Navrátil
(Změna pro Prostějov) hlasoval pro
oplocení psí loučky v Plumlovské
ulici, ale rozhodně ne na třiadvacet
let...
* „Než jdu v létě na pláž, manželka
mi udělá erotický nátěr!“
Lékař a zastupitel Bohuslav Macháň (PéVéčko) se snažil vysvětlit,
že i opalovací krémy obsahují nanočástice stejně jako látky užívané při
ochranných nástřicích ve školách.
* „Šlo o to něco sakra udělat
v této těžké a blbé době!“
Ochranné nástřiky ve školských
zařízeních v Prostějově obhajoval
náměstek primátora pro školství Jan
Krchňavý (PéVéčko).
* „Žijeme rok ve válce a já se
snažím, abych nikoho nenakazil!“
Znovu lékař Bohuslav Macháň,
tentokrát reagoval na posměšky
od jednoho z opozičních zastupitelů, že i na jednání zastupitelstva má
na rukou nasazeny rukavice.
* „Já jsem ten blbec,
který krabice mačká a trhá!“
Náměstek primátora Jiří Rozehnal
(ANO) v diskusi o přeplněných
kontejnerech na tříděný odpad ve
městě jasně sdělil, že občanům jde
příkladem.
Zaznamenal: Michal Kadlec

Diskuse se „zasekly“ na nástřicích ve školách a prodeji pozemků
PROSTĚJOV Prostějovský primátor František Jura svolal na
minulou středu mimořádné jednání zastupitelstva, které
mělo na programu „pouze“ devět bodů. Důvodem, proč tyto
záležitosti nepočkaly do řádné schůze zastupitelstva 20. dubna, byly aktuální termíny žádostí o dotace na investiční akce
města. Projednávaly se ovšem také majetkoprávní záležitosti
a bezmála dvě hodiny probírali komunální politici problematiku ochranných nástřiků ve školách.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
Ve Společenském domě v Prostějově bylo zřízeno očkovací centrum a návrat do tradiční obřadní
síně prostějovské radnice nebyl
možný kvůli nemožnosti zajistit zde všechna protiepidemická
opatření. Zastupitelé tak museli
vzít zavděk dalším „vyhnanstvím“,
jejich mimořádné jednání se tak
uskutečnilo v hale Sportcentra
v Olympijské ulici.

„Z mimořádného jednání jsou
omluveny kolegyně Marcela Župková (ANO 2011) a Zuzana Bartošová (KDU-ČSL),“ seznámil zastupitele s omluvenkami primátor
Staturího města Prostějova František Jura (ANO 2011) s tím, že středečního zasedání se tak účastnilo
33 z celkových 35 zastupitelů.
Pokud ovšem někdo počítal s tím,
že mimořádně svolaná schůze zastupitelů bude mít vzhledem k minimu projednávaných bodů krátké
trvání, ten se spletl. Jednání se nakonec protáhlo přesně na čtyři hodiny a čtyřiatřicet minut! „Kýžené
žádosti o dotační tituly byly odhlasovány během několika málo mi-

Pro dobrou vìc
jednohlasnì

FOTOGALERIE

klikni na
www.vecernikpv.cz
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Foto: Michal Kadlec

nut, diskuse se ovšem podle mého
očekávání ´zasekly´ na problematice prodeje pozemků občanům
v souvislosti s možnostmi jejich
parkování před domy a hlavně na
problematice ochranných nástřiků
ve školách. V mnoha momentech
jsme se při diskusích na tato dvě
témata pohybovali neustále v blud-

ném kruhu,“ konstatoval po jednání
zastupitelstva primátor Jura.
Zastupitele nyní čeká řádné jednání, které se uskuteční v úterý
20. dubna a znovu ve sportovní
hale Sportcentra DDM v Olympijské ulici. Program tohoto jednání přiblížíme čtenářům v příštím vydání Večerníku.

-NÁGJPàF<Q-GPHGJQNF½=P?@JKGJ>@I<
Město bude dál hledat lepší využití lukrativního pozemku
PROSTĚJOV Poměrně rušnou diskusi vzbudil na mimořádném jednání zastupitelstva záměr radních
oplotit pozemek na nároží Plumlovské s Anglickou ulicí a vytvořit
tak bezpečnou psí loučku. Ano,
jde přesně o ten pozemek, který se
i vzhledem k jeho lukrativnosti nedaří magistrátu dlouhá léta prodat
nebo ho využít nějak smysluplněji.
„Prozatím je zde zřízena psí loučka
a občané nás žádali, zda bychom tento prostor nemohli oplotit. Hlavně
kvůli bezpečnosti, aby pejsci při venčení nemohli vběhnout do silnice.
Jedná se o pevné oplocení v celkové
délce zhruba osmdesát metrů provedené z čtyřhranného pletiva výšky sto centimetrů s osazením jedné
dvoukřídlé brány a jedné jednokřídlé branky,“ představila záměr radních
náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov).
Vzhledem k tomu, že na výše uvedenou akci nejsou v rozpočtu města pro rok 2021 vyčleněny žádné
finanční prostředky, požádali radní
minulou středu zastupitele o schválení 150 000 korun, aby k oplocení
psí loučky mohlo dojít. „Sto padesát
tisíc není tolik, ale osobně to považuji
jen za provizorní řešení. Vůbec se vám
nepovedlo to, že jste prodali sousední
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ním psí loučky za sto padesát tisíc korun. Měli bychom na tomto pozemku
naplánovat něco daleko přínosnějšího
než ho obehnat plotem,“ řekl také Petr
Lysek (Na rovinu!).
„Mně se celý projekt oplocení psí
loučky na tak exponovaném místě
zdá poměrně absurdní. Projede tudy
spousta aut, projde spousta lidí a vrazit sem ještě nějaký plot, který bude
jako pěst na oko, není nejšťastnější
řešení,“ přidal ještě další opoziční zastupitel Aleš Matyášek (Na rovinu!)
Oplocení psí loučky v Plumlovské ulici nakonec schválilo 30 přítomných
zastupitelů, pouze jeden byl proti
(mik)
a dva se zdrželi hlasování.

pozemky s garážemi stejně jako přístupovou cestu k nim. Tím pádem
celý prostor až ke kruhové křižovatce
v Plumlovské bude škaredý asi pořád,
pokud se s ním něco neudělá. Osobně
bych tam rád viděl například protihlukovou zeď a za ní krásnou zeleň, která
by nebyla zasažena hlukem z dopravy.
A součástí této zelené oázy by mohla
pak být klidně i psí loučka,“ pronesl
svůj názor František Fröml (Změna
pro Prostějov. Jak vzápětí dodal, uměl
by si představit i prodej tohoto lukrativního pozemku s tím, že investor by
zde postavil smysluplnou stavbu. „Přijde mi absurdní, aby tento poměrně
velký prostor byl řešen jakýmsi oploce-

Prostějov (mik) – Součástí jednání
středečního mimořádného zasedání
prostějovských zastupitelů byla rovněž žádost Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Haná
v Němčicích nad Hanou o dotaci
na provoz stanice na zajištění péče
o zraněné volně žijící živočichy. „Tato
záchranná stanice existuje již několik
let a velice dobře se stará o zraněná
zvířátka všeho druhu. Poraněné
živočichy jim často dovážejí nejen
sami občané Prostějova, ale i strážníci městské policie,“ uvedla Milada
Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov), náměstkyně
primátora pro životní prostředí. Záchranná stanice požádala prostějovský magistrát o dotaci ve výši 85 000
korun. „Pro přidělení této dotace se
hlasováním vyslovilo kladně všech
třiatřicet přítomných zastupitelů,“
konstatoval po hlasování primátor
František Jura (ANO 2011).

+ODVRYDORVHRYÙMLPFH
Prostějov (mik) - Středeční mimořádné jednání zastupitelstva začalo
hlasováním o výjimce z jednacího
řádu. V něm je totiž zakotveno, že
z jednání je pořizován videozáznam,
který je navíc vysílán v přímém přenosu na internetových stránkách
města. Kamery však ve středu opět
chyběly. „Pokud to technické podmínky dovolí, uděláme všechno
pro to, aby v úterý 20. dubna byl při
řádném jednání zastupitelstva již videopřenos zajištěn,“ sdělil primátor
František Jura (ANO 2011). Pro
schválení výjimky z jednacího řádu
hlasovalo pětadvacet přítomných
zastupitelů, osm členů opozice bylo
proti. Právě opozice dlouho kritizuje
absenci videopřenosů z jednání zastupitelstva.

'RWDFHSURWÈORFYLÄQX
Prostějov (mik) - Zastupitelé ve středu urychleně schválili žádost prostějovského magistrátu Olomouckému
kraji o dotaci ve výši jednoho milionu korun na rekonstrukci tělocvičny
na Základní škole v ulici E. Valenty.
„V rozpočtu města Prostějova na rok
2021 byla schválena na tuto investiční akci, v rámci níž je plánována
rekonstrukce velké a malé tělocvičny,
celková částka pěti milionů korun.
Předmětem žádosti o dotaci budou
stavební práce, v tomto případě konkrétně na rekonstrukci velké tělocvičny na základní škole. Bude provedena
modernizace interiéru tělocvičny
a zázemí včetně modernizace technických a technologických prvků,“
uvedl Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora pro stavební investice v Prostějově. Pro zaslání žádosti
o dotaci se kladně vyslovilo dvaatřicet
zastupitelů, pouze jediný člen opozice
se hlasování zdržel.
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PROSTĚJOV Součástí programu
středečního jednání zastupitelstva byly také tři body, které se
týkaly žádostí občanů z tří různých lokalit Prostějova o prodej
městských pozemků před jejich
bydlišti. Jedná se o parcely při rozměrech několika málo čtverečních metrů, pro žadatele jsou však
důležité. Vybudovat by si na nich
chtěli parkovací místa pro svoje
auta. Ve všech třech případech
ale rada města prodej neschválila
s tím, že magistrát v podobných
záležitostech postupuje zcela jinak. Po revizi podobných pozem-

ků, která probíhá už od roku 2014, „Problémy s parkováním jsou zjevné po celém městě. Zajímalo by mě,
je totiž občanům pronajímá.
existuje komplexní řešení ze
Michal KADLEC jaké
strany města a co máme říct lidem,
Na radu města se obrátili se žádostí kteří se s těmito problémy potýkao prodej pozemků tři občané Pros- jí. A není to pouze jejich problém.
tějova. Ve všech případech se jednalo Jedná se o průjezdnost a bezpečo parcely před jejich domy o výmě- nost v daných ulicích. Lidé parkují
rách od 10 do 40 metrů čtverečních. svá auta na krajnicích silnic, protože
Proti prodeji jsou však jak sami radní, parkovací místa si nemohou vybutak jednotlivé odbory magistrátu od dovat sami na pozemcích, které jsou
životního prostředí po odbor dopra- v majetku města,“ uvedl Aleš Matyvy. Žádosti občanů se zamítavým sta- ášek, lídr opozičního uskupení (Na
noviskem konšelů se probíraly také rovinu!).
během středečního mimořádného „Náš odbor řeší nelegálně umístěné
jednání zastupitelstva.
odstavné plochy na veřejných pro-

stranstvích v Prostějově už od roku
2014. Od té doby a po rozsáhlé revizi všech pozemků bylo zjištěno, že
parkovací místa užívají občané velice
často na pozemcích ve vlastnictví
magistrátu. Od té doby měl náš odbor uloženo tyto pozemky občanům
pronajímat za nájemné ve výši dvou
set korun za metr čtvereční ročně.
Ve všech třech lokalitách, které jsou
nyní v souvislosti se žádostmi o prodej parcel projednávány, už máme
podepsaných několik nájemních
smluv. A stejně tak doporučujeme
postupovat i v dalších případech,“
vysvětlila stávající systém Alexandra

Klímková, vedoucí odboru správy
a údržby majetku města prostějovského magistrátu.
„V těchto záležitostech postupujeme
koncepčně. Existují dvě možnosti, jak
legalizovat parkování na pozemcích
města, za které dříve občané neplatili.
Buď jde o pronájem, nebo výpůjčku
pro občany s průkazem ZTP. K prodejům vydáváme záporná stanoviska. Na těchto pozemcích jsou totiž
inženýrské sítě, a pokud bychom je
prodali, může se stát, že při opravách
těchto sítí by nás majitel na pozemky
nepustil nebo by řekl, že je na svém
pozemku prostě nechce. To nehodlá-

me dopustit,“ přidal Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora
Statutárního města Prostějova.
I opoziční zastupitelé tak uznali, že
prodej těchto parcel není z důvodu
umístěných inženýrských sítí vhodný. Vyzvali ale radní, aby posuzovali
jednotlivé případy zvlášť a uvažovali
například o slevách při pronájmech,
zejména pro seniory.
Od roku 2014 odhalil odbor správy
majetku na 400 případů, kdy občané
bezplatně parkovali na pozemcích
města, a dokonce si vybudovali nelegálně například asfaltovou odstavnou
plochu.
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Konstelace hvězd Prostějova
Krásné jarní počasí vyžene Prostějovany do přírody, kterou v rámci
možností vezmou útokem. Mnohé z nás tak po dlouhé době naplní optimismus a chuť do života. Zůstane však otázkou, zda nám úsměvy
z tváří nezmizí při pohledech do peněženek.
BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Hlavou vám běží jen samé negativní věci. Je potřeba změnit prostředí,
v tom současném se jen dusíte. Nikdo po vás nechce, abyste se stěhovali, ale například krátká pauza ve vztahu s partnerem by nebyla od věci.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Možná to bude otázka náhody nebo
souhry šťastných okolností. Tento
týden se ale každopádně můžete
těšit na zajímavé finanční bonusy,
které poplynou na váš účet. Někdo
totiž začne splácet letité dluhy.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Dávejte se si pozor na to, co a komu
říkáte. Hodně lidí v těchto dnech
čeká na vaši chybu a špatně mířené
slovo vám může způsobit velké problémy. Snažte se být ke všem slušní
a uctiví. Vyplatí se to.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Po dlouhých týdnech nudy najednou nebudete vědět, kam dřív skočit. Otázkou pro vás bude, zda nenadálý stres a spěch uvítáte a bude pro
vás výhodou, nebo se v práci i doma
takzvaně uvaříte.

LVI – 22. 7. až 22. 8.
Chvíle strávené mezi vámi a životním partnerem se konečně ponesou
ve smířlivějším duchu, hádky skoro
ustanou. Konečně si řeknete i vlídnější slova, čímž zřejmě definitivně
zažehnáte životní krizi.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Snažíte se rozhodovat skoro o všem
a druzí se vám bojí sdělovat své názory. Možná jste si toho dosud nevšimli, ale šíříte kolem sebe strach.
Nyní ale nastane povstání, lidé se
proti vám vzbouří.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Rádi nakupujete přes internet a rizika s tím
spojená ignorujete. A to se vám v následujících dnech vymstí. Objednáte
si zboží u podvodníka, který vás obere o peníze. A ty vám budou hodně
chybět v rodinném rozpočtu.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Vy byste se měli daleko více věnovat
fyzické práci, například na zahrádce
nebo při zvelebování vlastního příbytku. Chybí vám totiž pohyb, což
je vidět na vaší tělesné schránce. Zapojte do práce i členy rodiny.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Poslední dobou se zaobíráte jen samými vážnými věcmi a z tváře vám zmizel nejen úsměv, ale i pověstný výraz
optimismu a naděje. Teď ale všechno
vypusťte z hlavy, blíží se okamžiky
pohody a radosti. Uvidíte.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Doma nebude o co stát, spory z posledních týdnů ještě více „nakynou“
a navíc se do nich zapojí skoro všichni
členové rodiny. Do not vám nahraje
služební cesta, kterou vám nařídí váš
šéf.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Dostanete geniální nápad, jak si finančně přilepšit, aniž byste museli
nějak tvrdě fyzicky pracovat. Chce
to jen jediné, a to zapojit do svého
plánu ještě jednoho člověka, kterému stoprocentně věříte.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Potkáte
člověka, do kterého se bezhlavě
zamilujete. Háček je ovšem v tom,
že jste dlouhá léta zadaní. Pokud
půjde jen o letmý flirt, budiž. Ale
zdá se, že jiskra opravdu přeskočí
a založí požár.

nákupní
servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: SÝRY
SÝRY...
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Sýr je mléčný výrobek, který obsahuje velké množství živin, hlavně bílkovin,
dále tuky a ostatní složky mléka. Na celém světě se vyrábí stovky typů sýra, existuje více různých systémů jeho dělení a připravuje se v nejrůznějších podobách.
Lépe stravitelný je měkčí sýr, nejhůře pak plísňové a zrající sýry. Sýr se požívá
syrový, vařený, pečený, uzený i smažený, samotný nebo s různými přílohami.
Může být ale i součástí různých omáček nebo zálivek. Připravuje se prostě na
tisíc způsobů, a proto je tuze dobré vědět, že nejlevnější přírodní Lučinu i plátkový 30% Eidam nabízí Tesco, ten 45procentní Billa. Kdo holduje hermelínu,
měl by navštívit Penny market. Tradiční mozzarellu a specifické Olomoucké
tvarůžky nabízí za nejvýhodnější cenu Kaufland. Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 7. dubna 2021.

Blokové îLÔWüQt
PüVWDYURFH

Zveřejňujeme termíny a lokality pro bloková čištění města Prostějova:
úterý 13. dubna: Kpt. O. Jaroše + parkoviště (K. Svolinského-průchod), A. Fišárka, B. Dvorského, C. Boudy, S.
Suchardy, Kpt. O. Jaroše – parkoviště, C. Boudy – parkoviště, komunikace + parkoviště (Kpt. O. Jaroše – C. Boudy)
čtvrtek 15. dubna: Melantrichova (Březinova-Polská), Nerudova (Plumlovská-Melantrichova), E. Králíka +
parkoviště, Polská, Ruská, nám. Práce, Dělnická, Březinova, Dykova, Bezručovo nám., průchod Florián.nám.Dykova (Starorežná), cyklostezka Floriánské nám.- Dykova (Starorežná), Plumlovská komunikace SSOK (Nerudova - kruh. objezd) pravá strana směr Krasice

JARNÍ ÚKLID 2021
PROSTĚJOV Jarní úklid proběhne v Prostějově stejně jako obvykle v měsíci dubnu. Zahájen bude dnes, tj. v úterý 6.
dubna 2021. Počínaje tímto dnem budou po městě rozmisťovány velkoobjemové kontejnery v termínech níže uvedeného seznamu.
Stejně jako každý rok se bude odpad třídit na velkoobjemový (jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno
ho umístit do popelnic (např. koberce, linolea, starý nábytek) a biologický (odpad ze zahrad).
Kontejnery budou na místě vždy v určený den od 15.00 hodin do naplnění, nejdéle však do 18.00 hodin. Naplňování
každého kontejneru odpadem bude sledováno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové společnosti
FCC Prostějov, jelikož jsou určeny pouze pro velkoobjemový a zahradní odpad.
Do těchto van není možné odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat do kontejnerů větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).
pondělí 12. dubna: Fanderlíkova – u Sezaka * Fanderlíkova-školka * Kpt. O. Jaroše * Za veledromem naproti č.8
úterý 13. dubna: Šárka – Spitznerova * Dolní-parkoviště u věžáků č. 26 * Jezdecká - Puškinova * Husovo nám.-u školy
středa 14. dubna: Arbesovo nám. * sídl. E. Beneše – Květná –Sportovní * V. Nezvala * nám. Spojenců
čtvrtek 15. dubna: Trávnická-střed * Švabinského * Havlíčkova 43 * Joštovo nám.
pátek 16. dubna: Dobrovského – Tylova * Libušínka * Dobrovského-parkoviště za obchodem * Vodní - Mlýnská
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.

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: Prostějov
Obec: Prostějov,
Obec: Prostějov
Dne: 5. 5. 2021 od 7:30 do 11:00 Dne: 7. 5. 2021 od 7:30 do 15:30
Kralice na Hané
Dne: 3. 5. 2021 od 12:30 do hodin. Vypnutá oblast: celé ul. Sa- hodin. Vypnutá oblast: obou14:30 hodin. Vypnutá oblast: dová vč. občerstvení a chat u Hlou- stranně část ul. Západní od ul.
Spedition Feico spol. s.r.o., Mb čele, Na Výsluní, Krásná, Sportovní Plumlovská (č. 2 a 3) po č. 68
č. 9 a od č. 48 po ul. Květná, ul. Květ- a restauraci Pod Kaštany vč. č.
Tool s.r.o. v Kralickém Háji.
ná od č. 3 po č. 21, ul. Příční obou- 56 a 60, prodejny Gala, dále celá
Obec: Prostějov
Dne: 4. 5. 2021 od 8:00 do 10:00 stranně od č. 13 a 4 po ul. Sadová.
ul. J.V. Myslbeka vč. garáží, pravá
hodin. Vypnutá oblast: Husovo Obec: Stražisko, Maleny,
strana ul. Plumlovská od č. 180
Suchdol, Jednov
nám. č. 2 – 42.
po č. 188, levá strana s č. p. 919
Dne: 5. 5. 2021 od 7:30 do 15:30 (Ceha Trading s.r.o.), zahrada
Obec: Ondratice
Dne: 4. 5. 2021 od 8:00 do 10:00 hodin. Vypnutá oblast: celé obce parc. č. 85/22 a dále č. 173, 175,
hodin. Vypnutá oblast: Ondrati- Stražisko, Maleny, Suchdol, Jed- celé ul. Zahradní, Višňová, Mece – jednostranně ulice od č. 177 nov (včetně přilehlých chatových ruňková, Jabloňová, Třešňová,
po č. 158 (mimo č. 158), obou- oblastí). Odběratelská trafostani- Luční, Ovocná, Slunečná, ul. Čestranně od č. 74 a 68 po č. 77 ce Stražisko Osik (č. 300820).
chovická – jednostranně od č. 4
a 72. Oboustranně ul. od č. 124 Obec: Kralice na Hané
po č. 40, ul. Na Blatech od č. 2 po
a 167 po č. 83 a 94 a dále jed- Dne: 6. 5. 2021 od 7:30 do 15:00 č. 20, 3, 9, ul. K Rybníku mimo
nostranně od č. 159 po č. 176. hodin. Vypnutá oblast: Kralice na č. 7, 9, 11, 28.
Hané č. 391, 324, 325 na ul. Zátiší.
Dále č.p. 53, 128, 44, 19 a 20.
EG.D, a.s.

Ekocentrum Iris
Husovo nám. 67, Prostějov
* 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
k soutoku Hloučely s Romží. Od něj 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.
* od středy 14. do úterý 20. dubna je
na programu PUTOVÁNÍ ZA STUDÁNKAMI. Trasa pro všechny věkové
skupiny, kterou si můžete projít sami,
povede od zastávky MHD v Čechovicích polními cestami na Záhoří, kde
najdeme postupně 3 studánky. Odtud se
potom vrátíme zpět do Čechovic nebo
do Domamyslic. Trasa bude vyznačena fáborky a doplněna hravými úkoly
a informacemi pro děti i dospělé. Délka
trasy asi 7 km.

Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 13. dubna od 17.30 do 19.00
hodin se koná webinář
JAK ELIMINOVAT NEGATIVNÍ
DOPADY PANDEMIE NA PSYCHIKU? Obsahem je orientace v základních pojmech teorie stresu, zamyšlení nad druhy stresu, které nám
aktuální situace přináší, vhodné zvládací strategie, duševní hygiena v době
pandemie a locklownu a relaxační techniky (zvládání akutní situace stresu).
Lektorkou je Anna Bartoušková.
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

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

21040910417

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
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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
do 31. prosince
O HISTORII PROSTĚJOVSKÉ
ŽIDOVSKÉ OBCE
výstava věnující se historii prostějovských synagog a modliteben, která aktuálně zdobí hlavní sál Husova sboru
Církve československé husitské

Zlatá brána
nám. T.G.Masaryka, Prostějov
do 26. dubna
BESTIÁŘ
výstava obrazů Luďka Musila

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

Kino
Metro 70
Školní 1, Prostějov
MOJE KINO LIVE

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

nabídka realit a nemovitostí / řádková inzerce / vzpomínky
KOUPÍM

REALITY

Koupím větší byt s lodžií - novostavbu GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
5 mil. Kč. Tel.: 737 827 329
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
S přítelem sháním ke koupi chatu, a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starochalupu. Tel.: 605 011 594
žitnosti, zlaté šperky 1g/1000 Kč. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům
Hledáme ke koupi rodinný dům nebo
alespoň parcelu k výstavbě. Tel.: 732 116 877 za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
Pronajmu byt 2+1 v Prostějově.
Tel.: 704 416 641.
Platba v hotovosti za váš zajímavý
Mladý pár koupí k užívání zahradu/sad starý nábytek a bytové doplňky jako
v obci Tištín či blízkém okolí. Do 150 000 Kč. obrazy, grafiky, starožitné zbraně
Platíme hotově. RK nevolat. Tel.: 702 857 498
i vzduchovky, lustry, lampy, hodiny, hodinky kapesní i náramkové,
Pronajmu dlouhodobě garáž v Pv, rádia, fotoaparáty, porcelán figurv ul. Rumunská, 1000 Kč měsíčně, ihned ky i servisy, sklo, lidovou keramik užívání. Tel.: 702690449
ku, staré hračky, šperky ze stříbra
a zlata i zlomkové, bižuterii, mince,
bankovky, známky, vyznamenání,
odznaky, staré knihy, plakáty, pohlednice a spoustu dalších věcí nejraději
celou pozůstalost.
Zavolejte přijedu - rychlé a seriózní
jednání. Tel.: 605 138 473
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Za pouhou desetikorunu
si můžete v tomto týdnu
podat inzerát v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.

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

Dnes, tj. 12. dubna 2021
vzpomínáme 1. smutný rok,
co nás navždy opustila
paní Alena KRČOVÁ.
Vzpomíná manžel Jaroslav,
dcera Ivana a vnučka Monika
s rodinou.

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 1. dubna 2021
uplynul jeden rok od úmrtí
paní Jany CETKOVSKÉ,
rozené Prášilové z Tištína.
Za tichou vzpomínku děkuje
sestra Hana s rodinou, rodiče,
dcery Kristýna, Lucka,
syn Marek a vnoučata.

Tak jak v Tvých očích byla láska
a dobrota, tak nám budeš chybět
do konce života.

Dne 16. dubna 2021
uplyne 4. smutné výročí
od chvíle, kdy nás opustil
pan Oldřich SLAVOTÍNEK
z Krasic.
S láskou v srdci vzpomínají
manželka Svatava a syn Oldřich
s rodinou.

OMEZENÝ PROVOZ:





GRATULACE

16011421482

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

SLUŽBY

Dne 14. dubna 2021
se dožívá významného
životního výročí
paní Věruška ALTMANNOVÁ.
Z celého srdce jí přejeme
pevné zdraví, spokojenost
a lásku všech, kteří ji mají rádi.
Milující rodina.

Ženy s přibývajícími léty nestárnou.
Jen se stávají moudřejšími,
bystřejšími a elegantnějšími.

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

Dne 17. dubna 2021
oslaví
paní Irena KNOBOVÁ
z Čunína
své 80. narozeniny.
Mnoho zdraví, štěstí
a spokojenosti do dalších let
přejí děti s rodinami a přátelé.

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
Sekání vzrostlé trávy, prořez dřevin,
čištění pozemků. Ivo Kroupa
tel.: 605864140

FINANCE

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE

je v PÁTEK,
16. dubna, 10.00 hod

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428
Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330
Nabízíme refinancování nebankovních půjček, vyplácíme exekuce,
sesplatněné a odstoupené nebankovní půjčky, zpětný leasing nemovitostí ( bydlíte dál ve svém), konsolidace.
NUTNÉ RUČENÍ NEMOVITOSTÍ.
Volejte: 776 062 620.
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Žádný čas není tak dlouhý,
aby dal zapomenout.

Dne 7. dubna 2021
jsme si připomenuli
20. výročí úmrtí
paní Marie FOFOŇKOVÉ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
syn Karel s rodinou
a vnučka Veronika s rodinou.

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

Dnes, tj. 12. dubna 2021
by se dožil 65 let
pan Josef RYŠÁNEK.
Všichni, kdo jste jej znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka Hana,
dcera Pavlína a syn Michal
s rodinami.

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

Na ulici Vápenice 19 máme
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Dne 16. dubna 2021
uplyne 6. smutný rok ode dne,
kdy nás opustil starostlivý a obětavý
manžel, tatínek a dědeček,
pan Miroslav POLÁK
z Prostějova
a zároveň dne 23. dubna 2021
by se dožil 82 let.
Děkujeme všem,
kdo vzpomenete s námi.
Manželka Irena, syn Miroslav
a vnoučata Natálka a Mareček.

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

.ġ

Ruce Tvé už nikdy nepohladíme,
Tvé srdce v nouzi nám neporadí,
lásku Tvou už nikdo nenahradí.
Díky za to, čím jsi nám v životě
byla, za každý den, který jsi
s námi žila, tvůj odchod stále bolí,
na Tebe zapomenout nedovolí.

Dne 18. dubna 2021
uplyne 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Marie ŽUPKOVÁ.
S láskou v srdci vzpomínají
manžel Leopold a syn Jaroslav.

Dne 6. dubna 2021
uplynul 1. smutný rok,
kdy nás navždy opustila
paní Zlatuška ŠPIČÁKOVÁ.
Všichni, kdo jste ji měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkují synové Josef , František
a dcera Věra s rodinami.

Co osud vezme, nevrací,
i když nám srdce krvácí. Ta rána
stále bolí a zapomenout nedovolí.

Dne 11. dubna 2021
by se dožil 90 roků náš milovaný,
moudrý a nejlepší tatínek,
dědeček a pradědeček,
pan Stanislav JANKŮ.
S láskou a úctou
na Tebe moc vzpomínáme
a moc nám scházíš.
Děkujeme všem,
kteří vzpomenou s námi.
Dcera Stanislava s rodinou
a syn Roman s rodinou.

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

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

Dne 14. dubna 2021
vzpomeneme 15. výročí úmrtí
pana Antonína MACHA
z Bílovic.
Kdo jste jej znali,
vzpomeňte s námi.
Děkují manželka a děti
s rodinami.

Dne 16. dubna 2021
by se dožil 90 let
pan Ladislav SPÁČIL
z Čehovic.
Za tichou vzpomínku děkují
a stále vzpomínají syn Ladislav
s manželkou, vnoučata Veronika
a Viktor s rodinami.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

Dne 13. dubna 2021
vzpomeneme 7. smutné výročí,
kdy nás opustila
paní Marie RIEDLOVÁ.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel Rostislav, syn Petr
a dcera Jitka s rodinami.

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 8. dubna 2021
jsme vzpomenuli 13. výročí úmrtí
paní Petry VYCHODILOVÉ,
rozené Prášilové.
Za tichou vzpomínku děkují
sestra Hana s rodinou,
dcera Terezka, rodiče a Lída.

Dne 15. dubna 2021
vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí
paní Marie ŠTACHOVÉ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Štachova
a Chybova.

Pohřební služba Pavel Makový,
Drozdovice 79 a Brněnská 104, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004
Pohřební služba FCC Prostějov,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Jan Macek 1952
Ivaň Pondělí 12. dubna 2021
Květoslava Juroszková 1933 Otaslavice Bořivoj Loubal 1939 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Marie Vitásková 1936 Čechy pod Kosířem Zdeněk Straka 1941 Otaslavice 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jana Javoříková 1944
Určice Úterý 13. dubna 2021
Anna Kubátová 1930
Prostějov Zdenka Berousková 1932 Kostelec na Hané 14.00 kostel Smržice
Josef Hengl 1946
Kralice na Hané Středa 14. dubna 2021
Jiřina Šťastná 1937
Prostějov Roman Soldán 1964 Brodek u Konice 10.00 kostel Kostelec na Hané
Marie Hochmanová 1953
Prostějov Čtvrtek 15. dubna 2021
Bohuslav Urban 1940
Smržice Vlastimila Prokešová 1936 Niva 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pavel Čech 1956
Prostějov Vlasta Sekaninová 1944 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Stanislav Folkman 1955
Suchdol
Věra Vymětalová 1931
Prostějov Anastázie Šafaříková 1953
Držovice Doc. PhDr. Mikuláš Matúška CSc. 1938
Zdeňka Korbařová 1936
Prostějov Ludmila Procházková 1945 Mostkovice
Vyškov
Marie Faltýnková 1952
Držovice Marie Průchová 1929
Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Vladimír Čížek 1951 Dzbel
Marie Králová 1929 Prostějov
Jiřina Karlíčková 1926 Prostějov
Jarmila Gromusová 1937 Prostějov
Ing. Jiří Herejk 1930 Prostějov
Jaroslava Kulíšková 1964 Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 12. dubna 2021
Renáta Nevrlová 1956 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Středa 14. dubna 2021
Čestmír Všetička 1946 Prasklice 14.00 Obřadní síň Prostějov
Pátek 16. dubna 2021
Ivana Mazúchová 1965 Čelechovice na Hané 11.45 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
JUDr. Alois Grumlík 1952 Prostějov Středa 14. dubna 2021
Vladimír Horák 1948
Biskupice Hedvika Otrubová 1920 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Petr Augustin 1947
Držovice
Jaromír Daniel 1951
Olomouc Kristina Šupová 1928
Prostějov

12. dubna 2021
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Navzdory covidu
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UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
JE V PÁTEK
16. DUBNA
V 10.00 HODIN

HLEDÁTE PRÁCI?

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Manipulační dělník/ce 21 000-32 500 Kč nepřetržitý provoz střední odborné
Linaplast, Kralice na Hané
Operátor/ka
20 857 Kč
třísměnný
střední odborné
Kendrion, Prostějov
Svářeč/-ka
30 000-37 000 Kč dvousměnný
střední odborné
Bexim Paletten, Kostel. n/H
Operátor/ka výroby 18 389-21 800 Kč třísměnný
základní+praktická Maier CZ, Prostějov
Obsluha
20 160 Kč
nepřetržitý provoz základní+praktická Lakovna Adecolor, Pv
lakovacích zařízení
Operátor/ka
20 000-35 000 Kč nepřetržitý provoz střední odborné
DGPack,Kralický Háj
Obsluha strojů
20 160 Kč
třísměnný
základní+praktická Penam, Prostějov
Porážeč/-ka masa
20 500 Kč
jednosměnný
základní+praktická Makovec, Kostelec na Hané
Řidič/ka
22 200 Kč
pružná prac.doba základní+praktická Hopi, Kralický Háj
nákladního automobilu
Policista/ka
31 090 Kč
nepřetržitý provoz ÚSO
KrajskéředitelstvíOl.kraje,Pv
Skladník/-ce
19 044-27 772 Kč třísměnný
základní+praktická Maier, Prostějov
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

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

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

21040910411

nabídka pracovních míst

V porovnání s loňským rokem však
počet uchazečů o práci VZROSTL
PROSTĚJOV Navzdory upadající ekonomice kvůli pandemii covid-19 se nezaměstnanost
v Olomouckém kraji i přímo
v Prostějově opět snížila. V březnu
poklesl celkový počet uchazečů
o zaměstnání na 18 261, počet hlášených volných pracovních míst
pak naopak vzrostl na 7 449 a podíl
nezaměstnaných osob poklesl na
4,4 procenta.
K 31. březnu evidovala Krajská pobočka v Olomouci Úřad práce ČR
celkem 18 261 uchazečů o zaměstnání. „Jejich počet byl o 392 nižší než na
konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého
roku je však vyšší o 4 850 osob. Z tohoto počtu bylo 17 434 dosažitelných
uchazečů o zaměstnání ve věku od 15
do 64 let. Bylo to o 393 méně než na
konci předchozího měsíce, oproti
loňsku ale o 5 053 více,“ prozradil Jaroslav Mikšaník, analytik trhu práce
Úřadu práce ČR, Krajské pobočky
v Olomouci.
V průběhu měsíce března bylo nově
zaevidováno 2 046 osob. Ve srovnání
s minulým měsícem to je o 61 osob
více a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 65 osob
méně. „Z evidence během uplynulého
měsíce odešlo celkem 2 438 uchazečů.
Bylo to o 613 osob více než v předchozím měsíci a o 43 osob méně než
ve stejném měsíci minulého roku. Do
zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 898, což je o 479 více
než v únoru a o 91 v porovnání se stejném měsíci minulého roku. Hned 331
uchazečů o zaměstnání bylo umístěno
prostřednictvím úřadu práce, 540 bylo
vyřazeno,“ vypočítal Mikšaník.
Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých regionech Olomouckého

<FTQL-TCLUM¾RQDQéMCX1NQOQWEK·ąCFRT¾EGè4
SRGÉOQH]DPÈVWQDQÙFKRVREYRNUHVHFK
2,RPRXFNÅKRNUDMHDY¤5NY

kraje byl podobný – ve všech došlo
k poklesu nezaměstnanosti. „Na
Olomoucku se počet nezaměstnaných snížil nejvíce – a to o 246 osob.
K nejmenšímu poklesu došlo na
Šumpersku, a to pouze o 3 osoby. Co
se týká Prostějovska, tady bylo k 31.
březnu evidováno 2 258 nezaměstnaných, z toho 1 262 žen. Oproti
předcházejícímu měsíci zde došlo
k poklesu počtu lidí bez práce o 4
osoby. Aktuálně je na pobočce Úřadu práce v Prostějově registrováno 1
505 volných pracovních míst a podíl
nezaměstnaných zde činí 3,1 procenta. To je nejméně v Olomouckém
kraji,“ uvedl Jaroslav Mikšaník.
Ke konci uplynulého měsíce bylo na
Úřadu práce ČR, Krajské pobočce
v Olomouci 8 931 žen. „Jejich podíl
na celkovém počtu uchazečů činil 49
procent. V evidenci bylo dále 2 599
osob se zdravotním postižením, což
představovalo čtrnáct procent z celkového počtu nezaměstnaných. Na
konci března bylo evidováno 841 absolventů škol všech stupňů vzdělání
a mladistvých, jejich počet poklesl ve

srovnání s předchozím měsícem o 30
osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl naopak vyšší
o 229 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli pěti procenty,“ přidal
Mikšaník.
Podporu v nezaměstnanosti pobíralo
za břčezen 6 109 uchazečů o zaměstnání, což je 34 procent všech uchazečů vedených v evidenci. Kraj evidoval
k 31. březnu celkem 7 449 volných
pracovních míst. „Jejich počet byl
o 67 vyšší než v předchozím měsíci
a o 2 242 nižší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné
pracovní místo připadalo v průměru
2,5 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Jeseník (5,5). Z celkového počtu
nahlášených volných míst bylo 553
vhodných pro osoby se zdravotním
postižením, na jedno volné pracovní
místo připadalo 4,7 OZP. Volných
pracovních míst pro absolventy
a mladistvé bylo registrováno 1 650,
na jedno volné místo připadalo 0,5
uchazeče této kategorie,“ vyčetl z čísel
analytik trhu práce Úřadu práce ČR,
Krajské pobočky v Olomouci. (red)

21030510267
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Wolfova ulice
Marie OPLUŠTILOVÁ, Konice
Výhercezískává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

Rovněž patnácté číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKA 15. 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
Karšulín Roman
Jindřich DROBNÝ, Kostelec na Hané
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
HLODAVCŮ
Lucie NEČASOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
2, 9, 8, 5
Petr NAVRÁTIL, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ pro dvě osoby hodnotě 1 000 Kč.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Labyrintem na bájný Olymp o prázdninách
Miroslav PROCHÁZKA,Plumlov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na letní tábor.

20052960860

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

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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DÍTĚ NA TÁBOR V DUCHU......

CELTA, ŠITÁ, CAEN, ŘÍPA, VOLI, POINTA, NELAD, TANIN, ŠPACHTLE,
VILNÍK, PŮDA, PRTĚ, ÁRIETA, KLAD, MERA, ONEN, LEONKA, ZVYK,
TĚLO, CELULA, OCAS, PLOCHA, NÁHON, STRK, MĚNY, DOLE, FRONTY
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY
a graficky lehce poupravili věhlasného fotografa, který
bude mít od června do září v prostějovském muzeu velkolepou výstavu aktů…
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Známé české rčení „kdo nemovitost koupí, neprohloupí“ platí i nyní, a to navzdory složité pandemické situaci, která zasáhla celosvětovou
ekonomiku. Jsou zde určité jistoty – třeba ta, že trh
s nemovitostmi si jako jeden z mála udržel svou
pozici a sílu v současném turbulentním světě investic.

Fond NEMO investuje do komerčních nemovitostí na území České republiky. Investorům
tak přináší dlouhodobé a stabilní zhodnocení.
Nemovitostní fondy díky své transparentnosti a stabilnímu zhodnocení chrání

vaše prostředky před inﬂací. Objevte i vy
mnohé výhody investic do nemovitostních
fondů a staňte se spolumajiteli prémiových
kancelářských budov a získejte podíl na
výnosu z jejich pronájmů.

Jak úspory ztrácejí hodnotu
Lidé mají tendenci nechávat své úspory ležet pasivně
na běžných účtech v bankách, kde postupně mírou inflace ztrácejí hodnotu. Běžná míra inflace se pohybuje
okolo 3 procent ročně a během ekonomických krizí může
inflace značně stoupat k výrazně vyšším hodnotám.
Například pokud máte na běžném účtu úsporu 51 500
Kč, při míře inflace 3 procenta budou mít vaše úspory
po roce hodnotu 50 000 Kč.

21040910409

Nemovitosti jako
investiční stálice – výnosy
až 3 procenta nad inflací
Ani svět zmítaný pandemií nezastavil trend investování
do nemovitostí a nemovitostních fondů. Hlavními zdroji ovlivňujícími výkonnost nemovitostních fondů jsou
příjmy z pronájmu a změna hodnoty fondem vlastněných
nemovitostí. Pro klienty představují dlouhodobě stabilní výnos 1 až 3 procenta nad inflací nebo inflačním
očekáváním.
V zahraničí lidé do nemovitostních fondů investují
i 40 procent svých peněz vyčleněných na dlouhodobé
zhodnocení. V České republice je tento podíl mnohem
menší, pohybuje se kolem 10 procent. Koronavirus zájem
o investování mírně zpomalil, ale v prvních dvou měsících
tohoto roku zaznamenaly fondy napříč všemi segmenty
opět nárůst zájmu investorů.
Tento nárůst zájmu o investování potvrzují i zástupci
fondu NEMO a očekávají, že trend bude pokračovat.

Nemovitosti jsou v současné době jednou z nejbezpečnějších investicí
Fond NEMO je jedním z nejvýnosnějších nemovitostních zasažen v porovnání s ostatními sektory nejméně, se ukázafondů v České republice určených pro širokou veřejnost.
Ani během turbulentního období nezaznamenal jediný
ztrátový měsíc a svým klientům i v současné situaci vydělává
až 5 procent ročně.
Investuje do komerčních nemovitostí obsazených spolehlivými nájemníky s dlouhodobými nájemními kontrakty.
V současné době má fond ve vlastnictví kancelářskou budovu v Modřanech v ulici Mezi Vodami 31, kde sídlí společnost
Nestlé, nemovitost na Václavském náměstí 62 a nemovitost
v ulici Pekařská v Praze, kde sídlí společnost Volkswagen
Financial Services.
Zaměření fondu na sektor prémiových kancelářských nemovitostí, který byl i v nejdramatičtější fázi loňského roku

lo být vítěznou strategií.
Nemovitostní fond NEMO se zaměřuje především na projekty s nižší mírou rizika, které ale zároveň splňují požadavek
na vyšší hodnotu výnosu z pohledu tržního průměru. Vzhledem k pravidelným příjmům v podobě nájemného za prémiové
kancelářské prostory je i výnos fondu relativně stabilní a pohybuje se v rozmezí 0,3 až 0,5 procenta měsíčně. Výsledkem dané
investiční strategie by tak měla být schopnost dosahovat čistého
výnosu pro investory mezi čtyřmi až pěti procenty ročně.

Více o fondu a investování se můžete dozvědět v naší
nové kanceláři v Prostějově, Žižkovo náměstí 12.
Jaromír Karafiát - Tel.: +420 724 862 871
Drahoslava Dobešová - Tel.: +420 736 631 706
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SERVIS PRO ŽENY
ƔƔ Další díl strany nejen pro

Foto: www.prostejov.eu

V rámci kulatého jubilea
ozdobí budovu umìlecká
malba. Co je pøipraveno dál?
strana 23

Èada znovu
hlavním kouèem
volejbalistek!
Jak bude vypa
dat MMarek SONNEVEND
UHDOL]DĀQtWìP
"

něžnější pohlaví, která se na
stránkách Večerníku objevuje již
plných deset let!
dvoustrana 24-25
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EXKLUZIVNĚ

PROSTĚJOV Už ve druhé polovině uplyP
nulé sezóny došlo k návratu Miroslava Čady
n
(n
(na snímku uprostřed) do realizačního týmu
pr
prostějovských volejbalistek, když se bývalý
dlo
dlouholetý kouč a nyní sportovní ředitel VK
dočasně stal asistentem trenéra. Teď do toho
zkušený i uznávaný odborník ale šlápne ještě víc: v novém
ročníku 2021/22 opět bude hlavním lodivodem Hanaček!
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NÁKUPY Z DOMU
ƔƔ Tematická strana dnešního
vydání se zaměřila na nabídku
e-shopů, jejichž tržby v posledním roce logicky vzrostly...
strana 28

ŠLÁGR VEČERNÍKU – FOTBAL
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Další výzvaSőLMHGH
9\VRĀLQD

ƔƔ V neděli 18. dubna by oslavil své
75. narozeniny prostějovský rodák
Oldřich Machač, vynikající hokejový
obránce a československý reprezentant.
ƔƔ Se ztíženým průjezdem musí počítat řidiči v Přemyslovicích, přímo
v centru obce je kvůli opravám silnice
zřízen od minulého týdne kyvadlový
provoz.

Souboj s Jihlavou
vysíláá ÈT SPO
ORTT

vs.

ƔƔ V semifinále turnaje v egyptském
Šarm aš-Šajchu skončila prostějovská
tenistka Anna Sisková. Proti nasazené
jedničce Ya-Hsuan Lee se sice dostala
do vedení a dokonce nadělila soupeřce
kanára, ale v dalších dvou sadách na
svůj výkon nenavázala a prohrála 6:0,
2:6, 4:6.

PROSTĚJOV Jarní část
Fortuna:Národní ligy začali prostějovští fotbalisté výborně, když vyhráli
jak ve Varnsdorfu, tak i v azylu žižkovské Viktorie. Potom ale zaškobrtli s Vlašimí, ale výhra nad pražskou Duklou a po-dařená partie na půdě Táborska potvrdili, že
soubor kouče Pavla Šustra je v parádní formě.
rmě.
Před sebou mají nyní druhý „anglický“ týden
ýden
v řadě a dva soupeře ze spodní poloviny tabulky
bulky
druhé nejvyšší soutěže – exprvoligovou Jihlavu a poslední Vyšehrad.
Klub FC Vysočina neprožívá zrovna vydařené jaro. Ač bývá většinou
řazený ke spolufavoritům soutěže, týmu se dlouhodobě tentokrát nedaří. Jihlava se trvale pohybuje v této sezóně kolem 10. místa. A v jarní části si tuto pozici nevylepšila, spíše naopak. Vše začala remíza
s beznadějně posledním Vyšehradem. Následovala domácí ztráta
s Ústí nad Labem, vysoká prohra 0:4 v Hradci Králové i další porážka
v Líšni. Prvních tří bodů se výběr kouče Křečka dočkal až minulý pátek, kdy gólem Klobásy z 86. minuty zdolal Třinec.
Jihlavští do jisté míry platí daň z nezkušenosti. Věkový průměr týmu
činí pouze 21 let, přičemž zdaleka nejzkušenějším hráčem je třiatřicetiletý Matúš Lacko. Na vině je i ekonomická situace, po odstoupení
generálního partnera PSJ z před třemi roky se oddíl potácí ve finančních těžkostech.
Jestliže se pak něco Jihlavě dařilo, tak to bylo hledání střelce. Respektive střelců, hned dva hráči se totiž prosadili už čtyřikrát, a sice Tomáš
Smejkal a Filip Vedral. Nejvíce času na hřišti ale trávili již zmíněný
Lacko a Tomáš Vlček, bezmála 1500 minut.
Podobně jako třeba Táborsko, i Jihlava disponuje takřka mezinárodním týmem. Kromě početného kontingentu Slováků totiž má mezi
sebou hráče i z Jižního Sudánu, Trinidadu a Tobago či z Ekvádoru.
Jak konfrontace eskáčka s Jihlavou dopadne? To zjistíme už tento
čtvrtek 15. dubna. Utkání začíná ve 14.30 hodin a z areálu SCM Za
Místním nádražím v Prostějově jej bude v přímém přesnou vysílat
ČT SPORT! (sob)

ƔƔ Od dnešního dne, tj. pondělí 12. dubna, bude znovu otevřena
plumlovská Jednota COOP, která
byla z důvodu karantény uzavřena od
25. března.
ƔƔ Obyvatelé Karafiátovy ulice v Konici se nemusí bát, i v době uzavření
kvůli opravě mohou očekávat vývoz
odpadů – ujistil o tom na Facebooku
starosta města Michal Obrusník.
ƔƔ Chystáme se na tréninky, vzkazují
fotbalisté z Klenovic, Kostelce na Hané
či Konice. Minulý týden s blížícím se
nouzovým stavem ve velkém finišovali
s přípravou trávníků.

21040610388
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VELKÝ NÁVRAT. Výstava
o synagogách pokraèuje
PROSTĚJOV Zajímavou a pěknou výstavu mohli v minulém roce
zhlédnout návštěvníci prostějovského Špalíčku. Expozice věnovaná prostějovským synagogám přibližovala osudy nejen staveb
jako takových, ale taky jejich správců a dále význačných členů židovské obce Prostějova. Přestože však výstava proběhla už loni,
lidé si ji mohou prohlédnout i nyní. A to přesto, že muzeum je
z důvodu vládních nařízení zavřené.

2TQUV÷LQXUMÆU[PCIQI[OQåP¾\CPKMN[8P÷MVGTÚEJX\RQOÊPM¾EJCVCM[XRQMTCéWLÊEÊXÚUVCX÷CNGåKLÊF¾N
Foto: Facebook

Michal SOBECKÝ
„Aktuálně ozdobila hlavní sál Husova
sboru Církve československé husitské v Prostějově. Výstavou se do kostela, který od roku 1904 do roku 1945
sloužil prostějovské židovské obci
jako hlavní templ, vrátila připomínka
jeho dávné historie spolu s historií
prostějovské židovské obce,“ uvádí
Muzeum a galerie v Prostějově k výstavě, jejímž kurátorem a duchovním
otcem je Filip Gregor.
Výstava byla ve Špalíčku formou informačních panelů. A nejinak je tomu
i nyní v Husově sboru, původně synagoze. Jen na odborný výklad si budou
muset zájemci ještě počkat. „Celkem
patnáct informačních panelů bylo
loni k vidění v galerii Špalíček, teď se
na rok přesunuly do kostela v Demelově ulici. Spolupořadatelem výstavy
Prostějovské synagogy a modlitebny
je spolek Hanácký Jeruzalém, který
prostřednictvím akcí s židovskou tematikou tuto problematiku podporuje a ve spolupráci s Muzeem a galerií
v Prostějově rozvíjí,“ uvádí na svých
internetových stránkách muzeum.
Své prostory ve Špalíčku poskytuje
výstavám k židovským tématům pravidelně. V předešlém roce to byla například expozice mapující moravské
synagogy, cestu T. G. Masaryka do
Izraele nebo židovské členy odboje
z období II. světové války.

3URVWøMRYKOHG¿DPDWÇUVNÇNDSHO\

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

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

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

Hýbejte se!
PROSTĚJOV Dostat lidi do pohybu. Tento nemalý cíl si dal projekt
a výzva 10 tisíc kroků. Nyní shání
zájemce všeho věku o to nezůstat
doma sedět a něco dělat. I při současných vládních zákazech. Cílem
projektu je motivace k pravidelné
aktivitě vykonané po svých vlastních nohou, a to alespoň po dobu
jednoho měsíce. Už jen pravidelný záznam a sledování aktivity
nám pomůže lépe porozumět našim pohybovým návykům. Zdůraznit je třeba, že než objem jsou
důležitější pravidelnost, svižnost
a příjemné prostředí.
Výzvu v posledních dnech vyslyšela
celá řada organizací. Včetně Sport-

VÝZVA
10 TISÍC
KROKŮ

centra DDM Prostějov a Ekocentra
Iris. Spolu tak přichystaly několik tras, navíc plných zajímavostí,
a připojily se tak k výzvě. „My jsme
se jako Sportcentrum – dům dětí
a mládeže přihlásili coby spolupořadatelé, neboť jsme tuto iniciativu
přivítali, ostatně v našich hlavách
obdobná akce rovněž klíčila. Jelikož
kolegové z Partnerství pro městskou
mobilitu na měsíc květen již plánují
tradiční akci ‚Do práce na kole‘, rozhodli jsme se pokračovat v 10 tisících krocích na vlastní pěst,“ uvádí
osazenstvo Sportcentra. Trasy, které
uveřejnilo na svém webu, doporučuje pak těm, kteří nemají krokoměr
nebo chytrý telefon.

vizitka regionálního autora
pro výstavu
s Janem Saudkem RENÉ
3URĀIRWtP

Å3URNUiVX]DFK\FHQpKRRNDPçLNX´

Vzkaz pro pana Saudka

Å0LVWĨHUiGVHV9iPLRVREQęVHWNiP´
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v muzeu
Chcete vystavovat

u
uddkeem?
Saau
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Bydlištì
Prostìjov

PROS
STÌ
ÌJOV Na letošní léto
je do prostìjovského muzea
naplánovaná výstava svìtovì
uznávaného fotografa Jana
Saudka, která nepochybnì
pøitáhne pozornost velkého
PQRçVWYt OLGt QHMHQ ] 3URVtìjova. A i právì váš snímek
PģçHEìWMHMtVRXĀiVWt6WDĀt
pokud nám do redakce pošlete fotografické akty.
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POKUD SE CHCETE SVĚŘIT
VEČERNÍKU, JAK ZVLÁDÁTE
10 000 KROKŮ, PIŠTE NA E-MAIL:
REDAKCE@VECERNIKPV.CZ
NEBO VOLEJTE 608 706 148!

* Dubnová výzva pro zastánce aktivního životního stylu
* Cílem je ujít průběžně deset tisíc kroků denně
(zhruba tři kilometry)
* Zaznamenat se mají tyto kroky na aplikaci
nebo přes chytré hodinky
* Výkony následně zasílat na web 10 tisíc kroků
* Ohodnoceny jsou následně body, třeba podle indexu BMI
* Za plnění výzvy organizátoři slibují ceny

Seriál NAUČNÉ STEZKY
PROSTĚJOVSKA - 10. díl
Připravil: Michal Sobecký

Pøedstavujeme sedmého tvùrce aktù, Nenápadná krása.
který bude vystavovat s Janem Saudkem

Akce se setkala s nemalým ohlasem
veřejnosti. Do pohybu se dle informací Večerníku daly stovky lidí.
„Ano, slyšel jsem o tom. A možná
se toho zúčastníme, zkusím se domluvit s manželkou,“ usmívá se Zdeněk Balcařík ze smržického Klubu
českých turistů. Podpoří podobné
výzvy pohyb, zejména u mladých?
„Myslím si, že určitě. Když vidím, jak
se lidi zapojují do podobných chodících akcí. Věřím, že to bude mít
úspěch,“ poznamenal.
(sob)

Malý Kosíø má
M

co
c nabídnout

Velký
lk Kosíř? To už je dnes
d kl
klasika.
k Kdo
d by
b neznall Hanácký Mont Blanc. Už méně lidí však ví, že je i Malý Kosíř. A ještě méně, že i přes oba tyto vrcholy vede naučná
stezka. A po ní jsme se vydali tentokrát.
Jde vlastně o takovou odbočku naučné stezky Velký Kosíř.
Navazuje na ni právě na vrcholu Kosíře. A i když jde takříkajíc „bokem“, i tak má rozhodně co nabídnout. Dokonce
možná víc než původní a mnohem známější stezka. Cesta
z Velkého Kosíře zase tak záživná není. Až okolo Slatinek
začíná být krajina zajímavá. Směrem na Malý Kosíř totiž
přibývá zajímavých terénních nerovností, keřů, stromů,
i zakrslých. A taky malých jezírek a mokřadů mezi skalami,
částečně pozůstatky těžební činnosti.
Malý Kosíř ale má dar okouzlit. Travnaté kopečky, na nich
lesíky, spousta ptactva. Na vrcholu pak najdete kříž s klekátkem a modlitbou ke svatému Antonínovi. A také kapli
zasvěcenou stejnému svatému. Velmi vkusná a do prostředí 2Q\QTCċPG\CDNQWFÊVG6TCUCPCDÊ\ÊR÷MPQWRąÊTQFWCNGVCMÆ
wRCVP÷\PCéGPQWUVG\MW
Foto: Michal Sobecký
zapadající dřevěná stavba se sem vyloženě hodí. Zaujme
rozhodně i obří kříž na úplném vrcholu Malého Kosíře.
Nauèná stezka Velký kosíø II
Ovšem zpět k naučné stezce. Ta je, mírně řečeno, neviditelná. Tabule sice najdete, značení je však špatné až neexistují- Umístìní:
východní svah Velkého
cí. Pokud ale přeci jen jste rozhodnutí jít po stezce a nechat
Kosíøe, Malý Kosíø,
se o okolí informovat, doporučujeme využít některou z inoblast
mezi
Slatinkami
a Slatinicemi
ternetových map.
2 000
Když tak učiníte, dozvíte se mnoho. Třeba právě o Malém Vznik:
8,4 kilometrù
Kosíři. Jedná se o přírodní památku s řadou chráněných Délka:
rostlin a živočichů. Z květin to jsou třeba orchideje. O kus Poèet zastavení: 7
dál ve Slatinicích zase zjistíte, co vše zde pramení a co od Téma:
pøíroda, historie, lázeòství
minerální vody – kromě puchu po sirovodíku – čekat. Zajímavým místem, byť na odbočce z naučné stezky, je pak cované a v dobrém stavu. Navíc nabízí zajímavé informace
pomník letců věnovaný obětem neštěstí z roku 1998.
a provádí krajinou, která si rovněž zaslouží přídomek „zajímaJe třeba také pochválit, že informační tabule jsou pěkně zpra- vá“. Nicméně značení stezky je bohužel opravdu tristní.

REDAKCE
35267ħ-296.e+2
9(Ġ(51Ì.8

má OMEZENÝ PROVOZ!
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ŘÁDKOVOU INZERCI A VZPOMÍNKY PŘIJÍMÁME NEPŘETRŽITĚ NA E-MAILU: INZERCE@VECERNIKPV.CZ a TEL.: 608 960 042
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PROSTĚJOV Tohle byl jeden
z přelomových okamžiků v historii lidstva! Právě dnes, tj.
v pondělí 12. dubna, si připomínáme 60. výročí letu prvního
člověka do vesmíru. Tato událost zaznamenala velký ohlas
také v Prostějově. Díky ní se
výrazně zvýšil zájem o hvězdárnu, která se tehdy stavěla v Kolářových sadech. I proto se od
tohoto roku datuje její historie,
přestože stavba byla definitivně
zkolaudována až v roce 2005.
Prostějovské muzeum v souvislosti s připomínkou tohoto
významného výročí připravilo
celou řadu akcí, budova by se tak
měla dočkat i nové velkoplošné
malby.

Martin ZAORAL
Prostějované při
stavbě přiložili
ruce k dílu
Prostějovská hvězdárna je nedílnou dominantou Kolářových
sadů. S její stavbou se začalo v roce
1953, pozorování hvězd však má
delší historii. „Už v roce 1948 na
střeše 5. národní školy chlapecké
odstartovala stavba hvězdářské
kopule. Dokončena byla 30. října

1949, ale zanedlouho bylo jasné,
že by si Prostějov zasloužil vlastní
samostatnou hvězdárnu,“ uvedl
Václav Horák, historik a statutární
zástupce Muzea a galerie v Prostějově.
Výrazný podíl na jejím vzniku
měl Adolf Neckař, bez jehož úsilí
a nadšení by hvězdárna ve městě
nevyrostla. „Strhl dokonce místní obyvatele a ti tak v roce 1955,
v takzvané akci ‚Z‘, přiložili ruce
k dílu a vlastními silami při stavbě
hvězdárny pomáhali,“ přidal Horák s tím, že v padesátých a šedesátých letech minulého století se astronomie a zejména kosmonautika
těšily velkému zájmu.

Oficiální otevření
neproběhlo
V té době se tehdejší SSSR a USA
předháněly v závodě o dobývání
vesmíru. Toto klání s velkým napětím sledoval celý svět. K jeho
vyvrcholení došlo právě 12. dubna
1961, kdy z kazašského kosmodromu Bajkonur odstartovala loď Vostok 1 s tehdy sedmadvacetiletým
sovětským pilotem Jurijem Gagarinem na palubě. Toto datum však
nelze ztotožňovat s otevřením prostějovské hvězdárny. „Nikdo nevěděl, kdy Gagarin do vesmíru po-

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz

letí, Rusové vždy vše do poslední
vteřiny tajili. Nicméně po jeho letu
začali lidé spontánně ve velkém
počtu přicházet na neotevřenou,
nedostavěnou a nezkolaudovanou
hvězdárnu s dotazy na technickou
stránku letu,“ upozornil někdejší
ředitel prostějovské hvězdárny Jiří
Prudký.

Hvězdárna
zcela neusnula
V roce 2012 se z rozhodnutí Olomouckého kraje coby zřizovatele
stala hvězdárna součástí Muzea
a galerie v Prostějově. Po celou
dobu fungování byla otevřena
laickým i odborným pozorovatelům Slunce či noční oblohy. Nabízela také vzdělávací programy
pro školy a veřejnost, aktuálně se
kvůli nepříznivým epidemickým
podmínkám některé aktivity přesunuly do on-line prostředí. „Zájem o naše astronomické kluby
určené menším i větším dětem je
stabilní, což nás samozřejmě těší.
Od chvíle, kdy se brány hvězdár-

*X÷\F¾TPCVXQąÊFQOKPCPVW-QN¾ąQXÚEJUCFč

Foto: archiv MGP

ny pro veřejnost uzavřely, pokračujeme v jejich distanční podobě.
Malým hvězdárníčkům jsou pravidelně nahrávána vzdělávací videa,
která umisťujeme na nově zřízený
YouTube kanál,“ uvedla Iveta Fréharová z astronomického oddělení
Muzea a galerie v Prostějově.

Prázdninová výstava

bude venku
V rámci oslav šedesáti let fungování hvězdárna naplánovala na léto
hned několik menších akcí. Její
pracovníci nabídnou ohlédnutí
v čase a zprostředkují i malou exkurzi do historie pozorování planet
či meteorologických pozorování.
K vidění bude také část odborné
techniky. „Nakonec jsme se rozhodli pro venkovní výstavu, která
proběhne během dvou prázdninových víkendů. Věřím, že to budou
pro návštěvníky příjemně strávená
letní odpoledne s večerním pozorováním hvězd,“ vysvětlil Václav
Horák s tím, že termíny i kompletní program budou ještě upřesněny.
A to i vzhledem k epidemiologické
situaci.

2Q\QTQX¾PÊPCJX÷\F¾TP÷LGRTQF÷VKXGNMQWCVTCMEÊ

ní zařízení bude prodej možný po
domluvě v prostorách předzahrádky,“ uvedla Iveta Fréharová.
Zajímavou podívanou slibuje i spolupráce s renomovaným
Street art festivalem z Olomouce.

Foto: archiv MGP

„Díky tomu by mohl na sklonku
prázdnin ozdobit jednu ze stěn
naší budovy mural, tedy velkoplošná malba. To bude velká událost,
na kterou se velmi těšíme,“ doplnila Iveta Fréharová.

Velkoplošná malba

0CVQOVQOÊUV÷X-QN¾ąQXÚEJUCFGEJRQ\F÷LKJX÷\F¾TPCX[TQUVNC Foto: archiv MGP

V jednání je zapůjčení asi čtyřmetrových modelů Měsíce a Země
z brněnské Hvězdárny. „Nechali
jsme vyrobit výroční turistickou
známku, v prodeji bude limitovaných tři sta kusů za cenu čtyřicet
2TXPÊOąGFKVGNGOUGUVCN#FQNH0GEMCą korun. Zakoupit ji bude možné od
MVGTÚO÷NXGNMQW\¾UNWJWQLGLÊX[DWFQ- pondělí dvanáctého dubna na poX¾PÊ
Foto: archiv MGP kladně hvězdárny. Po dobu uzavře-

2ąGFFQMQPéGPÊOUVCXD[X\PKMNKVGPVQOQFGN

Foto: archiv MGP
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PROSTĚJOV Nikdo jiný není s prostějovskou hvězdárnou
spjatý tak jako on. Přestože pochází z Českomoravské vrchoviny, během působení v Prostějově za sebou zanechal nepřehlédnutelný kus práce. Dlouhých 40 let působil v pozici ředitele zdejší hvězdárny, po sloučení s prostějovským muzeem pak
ještě další dva roky coby, jak on sám říká,„prduch“, tedy pracující důchodce. Koho jiného u příležitosti připomínky 60 let této
instituce vyzpovídat než právě Jiřího Prudkého (na snímku)?

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
připravil

Martin
ZAORAL
yy Vždy jste vynikal nejen svérázným smyslem pro humor, ale i nezdolnou aktivitou. Předpokládám,
že jste nepolevil ani po odchodu do
důchodu. Co vlastně nyní děláte?
„Těch aktivit je opravdu víc, mezi hlavní patří to, že přednáším na čtyřech
univerzitách třetího věku. Zároveň
jsem se vrátil zpět na Českomoravskou
vrchovinu a do Prostějova dojíždím

pouze příležitostně jako třeba právě,
když jsem se byl očkovat proti nemoci
covid-19. “
yy Sledujete ještě dění na prostějovské hvězdárně?
„Ano, ale se značným odstupem, takže
nemám úplně detailní informace. Zaznamenal jsem třeba, že můj nástupce
to na hvězdárně už před časem zabalil.
Mělo to být po sporech s bývalou ředitelkou prostějovského muzea, pod něž
hvězdárna v roce 2012 přešla. Tento
krok jsem nikdy nepovažoval za úplně
šťastný.“
yy Jak na své působení vzpomínáte?
„Jen v dobrém. Hvězdárnu jsem převzal v roce 1972, kdy neměla žádný

ucelený program. Zaměřil jsem se tehdy na nejčastější návštěvníky, jimiž byly
školní třídy. Aby to mělo nějaký smysl,
rozhodli jsme se vytvořit program
vždy pro konkrétní ročníky, tedy pro
první třídu byl jiný jako třeba pro třeťáky. Musel jsem si ovšem předtím pečlivě nastudovat, co se v jednotlivých
ročnících probírá, a přemýšlet o tom,
jak by se to dalo doplnit. Šlo o to, aby
to děti bavilo a učitelé odcházeli s tím,
že se jejich žáci dozvěděli něco navíc
k tomu, co se právě probírá ve škole.
Nešlo jen o povídání, bylo potřeba sehnat patřičné pomůcky a tak dále. Vytvořit něco takového mně zabralo celé
tři roky. Nakonec jsme to dotáhli tak
daleko, že jsme program pro děti mohli pět minut před začátkem přizpůsobit
aktuálnímu přání kantora. Nejsem si
jist, že dnes to na hvězdárně probíhá
stejně. Bojím se, že školních návštěv na
ní výrazně ubylo.“
yy Vaším snem bylo vybudování
planetária, k tomu však nedošlo...
„V závěru své kariéry jsem cítil, že planetária jsou pro nás v boji o zájem dětí

případě
velkou konkurencí. V jejich přípa
ípadě
jde totiž o velkou show. Pro Prostějov
Prostěj
ějov
ov
by to byla velká atrakce, přitáhlo by to
k nám i turisty z jiných měst. Bohužel
mezitím se rozjelo planetárium v Brně
a nedávno také v Olomouci v pevnosti poznání. Byl jsem se tam podívat
a myslím, že by se to dalo udělat i lépe.
Nicméně digitální planetárium by vyy
žadovalo větší investici a i personálně
by to muselo být patřičně podchycené. V dnešní situaci je to v Prostějově
už jen v rovině sci-fi.“
yy Co byste tedy hvězdárně popřál
do příštích let?
„Aby se vrátila k ucelené nabídce pro
školy, kterou by doplňovala přednáškami expertů. Samozřejmě nesmí chyy
bět ani pozorování či pořádání výstav,
které bývaly dříve putovní a udržovaly
díky tomu povědomí o hvězdárně
v jednotlivých školách. Samozřejmě
by se hvězdárna měla zásadním způsobem dovybavit moderní audiovizuální
technikou, která umožňuje například
3D virtuální realitu a podobné věci.
Sám už tomu dnes tolik nerozumím,

ale od toho jsou tu mladší. Za mého
působení jsem se vždy snažil o to,,
aby na hvězdárně bylo po technické stránce vždy něco víc
než to, co měli lidé běžně ve
svý
vých domácnostech. Pokud
svých
chce být hvězdárna pro lidi
atraktivní, musí být
v tomto ohledu
v každé době
vždy o krok
vepředu.“

„Pokud chce být hvězdárna pro lidi
atraktivní, musí být po technické
stránce vždy o krok dál před
“
běžným vybavením domácností.

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
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Ano, přesně
tak to je. Lidé si stěžují na
př
to, že se
s jim ani přes veškerou snahu
nedaří zhubnout. Většinou se to
neda
v děje proto, že zapomněli na
však
detoxikaci. Základem každého
deto
hubnutí je nejdříve pročistit tělo
hub
teprve následně jako dala střeva,
s
ší krok se může začít s různými
procedurami. Jakmile se totiž
p
tělo zbaví toxických látek a přetě
kyselení organismu, zredukují se
ky
mimo jiné i tukové zásoby a tělo
m
společně se střevy začne rychleji
spo
pracovat a přijímat živiny.
pra
Detoxikace je skutečně důležitý
Det
proces pro správnou funkčnost našePři její absenci vznikají
ho organismu.
orga
nejrůznější potíže od oslabené imunity,
nejrůzně
bolesti kkloubů přes pálení žáhy, pocení se
zápachem, akné, ekzémy, plísně, potíže ve
zápache
střevech až po těžší onemocnění.
Detoxikaci si rozdělíme na dvě části,
nestačí však pouze detoxikace těla, ale
aby organismus fungoval, jak má, je
podstatné mít mysl i duši v rovnováze. Pokud jsou mysl či duše dlouhodobě přetížené nebo zatížené negativními
emocemi, začne se to odrážet na těle.
Existuje několik variant, kdy jsou mysl
a duše zatížené natolik, že nejen tělo tím
trpí. Je to přetížení prací, nemocí, tíhou
minulosti či negativními emocemi, jako
jsou křivdy, hněv, zloba, pomluvy. Vězte,
že zdravotní stav je většinou odrazem
emocí. Negativní emoce mohou vyústit

v řadu zdravotních komplikací. Od bolestí hlavy přes bolesti zad, v krku, onemocnění ledvin, jater, žaludku, srdce až po ty
nejzákeřnější... Je dobré tedy odpustit
(sobě i ostatním) čerstvé či staré křivdy,
bolesti, strasti a různé neshody a uvidíte, že se vám uleví, ale mohou postupně
hlavně zmizet i potíže, které vás sužovaly.
Není to však růžová tabletka, aby se tak
stalo ihned, ale má to svůj průběh. Co
se týče minulosti, s tou je těžké se většinou smířit, ale i ta se děla z nějakého
důvodu a slouží dalším účelům. Vše
je tak, jak má být. Podstatné je vzít si
z ní ponaučení. S pokorou poděkovat za
vše, co se nám stalo a nechat to navždy jít.
Žijte tím, co je teď a tady, a čiňte tak, aby
vám bylo dobře hlavně dnes. Všímejte
si malých radostí a přestaňte cokoliv od
kohokoliv očekávat. To, co nám druzí říkají, je projevem jejich vlastních vzorců,
ke kterým nějakým způsobem přišli. Pokud nechceme být obětí názorů druhých,
snažte se nebrat si věci tolik osobně, ať už
je to chvála, nebo křivda. Stejně tak dělejte
vše, jak nejlépe dovedete, budete si připadat vyrovnanější i klidnější.
V rámci detoxikace a očisty mysli i duše
si naordinujte také pouze okolí, ve kterém vám je dobře. Zkuste minimalizovat
lidi, kteří vám něco způsobují. Zatížení
však mohou způsobovat i nemoci, a pokud se dlouhodobě zdraví nelepší, je dobré
zkusit i alternativní varianty, také se pokusit
o pochopení nemoci. Říká se, že nemoc je

vlastně dar, jen ji správně uchopit a pochopit. Proces duševní detoxikace si povinně
naordinujte nejlépe okamžitě, každý z nás
má v sobě totiž něco, co už mělo být dávno
pryč. Tak pryč s tím co nejdřív, ať jsme už
jen zdraví, šťastní a spokojení.
A teď přejdeme k vlastnímu čištění
těla. Detoxikaci je vhodné začít v den
úplňku, který bude 27. dubna. V tento
den jsou veškeré procesy, jež působí na
náš organismus, několikanásobně silnější
a účinnější. Detoxikace však neznamená,
že přestanete jíst, to vůbec ne. Existují samozřejmě i razantní metody, podle mě je
však nejvhodnější pravidelná a dlouhodobá detoxikace bez většího omezení.

Buďte na sebe chvíli přísní a vydržte
to. Zkuste si dát měsíc bez uzenin, bez
smaženého jídla, bez zákusků, koláčků, uberte pečiva, cigaret a alkoholu.
Stejně tak zkuste měsíc bez vztekání,
nadávání a stresování. Jen to vyzkoušejte a výsledky se společně s pocitem
hrdosti zaručeně dostaví. Pamatujte si, že vaše tělo není popelnice!
Očistu střev lze provést několika způsoby. Začít můžeme klystýrem, použít také
můžeme Zaječí kyselku, v době od jedné
do sedmnácté hodiny je pak dobré popíjet vodu s jablečným octem (cca 2 cm
jablečného octa do 100 ml vody, přidat
můžete i med). Dále je nutné vypít dva

 detoxikace to
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Když se řekne káva, vybaví se nám šálek horkého a lahodného nápoje. Po čaji je
druhým nejkonzumovanějším nápojem na světě. A není to pouze životabudič.
Káva mimo toho, že stimuluje fyzické i psychické schopnosti, má ještě mnoho
jiných skvělých vlastností. Kde všude a jak může pomáhat? Není to nic složitého, využít lze jak nápoj, tak zbylou kávovou sedlinu. Zabere to jen pár minut.
Káva obsahuje prospěšné látky, jako jsou kofein, draslík nebo železo. Dále jsou
v tomto nápoji i organické kyseliny a také hořčík. Toto všechno má pozitivní účinky
nejen na naši pleť, ale i vlasy a kůži. Proto nezahálejme a využijme přírodní sílu i jinak, něž jsme byli doposud zvyklí. Zatímco v minulém dílu se vám dostalo malého
předvoje našich rad a tipů, dnes vám přinášíme plnou dávku.

rady
ra
ad
dy
y a tipy...
tipy
ti
py..
...
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vás suchá pleť trápí, můžete na ni vyzrát i jinak než
hydratačními krémy. Zkusit můžete i masku z kávové sedliny.
Postup: Do sedliny přimíchejte kokosový nebo
olivový olej, trochu medu a také tučný jogurt nebo
zakysanou smetanu. Nechejte odpočinout při pokojové teplotě a potom naneste na pleť. I zde nechejte působit okolo dvaceti minut a poté důkladně opláchněte vodou. Je to jednoduché a výsledek
bude už po několika aplikacích rozhodně stát za to.

ného kvalitního panenského přírodního oleje. Jakmile je směs vytvořená, už je možné peelingovou směs
.¿YRXSURWL
jednoduše nanášet na požadovaná místa, kde kroužiFHOXOLWLGø
vými pohyby odstraníte případné hloubkové nečistoty. Potom stačí danou směs z vaší pleti důkladně omýt
a finálně pleť klasicky ošetřit krémem nebo mlékem. Celulitida postihuje přibližně 90 procent dospělých
žen. Na tuto problematiku existuje spousta přípravků a doporučení. Je spojená s celou řadou příčin,
+\GUDWDFH
kam může patřit třeba nadváha, věk, ale i životní
VXFKÇSRNRæN\
styl. Pokud je vaším cílem bojovat proti celulitidě,
můžete si k tomu připravit skvělý prostředek. VySuchá pleť je poměrně velkým problémem. Vliv zkoušejte kávovou sedlinu, která může pomoci při
může mít životospráva stejně jako například i po- výskytu celulitidy.
užívaná voda, slunce nebo v dnešní době nošení Postup: Smíchejte kávovou sedlinu s trochou hruochranných pomůcek (respirátory a roušky). Pokud bozrnné soli. Dále vše doplňte olivovým olejem

Čistota pleti je nezbytným postupem při kosmetických procedurách. Předcházíme díky tomu různým
projevům zánětů či akné. Kromě pouhého mytí je
proto nezbytný pravidelný peeling. Ten si z kávy
můžeme rychle vyrobit.
Postup: Stačí čerstvě namletá káva, kterou vložíte do
misky a následně přidejte trochu olivového nebo ji-

éLxWøQËSOHWL

Kdo říká, že na vlasy aplikovat jen samé drahé
šampony plné chemikálií? Káva, kterou jste byli
připraveni vyhodit, protože už se nehodí na pití,
může ve skutečnosti zvýraznit, a dokonce ztmavit barvu vašich vlasů, zároveň jim dát lesklý
vzhled. Zejména pokud jste bruneta, či tmavovláska.
Postup: Chcete-li použít kávu jako barvivo
na vlasy, připravte si 1 nebo 2 šálky silné kávy
(více kávy, méně vody), počkejte, až vychladne,
a poté si ji naneste na vlasy. Nasaďte sprchovou
čepici a nechejte kávu dělat svou práci přibližně
45 minut, poté ji opláchněte. Aplikujte 1x týdně.

/HVNSURYODV\

Kávová kosmetika se nemusí týkat jen pleti a kůže.
Z kávy můžete připravit i směs na vlasovou pokožku. Káva dokáže hlavně dodat vlasům jejich přirozený lesk, ale i pevnost nebo také sílu.
Postup: Stačí vám mletá káva, kterou smíchejte se
dvěma žloutky a kvalitním přírodním olejem. Vzniknout by měla hutnější kašovitá hmota. Tu následně
rozřeďte trochou vody, díky čemuž získáte jemnější
emulzi, kterou budete moci jednoduše aplikovat
do vašich vlasů. Nechejte vše působit zhruba deset
minut a následně vše důkladně vymyjte. Nezapomínejte na důkladnost, jelikož i rozpuštěná káva může
obsahovat drobná zrnka, která by mohla setrvat ve
vašich vlasech.

.¿YRY¿PDVND
QDYODV\

v kašovitou hmotu. Tu už jen naneste na problematická místa. Poté ještě lehce masírujte krouživými pohyby. Danou oblast drhněte po dobu
asi deseti minut a opakujte dvakrát týdně. Vaším
hlavním cílem je jak to, že kůži dokonale prokrvíte, ale také to, že se vám podaří celulitidu celkem
dobře zahladit. Peeling může zlepšit průtok krve,
a dokonce pomoci při odbourávání tuku, který
způsobuje celulitidu.

(µQPI@HPNÁH@E@IKÁO'<FED
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„Ani tvůj největší nepřítel
ti nemůže ublížit tak,
jako tvé vlastní negativní
myšlenky.“
Buddha

Motto na tento týden:

směvů
Hodně sil, klidu a úsměvů
řížová
v
vám přeje Aneta Křížová

Milí přátelé, milé přítelkyně,
srdečně vás zdravím v prvním zee dvou dubĚJOVSKÉHO
nových vydání tematické strany PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku, která právě v tomto období
bdobí slaví
neuvěřitelných deset let od svého vzniku.
u. Ještě než
se tomuto výročí budeme věnovat, doufám,
ufám, že se
i v této době udržujete v dobré fyzickéé i duševní
kondici, hodně se smějete, zhluboka dýcháte,
cháte, žijete
v přítomnosti a radujete se z maličkostí. O tom je
mím,
totiž každičký den. Žijme ho tedy s vědomím,
ždy
že se již nikdy nebude opakovat, proto vždy
konejme tak, jak nejlépe dovedeme.
Dnes se zaměříme na to, jak zhubnout do
mu,
plavek pomocí detoxikace organismu,
up
módní okénko vám přináší tipy pro nákup
olik
odstínu laku na nehty a nabízíme tolik
ž te
že
potřebné cvičení. Spravit náladu si můžete
také dalším tipem do kuchyně.
Seriál PROMĚNA IMAGE možná již brzy
dostane po dlouhé přestávce zelenou, proto
lášky.
nezahálejte a zasílejte také vaše přihlášky.
Vězte, že vás čeká zážitek na celý život.
No a my prozatím připravujeme jeden préterý
miový díl chystaný ještě teď v dubnu, který
nulou
bude věnovaný právě ohlédnutí za uplynulou
dekádou Servisu - nejen - pro ženy.

ODDECHOVÝ ÈAS
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lizačním týmem v upraveném složení
dává náš klub jednoznačně najevo
záměr nespokojit se v extralize ČR
i Českém poháru do budoucna s málem,“ doplnil Čada.

/KTQUNCXèCFC FTWJÚ\NGXC UGXTCEÊPCRQUVJNCXPÊJQMQWéGXQNGLDCNKUVGM8-2TQUV÷LQX
ZHQVQCTEJÊX8GéGTPÊMWC#PT[.WM¾é

jsme to a kluci berou změny v pohodě, oba chápou situaci. Navíc Luboš
dál povede tréninky jako dosud a také
pro Kubu zůstane jeho role v přípravě
zachována. Podstatné je, že širším rea-

obFKRGQÉDPHGL½OQÉSDUWQHÔL9.3URVWÈMRYSURVH]ÏQX

Všech dosavadních

z tohoto hlediska vytvořit maximální oporu pro kvalitní fungování,“ vysvětlil Večerníku Miroslav Čada.
Právě on se tedy po třech letech znova ujme role hlavního kouče, Lubo-

mír Petráš se vrátí na pozici asistenta
trenéra a Jakub Krčmař zůstane pouze statistikem. Solange Soares bude
vedle kondiční specialistky i druhou
asistentkou, v realizačním týmu zůstávají lékař Pavel Navrátil a masérka
Ivana Kratochvílová.
„Věřím tomu, že v takhle složeném
realizáku každému připadne takový
díl jeho práce, v níž je opravdu dobrý
a za sebe udělá vše, aby se mančaftu
na hřišti dařilo. Především pak platí,
že s dílčími změnami všichni souhlasí, nikdo s nimi nemá problém. A společně tvoříme podle mého názoru
soudržnou partu s jediným cílem:
vrátit náš kolektiv v českých soutěžích
zpátky o něco výš. Právě za tím s hráčkami půjdeme,“ zdůraznil Čada.
Zdánlivě citlivé téma, že Petráš už
nebude prvním kormidelníkem
a Krčmař asistentem, není dle jeho
názoru vůbec tak žhavé. „Probírali

ní údaj pro
výsledné pořadí soutěže dílù
Tím hodně
kazil, ale pokud
devìtapadesát
najdete
na mu risk
z daného hlediska.
vycházel, byl jeho volejbal velice
LQWHUQHWRYÙFKVWU½QN½FK
Suverénně nejlepší byl v tomto ohle- účinný. V našem případě platí, že
ZZZYHFHUQLNSYF]NGH
du „mistrovský“ Liberec před Olym- jsme dělali nejméně chyb na přípem Praha,
Olomoucí, Šelmami jmu a nejvíc při zakončení. A také
QHFK\EÉDQLYLGHDDIRWRJUDILH
Brno a Ostravou, čímž tahle tabulka v mezihře, navíc často v důležitých
věrně kopírovala klasickou extraligo- či rozhodujících momentech setů
vou podle bodového zisku. Na šesté i celých utkání. Což se do statistik
místo se ale vyhoupl prostějovský vůbec nedostane,“ upozornil hlavní
mančaft, zatímco KP Brno skonči- trenér vékáčka Lubomír Petráš na
lo co do chybovosti až na poslední to, že číselné souhrny jsou nadmíru
desáté příčce i za devátým Šternber- užitečné, ovšem musí se brát s určikem, osmým Přerovem a sedmým tou dávkou nadhledu.
Frýdkem-Místkem.
Příště se budeme podrobněji vě„Řekl bych, že v tomto pořadí se novat tématu, v čem se nejčastěji
projevuje, nakolik hrál mladý ko- dopouštěly hrubek jednotlivé
lektiv Králova Pole na vysoké riziko. prostějovské volejbalistky. (son)

1. Dukla Liberec
2. Olymp Praha
3. UP Olomouc
4. Šelmy Brno
5. TJ Ostrava
6. VK Prostějov
7. Sokol Frýdek-Místek
8. Volejbal Přerov
9. Sokol Šternberk
10. KP Brno

101 + 79 + 177 = 357, průměr 4,96
156 + 106 + 191 = 453, průměr 5,59
176 + 119 + 154 = 449, průměr 5,83
188 + 139 + 207 = 534, průměr 6,36
191 + 114 + 251 = 556, průměr 6,54
146 + 112 + 252 = 510, průměr 6,80
134 + 168 + 235 = 537, průměr 7,16
185 + 168 + 200 = 553, průměr 7,68
163 + 161 + 264 = 588, průměr 7,74
250 + 137 + 258 = 645, průměr 7,96

chyby na podání + na přihrávce + v útoku = celkový součet,
výsledný průměr na jeden odehraný set

7¹029¥67$7,67,.<(;75$/,*<l(1
2020/21 – CHYBY

EXKLUZIVNÍ
VNÍ
rozhovor
pro Večerník
k

„Byl to covid. Neměl jsem pouti
tíže s kašlem, se ztrátou chuti
ým
nebo čichu ani s ničím jiným
kromě vysokých teplot, které
eré
se mě ale držely hodně dlouho.
Marek
Čtyřicítek horeček jsem se nemohl
ND
SONNEVEND
zbavit čtrnáct dní, což mě logicky
yy Jaká nemoc vás po úspěšných vyčerpalo, únava z toho byla veliká.
kvalifikačních bojích o ME U16 Jakmile však horečky odezněly, dal
skolila?
jsem se docela rychle do pořádku.

PROSTĚJOV V koronavirovém mezidobí úplného zákazu
u kluovedl
bové přípravy všech mládežnických sportovců v ČR dovedl
starší žákyně České republiky coby hlavní kouč přes nelehkou
hkou
kvalifikaci k postupu na letošní Mistrovství Evropy této věkoěkové kategorie. Následně se šéftrenér volejbalových mládežež-nic VK Prostějov Aleš Novák (na snímku) potýkal se zdravototními problémy a teď už je znovu plný energie opětovně
ně
nastartovat tréninkový proces svých oddílových svěřennkyň v postupně rozvolňovaných hygienických opatřeních.
ch.

„Ano, už od pondělka 12. dubna (tj.
opět platí možnost
dnes – pozn.red.)
pozn.r
pro studující spenormálně trénovat
tré
cializovaných sportovních tříd. Což
se týká části našich juniorek a kadeGymnázia Jiřího
tek z prostějovského
prostějo
Tyhle holky tedy začnou
Wolkera. Tyh
pondělí klasicky v hale Národhned v pondě
ního sportovního
sportovn centra PV, podmínje dvakrát týdně
kkou samozřejmě
samo
testování na koronavirus. Ale
testová
t povinnost pro nás netato
představuje žádný problém.“
před
yy Co ostatní děvčata?
Kdy
Kd obnoví přípravu?
„ tuto chvíli těžko říct.
„V
Záleží, jakým způsoZ
bbem a tempem budou
rozvolňována hygienická
ro
nařízení proti šíření covidu.
nař
A zzáleží také na domluvě
s rodiči.
rodič My každopádně počítáme s ttím, že holky začnou trévenku, aby to mohlo být po
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW novat venk
extrémně
extrémněddlouhé pauze co nejdříve.
A teď už jsem v pořádku, zase plný S některými školami projednáváme
sil i energie.“
možnost využití jejich venkovních
yy Máte zprávy, jestli v dohledné hřišť tak, aby příprava probíhala v oddobě bude moci znova začít spo- povídajících podmínkách.“
lečná příprava mladých sportovců yy Přestávka bez volejbalu trvá pro
včetně volejbalistek?
většinu mladých a malých hráček

momentálně sedm měsíců. Zohledníte to?
„Pochopitelně je jasné, že náplň tréninků bude po tak dlouhé pauze
mimo normální přípravu odpovídající dané situaci. Což znamená hlavně ze začátku zaměření na obnovu
základních pohybových dovedností
a elementární práce s míčem. Holky
se do toho musí postupně dostat,
až s přibývajícím časem pak můžeme citlivě zvyšovat zátěž i obtížnost.
Nejdůležitější bude obnovená radost
z pohybu, ze hry, z pobytu v kolektivu
kamarádek.“
yy Květen je každoročně měsícem
náborů nejmladších adeptek volejbalu do VK Prostějov. Zůstane to
tak i letos?
„S nábory nových děvčat do našeho
klubu určitě počítáme, ale v poněkud jiné podobě než předchozí roky.
Vzhledem k situaci bychom rádi
celý květen a červen dělali pravidelné náborové tréninky pro holky se
zájmem o volejbal ročníků narození
2010 a mladších, a to spíš zábavnou
formou s různými pohybovými hrami či soutěžemi s využitím balónů.
Přesnou formu i termíny už brzy
oznámíme.“

Aleš Novák: Å6WXGHQWN\*-:]DĀQRXWUpQRYDW
XGHQWN\*-:]D
12. dubna a všechny
hny ost
ostatní
tatní
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KQHG
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PROSTĚJOV S oblibou se říká, že
jakýkoliv kolektivní sport je hrou
chyb, což o volejbalu platí stejně
jako o kterémkoliv jiném odvětví.
My jsme se v našich statistických
ohlédnutích za uplynulou sezónou žen VK Prostějov zatím věnovali převážně pozitivním číslům.
Až nyní si trochu více projdeme
i negativní cifry, tedy právě hrubky. Tentokrát týmové.
V podrobném přehledu níže si
můžete prohlédnout součet chyb
jednotlivých účastníků ženské
UNIQA extraligy ČR 2020/2021
ve sledovaných činnostech, tedy
na podání, na přihrávce a v útoku.
Výsledné numero jsme u každého
družstva vydělili počtem absolvovaných setů, čímž vznikl průměr
chyb na jednu sadu – tedy relevant-
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„Nedávno skončená sezóna nám po
herní ani výsledkové stránce nevyšla zdaleka podle představ, na čemž
jsme se při hodnotícím sezení shodli
i s šéfem klubu Petrem Chytilem.
Z tohoto setkání také vzešel jasný
závěr, že bychom v rámci možností
měli sestavit pro sezónu příští co
nejsilnější realizační tým a hráčkám

Marek
SONNEVEND

zpravodajství
ství
pro Večerník
ník

PŮVODNÍ
NÍ

PROSTĚJOV Miroslavu Čadovi už pomalu
lu táhne na
sedmdesátku,zanecelýměsícbudemítosmašedesát
smašedesát
let. Přesto se po zralé úvaze a tři roky trvající
vající trenérské pauze rozhodl opět převzít volejbalistky
alistky VK
Prostějov jako hlavní kouč! Sportovní ředitel
itel
hanáckého klubu od poloviny ledna dva
va
měsíce vypomáhal jako asistent – motiváátor, nyní se tak znova posunul do úplného
o
čela realizačního týmu. Dříve prostějovské
ké
ženy dovedl k deseti mistrovským titulům
m
i Českým pohárům. Teď bude cíl o něco
o
skromnější, přesto jasný: posunout
vékáčko do středu extraligové tabulky
blíže k jejímu čelu.

ze strany 21

volejbalové
aktuality
sledujte na:

Praha, Prostějov (son) – Klub
VK Karlovarsko přišel s nápadem
uspořádat celostátní dovednostní
soutěž pro mladé volejbalisty a volejbalistky věkových kategorií staršího i mladšího žactva, než budou
povoleny normální společné tréninky. Český volejbalový svaz nad
soutěží převzal záštitu a zajistí ceny
pro nejlepší. Jaká jsou pravidla?
Zúčastnit se mohou tříčlenná družstva starších žáků či žákyň (ročníky
narození 2006, 2007) a mladších
žáků či žákyň (2008, 2009, 2010),
která se mohou hlásit na e-mailovou adresu konopka@vk-karlovarsko.cz. Všechny týmy musí mezi
12. a 25. dubnem splnit celkem
dvanáct úkolů – šest volejbalových
dovedností a šest fyzických schopností. Každý člen družstva přitom
plní čtyři úkoly (dva volejbalové
a dva fyzické) vybrané z následujícího tuctu: výdrž ve shybu, výdrž
v planku na prstech, výdrž v sedu
o stěnu, člunkový běh, skok daleký z místa, skákání přes švihadlo,
OOV (prsty) na koš, OOV na
zádech mezi nohama, lob či smeč
na břevno, OOS (bagr) a navléci
si triko, OOV (prsty) vleže o zeď,
panenky se dvěma míči. Je samozřejmě nutné dodržovat platná
hygienická nařízení. A elektronicky zaznamenané výsledky odeslat
organizátorům k vyhodnocení,
první tři kolektivy v každé kategorii
vyhrají hodnotné ceny.
Veškeré podrobnější informace
i pokyny najdete na svazových
internetových stránkách
www.cvf.cz .
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Prostějov (son) – Třetí týden
současné fáze společné přípravy
volejbalistek VK Prostějov do jisté
míry ovlivnilo mimořádné zasedání městského zastupitelstva. Proběhlo totiž ve středu 7. dubna premiérově v hale Sportcentra DDM,
kde Hanačky normálně trénují.
„Hala se na zastupitelstvo chystala už od úterního odpoledne, tím
pádem jsme museli naši přípravu
na dva dny přesunout jinam. Krátkodobý azyl jsme našli v letní hale
u velodromu, kde to dobře známe
– včetně tamní skvěle vybavené
posilovny. Tím pádem nebyla naše
aktuální práce nijak narušena,“ ujistil sportovní ředitel vékáčka Miroslav Čada. Na Velikonoční pondělí
měly prostějovské ženy volno (na
rozdíl od Velkého pátku), v úterý
i ve středu tedy makaly v letní hale,
čtvrtek 8. a pátek 9. dubna už opět
probíhal klasicky ve Sportcentru.
Náplní zůstala během svátečně trochu zkráceného týdne kombinace
kondičních, silových a herních cvičení se zaměřením na individuální
techniku. Mimo tým ještě zůstávala univerzálka Tereza Baláková
(v rekonvalescenci po artroskopii
kolene), k níž na marodku nově
přibylo libero Adéla Stavinohová.
„Stavi si poranila sval na noze, šla
na lékařské vyšetření a aspoň nějakou dobu musela vysadit z tréninkové zátěže,“ vysvětlil Čada. Dalších deset hráček je fit.

Pøíprava na dva dny
v azylu letní haly
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rozhovor večerníku

vizitka

setu, kdy jsme jim nedovolily uhrát
víc než patnáct bodů. Bohužel na
tenhle úvodní set jsme potom nedokázaly navázat a následně to
byla tahanice o každý bod, kde asi
vyhrála taktika i zkušenosti týmů.“
yy Proč se v posledním duelu
nepovedlo navázat na kvalitně
odehranou zahajovací sadu?
„Tady přesně netuším, co se stalo
v našich hlavách. Asi jakési uspokojení z prvního vyhraného setu,
jak už to bývá v ženském volejbale.
Soupeř se nabudil a my začaly více
chybovat.“
yy Vnímaly jste s holkama
šanci v případě jednoho vítězství zdramatizovat celou sérii?
A vzhledem ke zdravotní situaci
Olympu třeba i zabojovat o postup?
„Určitě ano! Věděly jsme, že série
by pokračovala u nás, a ještě navíc v jejich stále oslabené sestavě.
Takže to nás taky dost táhlo vpřed,
ale bohužel jsme třetí zápas nezvládly.“
yy Souhlasíte, že konečná sedmá pozice zůstala za předsezónním očekáváním?
„Původním cílem bylo umístit se
alespoň o jednu, ne-li dvě příčky
výš. Ale vzhledem k našim výkonům přes celou sezónu, kdy nám
několik vyhraných utkání uteklo
mezi prsty a přišly jsme tak o dost
bodů, si myslím, že sedmé místo
nám nakonec patří právem.“
yy V čem vidíte důvody, že se
herně ani výsledkově tolik nedařilo?
„Tohle nás velice mrzelo! V přípravných turnajích jsme absolvo-

✓ narodila se 9. února 1991 v Dunajské Stredě
✓ pochází z Ostravy a momentálně žije poblíž
Frýdku-Místku
✓ profesionální volejbalistka,
aktuálně hráčka VK Prostějov
✓ celou kariéru nastupuje na blokařské pozici, měří 187 centimetrů
a váží 78 kilogramů
✓ s volejbalem začala už v dětství, je odchovankyní TJ Ostrava
✓ v mateřském oddílu prošla všemi mládežnickými kategoriemi
a stihla tam ještě i první rok mezi ženami
✓ poté přestoupila do TJ Sokol Frýdek-Místek, kde strávila tři sezóny
✓ další tři roky působila v TJ Sokol Šternberk s krátkou výpomocí
UP Olomouc, načež zamířila do zahraničí
✓ ročník 2017/18 odehrála za belgický Modal Charleroi, sezónu 2018/19
za rakouský Post Schwechat a během ročníku 2019/20
pak nastupovala znovu za Frýdek-Místek
✓ jejím největším úspěchem je několik získaných medailí
v republikových soutěžích mládeže
✓ je svobodná
zajímavost: na Slovensku se narodila během působení svého otce – ligového
fotbalisty v DAC Dunajská Streda, čistě náhodou má shodné příjmení jako
mladá odchovankyně VK Prostějov juniorského věku Adriana Jurčíková

MICHAELA JURČÍKOVÁ

yy Ze čtvrtfinále extraligy vás
vyřadil citelně oslabený Olymp
Praha. Byl ve třetím střetnutí
série bez čtyř svých opor k poražení?
„Toho byla velká škoda, že jsme
nedokázaly prodloužit sérii o další
zápasy. Doma jsme si ve druhém
utkání dokázaly, že s nimi umíme
hrát. A když jsme se pak dozvěděly, že budou v Praze oslabené ještě
o další dvě hráčky, tak jsme určitě
cítily šanci se poprat o lepší skóre
v sérii než 0:3. Takže ano, soupeřky ve třetím zápase byly k poražení, což se ukázalo hned v prvním

Marek
SONNEVEND

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

PROSTĚJOV Když ji prostějovský volejbalový klub loni na jaře
angažoval, měla ve své kariéře za
sebou už sedm štací na šesti různých místech včetně Olomouce,
belgického Charleroi či rakouského Schwechatu. I vzhledem ke
svým zkušenostem tak Michaela
Jurčíková (na snímku) dostala ve
VK za úkol vést převážně mladé
družstvo jako kapitánka na hřišti i v kabině. Dílo se však ženám
hanáckého týmu příliš nedařilo
a sezóna vyústila v celkové zklamání. Třicetiletá blokařka se
v rámci tohoto rozhovoru snažila najít příčiny neúspěchu a dotkla se i budoucnosti.

valy dobré zápasy a hned první
kolo extraligy nám ukázalo, že
i s kvalitním soupeřem, jako jsou
Šelmy, umíme zahrát. Potom přišlo utrápené utkání s Přerovem,
i když vítězné, a my cítily, že takový volejbal rozhodně předvádět
nechceme a musíme se připravit
na KP Brno, řekla bych s námi
srovnatelné. Proti němu jsme však
bohužel neobstály, na domácí palubovce prohrály. Potom přišla
koronavirová pauza a jak už jsem
jednou zmiňovala, po této přestávce jsme měly nesmírně těžký
los. Tím pádem jsme nějaké dva
měsíce nebraly žádné body, a dokonce skoro žádné sety. Tohle bylo
hodně frustrující, určitě nám to
nepomohlo ani nepřidalo na sebevědomí. Taky přišlo pár zranění
a tréninkový level byl kvůli tomu
občas nižší.“
yy Jak byste zhodnotila své
vlastní výkony za celý ročník?
„Myslím si, že mi začátek vycházel
poměrně dobře. Jsem spíše útočící
typ blokařky a v tomhle ohledu to
docela šlo. I když čísla příležitostí
k útoku mohla být na mé poměry
vyšší. Ale ta takzvaně černá práce
je taky důležitá. Druhou část sezóny někdy od konce listopadu mi
hodně ovlivnilo zraněné koleno,
s nímž jsem musela na operaci. Pak
jsem se snažila o co nejrychlejší návrat do hry.“
yy Nakolik jste se vyrovnávala
s pravidelným testováním na koronavirus a všemi hygienickými
opatřeními?
„Po téhle stránce to pro mě nebyl
žádný problém. Brala jsem vše
jako povinnost, abychom mohly
nastupovat k zápasům a zúročovat tak celotýdenní trénování. My
jako profesionální sportovkyně
ještě máme štěstí v téhle těžké
době. Chodíme klasicky do práce,
jsme v kolektivu, hýbeme se a tím
pádem se nás covidová krize až tak
moc nedotýká. Toho bychom si
měly vážit.“
yy Co říkáte na předčasné ukončení ženské extraligy?
„Konec nastal ve chvíli, kdy my už
jsme měly po sezóně, takže nás se
nedohrání soutěže vlastně nedotklo. Ale pro týmy, které měly ještě hrát a bojovat o titul, to muselo
být opět po roce velice ubíjející.
Já osobně bych v letošním extraligovém finále ráda viděla Liberec
s Olympem v kompletních sestavách. A zlato bych po boji přála
právě našemu soupeři ze čtvrtfinále, tedy Olympu Praha.“
yy Teď procházíte dvouměsíčním blokem přípravy už smě-

rem k příštímu ročníku. Co sii
z nadcházejícího tréninkového
období můžete odnést?
„Po desetidenním volnu jsme nastoupily zpátky do tréninkového
programu, na který jsme zvyklé. Jáá
osobně od toho očekávám fyzickéé
zlepšení, individuální volejbalový
posun do další sezóny a taky pohodu při hraní jiných sportů, jak
už to tak bývá v tomhle období.
Určitě nám trenér bude chtít přípravu nějak zpestřit.“
yy Budete v Prostějově dál
pokračovat?
„Od VK Prostějov jsem dostala nabídku, ale s mým
manažerem to máme
nyní nastavené tak,
že prioritou je
pro mě zahraniční angažmá.
Pokud by žádné nevyšlo,
ráda zůstanu
na Hané.“
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Od VK Prostějov jsem dostala nabídku,
ale s mým manažerem to máme nyní
nastavené tak, že prioritou je pro mě
zahraniční angažmá. Pokud by žádné
nevyšlo, ráda zůstanu na Hané...

Kapitánka VK Prostějov Michaela Jurčíková se ohlíží za uplynulou sezónou
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litry čisté a vlažné vody, aby tělo mělo
možnost odvádět škodliviny. Zařaďte
však i vodu s citronem nebo si také můžete pořídit kefír z tibetské houby. Možností
je celá řada. Koupit si můžeme účinné
tinktury od firmy Naděje, ájurvédský čaj
Triphala, dále například užívat křemelinu,
zelený ječmen, chlorelu, Yuccu či Spirulinu. Chybět by neměl ostropestřec mariánský a účinný je i výluh z kopřiv. Užívat
tyto přípravky je však nutné tři měsíce,
aby začaly správně účinkovat. Z vlastní
zkušenosti mohu poradit ještě i pravidelné koupání v bazické soli (dvakrát týdně).
Úplněk se blíží, tak se připravme na
detoxikaci již teď.
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má OMEZENÝ PROVOZ!
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Všech dosavadních
devìtapadesát dílù najdete na
LQWHUQHWRYÙFKVWU½QN½FK
ZZZYHFHUQLNSYF]NGH
QHFK\EÉDQLYLGHDDIRWRJUDILH

Manželé, sourozenci, kamarádi, hlaste se! Hledáme právě vás!
Nejen ženy, ale i muži si zaslouží péči. A my se o ně postaráme přímo královsky!
Nejdříve vám vybereme oblečení na míru, posléze se o vás postarají prvotřídní
profesionálové v pánském salónu a úplný závěr bude završen profesionálním
focením. Zkrátka budete fešák, za kterým se nejedna žena otočí.
Dámu pak čeká, jak je již naším zvykem, kvalitní servis v podání profesionálů
z Vlassalonu, líčení v H Studiu, výběr nového šatníku v RV Fashion, brýlí v Optice Wagner a závěrečnou tečkou pak bude taktéž profesionální focení a natáčení.
Neváhejte a hlaste se! PROMĚNY IMAGE OD PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku dopadly vždy na jedničku a vítězky neměly jiných slov než chvály.
Není co ztratit, naopak zcela zdarma získáte NOVOU IMAGE a také nezapomenutelný zážitek!
Co musíte udělat? Stačí poslat dvě své aktuální fotografie (tvář a postava)
na e-mail: REDAKCE@vecernikpv.cz.
Do předmětu e-mailu uvádějte „PROMĚNA IMAGE“ nebo můžete přijít
osobně do naší redakce.
Napište také váš věk, velikost oblečení a důvod, proč se do proměny hlásíte, proč
bychom měli vybrat právě vás, dále odkud jste a telefonický kontakt. Hlásit se
můžete nově do 30. DUBNA 2021.
Těšíme se na spolupráci s vámi!
Neváhejte a hlaste se! Naše PROMĚNY IMAGE dopadly vždy na jedničku
a vítězky nalézaly jen samá slova chvály. Není co ztratit, naopak zcela zdarma získat novou image a také životní zážitek k tomu.

Seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku PROMĚNA IMAGE na své
jubileum stále čeká. Za sebou má stále jen svých devětapadesát dílů, neboť nyní už třetí měsíc po sobě musí stát kvůli
koronavirové pandemii a s ní souvisejícími vládními opatřeními. Jak ještě dlouho neradno odhadovat, optimistický výhled
hovoří, že snad v květnu může být líp. Ostatně nejen ženy, ale
i muži si už zaslouží mimořádnou péči. A my se o vás postaráme už brzy přímo královsky. V tuto chvíli hledáme adeptky
či adepty pro májový díl, který se uskuteční hned po rozvolnění restrikcí a ponese podtext jubilejní šedesátky.

HLASTE SE DO MÁJOVÉ
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aby měly děti v zahradě něco jiného,“ vysvětlila. Výzdobu doplnily také
všudypřítomné kraslice. „Každý rok
vymýšlíme něco nového, snažíme se
o změnu, aby to hlavně zaujalo,“ uvedla.
Obyvatele obce pak mohl potěšit fakt,
že se nenašel vandal, který by výzdobu
poničil.
Ta se přitom nacházela i na řadě
dalších míst obce. „Letos jsme měli
vyhlášenou velikonoční soutěž
Nazdob si svůj dům. A zapojilo se
pětapadesát domů, takže jsou všude
vejce, vyřezávaní zajíci, každý tomu
dal, co mohl. Jsme moc rádi, že je
dědinka o Velikonocích nazdobená,
navíc díky přičinění našich občanů,“
poděkovala místním obyvatelům.
Nevyhlášená cena PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku „O nejvelikonočnější obec“ tak má svého vítěze.
(sob)

3. V dalším cviku zůstaneme sedět
v tureckém sedu (viz. foto). Nyní se od
břicha začneme pomalu nadechovat.
Dech postupuje směrem od břicha
do žeber, kde máme pocit, že se žebra èNGPQXÆ416#4;MNWDWPCRGéGPÆDGT¾PM[QFXG\NKVCMÆFQ%GPVTCUQEK¾NPÊEJUNWåGD
otevírají do široka, dech však nezastavu- MFGUKLGRąGX\CNCąGFKVGNMC*GNGPC8T¾PQX¾
ZHQVQ416#4;MNWD2TQUV÷LQX
jeme, ale postupuje stále směrem nahoru.
Pak pomalu vydechneme.
PROSTĚJOV ROTARY klub
Prostějov už více než 15 let zajišťuje pečení a výzdobu velikonočních beránků, které následně po
výstavě a vyhodnocení nejlepších
výtvorů rozváží do několika domovů pro přestárlé, případně nemocné spoluobčany. Vloni se tradiční
výstavka stovek napečených beránků v Národním domě nemohla kvů4. Nyní natáhneme ruku a zápěstí
směrem před sebe, prsty budou směřovat li začínající koronavirové epidemii
dolů a pomocí druhé ruky zatlačíme na vůbec uskutečnit a stejné je to boprsty a zlehka je tlačíme směrem k tělu hužel také v letošním roce. Jenže zdobení. S tím pečením to nebylo tak
. Vydržíme zhruba půl minuty a pak prostějovští rotariáni přece jen ve- snadné a jistě by se nepodařilo nazdoruku vyměníme. Cvik budeme provádět likonoční beránky zajistili!
bit tolik beránků, kdyby je měli naši
třikrát na každou stranu. Tento cvik je „V loňském roce přesně v den, kdy členové sami i péct. Podařilo se však
velice dobrý na protažení a uvolnění ru- měly začít práce na pečení beránků, zakoupit korpusy od místního cukkou a zápěstí. Během cvičení pravidelně byly uzavřeny školy, které se na této ráře, který nám vyšel vstříc a umožnil
dýcháme.
Nezapomeňte na závěrečné protažení, ať činnosti podílely. Tím celé naše sna- tak celou akci zorganizovat ve slušném
žení skončilo. Bohužel jsme žádné objemu,“ popsala situaci Hnízdilová.
vás druhý den nic nebolí.
beránky neměli a každoročně obda- „Naši členové za pomoci jejich rodinrovávaní občané se radosti nedočka- ných příslušníků pak beránky nazdobili
li,“ zavzpomínala na rok staré udá- a zabalili tak, aby to odpovídalo všem
losti Emilie Hnízdilová, prezidentka hygienickým předpisům. Nemohu se
ROTARY klubu v Prostějově.
nezmínit o některých, kteří opravdu
Letos se ale z iniciativy některých vyrobili beránky od A až do Z. Celkově
členů rotariáni rozhodli zajistit jinou z našich domácích dílen vzešlo devětaformou výrobu a zdobení beránků šedesát krásných beránků, které potěšily
a potěšit tak alespoň některé klienty nemocné na LDN v Nemocnici ProZHQVQCTEJKX#-ąÊåQXÆ
sociálních zařízení. „Nejprve jsme se stějov a klienty Centra sociálních sluZávěrem si za odměnu zatleskejte a já vázali na dobrovolnou činnost našich žeb v Prostějově,“ uzavřela prezidentka
se těším zase příště!
členů týkající se pečení a následného ROTARY klubu v Prostějově.
(red)

2. Následně umístíme pravou ruku
lehce pod pravou klíční kost, a to tak,
že prsty směřují k jamce pod krkem,
která je mezi klíčními kostmi. Zlehka
začneme kůži táhnout směrem doprava
a hlavu otočíme doleva. Ucítíme velice
příjemný tah a uvolnění (viz. foto). V této
pozici vydržíme cca půl minutky a pak
vrátíme hlavu zpět na střed a vyměníme
ruku. Levou ruku dáme tedy pod levou
stranu klíční kosti, lehce budeme táhnout směrem doleva a hlavu otočíme
doprava. Ramena pořád táhnou směrem
dolů. Cvik provádíme pomalu a třikrát
na každou stranu či kdykoliv během dne
v práci nebo i u televize.

V tomto okénku se budeme již
po sedmasedmdesáté věnovat
různým harmonizačním, relaxačním,
ale i posilujícím či rehabilitačním
a kompenzačním cvičením. K tomu,
abychom předešli bolestem zad,
kloubů,blokádámadalšímnešvarům,
je potřeba pravidelný pohyb. Pokud
však již k nějakému narušení v oblasti
zad, páteře, kyčlí dojde, je potřeba
se problematické partii pravidelně
věnovat. Dnes se zaměříme na
protažení v oblasti klíční kosti, dále
rukou a zápěstí, protože ať už při celodenním sezení, nebo stání na tyto
partie úplně zapomínáme. Budeme
cítit příjemnou úlevu...
1. Jako první se rozcvičte, rozcvička by
měla předcházet úplně každému cvičení.
Následně si pusťte nějakou oblíbenou
hudbu, tentokrát může být pomalejší
a můžeme začít. Sedneme si do tureckého sedu, narovnáme záda, krk zasuneme dozadu, ramena tlačíme dolů,
ale pomyslně se vytahujeme za hlavou
(viz. foto). Nyní se od břicha začneme
pomalu nadechovat. Dech postupuje
směrem od břicha do žeber, kde máme
pocit, že se žebra otevírají do široka, dech
však nezastavujeme, ale postupuje stále
směrem nahoru. Pak pomalu vydechneme.

DŘEVNOVICE Zde berou velikonoční svátky vážně. Pokud příští
rok budete hledat místo, kde trávit Velikonoce a skutečně zažít tu
pravou atmosféru, doporučujeme
Dřevnovice. Na řadě míst v obci
bylo i bez mrknutí do kalendáře jasně vidět, které roční období panuje.
A nejvíce v ovocné zahradě. V ní návštěvník našel řadu obřích slaměných soch, navíc ve velikonočním.
„Postavičky tam budeme mít až do
podzimu, jsou vystaveny celoročně.
Akorát kocar odstraníme. Vždycky máme doplněná nějaká zvířata,
i u kapličky ponocného,“ připomněla
starostka obce Bohumila Charvátová.
Velikonoce v ovocné zahradě, to už je
pomalu klasika. „Loni jsme měli slepice a kohouty a takové krojované děvčátko s chlapcem, kteří měli ošatku.
Letos jsme trochu chtěli změnit téma,
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nejen pro standardní hospitalizaci, ale i pro mu týdnu zhruba o 200 případů. Odborníci sice argumentují tím, že
intenzivní péči,“ sdělil Večerníku Adam hlavně během Velikonočního pondělí se skoro vůbec netestovalo,
Knesl, tiskový mluvčí společnosti Agel pro- nicméně pokles dalších pozitivně testovaných osob na covid-19
vozující Nemocnici Prostějov.
v kraji registrujeme už více jak měsíc. Jak vyplývá ze zveřejněných
Dobrou zprávou je, že nemocnice může
statistik Krajské hygienické stanice v Olomouci, ještě v únoru během
opět poskytovat odkladnou péči a postupně tak začít rozjíždět plánované operace, vrcholu pandemie přibývalo týdně až 3 500 nakažených, za uplynukteré se musely v uplynulých měsících lých šest dnů jich krajští hygienici registrují už„jen“ 1 923...
pozitivně testovaných obyvatel od začátodložit. „Návrat těchto zákroků přichází
ku pandemie covid-19. Celkově už bylo
v době, kdy prostějovská nemocnice kom- PŮVODNÍ
provedeno 330 624 testů. Doposud se
pletně zrekonstruovala pět operačních zpravodajství
z koronaviru od začátku pandemie vylésálů, které se zařadily mezi nejmodernější pro Večerník
čilo 79 172 pacientů, bohužel 1 548 jich
v České republice. I nadále úspěšné proMichal
v důsledku covid-19 zemřelo. Aktuálně
bíhá očkování v prostějovském SpolečenKADLEC
je nejvíce nemocných na Olomoucku
ském domě, kde denně zdravotníci prostějovské nemocnice naočkují kolem 400 Krajská hygienická stanice v Olomou- (1 639), Prostějovsku (892), Přerovsku
lidi vakcínou Comirnaty od společnosti ci evidovala k nedělnímu poledni 11. (680) a Šumpersku (634). Celkem je
Pfizer/BioNTech,“ dodává Knesl. (mik) dubna v celém kraji už 87 165 případů aktuálně v kraji 6 350 nemocných lidí.

PROSTĚJOV, OLOMOUC Týden co týden pomalu klesá počet nově
nakažených také v Olomouckém kraji. Aktuálně oproti předchozí-

šel do toho dobrovolně a z předchozího
působení této vlády mohl mít dost dobrou
představu, jak se zachází s lidmi, kteří už
dosloužili,“ zhodnotila jedna ze čtenářek.
Odvolaný ministr Jan Blatný se narodil
v Prostějově, kam v průběhu života jezdil
za babičkou, která zde působila jako lékařka a zásadním způsobem Jana Blatného
ovlivnila při volbě jeho budoucího povolání.
(mls)
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nechal slyšet i Arenberger s tím, že Sputnik
V by šlo využívat jako experimentální preparát, jímž se lidé budou nechávat očkovat
dobrovolně.
Odvolání se setkalo s převážně negativními reakcemi, Janu Blatnému se dostalo
až nečekané podpory. Například v anketě
internetového serveru iDNES označila
jeho působení ve funkci za úspěšné drtivá
většina lidí. „Skoro by mi ho bylo líto, ale
Zdroj: KHS Olomouc
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biše stály za koncem Blatného ve funkci,
jenž přišel po necelém půlroce. Premiér se
dle svých slov s ministrem rozcházel v názoru, jak by měl rezort fungovat. „Sám za
sebe mám čisté svědomí, že jsem pracoval
jen na základě své odbornosti a rozhodoval jsem se vždy na podkladě odborných
dat a analýz,“ reagoval na své odvolání Jan
Blatný, kterého ve funkci nahradil ředitel
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Petr Arenberger.
Jan Blatný coby ministr zdravotnictví trval
mimo jiné na tom, že jakákoliv očkovací
látka včetně ruské vakcíny Sputnik V musí
mít před využitím v Česku souhlas Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA).
Prezident Miloš Zeman však toto přesvědčení nesdílel. V podobném duchu se již

vůbec netestovalo a pak – za poslední
tři dny uplynulého týdne zaznamenali
hygienici zase nárůst nově pozitivních
osob. Při jednání Krizového štábu Olomouckého kraje jsem se ptal ředitelky
hygienické stanice, zda tento nárůst
mají na svědomí Velikonoce a s nimi
jen chabá disciplína obyvatel, kteří nedodržovali téměř žádná opatření. Byl
jsem však ujištěn, že tyto skutečnosti se

Vláda potvrdila schválení plánu na návrat dětí do lavic. Žáci prvního stupně
základních škol se začnou vracet v rotační formě od pondělí 12. dubna. V jedné třídě bude moci v jednu chvíli být
maximálně 15 dětí. V okrese Děčín si
děti kvůli vysokému počtu nakažených
a prvním záchytům brazilské mutace na
školu ještě týden počkají. Žáci se budou
ve školách střídat. „Rotační výuka není
ideální, ale je to nástroj, jak bezpečně
dostat žáky do škol,“ komentoval nové

Část dětí
se vrací do škol
i mateřinek

PROSTĚJOV Od pondělí 12. dubna
se již nebudeme vázat na nouzový
stav, ale na pandemický zákon. Na
základě této změny dojde i ke změně
některých dlouhotrvajících protiepidemických opatření. Nově budeme
moci do zoo, do botanických zahrad,
na farmářský trh, do obchodu s obuví
a s dětským oblečením. Od dnešního
dne se také vrátí některé děti do tříd,
kteří nastoupí na takzvanou rotační
výuku. Ruší se i zákaz nočního vycházení a pohybu mezi okresy. Večerník
pro své čtenáře připravil podrobný
přehled toho, co se od dnešního dne
mění, ale i toho, co zůstane zakázáno.

Jednou z velkých změn bude otevření
obchodů s obuví, s dětským oblečením
a papírnictví. „Jsem velmi rád, že vláda
vyslyšela naše návrhy a začala respektovat
realitu běžného života,“ komentoval informaci prezident Svazu obchodu a ces-

Otvírají se
další obchody
i některé služby

schéma ministr školství Robert Plaga.
Rotační systém také nebude ve školách,
kde je do 75 žáků. „Zde bude výuka prezenční,“ uvedl Plaga.
Do školek zatím půjdou jen předškoláci, nebudou přitom muset používat
roušky. Týden na to, tedy 19. dubna, by
se pak měli do laboratoří vrátit studenti posledních ročníků vysokých škol.
Podle ministra školství Roberta Plagy
bylo nakoupeno více jak 6 milionů respirátorů FFP2 pro učitele. Krajské
hygienické stanice budou podle Plagy
úzce spolupracovat s řediteli škol na testování. U žáků bude testování probíhat
dvakrát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek
až do konce školního roku. „V případě,
že k pozitivnímu testu dojde ve čtvrtek,
pak počkají na opakovaný PCR test.
Poté případně odchází do izolace a karantény,“ popsal ministr na tiskové konferenci po jednání vlády.

Vláda povolí od 12. dubna i konání farmářských trhů. Tržiště ale musí fungovat
v jiném režimu. Na ploše tržiště by měla
být jedna osoba na 15 metrů čtverečních a musí se udržovat dvoumetrové
rozestupy. Nelze prodávat pokrmy a nápoje určené k bezprostřední konzumaci. Nebude možné ani instalovat místa
k sezení.

Trhy bez jídla a pití

tovního ruchu Tomáš Prouza. Prouza podotkl, že toto otevření dává smysl i v tom
ohledu, že se budou rovněž vracet děti do
škol a musí se na návrat do lavic připravit.
A tedy si pořídit vhodné oblečení a učební pomůcky. Co se týče maloobchodů
a prodejen, vláda schválila také otevření
obchodů s pietním zbožím, s náhradními
díly do aut a provozoven poskytujících
opravy zařízení do domácností. Nadále
bude platit, že musí obchody zajistit bezpečné podmínky pro nákup, a tedy zajistit
ochranné pomůcky, dezinfekce a kontrolovat dodržování rozestupů. Obchody
a služby budou moci také prodloužit svou
otevírací dobu. Nově budou moci otevřít
v 6.00 hodin ráno a uzavřít až ve 22.00
hodin. Zelenou budou mít i někteří poskytovatelé služeb. Vláda podle ministra
dopravy, průmyslu a obchodu Karla Havlíčka povolila také obnovený provoz pro
zámečníky, čistírny a prádelny.
Podle dnes už bývalého ministra zdravotnictví Jana Blatného se nedají novinky
nazývat rozvolňováním, protože se o rozvolňování nejedná. „To, co jsme při žádosti
o prodloužení nouzového stavu slíbili jak
občanům, tak Poslanecké sněmovně, jsme
tímto splnili,“ podotkl Blatný. Vláda totiž
slíbila, že otevře školy a že skončí omezení
pohybu. Jak již bylo zmíněné, nadále tak
zůstávají uzavřené maloobchody, restaurace a většina služeb. Povinností také zůstává
nosit ve vnitřních i vnějších prostorách
ochranu dýchacích cest.

Co zůstává v platnosti?

plánované operace, například ortopedické
nebo oční. Její omezení dopadá například
také na lázně nebo rehabilitační ústavy, jejichž služby pacienti po operacích využívají.
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ra. A právě nový ministr nakonec v sobotu
rozhodl, že omezení na 2 lidi venku a 2
uvnitř ponechá. Za zlé mu to mají hlavně
S nouzovým stavem končí také zákaz vy- amatérští sportovci, kteří se připravovali
cházení po deváté večer. Toto opatření na pondělní restart tréninků.
skončí v neděli o půlnoci. Stejně tak bude
opětovně povoleno cestovat mezi okresy.
Plánovaná lékařská
„S koncem nouzového stavu padají omepéče se vrací
zení pohybu mezi okresy. Padají omezení
shromažďování ve smyslu dva na dva tak,
jak byly doposud,“ uvedl v úterý odstu- Nemocnice nemusí od středy 7. dubna dál
pující ministr zdravotnictví Blatný s tím, zcela omezovat plánovanou péči. Exministr
že se venku bude moci potkávat až 20 lidí zdravotnictví Jan Blatný tento krok už mia uvnitř pak 10 osob. Právě tato změna nulý týden avizoval. Podle něj se zákaz měl
vzbudila ale největší nevoli a experti ze změnit na doporučení. Prosincové opatření
skupiny MeSES varovali před hrozícími obsahovalo formulaci „okamžité zastavení
vážnými důsledky. Blatný pak ve středu příjmu nových pacientů za účelem poskyv čele resortu skončil, premiér Andrej tování plánované péče“, nově se změnilo
Babiš na jeho místo dosadil šéfa pražské na „omezení příjmu“. Tato elektivní péče,
vinohradské nemocnice Petra Arenberge- neboli odložitelná, jsou většinou předem

Končí omezení pohybu.
Setkávání lidí
nakonec jen ve dvou!

Od 12. dubna bude také možné navštívit
venkovní prostor zoologických a botanických zahrad. Počet návštěvníků ale bude
omezen, a to na maximálně 20 % kapacity.
Většina oslovených zoo a botanických zahrad uvedla, že je připravena otevřít. Zdražovat nechystají.

ZOO s omezenou
kapacitou
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PROSTĚJOV Vydržel možná déle, než
se původně čekalo. Nevděčnou roli ministra zdravotnictví ve středu 7. dubna
opustil Jan Blatný (za ANO). Do funkce
byl jmenován 29. října, o odvolání se
dozvěděl den předtím, než jej prezident
Miloš Zeman na návrh premiéra Andreje Babiše zbavil funkce.
„Na rozdíl od útěšné komunity zkoumající
například hemofilii, je politika nesmírně
krutá záležitost. A politik, kterým je ministr, je vystaven útokům, které si vědec ani
nedokáže představit. Přecházíte z parku
do džungle,“ upozornil Miloš Zeman Jana
Blatného během jeho říjnového jmenování ministrem zdravotnictví.
Právě iniciativa prezidenta republiky a politické rozhodnutí premiéra Andreje Ba-

Jan Blatný chtěl očkovat
pouze schválenou látkou

HDIDNOM@HU?M<QJOID>OQÁ
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Jak v neděli večer sdělil Večerníku hejtman Olomouckého kraje, z celkového
poklesu nově nakažených osob má radost, tu mu ale kazí čísla z posledních dní.
„Je samozřejmě optimistické, že další týden je zaznamenán pokles, i když nyní
pouze o zhruba dvě stovky osob. Má to
ovšem jeden háček. Tento pokles byl zaznamenán v celkovém součtu, jenže například na Velikonoční pondělí se takřka
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PROSTĚJOV Co do počtu hospitalizovaných pacientů s covid-19 se toho
v prostějovské nemocnici moc nezměnilo. Ani k lepšímu, ovšem naštěstí
ani ne k horšímu. Už třetí týden špitál
registruje na pět desítek hospitalizovaných. Nadále ovšem trvá enormní zatížení intenzivní péče.
„V prostějovské nemocnici je aktuálně
hospitalizováno devětačtyřicet pacientů
s onemocněním Covid-19, z toho patnáct
jich je ve velmi vážném stavu a šest vyžaduje
podporu umělé plicní ventilace. Stejně jako
v předchozích týdnech i nadále pokračuje
vysoká zátěž intenzivní péče, a to u pacientů s koronavirem i u pacientů neinfekčních
a s jinými diagnózami. Můžeme ale ubezpečit, že i nadále má nemocnice volná lůžka

COVID-19
9QHPRFQLFLVHWUYDOÛVWDY

působit, pravděpodobně v roli brankářské trojky. U Micky se dá čekat, že
po rozjetí mládežnických soutěží se
Brankoviště bylo v uplynulé sezó- vrátí zpět do Plzně.
ně jasnou záležitostí Ondřeje Bláhy.
Obrana:
„Blažena“ přišel do Prostějova ze
Jestřábi přišli o tři beky
Vsetína, kde se mu tolik nedařilo. I na
Hané si zprvu zvykal, postupně se ale
dostal do velice dobré formy. A nebýt Velmi truchlivý je pohled do zadních
horší hry Jestřábů směrem dozadu, řad Jestřábů. Ta už hlásí tři ztráty, napatřil by i čísly mezi nejlepší v soutěži. víc dost podstatné. V důležitou opoJenže kdo mu bude krýt záda? Adam ru se vypracoval Tomáš Drtil, který
Wolf měl smlouvu jen do konce se- byl nejproduktivnějším z obránců,
zóny. Skvělými čísly se sice neblýskl, ale nyní se vrací do Šumperka. Tam
moc prostoru totiž pro ukázání svých odchází i nadějný odchovanec Mardovedností nedostal. Je dost neprav- tin Pěnčík. A do třetice se poroučí
děpodobné, že jej zde Sparta nechá, rovněž René Piegl, který dostane
když není využíván. Na soupisce dále prostor v Kolíně a v případě dobré
byli Marek Micka a Matěj Křupka, konstelace hvězd – a samozřejmě
oba odchovanci prostějovského ho- výkonnosti – také v extraligovém
keje. Křupka by nadále mohl u týmu Hradci Králové. Potvrzeným zadáTři odchody, taková je zatím bilance v ofenzivní letce. Potvrzený je
odchod Daniela Vachutky, obvykle
člena čtvrté formace, do mateřského Šumperka. Sportovní manažer

Útok:
Zatím drží, množí
se však spekulace

kem je tak v tuto chvíli pouze Petr
Krejčí. Ze zbývajících hráčů je dost
nepravděpodobná dlouhodobější
spolupráce s Vlastimilem Hefkou či
Mario Kellnerem, kteří dosud byli
vesměs výpomocí v dobách hráčské
nouze. Otazník zůstává nad Jakubem
Matyášem a Františkem Hrdinkou.
Pravděpodobně by měl zůstal Robin
Staněk, který na Hané založil rodinu
a nehodlá už se stěhovat.

nabídku na prodloužení smlouvy.
A pro Jestřáby to jsou velké ztráty – zejména v případě Chlána 15
branek za sezónu. Otazníky však visí
i nad dalšími hráči. Lukáše Žálčíka si
stáhla Sparta Praha. Sice hrál pouze
v zápasech s Olomoucí, nicméně
zůstává v tréninku a mluví se o intenzivním interesu ze strany Šumperku.
Podobně je na tom Tomáš Jandus,
který sice do play-off extraligy nezasáhl, ale se Spartou trénuje. Na odchodu je také Dominik Hrníčko, kterého dle informací Večerníku zlákala
do svých služeb Poruba. Na vážkách
je i setrvání kapitána Tomáše Kauta,
zejména kvůli ne úplně povedeným
číslům a pobytu na ledě.
Ze zbývajících hráčů mají pokračovat Petr Mrázek a taky Michal Gago,
na které by podle všeho měla být

kračovat v úspěšné spolupráci nejen
z Prostějova, ale také ze Znojma, odkud všichni tři forvardi před sezónou
přišli. Více prostoru by teoreticky
mohli dostat Lukáš Motloch, i tady
se ovšem o jeho návratu do Frýdku-Místku. Zbývají hráči z kategorie
„opomíjených“. Petr Antoníček přišel k týmu po Novém roce, nicméně
vůbec od té doby nehrál a je otázkou,
jaký záměr s ním mají Pardubice. Někdejší snajpr chomutovské juniorky
Kryštof Ouřada dostával sice víc prostoru, pohyboval se ale na hraně sestavy. A tato mladá puška skončila pouze
na šesti bodech. Což je nepochybně
zklamání. Josef Podlaha toho rovněž
moc neodehrál, párkrát ale ukázal
svůj potenciál. V jeho případě těžko
soudit, co mu osud (a vedení hokejových klubů) uchystá.

PROSTĚJOV Velkou roli dostal v uplynulé sezóně obránce René Piegl (na snímku),
který přišel do Prostějova už
coby poměrně zkušený bek.
A přestože obrana Jestřábů občas nepůsobila nejjistěji, tento
zadák si odehrál svoje. Ostatně
pravidelně nastupoval v prvních dvou obranách a na ledě
dostával hodně prostoru, když
svědomitě plnil roli jako pes-obranář. Sezóna Jestřábů je
však minulostí, a angažmá Piegla na Hané taky. Obránce totiž
odchází do východních Čech,
kde se bude snažit o proražení
do extraligy za Hradec Králové, případně je domluveno jeho
angažmá v Kolíně. Jak hodnotí
své angažmá v Prostějově? A co
si z něj odnesl? Nejen o tom
blíže povyprávěl v exkluzivním
rozhovoru pro Večerník.

yy Jak hodnotíte své působení
u Jestřábů?
„Tak ohledně herního vytížení jsem
byl velmi spokojený. Měli jsme zde
super partu v kabině, myslím si, že to
je základ. Skvělý byl taky realizační
tým. Jen mě mrzí, že jsme se nedostali dál, protože jsme na to měli.“
yy Jaké u vás byly pocity po vyřazení od Poruby?
„Na začátek bych chtěl říct, že ač výsledek 3:0 na zápasy vypadá hodně
jednoznačně, tak to plně jasné nebylo. Byli jsme pro Porubu velmi těžkým soupeřem. V obou zápasech na
jejich ledě jsme drželi vedení až do
posledních minut a je velká škoda,
že jsme nějaký z nich nedotáhli do
vítězného konce. Myslím, že kdyby se nám podařilo uhrát ten první
duel, mohla mít série úplně opačný
průběh, než jak skončila. A pocity?

Michal SOBECKÝ

Všichni jsme byli zklamaní, je to samozřejmě škoda. Jak už jsem říkal,
tým jsme měli super a všichni chtělii
pokračovat dál.“
yy Spravil jste si zde po odchodu
hodu
z Jihlavy chuť probojováním
m do
play-off?
„Loni v Jihlavě jsme se také v předkole potkali s Porubou, ale sezóna
na se
nakonec nedohrála, takže těžkoo říct,
jak by nakonec dopadla. Určitě bych
byl radši, kdybychom se dostali letos
dál.“
yy Na týmu byla ke konci sezóny
zóny
viditelně deka. Co ji způsobilo?
o?
„Tato sezóna byla celkově hodně
odně
zvláštní v důsledku situace panující
ící ve
světě. Bylo tam hodně pauz, kteréé většinou přišly, když to začínalo šlapat.
lapat.
Kdybych měl říct, co bylo za tím,
m, že
se posledních sedm zápasů nevyhráyhrálo, tak nevím. Určitě jsme si ten konec
všichni představovali jinak…“
yy Promítlo se vědomí dlouhé
hé série porážek i do koncovek zápasů
pasů
s Porubou?
„To si nemyslím, že by to na koncovncovv
ky zápasů mělo mít nějaký vliv. Mož-

Jak hlubokou stopu ale za sebou střelby, přes třináct procent. Že mu
trenérský štáb věřil, dokazuje i průnechali?
měrně trávených 20 minut v zápaTomáš DRTIL,
L,
se na ledě, v soutěži patřil celkově
obránce,
k nejvytěžovanějším hráčům. Loni
30 let
pomohl Šumperku k postupu do 1.
V tomto hráči přichází Jestřábi o líd- ligy. V dresu Prostějova své kvality
ra obrany. Na ledě byl hodně vidět, potvrdil.
z obránců nejčastěji střílel a taky se
nejvíce prosadil. K jeho přednostem
Daniel VACHUTKA,
KA,
patřilo rovněž bruslení a celková
útočník,
podpora útoku. Zejména po polovi28 let
ně sezóny se rozjel k velmi dobrým
výkonům, patřil k oporám Jestřábů SKřídelník střední generace hrál
a taky nejproduktivnějším bekům za Prostějov už v předešlé sezóně.
soutěže. Nakonec posbíral 20 bodů A nasbíral skvělých šest bodů v pěti
(5+15) a skončil 7. v celé soutěži zápasech. Tento ročník se mu ale
v bodování obránců. Mezi beky měl tolik nepovedl, přestože si vyzkouv Chance lize nejvyšší úspěšnost šel i hru v prvních dvou pětkách. Ze
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PROSTĚJOV Velmi rychlý konec sezóny znamenalo vyřazení Jestřábů v předkole play-off.
Po prohře s Porubou 0:3 na
zápasy přitom záhy pro prostějovské fanoušky nastalo další nepříjemné období spojené
s odchody některých hráčů.
Oficiálně oznámeny byly zatím
tři – útočník Daniel Vachutka
a dále obránci Martin Pěnčík
a Tomáš Drtil. O změně působiště u těchto borců informoval
šumperský hokejový klub. Ve
všech třech případech se jedná o hokejisty, kteří v uplynulé
sezóně pravidelně nastupovali.

Michal SOBECKÝ

7ÙPHPEÔH]QD3RUXED
sestava mìsíce bez LHK
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OMEZENÝ PROVOZ

ná nám potom chybělo trošičku štěstí.“
yy Co vám angažmá v Prostějově
dalo?
„Získal
jsem
spoustu nových
zkušeností jak herních, tak životních.
Poznal jsem skvělou partu spoluhráčů. Líbilo se mi
i město, jen je škoda, že se neda2QLGFPÆUG\ÐP÷F¾X¾2TQUV÷LQXWUDQlo skoro nic navštívit nebo dělat.“
JGO\MWwGPÚQDT¾PEG4GPÆ2KGIN
yy Byl ze strany Jestřábů zájem
Foto: internet
o vaše pokračování?
„Ano, řešil jsem s panem Luňákem
na sezónu připravím a udělám
pokračování, tímto bych chtěl ještě
všechno pro to, abych se v kádru
jednou za zájem poděkovat. Na se- udržel. Moc bych si přál zahrát si
zónu tady budu vzpomínat dobře v jeho dresu extraligu.“ (úsměv)

má
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REDAKCE

Prostějov (son) – V pravidelné
anketě internetového portálu hokej.cz byl jakožto nejlepší prvoligové mužstvo Chance ligy za březen oceněn výběr HC RT Torax
Poruba. Naprosto po právu, neboť
Severomoravané vyhráli poslední
tři duely základní části, všechny
tři zápasy předkola play-off (proti
LHK Prostějov) a následně i veškeré čtyři čtvrtfinálové mače. Tedy
kompletní desítku utkání, do nichž
během třetího měsíce roku nastoupili! Březnovým překvapením druhé nejvyšší tuzemské soutěže v ledním hokeji se stal vsetínský útočník
Daniel Klímek. A jak vypadá sestava měsíce? Logicky ji tvoří výhradně zástupci nejúspěšnějších klubů,
jež postoupily do semifinále nebo
o něj do poslední chvíle bojovaly.
Prvoligová sestava března: Frederik Foltán (Poruba) – Jan
Holý (Litoměřice), Dušan Žovinec (Poruba) – Ondřej Machala
(Kladno), Patrik Miškář (Litoměřice), Jan Berger (Vsetín).

SEMIFINÁLE
3. zá
zápasy: Vsetín – Jihlava 1:2 SN
(0:0, 1:1, 0:0 – 0:0, 2:3). Stav série:
Branky: 23. Vlach (Kucharczyk) –
0:3. B
25. Illéš
Il (Harkabus), rozhodující nájezd
Havránek * Poruba – Kladno 1:4
T. Ha
((0:0,, 0:2, 1:2). Stav série: 0:3. Branky:
âSDþHN +XGHþHN7HSHU ±+ODâ
va (M
(Melka, Zakharchuk), 40. Melka (FiOLS+ODYD
0DFKDþ +ODYD.XEtN 
OLS+
59. Pitule
(Machala)
P
4. zá
zápasy: Vsetín – Jihlava 1:4 (0:1,
1:1, 0:2). .RQHþQê VWDY VpULH 
Branky:
Bran 14. Harkabus (Fronk), 30. KoOiĜ ,OOpã+DYUiQHN
/LFKDQHF ýD,O
chotský),
60. Havránek – 23. Hryciow
chots
(Vlach,
(Vlac Zeman) * Poruba – Kladno 3:4
PP (1:2,
(1 0:0, 2:2 – 0:1). .RQHþQêVWDY
VpULH
Branky: 4. Kozák (SzathmáVpULH
U\ .RUNLDNRVNL
-iFK\P9RUiþHN 

 3RĜt]HN
.R]iN 6]DWKPiU\  ± 
3
Machala
(Jágr, Snuggerund), 16. RaMa
þXN
þX )LOLS 0DURV]   3LWXOH =Dkharchuk),
66. Plekanec (Suchánek,
kh
0DFKDþ
0D
.$03ĜÌã7Č
FINÁLE
FINÁ
1. zá
zápas: sobota 17. dubna, 16.00:
Kladno
Kladn – Jihlava
 ]i
]iSDV QHGčOH  GXEQD 
Kladno
Kladn – Jihlava

CHANCE LIGA - PLAY-OFF
C

INFORMUJE
a rád bych se sem jednou
i vrátil.“
yy Jak vidíte své
šance na extraligový Mountfield HK?
„Už jsem v Hradci
v Králové působil, takže
prostředí tam znám. Pár
zápasů se mi podařilo
odehrát. Teď bude
záležet jenom na
mně, jak se šance chopím.
Dobře se

dalšího odchovance, byť předtím
velkou část kariéry trávil v mládeži
Hradce Králové. Zde se vypracoval
v solidního a produktivního obránce, na kterého je spolehnutí. Trenéři na něj ukázali hned zkraje sezóny.
A ke svým dosavadním třem prvoligovým zápasům přidal dalších
čtyřiadvacet, i když v závěru ročníku prakticky nehrál. Rozhodně nezklamal, zapsal osm bodů, skvělých
+10 v účasti na ledě. Dokonce byl
jednu dobu v TOP10 soutěže. Se
svou nižší postavou měl nicméně
Martin PĚNČÍK,
ÍK,
místy problém s urostlejšími souobránce,
peři. A bylo vidět, že v jeho případě
20 let
chybí zkušenosti. Přesto je to perSrdce prostějovského fanouška spektivní hráč, který má na první
muselo zaplesat, zase máme v týmu ligu potenciál.
solidních 17 minut na zápas se ale
ke konci ročníku propadl na deset,
v řadě zápasů tak hrál až ve čtvrté
formaci. Sezónu nakonec zakončil
se 14 body (4+10) a ve statistice pobytu na ledě měl vůbec nejhorší výsledek -6. Přesto se na ledě neztratil,
prokázal rychlost i čich na střelecké
pozice. Nyní má před sebou velkou
výzvu, a sice pomoct Šumperku, kde
vyrůstal a v němž už zaznamenal i 68
bodů za (druholigovou) sezónu,
k lepším zítřkům.

a n e b 3 odchody
Konec! Koho LHK ztratil aneb

Branka:
Bláha zůstává, kdo dál?
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PROSTĚJOV Prvoligová sezóna je pro prostějovské Jestřáby již nějaký ten den minulostí a blíží se doba, kdy končí smlouvy. Už teď je jisté, že udržet stávající tým pro příští sezónu se LHK
nepodaří. Jak dosud klub potvrdil, z hanáckého celku odchází více než jedna celá pětka hráčů,
kteří míří k prvoligové konkurenci. Připravili jsme si proto pro vás přehled toho, kdo všechno
jestřábí letku opouští a zjistili i transfery, o nichž se v kuloárech hovoří, ale potvrzeny ještě nebyly. Stejně jako přehled
PŮVODNÍ
zpravodajství
těch, kteří ze zatím zůstávajících hráčů by měli být klíčovými -TGLéÊ/T¾\GM)CIQVCVQVTQLKEGD[O÷NC\čUVCV-FQMPKOCNGRąKDWFG"
Foto: Josef Popelka
členy týmu. „Nebudeme zatím nic prozrazovat, nejdříve až po
pro Večerník
prvním květnu, kdy začíná přestupní termín. Nebylo by to ani
Jiří Vykoukal již hovořil rovněž uplatněna opce. Z tohoto důvodu
Michal
úplně fér k hráčům,“ odmítl komentovat změny v kádru Jiří o odchodu Matěje Nováka a Petra je pravděpodobné i setrvání Davida
SOBECKÝ
Vykoukal, sportovní manažer LHK Jestřábi Prostějov.
Chlána, kteří se rozhodli odmítnout Bartoše, který by mohl mít zájem po-

Praha, Prostějov (son) – Pouhé
dva měsíce trvalo druhé působení
trenéra Miloše Říhy mladšího ve
Slavii Praha. Jako hlavní kouč se
tam vrátil na sklonku ledna, aby
po skončení sezóny opět odešel.
Podle dostupných informací ho
totiž čeká extraligová štace. Sešívaní vyřešili nastalou situaci tím,
že na pozici prvního lodivoda přesunuli dosavadního sportovního
manažera Jiřího Vebera. „Jirka má
velké zkušenosti jako hráč i trenér,
coby sportovního manažera jsme
měli možnost ho poznat i po lidské
stránce,“ okomentovali majitelé
HC Stanislav Tichý a Jiří Vlasák.
Někdejší obránce dříve působil v realizačních týmech Sparty
Praha, Chomutova, korejského
Anjangu či mládežnických reprezentací ČR. „Díky manažerskému
postu jsem se opět dostal k mužskému hokeji, nicméně musím říct,
že mě to pořád táhne spíš na led,
kde se cítím lépe. Proto jsem rád za
příležitost, kterou mi vedení klubu
dalo,“ řekl Veber.

Øíha ze Slavie pryè,
na jeho místo Veber
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Kabinou
prostějovských
hokejistů
se prožene vítr
MUTACE!
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ce poslal míč jen do vytaženého brankáře.
Tři minuty nato měli domácí k dispozici
volný přímý kop, ale Šmehyl přestřelil. První
půlhodinku utkání pak zakončil nepřesnou
střelou Omale. Dvaačtyřicátá minuta znamenala chybu Stříže, který následně musel
faulovat na žlutou kartu. Odvrácenou tvář
hry pak představovala srážka Omaleho
s Fábrym, kterou oba borci jen těžce rozdýchávali.
Druhá půle začala tak jako skončila první, a ve
48. minutě Matoušek z osy střílel těsně vedle.
V 52. minutě mohl naopak vyrovnat Faleye,
ovšem přestřelil. Hru hostů oživil korejský
křídelník Kim Seung Bin, který zahrozil z hranice vápna jen těsně vedle. Málo taky chybělo
k vyrovnání Součkovi v 58. minutě. Od 60.
minuty oba týmy často střídaly, do hry se
dostal například Zapletal, který si s Píchalem
vytvořil dvě velké šance, ale přesné zakončení
chybělo. V 76. minutě naopak hosté zatlačili
a nebyli daleko od vyrovnání. Největší šanci
měli až v 88. minutě. To musel Mucha vytáhnout při standardce soupeře skvělý zákrok,
aby vyrazil míč směřující pod břevno. Střídající Spáčil pak naopak mohl skóre zvýšit,
zalekl se však šance a místo toho akci zakončil
nahrávkou na Matouška, který neuspěl. V nastavení už toho moc Dukla nestihla.
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( 1 : 0)

1:0

Kovernikov

Fišl

81. Kozel za Součka, 81. Buchvaldek za Faleye

Trenér: Roman Skuhravý

Střídání: 46. Kim za Chlumeckého, 69. Ullman za Barace, 69. Šebrle za Fábryho,

Trenér: Pavel Šustr

90+3. Machynek za Koudelku

Žluté karty: 14. Faleye

Střely mimo branku: 6

Kinský

Roman
SKUHRAVÝ

Střídání: 66. Zapletal za Juráska, 66. Schuster za Suse, 83. Spáčil za Píchala,

Diváků: 0 Rohové kopy: 6

Střely na branku: 5

Branka: -

Souček

Barac

Peterka

Doumbia

DUKLA PRAHA

Ayong

Fábry

Žluté karty: 42. Stříž, 86. Omale Rozhodčí: Vojkovský – Mikeska, Vejtasa

PROSTÌJOV

Matoušek

Koudelka

Píchal

Faleye

Rohové kopy: 10

Bala

Omale

Kopřiva

Jurásek
Chlumecký
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„Zápas měl podobný průběh jako doma na Julisce. Měli jsme dobrý
začátek, ale pak jsme po nešťastné rozehrávce dostali gól, a to nás
paralyzovalo. Nebyli jsme dobří při dlouhých míčích a nevyhrávali
hlavičkové souboje, čímž jsme soupeře dostali do hry. Ve druhém
poločase jsme hru více kontrolovali, ale bohužel tomu chyběla
branka. Chtěli jsme moc vyhrát a výsledek nás mrzí. I když byl náš
výkon dle mého názoru lepší než v Třinci.“
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Foto: Michal Sobecký

„Ne, to ne. My jsme samozřejmě všichni
byli rádi, že gól padl. Hlavně jsme si ale
říkali, aby to nedopadlo jako s Vlašimí,
kdy soupeř vyrovnal hned do pěti minut.
Drželi jsme to déle a déle. Dukla byla
poté nervóznější, měli jsme tam i nějaké
brejkové situace a gólů jsme mohli dát
více, ale jsme samozřejmě rádi za jednobrankovou výhru.“
ƔƔ Vy jste měl obrovskou šanci, když
jjste šel s Davidem Píchalem dva na
jednoho. To byla velká škoda, že
to tam nespadlo co?
„Hosté měli roh, já hlídal odražený míč. Filip Mucha chytl balón do náruče. Viděl jsem, že to
má v ruce, tak jsem zasprintoval.
Krásně mě našel. Běžel jsem přes
půlku hřiště a možná jsem to
mohl zkusit i sám, ale dal jsem
to Davovi. Ten si to dobře přendal na pravou nohu, jen je škoda,
že nešla mezi tři tyče.“
ƔƔ
Ɣ Co zlepšit do dalších zápaů?
sů?
„Určitě je třeba na čem pracovat. Musíme zlepšit proměňování šancí, mohli jsme
dát víc gólů. A musíme
taky zlepšit bránění.
Když to do dalších
zápasů dáme, můžeme dál sbírat
body, a nakonec
skončit hodně vysoko.“
(úsměv)
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FK Dukla Praha
1:0
dohrávka 14. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY

1.SK Prostějov

Michal
hal SOBECKÝ
Ý

PROSTĚJOV Přišel, zahrál a málem
pomohl eskáčku ke komfortnějšímu,
než je jednobrankový náskok. Záložník Michal Zapletal (na snímku)
tentokrát nedostal prostor v zahajovací sestavě, jako střídající hráč ale
nevyužil svůj čas špatně. Kvalitnímu
výkonu chybělo fakticky jediné –
vstřelit branku. Příležitosti pro to přitom byly. „Jen je využít,“ posteskl si
nad produktivitou prostějovský
p
j
ý hráč
s dvaadvacítkou.
vacítkou.

25

„Oproti zápasu s Vlašimí jsme přidali na defenzivě a daleko pozorněji
jsme bránili. Bylo to i kvalitou soupeře, hráči věděli, že kdyby si dovolili
zaváhání, tak to soupeř potrestá. Určitě jsme zlepšili defenzivu a na základě toho jsme stanovili náš výkon. Musím ale taky říct, že v první půlce
jsme tam měli pár velmi zajímavých úseků, kdy jsme dokázali kombinovat, držet míč, vytvářet si šance. Určitě se nám duel hodnotí o hodně
lépe než předešlý zápas. Ale jak často opakuji, vždycky je co zlepšovat.“

Střely mimo branku: 7

Stříž

Mucha

Sus

Šmehyl
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Ne úplně tradičně za mimořádný výkon,
ale z větší části za oddanost vybíráme tentokrát stopera a kapitána Martina Suse. I když
možná jeho počínání přece jen způsobilo
bolehlav trenéru Šustrovi, po většinu zápasu
předváděl solidní výkon. A hlavně: po hodině hry zahlásil, že se mu trochu motá hlava.
Jenže nevystřídal hned, stačil ještě vykrýt

Střely na branku: 5

Branka: 9. Píchal

Pavel
ŠUSTR

Úvod utkání byl relativně opatrný, a to až do
branky Davida Píchala, který využil toho, že
Matoušek vystihl soupeřovu rozehrávku.
Akcí bylo méně než proti třeba Vlašimi.
Přesto ale přicházely a byli to hráči eskáčka,
kteří byli více na míči a častěji při střelbě. Té
ale chyběla přesnost, několikrát se také stalo,

Úvod utkání přinesl náznaky šancí. Ve 2. minutě Faleye po útoku z pravé strany nastřelil
boční síť branky. Po pěti minutách Stříž
vymyslel akci pro Juráska, ten ale míč před
bránu nedostal. Na druhé straně musel Bala
odvracet šanci soupeře, krátce poté naopak
střílel Peterka. Hra se začala přelévat ze strany na stranu. Fotbalový bůh byl ale milostivější k Prostějovu. V 9. minutě Matoušek
vystihl rozehrávku soupeře u postranní čáry.
Nahrál Šmehylovi, který poslal míč Píchalovi, jenž prostřelil brankáře – 1:0. Pěknou
akci následně předvedli Koudelka a Jurásek,
jeho nahrávka před bránou nikoho nenašla. Šestnáctá minuta mohla přinést dvojité
vedení Prostějova. Píchal si vzal míč na osu
hřiště, měl prostor, nahrál ale Matouškovi
v horší pozici a tím akce skončila. Další náznak přišel v 18. minutě, tehdy domácí urvali
roh, Koudelka po Píchalově přistrčení střílel
nad. Eskáčko se snažilo i o střely z větší dálky,
Matoušek ale minul. Obrovskou šanci měl
ve 23. minutě Jurásek, který ze skvělé pozi-
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BYLI JSME
U TOHO

Foto: Michal Sobecký
ƔƔ Jak byste zhodnotil zápas?
několik útoků a jednou úspěšně hlavičkoval. A jak by vyznělo jeho
Až poté mírně dezorientovaný přenechal srovnáníí s duelem promísto Aleši Schusterovi
ti Vlašimi?
mi?
„Myslím si, že
určitě byl
yl vidět
=DMÉPDYRVWGXHOX
rozdíl v obranné
fázi, kdyy jsme
Hráči si užili vskutku aprílového počasí. zlepšili defenzivu
efenzivu
Začátek zápasu prosněžil, následoval vítr, a svou vůlí jsme
zataženo a utkání se dohrávalo za polojasna. ubránili zajímavé
Celkově se neslo na duben v nezvyklé zimě. šance Dukly,
ukly, to byl
Zajímavostí rovněž je, že eskáčko opět mělo podle mě hlavní
k dispozici velké množství rohů, z nichž po- rozdíl mezi posledmalu polovinu sehrálo nakrátko.
ními domácími
mácími zápasy.“
ƔƔ Jak see vám naskakovalo do
$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ zápasu? Vstoupit do něj nějakých dvacet
acet minut před koncem,
to není úplně snadné…
Zprvu klidná, postupně se měnila. Mohly „Tak to prostě je. Buď hrajete od zaza to zejména časté pády hostujících hráčů. čátku, nebo
ebo musíte být nachystaný
Přičemž v některých případech to zavánělo naskočit po celou dobu utkání a týmu
přihráváním. Sus a Šmehyl se pak do jedno- pomoct. Já to chtěl oživit, a hlavně jsem
ho z hostí opakovaně pustili, když si chtěl chtěl pomoci
moci týmu, aby nedostal gól.
pádem ve vápně vymodlit penaltu. Hodně To se podařilo,
dařilo, za což jsem rád. Do zápak tekly nervy domácímu trenérovi, ovšem pasu se mi nastupovalo dobře, byl jsem
ne ze hry soupeře nebo pískání rozhodčích, nachystaný.
ný.“
spíše nebyl spokojený s postavením i nasaze- ƔƔ Neděsil
ěsil jste se toho, že jste v zápaním některých hráčů.
se dali gól
ól příliš brzo?
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Podzimní duel na Julisce skončil bezbrankovou remízou. Jarní odveta s Duklou se
původně měla odehrát 13. března. Den
předtím byl ale zápas odložen, důvodem
byl koronavirus, když povícero hráčů soupeře muselo do karantény. A tak přišlo na
řadu šachování s termíny zápasů. Ten byl
nakonec určený právě na 7. duben. Utkání
se odehrálo na trávníku SCM Za Místním
nádražím v Prostějově. Oba týmy na tom
byly před úvodním hvizdem vzájemného
souboje podobně. Eskáčko na jaře dvakrát
vyhrálo, naposledy však zaváhalo s Vlašimí.
Dukla sehrála vinou karantény jen dva zápasy s bilancí jedné výhry a jedné remízy. Ani
rozdíl mezi týmy v bodech nebyl nijak velký
– tým z Julisky ztrácel na Prostějov pět bodů
a bylo tedy zřejmé, že pokud ještě Dukla
chce zamotat děním v boji postup ,nesmí už
si dovolit žádné zaváhání. Fotbalisté eskáčka
šli do zápasu s řadou změn. V základní sestavě chyběli Jiří Spáčil a Tomáš Zlatohlávek,
který inkasoval v předešlém klání zranění.
Naopak se představili Šimon Šmehyl a po
návratu z disciplinárního trestu i Solomon
Omale.
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že se hráč lekl nabízené šance a následně ji
nahrávkou navíc zmařil. Hráčům Prostějova
ke konci poločasu mírně tekly nervy, nelíbilo se jim, jak ochotně padá na trávník Faleye.
Druhá půle nadále přinášela vcelku vyrovnanou hru. Zprvu byli i nadále lepší domácí, kteří si vypracovali několik dalších šancí.
Dvě velké si vytvořili po spolupráci Píchal
se Zapletalem. V 75. minutě se však hosté
dostali do nemalého tlaku a v 88. minutě
musel Mucha vytáhnout k vykrytí standardky skvělý zákrok. Hráči Prostějova nakonec
doslova očima dotlačili časomíru až do jejího konce.

PROSTĚJOV Z pohledu dalšího vývoje sezóny veledůležité utkání měli před sebou minulou středu hráči 1.SK Prostějov. V rámci
dohrávky 14. kola Fortuna:Národní ligy je totiž čekal domácí zápas s pražskou Duklou. A fotbalisté eskáčka měli co napravovat.
Kromě trvale horších výsledků na vlastním hřišti to byla zejména
předešlá porážka 3:5 od Vlašimi. Utkání tak bylo i o hledání lepšího výkonu v obraně a snad i sebevědomí. V obojím Prostějov
obstál. Díky brzkému gólu Píchala se dostal do vedení a vydobytý náskok už nepustil. Branka z 9. minuty na legendární klub,
který se marně snaží o návrat
EXKLUZIVNÍ
NÍ
do nejvyšší soutěže, stačila.
reportáž
Svěřenci Pavla Šustra udrželi
pro Večerník
vzadu čisté konto a v průběžMichal
ném pořadí se vrátili na dostřel
SOBECKÝ
nejlepších celků.
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Fotbalisté Prostějova v dohrávce zdolali legendární klub
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Michal KADLEC

PROSTĚJOV Noční zákaz vycházení během nouzového stavu nedodrželi minulé
úterý dva pánové z Prostějova. Ti se navíc
okolo půlnoci pohybovali venku bez nasazených respirátorů. Někdo je udal, takže ke
zmíněné dvojici vyjela policejní hlídka. Jeden z mužů si dal od strážců zákona říct a nakonec spal v klidu doma. Druhý, pod silným
vlivem alkoholu, ovšem vzdoroval a kvůli
své agresivitě skončil na záchytce.

ny na návrat dětí do škol?
„V pátek jsme měli i s panem primátorem se
všemi řediteli mateřských a základních škol
pracovní setkání na radnici a řešili jsme problematiku návratu škol do omezeného reži-

yy Jak jsou prostějovské školy připrave-

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Na částečný návrat dětí do
mateřinek a základních škol je podle slov
náměstka prostějovského primátora pro
školství Jana Krchňavého (na snímku)
zřizovatel připraven. V pátek navíc proběhla narychlo svolaná schůzka s řediteli všech školských zařízení v Prostějově.

mu a přípravu škol na návrat žáků. Pro všechny na školách a školkách to bylo v posledních
dnech hodně hektické. Ředitelé našich škol
jsou na základě manuálů z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dobře připraveni
na vše, co s návratem dětí do škol nově souvisí. V případě jakýchkoliv potřeb souvisejících
s provozem škol jsme jako jejich zřizovatel
nabídli ředitelům pomoc.“
yy Schvalujete vy osobně skutečnost, že
se vrátí do lavic jen polovina žáků prvního stupně?
„Za mě bych byl v otázce návratu do škol
otevřenější a první stupeň bych zapojil
kompletně bez rotací ročníků. Na druhém

držovat rozestupy. Prostě dvacet lidí si
může zahrát fotbal, i když budou trošku
ošizení o brankáře,“ řekl přímo na dotaz
novinářů ohledně sportování nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger. Co se
týče vnitřních prostor, zde se spekulovalo
o možnosti tréninku pro maximálně desetičlenné skupiny. To však Arenberger na
tiskové konferenci zavrhl a tato sportoviště tak stále zůstávají pro amatéry uzavřená.
Vládní rozhodnutí o uvolnění venkovních sportovišť dopadlo ještě lépe, než
požadovala NSA, která se snažila docílit
povolení alespoň mládeže za podmínky
negativních antigenních testů.
Páteční optimismus však během pár hodin vystřídaly obavy, ve večerním rozhovoru totiž ministr zdravotnictví připustil,
že bude během soboty jednat o zpřísnění
opatření, aby se venku a uvnitř mohly nadále setkávat jen dvě osoby. Sobota se tak
nesla v duchu čekání na ortel, který nakonec z Ministerstva zdravotnictví zazní.
Před sedmou hodinou večerní bylo jasno.
Ministr zdravotnictví Petr Arenberger

tuto problematiku řešil s Mezioborovou skupinou pro epidemické situace.
„To jsou odborníci, které bychom měli
poslouchat, protože mají větší přehled.
Diskutovali jsme s nimi. Byli proti tomu
původnímu návrhu a uvedli, že by bylo
lepší, kdyby situace ještě zůstala stejná,“
okomentoval sobotní jednání.
Pro amatérský sport tak stále budou platit
stejná pravidla jako doposud. Provozování kolektivních sportů zůstává i nadále
zcela nemožné.
Doporučení ministra zdravotnictví musí
vláda schválit do 48 hodin. Ta by se měla
sejít dnes, tj. v pondělí 12. dubna, odpoledne. Podle pandemického zákona
může ministerstvo nebo hygienické
stanice počet lidí omezit jen na akcích.
Výklady pravidla se mezi právníky ale
liší, mluví se o protiprávním jednání. To
si uvědomuje i nový ministr zdravotnictví, který také počítá s variantou, že soud
tento postoj zruší. Dá však vládě čas na
to, aby pandemický zákon v tomto směru změnila.
(jaf)
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kvůli testování a povinnému nošení
roušek do škol pustit. „Objevili se rodiče, kteří děti do školy nepošlou, to jsou
ale výjimky. Drtivá většina se spíše snaží komunikovat tak, aby se děti dostaly
do školy. V pátek obdrželi kompletní
informace, jak to bude probíhat,“ sdělil
ředitel ZŠ Nezamyslice Petr Jordán. Na
pondělek s kolegy plánuje velké manévry. Ostatně testování se nebude týkat
zanedbatelného počtu dětí. „Jedná se
asi o stovku dětí ve škole a dalších šestáct ve školce,“ upřesnil. Zároveň však
škola umožní, aby rodič byl v případě
přání u testů. „Pár rodičů vyjádřilo přání
se testování zúčastnit. Ti se musí nechat
testovat v samostatné místnosti. Zajistili
jsme i pomoc zdravotníků, budou mít
odborný dohled nad tím, aby to děti
dělaly pomalu a bezpečně, ubezpečuje
Petr Jordán.
Podobně hodlají postupovat také
v Brodku u Prostějova. „Rodičům jsme
nabídli, že můžou být při testování, budou se na to moci podívat nebo si přímo dítě otestovat,“ říká ředitelka tamní
školy Tereza Zajíčková. Všichni oslovení
ředitelé se nicméně shodují na jednom,
jsou rádi, že se jim aspoň část školáků
vrátí.
(sob)

PROSTĚJOV Radní rozhodovali o finanční pomoci pro živnostníky, kteří
byli zasaženi krizovým opatřením vlády v souvislosti s epidemií covid-19.
Konšelé nakonec živnostníkům pošlou
na jejich účty celkovou částku 1,66 milionu korun.
„Víme, že nutná vládní opatření zasáhla
do podnikání živnostníků, a proto jsme se
rozhodli pomoci,“ uvedl primátor František Jura. Jak připomněl, už v březnu Rada
města Prostějova rozhodla poskytnout pe-

něžitou pomoc ve formě daru ve výši do 15
000 korun těm provozovatelům živností,
kterým byl zakázán maloobchodní prodej
a prodej a poskytování služeb v této provozovně v době trvání nouzového stavu. Tedy
v období od ledna do března 2021. „Peněžitá pomoc bude poskytnuta bez nutnosti
uzavírat písemnou smlouvu. Částky budou
zasílány žadatelům rovnou na jejich účet
uvedený v žádosti. Celkem takto pomůžeme částkou téměř 1,66 milionu korun,“
uzavřel primátor František Jura.
(mik)
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PROSTĚJOVSKO Trvalo to, ale dočkaly se. Část dětí, ty nejmenší, se konečně po čtvrt roce vrací zpět do škol.
To s sebou však nese celou řadu hygienických nařízení a omezení. Děti ve
školách i školkách musí být všechny
testované. Povinností je pak chirurgická rouška. Navrch platí od pondělí 12.
dubna rotační výuka, a to právě i pro
nejmenší školáky. „Každý návrat dětí
do škol je lepší než on-line výuka. Přestože systém střídání je pro první stupeň
absolutně nevhodný. Než si děti na pár
dní zvyknou ve škole, přesunou se zpět
k počítači. A zpětný přechod na počítač
je o to více problematický,“ vyjádřil se
k pondělním změnám ředitel protivanovské školy Jaroslav Vašíček.
Své si ale myslí o kvalitě provedení samotestů. Ty by totiž měly provádět
samy děti. „Myslím si, že všechny testy
budou negativní, protože udělat to samotestem u dětí není úplně možné, ale
v tomto případě to nijak neřeším. Souhlasím, nesouhlasím, je to jedno, prostě
ty testy udělat musíme. Rodiče s tím
problém mají, daleko větší však s rouškou během výuky,“ konstatuje Vašíček.
V médiích se dokonce objevily zkazky
o rodičích, kteří své ratolesti nechtějí
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Ministerstvo průmyslu a obchodu
zveřejnilo výzvu k novému programu
podpory COVID 2021. Žádosti budou
podnikatelé moci podávat od 12. dubna. Výzvu k programu COVID – Nepokryté náklady resort zveřejní 1. dubna.
§ Firmy si budou moct vybrat jednu
z těchto dvou kompenzací, která je pro
ně výhodnější. Nové programy nahradí
dosavadní specifické dotační tituly jako
COVID – Gastro – Uzavřené provozovny či COVID – Nájemné.
§ První program COVID – 2021 navazuje na program COVID – Gastro
– Uzavřené provozovny. Je postaven
na stejném principu, ale kompenzuje
místo 400 Kč na zaměstnance 500 Kč.
Platit bude pro všechny podniky s minimálním propadem tržeb v porovnání

s loňským nebo předloňským lednem
a únorem o 50 %.
§ Pokud má firma do tří zaměstnanců,
minimální částka bude vždy 1 500 korun, ať už má jednoho, nebo tři pracovníky, to znamená, že tento podnikatel
získá 45 000 korun za měsíc.
Pomoc se týká období od 11. ledna
2021 do 31. března 2021. Žádosti do
programu COVID – 2021 bude MPO
přijímat do 31. května 2021.
Profesní organizace žádaly ještě
alternativní program, který by
zohledňoval propad tržeb. Vláda
proto schválila i dotační titul COVID
– Nepokryté náklady, k němuž podrobnosti zveřejní MPO ve čtvrtek 1.
dubna. Podnikatelé si tedy budou moci
vybrat ze dvou vzájemně alternativních

dotačních titulů, jejich souběh možný
nebude.
Žádosti do programu COVID – 2021
budou podnikatelé podávat přes
informační systém AIS. Podrobnosti
jsou na webu www.mpo.cz/covid-2021.
Program COVID 2021 budou podnikatelé moci kombinovat s Antivirem, nelze ho ale spárovat s novým
kompenzačním bonusem. Podpora
z COVID 2021 respektuje dočasný
rámec Evropské komise.
Srovnání programů je k dispozici v letácích na webu MPO. Poradí i linka
1212, dotazy lze posílat přes e-mailovou
adresu covid2021@mpo.cz. Přehled aktuálních programů pro firmy a OSVČ
nejen v gesci MPO najdete na
www.mpo.cz/koronadotace.
(ohk)

Žádosti do programu COVID 2021
bude MPO přijímat od 12. dubna
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stupni bych zavedl alespoň nějakou organizovanou formu dobrovolných konzultací,
samozřejmě na základě testování žáků.“
yy Jak to vypadá s celkovým otevřením
mateřských škol?
„Víme, že v pondělí nastupují pouze předškoláci. Ale předpokládám brzký návrat
i mladších dětí. Uvidíme, jak se rozhodne
v Praze...“
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PRAHA, PROSTĚJOV Radost napříč
sportovními odvětvími vydržela zhruba den. Od pondělí 12. dubna mělo
dojít k prvnímu výraznějšímu rozvolnění v shromažďování osob. Což by
pro sport znamenalo velmi pozitivní
zprávu, díky které by se většina kolektivních sportů mohla vrátit alespoň
k tréninkům po dlouhých měsících
stopky. Jenže co platí v pátek odpoledne, je už v sobotu večer jinak...
První náznaky pozitivních zpráv přicházely už z kraje týdne, kdy se mluvilo o důležitém jednání mezi Národní sportovní
agenturou (NSA) a ministrem zdravotnictví, tehdy ještě Janem Blatným. Z tohoto
jednání však z důvodu odvolání ministra
sešlo. NSA však i nadále trvá na této schůzce, která ještě jistě přijde. Nejdůležitější informace však zazněla od premiéra Andreje
Babiše, který již dopředu avizoval, že nouzový stav nebude vláda chtít prodlužovat.
Tím pádem od pondělí přechází Česká
republika do režimu pandemického zákona. Ještě v úterý totiž v něm vláda uvolnila
pravidla pro shromažďování a nový ministr zdravotní tuto informaci na páteční
tiskové konferenci potvrdil.
„Venku mohou sportovat skupiny až
dvaceti lidí bez využití vnitřních prostor
sportovišť. Není tam žádné jiné omezení.
Nebudou potřeba testy, jako sportovci
si mohou sundat roušku a nemusejí do-

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
změřili hodnotu 1,99 promile alkoholu v dechu a orientačním testem také přítomnost
látky THC. Protože muž dále odmítal respektovat platná nařízení a byl stále agresivní,
rozhodli policisté o jeho umístění do protialkoholní záchytné stanice,“ sdělil mluvčí prostějovské policie s tím, že přestupkové jednání
obou mužů bude k dořešení postoupeno
příslušným správním orgánům.
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dnů ještě vůbec nepromítly. Můžeme
to tedy očekávat v příštích dnech. O to
je to horší zjištění,“ poznamenal Josef
Suchánek, který vzápětí upozornil ještě
na jednu novinku. A ta rovněž není moc
optimistická… „Mám od hygieniků
potvrzeno, že v Olomouckém kraji je
nyní už pětadvacet případů nákazy jihoafrickou mutací covid-19. A to dokonce
u lidí, kteří jsou očkováni! Ovšem právě
díky tomuto očkování mají pacienti vesměs lehký průběh nemoci,“ uvedl první
muž hejtmanství, jehož se Večerník ještě
zeptal, zda rozvolnění od pondělí 12.
dubna nemůže přinést hrozbu dalšího
zvyšujícího se počtu nakažených. „Jsem
přesvědčen, že školáků po jejich návratu do lavic se tato hrozba týkat nebude.
A doufám, že vedení škol bude mít pod
kontrolou i rodiče, aby se při vyzvedávání dětí neshlukovali a podobné. Co
se týká otevření obchodů a některých
služeb, já osobně bych se toho nebál. Ale
nejsem epidemiolog, tak to prosím berte jako můj soukromý názor,“ uvedl Josef
Suchánek.

zvy uposlechl, respirátor si nasadil a odešel
domů. Mladší ovšem neochotou ke spolupráci snahu policistů o mírné řešení již od
počátku hatil. Opakované výzvy policistů
neuposlechl a s policisty jednal se vzrůstající
agresivitou. Proto policisté muže podezřelého z několika přestupků na místě zajistili
a k dalším úkonům eskortovali na služebnu.
Tam u něj provedenou dechovou zkouškou

'YRMLFHPXæĎVHYQRFLSRWXORYDODYHQNX

„V úterý 6. dubna chvíli po půlnoci jsme na lince
tísňového volání přijali oznámení o dvou mužích, kteří se mají navzdory vládnímu zákazu
pohybovat v Okružní ulici v Prostějově. K prověření věci byli na místo vysláni policisté oddělení hlídkové služby, kteří muže ve věku 27 a 31
let na místě opravdu nalezli. Kromě uvedeného
muži navíc neměli nasazenou ochranu dýchacích cest, přestože měli respirátory u sebe,“
informoval o situaci z úterní noci František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
+NWUVTCéPÊHQVQ+PVGTPGV
Policisté se věc pokusili vyřešit smírnou
do narůstajících čísel z posledních tří cestou. Ale narazili! „Starší z mužů jejich vý-
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Na internetu se loni
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byl také prodej drobné elektroniky.
Jedním z největších loňských trendů nakupujících bylo prosazování
nových a doteď ne moc obvyklých
způsobů dodání zboží. Podle dat
APEKu si před Vánoci spotřebitelé nejčastěji vybírali vyzvednutí
v externích výdejnách, a to až ve 45
procentech. „Osobní odběry tak
byly jednoznačně jedním z letošních
trendů, stejně jako odběry z automatických boxů,“ doplňuje Vetyška ,CP8GV[wMCXÚMQPPÚąGFKVGN#UQEKCEGRTQGNGMVTQPKEMQWMQOGTEK Foto: APEK
a odkazuje tak na boom schránkových boxů, které v tuzemsku staví Dá se předpokládat, že objem pro- hranici 200 miliard korun. Stále více
například Alza, Mall, Pilulka, Rohlík daného zboží na internetu tak bude se pravděpodobně bude prodávat
stále růst a obrat velmi brzy překoná i zboží běžné denní spotřeby.
či Zásilkovna.
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Do začátku budete potřebovat nějaké peníze. Budete potřebovat nakoupit první zboží, vytvořit e-shop, zaplatit
první faktury, a pokud nebudete mít kde brát, dostanete
se do potíží ještě dřív, než vlastně pořádně začnete. Buďte
přitom trpěliví. Úspěšný internetový obchod nepostavíte
přes noc. Nepostavíte jej ani za měsíc. Bude to trvat minimálně rok, než uvidíte, že to skutečně přináší své ovoce.
Nicméně nesmíte se zastavit.

1D]DĀiWNXYiVWRQHXçLYt

Díky tomu, kolik je u nás eshopů, je nezbytně nutné se
nějakým způsobem odlišit od konkurence. Ale to jde dost
těžko, pokud nabízím stejné zboží jako oni, a navíc sortimentu nerozumím.

3URGiYHMWHWRĀHPXUR]XPtWH

Každý obchod, a to ať už internetový, nebo ten klasický,
je o komunikaci. Pokud nejste komunikativní, buďto si
k sobě najděte někoho, kdo je, nebo se do toho raději nepouštějte. Provozování obchodu by rozhodně nemělo být
anonymní, zákazníci s vámi budou chtít komunikovat.

Komunikujte se zákazníky

ZNÁMKA
Podnikat na internetu je dnes velmi snadné. Díky tomu se z České republiky stala e-shopová velmoc. Funguje u nás více než padesát tisíc internetových obchodů, což je skutečně velmi vysoké číslo. Provozování internetového obchodu totiž s sebou přináší nejen mnoho nových výzev,
avšak i řadu úskalí. Část internetových obchodů neuspěje a během prvního roku provozu zanikne. Proč?
Nejčastějším důvodem krachu internetových e-shopů je vidina rychlého zisku bez práce. Provozovatel má pocit, že když založí internetový obchod, $G\ FQDTÆ MQOWPKMCEG PGOčåG å¾FPÚ
rychle zbohatne a nebude s tím mít ani moc práce. Ale během krátké doby pozná, že tomu tak není. V lepším případě to „zabalí“ hned. V tom horším ×UR÷wPÚQDEJQFHWPIQXCV
 +NWUVTCéPÊHQVQYYYE\GEJVQPIWGE\
proinvestuje značnou část svých osobních financí a nápadu se vzdá až posléze.

MARTIN
SUS

-DNXVS÷WVYODVWQÊPHVKRSHP"
6

9

MINIŠPÍL

chodu. „Že bude pro e-shopy rok
2020 rekordní, to bylo zřejmé od
jeho poloviny. Celkové vyhodnocení to potvrzuje a zdůrazňuje, jak
význam e-commerce roste,“ zhodnotil uplynulý rok ředitel APEK Jan
Vetyška.
Prudký nárůst začal už od března.
Přesto bylo nejúspěšnější období
ZNÁMKA
opět to předvánoční. „Češi nakoupili na internetu od října do prosince
dárky za více než pětašedesát miliard
korun,“ přidal Vetyška s tím, že se skokově zvýšily objemy prodejů potravin, drogistického zboží, léků a zboží
denní spotřeby obecně. Úspěšný

Aktuálním hitem je boom
schránkových boxů

HRÁČVEČERNÍKU 200 miliard

Češi nakupují na internetu každým rokem stále více a vzhledem
k pandemii koronaviru, jež zavřela mnoho kamenných obchodů,
tomu nebylo jinak ani v roce 2020.
Podle Asociace pro elektronickou
JAKUB
komerci (APEK) dosáhly obraty
NAVRÁTIL
e-shopů 196 miliard
korun, což
znamená čtvrtinový nárůst oproti
předchozímu roku.
Díky rychlému růstu navíc podíl e-commerce na českém maloobchodu přesáhl 16 procent. V roce 2019
tuzemské e-shopy dosáhly obrat
155 miliard korun s bezmála třináctiprocentním podílem na maloob-

téma večerníku
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FOTBALISTÉ
PROSTĚJOVA JSOU ZNOVU
Eskáčko zvládlo „anglický“ týden. Počítá však i ztráty
& e-shopy

12. dubna 2021

Čím dál více lidí už na internetu žije, nelze se tedy divit, že
na něm i nakupuje. Tento způsob nakupování má řadu výhod.
Můžete si zboží objednat kdykoliv a odkudkoliv, máte přístup
k širší nabídce produktů i k porovnání cen. Jako jediný problém
se jeví nemožnost si zboží fyzicky vyzkoušet a osahat, což hraje
svoji roli zejména u oblečení a obuvi. Určitou komplikací může
být i chybějící bezprostřední osobní kontakt prodávajícího se zákazníkem, což však v dnešní době virtuální komunikace lze z podstatné části snadno nahradit. Je však jasné, že výhody převažují,
ostatně nikoliv náhodou vzrostl počet e-shopů u nás v poslední
době závratným tempem a neobejde se bez něj snad už žádná kamenná prodejna. Abyste se v jejich nabídce i dalších možnostech
lépe zorientovali, přináší vám PROSTĚJOVSKÝ Večerník následující tematickou stranu.
Připravil: Martin Zaoral
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Jihlava se v tabulce drží okolo desátého
místa, výš se jí zatím nedaří propracovat.
O nějakých vysokých ambicích tak nemůže být ani řeči. Tým stále hledá svou
herní tvář, v 16. kole v Líšni však přes porážku Vysočina ukázala, že proti papírově silnějším soupeřům hrát umí. Náznakem jistého vzestupu a varováním před
čtvrtečním zápasem může být domácí
výhra 1:0 nad Třincem, ke které přispěla sestava Lancman – Peřina, T. Vlček,
Štefánek, Křišťál – Červ, Lacko – Patrák
(84. Selnar), Shudeiwa (65. Klobása),
Ševčík (46. Arroyo) – Vedral. Jihlavu od
letošního ročníku trénuje bývalý šéf ústecké lavičky Aleš Křeček.
Vyšehrad poprvé nakoukl do profesionálního fotbalu v sezóně 2015/2016,
okamžitě však sestoupil zpět do České
fotbalové ligy. Jeho současný vzestup
je poznamenán aférou kolem jeho bývalého funkcionáře Romana Rogoze
a (ne)regulérností kolem jeho působení
spojených. Výsledky současného ročníku naznačují, že „Šemíci“ do druhé ligy
nepatří. Zvítězit se jim podařilo zatím pouze jedinkrát,
v prosincovém domácím
utkání s nováčkem z Blanska. Nasbíraných pět bodů
a stálé obsazení posledního
čtrnáctého místa jej jednoznačně pasuje na hlavního
adepta sestupu. V listopadu
pod vedením zastupujícího trenéra Petara Aleksijeviće zvítězilo
doma eskáčko jednoznačně 3:0 po
brankách Kopřivy, Zikla a Zapletala.
V sobotu měli „Šemíci“ opravdu velké
sousto, když jim los přisoudil lídra tabulky z Hradce Králové. Čtyřbrankový
příděl stačili vykompenzovat jedinou
brankou z penalty. Hradeckým „Votrokům“ čelila sestava Ordelt – Kulig,
Žilák (76. Hampl), M. Černý (76.
Schneider), Šandera – Jakab, Kříž (53.
Zaradny) – Suchan (45. Drobílek),
Alexandr, Hezoučký (87. Vaněk) –
Králíček pod taktovkou trenéra Michala Zacha.

To znamená, že ten jejich výkon je
postavený na agresivitě, na napadání,
bojovnosti. To jsme věděli. Je pravda,
že nám tento styl fotbalu dnes úplně
nevyhovoval. Je to ale pro nás takové
poučení pro příště. Abychom v těchto
složkách přidali.“
yy Právě Prostějov hraje spíše kombinační fotbal, budete tedy asi pro
příště radši za jiného soupeře...
„Ne, nebudu. My tyto soupeře stejně
musíme všechny potkat. Já jsem rád,
že to kluci mohli prožít, aby věděli, že
i takové zápasy přijdou. S týmy, které
hrají jiný typ fotbalu, nechtějí se herně
přizpůsobit, naopak se snaží vnutit agresivní styl fotbalu. Tak to zkrátka je.

Každý má nějakou svou vizi a je třeba
se tomu přizpůsobit.“
yy Proti Dukle byl závěr zápasu
u těžký, s Táborskem rovněž – nakonec
nec
ale právě závěr rozhodl. Musel
el
vám spadnout kámen ze srdce,
e,
když se Kopřiva v 88. minutěě
trefil?
„Byla toremíze, zápas se pořád nějakým způsobem vyvíjel a jsem spíš rád za kluky, že
nepodlehli atmosféře zápasu..
A dokázali předvést rychlý protii(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
útok, do strany zahraný, s centrem
a zakončením. Není to ale o tom, že yy Hrozily ztracené dva body.
by mi vyloženě spadl kámen ze srd- „Nebyla by to ztráta, zkrátka bychom
ce… Proč?“
remizovali.“

PROSTĚJOV Pět zápasů už mají za
sebou fotbalisté eskáčka v jarní části FORTUNA:Národní ligy. Tým
z nich vytěžil hodně, celkově nasbíral
dvanáct bodů, vstřelil 12 a inkasoval 9 branek. V tomhle směru – tedy
ve střílení branek – patří tým na jaře
k nejúspěšnějším mužstvům. Totéž
ovšem platí o bodech. Ke druhému
místu eskáčku pomohla skutečnost,
že spolu s Hradcem Králové získal
Prostějov na jaře zatím nejvíce bodů,
a to dvanáct. Zastavme se u týmových

výkonů. Co zatím přetrvává, to jsou
úvody utkání plné nervozity.
„Hráčům uskakují míče, přihrávky nejsou přesné,“ divil se po některých zápasech kouč Pavel Šustr. Zvláštní nicméně
je, že v posledních mačích i přesto Prostějov dokáže skórovat právě v úvodu
utkání. Povedlo se mu to proti Vlašimi,
Dukle i naposledy v Táboře.
A jak se v krátkosti daří jednotlivým hráčům v kádru? Slušné výkony podávají
oba brankáři. Mucha například hodně
přispěl k vítězství nad Duklou. Ani

Bárta se ale neztratil. Z obrany dostává spoustu prostoru zejména Michal
Stříž, který je nyní jejím nejstabilnější
členem – dostává spoustu minut. Solidně si počíná Lubomír Machynek, který
vydatně podporuje i útok. Michal Sečkář toho zrovna moc neodehrál. Šimon
Šmehyl se naopak rovněž stal jednou
ze stálic. I on neváhá s podporou útoku.
Nejvíce prostoru ale se Střížem dostává
Roman Bala, který potvrzuje vysoká
očekávání.
Ze záložníků je nejvíce vidět Solomon
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Omale. Záložník, o něhož má prý zájem Baník Ostrava, jde bojovností příkladem, nebojí se jít jeden na jednoho,
zakončit. Na střelbě by ale měl ještě
přidat. Skvěle se uvádí Jakub Kopřiva – jistotou, rozdáváním míčů, přidal
navíc svůj šestý gól. V posledních zápasech se naopak tolik nedařilo Jakubu
Matouškovi, i když nadále patří k TOP
střelcům soutěže. Jan Koudelka se pak

ze střelce změnil v nahrávače. Kdo nedostává příliš prostoru, je Štěpán Langer a Jiří Spáčil, který ovšem dokáže
nabídnuté minuty využít. Útok je pak
záležitostí Tomáše Zlatohlávka, kterého sice trápí zdraví, nicméně dal už tři
branky. A Davida Píchala, který se odrazil k velmi dobrým výkonům. Celkově
tým působí dobře, bojovně, hladově.
A jako předurčený k úspěchu. (sob)
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yy Hráli jste proti předposlednímu
týmu tabulky. Nebál jste se u hráčů
přeci jen podcenění soupeře?
„Ne.“ (pousměje se)
yy Ostatně Táborsko, přestože je
předposlední, předvedlo solidní výkon, zejména ve druhém poločase.
Je něco, čím vás překvapilo?
„Nepřekvapilo mě ničím. Oni se rvou
o každý bod, protože hrají o záchranu.

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

PROSTĚJOV Těžký, přetěžký zápas čekal prostějovské fotbalisty
s Táborskem. Tým z jihu Čech je sice předposlední, nicméně eskáčko
pořádně potrápil. Tři body trefil až dvě minuty před koncem Kopřiva.
Výhru ale svěřenci trenéra Pavla Šustra (na snímku) uzmuli, a to je
nejdůležitější. Díky tomu eskáčko poskočilo zpět hned za vedoucí
celek tabulky. S výkonem už ale spokojenost kouče byla menší.
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a mezi elitou vydržela dlouhých šest let.
Nepatřila tam ke štikám soutěže, nejlepšího umístění dosáhla hned ve druhém
ročníku 2013/2014, kdy skončila osmá.
Většinou se pohybovala kolem desátého
místa, až v ročníku 2016/2017 jen těsně
unikla sestupu, což se jí ale o rok později
už nepodařilo, byť opět jen velmi těsně.
Rychlý návrat zpět nevyšel, v ročníku 2018/2019 se umístila na druhé
příčce za suverénními Českými Budějovicemi, přes baráž proti Karviné jí
pak nebylo souzeno přejít. V minulém
ročníku se umístila až šestá a celková
ekonomická situace se promítla do
značného omlazení kádru, z něhož také
rezultují nevyhovující výsledky v aktuální sezóně.
V prvním vzájemném měření sil na podzim Hanáci na Vysočině zvítězili 2:1,
když během dvou minut otočili skóre
díky Kopřivově penaltě a Matouškově
pohotové střele. Byl to tenkrát mimochodem poslední zápas před měsíční
„covidovou“ pauzou.

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

yy Když se dají vedle sebe zápasy s Duklou a Vlašimí, byly výrazně odlišné nejen výsledkem.
Souhlasíte?
„Určitě souhlasím, i výsledek mluví za vše. Hlavně tam byl rozdíl ve
výkonu. S Vlašimí jsme směrem
dozadu nehráli, jak jsme chtěli.
Oproti tomu s Duklou se nám to
dařilo. A taky jsme za to byli odměněni třemi body.“
yy Začátek zápasu byl ale ze
strany Prostějova trochu ner-

Michal SOBECKÝ

Yt'DYLG-XUiVHN

PRO
PROSTĚJOV
V útočné fázi bývá v posledn zápasech hodně vidět David
sledních
Jurásek
(na snímku). Často se jako
Jur
p
první
vrhá vpřed, nabíhá si na dlouhé balóny, centruje. A dostává se
i do velkých šancí. Proti pražské
Dukle se mu sice ve středeční dohrávce 14. kola Fortuna:Národní
lig střelecky příliš nedařilo, avšak
ligy
svým výkonem kouče Šustra potěšila.
Není tak divu, že mladý záložník dostává čím dál více prostoru na hřišti.

vózní, a nebylo to poprvé. Čím
to je? Budete před zápasy zkoušet nějaké uklidňující techniky?
(úsměv) „Tak to je zajímavá otázka. No nevím, jak se s tím vyrovnat. Musíme prostě pracovat od
začátku utkání. Naštěstí z toho
tentokrát nic moc nebylo, Dukla
si nevytvořila gólovku a nedala
žádný gól, jako tomu bylo proti
Vlašimi. Ta nás potrestala hned
po vstřelení gólu. Potřebujeme to
příště už od začátku lépe uhrát.“
yy On právě začátek utkání
vypadal dost podobně, brzy
jste vedli, byli lepší než soupeř.
Bleskla vám třeba hlavou myšlenka, že Dukla taky brzy vy-

rovná a dopadne to stejně jako
s Vlašimí?
„U mě osobně ano. I protože gól
na 1:1 dával hráč, kterého jsem měl
hlídat. Takže jsem se nad tím asi víc
zamýšlel než spoluhráči. O to víc
jsem doufal, že si dáme pozor směrem dozadu. A povedlo se.“
yy Byl jste opět více vidět v útoku. Jak jste byl spokojený svým
přínosem směrem dopředu?
„Tak byl bych spokojenější, kdybych dal nějaký gól. Byly tam příležitosti, ze kterých mohl padnout.
Šance tedy jsou, jen je proměnit.“
yy Vy jste měl právě jednu velkou příležitost zprava u tyče,
když proti vám vyběhl gólman.
Zvažoval jste ještě nahrávku

nebo obhození brankáře?
„Šel jsem z pravého kraje, nabíhal
jsem na tyč. Vystřelil jsem z první,
možná jsem to ještě mohl vzít sám
na sebe. Neměl jsem úplně přehled, kde je jaký hráč. Ale když mi
to říkali zpětně, tak mi hráči řekli,
že jsem to mohl vzít ještě pro sebe
a snad by to dopadlo jinak. Bohužel jsem ze šance jen trefil gólmana, gól z toho nebyl…“
yy Na závěr odbočme od fotbalu, 12. dubna se má rozvolňovat.
Co uděláte jako první?
„Já asi budu muset vzít přítelkyni
někam na výlet. Už ji to doma nebaví. Já mám aspoň tréninky, ona
ale sedí doma zavřená. Tak určitě
něco podnikneme společně.“

Å'RåDQFtVHGRVWiYiP8çMHMHQSURPěłRYDW´

Prostějov (tok) – Vzestup tabulkou
a aktuální umístění prostějovských
fotbalistů se odráží také ve výběru
přímých přenosů České televize. Na
jaře budou v krátké době na obrazovkách už potřetí. Po přenosu ze zápasu
se Žižkovem přijde ve čtvrtek domácí přímý přenos z mače proti Jihlavě.
O další tři kola později se eskáčko
zviditelní v zápase v Ústí nad Labem,
jehož výkop se v pátek 30. dubna
uspíšil na 14:30 hodin.

Eskáèko láká televizní
kamery

9(ÿ(51Ì.

RYCHLÝ

je to koronavirus. Co mám zprávy, není
to úplně moc vážné, ale nějaké příznaky tam jsou, teploty a podobně. Ale nic
dramatického,“ informoval Večerník
trenér Pavel Šustr, který zůstává nohama pevně na zemi věren heslu „jít od
zápasu k zápasu“.
A hned dva další eskáčko čekají
tento týden. Netradičně ve čtvrtek, navíc před televizními kamerami, se utká s Jihlavou. A o víkendu čeká Prostějov zdánlivě snadný
soupeř, s odstupem poslední Vyšehrad. Ani tuto skutečnost však Pavel
Šustr nepodceňuje. „Co mám nasledované, Jihlava hraje s mladými hráči,
chce hrát kombinační fotbal, i když ty
výsledky nejsou nejlepší. Sice se jí nepovedl zápas v Třinci, nebyla ale horším soupeřem. Vyšehrad je zase tým,
který nemá co ztratit. Nebude to rozhodně nic jednoduchého,“ předesílá.
„Bude důležité se na obě utkání dobře připravit,“ dodává pak.

Soudě z pohledu na tabulku, mělo by
být jednoznačnou ambicí eskáčka vytěžit ze zápasů právě počínajícího týdne
plný bodový zisk. Určitým překvapením
může být toto konstatování v případě
Jihlavy.
Vysočina se ještě nedávno pyšnila prvoligovou účastí. Do české nejvyšší soutěže
postoupila ze druhé příčky v roce 2012

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV Vzhledem k dohrávce
v uplynulém týdnu čeká fotbalisty
1.SK Prostějov už druhý anglický
týden za sebou. Bude navíc zpestřený dalším televizním vystoupením
Hanáků, tentokrát přímo z vlastního
stadionu. Na něm budou svěřenci
trenéra Pavla Šustra hostit ve čtvrtek
od 14:30 hodin jihlavskou Vysočinu.
Víkendový zápas na ně pak čeká opět
v neděli, kdy ve tři hodiny odpoledne
vyběhnou na větrný Strahov, aby na
něm změřili síly s beznadějně posledním Vyšehradem.
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Dvě těsné výhry z minulého týdne se zrodily po odlišném průběhu utkání.
Zatímco v domácím prostředí proti pražské Dukle eskáčko kromě úvodní
desetiminutovky dominovalo, bylo aktivnější, vypracovalo si více příležitostí a dobře pracovalo takticky, s Táborskem v neděli vytěžilo doslova a do
písmene z minima maximum. Tomu, aby se zpět na Moravu vrátilo s prázdnou, chyběla nepochopitelná nešikovnost domácího exekutora penalty. Oba
soupeři se ostatně předvedli v naprosto jiném světle. Na Dukle je znát, že
je podobně jako Jihlava či Žižkov v herním, a tudíž i výsledkovém útlumu.
Porážka původního aspiranta na postup určitě potěší, nelze ji ovšem přeceňovat, jak ukázala následná víkendová domácí porážka týmu z Julisky
od průměrného Varnsdorfu. Naopak o zachování soutěže hrající Táborsko
mělo po většinu zápasu hru ve své moci, bylo aktivnější, úspěšnější v osobních soubojích. Další důkaz vyrovnanosti této soutěže, kde aktuální postavení v tabulce nemusí pranic vypovídat o průběhu daného utkání.
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Dvakrát stejnì,

Tomáš KALÁB
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nebyly bez chybičky, tým má dalších
šest bodů. „S vývojem jarní části jsme
zatím spokojení. Máme hodně bodů,
podařilo se po delší době vyhrát
doma. Takže spokojenost. Akorát nás
mrzí ten zápas s Vlašimí,“ vrací se
obránce Michal Stříž o týden zpátky.
Ten poslední se však eskáčku povedl.
V případě Táborska sice musel odskočit od dorovnávajícího soupeře, ale
nakonec úspěšně. Prostějov potvrdil
své kvality tentokrát vzadu, inkasovalo jediný gól, a to přesto, že jak Dukla,
tak Táborsko si dokázaly vytvořit šance. „Říkám to každý rok, my ambice
máme vždycky. Po podzimní části
jsme věděli, že kluci umí odehrát dob-

hráli dva zápasy. Oba ovládli
a připsali si skóre 6:3. Zejména se však dostali až na druhou příčku tabulky, za tehdy
vedoucí Líšeň. Ve výběru
nebyla zohledněna prohra
eskáčka s Vlašimí (3:5), která se uskutečnila až v dubnu.
Nicméně ocenění může trenér Šustr vnímat i jako vyzdvihnutí jeho dlouhodobé
práce s mladým týmem. Ten

se už na podzim pohyboval
vysoko v tabulce a jeho forma
gradovala právě v březnu.
„Upřímně musím říct, že
jsem ani nevěděl, že se něco
takového vyhlašuje. Spíš to
beru jako ocenění práce nás
všech, realizačního týmu, vedení, hráčů, že se nám daří.
A ocenil tým jako celek než
jen sebe,“ pronesl sympaticky
Pavel Šustr.
(sob)

PROSTĚJOV Druhý zápas uplynulého týdne nenabídl na jihu
Čech nejpohlednější fotbal. První poločas střetnutí 17. kola Fortuna:Národní ligy nabídl v nedělním odpoledni oboustranně na
šance chudý a jedinou zajímavou
příležitost Hanáků proměnil šikovnou střelou Píchal. Druhá
půle byla překvapivě zcela v režii domácích, kteří předváděli až
drtivý tlak. Po jednom z mnoha
rohů vyrovnali a dokonce sahali
po vítězství, když jim sudí přisoudil pokutový kop. Almeida jej ovšem trestuhodně zahodil a z nenápadného protiútoku vystřelil
eskáčku tři body Kopřiva.
Úvodní poločas příliš vzruchu nepřinesl. Hrálo se většinou mezi šestnáctkami, na obou stranách byla hra plná
nepřesností. Více na balónu byli hosté
z Moravy, kteří se také první střelou na
branku ujali vedení. Na konci první
dvacetiminutovky domácí na polovině hřiště přišli o míč, zmocnil se jej
chodem do šaten měli domácí vynikající příležitost při přímém kopu z hranice šestnáctky, Holišovu přízemní
střelu k tyči zlikvidoval Mucha. Kdyby
si Omale místo nadskočení lehl za
zeď jako v případě Slavie v Londýně,
nemusel Mucha zasahovat vůbec,
což byl zřejmě obsah následné diskuse obou spoluhráčů. Po změně stran
v podobné situaci už hosté tuto variantu použili, míč z Almeidovy kopačky však mířil nad břevno.
Domácí kouč Brožek poslal do druhé
půle dva čerstvé hráče a výrazně tím
oživil útočné snažení svého celku. To

0LORVODY%52l(.- FC MAS Táborsko:
bezprostředně po utání nebylo k dispozici
Pavel ŠUSTR - trenér 1.SK Prostìjov:
„V utkání nám chyběla větší lehkost a takový větší drajv. Soupeř hrál tvrdě, dobře bránil
a nám to úplně moc nevyhovovalo. Trochu jsme se na hřišti hledali. Šli jsme sice do
vedení po hezké akci, pak jsme se ale nechali zatlačit a soupeř ze standardky vyrovnal.
Ve druhé půli byli domácí aktivnější, vše vyvrcholilo penaltou, ale musím říct, že jsme
nepodlehli velké panice a na konci jsme dokázali rozhodnout zápas v náš prospěch.“

Pozápasové hodnocení trenérù

Píchal, který sám upaloval k brance
a zpoza obránce střelou k tyči překvapil brankáře Pecháčka – 0:1.
Těsně poté zahrozili domácí, kterým
eskáčko dávalo svými fauly příležitosti
při standardních situacích. Volný přímý kop z levé strany nabral před Muchou nečekaný směr a pořádně gólmana eskáčka vystrašil, dorážka Tolna
už naštěstí přišla z ofsajdu.
Náznak brejkové situace, které Prostějov umí, přišel deset minut před
přestávkou. Koudelka potáhl vpravo
balón, Jurásek se ale před gólmanem
k míči nedostal. Tři minuty před od-

se zúročilo už po deseti minutách,
kdy si na rohový kop naskočil kapitán
domácích Navrátil a hlavičkou k tyči
srovnal skóre – 1:1.
Tlak Táborska pokračoval a po centru
Almeidy Pinc hlavičkoval těsně nad
branku. Deset minut před koncem se
jeden z domácích prosmýkl u postranní čáry kolem dvou bránících hráčů
a na okraji vápna z toho byla přísně
nařízená penalta. Míč si na puntík postavil opět Almeida, jenže míč poslal
dost vysoko nad branku!
Domácí si sice stále uchovali aktivitu
a větší agresivitu v osobních soubojích, k valné šanci se už ale nedostali.
Když už to vypadalo, že jsou oba týmy
smířeny s bodem, přišel dvě minuty
před koncem útok po levé straně a přízemní centr před gólmanem usměrnil
na vzdálenější tyč Kopřiva – 1:2.
Eskáčko tak opět venku naplno
boduje, a zůstává na půdě soupeřů
neporaženým týmem. V průběžné
tabulce F:NL se navíc vrátilo na
druhé místo!
(tok)
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PRAHA,
PROSTĚJOV
Ocenění za solidní vstup do
jarní části FORTUNA:Národní ligy se dostalo trenérovi 1.SK Prostějov Pavlu
Šustrovi. Šestačtyřicetiletý
trenér byl zvolen webem
www.fnliga.cz za nejlepšího trenéra druhé nejvyšší
soutěže.
Stalo se tak za měsíc březen,
kdy prostějovští hráči ode-

konstatoval už při prvním úspěšném
ataku druhého místa předseda klubu
František Jura. Eskáčko nyní zažívá
malou euforii, takto vysoko v novodobé historii se ještě nenalézalo.
Tým pak může být spokojený i s návraty do hry. Aleš Schuster začal po
troškách dostávat čas na hřišti. Vrátil se
rovněž Tomáš Zlatohlávek, který utržil
v utkání s Vlašimí zranění, proti Táborsku už byl v základní sestavě. A po vykartování hrál rovněž Solomon Omale.
Naopak do utkání s Táborskem se
nezapojili dva hráči Jakub Matoušek
a Šimon Šmehyl. „V obou případech

'UM¾éMQ ×UR÷wP÷ JQFKNQ \C JNCXW PGRQXGFGPÚ \¾RCU U 8NCwKOÊ # FÊM[ FX÷OC
XÚJT¾OLGQR÷VFTWJÆ
Foto: Michal Sobecký

ré zápasy. Tušil jsem, že když kluci budou mít dobře zvládnutou zimní přestávku, jakkoliv složitou, tak na sobě
budou pracovat, a ještě se posunou,“

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

Zpět ve hře o první místo. V takové
pozici je opět prostějovské eskáčko,
které stáhlo první Hradec Králové na
dva body a předběhlo Líšeň. Pro svěřence kouče Šustra celkově znamenal
uplynulý týden vzpruhu, vždyť se tým
musel oklepat nejen z neúspěšného
utkání proti Vlašimi. Povedlo se mu to
přitom na výbornou. I když výkony

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

původní
zpravodajství

PROSTĚJOV Dva zápasy, šest bodů. A jediná obdržená branka.
Taková je bilance 1.SK Prostějov z uplynulého týdne v druhém anglický týden v řadě. V něm si dvakrát těsným výsledkem poradilo se
soupeři a díky tomu se uhnízdilo opět na druhém místě. Nicméně se
v týmu objevily případy nákazy koronavirem. Je tak pravděpodobné, že tento týden se bude tým muset obejít bez některých opor!

12. dubna 2021
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PROSTĚJOV Už v zimě vzniklá
termínová listina raftových závodů v České republice pro rok
2021 počítala s tím, že letošní
sezóna tohoto adrenalinového
sportu na divoké vodě odstartuje
o posledním březnovém víkendu.
Vzhledem k momentální situaci
s koronavirem a pokračujícímu
lockdownu k tomu však pochopitelně nedošlo.

ZHQVQKPVGTPGVCCTEJÊX8GéGTPÊMW
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PROSTĚJOV Hrát ani trénovat
se zatím kvůli koronaviru stále
nemůže, byť po nedávné změně
ministra zdravotnictví i vzhledem k aktuálnímu vývoji situace
se všem sportovcům v ČR možná přece jen přiblížil návrat do
přípravy. Než se tak konečně stane, řešil Český korfbalový svaz
(ČKS) ve spolupráci s tuzemskými kluby budoucnost nadějných mládežníků v návaznosti
na reprezentační týmy.
Přesněji řečeno jde o plánovaný
vznik nového projektu, kterým má
být vytvoření Sportovních center
mládeže pro talentované hráče
a hráčky od věku třinácti let. „Tato
centra by vznikla u klubů, jež mají
obsazené všechny věkové kategorie a tím pádem skutečný zájem
talenty dále rozvíjet. Z nového

+NWUVTCéPÊHQVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

FACKA VOLEJBALISTKÁM

Pokud se od mládežnického, výkonnostního
a amatérsko-zájmového sportu přesuneme k profesionálnímu, ten v České republice zdárně probíhá od listopadu (po tehdejším více než měsíčním
lockdownu) až dosud. Včetně nejsledovanějších
týmových odvětví.
Sice občas některá družstva spadla do povinných
karantén a musela se odkládat jejich utkání, ale
přes tyto dílčí problémy běžely veškeré soutěže
dál. A momentálně to vypadá, že všechny úspěšně
dospějí ke svému kompletnímu závěru. S jedinou
smutnou výjimkou.
Tou se stala volejbalová UNIQA extraliga žen ČR.
Během rozjetého play-off šli hned dva čtvrtfinalisté do čtrnáctidenní izolace, jeden jistý semifinalista se pohyboval na její hraně. Kvůli nastalé paralýze zápasového programu i květnové reprezentační
kvalifikaci mistrovství Evropy tak ČVS rozhodl
pro nedostatek termínů o předčasném ukončení
celého ročníku 2020/21.
S ohledem na fakt, že konečným pořadím zůstalo
to po dlouhodobé části, se především z některých
klubů ozvaly silné protesty. Právem. Sice bylo vyhověno soutěžním řádům, ovšem za cenu toho, že
se výsledky stanovily od zeleného stolu, nikoliv na
hřišti. Přičemž opak byl možný.

Marek SONNEVEND

1(67É5128&ÌĠ$'$

„Termínovka se od začátku nazývala
provizorní – a jak se ukazuje, tak ne
náhodou. Šlo o takový optimistický plán, kdyby se všechno vyvíjelo
příznivě. Ale realita je bohužel jiná,
tudíž první závody sedmadvacátého března na řece Sázavě musely
být logicky zrušeny. A stejně tak
dopadl i podnik na Moravě v Hanušovicích,“ řekl Večerníku kapitán
Raft teamu Tomi-Remont Prostějov
Zbyněk Netopil.

Prostějovské volejbalistky tak vlastně mohly
být svým způsobem rády za sice bolestně nepříjemné, leč aspoň sportovně přirozené vypadnutí s covidem-19 oslabeným Olympem
Praha. Představa, že by otočily nepříznivý vývoj čtvrtfinálové série, postoupily mezi elitní
ligovou čtyřku a pak by se místo medailových
bitev dočkaly kruté stopky, je děsivá.
Takhle si Hanačky své sedmé místo naprosto zasloužily se vším všudy. A klubové vedení
hned po nevydařené sezóně začalo řešit, jak
pro tu příští zastavit výkonnostní i výsledkový
propad. Změny ve složení hráčského kádru teď
ponechme stranou, neboť ještě probíhají. Spíš
se zaměřme na možná překvapivý tah s návratem doyena Miroslava Čady do čela realizačního týmu VK.
Brzy osmašedesátiletý nezmar poprvé ukončil trenérskou kariéru již před pěti roky. Načež se vrátil jednou (2017 jako hlavní kouč),
podruhé (letos v lednu coby asistent) a teď
vlastně potřetí (znovu jako první lodivod).
Což ze všeho nejvíc svědčí o faktu, že zkušenosti, odbornost i autorita respektovaného
praktika jsou pro současné vékáčko zatím nepostradatelné.

nachystán v případě uvolnění hygienických opatření na co nejrychlejší obnovení přípravy alespoň
pod širým nebem, kde by následně během května a června mohly
probíhat různé přátelské zápasy či
turnaje všech věkových kategorií.
(son)
6.21ĠÌ8þ75$*,.20(',("

době jako hlavní prioritu, tím pádem se určitě chceme stát jedním
ze Sportovních center mládeže,“
potvrdil Večerníku hlavní lodivod
A-týmu ergéčka David Konečný.
Podstatné teď samozřejmě je, aby
mladí sportovci znovu mohli na
hřiště. I prostějovský korfbal je

V posledních týdnech extrémně rostl tlak ze strany
sportovních odborníků, hvězd i trenérských kapacit na to, aby v ČR – stejně jako ve většině jiných
civilizovaných zemí Evropy i světa – už se konečně
mohly aspoň děti s mládeží organizovaně věnovat
sportu, pohybu.
Dovolte jim to po sedm měsíců trvajících zákazech alespoň venku, ale hlavně co nejdříve! Tak
zněly stále hlasitější a opakované výzvy, na které
však vůdci „protikoronavirového boje“ dlouho neslyšeli. Nebo spíš nechtěli slyšet, navzdory logicky
podloženým argumentům.
Ty nejpodstatnější zní jasně. Vedle starých a jinak
vážně nemocných lidí mívají největší problémy
s covidem obézní, fyzicky nezdatní či kondičně
oslabení jedinci. Mezi které plošnými stopkami
pohybových aktivit míří čím dál větší počet občanů. Prostě takový nesmyslně uzavřený kruh.
Když Ministerstvo zdravotnictví konečně vypracovalo nové rozvolněné podmínky, za nichž
se ode dneška mělo začít sportovat, byl odvolán
dosavadní ministr a dosazen jiný. Načež uplynulý víkend patřil jednáním, co se z již povolených aktivit zase omezí. Dočkají se vůbec normální lidé někdy konce tohoto tragikomického
Kocourkova?

projektu budou následně benefitovat jak oddíly, tak i národní výběry, které byly zvyklé na medailové
úspěchy, ale v posledních letech za
světovou špičkou často zaostávají.
Jasným záměrem je centrálně zapracovat na hráčské kvalitě české
korfbalové mládeže už od nižšího
věku,“ stojí v oficiální tiskové zprávě ČKS.
„V praxi by to vypadalo asi tak, že
v klubech patřících mezi Sportovní
centra mládeže by pravidelně probíhaly reprezentační tréninky nad
rámec oddílové přípravy vedené
kouči nároďáků. Určené budou vybraným klukům a holkám z dané
oblasti, jejichž korfbalová úroveň
by s pomocí těchto repre tréninků
navíc měla růst o poznání rychleji
než dosud. My v SK RG Prostějov
máme péči o děti a mladé dlouho-

27. března: Sázava
- ZRUŠENO
(Krhanice)
10. a 11. dubna: Morava
- ZRUŠENO
(Hanušovice)
17. a 18. dubna: Kamenice
(Plavy)
24. a 25. dubna: Labe
(Špindlerův Mlýn), Salza
(Rakousko)
1. května: Orlice
29. a 30. května: Vltava
(Troja)
5. a 6. června: Labe
(Roudnice)
19. a 20. června: Vltava
(České Vrbné)
26. a 27. června: Svratka
(Vír)
15. až 21. srpna: mistrovství
světa (Čína)
28. a 29. srpna: Vltava
(Lipno)
11. a 12. září: Trnávka
(Želiv)

TERMÍNOVKA
RAFTOVÝCH
ZÁVODÙ 2021

Zkušený vodák nevidí ani další
pokračování aktuální sezóny v nejbližší době nijak růžově. „Počínaje
desátým dubnem se má jet čtyři po
sobě následující víkendy, postupně
na Moravě, Kamenici, Labi a Orlici.
Jenže s ohledem na dosavadní průběh covidu u nás a hlavně na opatření vlády, kterými to řeší, se tyhle akce
pravděpodobně taky neuskuteční.
Určitě ne všechny, nejspíš žádná,“
odhadl Netopil ponuře.
Ona rovněž dosavadní příprava stála
za starou belu. „My nejsme sportovní
profesionálové, takže pro nás neplatí
žádné výjimky. Při všech zákazech
včetně omezeného cestování tak společné tréninky ve člunech nepřicházely v úvahu. Navíc plumlovská přehrada byla dlouho zamrzlá a tím pádem
člověk mohl individuálně vyrazit jedině na běžky, na kolo nebo si zaběhat,
zaposilovat. Teď nezbývá než čekat,
co a kdy nám Babiš a spol. dovolí,“
připojil Netopil s hořkou nadsázkou.

-MJNOîEJQNFÑFJMA=<G=P?@U<KJE@I NOVÁ SEZÓNA
?JIJQ½CJKMJE@FOPM@KM@U@IO<àIÁ RAFTAŘŮ NEZAČALA
?J
„Čekáme,“ smutní Zbyněk Netopil
Ě
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K½à@J

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 38

PROSTĚJOV Basketbalisté BK Olomoucko předčasně uzavřeli své půsoso obení v probíhajícím ročníku Kooperativa NBL, když skončili na předporo
sledním 11. místě bez možnosti zasáhnout do vyřazovacích bojů. Pro
nRadovana Kouřila (vlevo) a Davida Pekárka (vpravo) ale sezóna neskonejjčila! Zatímco klíčový rozehrávač Hanáků před play-off posílil Opavu, nejlepší střelec týmu zase bude pomáhat Kolínu.

Ladislav VALNÝ
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FOTBALISTÉ
PROSTĚJOVA JSOU ZNOVU DRUZÍ!
Eskáčko zvládlo „anglický“ týden. Počítá však i ztráty

6 Pavel Šustr zvolen
WUHQpUHPPęVtFH

Oba kapitáni se v tomto utkání rekrutovali
 ংa7 stoperৄĺ rost࣒fovsk artin "us se 7o
o=eniv apofit ro_o7n࣒ nemo_lķ ostatn࣒
neblo 7o ࣂe_oķ stan7ar7ní1_ situa1í pro
v_láen࣐_o _laviࣂkáংe fako a=ránuĺ $࣐m࣒ং
se7m7esát minut _rál s nepংífemnou _robou v po7ob࣒ ৴lut࣐ kartĺ aopak 7omá1í
kapitán si pংi 7ostatku stan7ar7ek an1e
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JAKUB
NAVRÁTIL

Prostějovský odchovanec si postupně vylepšujee
své střelecké statistiky. Minulý týden si připsal
dva důležité zásahy. Proti pražské Dukle vstřelil
vítěznou branku a vzhledem k dalšímu průběhu utkání byla zásadní i jeho rychlá branka na jihu Čech.
Svůj individuální průnik přesvědčivě zakončil, což muu
dřív ve finální fázi přece jen chybělo. Jde nahoru!

DAVID PÍCHAL

PODLE

HRÁČVEČERNÍKU
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1. Vrahovice
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Jak si ale celkově týmy vedly? Ve starších žácích první místo uzmuly Otaslavice, které se tak hodně posunuly.
Třiadvacet bodů a jediná ztráta jsou
&QCMEG1MTGUPÊEJON¾FGåPKEMÚEJVÚOčQRTQVKFQD÷RąGFTQMGORąKD[NQ
pro tým skvělým vysvědčením. Na
druhém místě skončil Brodek u Pro- Ze dna dále poskočil výše Protivanov, roku dostal z posledního místa na třestějova pohybující se vysoko dlouho- naopak Klenovicím se opět nedařilo. tí. Opět nahoře, stejně jako ve starších
A Výšovice, jež na tom v minulosti žácích, figuruje Ptení. Naopak Brodek
rovněž nebyly dobře, se vůbec nepři- u Konice a Lipová zůstávají dole.
KOMENTÁØ hlásily. Největší propad ze šestého Co taky naznačují (respektive mohou
místa na třinácté zaznamenal Pivín. naznačovat, neříkají) některá tato
Mladší žáci odehráli často jen půltu- fakta i ve srovnání s roky dřívějšími?
době. Ani letos nezklamal a dal ze cet utkání. Po nich nakonec kralují Určitý ústup ze slávy několika tradičsoutěže nejvíce branek. Třetí skončil Vrahovice společně s Brodkem u Pro- ních fotbalových klubů Lipová, zejméspolečný výběr Plumlova a Ptení, stějova. Ten dlouhodobě patří na na však Kralice na Hané a Určice. Na
čtvrté Určice. Všechny tyto celky cha- okresní úrovni mezi úspěšná družstva druhé straně posun se daří Protivanorakterizoval vysoký počet vstřelených v žácích. Obrovského pokroku dosáhl vu, trend drží Brodek u Prostějova. Na
branek.
Protivanov, když se během jednoho závěr dvě důležité poznámky. Zaprvé:

yy Jak hodnotíte aktuální vývoj
mládeže u vás v klubu?
„Máme tři týmy. Když to vezmu jen
z našeho pohledu, tak se jejich úroveň
hodně zlepšila. Protože děti jsou obvykle v klubech problém, udělat nějaký
tým a sehnat do něj dost dětí, nebývá
jednoduché My máme u nás zaregistrovaných zhruba čtyřiapadesát hráčů. Na
to, že mládež nám řádně funguje asi jen
dva roky, tak je to super. V mnoha jiných
klubech je to s dětmi větší bída, různě se
všechno látá, dávají se dohromady na
zápasy kategorie malí s velkými, což není
úplně dobré. Je to takový boj. Ale musím
zaťukat, u nás je to zatím dobré.“
yy Jak si vysvětlujete, že ten boj
vyhráváte?
„Tady velice dlouho žádná mládež nebyla, snad deset let. A jednou děti prostě

přišly na trénink a začalo je to asi bavit.
Nevím, jestli je to trenéry, to nebudu
hodnotit ani tvrdit. (úsměv) Ale zatím je
to baví, když to jde, tak jsou pravidelné
tréninky, tráví tam čas s kamarády.“
yy Není pro vás trochu problémem to, že Bedihošť je blízko Prostějova? A rodiče je tam prostě dovezou na eskáčko?
„Myslím si, že z naší strany to problém
není. Samozřejmě je pár kluků z Bedihoště, kteří hrají za eskáčko. Ale naopak, jak
se to trochu začne lámat ve třinácti čtrnácti letech, tak se nám nejednou vrací.
Máme v týmu tři nebo čtyři kluky, kteří
hráli loňskou nebo předloňskou sezónu
za Prostějov a teď hrají za nás.“
yy Jaké pak máte plány do budoucna? Chystáte se mládež ještě
rozšířit?

Řada oddílů v posledních letech zanikla nebo se zmenšila. O některých
to ale neplatí. Kdysi v minulosti hrál tak třeba Bedihošť výše, nyní se musí
spokojit se III. třídou. Co se naopak o několik tříd zlepšilo, to je mládež.
Ta se v obci utěšeně rozvíjí, místní klub pracuje s desítkami dětí, pořádá
turnaje, snaží se o rozvoj. A má nemalé plány do budoucna. O dění v bedihošťské mládeži s Večerníkem hovořil předseda klubu Martin Musil.
„Tuto sezónu a nadcházející odehrajeme s týmy, které máme. Jelikož nám
potom hodně dětí vyjde ze starších
žáků, ročníky 2007. Máme takovou
vizi, že bychom udělali dorost. Zatím
registrujeme devět hráčů a kdybychom je doplnili několika staršími
žáky, byla by chyba družstvo nepřihlásit.“
yyCo říkáte na plán, že by se znovu spustila dorostenecká okresní
soutěž?
„To by bylo super, protože týmů je
málo, nehraje se okres ale kraj, s týmy
z Olomoucka, z Přerovska. Je to asi
dobré, že je zde konfrontace s jinými
regiony, ale rovněž si myslím, že kdyby
soutěž byla i na okrese, byla by zde jiná
konkurence a úroveň.“

yy Jaké následky u vás zanechává
koronavirus. Ozývají se vám hráči
nebo jejich rodiče, že už se nevrátí?
„Ne, ne že by do toho nešli nikdo. Spíš
jde o to, že děti sice chodí hrávat samy,
jdou na hřiště, na umělku. Pohyb asi
mají, ale není to dostatečné. Mají nějaká kila navíc a bude boj s tím, dát jejich
stav do nějaké normální úrovně. Může
přijít i odliv, že už se někdo k fotbalu nevrátí. To nelze vyloučit.“
yy Bojíte se, že některé kluky
a holky už nepoznáte po lenivějším
období?
(smích) „To ne. Jelikož bydlím v Bedihošti a zdržuji se zde, tak kluky a holky
potkávám. O to se tedy nebojím. Jsou
tam ale tací, kteří mají nějaká kila navíc.
Pohyb viditelně chybí, bohužel.“

2ąGFUGFCQFFÊNWCXGFQWEÊHQVDCNQXÆON¾FGåGX$GFKJQwVK/CTVKP/WUKNLGQJNGFP÷
DWFQWEPQUVKMNWDWQRVKOKUVKEMÚ
Foto: Facebook

„Naším cílem je dorostenecký tým,“
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Děti, koření života, ale taky budoucnost sportu. Nesčetněkrát jsme nejen
na tomto místě zmiňovali, že mládež
jednotlivých klubů je odrazem toho,
jak se staví ke své budoucnosti. Proto
je radostný pohled na některé záležitosti ve zbylých mládežnických okresních soutěžích. Třeba fakt, že oproti
roku 2019 přibylo týmů.
Zdá se to skoro jako neslýchané
v době, kdy kromě lenosti a IT technologií drtí sport i koronavirus. Nicméně je to fakt. Zatímco v ročníku
2019/2020 bylo v okresním přeboru
starších žáků devět týmů, tentokrát
je jich dokonce třináct. Přihlášku si
nově podaly třeba Smržice. A hned se
zařadily do TOP 5.

z „Metel“ a vzestup hlásí Protivanov
Foto: Michal Sobecký

S mládeží pracuje už nějaký ten pátek. A věnuje se jí hned na několika
úrovních. Jednak jako trenér konické mládeže a zároveň coby funkcionář OFS Prostějov. Miroslav Fajstl
(na snímku) zde zastává pozici člena komise mládeže. Sám tak vidí
situaci hned ze dvou pohledů. Jaká
je situace mládežnického fotbalu
na Prostějovsku, co mu chybí a co
naopak přebývá?
Jedna věc je nasnadě, Covid-19 trápí
všechny a všechno. „Bohužel koronavirová situace neumožňuje a nedovoluje nic vyvíjet, vše je zastavené a ilegální. Situace je prostě taková špatná.
Vím, že kolegové se snaží o on-line
tréninky, soutěže a podobně. Bohužel
zájem ale uvadl a není to to pravé ořechové,“ konstatuje Miroslav Fajstl.
V otázce rozvoje mládeže v regionu je
podle něj několik důležitých skutečností. A některé kroky už OFS Prostějov stihl podniknout. „Dělali jsme
nábory a chtěli jsme propojovat naši
činnost se školami, aby tamní aktivity
měly návaznost,“ uvádí Fajstl. Mládež na okrese totiž zatím ve velkém
o týmy nepřichází, kromě dorostu,
kde je oproti doběě před pěti lety pokles. „Přípravka se dá nejsnáze zařídit,
potřebujete na to nejméně dětí.
Kluby jsou k tomuu vedeny
i tím, aby mohlyy hrát
seniorské soutěže. Dorostenci už se skládají
dají
těžko, tam potřebubujete kádr šestnácti
cti
hráčů, kteří budouu
chodit pravidelně.
ě.
A to je v pubertál-lním věku docela
la
těžké,“ povzdechne
ne
si lodivod.
Co tedy kluby v oblasti
mládeže trápí nejvíce? Peníze? Nedostatek hráčů? Ne tak docela.
„Hlavní je personální otázka. To je alfa
i omega všeho. I ve větších klubech
to naráží na mantinely, ochotných
lidí, nejen trenérů, ale i vedoucích je
málo,“ povzdechl si Miroslav Fajtsl.
Problém je i u amotnýcvh dětí. Některé kluby žehrají na jejich nedostatek a takových oddílů spíše přibývá.
Koronavirus přitom může některé od
fotbalu odradit pohodlnějším životním stylem. Ale také děti pokračující

s fotbalem mohou na uzávěru doplatit
třeba horšími pohybovými dovednostmi. „Jestli se chceme sportovně
a pohybově dostat aspoň na nějakou
úroveň, tak základem budou školy.
Protože ty jsou největším nositelem
pohybových aktivit, do škol se normálně chodí denně a je na čase uvažovat i nad zkvalitněním výuky, třeba
i formou spolupráce s mládežnickými
tréninky,“ doufá v lepší spolupráci člen
Komise mládeže OFS Prostějov.

Foto: Facebook

Dlouhodobě se dá mluvit o tom, že
právě Určice patří v regionu k mužstvům, kde mládež funguje na výbornou. Společně s Čechovicemi
pravidelně udržovaly trend v krajských soutěžích napříč kategoriemi. Poslední roky však i zde tato
základna mírně upadala. Dorost
v letošním ročníku v Určicích nenajdeme. Tento útlum však nemusí
být dlouhodobý, protože mladší kategorie stále pokračují. To platí také
pro starší žáky, které v současné
době vede Martin Hýbl, jenž mimo
to také v Určicích ještě stále hraje.
yy Jak náročný je poslední rok pro
mládež?
„Je to velice náročný rok. Letos jsme
chtěli konečně zažít velký úspěch
a skončit na bedně, protože se zápas
od zápasu začal postupně zlepšovat.
Do toho ale jak minulou sezónu, tak
letos spadl covid. Bohužel doba je
teď taková špatná hlavně kvůli dětem, protože právě jim pohyb chybí
nejvíce.“
yy Kolik jste vůbec stihli odtrénovat času za toto období?
„Po zastavení soutěže jsme ještě odtrénovali pár tréninků s balonem a přes
zimu jsme se snažili po skupinách běhat po Určicích, než nás to zastavilo
úplně. Více tak upřímně bohužel stojíme, než jsme mohli trénovat.“
yy V Určicích byla vždy velmi silná
mládežnická základna. Ta však poslední dobou trochu upadla. Neublíží tomu i tato krize?

„Je tomu tak, bohužel… Hromadu
dětí totiž začaly bavit víc počítače
a prostě takový ten relax. Když už byli
kvalitní hráči, tak nám je posbíral prostějovský 1.SK. Poslední kvalitní kluci
z dorostu se pohybují v áčku, jinak
letos dorost nebyl, letos máme velice
kvalitní ročníky 2006 v žácích, umí
opravdu krásně zahrát. Příkladem je
zápas s jedním z nejkvalitnějších týmů
v okrese, když jsme porazili 2:1 Brodek u Prostějova. Proto se taky snažíme udělat na příští sezónu dorost,
budeme se bavit s Pivínem a uvidíme,
kam to povede, jinak covid nás opět
zastavil, ale nejen nás, bohužel všechny. Uvidíme, snad je mládež z Určic
na vzestupu a uděláme pro to všichni
všechno.“
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yy Udržujete i nyní nějaký kontakt
s dětmi? A vidíte, že se už na návrat
těší? Nebo je jim to naopak jedno?
„Kontakt s dětmi udržuji, máme
skupinu přes sociální sítě, píšeme si
pořád, někteří chodí běhat, někteří
zase na hřiště a vyloženě kluci z Určic jsou spolu pořád v kontaktu. Snažíme se alespoň nějakým způsobem
pracovat. Jinak kluci se všichni těší,
pořád mi píšou, kdy zase budeme
hrát, ale bohužel to nezáleží na nás
trenérech.“
yy Věříte ještě tomu, že se dohraje
alespoň podzimní část?
„Ano, stále pevně věřím, že se dohraje
aspoň podzimní část, sice to nezáleží
na nás, ale snad se to ještě stihne znovu rozjet.“
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Jedním z družstev, kterých se dotkla v mládežnických kategoriích
již první vlna pandemie koronaviru, byl Kostelec na Hané. Ten se
již během podzimní části odhlásil
ze soutěže starších žáků z důvodu
nedostatečného množství hráčů.
Podobný osud potkal ještě mladší
žáky Mostkovic. I přes tuto nepříznivou skutečnost však v Kostelci
nadále pokračují přípravky, mladší
žáci i dorost a do dalších ročníků
věří i v návrat starších žáků, jak
prozrazuje šéftrenér mládeže Lubomír Baláš.
O nutném odhlášení starších žáků
rozhodla nejen covidová situace, ale
také zranění některých stálic v týmu.
„Nám se někteří kluci nevrátili už
po jarní covidové stopce. K tomu
se nám zranili čtyři kluci, u kterých
jsme věděli, že budou chybět dlouhodoběji. V tu chvíli jsme měli dvě
varianty. Buďto se to pokusit odehrát
převážně s mladšími žáky, nebo to
zrušit. Zkoušeli jsme ještě pokračovat v režimu mladších žáků, jenže po
pár týdnech, kdy kluci hráli oba dny
o víkendu a řešili jsme stále častější
problémy s přeložením zápasů i tlaky
od rodičů, navíc do toho zase začala

situace s covidem eskalovat, tak jsme
se rozhodli, že to raději pro letošní
ročník zrušíme. Kluky jsme tak pustili do ostatních klubů s tím, že se
k tomu vrátíme do dalšího ročníku,“
prozradil šéftrenér a hlavní kouč starších žáků v Kostelci Lubomír Baláš.
Už delší čas se také mluví o spojení kostelecké mládeže s některým
blízkým regionálním celkem na
úrovni mládeže. V současné chvíli
je na spadnutí dohoda se Smržicemi, které jsou geograficky nejblíže.
„Myslím si, že tato varianta zřejmě
bude čekat všechny menší kluby. Už
teď nám funguje například spolupráce s Mostkovicemi, kde máme sdružené družstvo dorostu. Nyní už také
funguje spolupráce u starší přípravky
se Smržicemi, které osobně vidím
jako nejlepší možnou variantu pro
nějakou dlouhodobou spolupráci. Je
to obec, která je nám nejblíže a tam
se to opravdu nabízí. Trošku mě však
překvapila určitá forma rivality. Není
zase až takový problém vyřešit dané
věci po stránce funkcionářské, ale
spíše s rodiči, kteří mnohdy nechápou, v čem je forma sloučení dobrá.
I na tom je tak potřeba nadále pracovat,“ přiznal šéftrenér.

Ze své pozice však také kromě mládeže v Kostelci sleduje i tu okresní. „Před
pár lety nastal obrovský boom, kdy se
rozjely ve velkém přípravky. To je velmi pozitivní zpráva a nyní je na čem
stavět. Teď je hlavní, aby to tak pokračovalo i nadále, aby hlavně přípravek
neubývalo. Druhou zásadní věcí bude
kluky u fotbalu udržet i v dalších kategoriích, s čímž se poslední roky bojuje
daleko více než dříve,“ uvědomuje si
největší potíže Baláš.
Hodně nyní bude také záviset na
tom, jak se klubům zadaří po dalším
restartu znovu rozjet práci. A nejen
udržet hráče, ale vrátit je k fotbalu
včetně trenérů. „Nemá cenu si něco
nalhávat, mládež se rozdělí na dvě
části. Jedni sedí doma a ´svrbí´ je
nohy, kdy budou moci zase konečně
vyrazit na hřiště. Pak tu budou druzí,
kteří si najdou jiné záliby či raději
nebudou dělat žádný sport. Něco podobného by mohlo nastat i u trenérů,
ale pevně věřím, že jakmile se na hřiště vrátí a uvidí zase progres, který by
nyní mohl přijít, tak je to nabudí do
další práce a budou se tomu i nadále
věnovat minimálně se stejným úsilím
jako dříve,“ dodává Lubomír Baláš
optimisticky.
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KZK^dĚŝǀŝǌĞ͗
KZK^dŬƌĂũƐŬĠƐŽƵƚĢǎĞ͗
KZK^dŽŬƌĞƐŶşƐŽƵƚĢǎĞ͗
^dZa1/ĚŝǀŝǌĞ͗
^dZa1/ŬƌĂũƐŬĠƐŽƵƚĢǎĞ͗
^dZa1/ŽŬƌĞƐŶşƐŽƵƚĢǎĞ͗
D>a1/ĚŝǀŝǌĞ͗
D>a1/ŬƌĂũƐŬĠƐŽƵƚĢǎĞ͗
D>a1/ŽŬƌĞƐŶşƐŽƵƚĢǎĞ͗
^dZa1W\1WZs<ŬƌĂũƐŬĠƐŽƵƚĢǎĞ͗
^dZa1W\1WZs<ŽŬƌĞƐŶşƐŽƵƚĢǎĞ͗
D>a1W\1WZs<ŽŬƌĞƐŶşƐŽƵƚĢǎĞ͗

ĞůŬĞŵŽďĐş͗
ĞůŬĞŵŬůƵďƽ͗
ŬƚŝǀŶşĐŚŬůƵďƽ͗
<ůƵďƽƐŵůĄĚĞǎş͗
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v žácích tolik nejde o výsledky. Každý
chce být samozřejmě lepší, každý chce
vyhrát. Zde je ale důležitější jednak
prožitek, jednak to, co si hráči odnesou
do dalších let. Druhá věc s tím přímo
souvisí. Pořadí zde není tak důležité.
Důležité je, že se ten který klub snaží
s mládeží pracovat. Pracuje tím nejen
na konkrétních jednicích, ale i na své
budoucnosti. Je to vlastně nepřímá
úměra: čím víc klubů si tuto skutečnost
uvědomí, tím méně nejistá bude budoucnost okresního fotbalu.
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fotbal extra - 23. díl

PROSTĚJOVSKO A ještě jedeme dál! Ani po velikonočních
svátcích nechybí na stránkách nejčtenějšího regionálního
periodika seriál tradičně mapující dění na zelených trávních od profesionálů přes výkonnostní hráče až po mladé
talenty. Opomenuty nezůstávají ani ženy. A seriál FOTBAL
EXTRA je nenasytný, tudíž vám přináší již třiadvacátý díl. Ve
vzduchu tak už visí krásná meta...
Tentokrát vše vinou koronavirové pandemie začalo mnohem dříve než obvykle a po mnohem méně odehraných
zápasech. Zatímco celkově snesl rok 2020 přídomek „divný“, v regionálním fotbale můžeme zajít ještě dál, asi nejpřesnějším označením bude„strašný“. Letopočet 2021 není
jiný, ba právě naopak. Start jarní části je totiž v nedohlednu... I tak se ale přece jen událo nemálo zajímavého.
Postupně ze všech stran monitorujeme prostějovské
eskáčko, dále jsme se podívali na dění v krajském přeboru
i v dalších třídách Olomouckého KFS. Hned od prvního lednového čísla jsme se zaměřili na soutěže pod hlavičkou OFS
Prostějov, ale ani tím jsme zdaleka neskončili. Záhy jsme totiž sondovali dění v ženském fotbale, který už má v regionu
tři družstva.
A aby toho nebylo málo, v minulých číslech jsme zavítali do
světa mládežnické kopané. Zprvu jsme řešili mládež obecně, v dalších dílech se věnovali ryze týmům 1.SK Prostějov,
následně se podívali na situaci v nižších soutěžích a zveřejnili nejen všechny stávající tabulky, ale i řadu exkluzivních
rozhovorů a tradičně nechybí redakční komentář. Dnes na
to navážeme dalším pokračováním, v němž monitorujeme
situaci mládeže na okresním poli a navrch přidávám hrst
čísel ze statistik. A pokračovat budeme ještě i příště.
Pohodlně se tedy usaďte a začtěte se do dalšího ohlédnutí
za fotbalovým podzimem!
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rozhovor večerníku

Kapitánka VK Prostějov Michaela Jurčíková se ohlíží za uplynulou sezónou
PROSTĚJOV Když ji prostějovský volejbalový klub loni na jaře
angažoval, měla ve své kariéře za
sebou už sedm štací na šesti různých místech včetně Olomouce,
belgického Charleroi či rakouského Schwechatu. I vzhledem ke
svým zkušenostem tak Michaela
Jurčíková (na snímku) dostala ve
VK za úkol vést převážně mladé
družstvo jako kapitánka na hřišti i v kabině. Dílo se však ženám
hanáckého týmu příliš nedařilo
a sezóna vyústila v celkové zklamání. Třicetiletá blokařka se
v rámci tohoto rozhovoru snažila najít příčiny neúspěchu a dotkla se i budoucnosti.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Marek
SONNEVEND
yy Ze čtvrtfinále extraligy vás
vyřadil citelně oslabený Olymp
Praha. Byl ve třetím střetnutí
série bez čtyř svých opor k poražení?
„Toho byla velká škoda, že jsme
nedokázaly prodloužit sérii o další
zápasy. Doma jsme si ve druhém
utkání dokázaly, že s nimi umíme
hrát. A když jsme se pak dozvěděly, že budou v Praze oslabené ještě
o další dvě hráčky, tak jsme určitě
cítily šanci se poprat o lepší skóre
v sérii než 0:3. Takže ano, soupeřky ve třetím zápase byly k poražení, což se ukázalo hned v prvním

setu, kdy jsme jim nedovolily uhrát
víc než patnáct bodů. Bohužel na
tenhle úvodní set jsme potom nedokázaly navázat a následně to
byla tahanice o každý bod, kde asi
vyhrála taktika i zkušenosti týmů.“
yy Proč se v posledním duelu
nepovedlo navázat na kvalitně
odehranou zahajovací sadu?
„Tady přesně netuším, co se stalo
v našich hlavách. Asi jakési uspokojení z prvního vyhraného setu,
jak už to bývá v ženském volejbale.
Soupeř se nabudil a my začaly více
chybovat.“
yy Vnímaly jste s holkama
šanci v případě jednoho vítězství zdramatizovat celou sérii?
A vzhledem ke zdravotní situaci
Olympu třeba i zabojovat o postup?
„Určitě ano! Věděly jsme, že série
by pokračovala u nás, a ještě navíc v jejich stále oslabené sestavě.
Takže to nás taky dost táhlo vpřed,
ale bohužel jsme třetí zápas nezvládly.“
yy Souhlasíte, že konečná sedmá pozice zůstala za předsezónním očekáváním?
„Původním cílem bylo umístit se
alespoň o jednu, ne-li dvě příčky
výš. Ale vzhledem k našim výkonům přes celou sezónu, kdy nám
několik vyhraných utkání uteklo
mezi prsty a přišly jsme tak o dost
bodů, si myslím, že sedmé místo
nám nakonec patří právem.“
yy V čem vidíte důvody, že se
herně ani výsledkově tolik nedařilo?
„Tohle nás velice mrzelo! V přípravných turnajích jsme absolvo-

vizitka
MICHAELA JURČÍKOVÁ

21040710392

✓ narodila se 9. února 1991 v Dunajské Stredě
✓ pochází z Ostravy a momentálně žije poblíž
Frýdku-Místku
✓ profesionální volejbalistka,
aktuálně hráčka VK Prostějov
✓ celou kariéru nastupuje na blokařské pozici, měří 187 centimetrů
a váží 78 kilogramů
✓ s volejbalem začala už v dětství, je odchovankyní TJ Ostrava
✓ v mateřském oddílu prošla všemi mládežnickými kategoriemi
a stihla tam ještě i první rok mezi ženami
✓ poté přestoupila do TJ Sokol Frýdek-Místek, kde strávila tři sezóny
✓ další tři roky působila v TJ Sokol Šternberk s krátkou výpomocí
UP Olomouc, načež zamířila do zahraničí
✓ ročník 2017/18 odehrála za belgický Modal Charleroi, sezónu 2018/19
za rakouský Post Schwechat a během ročníku 2019/20
pak nastupovala znovu za Frýdek-Místek
✓ jejím největším úspěchem je několik získaných medailí
v republikových soutěžích mládeže
✓ je svobodná
zajímavost: na Slovensku se narodila během působení svého otce – ligového
fotbalisty v DAC Dunajská Streda, čistě náhodou má shodné příjmení jako
mladá odchovankyně VK Prostějov juniorského věku Adriana Jurčíková

valy dobré zápasy a hned první
kolo extraligy nám ukázalo, že
i s kvalitním soupeřem, jako jsou
Šelmy, umíme zahrát. Potom přišlo utrápené utkání s Přerovem,
i když vítězné, a my cítily, že takový volejbal rozhodně předvádět
nechceme a musíme se připravit
na KP Brno, řekla bych s námi
srovnatelné. Proti němu jsme však
bohužel neobstály, na domácí palubovce prohrály. Potom přišla
koronavirová pauza a jak už jsem
jednou zmiňovala, po této přestávce jsme měly nesmírně těžký
los. Tím pádem jsme nějaké dva
měsíce nebraly žádné body, a dokonce skoro žádné sety. Tohle bylo
hodně frustrující, určitě nám to
nepomohlo ani nepřidalo na sebevědomí. Taky přišlo pár zranění
a tréninkový level byl kvůli tomu
občas nižší.“
yy Jak byste zhodnotila své
vlastní výkony za celý ročník?
„Myslím si, že mi začátek vycházel
poměrně dobře. Jsem spíše útočící
typ blokařky a v tomhle ohledu to
docela šlo. I když čísla příležitostí
k útoku mohla být na mé poměry
vyšší. Ale ta takzvaně černá práce
je taky důležitá. Druhou část sezóny někdy od konce listopadu mi
hodně ovlivnilo zraněné koleno,
s nímž jsem musela na operaci. Pak
jsem se snažila o co nejrychlejší návrat do hry.“
yy Nakolik jste se vyrovnávala
s pravidelným testováním na koronavirus a všemi hygienickými
opatřeními?
„Po téhle stránce to pro mě nebyl
žádný problém. Brala jsem vše
jako povinnost, abychom mohly
nastupovat k zápasům a zúročovat tak celotýdenní trénování. My
jako profesionální sportovkyně
ještě máme štěstí v téhle těžké
době. Chodíme klasicky do práce,
jsme v kolektivu, hýbeme se a tím
pádem se nás covidová krize až tak
moc nedotýká. Toho bychom si
měly vážit.“
yy Co říkáte na předčasné ukončení ženské extraligy?
„Konec nastal ve chvíli, kdy my už
jsme měly po sezóně, takže nás se
nedohrání soutěže vlastně nedotklo. Ale pro týmy, které měly ještě hrát a bojovat o titul, to muselo
být opět po roce velice ubíjející.
Já osobně bych v letošním extraligovém finále ráda viděla Liberec
s Olympem v kompletních sestavách. A zlato bych po boji přála
právě našemu soupeři ze čtvrtfinále, tedy Olympu Praha.“
yy Teď procházíte dvouměsíčním blokem přípravy už směrem

Od VK Prostějov jsem dostala nabídku,
ale s mým manažerem to máme nyní
nastavené tak, že prioritou je pro mě
zahraniční angažmá. Pokud by žádné
nevyšlo, ráda zůstanu na Hané...
k příštímu ročníku. Co si z nad-cházejícího tréninkového období můžete odnést?
„Po desetidenním volnu jsme nastoupily zpátky do tréninkového
programu, na který jsme zvyklé. Jáá
osobně od toho očekávám fyzickéé
zlepšení, individuální volejbalový
posun do další sezóny a taky pohodu při hraní jiných sportů, jak
už to tak bývá v tomhle období.
Určitě nám trenér bude chtít přípravu nějak zpestřit.“
yy Budete v Prostějově dál
pokračovat?
„Od VK Prostějov jsem dostala nabídku, ale s mým
manažerem to máme
nyní nastavené tak,
že prioritou je
pro mě zahraniční angažmá.
Pokud by žádné nevyšlo,
ráda zůstanu
na Hané.“

(QVQ#PT[.WM¾é
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HRÁČ VEČERNÍKU KVALITNÍ HRÁČI NEZNAMENAJÍ AUTOMATICKY
ÚSPĚCH

Basketbalisté základní rotace se nesešli v optimální formě

DAVID PEKÁREK

PROSTĚJOV Z pohledu individuálních basketbalových dovedností na tom rozhodně nejsou hráči BK Olomoucko tak
špatně, jak by mohlo naznačovat jedenácté místo v lize. Až na
výjimky jde navíc o týmové basketbalisty. V předešlých měsících ale neměli štěstí a příliš často se nesešli na palubovce ve
chvíli, kdy všichni měli optimální formu.

Ve skupině A2 dokázal své kvalitní výkony ještě vylepšit
kondičně výborně vybavený křídelník Olomoucka.
a. Dvakrát chyběl kvůli zdravotním problémům, jinak byl pro
tým nepostradatelný a ani v jednom případě neodehrál
odehrál
méně než třicet minut. Tomu odpovídaly také dalalší statistiky. Střelecký průměr syna sportovního
manažera se v nadstavbě vyšplhal na 17,8
bodu na zápas, jeho koeficient užitečnosti ve
druhé fázi sezóny atakoval dvacítku – 19,6.

Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ

LUKÁŠ
FEŠTR
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Průběh ligového ročníku ukázal, že základní rotace mohla mít při ideálním
herním nastavení všech hráčů velkou
sílu. Jenže nakonec bylo vše jinak. Reprezentant Lukáš Palyza posílil Nymburk, hodně rychle opustil kádr Leon
Šantelj. Samostatnou kapitolou byl
Nemanja Bebzbradica, hráč s euroligovými parametry. Jeho náladovost
a především neochota bránit a podřídit se potřebám týmu připravila Olo-

moucko o několik dílčích úspěchů.
„Bral si těžké, někdy až nesmyslné střely,
rozptyloval se debatami s rozhodčími
a nevracel se do obrany. Basketbalově je
to skvělý hráč, ale tyto nedostatky jeho
výkon hodně snižovaly. Týmu rozhodně
nepomohl, jak mohl,“ řekl k Bebzradicovi Michal Pekárek, sportovní manažer
BK Olomoucko. „Někdy to vypadalo, že
českou soutěž nebere vážně.“
Místy se tým trápil na rozehrávce. Radovan Kouřil se vracel na palubovky po těžkém zranění z konce předchozí sezóny
a chvíli trvalo, než našel herní jistotu. Lukáš Feštr se rozehrával postupně a ideální
formu našel až v závěru sezóny. „Vlastně

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

totéž se dá říci o Radovanovi. Nakonec
ve skupině A2 dosáhl i na triple-double.
V obou případech jde o kvalitní hráče,
především v základní části se ale hledali,“
připustil potíže na rozehrávce Pekárek.
Po odchodu Palyzy se tým na křídle
spoléhal především na Františka Váňu
a Davida Pekárka. Váňa vypomáhal
i na rozehrávce, možná také kvůli tomu
nebyl občas zcela úspěšný při střelbě.
Pekárek se stal jedním z nejvytíženějších hráčů celé soutěže a byly okamžiky, kdy mu někdy docházely síly.

„V úzké rotaci nebyl vždy prostor k potřebnému prostřídání během zápasů.
I to mělo vliv na výsledky některých
utkání,“ uznal sportovní manažer Olomoucka, podle něhož se však klubu
podařilo v rámci možností složit kvalitní kádr. „Někdy se to ale nesejde. Často chyběl kousek, což potvrzuje řada
těsných porážek. Kdybychom nebyli
konkurenceschopní, dostávali bychom
o třicet bodů víc,“ dodal Pekárek.

ADAM
GOGA

RYCHLÝ
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Prostějov (lv) – Tři dny po posledním střetnutí odletěl do Spojených států Jalen Henry, jediný zámořský basketbalista, který zůstal
v hanácké sestavě do konce sezóny.
Stačil odehrát čtrnáct zápasů, během nichž stihl zaznamenat stejný
počet bloků. Střeleckým maximem bylo 27 bodů proti Ústí, proti
Děčínu zase zaznamenal třináct
doskoků, což byl jeho nejlepší výkon v této statistice. „Hledat hráče
v rozehrané sezóně není nikdy lehké. Je to sázka do loterie. Z tohoto
pohledu se podařilo získat docela
kvalitního hráče. Jalen byl cítit na
obou polovinách kurtu a v další kariéře mu přejeme jen to nejlepší,“
řekl o Henrym sportovní manažer
Michal Pekárek.
,SURVWÈMRYVNÅQDGÈMHÄHNDMÉ
QDUR]KRGQXWÉ),%$
Prostějov (lv) – Hned několik hráčů BCM Orli Prostějov a BK Olomoucko bude čekat na květnové
jednání mezinárodní basketbalové
federace FIBA. Evropské basketbalové svazy zatím nemají na stole
jasné rozhodnutí ohledně pořádání
mládežnických kontinentálních
šampionátů. Ty byly odloženy už
v loňském roce, kdy kvůli pandemii přesunula jejich pořadatelství
na rok 2021, teď je jejich konání
znovu ohroženo. Odborná skupina projednávala letní program reprezentačních kategorií U16, U18
a U20, nakonec ale bylo konečné
rozhodnutí odloženo až na květnové jednání, kde FIBA rozhodne dle
aktuální epidemické situace v Evropě. Počkat tak musí také prostějovští
kandidáti reprezentace.

EXKLUZIVNÍ rozhovor
or

pro Večerník
Ladislav VALNÝ

➢ ze strany 29
PROSTĚJOV O horké zboží prostějovského týmu, jemuž jako vůbec prvnímu z Kooperativa NBL
skončila sezona, je na tuzemském
trhu velký zájem. A jen to dokladuje, jak rok od roku nabývají na
významu a cennosti ligové medaile. Ruce si už nyní mnou v Kolíně,
kde do konce sezony uvítají křídelníka Davida Pekárka, a také
v Opavě, kam se dočasně vrací
rozehrávač Radovan Kouřil.
Osmý střelec aktuálně aktivního
pelotonu NBL Pekárek v této sezoně jako lídr Hanáků (z hráčů, kteří
s týmem sezonu dokončili) doručoval 15,7 bodu, 6,4 doskoku a 4,5
získaného faulu. A kolínskému celku se v honbě za druhým místem
po nadstavbě a zejména v play-off
bude hodit i jeho druhý nejvyšší
počet házených šestek z celé ligy
(155), jež proměňuje s úspěšností

BK Olomoucko?
téměř 83 procent (128). Během
dvou let v NBL vyzkouší po Hradci
a Olomoucku už dres třetího klubu.
„Jsem rád, že jsme se s Kolínem na
mém působení do konce sezóny dohodli. Budu se snažit týmu pomoci,
jak jen to bude možné, a završit sezónu úspěšnou cestou ve vyřazovací
části soutěže,“ řekl k novému angažmá Pekárek, který byl v Olomoucku
nejlepším střelcem svého týmu.
Kolín prožívá skvělou sezónu, v nadstavbové skupině A1 bojuje s Opavou
o druhé místo a ve vyřazovací části
bude usilovat o ligovou medaili. Proto také klub Pekárka přivedl. „Rozhodli jsme se na základě posilování
ostatních týmů před play-off. Jsme si
vědomi, že vyřazovací část bude těžká
a my nechceme naši veleúspěšnou sezónu a dosavadní výsledky nechat jen

PROSTĚJOV Týdenní pauzu měli po posledním mistrovském utkání hráči Olomoucka. Řada z nich se ale v pondělí 12.
dubna, tj. dnes, vrátí do tréninku, bude se
udržovat v kondici a pracovat na vylepšení
individuálních dovedností. Trénovat bude
prakticky celé mladé jádro BK Olomoucko.
Příprava se bude týkat Lukáše Sychry, Dominika Štěpána, Erika Klepače, Adama Klepače, Jana Trávníčka, Pavla Dohnala. K dispozici bude také Lukáš Feštr.

tak být,“ komentoval posílení sestavy
trenér Kolína Miroslav Sodoma. „Od
Davida si slibujeme, že nám pomůže,
získali jsme zkušeného hráče na perimetr,“ těší Sodomu.
Nedávní spoluhráči na sebe narazí
ještě ve skupině A1 17. dubna v Opavě. Právě její dres bude opět oblékat
Kouřil. „Z Opavy jsem do Olomoucka přišel, cestu proto znám,“
pousmál se Kouřil, který se před klíčovou fází sezóny vrací do klubu, kde
hrál od roku 2016 tři sezóny. „Jsem
rád, že si můžu zahrát, Opavě rád pomůžu,“ dodal zkušený rozehrávač.
O šikovného basketbalistu měl opavský trenér Petr Czudek velký zájem.
Radim Klečka je dlouhodobě mimo,
zdravotní problémy má také Lukáš
Bukovjan. „Hrát s jedním rozehrávačem by byl velký risk,“ vysvětlil

Ladislav VALNÝ
„Jedna sezóna sice skončila, naše
práce ale ne. Hlavně mladí kluci
potřebují neustále pracovat, jinak
se zlepšovat nebudou. V předchozích měsících se výkonnostně zvedli, nemůžeme jejich růst
zastavit,“ objasňuje sportovní
manažer BK Olomoucko Michal
Pekárek. „Přechod do dospělého

Kouřilovo angažmá Czudek. Celek
Olomoucka hráčům v možnosti
prodloužit si sezonu nebránil. „Každý sportovec chce hrát, mít možnost
bojovat o co nejlepší umístnění.
Tomu rozumíme. Podobné přesuny
se v posledních letech dějí. My jste to
ostatně udělali v předminulé sezony,
kdy nás před play-off posílil Petr Bohačík z Ostravy a získal s námi bronz.
Přejeme klukům, aby také na medaili
dosáhli,“ komentoval situaci sportovní manažer BK Olomoucko Michal
Pekárek.
Oba nové kluby Pekárka a Kouřila
se pohybují v horních patrech nadstavbové skupiny A1 a ve čtvrtfinále
narazí na přijatelné soupeře. Pokud
postoupí, není vyloučeno, že na
sebe narazí v semifinále Kooperativy
NBL!
(lv)

basketbalu je složitá záležitost. Je
třeba využít každý volný časový
prostor, aby kluci byli připraveni,
až se rozběhne další soutěžní ročník,“ je přesvědčený Pekárek.
Za normální situace by celá řada
hráčů zůstala v zápasovém rytmu
a bojovala by v první lize v sestavě
BCM Orli Prostějov. Nižší soutěže ale stojí a to je pro basketbalisty
nastupující generace problém.
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Dohrávky 6. kola: USK Praha – Kolín 63:76 (17:17, 33:36, 49:53).
1HMYtFHERGĥ Bátovsky 16, Proleta 10, Schilb 9, Vyroubal 9 – SkinQHU3HNiUHN:DOODFHýtå* Brno – Opava 90:74 (23:17,
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Dohrávka 5. kola: Hradec Králové – Svitavy  
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Dohrávky 6. kola: Ostrava – Svitavy 
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„Všichni se snaží pracovat na progresu nadějných basketbalistů,
kteří již přerostli juniorské a výkonnostní soutěže. Někomu se
může zdát, že neustálé opakování
signálů k ničemu nevede, ale není
to pravda, naopak. Opakováním
se každá akce zrychluje a automatizuje. Když máte signály pod kůží
a děláte je automatiky, získáváte
nad soupeřem převahu. Nestačí

totiž odpovídajícím způsobem
reagovat,“ vysvětluje přínos tréninku ve volném období sportovní manažer Olomoucka.
Hráči budou kombinovat přípravu na palubovce s nabíráním
kondice v posilovně a udržováním fyzičky při běhání. „Pestrost
je důležitá, díky ní nehrozí, že by
se z tréninku stalo nějaké rutinní
cvičení,“ míní Pekárek.

Å7ìPRYěVHVH]yQDQHSRYHGOD´SőL]QDONDSLWiQ
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PROSTĚJOV Poslední ligové utkání sezóny basketbalisté Olomoucka dokázali vyhrát a mohli
se po závěrečné siréně radovat. Celkově ale další
ročník Kooperativa NBL skončil pro hanácký výběr zklamáním. Sestavě se na palubovce nedařilo
a nakonec tým v tabulce pod sebe dostal pouze
Ostravu. „Tato sezóna se opravdu nepovedla,“
uznal po derniéře sezóny 2020/2021 zklamaný kapitán BK Olomoucko František Váňa (na snímku).

yy V tomto případě ani neplatí úsloví – konec dobrý,
všechno dobré, že?
„Chtěli jsme vyhrát a myslím,
že to bylo vidět. Navíc jsme se
nechtěli nechat zmlátit tak jako
v Děčíně v předchozím vzájemném utkání. Válečníci se o to
samozřejmě snažili, s nimi je to
vždycky fyzická hra, ale jen tak
jsme se nedali. Podařilo se nám to
ustát, což bylo příjemné.“
yy Soutěžní ročník orámovalo vítězství v prvním i posledním zápase proti stejnému
soupeři. Vnímali jste to?

„To jo. Začátek i konec sezóny byl
v pořádku. Ale to, co bylo mezi těmito zápasy, už tak povedené nebylo. Pořád jsme bojovali a snažili
se sezónu zachránit. Z různých
důvodů to nevyšlo.“
yy Třeba výraznější úspěch
v rámci Českého poháru?
„To byla jedna z možností, jak
se dal obrázek o sezóně vylepšit.
Před zápasy o postup do finálového turnaje nám ze sestavy vypadli někteří hráči a Hradec toho
využil. Po první vysoké porážce
bylo rozhodnuto a odveta už to
nemohla změnit. Náš soupeř pak

v závěrečné fázi poháru dosáhl na
svůj historický úspěch. Mohlo to
být opačně, ale nebylo. Bohužel.“
yyNapadlo by vás před startem soutěže, že obsadíte až jedenácté místo?
„Ani náhodou. Na začátku sezóny jsme koukali spíš někam do
skupiny A1, ale byla tam nějaká
zranění, odchody, koronavirus,
všechno dohromady. Nedokázali
jsme se z problémů vymotat.“

yyTakže se budete snažit
žit na
chleji
poslední měsíce co nejrychleji
zapomenout?
„To dost dobře nejde... Ale i na
ěco
takové sezóně se dá najít něco
pozitivního. Všichni jsme se
posunuli, protože jsme vícc
hráli a v různých sestavách.
Osobně pro každého zvlášť
ročník znamenal posun.
Týmově se ale sezóna nepovedla, to je realita.“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
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PROSTĚJOV Očekávané se stalo skutkem i v tuzemské házené. Od konce dubna se za příznivější koronavirové situace v zemi měly podle předběžného plánu začít dohrávat
z podzimu přerušené nižší soutěže dospělých i mládežnické
soutěže 2020/21. Tenhle optimistický záměr však vzal zkraje
předminulého týdne definitivně za své.

PŮVODNÍ
DNÍ
zpravodajství
ajství
pro Večerník
rník

Marek
SONNEVEND
Důvod? „Exekutiva Českého svazu
házené rozhodla na svém jednání
v úterý 30. března o zrušení ročníku
2020/2021 v amatérských a mládežnických soutěžích. Důvodem je
přetrvávající nepříznivá pandemická
situace a vládní opatření,“ zní v oficiálním vyjádření ČSH. Ten pracoval
v uplynulých měsících s několika
variantami tak, aby bylo možné regulérně odehrát alespoň dílčí část
nižších a mládežnických lig. Nicméně v reakci na aktuální vývoj epide-

mické situace a prodloužení vládních nařízení došlo k definitivnímu
zrušení rozjeté sezóny s výjimkou
extralig mužů i žen.
„Naším hlavním zájmem je ochrana
zdraví sportovců. Po téměř šestiměsíční herní a tréninkové přestávce
je potřeba minimálně pětitýdenní
společná příprava týmů, aby nedocházelo ke zraněním. Na tu už bohužel není prostor, soutěže musí podle
legislativního řádu ČSH skončit do
30. června,“ vysvětlil situaci nový
prezident Českého svazu házené
Ondřej Zdráhala. „Plán na dohrání
soutěží COVID 3 počítal s dokončením alespoň podzimní části a dalším pokračováním v sedmnáctém
i osmnáctém kalendářním týdnu.
Z důvodu prodloužení nouzového
stavu až do 11. dubna ale tento plán

nemůžeme bohužel realizovat. Současná situace navíc nedává naději
na zlepšení. S prodloužením nouzového stavu se samozřejmě protáhla i platnost protiepidemických
opatření, která neumožňují dětem
a neprofesionálům trénovat,“ doplnil okolnosti rozhodnutí Exekutivy
její člen Radek Beneš.
Stoprocentně se tedy potvrdilo mínění zástupců házenkářských klubů
z našeho regionu, kteří už dříve poukazovali na reálnou nemožnost uskutečnění jinak chvályhodného záměru
zachránit aktuální sezónu, zvlášť po
předčasném zrušení té minulé.
„Každý chce pochopitelně v první
řadě hrát, což přináší největší radost.
Ale vnímám jako nezodpovědné
všechno někam narychlo hnát, tlačit účastníky do brzkého pokračování bez adekvátní přípravy. Potom
se mohou hromadit zranění i jiné
zdravotní problémy a radost rychle
vyprchá,“ upozorňoval předseda TJ
Sokol Centrum Haná i Házenkářské
akademie Olomouckého kraje Petr
Kudláček.
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„Na jednu stranu touhu dohrát aktuální sezónu chápu, zvlášť po zrušení té
předchozí. Taky máme házenou moc
rádi a chtěli bychom hrát, ale člověk
nemůže nevnímat současnou situaci
s koronavirem i její stále nepříznivý
vývoj. Takže na druhou stranu jsem
k možnému dohrání aspoň poloviny
nižších a mládežnických soutěží podle
nejzazšího termínového plánu spíš
skeptický,“ říkal hlavní kouč mužů TJ
Sokol II Prostějov Tomáš Černíček.
Jak se ukázalo, jejich názory byly
naprosto relevantní. ČSH se nyní
zaměří na dvě klíčové oblasti. „První
je návrat dětí k organizovaným a pravidelným formám přípravy tak, jak to
budou umožňovat protiepidemická
opatření. Ve spolupráci s dalšími kolektivními sporty jednáme o možnosti tréninku družstev a sehrání přátelských utkání alespoň na venkovních
hřištích,“ nastínil plán pro nejbližší
týdny Zdráhala s tím, že Český svaz
házené v posledních dnech představil
hned dva projekty věnované mládeži.
„Ve čtvrtek odstartoval seriál Live tréninků s tréninkovými centry mláde-
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že, který je určen nejen pro kategorie
minižáků a mladšího žactva. A krajští
manažeři postupně spouštějí projekt
mládežnické On-line ligy, který se ze
Středočeského kraje úspěšně rozšiřuje i do dalších regionů.“
Druhým důležitým tématem je
pak příprava ročníku 2021/2022,

přičemž struktura jednotlivých
soutěží (počet družstev i konkrétní týmové obsazení) může
být upravena podle přihlášených
celků. Probíhat budou rovněž jednání o podmínkách a omezeních, za
nichž bude možné uskutečnit letní
přípravu.

CAGLIARI, PROSTĚJOV Jediné utkání odehrál Jiří Veselý na
turnaji v Cagliari. Prostějovský
tenista si v Itálii letos poprvé vyzkoušel v ostrém utkání antuku
a prohrál se Slovákem Andrejem
Martinem ve třech setech, přičemž utkání trvalo dvě hodiny.
„Po ztracené koncovce první sady
se podařilo utkání otočit a věřil
jsem, že rozhodující set zvládnu.

Od stavu 1:1 mi ale odešel servis
a toho Andrej dokázal využít. Ukázal, že je zkušený hráč,“ poznamenal
Veselý.
Na vítězství v předchozím challengeru nedokázal ve Splitu navázat
Zdeněk Kolář. Ve 2. kole nestačil
na Australana Thanasiho Kokkinakise. „Rozhodla zkrácená hra prvního setu,“ posteskl si Kolář, který ve
druhé sadě získal jedinou hru. (lv)

-MJNOîEJQnOÁ>TFGDNO½N@I<Pád Veselého
po dvou hodinách
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RHODOS, PROSTĚJOV
V De
De-ávili cyklisté Tufo
set dní strávili
tějov na jednom ze
Pardus Prostějov
ckých ostrovů, kde
známých řeckých
h klimatických podse v ideálních
novali společné přímínkách věnovali
íc absolvovali své
pravě, a navíc
ilniční závody
první dva silniční
nové sezóny 2021 patřící
odního kado mezinárodního
lendáře UCI.
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POŘADÍ GRAND PRIX RHODOSU 2021
1 Gudmestad
1.
G d
(Norsko) 4:23:01, 2. Fiorelli (Itálie), 3. Van Tricht
(Belgie), 4. Bendixen (Dánsko), 5. Heming (Německo), 6. Turek
(Česko), 7. Kaczmarek (Polsko), 8. Wood (Velká Británie), 9. Bennett, 10. Castellarnau (oba Francie) všichni stejný čas, … 42. Řeha
4:25:28, 61. Grässle 4:25:28, 69. Hník 4:25:28, 83. Gruber (všichni Česko – Tufo Pardus Prostějov) 4:25:28. Pszczolarski (Polsko –
Tufo Pardus Prostějov), Dolníček a Babor (oba Česko – Tufo Pardus
Prostějov) nedokončili.

7@G@Iµ<IOPF<
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CHARLESTON, PROSTĚJOV Netradičně ve Spojených státech zahájila antukovou sezónu Petra Kvitová. Česká
tenistka s prostějovskou stopou dostala
od pořadatelů divokou kartu, jako třetí
nasazené se jí ale v Charlestonu příliš nedařilo. Na netradičním zeleném povrchu
vypadla ve 3. kole, v úvodním dějství
měla přitom volný los.
„Mám za sebou první dva zápasy na antuce a na přípravu nebylo dost času. Začátky
na antuce jsou pro mě vždycky náročné
psychicky i fyzicky, ale jsem ráda, že jsem
se na turnaji představila. Byl to dobrý test,“

uvedla tenistka. Kvitová ve svém prvním
vystoupení zdolala australskou kvalifikantku Storm Sandersovou. V dalším zápase
se jí už tolik nedařilo a vypadla s Dankou
Koviničovou z Černé Hory. Jednatřicetiletá hráčka v první sadě sice otočila z 0:2 na
3:2, ale soupeřku nezlomila. Druhou začala
brejkem a pak ztratila šest gamů v řadě.
„Ztratila jsem rytmus a jistotu. Délka míčů
nebyla podle mých představ. Snažila jsem se
neustále něco změnit, jenže to nefungovalo.
Navíc mi přece jen v závěru trošku chyběla kondice, to se ale spraví,“ řekla Kvitová.
(lv)

l(1<
Charleston – WTA Tour
Dvouhra – 2. kolo: Kvitová (3) – Sandersová
$XVWUiOLH   3.
kolo: .YLWRYi±.RYLQLþRYi
ýHUQi+RUD 

Kristýna Plíšková
se rozešla
s Levinským
Foto: Internet

PRAHA, PROSTĚJOV Po dvou
letech ukončila spolupráci s Jaroslavem Levinským tenistka
Kristýna Plíšková. S bývalým
špičkovým deblistou a hráčem
TK Agrofert se devatenáctiletá
hráčka rozešla v dobrém.
„Každý příběh jednou končí. Chtěla bych ti poděkovat. Byly to fajn
dva roky, někdy nahoře, někdy dole,
ale i třikrát v semifinále a pořád na
dostřel těm nejlepším,“ ocenila

končící spolupráci šestasedmdesátá
tenistka světového žebříčku .
Pod vedením o jedenáct let staršího Levinského, někdejšího finalisty smíšené čtyřhry na Australian Open, postoupila Plíšková na
okruhu WTA třikrát do semifinále
v Taškentu, Praze a Šen-čenu. Na
grandslamech se ovšem tenistce
s prostějovskou minulostí nedařilo,
pouze dvakrát se dostala do druhého kola.
(lv)

21021220167

tězného Torda Gudmestada z Norska. Jednašedesátý skončil Pavel Grässle,
devětašedesátý Jakub Hník
a třiaosmdesátý Pavel Gruber –
všichni ve stejném čase. Trio Wojciech Pszczolarski, Daniel Babor
a Marek Dolníček ze závodu v jeho
průběhu odstoupilo.
Většina uplynulého týdne následně patřila etapovému Tour of Rhodos, jemuž se budeme podrobně
věnovat v příštím vydání Večerníku.
(son)

15021020132
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Úvodní akcí
ix
byla Grand Prix
dy jedRhodosu, tedy
ní konanorázové klání
bnovou
né první dubnovou
neděli. Trať dlouhá
metrů
184
kilometrů
s celkovým pře684
výšením 1684
kometrů vedla okotrova
lo celého ostrova
a jezdcům hanáckého týmu se v konkurenci více než
sto padesáti závodníků z různých
koutů světa příliš nedařilo.
Nejlépe dopadl Filip Řeha, který
se však umístil až v páté desítce
výsledkové listiny na 42. příčce se
ztrátou více než dvou minut na ví-

7(1,6
08l,
Cagliari – ATP Tour
Dvouhra – 1. kolo: Veselý – Martin (Slovensko) 4:6,
6:2, 1:6.
Split – ITF challenger
Dvouhra – 1. kolo:.ROiĜ±6DQWLOODQ $XVWUiOLH 
VNUHþ2. kolo: .ROiĜ±.RNNLQDNLV $XVWUiOLH 
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....
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Soustředění v Národním sportovním centru potrvá pět týdnů,
nároďák má zatím za sebou první a Večerník nahlédl pod pokličku jeho přípravy
PROSTĚJOV Prostějov se pro nejbližší více než měsíc stal centrem reprezentačního výběru volejbalistek České republiky.
Od úterý 6. dubna trénuje v krásné moderní hale Národního
sportovního centra, chodí do špičkové posilovny nedaleké letní haly a pro ubytování, stravování i regeneraci využívá komfortu přilehlého Hotelu Tennis Club. To vše kromě uplynulého
týdne ještě po dobu dalšího jednoho měsíce v rámci ladění
formy jak na květnovou kvalifikaci o postup na mistrovství
Evropy 2021, tak na příští následné mezinárodní akce.

PŮVODNÍ
NÍ
zpravodajství
ství
pro Večerník
ník

Marek
SONNEVEND
Program ženského národního na Hané
zatím je a v nejbližší době ještě bude
neměnný. Dopoledne i odpoledne dva
několikahodinové bloky přípravy v NSC
Prostějov a případně v posilovně, mezitím oběd s následným odpočinkem
na pokojích v jinak dosud uzavřeném
hotelu, večer tamtéž regenerační procedury. To vše ve striktně dodržované koronavirové bublině, aby tahle nepříjemná
nemoc pokud možno nijak nenarušila
dlouhodobé soustředění na náročný zápasový program příštích měsíců.

„Proč jsme si vybrali zrovna Prostějov? Byli jsme tady už v minulém roce
a moc se mi líbilo zdejší zázemí, špičkové po všech stránkách. Z perfektního hotelu, kde se o nás výborně starají
a ve všem nám vycházejí maximálně
vstříc, to máme jen pár kroků do nové
vynikající haly s veškerým potřebným
vybavením i do kvalitně zařízené posilovny, přímo v hotelových prostorách je k dispozici také rehabilitace na
vysoké úrovni. K tomu připočítejme
velmi příjemné i ochotné lidi z personálu plus fakt, že je nám umožněno
se neustále pohybovat v nezbytné
covidové bublině. A důvody dlouhodobého prostějovského pobytu jsou
tím jasně dané,“ vysvětluje řecký kouč
tuzemského nároďáku Giannis Athanasopoulos.

K místu v srdci Moravy navíc chová
hezké osobní zážitky z minulosti.
„Rád vzpomínám na roky, které jsme tu
strávili s mou ženou Sonjou Borovinšek
během jejího působení ve VK Prostějov.
Cítil jsem se tady opravdu dobře, našel si
známé i kamarády a rád se sem vracím.
Vzhledem k dokonalým podmínkám
pro přípravu včetně zmíněného super
zázemí jde o pádné důvody, proč reprezentační soustředění směřovat právě
sem. Jakmile je něco potřeba, mohu se
kdykoliv s prosbou obrátit na přítele Mirka Čadu, který vždy ochotně pomůže.
Celkově se zde cítíme skvěle,“ oceňuje
Athanasopoulos při anglicky vedeném
rozhovoru (byť za poslední léta už pochytil dost českých slovíček).
Vzápětí přiblížil tréninkovou náplň svého
družstva. „Během úvodního týdne ještě
nejsme v kompletním složení, chybí pětice děvčat dokončujících svou klubovou
sezónu. Proto jsme pozvali některé mladé
hráčky z výběru ČR U23, aby dostaly
příležitost ukázat své schopnosti i směrem do budoucna. Zatím se věnujeme
hlavně individuálním herním činnostem
bez skákání na síti v kombinaci s kondičními a silovými cvičeními. Od druhého
týdne po příjezdu pěti zbývajících děvčat

bychom měli být komplet a začneme postupně pracovat na týmových volejbalových věcech, systému hry i budování soudržného kolektivu. Je potřeba maximálně
využít veškerého času, který máme.“
Tréninkové kempy v hanáckém
azylu vyvrcholí koncem dubna třemi přátelskými duely proti Polsku.
Načež přijdou na řadu dva turnaje
kvalifikace o letošní evropský šampionát konané v Daugavpilsu a Zenici, jež
proloží ještě jeden prostějovský týden.
„V kvalifikační skupině máme za soupeře Slovinsko, Lotyšsko a Bosnu a Hercegovinu. Netroufám si říct, že jsme
v téhle konkurenci právě my největším
favoritem, zvlášť za momentální složité
situace s pandemií covid-19. Stačí trocha smůly, ze zdravotních důvodů třeba
vypadne víc důležitých hráček a jejich
náhlá absence může ovlivnit sílu celého
týmu. Proto budeme držet širší kádr
než obvykle a dělat v rámci možností
maximum, abychom zůstali kompletní. Na hřišti v zápasech pak bojovat ze
všech sil pro splnění našeho dlouhodobého cíle, kterým je postup na zářijové
EURO. Po účasti na mistrovství pochopitelně moc toužíme,“ ujistil Giannis
Athanasopoulos.

VOLEJBALOVÁ REPREZENTACE ŽEN ČR 2021

Hráčské složení týmu během prvního týdne přípravy
Nahrávačky: Kateřina Valková (UP Olomouc), Simona Bajusz (Dukla Liberec), Květa Grabovská (KP Brno).
Blokařky: Veronika Trnková (Dukla Liberec), Barbora Purchartová, Pavlína Šimáňová (obě Olymp Praha), Ema Kneiflová (UP Olomouc).
Smečařky: Eva Hodanová (Olymp Praha), Lucie Nová (UP Olomouc), Eva Svobodová (Dukla Liberec), Magdalena Bukovská
(TJ Ostrava), Denisa Pavlíková (KP Brno).
Univerzálka: Klára Žarnovická (TJ Ostrava).
Libera: Veronika Dostálová (Dukla Liberec), Adéla Chevalierová (TJ Ostrava),
Složení realizačního týmu
Daniela Digrinová (KP Brno)
Hlavní trenér:
Giannis Athanasopoulos
Asistent trenéra:
Jakub Brečka
Hráčky, které se připojí od druhého týdne přípravy
Kondiční trenér:
Lukasz Filipecki
Blokařka: Magdaléna Jehlářová (Washington University, USA)
Fyzioterapeutka:
Michaela Pachmanová
Smečařky: Michaela Mlejnková (Allianz Stuttgart, Německo), Andrea Kossányiová
Lékařka:
Radka Bartovičová
(BKS Bielsko-Biala, Polsko), Petra Kojdová (UTE Budapešť, Maďarsko)
Týmový manažer:
Miloslav Javůrek
Univerzálka: Gabriela Orvošová (BKS Bielsko-Biala, Polsko)

8QNGLDCNQX¾TGRTG\GPVCEGåGPTQ\DKNCUXčLVTÆPKPMQXÚV¾DQTX0¾TQFPÊOURQTVQXPÊOEGPVTW2TQUV÷LQX
Foto: Marek Sonnevend

Po kvalifikaci budou následovat ještě bitvy v Golden European League
(základní grupa s Chorvatskem, Běloruskem a Maďarskem), případně
ve světovém Challenger Cupu. „Ty-

hle akce jsou však zatím daleko, teď
se soustředíme na kvalitní přípravu
směrem k nejbližší metě. Až potom
budeme řešit další cíle,“ doplnil sympatický Řek.

klubové zastoupení hráèek ve volejbalové reprezentaci
zHQÄUEÈKHPÖYRGQÉKRWÙGQHSÔÉSUDY\YSURVWÈMRYÈ

AKTUÁLNÍ PROGRAM VOLEJBALISTEK ÈR
6. až 10. dubna:
12. až 16. dubna:
19. až 23. dubna:
25. dubna až 5. května:

příprava v Prostějově
příprava v Prostějově
příprava v Prostějově
příprava v Prostějově včetně tří
přátelských utkání Česko – Polsko
6. až 8. května:
(28., 29. a 30. dubna)
1. kvalifikační turnaj o mistrovství Evropy 2021v Daugavpilsu
(6. 5. Lotyšsko – Česko, 7. 5. Bosna a Hercegovina – Česko,
8. 5. Slovinsko – Česko).
9. až 13. května:
příprava v Prostějově
14. až 16. května:
2. kvalifikační turnaj o mistrovství Evropy 2021 v Zenici (14. května Bosna a Hercegovina – Česko, 15. května Slovinsko – Česko,
16. května Lotyšsko – Česko)
18. až 22. května:
příprava v Pelhřimově
23. až 27. května:
příprava v Praze
28. až 30. května:
1. turnaj základní části Golden European League 2021 v Praze
(28. května Česko – Maďarsko, 29. května Česko – Chorvatsko,
30. května Česko – Bělorusko)
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perfektní podmínky“
PROSTĚJOV Čtyři roky strávila smečařka Lucie Nová (na snímku)
v prostějovských službách, než loni ve svých čtyřiadvaceti letech zamířila z VK do konkurenčního UP Olomouc. Mezitím se vždy usměvavá
volejbalistka pevně zabydlela i v ženské reprezentaci České republiky,
jejíž součástí je také při právě probíhajícím soustředění v Národním
sportovním centru Prostějov. Večerník někdejší hráčce položil po čtvrtečním obědě několik otázek, na které jako vždy ochotně odpověděla.
Zavládla v úpéčku spokojenost
Marek SONNEVEND iyyz týmového
hlediska?
yy Splnila první sezóna olomoucké- „Myslím, že spokojené jsme s holkama
ho klubového angažmá vaše předsta- dlouho mohly být. V Lize mistryň jsme
vy?
sice nezískaly ani bod, ale proti extrém„Určitě ano. Před rokem mi v Pros- ně silným soupeřům odehrály na obou
tějově ještě pokračovala smlouva, ale turnajích základní skupiny velice dobré
cítila jsem, že po čtyřech letech tady zápasy, pocitově vydařené. Potom vyšla
už potřebuju změnu. Jiného trenéra obhajoba Českého poháru, kde se nám
i prostředí a tým s nejvyššími ambi- povedlo otočit těžké finále s Libercem.
cemi, po pravdě mě lákalo si znovu I v extralize jsme to měly, myslím, dobře
zahrát Champions League. Když rozjeté na zisk titulu, navzdory třetímu
jsme v ní bojovaly s Prostějovem, na- místu po dlouhodobé části. Všechno
skakovala jsem většinou jen z lavičky. jsme totiž směřovaly k play-off, aby
Všechny tyhle impulzy jsem potře- právě tam vygradovala naše forma. Bobovala a opravdu je dostala, což bylo hužel vyřazovací boje byly předčasně
super. Získala jsem tím novou chuť ukončeny a na třetí cíl jsme tak nemohly
do trénování.“
dosáhnout.“

yy Jak jste vy osobně skousávala zrušení play-off a kvůli tomu „pouze“
ligový bronz?
„Smířit se s tím bylo fakt těžké. O vrchol
sezóny jsme přišly už druhý rok po sobě,
což je strašně demotivující. Celý rok pracujete – a když mají přijít rozhodující zápasy o všechno, je místo toho najednou
konec. Už loni mě zrušení play-off velice
mrzelo, člověk se moc těší a rázem zjistí,
že nic nebude. Nejhorší je, že se teď skoro
totéž znovu zopakovalo. Bez problémů
jsme zvládly čtvrtfinálovou sérii proti
Brnu, ještě ve středu se normálně připravovaly na semifinále s Olympem. A ve
čtvrtek přijdeme na trénink, kouč se tváří
smutně a říká, že je konec. Vůbec se mi
tomu nechtělo věřit.“
yy Důvody zrušení k. o. bitev při covidových karanténách a blížících se
reprezentačních akcích lze pochopit.
Šlo přesto situaci vyřešit nějak jinak?
„Právě že si myslím, že určitě šlo. Ty důvody byly skutečně vážné, člověk je na
jednu stranu bere. Na stranu druhou však

rozhodně bylo možné najít nějaké jiné
řešení než úplně zrušit play-off a vyhlásit
konečné pořadí podle tabulky základní
části. Třeba série odehrát na míň utkání,
nebo uspořádat závěrečný turnaj Final
Four. Nejen nás v Olomouci takový
předčasný konec velice mrzel, byl podle
mě zbytečně radikální.“
yy Reprezentaci ale vlastně prospěl,
že?
„Ano, s nároďákem teď máme víc času
na společnou přípravu. Jádro týmu je na
sebe zvyklé už z minulých let a pro nové
holky bude nějaký prostor sehrát se, zapracovat do kolektivu.“
yy Jste ráda, že více než měsíc přípravy strávíte v Prostějově coby vašem
dřívějším působišti?
„Jasně. (smích) Sice to mám dál od rodiny
v Čechách, po téhle stránce by mi víc vyhovovala například Praha. Z Olomouce
to mám naopak hodně blízko, a kromě
toho na Prostějov moc ráda vzpomínám,
mám to tady ráda.“
yy Jaké tu panují podmínky k přípravě?
„Díky nové moderní hale Národního
sportovního centra i zázemí místního
Hotelu Tennis Club včetně regenerace
fakt výborné. Vyšli nám tady maximálně vstříc, celé jedno patro máme jen pro
sebe, nemusíme tam chodit v rouškách.

Na tréninky přejdeme kousek naproti,
všechno je super.“
yy Co dosavadní tréninková
náplň?
„Některé holky byly čtrnáct dní
v karanténě, jiné měly už předtím
třeba dva týdny volno a jsou tak
i případy, že někdo přišel do
reprezentace měsíc po
posledním klubovém utkání.
Proto
se
v nároďáku
začalo trochu
volněji, s větším zaměřením na fyzičku.
První dny jsme při smečování ani neskákaly, až postupně se bude zvyšovat zátěž
a pracovat na sehrávání, týmových volejbalových věcech.“
yy Jakou máte představu o své roli
v družstvu? Cítíte se třeba i na základní sestavu?
„Po téhle stránce mám zdravý respekt
a jsem radši pokorná, nedělám si žádné
přehnané naděje. Určitě se však chci
v mančaftu udržet co nejdéle. A pokud se
dostanu do užší nominace na vlastní zápasy, tím lépe. Každopádně nejdůležitější
ze všeho je úspěch týmu.“
yy Věříte v postup z kvalifikace na
mistrovství Evropy?

Foto: Marek Sonnevend

„Po téhle stránce bývám vždycky pozitivní, i s Prostějovem jsem pokaždé věřila ve
splnění nejvyšších cílů. Proto si myslím,
že zvládnout naši kvalifikační skupinu
k postupu na šampionát rozhodně můžeme. Půjdeme za tím.“
yy A co Golden European League,
případně Challenger Cup?
„To je zatím hodně daleko. Musíme se
soustředit na nejbližší cíl, což jsou dva
kvalifikační turnaje o mistrovství Evropy.
Až potom přijdou na řadu další akce.“
yy Na oddílové bázi zůstáváte v UP?
„Ano, pokračuju v Olomouci. Snad nás
příští rok nechají konečně dohrát extraligové play-off a získáme ten mistrovský
titul.“ (směje se)

