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PROSTĚJOV Čím dál více
lidí umírá zcela v osamění
a beze svědků. To je i případ
Martina Č. (†38), jehož bezvládné tělo objevili hasiči
v jednom z mnoha bytů domu v ulici Marie Pujmanové.
Prostějovský soud aktuálně
pátrá po okolnostech jeho
úmrtí. O to samé se pokusil
i Večerník. V praxi jsme si
však ověřili, že šance na zjištění jakýchkoliv informací
jsou v podobných případech téměř mizivé...
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rychlý
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Šlápl do prázdna
Prostějov (mik) – Kuriózní stížnost
spojená s dotazem dorazila na prostějovský magistrát. Muž z Vrahovic se
totiž před domem na Sídlišti Svornosti
nepříjemně zranil. „Šlápl jsem a upadl na
otvoru v zemi před domem, který dříve
sloužil jako škrabák na boty a způsobil
jsem si zranění s následnou pracovní
neschopností. Před několika lety byla
část škrabáku ukradena a před domem
zůstala pouze díra. S kým mám řešit pojistnou událost a kdo odpovídá za díru
v zemi před domem?“ popsal události
Miloš Sovík z Vrahovic. „Předmětný
škrabák na boty není majetkem statutárního města Prostějova, ale jedná se
o příslušenství bytového domu, před
nímž se nachází. Pojistnou událost vám
doporučujeme řešit s vlastníkem této
nemovitosti,“ odpověděla mu Anna
Kajlíková, mediální referentka Magistrátu statutárního města Prostějova.

K obchodu pøes zákaz
Prostějov (mik) – Značka zákazu vjezdu na rekonstruovanou Vrahovickou
ulici ze strany od křižovatky s ulicí Tovární
stojí těsně před parkovištěm u místní prodejnypotravin.Málokdo ji tak respektuje
a přes již vyfrézovanou část komunikace
míjí zákazovou značku a zamíří právě
na zmíněné parkoviště. „Denně to tak
udělají desítky řidičů, kteří si chtějí v obchodě nakoupit. Pěšky se jim sem asi nechce,“ řekla Večerníku žena, která bydlí
v domě naproti prodejny.
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VEÈERNÍKU
Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Začátek dubna šokoval, a to
dokonce i na Hané. Napadl totiž sníh! To, že
ještě v těchto dnech zažijeme nefalšovanou chumelenici, čekal asi málokdo. Místo
to zkrátka vypadalo, jako by se čerti ženili.
Nicméně mnoho rašících pupenů a květin
obsypaných včelami už prostě zahání zimu. A některá místa Prostějovska se stávají
rozkvetlými zahradami. Přitom ne každá
musí být nutně obehnaná plotem. Tento
pohled se například naskytne každému,
kdo se projde nebo projede Klenovicemi
na Hané. Před nejedním domem je vidět
nádherné petrklíče všech možných barev.
Člověk až na chvíli zapomene, že je uprostřed vesnice, a ne někde na jarní louce.
Vzkaz pestrobarevných květin a těch, kteří
si je hýčkají, je pak jasný:„Tady vládne jaro!“.

Tady
XN¾FPG
jaro!

rubriky
Večerníku
&21É6327ħð,/2
Ekologická posila. Prostějovští
radní sice nedávno deklarovali, že
budou při ničení plevele ve městě
i nadále používat chemii, ovšem teď
na jejich popud pořídila společnost
FCC druhý stroj pro likvidaci plevele
pomocí horké tlakové vody. Tento
ekologický stroj bude zároveň využíván k dezinfekci dětských hřišť.
&21É68',9,/2«
Dražší MHD. V těžké covidové
době, kdy se mluví o pomoci na všech
frontách, musí řádný občan sáhnout
více do kapsy už jen, kdy se chce
přemístit z jednoho konce města na
druhý. Městská hromadná doprava
v Prostějově totiž v tichosti zdražila
své tarify, a to jak jednotlivé jízdné, tak
i snížené a měsíční.
=$&+<7,/,-60(
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Foto: Michal Sobecký

Agentura

Køièela kvùli šrajtofli
Prostějov (mik) – Mladá žena byla
zřejmě ve velkém stresu, neboť během
úterního odpoledne na parkovišti před
supermarketem Tesco v Držovicích
začala u svého auta zničehonic křičet jak na lesy. „Nemám peněženku,“
komentovala svoji hysterii, přičemž
běžela zpátky do prodejny. Za pár desítek vteřin vyšla zpátky s vítězoslavným
úsměvem. „Nechala jsem ji u pokladny,“ pronesla šťastná mladá dáma.

rubriky
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Už je to dávno, co strážníci prostějovské městské policie disponovali jedním služebním psem.
Protože ho ale neměli čím krmit
a ani o jeho přístřeší nebylo postaráno, skončil jak jinak než ve
psím útulku. Brzy inaugurovaný
šéf strážníků Libor Štěstík však
hodlá psinec na služebně městské
policie obnovit!

„7 dnù Veèerníku v kostce“

<CWRN[PWNÚOKFP[UGQJNÆFN/CTVKP<CQTCN

•• Pondělí
P dělí ••
Hola, hola, testování volá. Za uplynulý rok bylo tolik prvních školních dní,
že za normálních okolností by můj osmiletý syn měl právě nastupovat do
páté třídy... Tentokrát byl začátek školy spojen nikoliv s příjemnou nostalgií
končícího léta, ale se šťáráním tyčinkou v nose kvůli testům na covid-19.
•• Úterý ••
Prostějovský Rustička. Herci a dramatikovi Antonínu Procházkovi se
přezdívá plzeňský Molière. Jeho jmenovec z Pěnčína by se mohl přezdívat prostějovský Rustička. Zatímco slavnému „kasaři“ světového formátu
Karlu Rustičkovi byla v České Skalici dokonce odhalena pamětní deska,
na Antonína Procházku podobná sláva určitě nečeká. U prostějovského
soudu byl obžalován z vykrádání nejrůznějších mincovníků.
•• Středa ••
Návrat na ostrov pokladů. „V knihách je více skrytých drahokamů, než
mohou najít piráti na Ostrově pokladů,“ upozornil slavný Walt Disney.
Skutečným ostrovem knih je i prostějovská knihovna, která od tohoto dne
opět zpřístupnila vstup do svých půjčoven.
•• Čtvrtek ••
Vzpomínka na toleranci. „Můžeme mít rozdílné názory, důležité je, abychom všichni dostali šanci je vyslovit. Pokud tomu tak je, jsem přesvědčen,
že je podstatně snadnější dosáhnout toho, aby všichni sledovali společný
zájem,“ řekl mi v jednom z našich rozhovorů Václav Kolář, který dlouhodobě patřil ke zřejmě nejoblíbenějším prostějovským osobnostem. Je to už
čtyři roky, co dlouholetý ředitel RG a ZŠ města Prostějova zemřel.
•• Pátek ••
Lev v Metru. Říká se, že člověka nebolí záda, ale tíha, kterou nosí... Svérázným způsobem chtěl od nejrůznějších nemocí pomáhat i léčitel Jan
Mikolášek. Toho v životopisném filmu Šarlatán ztvárnil Ivan Trojan. Snímek oceněný Českým lvem bylo možné vidět v rámci projektu Moje kino
LIVE prostějovského kina Metro 70.
•• Sobota ••
Za Janem Šverdíkem. Co je normální, bývá často pouze otázkou dohody
mezi lidmi. Pokud si hodně lidí začne myslet, že je něco správné, pak to také
správné začne být... Za muže, který se snažil mezi lidmi dosáhnout vzájemné
shody, přesto však stále lpěl na určitých neporušitelných mravních principech,
lze určitě považovat i bývalého ředitele Gymnázia Jiřího Wolkera a prostějovského starostu Jana Šverdíka. Milovník literatury zemřel před 17 lety.
•• Neděle ••
Král sportu. Pokud je atletika královnou sportu, pak králem atletiky je rozhodně desetiboj. V něm dosáhl skvělého úspěchu Robert Změlík z Ivaně,
který v roce 1992 zvítězil v této disciplíně na olympiádě v Barceloně. Výjimečný sportovec se přesně před 52 lety narodil v prostějovské porodnici.

1RYëäpIVWUiæQtNŢSRŐtGLOVOXæHEQtSV\
„Chystám několik změn. A jednou
z nich je nákup deseti služebních
psů,“ potvrdil Agentuře Hóser
novopečený ředitel. „Víte, v posledních letech našim strážníkům
uteklo hodně pachatelů trestné
činnosti. Prostě je na útěku nedoběhli. Je to tím, že věkový průměr
strážníků už není nejnižší, takže mnohým logicky schází rychlost a dochází jim dech. A právě
v těchto případech chybí čtyřnozí
pomocníci,“ vysvětlil důvody nutnosti služebních psů Libor Štěstík.
Jak se Agentura Hóser aktuálně
dozvěděla, v nově zřízených kotcích na služebně městské policie

KRIMI
Ü½NGJ
A znovu tady máme alkohol za
volantem! Tentokrát ale policisté nachytali při řízení automobilu totálně opilou teprve devatenáctiletou slečnu! Stalo se tak
v Plumlovské ulici, kdy hlídka
zastavila Škodu Fabii. Dívka
pod silným vlivem alkoholu blábolila páté přes deváté, strážcům
zákona pak nadýchala téměř tři
promile alkoholu...

2,81

Zajímavé bylo ovšem její vysvětlení. Prostějovským policistům
uvedla, že se nepohodla s rodinou a alkohol pila už od rána.
Údajně prokládala víno tvrdým
alkoholem. Proč se ale rozhodla
v takovém stavu sednout zrovna
za volant, to už vysvětlit nedokázala. V každém případě přišla o řidičský průk a ještě jí hrozí
až rok vězení za spáchání trestného činu.

v Havlíčkově ulici je už šest nových německých ovčáků, dvě dogy,
jeden knírač a desátým do party
je jezevčík. „Vlčáci jsou určeni
pro dopadení pachatelů závažné
trestné činnosti, dogy pak na jejich likvidaci. Knírač je vycvičen
na odhalování vozidel parkujících
na zakázaných místech a jezevčík
prošel výcvikem na vyhledávání
černých skládek odpadu. Sami vidíte, že v novém projektu myslíme
na všechno,“ dodal Štěstík.
Nápad obnovit u městské policie činnost služebních psů se líbí
i představitelům magistrátu.
„Psi patří k policejní práci. Teď

je pouze otázkou, jak ten psinec
uživit. Vyčlenili jsme samozřejmě
z finančních rezerv města peníze
na nákup granulí. Pak jsem ale
zaúkoloval všechny zaměstnance
magistrátu, aby na radnici donášeli zbytky od obědů a večeří. Těmi
pak budeme psy krmit,“ uvedl primátor Francimór Kopačka.
Za Agenturu Hóser Majkl

Na rovnou desítku druholigových
zápasů zarovnali fotbalisté Prostějova svoji sérii neporazitelnosti.
Během této doby si eskáčko ve
F:NL připsalo osm výher a dvě remízy. Paráda!
=$8-$/$1É6

RENATA
ČEKALOVÁ

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

Zasvětila život pomoci druhým,
stála u zrodu dobročinných společností. Minulé úterý 13. dubna po
dlouhém boji se zákeřnou chorobou
dlouholetá ředitelka Lipky odešla
z tohoto světa. Bylo jí 64 let.
=$6/(&+/,-60(«

„TAKOVÉ ŠATNY
NEMAJÍ ANI
EXTRALIGOVÉ
MANČAFTY!“
Primátor Prostějova František Jura
si společně s Večerníkem prohlédl
nově vybudované šatny u zimního
stadionu a vůbec nešetřil chválou.

PETR BERAN
se narodil 15. října 1983 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 10. června
2020. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 35 do 38 let, měří mezi 175 až 180
centimetry, má střední postavu, modrošedé oči a hnědé vlasy.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

7/5 °C
Rostislav

¶WHUÙ

14/6 °C

Støeda

14/6 °C

Marcela
Alexandra

MERCEDES LAKATOŠOVÁ
se narodila 19. června 1992 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 28. února
2020. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
29 do 30 let, měří asi 165 centimetrů,
má střední postavu, hnědé oči a černé
vlasy.

Ètvrtek

15/6 °C

Pátek

16/5 °C

Sobota

17/6 °C

Nedìle

18/7 °C

Evženie
Vojtěch
Jiří

Marek
Zdroj: meteocentrum.cz
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PLUMLOV Tohle vrtalo hlavou
mnoha lidem. Na zábradlí hráze
plumlovské přehrady se nedávno
objevily pěnové houbičky, které
se běžně užívají k mytí nádobí. Má
to svůj důvod...
Houbičky označují stezku, která
vede od kempu Žralok v Plumlově
až k hrázi přehrady. Na jejím konci
poutníci najdou khaki krabičku. „Tu
mohou otevřít a vzít si jeden předmět jako dárek. Až tak učiní, měli by
krabičku pečlivě uzavřít,“ vzkazuje
majitel hotelu Zlechov Ladislav Koláček, který za celou akcí stojí. (mls)
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Novým øeditelem

ODEŠLA Mìstské policie bude
5HQDWDÿHNDORYi LIBOR ŠEBESTÍK

Ú?H; EN?L´Pí>íF; D;EJIG´B;N
PROSTĚJOV Smutná zpráva zastihla minulý týden Prostějovsko.
Ve věku 64 let zemřela Renata Čekalová, která celý svůj život zasvětila pomoci druhým. V Prostějově
založila občanské sdružení Lipka,
byla rovněž i u zrodu Senza dílny
dávající práci a zároveň nový rozměr života lidem se zdravotním
znevýhodněním. Stálá ředitelka
Lipky se dlouhodobě potýkala
s těžkou nemocí.

Michal SOBECKÝ

*QWDKéM[PCJT¾\KRąGJTCF[\CWLCN[PGLGFPQJQMQNGOLFQWEÊJQ

(QVQ-TKUVÚPC-QRGéP¾

19. dubna 2021

Před 28 lety v Prostějově vzniklo
v té době ojedinělé zařízení pro
děti s více vadami – denní stacionář LIPKA. Původcem tohoto kroku byla Renata Čekalová,
která měla zkušenosti ze školství
a v devadesátých letech minulého století poznala těžkou situaci
rodičů se zdravotně postiženými
dětmi. Žena, která zasvětila život
pomoci druhým, odešla z tohoto
světa v úterý 13. dubna po dlouhém boji se zákeřnou chorobou.
„Pro nás je to obrovská rána
a ztráta. Je to bolestné... Byla to
velice milá a hodná ředitelka,
s níž jsem pracovala přes dvacet
let,“ posteskla si Hana Galetková
z prostějovské Lipky. Zde vzniklo
i improvizované smuteční místo,

ĄGFKVGNMC RTQUV÷LQXUMÆ .KRM[ 4GPCVC èGMCNQX¾ äGPC MVGT¾ \CUX÷VKNC
åKXQV RQOQEK FTWJÚO \GOąGNC RQ
FNQWJÆODQLKUG\¾MGąPQWEJQTQDQW

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

kam se lidé přichází s Renatou Čekalovou rozloučit.
Pro mnoho lidí na Prostějovsku
byla symbolem sociální práce
a ochoty pomáhat. Stacionář díky
ní nabízel smysluplnou činnost
a vzdělání lidem se znevýhodněním, veškeré její aktivity vedly
k pomoci druhým. „Lipka musí
šlapat dál, bylo to její dílo, její dítě.
Ona tím žila. Byl moc hodná, pomáhala všem, kteří požádali o pomoc, uměla naslouchat. A měla
opravdu velké srdce,“ přidává se
slzami v očích Hana Galetková.
Aktivity Renaty Čekalové oslovily i širokou veřejnost díky mnoha
akcím Lipky, které nebyly určené

pouze úzkému okruhu lidí. Někdejší senátorka Božena Sekaninová, jež se rovněž v Lipce angažovala, pak vzpomíná pracovní
úspěchy této vzácné ženy. „Spolupracovala jsem s ní skoro třicet let.
Vím tedy, co všechno dokázala.
Stála u zrodu Lipky, Senza dílny,
posledním jejím velkým počinem
byl vznik chráněného bydlení ve
Vrahovicích,“ říká. V roce 2015
byla navržena na Cenu hejtmana
Olomouckého kraje.
„S Renatou Čekalovou jsme spolupracovaly řadu let. Zakladatelka
Lipky toho pro handicapované
udělala moc a svou práci brala
jako poslání. Její odchod vnímám
jako velkou ztrátu,“ nechala se slyšet náměstkyně prostějovského
primátora Alena Rašková. „Paní
Čekalová, stejně jako nedávno
zesnulá Květa Šťastná, byly úžasné dámy, které pro společnost
vykonaly mnoho práce a přinesly spoustu dobrého. Budu na ně
vzpomínat jako na dvě skvělé
osobnosti s velkým srdcem,“ přidala vzpomínku druhá náměstkyně Milada Sokolová.
Nejen v Lipce tak zavládl v této
době obrovský smutek. Pohřeb
pro nejbližší se bude konat ve středu 21. dubna v Prostějově.

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

PROSTĚJOV Dalo se to očekávat, vždyť dlouhá léta vykonával
funkci zástupce ředitele Městské
policie v Prostějově a byl jednoznačným favoritem výběrového
řízení. Dva dny před jeho schválením zastupitelstvem Večerník
už ví, že právě Libor Šebestík (na
snímku) nahradí v křesle šéfa prostějovských strážníků Jana Nagyho, který před měsícem odešel po
jednadvaceti letech ve funkci do
důchodu.
„Do funkce nového ředitele Městské policie Prostějov budeme
zastupitelům v úterý navrhovat
Libora Šebestíka,“ prozradil Večerníku František Jura, primátor
Statutárního města Prostějova.
„Do výběrového řízení se přihlásilo celkem jedenáct uchazečů. Po

řihhláš k bbylo
ři
l
vyhodnocení všechh přihlášek
k řízenému pohovoru s výběrovou
komisí, který se uskutečnil třetího
března, pozvána desítka z nich. Po
absolvování všech pohovorů dospěla výběrová komise k závěru, že
u čtyř vybraných nejlepších uchazečů budou provedeny psychologické pohovory a testy policejní
psycholožkou. Komise se následně
sešla čtyřiadvacátého března, aby
posudky vyhodnotila a stanovila, že
se jako první v pořadí kandidátů na
funkci ředitele Městské policie Prostějov umístil právě Libor Šebestík.
Rada města pak se stanoviskem výběrové komise souhlasila,“ popsal
Večerníku chronologii konkurzu
primátor Jura.
Konečné slovo budou mít v úterý
(mik)
20. dubna zastupitelé.

Čápi v Nezamyslicích
se už těší na mladé

NEZAMYSLICE Tady se jim
NEZAMY
líbí! Díky šk
školní televizi lze na
no
webu opět non-stop
sledovat aktuální dění v čap
čapím hnízdě v Nezamyslicích. Koncem týdne bylo patrné, že čapí pár
se k sobě skutečně má a už se stará o nové vajíčko.
Čápi v Nezamyslicích úspěšně vyvádí mladé každoročně. „Minulý rok měli tři mláďata, dvě z nich
úspěšně přežila,“ prozradil nám starosta Nezamyslic
Vlastimil Michlíček. Podobný úspěch není rozhodně samozřejmostí, stejně jako to, že se na postavené
hnízdo ptačí pár na jaře opět vrátí. Z informací zveřejněných na www.birds.cz vyplývá, že letos zůstalo
opuštěné například čapí hnízdo v Bedihošti. (mls)
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PROSTĚJOV
Díky částečnému
rozvolnění vládních
opatření se otevřela také tržiště. Platilo to i pro tu
prostějovskou nacházející se ve
středu města.
Cibulka, ředkvičky, salát a špenát. Tržnice
uplynulou sobotu ožila díky prodejcům čerstvé zeleniny z Určic. Zájem o zeleninu vypěstovanou bez chemických postřiků byl velký. „Vyrazil
jsem si nakoupit ředkvičky a v devět hodin už nebyly,“
poznamenal jeden z Prostějovanů. O čerstvou zeleninu vypěstovanou na vesnické zahrádce je zkrátka mezi lidmi stále
velmi slušný zájem.
(mls)

21041610436

Rozvolnìní
otevøelo
LWUçQLFL
v Prostìjovì

Prostějov se během uplynulého roku stal
vzorem pro řadu dalších měst a obcí vyrovnávajících se s pandemií koronaviru.
Náročnou situaci jsme zvládli, což samozřejmě není jen zásluha radnice, ale také
složek integrovaného záchranného systému, zdravotnických a sociálních zařízení
a především našich občanů.
Městský rozpočet vzniklou situaci ustál velmi dobře, což ovšem neznamená, že jsme
covid-19 finančně nijak nepocítili. V roce
2020 nás pandemie stála téměř čtyřiadvacet
milionů korun. Zhruba deset milionů činí
výpadky na příjmech, k nimž patří například nevybrané správní poplatky nebo slevy
na nájemném. Zbývající peníze, je to takřka
čtrnáct milionů korun, jsme pak zaplatili
například za ochranné pomůcky pro naše
obyvatele a zdravotníky, za finanční pomoc
Národnímu domu, který se ocitl téměř bez
příjmů, i za pomoc našim živnostníkům.
Dobrou zprávou je, že finance města jsou
dlouhodobě zdravé, což platí i nadále.
Hospodaříme rozumně, takže případné
další náklady zvládneme a o naše občany
se postaráme.

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX
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320 milionù Proè dochází k rozkopávání

pro Manthellan?

PROSTĚJOV Nejvyšší soud loni
v létě udělal definitivní tečku za
plány na výstavbu nové obchodní galerie a obnovu zanedbaného středu města. Jenže tím to
neskončilo. Vše stále komplikuje
žaloba na prostějovský magistrát,
po němž Manthellan požaduje
320 milionů korun odškodného.
Co bude dál? A kdy tedy začne
rekonstrukce
Společenského
domu? Večerník zjišťoval, jak se
věci aktuálně mají.
Připomeňme, že Manthellan
ve výběrovém řízení na stavbu obchodní galerie v centru města zvítězil už v roce 2009. Se stavbou však
ani přes opakované sliby nezačal.
Mezitím se rozhořely spory ohledně výstavby náhradního kulturního
sálu, k němuž se společnost zavázala.
Před dvěma lety brněnský soud kvůli tomu označil smlouvy uzavřené
mezi městem Prostějov a developerem za neplatné. Toto rozhodnutí
loni v srpnu definitivně posvětil Nejvyšší soud.
Tím to ovšem celé neskončilo. Společnost Manthellan navíc před dvěma lety podala na magistrát žalobu,
v níž požaduje 320 milionů korun
jako náhradu za ušlý zisk kvůli zmařené investici. Podle vyjádření zástupců developera stál za krachem
jejích plánů chybný postup někdej-

Napsáno
SĊHG

18. 4. 2011
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šího vedení Prostějova. Případné
vyplacení požadované částky by na
rozpočtu radnice zanechalo devastující následky. Nelze se tedy divit, že
město s tímto požadavkem nesouhlasí. O celé věci by tak měl rozhodnout soud.
„V této záležitosti není nic nového, soud dosud nerozhodl. A tak
se čeká, co bude dál,“ řekla Večerníku náměstkyně prostějovského
primátora Alena Rašková, která
má celou záležitost na starost. Zástupci Manthellanu se v minulosti
opakovaně nechali slyšet, že do
rozhodnutí soudu se k předmětné
záležitosti nebudou vyjadřovat. Nic

na tom nezměnil ani náš aktuální
kontakt na vedení této společnosti.
Dle současné politické prezentace
Prostějova by další soudní tahanice
na chystanou rekonstrukci Společenského domu neměly mít vliv.
„Aktuálně řešíme celou koncepci
a shromažďujeme podněty ohledně
dalšího využití. Ty poslouží pro zadání projektové dokumentace, k čemuž by mělo dojít určitě ještě letos.
Postup musí být velmi obezřetný,
bude se jednat o obrovskou investiční akci, na kterou si bere magistrát
úvěr,“ nastínil další postup náměstek
prostějovského primátora Jiří Rozehnal.
(mls)

PROSTĚJOV Je to dlouholetý problém, který se
v Prostějově podařil vyřešit jen částečně. Radnice
každoročně milionovými náklady nechá rekonstruovat poničené chodníky a následně pár týdnů poté,
co se pochlubí novou komunikací pro pěší, přijde
jistá firma a chodník znovu celý rozkope. Ať už kvůli přeložkám inženýrských sítí, položení kabelů pro
internet nebo kvůli rekonstrukci kanalizační sítě.
Tyto firmy pak mají sice povinnost chodníky uvést
do původního stavu, ale to se podaří jen ve výjimečných případech.
Jak nedávno Večerníku řekl první náměstek primátora
Jiří Pospíšil, magistrát se již dokáže s většinou společností domluvit a práce koordinovat tak, aby proběhly
současně. „Umíme se dohodnout s energetickými společnostmi, vodaři i plynaři. Jakmile naplánujeme opravu
chodníku, tyto společnosti se k investici připojí a udělají
si na daném místě své stavební investice. Problém máme
stále s některými soukromými společnostmi zabývajícími se moderními technologiemi a připojením k internetové síti. Ty nám své investiční záměry nehlásí a komunikace s nimi je bídná. Pak dochází k tomu, že firma
rozkope nedávno opravený chodník. Ze zákona jí to ale
musíme umožnit, bohužel,“ konstatoval Jiří Pospíšil.
Jak ale probíhají kontroly ze strany magistrátu, aby
podobné firmy daly rozkopaný chodník znovu do
pořádku a do původního stavu? „Kontrolu městských
pozemků, komunikací a travnatých ploch po výkopových pracích soukromých investorů zabezpečujeme pověřenými pracovníky. Chodníky po výkopových pracích
jsou kontrolovány a v rámci pětileté záruky jsou investoři vyzýváni k jejich uvedení do původního stavu. Většina
závad se u chodníků projeví po zimním období, kdy jsou

Kriminálka zatkla bývalého policajta
Ještě minulý týden byl v celostátním pátrání kvůli
tomu, že se vyhýbal nástupu trestu do vězení. Jenže
pak spadla klec. Bývalý prostějovský dopravní policista Tomáš V. byl v Olomouci zatčen speciální skupinou z kriminálky.
Ano, je to přesně ten muž, který před třemi lety vykrádal
a přepadával prostějovské benzínky... Sotva ho před časem
pustili z basy, už zase vlétl do maléru. Za další zločiny se
měl vrátit do vězení, ale dobu, kdy se ukrýval, využíval
navíc k organizování krádeží nafty z motorových vozidel
v celém regionu. „Můžeme potvrdit, že odsouzený měl
nastoupit do výkonu trestu odnětí svobody, což neuči-

rekonstruovaných
chodníkù?
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nil. Z tohoto důvodu, především pak pro maření výkonu
úředního rozhodnutí, byl dvaatřicetiletý muž následně
Policií ČR zadržen. Navíc je podezřelý i z majetkové trestné činnosti, a to z krádeží motorové nafty. Tohoto jednání
se měl dopustit nejen na území okresu Prostějov, ale i na
Přerovsku a Ostravsku,” sdělil Večerníku Petr Weisgärber,
tiskový mluvčí Policie ČR v Prostějově. Bývalého prostějovského policistu z dopravního inspektorátu nyní může
čekat mnohaletý kriminál. Na jeho zatčení spolupracovali
prostějovští kriminalisté se speciální policejní skupinou
z Olomouce. Existovalo totiž podezření, že Tomáš V. je
ozbrojen a tím značně nebezpečný svému okolí.
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firmy následně vyzývány, aby podle vhodných klimatických podmínek v jarních měsících chodníky opravili do
původního stavu,“ zareagovala Alexandra Klímková, vedoucí odboru správy a údržby majetku města. Městská
policie také kontroluje mimo jiné i stav chodníků,
výkopů a záborů městského mobiliáře. „V roce 2020
bylo z vlastní činnosti zjištěno těmito strážníky zhruba
čtyřicet závad, které byly nahlášeny na magistrát. Dále
bylo vyřešeno jednadevadesát přestupků, z nichž pětatřicet bylo oznámeno správnímu orgánu,“ prozradil
Petr Zapletal, tiskový mluvčí Městské policie Prostějov.
„Okrskoví strážníci mají přehled o svém okrsku a ve
spolupráci s odborem správy a údržby majetku města
řeší závady komunikací z vlastní činnosti i na podněty
občanů. V současné době se připravuje nová počítačová
aplikace na kontroly a poškozování městského majetku
a kontroly povolených záborů a výkopů,“ vysvětlil Zapletal.
(mik)

$.78/1«.20(17ą
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Ve své historii Večerník informoval hned o několika hodně závažných
zločinech i menších přestupcích, kterých se dopustili bývalí prostějovští policisté nebo strážníci. Výše uvedený případ byl pouze jedním
z nich. V živé paměti máme dále například činy strážníka městské
policie, který si ve svém volnu přivydělával přepadáváním barů, heren nebo čerpacích stanic. Jindy se strážci zákona museli rozloučit se
svým příslušníkem, který měl problém s alkoholem a pod jeho vlivem
nakonec zavinil vážnou dopravní nehodu. Je ale možné, že mnoho
dalších případů selhání policistů vůči zákonu zůstalo utajeno a nikdy nebylo zveřejněno. Raději ale věřme, že všichni, kteří sklouzli na
druhou stranu zákona, už nyní v žádném případě nepomáhají a nechrání...
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Arbesovo náměstí
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Příště: náměstí Svatopluka Čecha
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navštivte nás na

krimi
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Policisté v něm našli granát
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Poctivci ještě žijí!
Čestní lidé se stále ještě najdou! Během předminulého víkendu se nejprve na služebnu městské policie dostavila žena, která strážníkům předala
nalezenou platební kartu. Hlídce se
podařilo zjistit bydliště majitelky. Při
pokusu o kontaktování otevřel manžel
a ten uvedl, že jeho žena platební kartu
opravdu hledá. Strážníci se telefonicky
spojili s držitelkou, jelikož momentál-l
ně nebyla doma a po jejím souhlasu
předali nalezenou kartu manželovi. Ve
druhém případě se dostavil na služebnu muž a strážníkům předal mobilní
telefon značky Nokia. Ten našel na
lavičce v parku na náměstí Spojenců.
I zde vše dobře dopadlo a telefon si
přišel vyzvednout jeho majitel na sluu
žebnu městské policie osobně.
+NWUVTCéPÊHQVQ
+PVGTPGV

Venku neměli co dělat

Nemohli se dočkat konce nočního
N
zákazu vycházení. V sobotu 10. dubna chvíli před dvaadvacátou hodinou
bylo na linku 156 přijato oznámení
o otevřeném občerstvení nacházejí-í
cím se v lesoparku Hloučela. Hlídkou
byla prověřena všechna občerstvení
nacházející se v nahlášené lokalitě.
Veškeré provozovny však byly uzaa
vřeny. Strážníci objevili ale skupinku
osob, která mezi sebou komunikovala.
Hlídka je poučila o ještě platném nouu
zovém stavu a také zákazu volného pohybu osob v době od 21.00 do 04.59
hodin. Po vyzvání, aby sešlost ukonn
čili, se hlouček v klidu rozešel. Jelikož
všichni strážce zákona uposlechli a ji-i
ného protiprávního jednání se nedopustili, vzniklá událost byla vyřešena
domluvou.

Tisícovka za šampon.
Ukradený....

Návštěva obchodu ji vyšla pěkně
N
draho a tohle nakupování zůstane
devatenáctileté slečně určitě v paměti.
V dopoledních hodinách minulého
pondělí 12. dubna se rozhodla, že si
v jednom z prostějovských supermarr
ketů „koupí“ šampon na vlasy. Na prodejně si jej v oddělení drogerie vybrala,
následně vložila do kabelky, kterou
měla přes rameno a v domnění, že ji
nikdo neviděl, chtěla odejít z prodejny
bez zaplacení. Neunikla ale zkušenému oku ochranky a za pokladnami
byla zastavena. Přivolaná hlídka zjistila
odcizený šampon v hodnotě 120 korun. Dívka se ke svému neuváženému
činu strážníkům přiznala. Odcizenou
věc si odkoupila a následně i zaplatila
ve výši 1 000 korun.
udělenou pokutu vevýši
Pokud by slečna za zboží u pokladny
zaplatila, mohla ušetřit spoustu peněz.
Snad si vzala do budoucna velké ponaučení a podobný skutek již nikdy
nebude opakovat.
nebudeopakovat.
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i plastickou trhavinu
PROSTĚJOV Představte si, že koupíte dům, o jehož předchozím majiteli víte, že měl rád zbraně a pyrotechniku. A pak najednou na půdě najdete podezřelé věci, které připomínají
munici! Přesně do této situace se dostal minulou středu muž
z Drozdovické ulice v Prostějově. Okamžitě zavolal policii a pyrotechnici už na první pohled odhadli, že nález může být velice
nebezpečný. Vždyť v domě našli granát a plastickou trhavinu!

Michal KADLEC
„Ve středu čtrnáctého dubna dopoledne jsme přijali oznámení o nálezu
věcí připomínajících vojenskou munici v rodinném domě v Prostějově-Drozdovicích. Na místo vyslaní policisté obvodního oddělení potvrdili,
že nález by zřejmě opravdu mohl být
nebezpečný, místo zajistili a přivolali

policejní pyrotechniky,“ sdělil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Mezitím se policisté dali do šetření.
„Před příjezdem pyrotechniků zasahující policisté provedeným šetřením zjistili, že oznamovatel vyklízel
dům, který koupil koncem minulého
roku poté, co zemřel jeho předchozí

Zloděj „vysklil“ auto
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majitel. Po zjištění, že měl veliký zájem o zbraně, na místo povolali také
policejního psovoda se psem vycvičeným k vyhledávání zbraní a výbušnin. Další nebezpečné věci nalezeny
nebyly a pyrotechnik tak zajistil asi
sto gramů plastické trhaviny, ruční
granát a patnáct rozbušek německé
výroby. Následně byl nález odvezen
k dalšímu odbornému zkoumání.

Evakuace osob během zákroku nebyla nutná,“ prozradil a ujistil Kořínek.
Přestože je majitel zmíněné munice
už po smrti, policisté případ i nadále
vyšetřují. „Prostějovští kriminalisté
věc prověřují pro podezření ze zločinu
obecného ohrožení a přečinu nedovoleného ozbrojování. To vše s trestní sazbou odnětí svobody na tři roky až osm
let,“ potvrdil František Kořínek.
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PROSTĚJOV Minulou středu 14. dubna v patnáct hodin kontrolovali policisté
oddělení hlídkové služby v Brněnské ulici
v Prostějově automobil Ford a jeho čtyřiatřicetiletého řidiče. Ten byl pod vlivem
pervitinu a marihuany. A navíc má z nedávné doby na svém kontě i čtyři zákazy řízení!
Jak je tedy možné, že autem jezdí dál?
„Po dechové zkoušce s negativním výsledkem se řidič podrobil také testu na jiné návykové látky. Test ukázal přítomnost látek
amphetamin/metamphetamin a cannabis.
Muž policistům není neznámý a také jízda
pod vlivem zakázaných látek u něj nebyla
zjištěna poprvé. Za posledních pět měsíců minulého roku byly muži uloženy čtyři
zákazy řízení. Tři z nich rozhodnutím prostějovského magistrátu a jeden dokonce

rozsudkem prostějovského soudu. V současné době tak má muž zakázáno řídit až do
června 2023. Z toho důvodu policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení pro podezření
z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za ten podezřelému v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až
na dvě léta,“ uvedl František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov. „Pro řízení pod vlivem zakázaných látek
a odmítnutí podrobení se odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění ovlivnění je muž
navíc podezřelý z přestupků podle zákona
o silničním provozu. Za ty mu hrozí pokuta
v rozmezí pětadvacet až padesát tisíc korun
a zákaz činnosti na dobu od jednoho roku do
dvou let,“ přidal Kořínek.
(mik)

PROSTĚJOV Na cestu vlakem do Prostějova určitě nebude
v dobrém vzpomínat dvaatřicetiletá žena. Ta totiž nedávala
pozor na svoji kabelku, takže šikovný chmaták jí z ní vytáhl peněženku. Žena přišla o doklady, platební kartu a také
o stravenky za devatenáct set korun...
Ve středu 14. dubna před šestou hodinou ranní využil dosud nezjištěný pachatel neopatrnosti dvaatřicetileté ženy a během jízdy
vlakem z Brna do Prostějova jí z kabelky, kterou měla při sobě,
odcizil peněženku. S tou mimo jiné přišla i o osobní doklady,
platební kartu a devatenáct stokorunových stravenek. Celkem
poškozená výši způsobené škody vyčíslila na 2 400 korun.
„Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření
z přečinu krádeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku,“ oznámil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Pokud se policistům podaří zlodějíčka z vlaku vypátrat a usvědčit, hrozí mu až dvouletý kriminál.
(mik)
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PROSTĚJOV Zvláštní případ nyní vyšetřuje prostějovská policie. Údajnou
hrozbu v počítači muži z Prostějova telefonicky oznámila pracovnice z Ameriky. Anglicky mluvící žena instruovala
nic netušícího mladíka, jak má postupovat, aby zavirování svého počítače zabránil. Celá tato „maškaráda“ ale vedla
pouze k tomu, aby cizí neznámá osoba
získala přístup do mužova počítače a využila nejen jeho přihlašovacích údajů.

„Z přečinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči
informací podezírají prostějovští policisté dosud nezjištěnou pachatelku.
Tohoto skutku se měla dopustit v úterý
třináctého dubna v podvečerních hodinách tím, že telefonicky kontaktovala
sedmadvacetiletého muže z Prostějova
a představila se jako pracovnice nadnárodní americké počítačové firmy.
Poškozenému anglicky sdělila, že volá

z amerického sídla společnosti a že zaznamenali hrozbu pro jeho počítač. Na
základě jejích pokynů muž v počítači
následně provedl několik pokynů,“ popsal nevšední případ František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Když byl muž neznámou anglicky mluvící ženou vyzván k odinstalování antivirového programu, začal pochybovat

o pravdivosti legendy volající a hovor raději ukončil. „Přesto se neznámý pachatel dokázal zmocnit přihlašovacích údajů do profilů na sociální síti muže i jeho
matky. Následně z těchto profilů smazal
fotografie, videa a další data a znemožnil majitelům účtů přístup. V případě
dopadení a prokázání viny pachateli tohoto jednání hrozí trest odnětí svobody
až na jeden rok,“ uzavřel Kořínek.
(mik)
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Antonín Procházka vykrádal
hlavně mincovníky u myček

PROSTĚJOV Takové krádeže se opravdu nevyplatí.
Čtyřiatřicetiletý Antonín Procházka z Pěnčína se zlodějskému řemeslu vyučil na automatech na nápoje. V minulosti se specializoval také na kdysi velmi oblíbené mlékomaty. Za to byl opakovaně
odsouzen do vězení, z něj byl naposledy propuštěn 24. března
2017. Nyní mu hrozí, že se tam bude muset vrátit. A to navzdory
faktu, že se svojí přítelkyní má čekat narození potomka. Večerník
byl soudnímu líčení přítomen, na rozdíl od obžalovaného.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník
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Martin
ZAORAL
Záchody na prostějovském hlavním
nádraží, vysavače na benzínkách
a hlavně automyčky. Tak to byly
hlavní cíle Antonína Procházky,

který si prostřednictvím 16 krádeží
přišel na celkem 116 000 korun. Poškozením zařízení způsobil škodu za
dalších 83 000 korun. „Kradl jsem
vždy v noci a sám. Po jsem jezdil
na kole a bral s sebou páčidlo. Bylo
to v době, kdy jsem bydlel u svého
nevlastního otce v Pěnčíně a zrovna
jsem neměl práci. Peníze jsem utratil za pervitin a jídlo,“ přiznal se na
policii Antonín Procházka, který dle
obžaloby kradl od loňského jara do
poloviny července.

2QFQDPÆP¾ąCFÊUK#PVQPÊP2TQEJ¾\MCDTCN
PCUXÆXÚRTCX[
(QVQCTEJKX·<58/

„Během nouzového stavu jsem to
nedělal, věděl jsem, že hrozí vyšší tresty,“ upřesnil Procházka, který údajně
přestal krást poté, co se přestěhoval
za svojí přítelkyní do Bohuslavic
a našel si práci. Nyní si prý jako stavební dělník po brigádách vydělá
minimálně 26 000 korun čistého měsíčně. Rozhodně mu přijdou vhod,

protože bude muset uhradit celkovou škodu zhruba 200 000 korun.
K soudu navzdory slibům obžalovaný nedorazil. Soudce Petr Vrtěl však
stál o jeho výpověď, proto rozsudek
v této věci nemohl padnout. „Na obžalovaného bude vydán příkaz k zatčení,“ uzavřel Petr Vrtěl s tím, že hlavní líčení odročil na polovinu května.
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Že obyčejné auto neslouží
k ochraně majetku, se přesvědčil
padesátiletý muž z Olomouce
v pátek 9. dubna ráno v Květné ulici v Prostějově. Když ráno přišel
k autu, zjistil, že dosud nezjištěný
zloděj využil jeho neopatrnosti
a ze zadních sedadel odcizil dva
kufříky s vrtačkami DeWalt v hodnotě 7 000 korun. Kromě této škody poškozenému vznikla také dosud nevyčíslená škoda na vozidle,
protože zloděj při krádeži rozbil
skleněnou výplň pravých zadních dveří. V případě dopadení
a prokázání viny pachateli tohoto
skutku za přečin krádeže hrozí až
dvouletý trest vězením.

Hodila se mu vrtačka
V dosud přesně nezjištěné době
ve dnech od 8. do 9. dubna se
neznámý pachatel nezjištěným
způsobem vloupal do rodinného
domu v Pražské ulici v Prostějově.
Z domu zloděj odcizil vrtačku Makita v plastovém kufru, čímž jejímu majiteli způsobil škodu vyčíslenou na 3 500 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.

Zmizely matrace i kola
V období od 9. do 13. dubna se
dosud nezjištěný pachatel násilím vloupal do domu v Olomoucké ulici v Prostějově, který
slouží jako příruční sklad. Ze
skladu odcizil přesně nezjištěný
počet matrací a tři sady litých
disků s letními pneumatikami.
Jednalo se o sadu značky Mercedes rozměru 21 palců, sadu značky Mercedes rozměru 17 palců
a sadu rozměru 17 palců nezjištěné značky. Přesná výše způsobené škody nebyla dosud přesně
vyčíslena. Policisté věc šetří pro
podezření z přečinu krádeže
s dvouletou trestní sazbou.

Opilá žena
nespolupracovala
Ve středu 14. dubna po třiadvacáté hodině kontrolovali policisté v ulici V Loučkách v Prostějově neosvětlenou cyklistku.
Zjevně opilá žena s policisty odmítala spolupracovat, nechtěla
jim sdělit totožnost a naopak se
pokoušela z místa odejít. Když
nepomohla žádost ani výzva,
byla žena policisty na místě zajištěna a k dalším úkonům eskortována na policejní služebnu.
Tam policisté zjistili, že se jedná o čtyřiačtyřicetiletou ženu
z Prostějova a dechovými zkouškami u ní změřili hodnoty 1,17
a 1,13 promile alkoholu v dechu. S výsledky zkoušek žena
souhlasila a požití alkoholu před
jízdou přiznala. Ze zajištění byla
propuštěna necelou hodinu po
půlnoci. Pro své jednání je žena
nyní podezřelá z několika přestupků podle zákona o silničním
provozu, za které jí hrozí pokuta
od 25 do 50 000 korun.

19. dubna 2021
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BLAHOPØEJEME!!!

Marie RUTAROVÁ
12. 4. 2021 50 cm 3,80 kg
Prostějov

Opětovné otevření ORL lůžkového
oddělení a akutní ambulance je možné díky souhře hned několika faktorů.
„Jednak z důvodu částečné stabilizace
epidemiologické situace, kdy počty hospitalizovaných covid pacientů poklesly,
také z důvodu ukončení zákazu provádět
plánovanéoperacezestranyMinisterstva
zdravotnictví,“ prozradila Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel
provozující prostějovskou nemocnici.

Špitál proto od tohoto týdne začíná
postupně obnovovat plánovanou péči.
„V minulých dnech byla rovněž dokončena náročná tříměsíční modernizace
centrálních operačních sálů prostějovské nemocnice v hodnotě devadesáti
milionů korun, v jejímž průběhu byl
operační sál v budově ORL oddělení
vyhrazen pouze pro operativu covid-pozitivních pacientů,“ doplnila mluvčí.
(red)

je to snazší než třeba na střední škole,“
uvádí jednatelka společnosti Art Econ
provozující školu Barbora Michlová (na
snímku ve výřezu).
Vedení školy původně chtělo otevřít
čtyři programy. Nakonec pro nedostatek studentů muselo vzít zavděk dvěma
– Multimediální tvorbou v propagaci
a Personálním řízením. „Nově letos
zařazujeme také atraktivní a potřebný
obor Aplikace výpočetní techniky, měl
by být připraven pro práci související se správou informačních systémů,
s komunikací v počítačových sítích, ale
i s programováním aplikací pro standardní uživatelské rozhraní,“ přidává
Michlová k největší novince jediné

vyšší odborné školy na Prostějovsku.
Nyní už se pomalu blíží čas přihlášek.
Ten znovu ukáže, jaký je o pomaturitní
studium v Prostějově zájem. „Termín pro
podání je jedenatřicátého května. Pokud
po prvním kole zůstanou ještě volná
místa pro další uchazeče, bude v srpnu
vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení.
Pro obor Multimediální tvorba v propagaci bude zapotřebí kromě zaslání přihlášek také vykonat talentovou zkoušku
třiadvacátého července. Jejím zadáním je
kresba busty a zároveň s sebou uchazeči
přinesou patnáct prací na volné téma,
třeba kresbu, malbu, grafiku, fotografii,
video, nebo animaci,“ informovala jednatelka Art Econ Prostějov.
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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PROSTĚJOV Po delší době se Prostějov opět může pyšnit vyšší odbornou
školou. Art Econ totiž kromě středoškolských oborů otevřel i programy
pro studenty, z nichž ti úspěšní získají
titul Dis., tedy diplomovaný specialista. Začátky školy, která nyní začíná
druhý rok své existence, ale nebyly vůbec jednoduché.
„Musím upřímně říct, že ten rok byl
úplně jiný, než jaký jsme si naplánovali
a s jakým jsme počítali. Celou covidovou
situaci však navzdory všemu zvládáme
dobře. Vzhledem k tomu, že na vyšší odborné škole studují již dospělí lidé, kteří
si studijní obor vybrali, mají o něj zájem
a vědí, že nemusí, ale chtějí jej studovat,

ZHQVQCTEJKX$CTDQTC/KEJNQX¾CKPVGTPGVV

0CX[wwÊQFDQTPÆwMQNG
UGEJ[UVCLÊPCFTWJÚTQéPÊM

Koronavirus zabrzdil, ale nezastavil

PROSTĚJOV
Od
pondělí
19. dubna zahajuje Nemocnice
Prostějov opět provoz ORL (ušní,
nosní, krční) lůžkové oddělení
a akutní ORL ambulance. Tato
pracoviště nebyla v provozu od
podzimu loňského roku z důvodu koronavirové epidemie, kdy
zdravotnický personál musel být
alokován na covidové jednotky
prostějovské nemocnice.

Posílejte svá
miminka

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
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<NEMOCNICE ...

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



děti a pejsci

20112611810

galerie miminek na www.vecernikpv.cz
Vítejte-)"0,30"7§+0"+"(,+)
na svìtì

6
14

Jura (ANO 2011). „Přeji Honzovi Připomeňme, že před čtyřmi lety
úspěšnou operaci a rovněž zdárnou podstoupila stejnou operaci tehdejší
rehabilitaci a brzké uzdravení,“ dodal primátorka Alena Rašková. Úspěšně.
první muž Prostějova.
Večerník se během víkendu s Janem
anem
Krchňavým spojil. Ten se svěřil,
řil, že
zdravotní problémy jej sužují hodně
odně
dlouho. „Už řadu měsíců nemůžu
můžu
bolestí ani spát. Na totální endoprooprotézu kyčelního kloubu jsem měl jít
původně v říjnu loňského roku,
u, ale
vzhledem ke zrušení operací v prostějovské nemocnici vinou covidové
idové
nákazy se všechno odložilo. Teď
eď už
ale odkládat nic nechci, ale ani
ni nemůžu. Od prvního května budu
du tři
měsíce v pracovní neschopnossti,“ potvrdil náměstek prostějovského primátora. „Děsím
se toho, nerad stůňu. Ostatně 0¾O÷UVGM RTKO¾VQTC ,CP -TEJÿCXÚ UG X ×VGTÚ
v životě jsem tak dlouho ještě LGwV÷ \ąGLO÷ ×éCUVPÊ LGFP¾PÊ \CUVWRKVGNUVXC RCM
nemarodil,“ dodal Jan Krch- JQéGM¾FNQWJ¾RTCEQXPÊCDUGPEG (QVQCTEJKX
8GéGTPÊMW
ňavý.

Na tři měsíce ho zastoupí
Jiří Pospíšil

PROSTĚJOV Otřesný případ chování staršího muže řešili minulou
středu 13. dubna strážníci městské
policie. Mužův pejsek vykonal svoji potřebu na okýnko sklepa domu,
jehož majitelka stála kousek vedle.
Svoji nelibost dala najevo páníčkovi, který však místo omluvy zareagoval zcela jinak. Seniorku slovně
napadl a pak jí dokonce plivl do
obličeje a kopl do ruky!
Večerní procházka ulicemi Prostějova se čtyřnohým kamarádem určitě
nedopadla podle představ osmašedesátiletého muže. „Jeho pes se při
venčení vyčůral na sklepní okno rodinného domu. Tuto událost viděla
majitelka, která se bavila se sousedkou venku na ulici. Oslovila muže s
tím, že se jí nelíbí, když jeho pes močí

na její dům. Následná reakce byla pro
ni překvapující. Majitel psa k ní přistoupil do těsné blízkosti, plivl jí do
tváře a urazil slovy ´ty stará bábo!´.
Žena se bránila a agresora odstrčila rukama. Ten jí na oplátku nohou
kopl do levé ruky, následkem tohoto útoku byl oteklý palec. Lékařské
ošetření napadená ale nepožadovala,“
popsal incident Petr Zapletal, tiskový
mluvčí Městské policie Prostějov.
K jiným zraněním nebo ke škodě na
majetku během napadení nedošlo.
„Svým chováním je útočník podezřelý z přestupku proti občanskému
soužití. Strážníci vše zadokumentovali včetně svědecké výpovědi a celý
případ byl oznámen správnímu orgánu k projednání,“ konstatoval Zapletal.
(mik)

Å7\VWDUiEiER´
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PROSTĚJOV Hlouběji sáhnout
do kapsy budou muset cestující,
kteří využívají Městskou hromadnou dopravu v Prostějově. Magistrát totiž nechal zdražit jak jednotlivé jízdné, tak i snížené a měsíční.
Nové tarify platí od 1. dubna a při
jejich srovnání se ukáže, že jízdné
se zvedlo poměrně zásadně. Základní sazba z 9 hned na 12 korun,
což je nárůst o 33 procent, dvanáctiprocentní nárůst proběhl u měsíční jízdenky, která nyní vyjde na
300 korun.
Na důvody navýšení jízdného se
Večerník ptal u náměstkyně prostějovského primátora pro dopravu.
„Ono se všechno zdražilo, všechny
vstupy, tedy třeba platy řidičů, palivo.
Zdražuje se všude. My jsme součástí
Integrovaného dopravního systému
Olomouckého kraje a musíme držet
trend nákladů,“ objasnila Alena Rašková.
Další pohled na důvod zdražování
poskytl ředitel autobusové divize

si na obvodní policejní oddělení přišla
mimo jiné převzít sdělení podezření
z přečinu ohrožení pod vlivem návykové
látky. Za ten jí v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok,
peněžitý trest a zákaz činnosti,“ uzavřel
Kořínek.
(mik)

0¾O÷UVGMRTKO¾VQTC,CP-TEJÿCXÚUGX×VGTÚLGwV÷\ąGLO÷×éCUVPÊLGFP¾PÊ\CUVWRKVGNUVXCRCMJQéGM¾FNQWJ¾RTCEQXPÊCDUGPEG
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
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telství policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Vzhledem k jejímu stavu ji policisté po
provedení nezbytných administrativních úkonů propustili. Samozřejmě ale
bez řidičského průkazu a další jízdu jí
zakázali. „V pondělí dvanáctého dubna
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PROSTĚJOV Na únorovém zasedání prostějovského zastupitelstva
sice radní prosadili i nadále používání glyfosátů při ničení plevele ve
městě, zároveň ovšem deklarovali,
že budou hledat další možnosti ekologického řešení. A přesně
tomu odpovídá nákup již druhého
stroje, který nežádoucí plevel ničí
pomocí horké páry. Radní tak sáhli
do městské pokladny pro půl milionu korun.
„Provozováním dalšího zařízení dojde
k urychlení prací při likvidaci plevele
touto metodou. Tento postup bude
také využit na dezinfekci a čištění dětských hřišť a městského mobiliáře,“
uvedl František Jura (ANO 2011),
primátor Statutárního města Prostějov.
Již před časem proběhl test a následné
vyhodnocení alternativních metod
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mechanických i chemických pro likvidaci plevele. Jako vybraný způsob,
který se má nadále rozšiřovat, byla
zvolena právě likvidace plevele horkou párou. „Společnost FCC Prostějov proto reagovala na problematiku
likvidace nežádoucích plevelů na komunikacích a pořídila druhé vozidlo
se zařízením na likvidaci plevele pomocí horké tlakové vody,“ informoval
první náměstek primátora Jiří Pospíšil

(PéVéčko). Jak doplnil, k zabezpečení
efektivního provozu druhého zařízení
budou navýšeny finanční prostředky
o půl milionu korun včetně DPH.
„Logicky také dojde k uzavření dodatku smlouvy se zmíněnou společností,
a to na rozšíření rozsahu činnosti při
likvidaci plevele a čištění mobiliáře
horkou tlakovou vodou,“ uvedl ještě
Pospíšil.
(mik)
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firmy FTL. „Magistrát se rozhodl, že
od prvního dubna zdraží jízdné, my
to jako dopravce musíme akceptovat.
Pravděpodobně jde i o reakci na to,
že cestujících jezdí méně než před
koronavirovou pandemií. Ztráta, kterou musí doplácet, se prohlubuje,“
poznamenal Jiří Hloch.
Přitom na příjmech magistrátu, které
každoročně na provoz městské hromadné dopravy přispívá nemalou
částkou, se nemusí změna vůbec projevit. „Na pokladnu to nebude mít
téměř žádný vliv. Na MHD doplácíme asi třicet milionů korun,“ uvedla
Alena Rašková.
Bude následně dopravce sledovat,
jaký vliv mělo zvýšení cen na využívání městských autobusů? „Sledujeme
tržby za měsíc nebo za kvartál a předkládáme vyúčtování městu. Když to
tedy přeženu, tak to, jestli jezdí pět
lidí, nebo padesát, je mi v podstatě /÷UVUM¾JTQOCFP¾FQRTCXCRQFTCåKNC%GUVWLÊEÊUKRąKRNCVÊJNCXP÷\CO÷UÊéPÊLÊ\FGPM[
Foto: Michal Sobecký
jedno,“ vyjádřil se Jiří Hloch.
I se základní sazbou 12 korun za lorepublikovém srovnání i nadá- v nedalekém Přerově aktuálně stojí Frýdku-Místku stále jen devět kolístek patří MHD v Prostějově v ce- le k těm levnějším. Například ale lístek deset a ve srovnatelně velkém run.
(sob)
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„Z tohoto důvodu je nutné určit, kterému z náměstků bude v době jeho
nepřítomnosti svěřena k rozhodování
oblast školství, výchovy a vzdělávání
a oblast sportu. Navrhujeme zastupitelům schválit jako jeho zástupce na
uvedenou dobu prvního náměstka
Jiřího Pospíšila,“ potvrdil Večerníku
prostějovského primátor František

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Jak Večerníku sám
prozradil, už dlouhé měsíce nemůže bolestí pomalu ani spát. Náměstek primátora Statutárního města
Prostějov pro školství a sport Jan
Krchňavý se tedy rozhodl už nic
neodkládat a podstoupit v nemocnici totální endoprotézu kyčelního
kloubu. Na radnici bude od 1. května tři měsíce chybět a zastupitelé
budou zítra schvalovat jeho zastupování ve funkci.

EXKLUZIVNĚ

CTODGDEDQ<POî I<?Ñ>C<G<
PROSTĚJOV To snad není pravda...
Policisté v Plumlovské ulici zastavili
v noci škodovku, jejíž pouze devatenáctiletá řidička vykazovala známky
opilosti. Jinými slovy, byla zpitá do
němoty! Slečna posléze strážcům zákona nadýchala bezmála tři promile
alkoholu. A ti si od dní vzápětí vyslechli vysvětlení, pro se tak „ztřískala“. Z jakého důvodu ale po hádce v rodině
a celodenním popíjení alkoholu sedla
za volant, to už nedokázala říct...
Ve čtvrtek 8. dubna krátce před půlnocí
kontrolovali prostějovští policisté oddělení hlídkové služby v Plumlovské ulici
osobní automobil Škoda Fabia a jeho
devatenáctiletou řidičku. „Provedenou
zkouškou u dívky změřili hodnotu 2,81
promile alkoholu v dechu. Se změřenou
hodnotou řidička souhlasila a požití alkoholu před jízdou přiznala. Ke svému
jednání dále uvedla, že se toho dne nepohodla s rodinou a alkohol pila už od rána.
Přesné množství nedokázala uvést, ale
převažovat mělo víno a proloženo mělo
být tvrdým alkoholem,“ uvedl František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředi-
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19. dubna 2021
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Slečna se pohádala v rodině, od rána pak „nasávala“
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i rozšířené kurzy. Těch všech jsem
byla účastna,“ posteskla si náměstkyně
prostějovského primátora Milada
Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti
města Prostějov). „Chybí mi kultura,
tanec i pohyb s tím spojené,“ dodala.
Dnes mají lidé při potřebě
společenského dění fakticky jen dvě
možnosti, buď si jít nakoupit, nebo,
v případě starších ročníků, vyrazit za
očkováním. Právě to nyní hromadně
probíhá ve Společenském domě. „Jsem
rád, že se tam vůbec něco teď děje.
Aspoň tohle funguje a lidi jsou spokojení,“ říká jeho ředitel Ivo Peštuka.

WWW.VECERNIKPV.CZ
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Prostějov (mik) - Při zbavování se bioodpadu se někteří občané Prostějova chovají
hodně nezodpovědně. „Problematický je
svoz bioodpadu z kontejnerů o objemu
770 litrů a u nově instalovaných polopodzemních kontejnerů. Neukáznění obyvatelé sídlišť často nádoby využívají k ukládání směsného komunálního odpadu, který
do bionádob nepatří a tím znehodnocují
odpovědné chování ostatních obyvatel,
kteří poctivě bioodpad třídí. Tento odpad
je potom bohužel nutné svážet a ukládat
jako směsný komunální odpad a končí na
skládce nebo ve spalovně v Brně,“ objasnil
Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek
primátora Statutárního města Prostějov.
„Tímto bychom proto chtěli důrazně
apelovat na obyvatele, aby do bionádob
skutečně ukládali pouze odpad, který tam
patří, tedy biologicky rozložitelný. Zejména upozorňujeme občany, ať bioodpad
neukládají do popelnic v igelitových pytlích,“ apeluje Pospíšil na veřejnost.
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Prostějov (mik) - V plánech prostějovských radních je vytvořit zelený pás města
v jeho jižní části, který by sloužil k zachycení polétavého prachu. Zastupitelstvo
bude nyní rozhodovat o návrhu radních
na odkupy pozemků nutných pro jeho
vznik. „Navrhujeme výkup pozemků
v celkové výměře 4 753 metrů čtverečních. Problematiku výkupu pozemků pro
zelený pás na jihu města řešíme již nějaký
čas, konkrétně od ledna 2019,“ uvedl první náměstek prostějovského primátora Jiří
Pospíšil (PéVéčko). Na dané území, které
má přes třicet hektarů, byla již zpracovaná
územní studie. „Následně došlo ke zpřesnění výstupů této studie se zmenšením
plochy potřebných pozemků na dvanácti
hektarech a rozdělením návrhu realizace
výkupů pozemků do tří etap. Odbor správy a údržby majetku města oslovil všechny vlastníky a nyní jednotlivé případy postupně řeší, jedná o výkupu jednotlivých
pozemků,“ dodal Pospíšil. Řešené území
je přibližně ohraničeno ze západu ulicí Čechovická, z východu ulicí Brněnská, v šířce
pásu ohraničeného ulicí Jaroslava Kaštila
až po ulici Za Určickou. V tomto území
je dotčeno zhruba 60 pozemků různých
vlastníků v katastrálních územích Prostějov, Krasice a Čechovice.
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Prostějov (mik) - Až do čtvrtka tohoto
týdne se budou muset řidiči obrnit trpělivostí. Nejde však o nějakou další uzavírku
silnice, ale úřadu. Již od středy 14. dubna
je z technických důvodů uzavřen registr
řidičů pro veškeré činnosti na odboru
dopravy prostějovského magistrátu.
„Toto opatření potrvá až do čtvrtka dvaadvacátého dubna, kdy předpokládáme
otevření registru řidičů. Výjimkou je výdej
hotových řidičských průkazů, tato služba
funguje bez omezení. Žadatelé o úkony
registru řidičů mohou využít okolních
úřadů, které tyto registry vedou,“ uvedla
Jana Gáborová, referentka vnějších vztahů
prostějovského magistrátu.
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Prostějov (mik) - V minulém vydání Večerníku jsme informovali, že od pondělí
12. dubna je v ČR možná i návštěva botanických zahrad. Mylnou zprávou ale bylo,
že ta prostějovská otevře své brány až od
května. Jak zaznělo upřesnění z prostějovskéhomagistrátu,BotanickázahradaPetra
Albrechta v Lidické ulici je v těchto dnech
už přístupná. „Za sebou má již téměř devadesátiletou historii a stále má návštěvníkům co nabídnout. Na ploše půl hektaru
zde roste víc jak patnáct set rostlin. Je koncipovánajakoodpočinkovázahrada,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
opět navštěvovat, a to každý všední den
od 7.15 do 15.45 hodin. Od května bude
zavřeno v pondělí a neděli.

Do botanické
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koronavirová opatření do toho
doslova hodila vidle. Výsledkem
je, že plesová sezóna ani nezačala,
natož aby v těchto dnech vyvrcholila. To znamená velký zásah do
společenského života, ale taky do
života kulturních stánků. „Přišli jsme
o asi osmnáct nasmlouvaných plesů,
minimálně další desítka byla zrušena
již předem. Šlo o plesy maturitní,
firemní a taky armády,“ uvedl ředitel
Společenského domu Prostějov Ivo
Peštuka. Už loni přitom muselo být pár
plesů zrušeno. „V roce 2020 jsme odepsali tři plesy. Sezóna přitom měla podle
objednávek vypadat skvěle, v plánu
byla divadelní představení, koncerty
a mnoho. Říkali jsme si, jak to bude super, že barák bude pořád plný, ale ono
nic,“ povzdechl si Peštuka.
Nejde však jen o ztráty společenské,
ale i finanční. „Každoročně děláme

tři plesy, o všechny jsme přišli. Takže
z toho samozřejmě nic nebude. A zisk
by byl poměrně dost velký, průměrně
to je sto padesát tisíc korun,“ poznamenal za klub TJ Sokol Čechovice Josef Sklenář. Což znamená jediné, bude
se muset šetřit. „Teď musíme pracovat s částkou na tuhle sezónu, která
je o to nižší. Teď nevznikají náklady
na pořádání nákladů, cestovné, tak
se to o něco sníží. Ale ovlivní nás to,
budeme muset dost razantně šetřit na
údržbě,“ vysvětlil.
I pro další spolky jde o výpadek
společenský i ekonomický. Nejčastěji
pořádají plesy hasiči, myslivci nebo
sokolové. Hodně si tím přilepšují
i obecní rozpočty, především
pronájmem kulturních zařízení,
z nichž mezi ty nejznámější patří
třeba žárovický kulturní dům. Nejvíce
poškozený je ale Prostějov, gymnazisté přišli o maturitní a reprezentační
plesy, akce přišli rovněž agrárníci,
vojáci, firma Koutný nebo třeba nevidomí. „Co na to mohu říct jiného, než
že polituji současnou situaci. Patřila
jsem k těm, kteří plesy navštěvovali
každý týden, možná i častěji tím,
že Duha pořádala taneční věnečky
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tu komunálních politiků ke schůzím
do tradičních míst obřadní síně prostějovské radnice.
Podle informací Večerníku by z úterního jednání zastupitelstva měl být po
roce odmlky zabezpečen videopřenos,
který si vymohli opoziční zastupitelé.
„Pokud nedojde k nějakým nepředvídatelným technickým potížím, bude
se z jednání vysílat přímý přenos, který občané mohou sledovat prostřednictvím internetových stránek města.

Zakoupili jsme za tímto účelem jednu
novou kameru,“ prozradil Večerníku
Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek
primátora Statutárního města Prostějov.
Odpověděl i na dotaz Večerníku, proč
magistrát musel pořídit novou kameru
a nevyužil zařízení z obřadní síně radnice. „Kamery v obřadní síni radnice jsou
instalovány napevno a jejich přesunutí
do haly Sportcentra je technicky nemožné. A protože část opozice trvala na

videopřenosu, museli jsme svolit k nákupu,“ objasnil Pospíšil.
Úterní zastupitelstvo má na programu úterního jednání přes čtyři desítky bodů. „Čeká nás schvalování velkého
množství dotací, které navrhla rada města. Jde o finanční pomoc především do
sportovní oblasti, ale také do vzdělání
a kultury. Dále budeme projednávat rozpočtová opatření na stavební investice
města například na spuštění radarů na
měření rychlosti či na dostavbu návštěv-

nického zázemí v Kolářových sadech.
Značná část programu je věnována majetkoprávním záležitostem, především
prodeji, pronájmu a směně pozemků,“
prozradil prostějovský primátor František Jura (ANO 2011). „Schvalovat
budeme také jména pro nové ulice
v Domamyslicích a na pořadu jednání zastupitelstva budou i stálé diskuse
o revitalizaci jižní části centra Prostějova
a také o osudu budovy místního nádraží,“ přidal.
(mik)

jezdové komunikace. Některé lampy
veřejného osvětlení pak působí nestabilně. Na novinky si ale obyvatelé sídliště ještě počkají. „Realizace

Foto: Michal Sobecký

stavby je možná po jejím schválení
v Zastupitelstvu města Prostějova.
Předpokladem je rok 2023,“ zaznívá
z magistrátu.
(sob)
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PROSTĚJOV Z rozpočtu města
Prostějova na letošní rok půjdou
rovněž do sociální a zdravotní oblasti nemalé finanční prostředky.
Minulý čtvrtek radní rozdělovali
dotace také organizacím, které se
starají o potřebné spoluobčany.
„Žadatelé nám zaslali žádosti o poskytnutí dotací z letošního rozpočtu města
Prostějova. Peníze, které město takto
poskytne, budou pomáhat například
v oblastech péče pro děti se zdravotním
postižením, v oblasti chráněného bydlení, pomohou také pečovatelské službě,“ nastínila směr podpory náměstkyně primátora Alena Rašková (ČSSD),
která má sociální oblast na starost.
Organizace budou moci finance využít na úhradu materiálových nákladů,
energií, oprav, udržování vozového
parku a podobně. „Kromě již uvedeného půjdou peníze například na
pomůcky a hračky pro děti, odborné
publikace, semináře, školení, kancelářské potřeby, nájemné, účetní služby,
provoz webových stránek, přednášky,
osvětu veřejnosti nebo například pro
logické hry na rozvoj myšlení,“ vybrala
z jednotlivých oblastí Rašková.
Radní na svém posledním jednání
takto odsouhlasili dotační pomoc
v celkové částce téměř půl milionu korun. Další dotace doporučené Radou
města Prostějova budou na svém jednání příští úterý 20. dubna posuzovat
zastupitelé. I tato finanční pomoc se
bude týkat sociální a zdravotní oblasti.
(mik)
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PROSTĚJOV Městská policie se během předminulého týdne zaměřila na
odstranění injekčních stříkaček a také
použitých jehel z veřejných prostranství v Prostějově. A že jich po nesvě-
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domitých drogově závislých našla!
Strážníci zároveň varují občany, aby
v případě nálezu těchto použitých aplikačních prostředků na ně vůbec nesahali.
„Jednalo se o místa na veřejném prostranství, jako jsou ulice, parky, sídliště, okolí
dětských hřišť, sportovišť a další místa, kde
se lidé běžně pohybují. Městská policie také
reaguje na oznámení občanů, kteří nahlásí
odhozené jehly, případně i stříkačky. Celkem se hlídkám podařilo odstranit 40 kusů
stříkaček. Všechen infekční materiál strážní-

ci umístili do sběrných boxů a bude předán
k odborné likvidaci,“ sdělil Petr Zapletal,
tiskový mluvčí Městské policie Prostějov.
Ten zároveň přidal jedno varování. „Chtěli
bychom upozornit občany v případě nálezu
injekční stříkačky nebo použité jehly, aby
nesahali na tento nebezpečný odpad a nepokoušeli se ho vzít do rukou nebo z místa odstranit například vhozením do nádob
s odpadem. Je zapotřebí se vždy obrátit na
strážníky a ohlásit přesné místo nálezu. Následně bude proveden sběr použitých aplikačních prostředků.“
(mik)
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PROSTĚJOV Málo parkovacích
míst, často zastaralá hřiště, místy
mizerné chodníky. I tak vypadá život na sídlišti Hloučela. Nejlidnatější sídliště ve městě v minulosti
prošlo určitou revitalizací. Problém
s parkováním nebo s průjezdem
některých míst ale trvá. Magistrát
už předloni informoval, že by rád
tuto skutečnost změnil. Ukazuje se
však, že realizace bude ještě delší
dobu trvat.
Místním už bylo nabídnuto několik
variant řešení. Všechny mají za cíl
usnadnit život chodcům i řidičům.
„Zpracovává se projektová dokumentace. Jedná se o rekonstrukci chodníků, komunikací, osvětlení, odpadového hospodářství,“ vzkazují pracovníci
z odboru rozvoje a investic prostějovského magistrátu.
Cílem je mimo jiné zvýšit množství
parkovacích míst nebo jinak řešit pří-
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PROSTĚJOV Po mimořádném zasedání se zítra, tj. v úterý 20. dubna,
sejdou prostějovští zastupitelé a zastupitelky k řádnému, v pořadí už 23.
jednání Zastupitelstva statutárního
města Prostějova v tomto volebním
období. Primátor František Jura ho
svolal na desátou hodinu dopolední
a bude se konat opět ve sportovní
hale Sportcentra DDM v Olympijské
ulici. Trvající rozsáhlá protiepidemická opatření tak stále brání návra-
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Prostějov, město sportu. Tohle přízvisko
už snad známe všichni. Co takhle
ale Prostějov, město plesů? Či spíše
Prostějovsko, region plesů? Obojí sedí.
Každoročně se v regionu uskuteční
přinejmenším stovka plesových akcí.
V některých vesnicích se jejich počet
blíží půltuctu, prim pochopitelně hraje
hlavně Prostějov. Ať už jsou to plesy
maturitní, školní, hasičské, zemědělské,
firemní, zkrátka každý týden se koná
některý. Každý ale přinesl zábavu,
mnohá setkání a spoustu zážitků.
Loni ještě většina plesů stihla
proběhnout. Letošek je ale jiný,

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Tak tohle byla skutečně bída. Už druhý rok probíhá
mizérie v podobě vládních nařízení souvisejících s koronavirou pandemií, které si vůči sportu a kultuře neberou servítky.
Pocítili jsme to už všichni. A v prvním čtvrtletí 2021 to na vlastní
kůži zažili pořadatelé a účastníci plesů. Jedno už je nyní jisté,
oblíbená kratochvíle, které se obyčejně účastní velká část obyvatelstva, se letos konat jednoduše nekonala…

Lidé přišli o tanec, hudbu i zážitky.
Pořadatelé jsou smíření i nadávají…
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zpravodajství

19. dubna 2021
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obrany Syrový a premiér Beran odmítl
přijmout jakákoli opatření. Když chtěl
na Moravce podat Chvalkovský dokonce trestní oznámení, nechtěl se do politických tahanic zaplést ani zastupující
šéf Generálního štábu.
Moravec měl tak dvě možnosti. Buď akceptovat přístup okolí a zůstat „v klidu“,
nebo jednat na vlastní pěst. Rozhodl
se pro druhou možnost a historie mu
dala za pravdu. Tajně zorganizoval vyvezení všech důležitých zpravodajských
dokumentů z pražského ústředí spolu
s desítkou nejzkušenějších zpravodajců do Londýna. Vše „upekl“ na úrovni
zpravodajských služeb a během dalších
dvou dnů byly veškeré archivy vyvezeny na britskou ambasádu a méně důležité dokumenty spáleny, aby se nedostaly do rukou německé okupační správy.
Doslova na poslední chvíli pak večer
14. března odstartovalo letadlo s dokumenty a tuctem mužů, kteří vytvořili
základ exilové zpravodajské služby, do
Londýna.
Druhým datem je úterý 14. března
1939. Tehdy ještě před plánovaným vyhlášením samostatnosti Slovenska zaútočilo Maďarsko na československou
Podkarpatskou Rus. Boje se protáhly
na několik dní, ačkoli od onoho úterního večera už bylo zřejmé, že je situace
beznadějná, a ve středu 15. už vojáci bojovali za neexistující stát. Přesto dostáli
svým povinnostem, nepříteli nic nedarovali zadarmo a čtyři dny odolávali
desetkrát silnějšímu protivníkovi. Přes
informace o zániku republiky si naši vojáci udrželi vysokou morálku a umožnili
organizovanou evakuaci civilistů i značné části státního majetku přes území
Slovenska, Polska a Rumunska. To vše
za cenu čtyřiceti padlých.
Ve vypjatých chvílích by měl být úsudek
odborníků vždy respektován bez ohledu
na politické zájmy těch, kteří jsou zrovna

u moci. Kdyby dal plukovník Moravec
na bohorovnost politických představitelů, padl by veškerý zpravodajský archiv
do rukou Němců, což by nepochybně
stálo mnoho lidských životů. I v případě
koronaviru jsme v určitém smyslu ve válce, nepřítel je neviditelný, o to zákeřnější.
Namísto odborníků jsme ale v rukách
politiků, jednajících jako korouhvičky.
Před více než osmdesáti lety naši vojáci
neváhali položit životy za už neexistující
vlast, o jejímž obnovení tenkrát neměl
nikdo ani potuchy. Dnes republika, o jejíž svrchovanosti už nemůže být příliš
řeči, stále existuje, naši vojáci však slouží
na vzdálených misích a v zájmech cizích
mocností. A za ně také umírají. Hrdi tak
můžeme být jen na ty, kteří jsou nasazeni
na „covidové frontě“ v našich zdravotnických zařízeních či kontrolních stanovištích mezi okresy.
Zkusme si vzít ponaučení aspoň pro
sebe. Od politiků je čekat asi nemůžeme.

K

kterém mluvili i fanoušci
jiných českých, moravských
a slezských celků, jelikož šlo v podstatě o jatka ze strany skotského
týmu, který pak využil jedné slabé
chvilky stopera Kúdely a rozpoutal rasovou válku proti pražskému
klubu. Upozorňuji, že jsem zápas
naživo neviděl, ale po slovní válce
slávistů a Skotů na Facebooku i Instagramu, jsem jej začal analyzovat
podrobněji. Nechal jsme si dokonce
podat podrobné reference od jednoho místního zuřivého slávisty.
do zápas viděl, ví své, já už jsem
nevydržel slovní výpady především Steva Gerrarda, kterého jsem
si do té doby vážil jako hráče a který
mne velmi zklamal. A pokud začne
trénovat můj oblíbený Liverpool,
budu dost zhnusen. Ale teď k tomu,
co jsem napsal na svůj profil. Cituji
se doslova, šlo hlavně o reakci právě
na pana G. a další slavné fotbalové
jméno Kenny Dalglish, který se také
zachoval jako zoufalec. „A co přiznat

O

podobné akce, jako portál na dálniční známky, evidenci automobilů
atd. Zajímalo by mne, kdo za to jednou bude hnán k zodpovědnosti.
a závěr se nemohu nepozastavit nad stále pokračujícími legráckami ohledně přijímaček
a maturit. V tomto případě jde ovšem spíše o smích skrze slzy a je mi
líto hlavně našich dětí...
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To by bylo pokut!
Chtěl bych apelovat prostřednictvím tohoto dopisu Večerníku na policii, aby zavedla častější kontroly na křižovatce ulic Říční a Olomoucká!
Při vjezdu z Říční je dopravní značkou dán jasně příkaz odbočit doprava
k benzínce. A pokud chce jet někdo do centra města, musí se otočit na
nedalekém rondelu. Ale co chvíli tady vidím, že spousta řidičů uvedenou značku nerespektuje a z Říční na Olomouckou odbočuje doleva!
Páni policisté, tady byste za den vybrali tolik pokut, že byste měli hned
na výplaty!
Jiří Langr, Prostějov
Do èela bojovníkù se postavilo mìsto
Všichni víme, že celý rok bojujeme se zákeřnou nemocí, kterou se nám nedaří po- práci s nemocnicí Agel. Byli jsme mezi prvními v republice. Kdo již měl tu možnost
razit. V první vlně se do čela bojovníků postavilo město Prostějov s primátorem se nechat očkovat v prvním či druhém kole, dá mi za pravdu, že si toto očkovací střeFrantiškem Jurou, samozřejmě lékaři a sestřičky. Buďme rádi, že v Prostějově sídlí disko zaslouží velkou pochvalu.
nemocnice Agel a desítky obvodních lékařů. Společným úsilím se tito všichni ko- Musíme poděkovat všem, kteří zde pracují. V centru panuje klid, pohoda, milé
ronaviru postavili. Nikdo nevěřil, že v tak krátké době vědci na celém světě vyvinou úsměvy, na co se kdo zeptá, tak všichni ochotně poradí. Je vidět, že občané z Prosvakcíny a budou s námi tuto hroznou nemoc porážet. Kouzelný proutek a máme tějova si velmi dobře vybrali vedení města. V takových situacích poznáme, kdo má
vybudované velkokapacitní středisko v našem Kulturním a společenském centru. zájem o občany a kdo se nechal navolit jen, aby z toho měl on sám zisk. Nemocnice
Antonín Dušek, Prostějov
Samozřejmě do čela se postavilo vedení města vedené panem primátorem ve spolu- Agel Prostějov je takové srdce nás všech.

Toho nejste schopni!
Může mi nějaký odborník, ale skutečně odborník vysvětlit, proč ochranné nástřiky proti koronaviru
obsahující nanočástice oxidu titaničitého se používají v kancelářích, nemocnicích a také ve školských
zařízeních všude po České republice a u nás v Prostějově se z toho dělá průser? A co vím od své matky,
která pracuje v prostějovské nemocnici, tak stejný nástřik tady aplikovali ve všech rekonstruovaných
operačníchsálech!Pročjetedytentoochrannýpřípravekhojněvyužívánvšudejinde,alepronašeděti
je škodlivý? Můžete mi to, paní senátorko Chalánková a pane zastupiteli Matyášku, nějak vysvětlit?
Vy tedy nikoliv odborně vysvětlit, ale snažte se alespoň o logické vysvětlení. Toho ale vy zřejmě nejste
schopni!
František Loukota, Prostějovsko
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pro ostatní uživatele. Opět jsem dal,
že nesouhlasím a okomentoval Facebook velmi zhurta. A zázrak se stal
zřejmě někde výše. Já se dočkal omluvy a vrácení příspěvku na profil.
akže si to shrňme. Pokud se nebudeme bránit facebookovým
levičákům a sluníčkářům i americké
politické korektnosti, tak se už na
této síti pravdy nikdy nedočkáme.
Doufejme, že slávisté budou obhájeni a že rasismus naruby, který se nám
ve světě rozmáhá čím dál víc, bude
zastaven.
teď ke sčítání lidu. Začalo to
jako vždy, když se spouští nějaký nový portál v českém státě.
Kleklo to, zdechlo to, umřelo to,
nešlo to. Já poučen z jiných portálů jsem v sobotu, tedy první den
sčítání, klidně spal, a pak vcelku
s pobaveným úsměvem pozoroval
nářky v médiích, jak nám to sčítání
nejede. Druhý den v neděli jsme se
snoubenkou zasedli k notebooku
a začali se již na funkčním portálu sčítat. Ovšem otázky, na které
jsme narazili, prakticky o ničem
nevypovídají, jsou zavádějící
a našeptávač adres si stejně dělá,
co chce... Tudíž se domnívám, že
miliardy na tuto legrácku byly opět
vyhozeny vniveč, stejně jako jiné
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si, že se jejich skotští krajané chovali
jako řezníci a vrahouni? Sebereflexe
žádná, jen skuhrání ohledně nesmyslné kauzy, která je pouze vyprovokovaná nenávistným hnutím BLM.
Mimochodem všimli jste si, že kdyby
ten skotskej idiot tu nohu stáhl, tak
mohl být faul gólmana a Rangers
měli penaltu? A všimli jste si, že když
do slávistické branky nastupoval ten
mladej rozklepanej klučík, volal právě ten černej zmetek na své kolegy,
střílejte všechno na toho mladýho
hajzla?“ Vcelku v klidu jsem sledoval Facebook dál až do chvíle, kdy
jsem chtěl přidat komentář k něčemu úplně jinému. Najednou na
mne vyskočil varovný trojúhelník
s vykřičníkem, že se prošetřuje
můj „fotbalový“ příspěvek a prý
porušuji „zásady komunity“... No
samozřejmě jsem dal „nesouhlasím“.
A ejhle. Byla tu další reakce, že jsem
prošetřen, že stále porušuji zásady.
Dostal jsem 24 hodin omezení. No
nelenil jsem a komunikace zveřejnil

Ano přiznávám, jsem jako spousta jiných uživatel Facebooku
a dlouhou dobu jsem se usmíval nad tím, že někdo může mít jako trest zablokovaný účet od této instituce, což se vcelku tradičně
děje na naší oblíbené skupině Prostějov bez cenzury. Smát jsem
se přestal, když jsem se vyjádřil veřejně k odvetnému fotbalovému utkání Glasgow Rangers vs. Slavia Praha...

JAK JSEM DOSTAL BAN OD FACEBOOKU,
Q@HîNOîU?M<ÜDGJ
SÈÍTAL SE JAKO OBÈAN A JINÉ LEGRÁCKY .Ä

Není to tak dávno, co jsme si v polovině
března připomněli jedno smutné výročí.
Letos uplynulo už dvaaosmdesát let od
rozbití druhé Československé republiky
a okupace českých zemí hitlerovským
Německem. S těmito událostmi souvisejí dvě méně známá data, která nám také
mají dodnes co říci.
Tím prvním je sobota 11. března 1939.
V chladném, deštivém dni zasedala vláda pod vedením tehdejšího premiéra
Rudolfa Berana. Na ukončení jednání
čekali netrpělivě dva vojáci, z nichž
jedním byl zástupce šéfa výzvědného
oddělení Generálního štábu, dobře
známý plukovník František Moravec.
Spolu se svým nadřízeným seznámili
užší kabinet s pečlivě prověřenou zprávou našich špionů o tom, že 15. března
ráno začne německá okupace našich
zemí. Nikdo jim nevěřil. Ministr zahraničí Chvalkovský to považoval za jasnou
dezinformaci, skeptický byl také ministr
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PROSTĚJOVSKO Na Drahanské vrchovině v průběhu uplynulého týdne
napadlo až deset centimetrů nového sněhu. Do akce museli vyrazit i silničáři.
Ani začátek druhé poloviny dubna se čtrnáctého dubna jsme měli v terév regionu neobešel bez hustého sněžení. nu hned čtyři sypače, to samé bylo
Zatímco Prostějov se už sněhových pře- v noci ze čtvrtka na pátek,“ potvrdil
háněknedočkal,vokolíProtivanovačiKo- na konci týdne minulého týdne konice to vypadalo jako v Mrazíkovi. Zatím nický cestmistr Petr Walter. Teprve
naposledy zde sníh padal v pátek 16. dub- o víkendu začal nový sníh pomalu tát.
na. Na situaci museli reagovat i silničáři. Nadcházející týden by již měl přinést
„V noci z úterý třináctého na středu podstatně vyšší teploty, dá se tedy před-

pokládat, že sníh opět roztaje. Zda se
ještě dočkáme další chumelenice, zatím
nelze zcela vyloučit. Letos je možné
všechno...
(mls)

Podaøí se zjistit, kdy a jak zemøel

21022310219

PROSTĚJOV Bytový dům na
adrese Marie Pujmanové 670 se
nachází v bezprostřední blízkosti
areálu bývalého OP Prostějov ve
Vrahovicích. Malé byty v minulosti sloužily zejména zaměstnancům
někdejšího oděvního gigantu,
nyní je obývá pestrá společnost.
Mnohdy se jedná o cizince pracující v prostějovské průmyslové zóně.
Martin Č. tam měl vedeno trvalé bydliště, loni 16. listopadu ráno jej v jeho
bytě našli mrtvého. Hasiči museli do
bytu vstoupit balkonovými dveřmi
poté, co byl muž několik dní nekon-

Martin È. (†38)?

taktní, na klepání a na zvonění nereagoval. Soudní lékařka na těle neobjevila známky cizího zavinění. Dopis na
rozloučenou nebyl nalezen.
Smrt za zavřenými dveřmi
Prostějovský soud od začátku měsíce
pátrá po dalších okolnostech této smrti. Uvítal by přitom veškeré informace,
které by mohly dopomoci určení data
úmrtí. Lidé mohou své poznatky posílat do konce dubna. „Po uplynutí této
lhůty soud vydá rozhodnutí, ve kterém
určí den smrti,“ upozornila soudkyně
Lucie Pospíšilová.

PROSTĚJOVSKÝ Večerník se
přímo na místě pokusil zjistit, zda
ostatní obyvatelé domu mají vůbec
ponětí o úmrtí svého souseda. Dva
z oslovených o něm skutečně neměli
tušení, na třetí pokus jsme přece jen
byli úspěšní. „Občas jsem ho potkal,
ale jménem jsem ho neznal. Jestli je
to ten, co myslím, tak se povídalo,
že měl spáchat sebevraždu. Ale jestli
je to pravda a kdy to bylo, to už vám
teďka těžko někdo řekne. Myslím, že
v bytě bydlel sám, což tady není nic
neobvyklého,“ prozradil nám jeden
z nájemníků domu.
(mls)

21041510427
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Po upozornění Večerníku se do věci vložil starosta
a cikáni se pustili do úklidu
NA VÁŠ NÁMÌT

NEZAMYSLICE Tady se podařilo dát
věci rychle do pohybu. Uprostřed minulého týdne Večerník na základě podnětu čtenáře upozornil starostu
Nezamyslic na černou skládku vznikající v městysi nedaleko vlakového
nádraží. Některé z odpadků včetně dětských plen končily i na blízkém
poli. Vlastimil Michlíček rychle zareagoval. Již během následujícího dne
se mu podařilo domluvit s převážně cikánskými nájemníky tzv. žlutého
domu, aby se pustili do úklidu. Roky ukládaný odpad tak buď končil v ohni, nebo v igelitových pytlích, které obec následně nechala odvézt.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Poměrně rozsáhlá černá skládka v Nezamyslicích byla před zraky většiny lidí
dobře skryta. Vznikala totiž v lesíku za
tzv. žlutým domem. V tomto případě se
jedná o rozlehlý, nicméně zchátralý objekt patřící Správě železnic. „Skládka vypadá nenápadně, neboť se na ní míchá
prach, listí, pet láhve, pražce, dětské pleny, sklo, hrnce, matrace a další. Sousedí
s polem, po němž pak často létají igelitové sáčky. Také se stává, že traktor s plu-

5VCTQUVC8NCUVKOKN/KEJNÊéGMFQJNÊåÊPC×MNKFéGTPÆUMN¾FM[MVGT¾X\PKMNCPGFCNGMQP¾FTCåÊ B Y L I J S M E
X0G\CO[UNKEÊEJ
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naše spoluobčany. Zjistím více a v pátek
šestnáctého dubna bychom si na místě
mohli dát sraz,“ navrhl Vlastimil Michlíček.
A stalo se. Při pátečním setkání bylo patrné, že původní apel padl na úrodnou půdu.
Do úklidu se pustila řada členů romské
rodiny, v blízkosti už bylo několik naplněOdpadky se válely
O
ných igelitových pytlů, další odpadky pak
hořely přímo na ohni. Jediné, co se dalo vyi po poli
tknout, byl fakt, že s tříděním toho, co shoří
Na celou záležitost jsme telefonicky upo- v plamenech, a toho, co poputuje do pytlů,
zornili místního starostu. „Zatím jsem si někteří z brigádníků hlavu příliš nelámali.
o tom nic neslyšel, ale asi na tom něco
Proč to hned nedali
P
bude. Ve žlutém domě se nachází několik
bytů. Jeho nájemníky tvoří převážně členodo popelnic?
vé jedné jediné, nicméně hodně rozvětvené romské rodiny. Nějaké větší problémy Přímo se nabízela otázka, proč cikánští
s nimi nejsou, řádně platí i poplatky za od- obyvatelé žlutého domu odpad neupad, což u nás bohužel neplatí pro všechny kládali rovnou do popelnic, obzvláště
hem roztahuje dětské pleny po orné
půdě. Skládka je vidět dalekohledem na
jaře až od řeky Hané. Materiál na ni už
spoustu let dodávají zaměstnanci drah
a obyvatelé žlutého domu,“ prozradil
Večerníku jeden z místních.

když za jejich vývoz řádně platí. „Někdo
nám je ukradl,“ reagovali na tento dotaz.
Nakolik se jim dalo věřit, bylo otázkou,
nicméně složení uloženého materiálu
napovídalo tomu, že to skutečně nebyli
pouze oni, kdo se na tvorbě rozsáhlé černé skládky podílel. „Domluvili jsme se, že
to odtud do pondělí zmizí. Co půjde, dají
do pytlů, my to odvezeme. Spolupráce
s nimi je celkem dobrá,“ popsal přímo
na místě starosta Nezamyslic, kterého
štvou zejména černé skládky vznikající
v odlehlých místech na katastru městyse.
„Třeba minulý týden jsme na polní cestě
mezi Nezamyslicemi a Víceměřicemi
objevili odpadky, které zaplnily celých
patnáct pytlů. Jako bonus se tam válela uklidil, je
kompletní stará sedačka. Zjistit, kdo to v podobných případech naprosto netam dal, a hnát jej k tomu, aby to také možné,“ uzavřel Vlastimil Michlíček.

(JK<G?ÁMPKMJ=<U½I 
KRALICE NA HANÉ Tisíc let starý hrob byl narušen
až v důsledku současné pandemie... Policisté vyjížděli
minulou středu do Kralic na Hané, kde muž na své zahradě našel metr pod zemí lidskou kostru. Nejedná se
ovšem o následek žádného kriminálního činu. Přivolaní archeologové odhadli, že se jedná o hrob z devátého
až jedenáctého století.
„Ve středu 14. dubna po šestnácté hodině jsme přijali oznámení o nálezu lidských kostí na zahradě rodinného domu
v Tyršově ulici v Kralicích na Hané. Na místo vyslaní policisté zjistili, že kosti jsou uloženy v hloubce necelého metru. Čtyřicetiletý oznamovatel je nalezl při kopání bazénu,
k němuž se rozhodl mimo jiné také z důvodu vyhlášených

NAŠEL
KOSTRU!

vládních omezení, díky kterým získal množství volného
času,“ informoval František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Policisté potvrdili, že se s nejvyšší pravděpodobností jedná o lidské kosti a podle jejich stavu usoudili, že
jsou v zemi uloženy již velmi dlouho. „Proto byl na místo
přizván pracovník Ústavu archeologické památkové péče
Brno, který stanovil, že se pravděpodobně jedná o pohřeb
z období devátého až jedenáctého století, tedy, že kosti zde
odpočívají již asi tisíc let. Tak daleko do minulosti věcná
příslušnost policistů nesahá, proto bude další nakládání
s nálezem v rukách archeologů, kteří si místo převzali k odbornému prozkoumání,“ dodal František Kořínek. (mik)
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Další omezení na dálnici: U Olšan opravují most
1OG\GPÊPCF¾NPKEKXGUO÷TWQF1NQOQWEGRNCVÊLKåQF\Cé¾VMWWRN[PWNÆJQVÚFPG

OLŠANY U PROSTĚJOVA Chystáte se
autem do Olomouce? Tak při cestě zpět
počítejte se zdržením. Provoz ve směru
z krajského města je tu sveden do jednoho pruhu. Důvodem je oprava mostu nad dálnicí D46, která potrvá až do
2. května.
Rekonstrukce mostu je naplánována do
dvou etap. Od pondělí 12. dubna byl uzavřen pravý jízdní pruh D46 v úseku necelého kilometru. Tato uzavírka potrvá až do
(QVQĄ5&
středy 21. dubna. „Provoz v levém pásu

dálnice během ní bude sveden do jednoho
jízdního pruhu,“ informoval Miroslav Mazal, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic.
Druhá etapa bude zahájena tento čtvrtek
22. dubna a skončit by měla v neděli 2. května. „Uzavřen bude levý jízdní pruh a doprava ve směru na Prostějov povede opět jedním jízdním pruhem,“ přidal Mazal.
Po opravě by se most měl zbavit závad zjištěných během pravidelných prohlídek. Celkové náklady byly vyčísleny na 850 000 Kč.
(mls)

Vrbátky (mls) - Nové „Biocentrum na Dvorských“ by mělo
vzniknout u Vrbátek. V blízkosti
potoku Blata je v plánu vybagrování jedné větší a čtyř menších
tůní o různé hloubce. Získaná zemina pak poslouží ke vzniku dvou
valů. Zdrojem vody pro tůně budou srážky, případně podzemní
voda. Tůně by se měly stát oázou
pro řadu rostlinných i živočišných
druhů a zároveň jedním z prostředků, jak bojovat proti suchu.
Projekt aktuálně žádá o stavební
povolení.

Chystají sportovní areál
Ptení (mls) - Tak na to nezapomněli. Už nějakou dobu se ve Ptení hovoří o potřebné rekonstrukci
sportovního areálu u místní základní školy. Vše vypadalo slibně,
nicméně vedení obce nakonec
zcela logicky upřednostnilo nezbytnou dostavbu mateřinky, jejíž
kapacita byla vzhledem k nárůstu
počtu dětí nedostatečná. Nyní se
zastupitelstvo ke svému záměru
vrátilo. Na rekonstrukci areálu nechalo zpracovat projektovou dokumentaci.

=ÉVNDOLVWDYE\QDSO½zL
Plumlov (mls) - Zvláštní rozpolcení panovalo řadu let na pláži
U Valáška u plumlovské přehrady.
Pozemky sice patřily Plumlovu,
stavby ovšem byly ve vlastnictví Mostkovic. Jejich vedení se
rozhodlo objekty Plumlovu bezúplatně přenechat, a to v rámci
majetkového vyrovnání za stavbu
cyklostezky vedoucí kolem přehrady.

Vrátily se školní spoje
Prostějovsko (sob) – Výrazné
změny nastaly od pondělí 12. dubna
v autobusové dopravě. Linkové spoje se totiž vrátily do podoby v čase
před nouzovým stavem v zemi. Důvodem je comeback části školáků
do lavic. Změna se týká městských
i meziměstských spojů. „S účinností
od 12. dubna se všechny omezené,
především školní, spoje navrátily
zpět do stavu před uzavřením škol.
V dopravě tak už na celém území
Olomouckého kraje nebudou žádná omezení. Standardně se změn
mohou dotknout pouze uzavírky,“
informovala ředitelka Krajského
integrovaného dopravního systému
Olomouckého kraje Kateřina Suchánková. Spoje se tak k běžnému
stavu vrací po více než třech měsících.

Salám s plísní
Otaslavice (mls) - Vysočinu s plísní viditelnou pouhým okem objevili v obchůdku v centru Otaslavic
inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI). Při
kontrole nebyly zjištěny nevyhovující teploty skladování této potraviny. Výrobek neměl ani prošlé
datum použitelnosti.
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PROSTĚJOVSKO Na škodlivost olověných broků upozorňují zejména milovníci
ptactva. Dle českých ornitologů v Evropě olovo otráví odhadem kolem milionu
ptáků ročně. Vysoká dávka
olova vede rovnou k úhynu.
Pokud se jedinci dostane do
těla malé množství olova, nemůže pták trávit potravu, nepracuje mu dobře srdce, olovo ochromuje jeho nervovou
soustavu a narušuje mu rozmnožování. Olovo je jedovaté přirozeně i pro člověka.
Myslivci však upozorňují, že
střely z jiného materiálu by
pro lidi mohly být mnohem
nebezpečnější.

Pro volně žijící živočichy jsou zásadními zdroji olověné střelivo a rybářské zátěže známé jako olůvka. Do těla
zvířete se pak dostávají konzumací
broků a olůvek, což způsobuje přímou otravu, nebo z kontaminované
vody, půdy nebo kořisti, což vede

¼áíiãqéåçó]äÚó

Ornitologové upozorňují, že olovo škodí v jakémkoliv množství. Nejvíce dle
nich zasahuje dravce a vodní ptactvo.
Mezi opeřence ohrožené častými otravami olovem patří například orel mořský, labuť malá nebo plameňák růžový.

Martin ZAORAL

pro Večerník

původní
zpravodajství

HLUCHOV, SNĚHOTICE Minulý čtvrtek ve
večerních hodinách řešili policisté prostějovské skupiny dopravních nehod hned dvě srážky
automobilů se zvěří. V prvním případě mladá
slečna za volantem škodovky srazila srnu, zvíře
se ale potom najít nepodařilo. Druhá patálie přinesla smrt zajíci, který srážku nepřežil a řidičce
Peugeotu zůstal nebohý ušák zaklíněný v předním nárazníku.
„K první nehodě došlo patnáctého dubna ve dvacet
hodin mezi Hluchovem a Přemyslovicemi, kdy jednadvacetileté řidičce Škody Fabie do jízdní dráhy
z lesního prostoru vlevo od komunikace náhle vyběhla srna. Řidičce se střetu již nepodařilo zabránit
a levou přední částí vozidla srnu srazila. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 40
tisíc korun. Srnu se nalézt nepodařilo,“ popsal František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.
Přesně o dvě hodiny později došlo k podobné události, a to asi 22 kilometrů jihovýchodně na silnici
mezi obcemi Sněhotice a Podivice. „Tam devětačtyřicetileté řidičce Peugeotu do cesty z levé strany náhle vyběhl zajíc. Při střetu s čelní částí vozidla byl zajíc usmrcen a jeho tělo zůstalo zaklíněno v prostoru
předního nárazníku. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na dvacet tisíc korun.
Zajíc byl předán členovi místního mysliveckého
sdružení,“ uvedl František Kořínek s dodatkem, že
&X÷UT¾åM[XQ\KFGNUG\X÷ąÊRąKPGUN[FGUGVKVKUÊEQXÆwMQF[2ąKPGJQF÷ ke zranění osob při uvedených nehodách nedošlo.
W5P÷JQVKEUGWUOTEGPÚ\CLÊE\CRÊEJNFQP¾TC\PÊMW2GWIGQVW
Alkohol u obou řidiček policisté vyloučili provede
ZHQVQ2QNKEKGè4 nými dechovými zkouškami.
(mik)

Usmrcený zajíc se zapíchl
do nárazníku

NA VÁŠ NÁMÌT

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Pokazí se vám auto
a jste nuceni ho odstavit vedle silnice?
To se samozřejmě může stát každému. Otázkou ale je, co uděláme pro to,
abychom si co nejdříve zajistili opravu
nebo odtah. Majitel vínově červené
škodovky však nechal své vozidlo na
silnici mezi Bedihoštěm a Prostějovem několik dní. A to se mu vymstilo!

dlo, nebo se ho chtěl někdo takovým
způsobem zbavit, či se pro poruchu
stalo nepojízdné, tak ho tam řidič ponechal, než ho odtáhnou. Každopádně je to šílené, co z toho nezvaní nenechavci dokáží za čtyři dny udělat,“
konstatovali všímaví čtenáři.
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Večerník zajímalo, zda o vykradené
a zničené škodovce vědí policisté.
„O vozidle víme a už jsme v kontaktu s majitelem. Po naší výzvě přislíbil
jeho odstranění,“ uvedl stručně František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Do uzávěrky tohoto vydání
se tak ovšem nestalo...

1FVCXGP¾wMQFQXMCW$GFKJQwV÷FQUVCNC PC HTCM <NQF÷LK LK PGLGP X[MTCFNK CNG
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zení frekventované silnice. Součástí
projektu je i položení vodovodního
potrubí. Vše je spojeno s částečnou
uzavírkou, provoz u rybníka Bidelec tak po pauze opět řídí semafory.
Naposledy tak činily loni na podzim
v souvislosti s rekonstrukcí městské
kanalizace. „Uzavírka by měla v této
podobě trvat do druhého května, následovat bude uzavření kratších úseků.
Chodník by měl být dokončený do
začátku letních prázdnin,“ prozradila
starostka Gabriela Jančíková. (mls)
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PLUMLOV Tak už se do toho pustili! Na frekventované Boskovické
ulici v Plumlově ve směru do Vícova se v úterý 6. dubna naplno rozběhly práce na výstavbě nového
chodníku. S tím je spojená i částečná uzavírka podobná té, která
tu byla loni na podzim. Některé
řidiče opětovné omezení nemile
překvapilo.
Nový chodník povede z centra města až na zdejší hřbitov. Jeho součástí
bude i ostrůvek, jenž usnadní přechá-

BEDIHOŠŤ Mladá řidička Škody
Fabie porušila nejzákladnější pravidlo na silnicích. Na křižovatce v Bedihošti totiž nedala z vedlejší komunikace přednost mladému motorkáři,
který jel po hlavní. Došlo ke srážce,
po které čtyřiadvacetiletý mladík
musel být převezen do nemocnice.
Policie v souvislosti s tímto případem
upozorňuje, aby řidiči dávali pozor
na jednostopé účastníky provozu,
s oteplením jich bude vyšší počet.
„V pondělí 12. dubna v 10.30 hodin
došlo v křižovatce ulic Tovární a Prostějovská v Bedihošti k dopravní nehodě Škody Fabie s motocyklem Honda.
Jednadvacetiletá řidička Fabie do křižovatky z Tovární ulice proti dopravní
značce „Stůj, dej přednost v jízdě!“
vjela v době, kdy po hlavní komunikaci
od Prostějova jel čtyřiadvacetiletý muž
na skútru. Podle vlastních slov řidička
motocyklistu přehlédla. Muž se snažil
střetu zabránit, ale přes vybočení ke
středu vozovky se mu to nepodařilo
a automobil do motocyklu přední částí
narazil,“ informoval František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.
Motocyklista při nehodě utrpěl zranění, se kterým byl převezen do prostějovské nemocnice. Ke zranění dalších
osob při dopravní nehodě nedošlo.
„Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na třicet tisíc korun. Alkohol u obou řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami,“ odhalil policejní mluvčí. (mik)
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srazila mladého motorkáře
KONICE Je to jeden z fenoménů dnešní doby covidové. V nejrůznějších koutech republiky
vznikají automatické boxy, které
slouží pro vyzvedávání zboží objednaného na internetu. Jeden
takový se právě nyní buduje u nádraží v Konici.
V tomto konkrétním případě se jedná o Alza box. V regionu můžeme
podobné vidět už jen v Prostějově,
konkrétně pak u hlavního nádraží,
u starého Kauflandu v Okružní ulici a také v blízkosti čerpací stanici
OMV v Plumlovské ulici.
Podobné automatické boxy v některých případech nahrazují služby České pošty či jiných alternativních distributorů balíků. Mezi
nejoblíbenější z nich pak patří
stále rozšířenější Zásilkovna. Výhodou boxů je to, že jsou dostupné každý den 24 hodin a člověk
si zboží vyzvedne bez čekání ve
frontě. „Otázkou je, zda se nestane velkým lákadlem pro zloděje
a vandaly,“ komentovala jedna
z obyvatelek Konice.
(mls)
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Práce na opravě silnic utnulo
chladné a deštivé počasí

PROSTĚJOVSKO O takovou slávu
asi nestála. Ze silnice vedoucí do
tzv. ohrozimského kopce se v důsledku neskutečného počtu i hloubce děr stala jedna z nejznámějších
komunikací v celé republice. Mnozí z řidičů frekventované místo již
zhruba měsíc objíždějí. Začátkem
uplynulého týdne se začala šířit
zpráva, že silničáři konečně začali
s provizorními opravami. Ale ouha!
Ty velice rychle skončily, drtivá většina kráterů tak koncem uplynulého týdne stále zůstávala.

O dírách na silnici v ohrozimském kopci
se již po Prostějovsku povídají hotové
legendy. Jedna z nich praví, že kdo do
některé z nich spadne, tak už jej nikdy
nikdo nenajde... I proto lidé s velkým
zájmem a úlevou sledovali, jak se silnice na začátku týdne začala opravovat.
Jenže práce velice brzy ustaly. „Ucpali
asi čtyři díry na začátku kopce a tím to
skončilo. Nechápu, proč to proboha
nedodělali!“ rozčilovali se v průběhu
týdne mnozí z projíždějících řidičů.

Martin ZAORAL

Dle silničářů za ukončením prací stál
další z letošních výkyvů počasí. „Silnice
bylo možné opravovat pouze v pondělí, kdy bylo teplo a slunečno. V další
dny to kvůli ochlazení už nepřipadalo v úvahu. Pokud bychom obalovou
směs nalili do děr, v nichž je voda, pak
by to byla naprosto zbytečná práce
a vyhozené peníze. Za dva týdny by
tam ty díry byly znovu,“ vysvětlil Petr
Walter, konický cestmistr, podle něhož
právě prudké střídání mrazů a relativního tepla stojí za rekordním počtem
výtluků na silnicích po letošní zimě.

Dalo se během minulého pondělí udělat
více? „Těžko. Jeden sypač naloží zhruba
šest tun teplé balené směsi. Těchto sypačů ovšem bude na ohrozimský kopec potřeba hned několik,“ reagoval Petr Walter.
Kromě ohrozimského kopce se silničáři
v pondělí rovněž pustili do oprav hlubokých kráterů na silnici z Kostelce na Hané
do Lešan. Kvůli změně počasí se však ve
všech následujících dnech uplynulého
týdne museli spíše než opravám opět věnovat odhrnování sněhu a solení. Ve vyšších polohách Prostějovska totiž napadlo
až 10 centimetrů nového sněhu.
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listka po střetu upadla na komunikaci,
přičemž utrpěla zranění, se kterým
byla následně převezena do prostějovské nemocnice. Ke zranění dalších
osob nedošlo,“ konstatoval František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 10 000 korun. „Alkohol u obou řidiček policisté
na místě vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Přesné příčiny,
okolnosti i míra zavinění nehody jsou
předmětem dalšího šetření,“ doplnil
Kořínek.
(mik)
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NĚMČICE NAD HANOU Předminulý pátek 9. dubna došlo po sedmé
hodině v křižovatce ulic Horní Brána a Novosady v Němčicích nad Hanou k dopravní nehodě osobního
automobilu s osmasedmdesátiletou cyklistkou. Zraněnou seniorku
převezla sanitka do nemocnice.
„Podle dosavadního šetření pětačtyřicetiletá řidička Huyndaie při jízdě od
Mořic směrem k Prostějovu nedala
přednost ženě na elektrokole jedoucí
po hlavní komunikaci od centra obce
k Mořicím. Došlo ke střetu jízdního
kola s pravou zadní částí vozidla. Cyk-
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Nerespektovala „stopku“, 9.RQLFL 0DGIDàµüDU<G@KDGDI<[,CMJUDHµFPhKµM?îM Seniorka na kole

Vybitá skla, poškozená karoserie a vykradený interiér. Zloději či vandalové
odstavené vozidlo zcela zplundrovali.
Večerník na „nebohou“ škodovku
upozornili čtenáři. „Tento autovrak
se nachází na silnici v úseku z Bedihoště do Prostějova. Vozidlo tam bylo
zaparkované v kompletním stavu od
ÇÞïòóéòíÚíÞåçhìíÞåò
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Foto: www.inodpady.cz čtvrtka 1. dubna a dnes je tam z něj
S tímto však myslivci ostře nesou- neexistuje dostupná alternativa hmotnost a tvarovatelnost. Střely či jeho okolí,“ uvedl mimo jiné Vlas- takové torzo,“ napsali do Večerníku
hlasí. „Zákaz olova by měl nemalé olova, která by měla podobné vlast- například z oceli se budou nevyzpy- timil Waic z Českomoravské mysli- čtenáři Alena a Václav z Bedihoště.
praktické dopady. V současnosti nosti. Olovo v sobě spojuje ideální tatelně odrážet, čímž ohrozí střelce vecké jednoty.
„Nevím, zda se jedná o kradené vozi-

k nepřímé otravě. V současné době
se olovem nesmí lovit vodní ptactvo
na mokřadech. To by ovšem ornitologové chtěli změnit. „Z reálné situace v Česku víme, že omezení zákazu
pouze na mokřady problém neřeší.
Jediná cesta, jak zabránit otravám
ptáků a vlastně celého životního prostředí, je úplný zákaz používání olova
při lovu nejen v mokřadech, ale i na
suchozemských stanovištích,“ píše
se na webu České společnosti ornitologické. Podle ornitologů existuje
vhodných bezolovnatých alternativ
celá řada a jsou dostupné i na našem
trhu. Vzorem má být Dánsko, kde se
bez olova loví řadu let.

V současnosti se vede diskuse o jejich úplném zákazu

ÇÄÇÎ+Æ*ºÊÇÃÑÅÇÀÇÍLÃÇ¼ÁÌÀÄ¹ÎÆ+ÈÌÃVÅ ,?NO<Q@IµnFJ?JQF<P@?DCJnOî îLGLËLX%LGHOFHRSÕW
ÇÄÇÎ+Æ*ºÊÇÃÑÅÇÀÇÍ
K\SQRWL]XM¯VHPDIRU\

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

zprávy z regionu

region
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Minulé pondělí 12. dubna před
jedenáctou hodinou došlo ve firmě v obci na Konicku k pracovnímu úrazu třiapadesátiletého
muže. Stát se tak mělo ve chvíli,
kdy poškozený pracoval na asi
šest metrů vysokém pojízdném
lešení. Při práci mu asistovali
jeho syn a synovec, kteří podle
dohody lešení i s mužem posunovali podle potřeby. Při tomto
posunu však mělo dojít k zadrhnutí lešení a jeho pádu. Nejstarší
pracovník při tom utrpěl zranění, se kterým byl převezen do
Fakultní nemocnice Olomouc.
Policisté věc šetří pro podezření
z přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti. Příbuzným zraněného
muže v případě prokázání viny
za tento skutek hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok nebo
zákaz činnosti.

Muž spadl z lešení,
podezřelí jsou příbuzní
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rozhovor večerníku

Václav Obr se ohlíží za patnácti lety muzea kočárů. Bude letos Josefkol?
ČECHY POD KOSÍŘEM Když něco
chceš, tak pro to něco udělej. A pokud
uděláš hodně, dosáhneš toho. Přesně
takovým mottem by se mohl pyšnit
zakladatel a ředitel Muzea historických kočárů v Čechách pod Kosířem
Václav Obr (na snímku). Dlouhá léta
plánoval, jak vzdát hold kočárům,
někdejším dopravním prostředkům.
Zároveň i řemeslníkům a lidské šikovnosti. Před patnácti lety se dočkal,
výsledkem byla monumentální stavba muzea v Čechách pod Kosířem.
Dnes je nepoznání, přibylo jedno
patro, depozitář a muzeum získalo
i řadu nových stavebních prvků. Nyní
se známý nadšenec chystá na to, že by
mohl jeden z jeho kočárů účinkovat
ve filmu. A přemítá nejen o své práci i lidech, kteří ho při ní podporují,
ale také o letošní letní sezóně, znovu
ohrožené
pandemií.
v rámcikoronavirovou
exkluzivního

interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yy Jak jste se dostal ke kočárům?
„Už od chlapce jsem byl veden k práci
a v pozdější době se ze mě stal řemeslník.
Měli jsme doma koně, ten uměl jezdit
osedlán i v zápřahu. Bylo to v zimě a tehdy jsem našel na půdě takové větší sáňky.
Ty jsem rozřezal, udělal jsem z toho jakýsi posed, vznikly z toho tak osobní sáně.
Zapřáhli jsme tehdy v Mostkovicích
kobylku a po dnes zastavěných polích
jsme jezdili. Jenže sníh na jaře roztál, co
tedy dál? Sháněl jsem proto něco s koly.
Nebylo nic moc k mání a sehnal jsem
tak menší, velmi poškozenou bryčku.
Bylo mi ale řečeno, že dnes už to nikdo
neumí dát dohromady. A že si budu muset nějak poradit. Nějak jsem to udělal,
protože jako topenář, plynař a instalatér
si člověk taky musí poradit se vším. Začal
jsem tedy rozebírat a opravovat podle
svého. Zjistil jsem, že to má různě vyražené značky nebo podpis výrobce. To
mě k tomu přivedlo. Oprava se nakonec
podařila, měli jsme první jízdu na Záhoří,
náramně se to povedlo. Děti měly velkou
radost, a to mě velmi inspirovalo. A začal
jsem se poohlížet po druhém kočáru.“
yy A už se to nabalovalo a nabalovalo...
„Ano, přišel druhý, třetí… Hodně mě to
nadchlo. V podmínkách, kde jsem to dělal, a nebyly vyhovující, vždyť jsem opravoval doma, jsem setrval pár let. A poté
jsem našel ohromné místo, za které jsem
vděčil tehdejšímu šéfovi technických služeb Plumlova, panu Burešovi. Svěřil jsem
se mu, že bych rád měl dílnu na kočáry
a něco přitom ukázal veřejnosti. Myšlenka ho nadchla a prozradil, že na zámku je
hodně prostor, který by mohl pronajmout.
A nakonec jsem tam zůstal deset let. Pracovalo se v krutých podmínkách. Jsem za to
ale vděčný, přesně takové lidé dříve měli.“
yy Proč nakonec muzeum nevzniklo
tam?
„Je to jednoduché. Když jsem objížděl
region a všemožné zámky, tak Plumlov
byl nejblíž, byly tam opuštěné prostory a naskytla se šance. A existuje rytina
zámku, před kterým stojí kočáry, panstvo
a vůbec… Mám možná jiné vnímání
než běžný člověk, viděl jsem to tedy
jako snílek. A tak jsem se do toho zasnil.
Představoval jsem si, že tam ještě jednou
budou stát kočáry, budeme dělat různé
akce. Věc je ta, že každé místo, co jsem
navštívil a potkal se s majiteli nebo starosty, tak tam mému snu nikdo nevěřil. V té
době jsem byl pořád prostý řemeslník.
Hlavně se ptali, jaký mám kapitál. Já na
to, že nic moc, že mám jen šikovné ruce
a kvalitní řemeslníky a kamarády okolo…“ (úsměv)
yy A to jim nestačilo. Čechy pod Kosířem se ale ukázaly jako taková země
zaslíbená…
„Své dětství a mládí jsem strávil ve Lhotě pod Kosířem, kde jsem měl druhou

rodinu. Oni a má maminka mě přivedli
k mnoha věcem. Ve Lhotě jsem strávil
dětství bez vody z kohoutku, splachovacího záchodu nebo bez sprchy. Domeček byl přímo zapasován do lesa, strýc
byl lesní dělník, dělal dlouhé žebříky, byl
tím vyhlášen. Jako chlapci se mi to líbilo, pracovával jsem tam celé prázdniny.
Hodně se to projevilo na těle a hodilo
se mi to později i ve sportovní kulturistice, kde jsem začal vynikat, už jsem měl
základ. (úsměv) V Plumlově jsem taky
zkušenost využil, protože jsem dělal od
rána do noci, ponejvíc topenářskou práci bez oddechu. Ale pořád to nebylo to
pravé, co mě čekalo. Prošel jsem mnoho
staveb, dokážu si jako řemeslník leccos
představit, po praktické stránce budování. I finanční stránku.“
yy Bylo tedy pro vás budování na zelené louce jednodušší, nebo těžší?
„Dal jsem si tři aspekty, kterých jsem se
věrně držel, a sice že budova musí stát na
rovině, musí být v lokalitě, která je křižovatkou cestovního ruchu a že to místo
musí být nějak historicky cenné. Tak jsem
si vybíral třeba zámečky, dále jeden grunt
nebo kosteleckou sýpku. Ale starostové
mi nevěřili. Stejně tak v Prostějově u zámku, to byla velká šance. Nic ale těm lidem
nezazlívám, nakonec jsem dokonce rád.
Protože těch pět let hledání skončilo
v Čechách pod Kosířem. V té době už
jsem založil občanské sdružení historických kočárů Mylord. Už když jsem
působil v Plumlově, tak jsem zároveň
fungoval v Náměšti na Hané, kde jsem
byl šest let. Díky paní starostce jsem mohl
vystavit kočáry ze své produkce a připojit
je k tamním arcibiskupským. A nakonec
jsem přišel i do třetího zámku regionu, do
zámku v Čechách pod Kosířem. Tehdy
se tam naskytl park a spolupráce s paní
Evou Suchánkovou. Tam jsem začal
propagovat akci Dny na panském sídle,
ale akčnější: s kočáry, koňmi, nejen v kostýmech. A to sledoval velký nadšenec do
historie, tehdejší starosta Zdeněk Mader.
Po pěti letech mého hledání mě to pořád
táhlo ke Kosíři. Pořád jsem ho obcházel
jako žralok na lovu. Ale nebylo mi dáno.
A najednou, po pěti letech na podzim
2005 mi zavolal. ´Pane Obře, mám pro
vás návrh. Jestli chcete, přijeďte na obec
a prozradím víc...´ Obec mi nabídla slavný a zapomenutý pozemek po hasičské
továrně pana Smékala. To byl ohromný
moment. Čechy jsem navíc velmi dobře
znal. Jeho historie, Silva-Taroucové, Kosíř, který to všechno spojuje… To místo
bylo takovým pupkem Moravy.“
yy Často hovoříte o práci, šikovnosti.
Daří se podle vás ve společnosti probouzet respekt k řemeslníkům?
„Když jsem pracoval v řemesle topenářském soukromě i pod firmou, tak jsem se
dostal k pracím, ke kterým by se normálně člověk nedostal. Hledali jsme k sobě
šikovné lidi, třeba zámečníky vyučené
jiným oborem. Nevěděli si rady. To chce
čas, naučíte se to, říkal jsem jim. Pochopil
jsem, že člověk, když má trpělivost a je
někdy přísný, tak si to lidé nakonec zamilují. Když mají vlastnosti, které mají mít,
tak jsou rádi, protože řemeslo je zlatý důl.
Potvrdilo se to. Všichni, kteří prošli kolem
mě, mají své firmy a daří se jim velmi
dobře. Nakonec i to řemeslo spočívající
ve stavění kočárů byl moment, kdy jsem
na sebe upozornil lidi, kteří něco dělali,
ale nedokázali se projevit. Začali mě kontaktovat, že by rádi pomohli. A tak vznikl
i Josefkol v roce 2008, který byl vlastně
startem těch, co v té době nebyli tak známí. A díky našemu společenství vynikli.
Snažíme se oslovovat mladé lidi a občas
tu máme někoho z učilišť.“
yy Kočárnictví je propojení celé řady
řemesel. Sledujete v některém z nich
opravdu velký nedostatek pracovníků?
„Ano, sleduji. A to je řemeslo pasířské
a lampářské. Přestupuje to do pravé
klempířiny, v níž chlapi z mědi dokázali
vykovat krásný kozlík, virgulu na střechu, úžlaby, zdobení okapů na zámcích.

A měl jsem problém takového člověka
najít. Kolega, který pracuje v lampářském
řemeslu, je z Prahy a je jediný ve střední
Evropě. Ale už je dva roky v důchodu
a snažíme se najít někoho, kdo by po
něm pokračoval.“
yy Nedávno jste dokončili třetí etapu
muzea. Jaké překážky jste při tom museli překonávat?
„Bylo jich mnoho. Samozřejmě to byly
věci, které jsme museli technicky vyřešit. Pro mě byly na začátku obrovskou
překážkou spousty požadavků hasičů.
Byl jsem v rozpacích, jestli je to nutné
a jak to zvládneme. Byla to velmi finančně náročná zařízení. Musel jsem
taky přemýšlet, jakk to citlivě zapasovat
m, že jsem řemeslník
do budovy. Ale tím,
a má paní Alenka úžasná architektka,
ak z toho ven. Dnes
našli jsme cestu, jak
a
hasičům děkuji, a hlavně panu Tomatém navrhl. Dopadlo
novi, který celý systém
mu můžeme muto úžasně. Díky tomu
větrat jen na
zeum kdykoli provětrat
de
pár vteřin, protože se zde
tevírá
automaticky otevírá
střecha, která je na urči-i
klená.
tých místech prosklená.
Automaticky se otví-í
že
rají také okna, takže
návštěvníci pociťujíí
úžasný vzduch.“
yy Budování
i údržba muzea
vyžadují hodně
elánu a energie.
Kde je čerpáte?
Co vás vždy na-ší
motivuje k další
práci?
„Dá se to spojit s praraa
čná.
cí v dílně. Je náročná.
A uvědomil jsem si, že
pokud ji s mou paní
neuděláme, tak to nevé
udělá nikdo. Zaprvé
nemáme finance naa
zaměstnance a zadruhé člověk musí
být duchem, srdcem i vírou na sto
procent. Máme tu
řemeslníky opravující kočáry, specialisty devatenácti
řemesel. Ty najímáme, ale hodně prácee
r
rdělám i sám. Ale energie je víte v čem?“
yy Povídejte...
a
„Pochopil jsem už na začátku stavby, že lidéé do mě
vložili určitou důvěru. A to je
tak rozjetý vlak, že z něj nejde vystoupit
ani ho zastavit. Člověk plní i slib těm nahoře. To je energie, která se vrací. Díky
Josefkolu a muzeu, kde je návštěvnost
v dobrém čase slušná, jsem pochopil,
že člověk může v pár větách veřejnost
oslovit. Lidé se poté třeba sami dají na
řemeslo, nebo budou chtít dělat něco
jinak. Motivuje mě i snaha uspořádat jinak podmínky pro mladé, kteří se chtějí
věnovat řemeslu.“
yy Jeden z vašich exponátů, velký
pohřební kočár, měl účinkovat ve filmu, vézt na poslední cestu císařovnu
Marii Terezii. Jak jste dříve zmiňoval
pro Večerník, problém byla doprava
a rozměry kočáru. Podařilo se tuto
nesnáz vyřešit?
„Posun je v tom, že když spustili natáčení
různých scén, začíná to ožívat a možnost
je stále aktuálnější. Vypracoval jsem
plán včetně rozpočtu, a pokud to filmaři
schválí, tak pojedeme.“
yy A jak to chcete technicky udělat?
„Samozřejmě přetrvává problém v přepravě. Kočár je obrovský, musí se speciálně upravit auto a jelo by se jako nadměrný náklad. Do toho by se musely zapojit
orgány Olomouckého a Jihomoravského kraje. Ale pokud na nabídku producenti kývnou, začneme na tom pracovat
s dopravcem i přípravou kočáru. Pokud
se natáčí, tak většina filmování se řeší

Covid? Největší ztráty byly finanční.
Na druhou stranu díky tomu jsme došli
do stavu, že jsme měli prostor muzeum
dokončit. Za normálních podmínek bychom
to nezvládli. Koronavirus, který vše přibrzdil,
nám dal čas ho maximálně využít...
„Velkou. Čas jsme
mnohonásobně zúročili tím, co jsme dokončili
a na čem stále pracujeme. Věřím, že
v květnu budou moci lidé do muzeí,
takže máme ještě minimálně půl
měsíce
mě
měs
íce na dokončení detailů, které bychom
tai
jjinak
jin
ak dělali během
pprohlídek.
pro
hlídek.
Ale
nneníí nikdy konec,
nen
ppořád
poř
ád nás napadá hodně věcí na
ddoplnění.
oplnění. Nedávno
tu byli před muzeem
lidé a ptali se na
různé věci. Řekl
jsem jim, že koččáry
áry mají úžasné příběhy.
Někdy jsem je
i vyprávěl. Ale

Foto: www.historickekocary.cz

bez prosklení kočárů, aby nebyly odrazy.
Když se v roce 2009 natáčela císařovna
Sissi s kočárem, museli jsme ho demontovat. Bude kolem toho nějaká práce,
ale věřím, že to bude zajímavé. I zkouška
toho, jak jsme kočár opravili. Od roku
2012 totiž nevyjel.“
yy Jaké jsou vaše další cíle v pozici ředitele muzea? A jak vnímáte případné
rozšíření akcí?
„Hodně lidí se ptá, zda bude letos Josefkol. Je to akce, která zasáhla celým kraj,
má renomé, což mě pochopitelně těší.
Tím ale, jak se svět mění a taky opatření,
to všechno má vliv na scházení velkého
počtu lidí. Proto se obávám, že letos opět
nebude. To mě vede k tomu dělat menší
akce v kraji. Už loni jsme začali formanskými jízdami, které měly úspěch. Je
to hodně náročné na čas. Využíváme
nakonec i pondělky, kdy je oficiálně
zavřeno, jako takový klid na přípravu.
Dny budeme vyplňovat hlavně o prázdninách drobnějšími akcemi. Veřejnost
spíše může čekat na různá překvapení,
co vymyslíme. A muzeum kočárů skýtá
ohromné možnosti.“
yy Jak se do situace muzea promítl
koronavirus?
„Největší ztráty byly finanční. Ale na druhou stranu, díky tomu jsme došli do stavu, že jsme měli prostor muzeum dokončit. Za normálních podmínek bychom to

nezvládli. Koronavirus, který vše přibrz- dostal jsem nápad návštěvníkům mudil, nám dal čas ho maximálně využít.“
zea otevřít jeden dva příběhy kočárů,
yy Takže v tom nacházíte i jistou vý- aby slyšeli další. Musí přijít znovu.“
hodu?

vizitka
VÁCLAV OBR
✓ narodil se 11. července 1967 v Prostějově
✓ ředitel Muzea historických kočárů
v Čechách pod Kosířem
✓ zakladatel spolku Mylord
✓ jeho rodiče se rozvedli, a tak se v dětství
poměrně často stěhoval, velmi často
vzpomíná na Lhotu pod Kosířem
✓ vychodil základní školu v Kostelci na Hané, následně se na Střední
stavební škole v Olomouci vyučil v oboru instalatér-topenář
✓ sedm let byl zaměstnaný v Hanáckých železárnách v Prostějově, po roce
1989 přešel k soukromé firmě a následně pracoval jako živnostník,
živil se řemeslem jako instalatér či topenář
✓ později se začal věnovat kočárům, téměř celoživotnímu koníčku
a pracoval na nich v Plumlově, působil rovněž v Náměšti na Hané
✓ základní kámen Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem položil
17. listopadu 2006, muzeum bylo otevřeno 11. července 2009
✓ o tři roky později přibyl depozitář, letos se podařilo dokončit
třetí etapu výstavby muzea
✓ je rozvedený, se svojí bývalou manželkou má syna Jana, načež jeho
nynější životní partnerka Alena je mu velkou oporou
✓ jeho hlavní životní náplní je práce, mezi koníčky pak patří sport
a historie, v mládí se věnoval sportovní kulturistice a je i velký milovník
a obdivovatel přírody, zároveň hluboce věřící člověk
zajímavost: v kulturistice obsadil páté místo na mistrovství republiky
v roce 1989, po svatbě však sportu zanechal

zpravodajství
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PROSTĚJOV Nedávno prováděné ochranné nanonástřiky proti Covid-19, které primátor Prostějova ve školských zařízeních po uměle
vyvolané panice mezi rodiči okamžitě zastavil, se pochopitelně probíraly i na mimořádném jednání prostějovského zastupitelstva ve středu
7. dubna. Radní seznámili zastupitele s novým odborným posudkem
soudního znalce, který jasně prokazuje, že látka obsažená v nástřicích
je zdravotně nezávadná a naopak proti koronaviru velmi účinná. Jak
si Večerník během diskuse komunálních politiků povšiml, až na malé
výjimky drtivá většina zastupitelů z předešlé kritiky „vycouvala“. Celá
kauza bude mít ale podle informací Večerníku ještě právní dohru.

Michal KADLEC
„K dispozici máme odborný posudek soudního znalce z oboru chemie a toxikologie, který konstatuje,
že použitý přípravek není zdravotně
nebezpečný, ba dokonce tvrdí, že
je při ochraně proti covid-19 velmi účinný,“ řekl na úvod hodinu
a půl dlouhé diskuse František Jura
(ANO 2011), primátor Statutárního
města Prostějova. A dal slovo svému
náměstkovi pro školství, jenž přidal
jednak další podrobnosti o nových
poznatcích a zároveň se neubránil
kritice těch, kteří dehonestovali
snahu radních ochránit zdraví školních i předškolních dětí poplašnými
zprávami. „Stejné nanonástřiky proti
covidu-19 byly nejdříve provedeny
na magistrátu, pak i v autobusech

MHD i na zastávkách. Firma, která
je prováděla, nabídla městu i stejnou
ochranu v mateřských i základních
školách. Předložila několik certifikátů a referencí s tím, že stejným
přípravkem provedla nástřiky na
mnoha jiných školách na severu
Moravy, v nemocnicích, lékařských
ordinacích, a dokonce si stejnou firmu objednalo i Ministerstvo vnitra
ČR k nástřikům v jeho budovách.
A jelikož jsme v únoru, kdy koronavirová doba byla hodně drsná, chtěli
něco udělat pro ochranu našich dětí,
aby se vrátily do skutečně bezpečného prostředí, této nabídky jsme
využili. Po souhlasu krizového štábu
města jsme nanonástřiky dokonce
na některých školách také zahájili,
o čemž byli informováni jednotliví
ředitelé školských zařízení,“ podíval

se do nedávné minulosti Jan Krchňavý (PéVéčko). Jak vzápětí popisoval,
snahu radních a samozřejmě také
nástřiky zastavila panika mezi rodiči,
kterou mezi ně vnesla senátorka Jitka Chalánková a někteří prostějovští
opoziční zastupitelé. „Už na únorovém jednání zastupitelstva prosti
nástřikům ostře vystoupila vědkyně
paní Poláková, která, jak jsem později zjistil, je dcerou paní senátorky
Chalánkové. Bylo to nejen pro mě
velkým překvapením. Ještě předtím
obdržel primátor města několik e-mailů jak od senátorky Chalánkové,
tak od odborníků z liberecké univerzity, ostravského zdravotnického
ústavu a dalších institucí. Všichni
poukazovali na údajnou škodlivost
nanonástřiků s tím, že obsahují
škodlivé karcinogeny, hlavně nebezpečný oxid titaničitý. Na konto
těchto dopisů primátor okamžitě
nástřiky ve školských zařízeních zastavil. Vyvolaná panika mezi rodiči
dětí byla už tak velká, že to nešlo jinak. Jak se ale později ukázalo, na
údajnou škodlivost nanonástřiku
nás upozorňovali lidé, kteří jsou ve
vedení konkurenčních firem té, která nástřiky prováděla v Prostějově!
To je velice podivné... Například pan

Šefl je předsedou představenstva
České společnosti pro aplikovanou
fotokatalýzu a také jednatelem firmy
FN Nano. Tedy té samé firmy, která
naprosto stejný přípravek aplikuje
v mateřských školách a nemocnicích. To je hodně pozoruhodné
a mohu si o tom myslet mnohé. Bohužel tito lidé podporovaní některými politiky, a mnozí z nich sedí
i tady v sále, už mezi rodiči vyvolali
takovou paniku, že teď už bude velice těžké je přesvědčit o naprosté
nezávadnosti přípravku, který jsme
už na několika málo školách aplikovali. A přestože posudek soudního
znalce nyní mluví jasně, nástřiky na
školách v Prostějově jsou i nadále
zastaveny,“ shrnul současnou situaci Krchňavý.
Náměstek primátora pro školství
dále zastupitele seznámil se stanoviskem Krajské hygienické stanice
v Olomouci, jejíž posudek si prostějovští radní rovněž vyžádali. Krajští
hygienici ale městu poslali hodně
podivné vyjádření. „Dostalo se mi
odpovědi, že KHS v Olomouci
nevyplývají ze zákona o ochraně
veřejného zdraví kompetence k posuzování předložených dokumentů v rámci hodnocení zdravotního
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rizika nanonástřiků aplikovaných
ve školách,“ pokrčil rameny Jan Krchňavý.
Ohledně tohoto tématu se pak v dalším průběhu jednání zastupitelstva
strhla dlouhá diskuse. Většina opozičních zastupitelů svými výroky
dala vědět, že panika byla vyvolána opravdu zbytečně. „Já osobně
bych se nebál své dítě poslat do školy, kde nanonástřiky byly použity. Už
toto téma nechme stranou a pojďme
se zabývat jinými problémy města,“
vyzval své kolegy například Jan Navrátil (Změna pro Prostějov). Jiný
opoziční zastupitel vyzval všech
jedenáct radních, aby sdělili, zda
by i oni poslali bez obav své děti do
škol, kde už firma provedla speciální
ochranný nástřik proti covidu-19.
Zastupitelé pak od všech radních
postupně slyšeli – ano! Svých obav
se ale i nadále držel lídr hnutí Na
rovinu!. „Já jsem rovněž poslal žádost o odborné stanovisko KHS

v Olomouci a zatím mi odpověď
nepřišla. Tudíž se k nastalé situaci
nemohu relevantně vyjádřit. Bude
ale nyní zapotřebí důkladně prozkoumat, zda již aplikované nástřiky
nejsou pro děti nebezpečné,“ trval na
opatrnosti Aleš Matyášek.
K záležitosti se na zastupitelstvu
vyjádřil také primátor František
Jura. „Celou tuto kauzu je potřeba sportovně řečeno dohrát až do
konce. Poplašné zprávy, které už
více jak měsíc běhají po sociálních
sítích, byly vyvolány s jednoznačným úmyslem škodit a danou věc
zpolitizovat. Je potřeba se tomu
věnovat až do konce a nenechat to
jen tak,“ poznamenal první muž
Prostějova František Jura.
Jak už Večerník informoval, ve hře
jsou žaloby ze strany vedení města
a hlavně firmy, která v Prostějově
nanonástřiky prováděla. Ta totiž
na základě poplašných zpráv přišla
o milionové zakázky.
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Jednatel společnosti Vederia Solutions Petr Smékal připravuje s právníky další
alší kroky
PROSTĚJOV Ochranné nanonástřiky v interiérech mateřských a základních škol
v Prostějově byly zastaveny poté, co senátorka Jitka Chalánková, zastupitel Aleš Matyášek
a další opoziční politici upozornili na možnost obsahu karcinogenních látek v prostředku,
kterým proticovidové nástřiky byly prováděny. Tento apel okamžitě vyvolal paniku mezi
rodiči dětí, která vlastně převládá dodnes. Magistrát má už ale na stole odborný posudek
soudního znalce, který dokazuje, že uvedený nanonástřik je pro zdraví dětí naprosto neškodný, a naopak má v boji proti nákaze covid-19 vysokou účinnost. Jednatel společnosti,
která nástřiky v prostějovských školských zařízeních prováděla, nyní podniká právní kroky
právě proti lidem, kteří zbytečnou paniku vyvolali. „V první řadě žádáme omluvu,“ potvrdil
v obsáhlém v interview Petr Smékal.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
KADLEC
yy Ochranné proticovidové nástřiky v prostějovských školách
byly ze známých důvodů zastaveny a jejich obnovení je pořád v nedohlednu. Jaké vy osobně z toho
máte pocity?
„Na jedné straně plně chápu obavy
rodičů dětí a široké veřejnosti, kteří
nejsou blíže seznámeni s aplikovaným přípravkem SmartCoat a zcela
oprávněně chtějí o tomto přípravku
vědět více faktických informací. Na
druhé jsem velice zklamán přístupem některých zarytých oponentů,
kteří odmítají respektovat závěry
soudního znalce. Námi aplikovaný
produkt má několik desítek různých testů a zkoušek z akreditovaných laboratoří z několika světových kontinentů a je desítky let
používaný v různých odvětvích
včetně školských zařízení nebo novorozeneckých a onkologických
oddělení nemocnic. Za celou tuto
poměrně dlouhou dobu není znám
jediný případ, kdy by na základě
námi aplikovaného produktu došlo

k sebemenší zdravotní komplikaci.
V Prostějově se vedení města v dnešní nelehké době snažilo aplikací
ochranných nástřiků zvýšit bezpečí
ve školských zařízeních a na základě
toho jsou tito lidé dnes pod tlakem
ničím nepodložených spekulací.
Z naší strany byla těmto oponentům
nástřiků nabídnuta osobní schůzka,
na které jsme je chtěli detailně seznámit se všemi podrobnostmi. Tato nabídka však byla z jejich strany odmítnuta a bez větší znalosti věci pouze
dál obviňovali firmu i vedení města
z aplikování karcinogenní látky ve
školách. Jsem přesvědčen, že ani oni
sami dnes už nevěří tomu, že by byly
aplikované ochranné nástřiky jakkoliv zdraví nebezpečné. Všichni můžeme vidět, jak se v současnosti masivně aplikují tyto ochranné nástřiky ve
většině zemí celého světa. Nejsem
zastáncem vytváření sterilního prostředí v interiérech, které nikomu
neprospěje, ale ochrana rizikových
dotykových ploch svůj význam zcela
jistě má.“
yy Podle odborného posudku
soudního znalce, který má prostějovský magistrát k dispozici,
je nyní zřejmé, že vzniklá panika
byla zcela zbytečná. Uvažujete
o nějakých právních krocích?
„Posudek soudního znalce jsme nechali vypracovat z důvodu, abychom

ukončili spekulace a obviňování
z ohrožování zdraví dětí. Oponenti
však obratem vypracovaný znalecký
posudek začali zpochybňovat a vymýšlet různé konspirační teorie.
Sami nám však do dnešního dne nepředložili jediný dokument, který by
prokazoval, že je aplikovaný ochranný nástřik jakkoliv zdraví nebezpečný. Bohužel jsme nuceni se v tomto
případě bránit právně a určité kroky
ze strany našeho právního zástupce
již byly učiněny.“
yy Připravujete nějaké žaloby na
konkrétní osoby, které paniku vyvolaly?
„Na rozdíl od našich oponentů pracujeme s fakty, a v této chvíli mohu
říci zatím tolik, že po právní analýze
byly osobám, které paniku vyvolaly
a následně ji bezdůvodně přiživovaly
a přiživují ji dodnes, naší advokátní
kanceláří zaslány výzvy k veřejné
omluvě se lhůtou, do které mohou
takto učinit. V případě, že na tyto výzvy nebude z jejich strany adekvátně
reagováno, budeme podávat žaloby
na ochranu osobnosti. Případné
další žaloby jsou v tuto chvíli v otaznících, protože jak jsem již uvedl, nemáme zatím přesně vyčíslené způsobené finanční škody.“
yy Děti teď ve školách musí nosit
respirátory a po celou dobu výuky
tak vdechují CO2. Proč podle vás

toto nikomu nevadí, na rozdíl od
neškodných a účinných nanonástřiků?
„Nošení respirátorů dětmi ve třídách
osobně považuji za velký problém,
obzvláště pokud mají všechny děti
ve třídě negativní antigenní testy,
které musí podstoupit. Byl jsem
svědkem měření hladiny CO2 uvnitř
respirátoru nasazeného na obličeji
člověka a hladina těchto limitů byla
nekompromisní. Dokonce ani světová zdravotnická organizace WHO
nedoporučuje používat dlouhodobě respirátory, které děti ve školách
musí nosit. Zvýšená hladina CO2
má prokazatelně negativní vliv na
lidské zdraví. Zatím se ke mně nedostala žádná zpráva, že by pan zastupitel Matyášek, který souvisle kritizuje
ochranné nástřiky, nebo ostatní bojovníci za veřejné zdraví, chtěli proti
této skutečnosti cokoliv podnikat.
Pro zajímavost musím podotknout,
že se mi nedávno dostala do rukou
nabídka, kdy se na trhu objevují respirátory pro alergiky a astmatiky,
které zlepší kvalitu proudícího vzduchu. Tyto masky byly naaplikovány
právě oxidem titaničitým a dnes jsou
na trhu běžně k dostání.“
yy Pokračujete v ochranných
nástřicích stejným prostředkem
nyní v jiných městech?
„Ano, aplikujeme ochranné nástřiky v jiných městech a musím říci, že
pokud se do těchto aplikací neplete
politikaření, tak nemáme s aplikací
žádný problém. Poptávka trhu po
funkčních produktech, které mohou
zvýšit prevenci ochrany, je v dnešní
situaci poměrně velká.“
yy Jak je to s oxidem titaničitým
ve světě?
„Stejným prostředkem se dnes
aplikují ochranné nástřiky od

Japonskaa přes Kanadu, Německo
až po Čínu. Centrála SmartCoatu nyníí dojednala zakázky pro
Ikeu, Nathional
athional Geografic a další
významné
né korporace. Fotoaktivní
vrstva SmartCoat potvrzuje svoji
efektivituu desítkami testů a mezinárodních ocenění od Anglie, Malajsie po Austrálii.
ustrálii. Například aktuálně
je v Chorvatsku
orvatsku SmartCoat aplikován na velmi
elmi mnoho veřejných místech. Tamní
amní mezinárodní výstava
technologií,
ogií, které ovlivv
vět, mohla
nily svět,
díky aplikacím
plikacím
oatu
SmartCoatu
otevřít
ny
své brány
níkům
návštěvníkům
bě pandemie.
i v době
nsku je dnes
V Japonsku
více jak tisíc společností, které nasadily své produkty s obsahem TiO2 jako
aktivní ochranu před nebezpečnýmii látkami, viry či plísněmi.
Náročnéé dlouhodobé testování
v armádních laboratořích rovněž
potvrdilo efektivitu proti virům
s výsledky 99,99 %. Je až k pláči, že
v České republice navzdory aktuálně nejvyššímu počtu úmrtí pacientů s covid-19 na světě, jsou ověřené
výrobky s aktivní ochranou dehonestovány samozvolenými odborníky, byť i z řad státního sektoru.
Je v tom snad něco více než strach
o veřejné zdraví? Peníze, soukromé
zájmy či politika? Ať si každý občan
udělá názor sám, jelikož při hledání faktických informací je pravda
o TiO2 již veřejně známá.“
yy Do jaké míry vaši společnost
poškodila daná kauza? A to jak
z hlediska prestiže, tak hlavně z finančního hlediska?

Foto: Michal Kadlec

„Bohužel škody, které byly a jsou
způsobeny, zatím stále neumíme
přesně vyčíslit. V tomto případě
je poškození dobrého jména větší
škodou než finanční ztráta z odřeknutých zakázek, které měly být
realizovány. Myslím, že dnes je celá
záležitost ve stavu, kdy už nepoškozuje pouze naši firmu, ale má negativní dopad na všechny společnosti
zabývající se ochranou povrchů ať
už nástřiky, nebo nátěry obsahujícími oxid titaničitý. Přitom oxid
titaničitý, oproti jiným látkám, se
kterými se denně dostáváme všichni
do kontaktu, nemá celosvětově ani
jeden prokázaný případ negativního
dopadu na lidské zdraví.“
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Konstelace hvězd Prostějova
Mnoha Prostějovanům nabídnou během volných dní uspokojení
zahrady, kde je stále práce více než dost. Ostatně dostatek jakékoliv
aktivní činnosti je v současné době jediným pořádným lékem proti
přetrvávají nudě.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Pokud
se chcete pustit do něčeho hodně
důležitého, nejprve si sežeňte
dostatek informací. Bez nich ani
ránu! Jakmile si budete naprosto
jistí vším, co k danému úkolu patří,
jděte sebevědomě do toho.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Neustupujte
od svých názorů a zásad. A to ani
v případě, kdy se někomu nebudou
líbit. Pokud si stále budete razit
svoji cestu, určitě se vám dostane
zadostiučinění. Očekávejte ovšem
spory s některými jedinci.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Během následujících dní se
dopustíte nevěry. I když uděláte
všechno pro to, aby tento úlet zůstal
utajen, nepodaří se to. Čekejte tedy
italskou atmosféru v domácím
prostředí a možnost rozvodu.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Hlavně
během večerních chvil na vás padne
skleslá nálada. Rádi byste ještě
pracovali, nebo se aktivně věnovali
rodině. Nepůjde to, budete mít
myšlenky úplně někde jinde. Kde,
to budete vědět pouze vy.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Při
prosazování svých názorů jste
neoblomní. Ovšem v těchto dnech
dojde k důležitému momentu
vašeho života, při kterém musíte
ustoupit. Alespoň částečně. Pokud
budete chytří, dosáhnete svého cíle.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Necestujte v žádném případě
autem! Ať už byste řídili, nebo
seděli na sedadle spolujezdce, hrozí
vám nebezpečí nehody. Rozhodně
vám nijak neublíží chodit pěšky,
alespoň uděláte něco pro své zdraví.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Společnost vás moc lákat nebude,
takže se stáhnete do ústraní. Litovat
moc nebudete, protože si najdete
dostatek zábavy sami. Možná vás
ale bude mrzet, že dobrou náladu
nebudete s někým sdílet.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Pro
hromadu starostí nebudete mít čas
na rodinu, což vám samozřejmě
bude vyčteno. Zkuste si pro klid
u rodinného krbu najít alespoň
hodinu času, abyste mohli potěšit
partnera a hrát si s dětmi.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Zásluhou dobrého přítele se
dostanete do společnosti hodně
vlivných lidí. Využijte toho, dva
nebo tři noví známí mohou pro vás
mnohé udělat. Váš kariérní růst bude
urychlen a brzy budete povýšeni.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Většina týdne vám pracovní
uspokojení zrovna nepřinese,
obzvláště když se vám skoro v ničem
nebude dařit. Jediným východiskem
pro vás bude vzít si dovolenou
a práci úplně vytěsnit z hlavy.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Uprostřed týdne se seznámíte
s člověkem, který na první pohled
bude vypadat na přívětivého
kamaráda. Ale pozor, posléze
zjistíte, že dotyčný vás chce jen
využít a o přátelství vůbec nestojí.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Až příliš
na sobě dáváte znát své pocity. Jste
proto lehce čitelní a dáváte svým
nepřátelům jednoduchou možnost
zneužít vaši důvěru. Pokud se
seznámíte s někým cizím, pořádně
ho nejdříve pozorujte.

nákupní
servis
pro vás

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: Bílovice
Obec: Tištín
Obec: Hradčany
Dne: 6. 5. 2021 od 7:30 do 15:00 Dne: 7. 5. 2021 od 7:30 do 15:00 Dne: 11. 5. 2021 od 8:00 do 14:00
hodin. Vypnutá oblast: jed- hodin. Vypnutá oblast: Bělecký hodin. Vypnutá oblast: Hradčany –
nostranně ulice od č. 151 po č. 66 Mlýn, chaty Zdětín, celá oblast od jednostranně ulice od č. 71 po č. 69.
a dále oboustranně od č. 68 a 131 kamenolomu po č. 213 u Romže Obec: Přemyslovice
po konec obce s čísly 146, 123, (směr Ptení), 7, 53, 14, 17, včet- Dne: 12. 5. 2021 od 7:30 do
116. Dále č.p. 136, 114, 119, 115, ně penzionu a restaurace Bělecký 15:00 hodin. Vypnutá oblast:
129, 168, 155, 148, 186, 187, 152, Mlýn, přejezdu ČD.
oboustranně ulice č. 233 a 204
Obec: Prostějov
69, 75, 106, 124, K/116.
po konec obce směr Konice včetDne: 7. 5. 2021 od 12:30 do 14:30 ně lokality novostaveb č. 500-506
Obec: Kralice na Hané
Dne: 6. 5. 2021 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá oblast: fa. Ps Plas- a ulice k zámku. Ulice pod hasičhodin. Vypnutá oblast: Kralice na ty CZ s.r.o., Kralický Háj.
skou zbrojnicí po konec obce směr
Hané č. 391, 324, 325 na ul. Zátiší. Obec: Prostějov
Růžov s č. 419, 418, 484, 68.
Dne: 7. 5. 2021 od 12:30 do 14:30 Obec: Prostějov
Obec: Prostějov - Čechovice
Dne: 7. 5. 2021 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá oblast: fa. Wind- Dne: 12. 5. 2021 od 7:30 do 11:00
hodin. Vypnutá oblast: obou- möler & Hölscher Machinery k.s., hodin. Vypnutá oblast: nám. T. G.
stranně část ul. Západní od ul. Kralický Háj.
Masaryka č. 28-30, Dukelská bráPlumlovská (č. 2 a 3) po č. 68 Obec: Kostelec na Hané
na č. 1-5, celý objekt Hlaváčkovo
a restauraci Pod Kaštany vč. č. Dne: 10. 5. 2021 od 7:30 do 15:30 č. 1 (Atrium), ul. Šerhovní, Školní
56 a 60, prodejny Gala, dále celá hodin. Vypnutá oblast: Kostelec č. 24-36.
ul. J.V. Myslbeka vč. garáží, pravá na Hané, ul. Trněnka – parc. č. Obec: Vřesovice
strana ul. Plumlovská od č. 180 1582/1.
Dne: 13. 5. 2021 od 8:00 do 11:00
po č. 188, levá strana s č. p. 919 Obec: Otaslavice
hodin. Vypnutá oblast: obouDne:
10.
5.
2021
od
8:00
do
(Ceha Trading s.r.o.), zahrada
stranně ulice od č. 40 a 233 po
parc. č. 85/22 a dále č. 173, 175, 15:00 hodin. Vypnutá oblast: jed- konec obce směr Výšovice s čísly
celé ul. Zahradní, Višňová, Me- nostranně ulice od č. 367 po č. 443. 138 a 151.
ruňková, Jabloňová, Třešňová, Obec: Prostějov
Obec: Ivaň
Luční, Ovocná, Slunečná, ul. Če- Dne: 12. 5. 2021 od 12:30 do Dne: 14. 5. 2021 od 7:30 do
chovická – jednostranně od č. 4 14:30 hodin. Vypnutá oblast: od- 15:30 hodin. Vypnutá oblast: jedpo č. 40, ul. Na Blatech od č. 2 po běrná místa Micos Telcom s.r.o. a nostranně ulice od č. 1 po konec
č. 20, 3, 9, ul. K Rybníku mimo č. Windmöler & Hölscher Machine- obce s č. 163 (vč. K/85/2).
ry k.s., Kralický Háj.
7, 9, 11, 28.
EG.D, a.s.
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... tentokrát ze sortimentu: INSTANTNÍÍ POLÉVKY...
É

Gulášová (96 g)

24,90
(101 g)

24,90

25,90

24,90

24,90

24,90

Hrachová (74 g)

-

24,90

25,90

24,90

24,90

24,90

15,40
(83 g)

Rajská (76 g)

-

-

25,90

24,90

16,90
(65g)

6OHSLÿt J

24,90
(89 g)

-

25,90

24,90

14,90
(32g)

6,90
(14 g)

VNQHGOtÿN\ J

24,90

29,90

25,90
(58 g)

24,90
(58g)

29,90

-

)UDQFRX]VNi J

24,90
(100 g)

24,90

25,90

24,90

18,90
(42g)

35,90
(100 g)

Naše
4'57/¦

Instantní polévka je dodávaná na trh v sáčku, která se před spotřebou doplní
vodou a zalije vřící vodou. Jiné druhy se rozmíchané ve vodě uvaří. Návod je
na obalu. Některé druhy polévek mají v obalu zatavené v minisáčcích i přílohy. Pro provozovny rychlého občerstvení, ale také pro restaurace a provozovny závodního či školního stravování se vyrábějí instantní polévky v gastro
balení. Pro nejlevnější „gulášovku“, slepičí polévku i tradiční s knedlíčky se
zastavte v Albertu, kde rovnou dejte do košíku i francouzskou polévku. Rajskou nabízí nejvýhodněji Penny Market, hrachovou pak mají za nejnižší
cenu hned na čtyřech místech.
Ať vám chutná!
Průzkum byl proveden ve středu 14. dubna 2021.

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
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.
CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V. Sládka 2, Prostějov
Každé pondělí od 16:00 hodin, po předchozí telefonické domluvě, nabízíme
podporu a doprovázení při hledání řešení
v čase náročné životní etapy, či manželské
krizi. Poradenství pro rodiče při obtížích
ve vztahu s dětmi, pomoc při výchovném
směřování - to vše s psycholožkou Marcelou Anežkou Kořenkovou.

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
ANEDOSLÝCHAVÝCHOSOBVČR,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 NA TEL.:
582 333 433, 608 960 042, NEBO VECERNIK@PV.CZ

infoservis
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Ekocentrum Iris
Husovo nám. 67, Prostějov
* do úterý 20. dubna se koná PUTOVÁNÍ ZA
STUDÁNKAMI. Trasa pro všechny věkové
skupiny, kterou si můžete projít sami. Z Čelechovic se účastníci vydají po chodníku v Žitné ulici
do Domamyslic, odtud se pokračuje směrem
k družstvu Moravan a šikmo doprava cestou
k Přírodní památce Dolní Vinohrádky. Následně se půjde lesními cestami ke studánkám. Zpáteční cesta povede po staré panelové cestě dolů
a po silnici Domamyslice – Selouky se účastníci
vrátí do Domamyslic. Trasa bude vyznačena fáborky a doplněna hravými úkoly a informacemi
pro děti i dospělé. Délka trasy asi 7 km.
* od středy 21. do úterý 27. dubna se koná
Z VRAHOVIC NA KRALICKÉ REMÍZKY.
Trasa pro seniory a další dospělé zájemce, kterou
si můžete projít sami. Od vlakového nádraží ve
Vrahovicích směrem k památné lípě U Sarkandera a dále polními cestami ke Kraličkám. Odtud se půjde Kralickými remízky zpět do Vrahovic. Délka trasy asi 7 km. Trasa vycházky bude
záviset na aktuální epidemiologické situaci,
aktuální info na www.iris.cz a na tel. 603 730 594.
* v sobotu 24. dubna od 9.00 hodin probíhá
akce UKLIĎME HLOUČELU. Předpokládaný náhradní termín úklidu Hloučely,
pokud bude povoleno setkávání lidí. Sraz
v 9.00 hodin u občerstvení „U Abrahámka“. Aktuální informace na www.iris.cz
a tel. 603 730 594.

PüVWDYURFH

Zveřejňujeme termíny a lokality pro bloková čištění města Prostějova:
úterý 20. dubna: Fanderlíkova (Nerudova - sídl. Hloučela), Obránců míru, J. Švermy, Kpt. O. Jaroše (Nerudova
– sídl. Hloučela), Nerudova (Fanderlíkova - Za Polskou), K. H. Kepky, Melantrichova – parkoviště (Polská –
E. Králíka), Fanderlíkova - parkoviště (u kotelny u hřiště ZŠ)
čtvrtek 22. dubna: Fanderlíkova (Kostelecké - Fanderlíkova 37), J. B. Pecky + parkoviště (J.B. Pecky 2-10),
Krapkova, Floriánské nám., Hliníky, Resslova, Fanderlíkova - parkoviště (Fanderlíkova 17 - 21), J. B. Pecky –
vnitroblok + parkoviště, Krapkova - zálivka (vlevo k U Stadionu), Krapkova – parkoviště (vpravo k U Stadionu),
parkoviště u Kubusu 2x
sobota 24. dubna: Mathonova, Mathonova – 1. polovina parkoviště nemocnice od autobusové zastávky, Mathonova - 2. polovina parkoviště nemocnice, komunikace zastávka MHD u nemocnice

JARNÍ ÚKLID 2021
PROSTĚJOV Jarní úklid probíhá v Prostějově stejně jako obvykle v měsíci dubnu. Zahájen byl v úterý 6. dubna 2021.
Počínaje tímto dnem jsou po městě rozmisťovány velkoobjemové kontejnery v termínech níže uvedeného seznamu.
Stejně jako každý rok se odpad třídí 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 jsou 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 19. dubna: Nerudova-domov důchodců * Bezručovo nám.
úterý 20. dubna: Pod Kosířem - Palečkova * Pod Kosířem – Atletická * Rejskova * Volfova - Příční
středa 21. dubna: Žižkovo nám.* nám. E. Husserla
čtvrtek 22. dubna: Žešov-hospoda * Žešov-u obchodu * Žešov-dětské hřiště * Žešov-hřiště
pátek 23. dubna: Domamyslice-u samoobsluhy * Domamyslice-ul. 5.května * Domamyslice-U kapličky * Gen. Sachera
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.

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

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
Špalíèek
výstava představuje průřez dílem pěti
Uprkova 18, Prostějov
současných autorů, kteří se věnují rekonfotografie a video na muzeumpv.cz
strukcím dávných světů, zvířat a rostlin
JAK CHTĚL ZMĚNIT SVĚT
Jaroslava Bažanta, Pavla Dvorského,
„Učitel národa“ J. A. Komenský ve vý- Petra Modlitby, Jiřího Svobody a Jiřího
tvarném umění
Teichmanna
do 31. prosince
O HISTORII PROSTĚJOVSKÉ
ŽIDOVSKÉ OBCE
výstava věnující se historii prostějovnám. T.G.Masaryka, Prostějov
ských synagog a modliteben, která akdo 26. dubna
tuálně zdobí hlavní sál Husova sboru
BESTIÁŘ
Církve československé husitské
výstava obrazů Luďka Musila

Zlatá brána

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

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

Posílám pozdrav poslední...
všem, kdo měl mne rád,
mně se víc nerozední,
já budu spát.

Dne 2. dubna 2021
tiše odešel
odeš
profesor Obchodní akademie,
kkt ý za svého
který
éh působení
půso
působen
ů b í
vychoval stovky žáků,
pan Ing. Jiří HEREJK.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina Hantákova.

Koupím staré pohlednice do r. 1945
i jiné předměty sběratelského zájmu.
Tel.: 608 420 808

16011421482

Dne 16. dubna 2021
uplynuly 3 roky od úmrtí maminky,
paní Ludmily KRASAVINOVÉ,
rozené Polénkové

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

a dne 26. dubna 2021
uplyne 8 let
od úmrtí tatínka,
pana Pavla KRASAVINA,
oba z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Bohdana
a syn Miroslav s rodinami.

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

A lesy stále šumí,
které jsi měl tolik rád..
Tvůj hlas se ztratil,
úsměv vítr vzal...

Dne 22. dubna 2021
tomu
tomubude14
omu bude
de1144 let,
ett
co nás navždy opustil náš tatínek,
pan František GRENAR
z Horního Štěpánova.
Vzpomeňte s námi.
Děkují děti s rodinami.
rodinami

Dne 21. dubna 2021
by se dožila 115 let
paní Regina SEKANINOVÁ
z Ohrozimi
a dne 11. července 2021
tomu bude 20 let,
kdy nás navždy opustila.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu
děkuje dcera Věra.

Dnes, tj. 19. dubna 2021
vzpomínáme 3. výročí od úmrtí
pana Jaroslava HEJDUKA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Drahomíra.

21041620443

FINANCE

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

Dne 20. dubna 2021
vzpomeneme 11. smutný rok
úmrtí našeho milovaného tatínka,
tchána a dědečka,
pana Karla KYPĚNU
z Držovic.
Za tichou a stále bolestnou
vzpomínku děkuje syn Karel
s rodinou.

Největší láska umírá,
když oko manžela
se navždy zavírá.

Dne 20. dubna 2021
vzpomeneme 6. smutné výročí
od úmrtí
pana Zdeňka MATOŠKY.
Za tichou vzpomínku
děkuje otec a bratr s rodinou.

Dne 17. dubna 2021
by se dožila 83 let
paní Vlasta BĚHALOVÁ
z Prostějova.
Vzpomínají manžel
a synové s rodinami.

Dne 21. dubna 2021
vzpomeneme 3. výročí úmrtí
pana Jana MOLDŘIKA.
Za vzpomínku děkuje
manželka Marie s rodinou.

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE
je v PÁTEK 23. dubna v 10.00 hodin

Byl jsi plný života,
Tvá mysl plná snění
a nikdo se z nás nenadál,
jak rychle se vše změní.
Utichly kroky i Tvůj hlas,
ale Tvůj obraz zůstává v nás.

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

a dne 25. dubna 2021
uplyne 29 roků od úmrtí
pana Vojtěcha NEUMANNA,
z Čech pod Kosířem.
Za tichou vzpomínku
děkují dcera Dana a syn Vojta
s rodinami.

Zavzpomínejme
na vaše blízké!

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

Dne 21. dubna 2021
by se dožila 100 roků
paní Božena VALOVÁ,
roz. Čeplová
z Laškwova
a dne 2. května 2021
si připomeneme 25. výročí
jejího úmrtí.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Maminko drahá,
za všechnu starost,
za všechnu Tvoji práci,
za každičký dech,
jenž patřil jen nám nocí a dnem,
nechť Tě Bůh odmění
klidným a krásným snem.

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

Sekání vzrostlé trávy, prořez dřevin,
čištění pozemků. Ivo Kroupa
tel.: 605 864 140

Dne 24. dubna 2021
vzpomeneme 18. smutné výročí úmrtí
pana Jaromíra KALABISE
z Otaslavic.
S láskou stále vzpomíná
dcera s rodinou.

Dne 25. dubna 2021
to bude jjiž 8 let,
kdy nás navždy opustil
šermíř
íř zaniklé
iklé skupiny
k i P
Peritus,
i
pan Petr PELC.
SSbbolestí
l tí v srdci
d i stále
tál vzpomíná
íá
maminka, sestra s rodinou
a přítelkyně Dana.
Kdo jste jej znali,
vzpomeňte s námi, děkujeme.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Dne 18. dubna 2021
uplynulo 30 roků od úmrtí
paní Blaženy NEUMANNOVÉ

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

Převedu záznamy z videokazet na DVD
nebo flešku, levně. Tel.: 777 554 484

Život je krásný,
Ty jsi ho měl rád.
Proč osud byl tak krutý
a musel Ti ho brát..

Očím jsi se ztratil,
ale v srdci zůstaneš dál.

Dne 21. dubna 2021
uplyne 5 roků, kdy nás opustila
naše
š milovaná
ili
á maminka,
i
babička a prababička,
paní Jarmila
i POLÁKOVÁ
POLÁKOV
LÁKOVÁ
z Prostějova.
Za vzpomínku děkují
dcery Jarmila a Libuše s rodinami.

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

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

Dne 25. dubna 2021
by se dožil 38 let náš milovaný
Kája ROLENC.
Kdo jste jej znali,
vzpomeňte s námi.
Děkují rodiče, děti
a sestry Petra a Lida.

Snad byl čas odejít,
bylo to tak v knize osudu psáno.
Zbyly jen sny,
co mohly se ještě snít,
v půjčovně času
však měli vyprodáno.

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

SLUŽBY

Scházíš nám,
ale v srdcích
a vzpomínkách zůstáváš.
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zadejte
VZPOMÍNKU
na své blízké
za pouhých

.ġ

Pohřební služba Pavel Makový
Dne 22. dubna 2021
uplyne 6 roků,
co nás navždy opustil
pan Martin JENEŠ.
S láskou vzpomíná syn Martin
s rodinou, rodiče
a bratr Pavel s rodinou.

5HGDNFH9HþHUQtNXPi

OMEZENÝ
PROVOZ
1DSURYR]RYQČ
9iSHQLFH3URVWČMRY
MVPHSURYiVWHQWRWêGHQ

SRQGČOt 
þWYUWHN
SiWHN 
YRVWDWQtGQ\MH
UHGDNFHX]DYĜHQD

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Bořivoj Loubal 1939
Prostějov
Zdeněk Straka 1941
Otaslavice
Roman Soldán 1964 Brodek u Konice
Vlastimila Prokešová 1936
Niva
Vlasta Sekaninová 1944
Prostějov
Jiřina Ambrozová 1925
Vyškov
František Hlavica 1946
Prostějov
Věra Snížková 1941
Prostějov
Jiří Buriánek 1964
Vrahovice
Alice Běhalová 1961
Prostějov
Zdenka Berousková 1932 Kostelec n/H

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 19. dubna 2021
Marie Šmídová 1942 Plumlov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Petr Gottwald 1954 Prostějov 11.45 hod. Obřadní síň Prostějov
Úterý 20. dubna 2021
Břetislav Bezděk 1951 Slatinice 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Ing. Blanka Hynková 1965 Otaslavice 14.00 kostel Otaslavice
Středa 21. dubna 2021
Eva Melková 1944 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Zdeněk Pecha 1949 Stražisko – Maleny 11.00 Obřadní síň Prostějov
Jaroslav Dostál 1944 Bedihošť 14.30 Obřadní síň Brněnská 104

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Pavel Handlíř 1959
Uničov
Renáta Nevrlová 1956
Prostějov
Čestmír Všetička 1946
Prasklice
Milan Holoubek 1944
Ohrozim
Ivana Mazúchová 1965 Čelechovice n/H

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Čtvrtek 22. dubna 2021
Oldřich Novák 1948 Prostějov 11.30 Smuteční síň Mlýnská úzký rodinný kruh
Středa 28. dubna 2021
Božena Flajsarová 1948 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jaroslava Slabá 1956
Prostějov
Kristina Svobodobá 1948 Čelčice
Ludmila Skopalová 1962
Kralice na Hané

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 19. dubna 2021
Eliška Kolaříková 1934 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Středa 21. dubna 2021
Mgr. Renata Čekalová 1956 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
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REALITY

PRÁCI NABÍZÍ

21020320122

Mladý pár koupí k užívání zahradu/sad Přijmeme prodavače nebo prodavačku
v obci Tištín či blízkém okolí. Do 150 000 Kč. do autoservisu v Prostějově. Praxe v oboPlatíme hotově. RK nevolat. Tel.: 702 857 498 ru automotive a znalost účetního programu Pohoda výhodou. Nástup možný od
Pronajmu dlouhodobě garáž v Pv, 1.6.2021.Platovéohodnoceníaž30000Kč.
v ul. Rumunská, 1000 Kč měsíčně, ihned Strukturovaný životopis zašlete na
k užívání. Tel.: 702 690 449
e-mail: info@pneufloryk.cz. Vybrané
uchazeče budeme kontaktovat po
Koupím chatu se zahrádkou. Děkuji, 20. 05. 2021.
Jana. Tel.: 732 116 877
Do výrobní firmy přijmeme mechanika,
Sháním pro svou rodinu dům, nebo zámečníka - svářeče, soustružníka.Možno
pozemek. Tel.: 737 827 329
brigádně i HPP i důchodce. Bližší info
tel.: 603 533 508, technikpv@seznam.cz
Z důvodu dojíždění do PV, sháním ke
p byt.
y Tel.: 605 011 594
koupi

5HGDNFH9HþHUQtNXPi

OMEZENÝ
PROVOZ
1DSURYR]RYQČ
9iSHQLFH3URVWČMRY
MVPHSURYiVWHQWRWêGHQ

SRQGČOt 
þWYUWHN
SiWHN 
YRVWDWQtGQ\MH
UHGDNFHX]DYĜHQD

Operátor dřevovýroby, práce na pile.
Požadujeme
manuální
zručnost,
fyzickou zdatnost, průkaz VZV výhodou,
na HPP, Vzdělání SO, Nástup možný
ihned, Doloplazy u Nezamyslic.
Kontakt p. Kubín: 777 588 659.
Hledáme do týmu v Prostějově
zámečník – svářeč. Tel.: 720 070 710,
721 456 005
Na nastávající letní sezonu hledáme
obsluhu ke grilu a k udírně.
Tel.: 775 780 046.
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Za pouhou dvacetikorunu
si můžete podat inzerát ,
pokud hledáte práci.
Rubrika v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku čeká na vás!

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ IZERCE
JE V PÁTEK
23. DUBNA, 10:00

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

Hlavní účetní
26 200-31 240 Kč jednosměnný
vysokoškolské
Domov seniorů Prostějov
Polici sta/-ka
31 090 Kč
nepřetržitý provoz ÚSO
Kraj. ředitelství Ol. kraje, PV
Zedníci
18 500-20 000 Kč pružná prac.doba střední odborné
Pozemstav, Prostějov
Logistici výroby
21 000-32 500 Kč nepřetržitý provoz střední odborné
Linaplast, Kralice na Hané
Svářeč/-ka
30 000-37 000 Kč dvousměnný
střední odborné
Bexim Paletten,Kostelec n/H
Operátor/-ka
20 857 Kč
třísměnný
střední odborné
Kendrion, Prostějov
Šič/-ka
17 000 Kč
jednosměnný
střední odborné
Gala Prostějov
Porážeč/-ka masa 20 500 Kč
jednosměnný
základní+praktická Makovec, Kostelec na Hané
Obsluha
lakovacích zařízení 20 160 Kč
nepřetržitý provoz základní+praktická Lakovna Adecolor, Prostějov
Zámečník/-ce
21 000-35 000 Kč dvousměnný
základní+praktická DT Mostárna, Prostějov
Obsluha zařízení
na zprac.kovů
20 160 Kč
třísměnný
základní+praktická Laser Technology, Prostějov
Sklad. pracovník/-ce 18 240 Kč
třísměnný
základní+praktická HOPI, Kralický Háj
Pracovník/-ce
na balírně
20 200 Kč
dvousměnný
základní+praktická Alika, Čelčice
Operátor/-ka výroby 18 389-21 800 Kč třísměnný
základní+praktická Maier CZ, 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.

HLEDÁTE BRIGÁDU?
Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Stržný/-á

107 Kč/hod.

nepřetržitý provoz

základní+praktická

OKO 69, 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.

21040910411

21041610433

21041610445

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

soutěže
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Demelova ulice
František ZBOŘIL, Kostelec na Hané
Výhercezískává:DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč ze sortimentu prodejny.

I šestnácté 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 22. 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
Jan Saudek
Jitka MUSILOVÁ, Ptení
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
BÁJNÉHO ŘECKA
Libor NAKLÁDAL, Smržice
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na smluvený termín tábora.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
7, 3, 9, 4
Anna NOVÁKOVÁ, Pěnčín
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební hodinu.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Užitkové a dekorační zboží z pedigu a dalších přírodních materiálů.
Jarmila PÍSAŘOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment e-shopu.

20110161215

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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KOZÍ BRYNZA JE JEDNA......

TAVY, LESK, OCELE, NUGA, OTEC, ETIK, GINKGO, RÝŽE, GRAF, ODĚV,
SAKR, ROZLOHA, DECI, RANK, DEGU, LAUR, CELA, RODOLIT, GLYKOL,
BANGKA, ZNIK, KVIZ, RADA, OVCE, PUKY, GONG, NUDA
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do SPORTU
a graficky lehce poupravili dnes již bývalého trenéra
prostějovských hokejistů který se proslavil hattrickem
Kanadě na mistrovství světa 1985 v Praze...
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BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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Firma Václavková a spol. SouŬƌŽŵĄ ƉŽŚƎĞďŶş ƐůƵǎďĂ ƉƽƐŽďşŽĚƌŽŬƵϭϵϵϯǀDůǉŶƐŬĠ
ƵůŝĐŝ ǀ WƌŽƐƚĢũŽǀĢ͘ Ă ĚŽďƵ
ƐǀĠŚŽ ƉƽƐŽďĞŶş ǀ ŶĂƓĞŵ
ŵĢƐƚĢ ƐĞ ƐŶĂǎş ƉůŶŝƚ ƉƎĄŶş
ƉŽǌƽƐƚĂůǉĐŚ͕ĂůĞŝǌĄŬĂǌŶşŬƽ͕
ŬƚĞƎşĚŽĐŚĄǌĞũşĚŽĮƌĞŵŶşŚŽ
ŽďĐŚŽĚƵ͘
ͣsĞ ǀůĂƐƚŶş ǀĂǌĄƌŶĢ ǌŚŽƚŽǀƵũĞŵĞǀĢŶĐĞ͕ŬǇƟĐĞĂǎĂƌĚŝŶŬǇ

Ŭ ƉŽŚƎďƽŵ͘ hǀĄǎĞŵĞ ŬǇƟĐĞ
ŬƌƽǌŶǉŵũŝŶǉŵƉƎşůĞǎŝƚŽƐƚĞŵ͘
s ŽďĐŚŽĚĢ ƉƌŽĚĄǀĄŵĞ ƉŽŚƎĞďŶş ǌďŽǎş͕ ƌƽǎĞŶĐĞ͕ ƐǀşĐĞ͕
ŚƎďŝƚŽǀŶşůĂŵƉǇ͕ǀĄǌǇ͕ŽǌĚŽďŶĠƵƌŶǇ͕ŬƎĞƐƚŶşƌŽƵƓŬǇ͕ƐǀşĐĞ
Ă ƚĂŬĠ ƵŵĢůĠ Ă ƎĞǌĂŶĠ ŬǀĢƟŶǇ͕͞ ũŵĞŶƵũĞ ŚůĂǀŶş ĂƚƌŝďƵƚǇ
ǌ ďŽŚĂƚĠŚŽ ƐŽƌƟŵĞŶƚƵ ǌďŽǎş
Ă ƐůƵǎĞď ĂŐŵĂƌ sĄĐůĂǀŬŽǀĄ͕
ƐƉŽůƵŵĂũŝƚĞůŬĂ ĮƌŵǇ sĄĐůĂǀ-

ŬŽǀĄ Ă ƐƉŽů͘ ^ŽƵŬƌŽŵĄ ƉŽŚƎĞďŶşƐůƵǎďĂǀDůǉŶƐŬĠƵůŝĐŝ
ǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢ͘
< ǀǉƌĂǌŶĠ ƐƉĞĐŝĂůŝƚĢ ƚĠƚŽ ƉŽŚƎĞďŶş ƐůƵǎďǇ ƉĂƚƎş ǀůĂƐƚŶş
ƐŵƵƚĞēŶş ƐşŸ ǀ DůǉŶƐŬĠ ƵůŝĐŝ͘
ͣWŽŚƎďǇ ƌĞĂůŝǌƵũĞŵĞ ǀĞ ƐŵƵƚĞēŶşĐŚ ƐşŶşĐŚ Ă ŬŽƐƚĞůĞĐŚ
ŶĞũĞŶŶĂƉƎşŬůĂĚŶĂDĢƐƚƐŬĠŵ
ŚƎďŝƚŽǀĢǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ǀWůƵŵůŽǀĢ͕ ĂůĞ ƚĂŬĠ ƉŽ ĐĞůĠ ĞƐŬĠ

ƌĞƉƵďůŝĐĞ͘ s DůǉŶƐŬĠ ƵůŝĐŝ ũŝǎ
ƚƎŝŶĄĐƚǉŵ ƌŽŬĞŵ ƉƌŽǀĄĚşŵĞ
ƉŽƐůĞĚŶşƌŽǌůŽƵēĞŶşǀĞǀůĂƐƚŶş
ŵĂůĠ ƐŵƵƚĞēŶş ƐşŶŝ ǀ ƷǌŬĠŵ
ƌŽĚŝŶŶĠŵ ŬƌƵŚƵ ƉŽǌƽƐƚĂůǉĐŚ͘
< ŽďƎĂĚƽŵ ǌĂũŝƐơŵĞ ǀƓĞ ƉŽƚƎĞďŶĠʹƎĞēŶşŬĂ͕ŬŶĢǌĞ͕ŚƵĚďƵ͕ŬŽƉĄŶşĂŶĄƐůĞĚŶŽƵƷƉƌĂǀƵŚƌŽďƵ͕ĨŽƚŽŐƌĂĨĂŝĂƵƚŽďƵƐ
ƉƌŽ ƐŵƵƚĞēŶş ŚŽƐƚǇ͘ <ǀĢƟŶǇ
Ŭ ŽďƎĂĚƽŵ Ɛŝ ǌĄŬĂǌŶşŬ ǀǇďş-

ƌĄ ƉƎşŵŽ ŶĂ ŵşƐƚĢ͕͞ ƉŽƉŝƐƵũĞ
ĂŐŵĂƌsĄĐůĂǀŬŽǀĄ͘
dĂƚŽ ƉƌŽƐƚĢũŽǀƐŬĄ ƚƌĂĚŝēŶş
ƐŽƵŬƌŽŵĄ ƉŽŚƎĞďŶş ƐůƵǎďĂ
ĚŝƐƉŽŶƵũĞ ǀǇƐŽĐĞ ŽĚďŽƌŶǉŵ
ƉĞƌƐŽŶĄůĞŵ͘ ͣEĂƓŝ ƉƌĂĐŽǀŶşĐŝ
ƉƌĂǀŝĚĞůŶĢ ƉƌŽĐŚĄǌĞũş ƌƽǌŶǉŵ
ƓŬŽůĞŶşŵ͕ŬĚĞǌşƐŬĂũşĐĞƌƟĮŬĄƚ͕
ŶĂƉƎşŬůĂĚ ŝ ŶĂ ŬŽƉĄŶş ŚƌŽďƽ͘
&ŝƌŵĂ ŵĄ ƉƌŽƓŬŽůĞŶĠ ƉƌĂĐŽǀŶşŬǇŶĂŚǇŐŝĞŶŝĐŬĠǌĂŽƉĂƚƎĞŶş

ůŝĚƐŬǉĐŚ ƉŽǌƽƐƚĂƚŬƽ Ă ŶĄƐůĞĚŶĢũĞũŝĐŚƷƉƌĂǀǇ͘EĂƉƎĄŶşƉŽǌƽƐƚĂůǉĐŚ ƵƉƌĂǀşŵĞ ǌĞƐŶƵůĠ
ƉŽĚůĞĨŽƚŽŐƌĂĮĞ͕ǀƚĢĐŚƚŽƉƎşƉĂĚĞĐŚũĚĞƉƎĞĚĞǀƓşŵŽƷƉƌĂǀǇ ƷēĞƐƵ͕ ůşēĞŶş Ă ƉŽĚŽďŶĢ͕͞
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HURÁ NA BICYKL
ƔƔ Dnešní tematická strana je věnována cykloturistice, která je na
Prostějovsku velice rozšířená a získává stále více na oblibě... strana 26

EXKLUZIVNĚ

Foto: Internet

Námìstkynì prostìjovského
primátora Milada Sokolová
odtajnila nominaci

BASKETBALU
935267÷-29÷"
Ladislav VALNÝ

PROSTĚJOV Hodně náročnou sezónu mají za sebou basketbalisté BK Olomoucko, dlouholetý účastník nejvyšší soutěže působící v Prostějově. Tým obsadil v ročníku 2020/2021
Kooperativa NBL předposlední, jedenácté místo a nepostoupil tak poprvé ve své historii
do play-off. Vedení klubu navíc čekají další těžké chvíle. V těchto dnech se totiž jedná
o tom, zda bude oddíl i nadále vůbec hrát! V „lepším“ případě je ve hře stěhování. Kam?

ČTĚTE NA STRANĚ 38

&! *+12é0+1 8./,ñ0(69ö78./,ñ0(è(6.2
ƔƔ V neděli 25. dubna má skončit dopravní omezení v Přemyslovicích, při
kterém je provoz sveden do jednoho
pruhu a řídí ho semafor.
ƔƔ Některé fotbalové týmy z Prostějovska už mají dost stopky pro sport
a podle zpráv redakce se rozhodly
znovu vrhnout do tréninků, byť třeba
s dodržováním rozestupů.
ƔƔ V Kostelci na Hané pohřešují černo-bílou kočku zvanou Míca, tříleté
zvíře postrádají manželé Hublarovi,
kteří se minulý týden obrátili na veřejnost s prosbou o pomoc.
ƔƔ Naděje svitla lukostřelcům. Od tohoto týdne je možné ostřílet první závod za
zrušené klání v Novém Městě nad Metují, ovšem venkovní distanční formou.
ƔƔ Příští pondělí 26. dubna by měla
skončit rekonstrukce dálnice D46 ve
směru na Vyškov u Vranovic-Kelčic, kde
byl dočasně uzavřen levý jízdní pruh.
ƔƔ Fotbalový Jesenec-Dzbel hlásí posilu. K týmu se připojil čtyřiadvacetiletý
Ctirad Jarma, který dosud hrál III. třídu
za Hraničné Petrovice na Olomoucku.

ƔƔ I v těžké covidové době by se měl
v Prostějově konat další ročník tradičního turnaje, který dostane i svého
bratříčka...
strana 27

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

strana 22

ƔƔ Prostějovský tenista Jiří Lehečka ovládl s Michaelem Vrbenským
čtyřhru na turnaji ITF v německém
Meerbuschi. Na podniku s dotací 25
tisíc dolarů zvítězili ve dvou setech 6:3,
6:3 nad norsko-švédskými nasazenými
jedničkami Viktorem Durasovicem
a Markusem Erikssonem.

TENIS BUDE

v pořadí už sedmého hráče! Kam zamířil? A odchodům z jestřábího hnízda nemá být zdaleka konec...
strana 35

ŠLÁGR VEČERNÍKU – FOTBAL

?
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PROSTĚJOV Soutěžní utkání teď přicházejí pro
ro
eskáčko v rychlém sledu. V minulých dvou
týdnech sehráli prostějovští fotbalisté hned
čtyři zápasy Fortuna:Národní ligy, načež
nyní přichází jisté uklidnění. V tomto
týdnu totiž změří svěřenci trenéra Šustra
„pouze“ s jedním soupeřem, a sicee
s Chrudimí.
Jestliže padlo slovo uklidnění, neplatí
to tak docela. Tým z východních Čech
je totiž pro eskáčko přímým konkurentem v boji o přední příčky druholigové
tabulky. Zatímco předloni byla třináctá
a loni desátá, v nynějším období poznamenaném pandemií koronaviru se jí nadmíru daří a v této sezóně se trvale pohybuje
kolem čtvrtého až šestého místa. V prvních
čtyřech jarních zápasech třikrát bodovala
a například Vyšehrad rozcupovala dokonce
poměrem 4:0.
Hodně k tomu, že se Chrudimi daří, přispívá její nejlepší střelec Ladislav Mužík. Ten je aktuálně i nejlepším střelcem soutěže, zaknihoval
už deset vstřelených branek. Mezi hráči pak spolu s obráncem Dominikem Haškem a záložníkem Miroslavem Vernerem dostává na hřišti
nejvíce prostoru. Chrudim před jarními koly příliš neposilovala. Dominik Hašek se stal z hostujícího hráče kmenovým, tým dále posílil
Roman Čáp a šance dostává teprve sedmnáctiletý Petr Juliš, odchovanec klubu a bratr sparťanského kanonýra.
Jak konfrontace Prostějovanů s východočechy na domácí půdě dopadne? To zjistíme již tuto sobotu 24. dubna v areálu SCM Za Místním nádražím v Prostějově. Utkání začíná v 17.00 hodin a sledovat jej
můžete prostřednictvím internetového streamu.
(sob)

2À=
PROSTĚJOV Do každoročního
H;
Dne Země, který letos připadá ßNíN? í
H
L;
MN
na čtvrtek 22. dubna, se aktivně
zapojí také magistrát i další pro23
stějovské organizace. Tou nejvýznamnější událostí bude zřejmě
o dva dny později opět tradiční akce
Ukliďme Česko, což jsou dobrovolnické úklidové akce, které probíhají na
území celé České republiky. Jejich cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé
skládky a nepořádek.
(red)
nepoř

KONTAKTNÍ MÍSTA
PRO POSKYTNUTÍ
RUKAVIC A PYTLLŮŮ::
Občerstvení
Ob
tvení U Abrahám
Abrahámka
ámka
8:30 - 10:00 hodin

U hřbitova v Krasicích
8:30 - 9:00 hodin

ƔƔ Prostějovští hokejsité ztratili

Chrudim válí!
-DNVLHVNiĀNR"

DXNOLòPH
DXNOLòPHQHMHQOHVRSDUN+ORXéHOD
+ORXéHOD

Olomoucká ulice u penzionu Stella
8:30 - 9:00 hodin

➢

ŽÁLČÍK JE PRYČ

vs.
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kultura/společnost
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Pøedstavujeme osmého tvùrce aktù, 0JPOîÜ0OMJHMJFPE@O<?T
který bude vystavovat s Janem Saudkem
vizitka regionálního autora
pro výstavu

s Janem Saudkem JIØÍ
UVÍZL
3URĀIRWtP
Å3URWRçHPQHWRYHOPLEDYtĀDVWR
(63)
se pohybuji v zajímavých lokacích
DSRWNiYiPSĨLWRP]DMtPDYpOLGL´

Bydlištì
Vzkaz pro pana Saudka

v muzeu
Chcete vystavovat

udkeem?
ud
Sau
s JJaaneem Sa
3RxOHWHQ¿P

$87256.e$.7<

Plumlovv

Vaši tvorbu sleduji mnoho let. Pøeji stálé
zdraví, pevné nervy, optimismus a další
VNYęOpIRWRJUDILH´

PROSTĚJOV V posledních letech
vznikla v České republice řada anket či soutěží obdivujících přírodu. Jednou z nich je i Strom roku,
kterou pořádá Nadace Partnerství.
Cílem je najít strom se zajímavým příběhem, který spojuje lidi
z okolí, posiluje místní komunitu
a pomáhá budovat vztah člověka
k přírodě i vztahy mezilidské. Jeden takový máme mít i v Prostějově. Náměstkyně primátora Milada
Sokolová, která má v gesci životní
prostředí, ukázala na 120 let starý
jerlín japonský rostoucí u kostela
svatého Petra a Pavla. Strom při
svém stáří zažil poslední roky Rakouska-Uherska a dobu, kdy bylo
náměstí pojmenované ještě po
Františku Josefovi. Je tedy ještě
starší než Národní dům nebo nová
radnice. Za památný byl prohlášen
15. června 2001. Bude to dobrá
volba?

5PÊOGMRčXCDPCJÆJQåGPUMÆJQV÷NCUMT¾UQWRąÊTQF[MVGTQWCWVQTHQVÊPGLéCUV÷LK
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Výstava bude probíhat od
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celý duben i v kvìtnu.
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Foto: Facebook

„Ve městě Prostějově se nachází pět
památných stromů – domamyslický
jilm, krasický platan, jírovec u sokolovny, čechůvská lípa a právě petrský
jerlín,“ prozrazuje Sokolová. Zajímavostí pak není jen košatost stromu-veterána, ale také jeho umístění.
I v rámci dalších památných stromů
je poněkud atypické. „Mohutný
strom s jemnou texturou, široce
rozloženými a malebně zprohýbanými větvemi posazenými na nízkém kmeni, dotváří klidné prostředí
kostela svatého Petra a Pavla a blízké zvonice. A dává je do kontrastu
s rušnou křižovatkou. Stáří stromu
se odhaduje na sto dvacet let. Obvod
kmene činí tři sta centimetrů,“ informuje dále předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějov.

Jerlín japonský byl vysazen byl
u kostela Sv. Petra a Pavla nedaleko
kaple Sv. Lazara a roste v místech,
kde se, tehdy daleko od centra města, rozkládal křesťanský hřbitov.
„Pamatuje“ už celých 120 let a tedy
významné i méně významné události, které se kolem něj odehrávaly
jako vznik Československa, rozvoj
města, nové ulice a cesty, jenž kolem něj vznikaly. Díky urbanistickému rozvojise pomyslně přesouval
z okraje města do dnes už vlastně
jeho širšího středu. Kdyby mohl
mluvit, byl by cenným pamětníkem a svědkem mnohdy překotného dění. Vždyť zažil válečnou vřavu
i obsazení města vojsky Varšavské
smlouvy a také události listopadu
1989 či porevoluční vývoj.
Na výběru kandidátů do ankety
Strom roku 2021 se pravidelně podílí také Ekocentrum Iris. „Souhlasíme s touto nominací a pomohli
jsme v tom smyslu, že jsme se spolu
sháněli po fotografiích a informa-

cích,“ říká ředitelka ekocentra Eva
Zatloukalová. Osobně má ještě
jeden tip na strom, který by si ocenění zasloužil. „V Prostějově moc
památkových stromů není, postupně odchází. Mně se třeba hodně líbí
ještě krasický platan na břehu rybníka,“ přidala Zatloukalová.
Uzavírka přihlášek je 22. dubna,
doposud nejsou nominace zveřejněny. Ze všech kandidátů odborná porota následně vybere 12
finalistů. Porotci vybírají i stromy,
kterým udělí čestný titul Strom
hrdina. Jedná se o symbolické ocenění stromům, které přežívají v nepříznivých podmínkách, ohrožuje
je kácení, vandalismus nebo jiná
lidská činnost. Od 21. června až
do 12. září se rozhoduje o vítězi ve
zpoplatněném hlasování. Získané
prostředky putují na nové výsadby
a ošetření stromů. Podpořit strom
je možné dvěma způsoby, prostřednictvím DMS a online na www.
stromroku.cz.

PROSTĚJOV Statutární město
Prostějov připravilo další turistický okruh vhodný nejen pro
komentované prohlídky, ale zejména pro individuální procházku městem. Okruh nese název
Po stopách Jano Köhlera a je zaměřen jak na sgrafita v exteriéru,
tak i výzdobu interiérů prostějovských kostelů.
„Jsem nesmírně ráda, že se nám podařilo připravit další zajímavý okruh
nejen pro turisty, ale i pro místní,
protože často chodíme kolem domů
na náměstí, aniž bychom si všimli,
jak zajímavá je jejich výzdoba a jakou
vlastně mají historii. Sgrafit si většinou všimneme jen na fasádě zámku
na Pernštýnském náměstí, ale domů
se sgrafity je v Prostějově více. Třeba úžasný dům známý jako Hanačka. Stejně jako je i více stop tohoto
výrazného umělce v našem městě.
A vlastně nejen v exteriéru; stopy
Jano Köhlera nalezneme v kostele
Povýšení sv. Kříže nebo v kostele Sv.
Cyrila a Metoděje,“ říká náměstkyně
primátora Milada Sokolová.
Okruh Po stopách Jano Köhlera
zahrnuje 10 zastavení od Součkova

domu (Hanačky), přes zámek na
Pernštýnském náměstí, dům U Tří
zajíců na Perštýnském náměstí, dům
U Zlaté studny na náměstí T. G. Masaryka, dále Vrlův nájemní dům na
náměstí E. Husserla, interiér kostela
Povýšení Sv. Kříže a kostela Sv. Cyrila a Metoděje. Na náměstí T. G. Masaryka nalezneme Köhlerovy stopy
ještě na domě U Měsíčka. Také na
Městském hřbitově za Brněnskou
ulicí jsou umělecká díla Jano Köhlera, a to konkrétně náhrobek na hrobce rodiny Součkových a náhrobek na

hrobě Karla Dostála – Lutinova.
Letáček s mapkou a fotografiemi
okruhu Po stopách Jano Köhlera si
zájemci mohou stáhnout na internetových stránkách města Prostějova
v sekci Volný čas.
Inspirací pro vytvoření individuálního prohlídkového okruhu Po
stopách Jano Köhlera bylo vydání
knihy Jano Köhler, kterou zpracoval
prostějovský historik Karel Kavička, a která vyšla za podpory města
Prostějova a Olomouckého kraje
v roce 2018.
(red)

Michal SOBECKÝ

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.
¡±Ó±¦£¤¤Ļ¨Ĵ¢¯¦
Æ¡¦ÓÓ¤Ä6 ¾¡-

I Prostìjov bude mít
zHOÉ]NRYRKQL

Vydejte se d2QUVQR¾EJ,CPQ-ÓJNGTCq
„Podpoříme výstavy, festivaly,
výrobu ﬁlmů i folklor,“
vypočítává Milada Sokolová
PROSTĚJOV Radní rozhodovali minulý čtvrtek o poskytnutí
dotační podpory z letošního rozpočtu města Prostějova. O některých dotačních částkách do
kulturní oblasti, nad rámec pravomoci radních, budou rozhodovat
zastupitelé na svém jednání v úterý 20. dubna.
„Peníze by měly podpořit různé
kulturní projekty, jako jsou výstavy
nebo například hudební festivaly.
Financovat by se touto cestou měla
třeba doprava a pojištění uměleckých děl, pronájmy, reklamy, tisky,
osvětlení, ozvučení a podobně,“

uvedla náměstkyně prostějovského
primátora Milada Sokolová, která
má kulturní oblast ve své pracovní
náplni. Jak doplnila, magistrát se
bude touto cestou podílet také například na výrobě kamenů zmizelých obětí 2. světové války.
Finance odsouhlasené na jednání
Rady města Prostějova podpoří také
například celoroční činnost pěveckých sborů, loutkářů, tělovýchovné
jednoty či klubů. „Zastupitelům dále
předkládáme k odsouhlasení například návrh na podporu přípravy
2. části videodokumentu Prostějov
XXI. století – Doba koronavirová, na

zajištění projektu Kolona vítězství –
po stopách hrdinů, na tisk publikace
Prostějovské hostince v historických
fotografiích. Dotační podpora půjde
také národopisným a folklorním
nebo studentským souborům. Takto
poskytnuté peníze mohou být využity například na financování práce kameramana, asistenta kamery,
střihače, zvukaře nebo na pronájem
techniky, propagaci, stravu a pitný
režim a tak dále,“ vyjmenovala ve
zkratce náměstkyně Sokolová s tím,
že celkem by tak do kulturní oblasti
mohl jít necelý jeden milion korun.
(mik)

-MJIDOF<HµI<R@=P?<GnÁKJCµ?FP

PROSTĚJOV Jak už Večerník
informoval, loutkoherecký divadelní soubor Pronitka se kvůli
pandemii koronaviru musel z prostějovské sokolovny přestěhovat
na internet. Na jeho YouTube kanálu nedávno přibyl nový kus.
Po příběhu Honza hádanek král se
tentokrát jedná o známou pohádku
O perníkové chaloupce. „Bylo to
moc prima. Synovi se nejvíc líbila
loutka ježibaby a veverky, kterou
také hned po skončení namaloval
a přes Facebook jsme divadelníkům
kresbu poslali. Vrhl se do toho s nad<¾\PCO[RQJ¾FGMFQRNP÷PÆQLGFPQFWEJÆXK\W¾NPÊGHGMV[UKKPCKPVGTPGVWWEJQX¾šením, ostatně za poslední obrázek XCLÊLGFKPGéPÆMQW\NQNQWVMQXÆJQFKXCFNC
Foto: www.youtube.com
ježka dostal nádherného plyšového
zajíce,“ popsal Večerníku Martin, je- Obě pohádky a řadu dalších kratších vi- lidé najdou také ve facebookové skupiden z prostějovských rodičů.
deí souvisejících s loutkovým divadlem ně Loutkové divadlo Pronitka. (mls)
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Jano Köhler * 9. 2 1873 Brno + 20. 1. 1941 Brno
Jeho životní a profesní příběh je příběhem polovičního sirotka, který se obětavostí své matky,
sestry Růženy, tety Marie a vlastní pílí vypracoval
na významného umělce.
Narodil se ve smíšeném česko-německém manželství. Otec Johann Köhler byl kočím Městské dráhy
v Brně a brzy po narození syna zemřel. Matka Růžena Ježková pocházející z Nenkovic u Kyjova byla
posluhovačkou v brněnských měšťanských domácnostech. Už od dětství rád kreslil, proto po maturitě
na gymnáziu pokračoval ve studiích na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (maturita 1897).
V roce 1900 absolvoval Akademii výtvarných
umění jako žák profesora Františka Ženíška.
V době studií ho výrazně ovlivnil architekt Kamil
Hilbert, se kterým spolupracoval na výzdobě fasád domů v Lounech. Po studiích se usadil v Nenkovicích a od roku 1926 ve Strážovicích u Kyjova.
Zde žil s rodinou až do smrti.

Akademický malíř Jano Köhler byl významným
umělcem v oblasti moravského lidového umění,
v technice ornamentu a v oboru fresky a sgrafita.
Byl označován jako „malíř chrámů“, ale podílel
se také na výzdobě profánních budov. Byl vynikajícím grafikem a ilustrátorem. Vytvořil vlastní ozdobné písmo a iniciály. Jeho díla můžeme
zhlédnout na různých místech Čech a Moravy,
například v Olomouci a na Svatém Hostýně.
Nejvíce děl však vytvořil v Prostějově. Našel
zde celoživotní přátele. Patřila mezi ně rodina
stavitele Václava Součka a farář, spisovatel,
překladatel a vůdčí osobnost Katolické moderny P. Karel Dostál-Lutinov. Byl jeho mecenášem
a podporovatelem. Zadával mu také zakázky
na ilustrace do časopisů Nový život a Archa,
knih, básnických sbírek a obrázků svatých a pohlednic pro družstvo Ikonia.
Hana Bartková

společnost

WWW.VECERNIKPV.CZ

23

19. dubna 2021

*¡01,-û¡/,!60*"1&`1í+" %1í'¡ 6ÆO÷ąXwGLKO\CM¾\CNKRąGUVQUCOKRQO¾JCLÊ
Příznivci pořádku sbírali odpadky.
Čekala je mrtvá koza i kondomy

.KFÆWMNÊ\GNKCéKUVKNKRąÊTQFW%QPCNG\NK\VQJQLGCåUOWVPQ

Foto: internet

PROSTĚJOV V příkopech kolem silnic, na okrajích polí, ale také třeba v lesích.
Lidé jsou schopni vyhodit cokoli a kamkoli. Každoročně se o tom přesvědčují
nejen cyklisté, řidiči nebo pěší, ale zejména dobrovolníci. Ti, kteří se účastní
akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Ta je tradičně naplánovaná na sobotu 24.
dubna, někteří už se chopili díla individuálně. Jak se ale ukázalo, bylo moudré
rozhodnutí: bince po nepořádnících bylo dost.

Michal SOBECKÝ
V jedné ze skupin byl i Radomil Holík, který
v minulosti větší akce úklidového typu pořádal.
Nyní se zúčastnil jako „řadový uklízeč“, který čistil břehy říčky Brodečky u Kobeřic v rámci individuální akce uspořádané obcí Hradčany-Kobeřice. „Kromě běžného komunálu jako plasty, sklo
a různých odpadků, co jsou lidi schopni vyhodit,
tak jsme našli hned u cesty uhynulou kozu. Buď
utekla a zemřela, nebo ji někdo už mrtvou vyhodil. Taky jsme našli pár pneumatik,“ vypočítává
„nalezené poklady“.
Také ve Vrbátkách se pustili do úklidu. A i tam
se obec přizpůsobila aktuální situaci. „Bylo vyhlášeno, aby lidé udělali individuální skupinky,
vyfotili se s úlovky a poslali to na Facebook kul-

turní komisi,“ uvedl starosta obce Pavel Novotný.
A i tamní sběrači byli úspěšní. Zjistili, že se v okolí
Vrbátek, Duban a Štětovic nalézá spousta pohozeného skla, kovového odpadu nebo třeba nůž.
Osazenstvo Zlaté farmy pak pro změnu dalo
k dobru další, ne zcela obvyklý nález v podobě
několika balení kondomů.
„Sama jsem s manželem naplnila čtyři pytle. Ale
mám pocit, že je to snad nikdy nekončící příběh,“
povzdechla si nad nepořádností ostatních Milada
Sokolová, náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov. Naopak Radomil Holík je optimistický.
„Odpadu bylo méně než loni. Asi to je po těch pěti
letech znát, že když se to opakuje, už toho není tolik,“
dělí se o svou zkušenost.
Přinejmenším Prostějov pak zažije ještě jeden úklid.
Společně na to všichni letí tuto sobotu 24. dubna.

Kostelečtí házenkářští mládežníci
uklidili cyklostezku mezi
Prostějovem a Kostelcem na Hané
KOSTELEC NA HANÉ, PROSTĚJOV
Už více než rok jsou všechny děti bez
jakéhokoliv podloženého argumentu v domácím vězení, bez možnosti se
účastnit jakýchkoliv organizovaných
aktivit. Kostelečtí házenkáři se ovšem odmítli oddávat trudnomyslnosti
a v rámci akce Ukliďme Česko se rozhodli vlastními silami vyčistit okolí
cyklostezky z Prostějova do Kostelce na
Hané.
Na ráno poslední březnové soboty byl naplánován dvojí sraz. Jedna skupina vyrážela z Kostelce na Hané a druhá proti nim z Prostějova.
Všichni byli vybaveni pytli a rukavicemi, akce
mohla odstartovat. Už začátek v obou městech
dal pořádně zabrat. V Kostelci za občerstvením
Depo byl skutečný „ráj“ odpadků a opravdové
malé smetiště se nacházelo rovněž v Prostějově u říčky Hloučely poblíž všech tří mostů.
Uklidit tato hnízdečka nepořádníků stála děti
i dospělé kus poctivé dřiny.
A to zúčastněné ještě čekaly další kilometry
cyklostezky. Hustota znečištění sice již nebyla tolik intenzivní, nicméně hřbety nadšenců
se ohýbaly stále dost často. Jak se obě party
k sobě postupně přibližovaly, únava narůstala a hlad sílil. Meta byla jasná: setkání obou
skupin na mostě přes řeku Romži. A tam
čekal opět pořádný díl práce. Doslova svinčík
nadělaný lhostejníky namotivoval všechny
zvládnout i s únavou v těle ještě tuto poslední
výzvu. A pak už hurá na oběd! Ne jen tak ledajaký, oheň udělal ze špekáčků přinesených
v batůžcích lahodný pokrm, který v cuku letu
skončil beze zbytků v prázdných žaludcích
všech házenkářů.

Seriál NAUČNÉ STEZKY
PROSTĚJOVSKA - 11. díl
Připravil: Michal Sobecký

Nohy vás bolet nebudou...

Ministezka vás provede svìtem

ovocných stromù a keøù

Chcete nějakou opravdu nenáročnou procházku, ale zároveň zajímavou? Jeden tip bychom pro vás
měli. Zkuste Dřevnovice! Dosud
jsme se pohybovali poli, lesy nebo
po loukách. Stezka, kterou vám
představíme tentokrát, je však
zcela unikátní, neopouští totiž
samotnou obec. Nejde však o jediný unikát. Dřevnovická stezka
v klidu může aspirovat na nejkratší naučnou stezku v České republice, protože má jen necelých sto
metrů!
A na ní opravdu nezabloudíte. Z jednoho konce stezky dohlédnete na
druhý, jde vlastně jen o krátký okruh,
který vás provede pod dvěma branami z maliní. A právě ovocné stromy
a keře jsou tím, co naučná stezka
představuje. V dřevnovické ovocné
zahradě tak najdeme celou řadu odrůd dřevin. Od těch vcelku běžných,
jako jsou slivoň nebo hrušeň, až po
mišpuli nebo muchovník či dřín.
A věděli jste, že černý jeřáb se nazývá
také temnoplodec? Ne? Tak to jsme
na tom stejně.
Na této naučné stezce pak žádné
tabule fakticky nehledejte. Pouze
na dvou místech a dále u vchodu
je jedna, která říká, kde co roste. Je
jen trochu škoda, že zde na nějakém panelu nejsou umístěny i bližší

4CTKVCCNGOQER÷MP¾0CWéP¾UVG\MCX&ąGXPQXKEÊEJO¾OPQJQdPGLq
Foto: Michal Sobecký

informace o odrůdách doplněné
fotografiemi. Ostatně zahrada je
přístupná po většinu roku. A když
někdo špatně návštěvu načasuje,
s představivostí by mu pomohly
pěkné barevné snímky.
Nicméně stezka nenabízí jen dřeviny, ale taky příjemné a zároveň klidné posezení uprostřed obce. Mile
pak působí taky výzdoba ovocné
zahrady. Momentálně se zde nachází
velké slaměné postavy zvířat, k vidění je dokonce i lev. K tomu nechybí
ani velikonoční ozdoby. Taky v okolí
jsou pak různé cestičky a možnosti
procházky, ať už k božím mukám,
nebo do nedaleké růžové zahrady,
menší sestřičky té ovocné. Celkově
pak Dřevnovice působí úpravným

Nauèná stezka
Ovocná zahrada
Umístìní:
centrum
Døevnovic
Vznik:
2015
Délka:
95 metrù
Poèet zastavení:
1
Téma:
ovocné
døeviny
dojmem a jen vylepší pocit z procházky naučnou stezkou.
A závěrem malá, ale užitečná rada.
Návštěvu doporučujeme v příštích
týdnech, kdy by velká část zdejších
dřevin měla začít kvést.

/CNÊMQUVGNGéVÊJ¾\GPM¾ąKRQOQJNKRąÊTQF÷RąKFQDTQXQNPÆO×MNKFWE[MNQUVG\M[ Foto: Patrik Coufal

„Naším přáním teď zůstává, aby vyčištěná
cyklostezka zůstala čistou i nadále a všechny ty pet láhve, plechovky, sklenice, obaly
od pamlsků či použité ubrousky už nikdo
nikdy v přírodě nemusel nacházet. A co naši
házenkáři nejčastěji uklízeli? Byly to především zmíněné ubrousky. Ty papírové se sice
rozloží, ale jejich rozklad trvá i dlouhé měsíce
a mezitím jsou bohužel nechutnou součástí
našeho okolí. U těch „voňavých“ dětských
je to ještě horší. Ty se s ohledem na délku
lidského života nikdy nerozloží, protože jsou
plastové a stávají se tak ještě nechutnější trvalou součástí toho, co v přírodě zbylo. Dalším
typickým odpadem byly především obaly
od Hašlerek a ostatních bonbónů, o nichž se

stále spousta lidí domnívá, že jsou pouhými
v přírodě rozložitelnými papírky. Jenže tomu
je právě naopak. O pozůstatcích po kuřácích
snad ani netřeba hovořit. Kuriozitou pak byly
mraky malých kousků roztrhaných jízdenek
odhozených z vlaků,“ přiblížil Večerníku hlavní trenér miniházenkářů TJ Sokol Kostelec
na Hané HK Patrik Coufal.
„Všem zúčastněným nadšencům patří velké
poděkování a respekt za obrovský kus práce,
který pro přírodu udělali. V plném důsledku
potvrdili, že zlo, které je na dětech nyní v nedozírném měřítku za poslední rok pácháno, jsou
sami schopni oplácet dobrem. A to je dobře,“
zdůraznil na závěr Coufal stěžejní myšlenku
dobrovolné akce pro nezištnou věc.
(son)
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„Uklízejme
Hlouèelu i sami,“
Y\]ÙYDMÉ3URVWÈMRYDQ\
Milada Sokolová
D(YD=DWORXNDORY½

PROSTĚJOV „Ukliďme Česko“
i „Ukliďme svět“ jsou dobrovolnické úklidové akce, které probíhají na území celé České republiky. Jejich cílem je odstranit
nelegálně vzniklé černé skládky
a nepořádek. Letošní úklidovou
akci budou organizovat Statutární
město Prostějov, Okrašlovací spolek města Prostějova a ČSOP Iris.
„Opět bych se chtěla obrátit na
obyvatele města, kteří využívají
k procházkám břehy řeky Hloučely,
zda by si vzali s sebou pytel či tašku
a sesbírali odpadky při kterékoliv své
procházce touto lokalitou. Pomůže
se tím přírodě, a to nejen v době organizovaných akcí,“ apeluje náměstkyně primátora Milada Sokolová,
která má oblast životního prostředí
ve své pracovní náplni a doplňuje:
„Když to tak udělá každý z nás, tak
čtyřiadvacátého dubna, na kdy ej
naplánován společný uklízecí den,
nebudou muset být přistavené kontejnery zcela přeplněné. Co jsem ale
měla možnost vidět, čeká nás dost
práce,“ připustila Sokolová, že tato
sobota bude mít svůj smysl. „Do
úklidu se pustíme v souvislosti s datem Dne Země. Lidé by se mohli
s dětmi zapojit a ukázat jim, co je
správné,“ uzavřela svůj apel náměstkyně primátora Milada Sokolová.
A kdo má například daleko k řece
Hloučela, může se zapojit do úklidu
v jižní části města Prostějova. „Budeme velmi rádi, když naši výzvu vyslyší co nejvíce občanů. Při vyvěšování
samoobslužných stezek na Hloučele
jsme byli zděšeni, kolik odpadků se
všude válí. Na některá místa biokoridoru jsme se téměř styděli naše zastavení dávat,“ vzkazuje Eva Zatloukalová z ČSOP Iris.
(red)
Více k akci najdete na www.uklidmecesko.cz/aboutzakladniInformace/

pandemie
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lůžka intenzivní péče je stále konstantní,“
informovala Večerník Radka Miloševská,
tisková mluvčí společnosti Agel provozující Nemocnici Prostějov.
Hned nato potvrdila optimistickou zprávu, nemocnice od tohoto týdne začíná postupně obnovovat plánovanou péči. „Od
pondělí devatenáctého dubna opět zahájí
provoz ORL (ušní, nosní, krční) lůžkové
oddělení a akutní ORL ambulance. Tato
pracoviště nebyla v provozu od podzimu
loňského roku z důvodu koronavirové epidemie, kdy zdravotnický personál musel
být alokován na covidové jednotky prostějovské nemocnice,“ uvedla Miloševská.
(mik)

K nedělnímu poledni 18. dubna registrovala Krajská hygienická stanice
MIROSLAV ÈADA
v Olomouci celkem už 88 784 pozitrenér)
tivně(hlavní
testovaných osob
na covid-19
v Olomouckém kraji od začátku pandemie. Je to o 1 565 případů více než
týden předchozí. Aktuálně je z koro-

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

naviru vyléčeno už 81 994 lidí a od
začátku pandemie na jaře loňského
roku už proběhlo v Olomouckém
kraji testování u 343 293 obyvatel.
Aktuálně je covidem-19 nakaženo
v kraji 5 138 lidí. Nejvíce v Olomouci (1 305), Prostějově (774), Přerově
(522) a Šumperku (485). V Konici je
aktuálně virem covid-19 infikováno
120 osob. Od začátku pandemie pak
PETRÁŠ
na LUBOMÍR
koronavirus zemřelo
v Olomouckém(asistent
kraji 1 586 lidí. trenéra)
Z poklesu nově nakažených obyvatel
má radost také hejtman Josef Suchánek. „I když jsem byl několik týdnů

PROSTĚJOV Statistická čísla o nových případech covid-19
v Olomouckém kraji jsou opět velice optimistická. Zatímco předminulý týden bylo pozitivně testováno 1 846 osob, a to se ještě ke
všemu na Velikonoční pondělí skoro vůbec netestovalo, během
uplynulého týdne přibylo „pouze“ 1 565 nových případů koronaviru. To je další mezitýdenní pokles, tentokrát o 278 případů. Hejtman
Olomouckého kraje Josef Suchánek tato pozitivní čísla rovněž vítá,
zároveň ale upozornil, že k radosti nad vítězstvím v souboji s koronavirem je daleko. Rozšiřují se totiž případy nákazy cizími mutacemi
covid-19. A dokonce u již očkovaných osob.

dělí a ve čtvrtek,“ říká zástupkyně ředitelky Jana Benešová. Drobný problém
se ale vyskytl. „Byli tady dva rodiče,
kteří s tím měli problém. Ale třídní učitelka zatelefonovala, vysvětlovala a proběhlo všechno v klidu,“ dodává.
Určitou výhodu za současné situace
mají malotřídní školy. Do nich se totiž
mohli vrátit všichni žáci. „My už jedeme normálně, kromě tělocviku a hudební výchovy. Máme běžný rozvrh
a jedeme tak, jak jsme byli zvyklí. Malotřídky v tom mají velkou výhodu.
Děti nijak nemusíme dělit, fungujeme
normálně – kromě roušek a testování,“
poznamenala ředitelka myslejovické
malotřídky Alice Lorencová. A jak
vše probíhá? „Jak slyším z televize, že
testy bolí a podobně, není to pravda.
Holt musíme jít do toho s pokorou.
Nemáme ale u nás nikoho, kdo by
testy odmítl. Rodiče se přišli podívat,
některé děti to i baví, je to pro ně něco
nového,“ dělí se Lorencová o zkušenost z „terénu“.
Učitelé však žehrají na způsob provádění testů. Nelíbí se jim jejich typ, na

což už při začátku testování poukazoval ředitel nezamyslické školy Petr
Jordán. A přidávají se i jeho kolegové.
„Mysleli jsme si, že budou knížečkové
testy a pak nám poslali takovou hrůzu. Je tam hodně úkonů a malé děti
to prostě nejsou schopné zvládnout
samy,“ konstatuje Marcela Melková
z určické základky.
Podle zjištění Večerníku proběhlo testování dětí na covid-19 v průběhu prvního týdne školní docházky po návratu školáků do lavic bez problémů i na
městských základních školách. „Vše
proběhlo naprosto v pohodě, původní
obavy nás i rodičů se během týdne naprosto rozptýlily. Při pondělních prvních testech byli například u prvňáčků
přítomni rodiče, ve čtvrtek pak už
nepřišli, protože získali důvěru. Děti
berou testování v pohodě, žádné trauma z toho nemají. Mohu prozradit, že
během prvních dvou sérií antigenního testování jsme neměli na škole ani
jeden případ pozitivity na covid-19,“
informovala Petra Rubáčová, ředitelka Základní školy Dr. Horáka.

Testy dopadly s negativními výsledky
také na Sídlišti Svobody. „Žádného
pozitivně testovaného žáka nemáme,
takže se nám docela ulevilo. Děti celé
testování neberou nijak těžce, dokonce bych řekl, že se tím i baví. Testování se u nás podařilo vždy stihnout
ještě před vyučovací hodinou, takže
výuka byla ovlivněna jen velice minimálně. V pondělí i ve čtvrtek tu bylo
i pár rodičů a nevidím důvod, proč
bychom jim nemohli povolit účast,
aby na své děti dohlédli. Vše probíhá
v pohodě a jsem přesvědčen o tom,
že stejné to bude o nyní, kdy do školy
přijde druhá skupina žáků,“ sdělil Dalibor Ovečka, ředitel ZŠ Jana Železného v Prostějově.
Do příštích dnů je otázkou, zda nakonec stát právě způsob provádění testů
nepřehodnotí. Hovoří se například
o něco šetrnějším testování ze slin.
(sob, mik)

NCJ?PEÁN@
Knihovny jsou
NRQHÄQÈRWHYÔHQÅ
Prostějov (sob) - Částečné rozvolnění prospěje čtenářům, především
ale knihovnám. Právě ty mohly být
od minulého pondělí otevřeny. A
velká část této možnosti využila.
Otevřeny jsou tak brány prostějovské knihovny, zatím však funguje jen
čítárna a celkově spodní část. Mezi
regály se nedostanete. Otevřeno
mají i knihovny v Kostelci na Hané
či Ondraticích. V Mořicích si ještě
lidé chvíli počkali, od 15. dubna je
však tamní zámecká knihovna rovněž otevřená.

/LGÅSRWÈvLOL
zdravotníky
Prostějov (sob) - Milé překvapení
zažil zdravotnický personál prostějovské nemocnice. Někdo se totiž
rozhodl, že mu na dálku poděkuje. A
to tou nejméně očekávanou formou.
„U vchodu naší nemocnice jsme
nalezli strom vzkazovník s krásnými vzkazy pro zdravotníky. Moc si
toho vážíme, a kdo bude chtít, může
přijít přidat další vzkaz,“ vzkazují na
facebookové stránce z nemocnice
neznámému dárci. Vzkazovník lze
najít při vstupu do novější části nemocnice, přímo před foyer.

5<&+/ë9(ÿ(5NÍK

JAKUB KRÈMAØ
(statistik)

Zdroj: KHS Olomouc

PAVEL NAVRÁTIL
(lékaø)
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Podobně jako Solange Soares vede
mládežnické volejbalistky vékáčka a současně má svou roli také
u áčka žen. Dělat masérku ji baví,
v pouhých pětadvaceti letech má
k plejerkám věkově blízko, coby kamarádka pečuje o jejich těla i duše.
Kromě toho volejbal pořád sama
hraje za druholigové TJ OP Prostějov (pokud neplatí zákaz vinou
hygienických opatření) a několikrát
byla coby náhradnice nachystaná
naskočit i z lavičky VK do extraligy.
Svou premiérovou masérskou sezónu v mančaftu zvládla výborně, proto pokračuje.

IVANA
KRATOCHVÍLOVÁ
(masérka)

Přispívá i vlastními doktorskými radami, a navíc v současné koronavirové době začal nově plnit též úlohu
týmového COVID manažera, kterého musí každý oddíl mít.

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

začního týmu šestnáct hráček:
nahrávačky Kateřina Valková (UP
Olomouc), Simona Bajusz (Dukla
Liberec) a Květa Grabovská (KP
Brno), blokařky Veronika Trnková
(Dukla Liberec), Barbora Purchartová, Pavlína Šimáňová (obě Olymp
Praha) a Ema Kneiflová (UP Olomouc), smečařky Eva Hodanová
(Olymp Praha), Lucie Nová (UP
Olomouc), Eva Svobodová (Dukla
Liberec), Magdalena Bukovská (TJ
Ostrava) a Denisa Pavlíková (KP
Brno), univerzálka Klára Žarnovická (TJ Ostrava), libera Veronika
Dostálová (Dukla Liberec), Adéla
Chevalierová (TJ Ostrava) a Daniela Digrinová (KP Brno).
K těmto plejerkám se minulé pondělí 12. dubna připojila dvojice
Andrea Kossányiová (smečařka)
a Gabriela Orvošová (univerzálka) z polského BKS Bielsko-Biala.
„V nejbližší době po skončení svých

Jehlářové (Washington University,
USA).
Téměř za dveřmi jsou také tři přátelské duely proti Polsku (28., 29. a 30.
dubna v NSC Prostějov), ale o nich
i dalším průběhu „repre“ přípravy
v Prostějově zase až příště.

2TQUV÷LQXUM¾RąÊRTCXCXQNGLDCNQXÚEJTGRTG\GPVCPVGMè4D÷åÊPCRNPÆQDT¾VM[
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klubových povinností pak dorazí
i zbylé tři nominované,“ potvrdil Athanasopoulos, že již netrpělivě očekává
příjezd smečařek Michaely Mlejnkové (Allianz Stuttgart, Německo)
a Petry Kojdové (UTE Budapešť,
Maďarsko) i blokařky Magdalény

yy Můžete se ještě krátce ohlédnout za uplynulou klubovou sezónou?
„Nevyšla nám, výkony nebyly podle
našich představ. Což platilo ve většině zápasů dlouhodobé části extraligy
i v pohárových soutěžích, všechno pak
vyvrcholilo v nepovedeném ligovém
čtvrtfinále proti oslabenému Olympu
Praha.“
yy Potěšila vás za dané situace opětovná pozvánka do reprezentačního týmu?
„Samozřejmě, a moc. Věřím, že čas
strávený v nároďáku bude pro mě
správným impulzem pro další sezónu.

EXKLUZIVNÍÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

Do reprezentace jsem se moc těšila,
a to nejen na holky z minulého mistrovství Evropy doma v Bratislavě, ale
tentokrát i na děvčata, se kterými jsem
hrála už v mládežnických výběrech
Slovenska či ve Slávii UK Bratislava.
Konečně se znovu vidíme, popovídáme si. Vždycky jsme tvořily výborný
kolektiv, tím víc to budeme mít jednodušší. A těším se i na tréninky, bude to
něco jiného než v klubu.“
yy Jak vidíte slovenské šance v blížící se kvalifikaci ME žen 2021?
„Naším cílem určitě bude postup. Domácí šampionát 2019 jsme si velice
užily a rády bychom si to zopakovaly. Nejtěžším soupeřem by mělo být
Finsko, s nímž jsme se předloni utkaly
v přípravě na minulou Evropu. Uvidíme, jak se změnil jejich kádr, herní
projev bude asi stejný. Zatím moc nevíme, co čekat od Černé Hory a Kosova. Rozhodně však nejsme ve skupině,

PÚCHOV, PROSTĚJOV Do reprezentace žen České republiky se
žádná ze současných volejbalistek Prostějova nedostala. Přesto
VK své zastoupení v národním výběru má, neboť do toho slovenského byla nominována Karolína Fričová (na snímku). Brzy jednadvacetiletá smečařka nechyběla ve středu 14. dubna na púchovském srazu družstva SR a několika odpověďmi se podělila o své
momentální pocity.

které bychom se měly bát, na
soupeřky určitě máme. A do
boje o jedno ze dvou postupových míst dáme maximum.“
yy Budete i v příštím ročníku
oblékat prostějovský dres?

Smečařka Karolína Fričová
čová
odjela reprezentovat Slovensko
vensko

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

„Ano, mám v Prostějově ještě smlouvu.
A pevně věřím, že
další sezóna bude z naší
strany po všech stránkách mnohem lepší.“

d82TQUV÷LQX÷\čUV¾X¾O/WUÊOGPCRTCXKVVWVQUG\ÐPWq

„Zatímco během úvodního týdne
jsme pracovali spíš ve skupinkách na
individuálních herních věcech i na
kondici včetně častějších pobytů v posilovně, druhý týden byl už víc o volejbalu a týmových prvcích. Na sehrávání kolektivu budeme s přibývajícím
časem dělat samozřejmě čím dál víc,“
vyložil hlavní trenér ženského výběru
ČR Giannis Athanasopoulos.
Od začátku hanáckého kempu
makalo pod vedením jeho reali-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Soustředění volejbalistek České republiky v Prostějově
pokračuje přesně podle plánu. Od
pondělí 12. do pátku 16. dubna
reprezentantky absolvovaly v hale
Národního sportovního centra PV
svůj druhý tréninkový týden v přípravě na blížící se kvalifikaci Mistrovství Evropy žen 2021 i další mezinárodní akce.

Prostě (son) – Patnáctý rok svého
Prostějov
působení ve volejbalových službách VK
působe
Prostějov brzy načne lékař klubového
Prostěj
A-družstva Hanaček Pavel Navrátil.
A-druž
Vedle toho
t nadále pokračuje i jako člen
realizačního týmu fotbalistů SK Sigma
realizač
Olomouc. „Nedávno v Příbrami mohl
Olomo
díkyy výhře
výý 2:0 celý mančaft oslavit třísté
prvoligové vítězství Sigmy. Člověk je
prvolig
i když tentokrát potřeboval
rád u toho,
t
ošetření a následné vyšetření v nemocošetřen
Roman Hubník,“ svěřil se
nici zraněný
zra
Navrátil s odkazem na obavy o zdravotNavrát
ní stav ostříleného zadáka. Nakonec se
ukázalo, že si „pouze“ narazil žebra a měl
ukázalo
by bý
být v dohledné době v pořádku.
Mimochodem
jeden z gólů na příMim
bramském hřišti vstřelil olomoucký
bra
záložník David Houska, kterému
zá
Pavel už dříve v Mladé Boleslavi
P
zašíval hlubokou tržnou ránu na
noze. „Je moc dobře, že se David
záhy uzdravil a zase dává branky,“ potěšilo Navrátila. Smutný
naopak byl ze smolného osudu
reprezentačních výběrů fotbalisre
futsalistů České republiky, u nichž
tek i fu
v nedávné
nedá minulosti také krátkodobě
působil. A které těsně neuspěly ve
působi
svých rozhodujících kvalifikačních
duelech o postup na evropské šampioduelec
jsem ta utkání v televizi,
náty. „Sledoval
„S
“ povzdechl si známý prosvelká škoda,
š
tějovský doktor.
tějovsk
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Prostějov (son) – Čtyři týdny s volnými víkendy trvalo úvodní období
současné fáze přípravy prostějovských
volejbalistek. V tomto týdnu si ženy
VK užívají volna a od pondělí 26. dubna budou společně pokračovat. „Náš
čtvrtý tréninkový týden byl svou náplní
stejný jako minulý. To znamená jednofázově individuální herní činnosti, kondice, posilovna a jeden den vyhrazený
i doplňkovým sportům, aby se holky
trochu pobavily,“ přiblížil s úsměvem
(staro)nový hlavní kouč vékáčka Miroslav Čada. Vyváženou zátěž podstupovaly bez omezení Iva Šípová,
Klára Dvořáčková, Gabriela Kopáčová, Martina Michalíková, Tereza
Pluhařová, Aneta Weidenthalerová,
Michaela Jurčíková, Kateřina Kvapilová a Petra Kožoušková. „Terka
Baláková se po artroskopii kolene zatím
nepřipojila, ještě je brzy. A později ji stejně uvolníme na beach, kterému se věnuje. Adéla Stavinohová má problémy
se svalem na noze, takže momentálně
chodí jen do posilovny a jinak má klid
na vyléčení. Kája Fričová je pak úplně
pryč, od 14. dubna jí totiž začalo soustředění se slovenskou reprezentací,“
prozradil Čada.

„Nerudovka“
hlásí jen ètyø
i
QDNDzHQÅ
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POJĎTE HRÁT VOLEJBAL!

Michal SOBECKÝ
HOLKY,

PROSTĚJOV Tak to byla jízda! V posledních týdnech mnoha sportovcům
či trenérům postupně dochází trpělivost. Vláda narychlo měnila podmínky
pro sport venku, přepočítala se však,
lidé sezení doma řekli jasné ne. A uplynulou neděli se mnoho z nich sešlo
před prostějovskou arénou TRX. Co
je přivedlo? Dvě skutečnosti. Zaprvé
možnost organizovaně sportovat a zadruhé šance vyjádřit nespokojenost
s nynějšími vládními omezeními.

rozestupů – zacvičit s majitelkou TRX
arény Petrou Strykovou. Nebo si hned
v sousedství zaposilovat a zavzpírat. Děti
pak obsadily plácek u parkoviště, kde na
ně čekala opičí dráha a taky aktivity pro
nejmenší. „Přiměla mě k účasti naše druhačka. A to, aby si zasportovala, když už
nemají tělocvik. Akce je super, sešlo se
nás tady hodně,“ ocenila úsilí pořadatelů
jedna z přítomných žen Zuzana Zapletalová při pohledu na děti skákající v pneumatikách či prolézající potrubím.
Akce to nebyla první, ta úvodní, mnohem menší, se odehrála již před časem.
Pohyb přitáhl dospělé i děti. Dospělí A nyní se víc než kdykoliv jindy ukázalo,
si mohli – s důsledným dodržováním že je o pohyb zájem. „Jsem ráda za to, ko-

lik přišlo dětí, kolik rodičů to neodradilo.
Zájem mě přesvědčil, že cvičit chtějí.
A že nás nelimituje strach z nemoci,
ale pouze opatření a případné sankce,“
konstatuje Stryková, kterou potěšilo, že
příchozí neodradila ani zima a podmračená obloha.
A bylo na nich vidět, že se chtějí bavit,
chtějí se hýbat. „Užili jsme si to hodně.
Oběma dětem to chybí, chodívají do
TRX cvičit. Jsme rádi, že se aspoň něco
děje. Snad se prolomí ledy a bude se
aspoň trochu dát cvičit,“ říká jedna z maminek Marcela Koldová.
Druhý rozměr akce byl politický. Součástí byla i petice vyzývající k otevření

venkovních a vnitřních sportovišť, byť
s omezeními. „Do toho ministerského
veletoče jsme věřili, že mají smysluplný
plán. Jenže pak přišly tři zněny během
osmačtyřiceti hodin. To bylo hodně
silné kafe,“ vysvětluje vznik petice jeden
ze spoluorganizátorů Pavel Dopita. Ten
se ptá, proč není možné, aby i dětem
přinejhorším stačily před sportováním
testy, třeba ze škol. „Proč to nestačí, aby
se mohly hýbat? Vždyť se jedna generace během roku odnaučí pohybu,“ láteří
Dopita.
Lidé si už ale mezitím opatření rozvolnili
sami, nejeden fotbalový tým už začal trénovat, návrat do tréninkového procesu

FGUÊVM[F÷VÊKFQUR÷NÚEJ

lejbalového svazu Prostějov, k čemuž
nyní přidal též návrat na nejvyšší funkcionářský post v rámci kraje.
„Podmínkou mé kandidatury bylo, že
dosavadní předseda a můj kamarád
Kuba Gall sám nebude kandidovat.
Což s předstihem potvrdil, proto jsem
do voleb šel. A teď po zvolení se samozřejmě budu snažit dělat maximum ve
prospěch volejbalu na území našeho
kraje,“ sdělil Honza Zatloukal.
Do výkonného výboru Olomouckého KVS byli za prostějovský region zvoleni ještě zmíněný Jakub Gall
a také Aleš Novák, šéftrenér mládeže
VK Prostějov. Oba pak budou okres-

ní město ze srdce Hané zastupovat
coby delegáti na Valné hromadě Českého volejbalového svazu, stejně jako
sportovní ředitel a nově znovu i hlavní
kouč vékáčka Miroslav Čada.
„Můžu prozradit, že Mirek dostal jako
jediný z navržených delegátů plných
sto procent hlasů, což dokládá jeho
velké jméno i respekt ve volejbalové
komunitě. Celostátní valná hromada
se uskuteční 8. května v Praze a dá
se předpokládat, že snad již reálně
s osobní účastí všech delegátů,“ informoval Aleš Novák, který ve výboru
OL KVS cílí na post předsedy trenérsko-metodické komise.
(son)

DWFGOÊV2TQUV÷LQXVąK\¾UVWREG

PROSTĚJOV Formou internetové
on-line videokonference proběhla
1. valná hromada Olomouckého
krajského volejbalového svazu.
Vzhledem k pokračujícím protikoronavirovým omezením tak měla
stejnou podobu jako předchozí valFOTOGALERIE
né hromady okresní. A díky dobře
klikni na
fungující technice se rovněž obešla
www.vecernikpv.cz
bez jakýchkoliv větších problémů.
1TICPK\¾VQąK\64:CTÆP[O÷NKRNPÆTWEGRT¾EG#NGX[RNCVKNQUGLGLKEJPGF÷NPÊCMEGUG Jejím nejdůležitějším závěrem přitom
UGVMCNCUMNCFPQWQFG\XQW
Foto: Michal Sobecký
je, že vítězem hlasování o předsedu
oznámila i hokejová mládež. Jak to ale nultý ročník a letos ho budeme chtít OL KVS se stal největší favorit Jan
vypadá s dalšími akcemi TRX arény? zopakovat. Ale až v červnu. Ale co nás Zatloukal z Prostějova (na snímku).
„Loni jsme si poprvé vyzkoušeli závod bude čekat v dubnu nebo v květnu, to je Místní rodák se přednedávnem stal
u Hloučely. Domluvili jsme se, že je to ve hvězdách,“ odpovídá Petra Stryková. i (staro)novým šéfem Okresního vo-

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Postupný návrat ke
sportovní činnosti po lockdownu
se za rozvolňovaných hygienických opatření týká i mládežnických volejbalistek VK Prostějov.
Některé z nich restartovaly společnou přípravu již v pondělí 12.
dubna, všechny ostatní pak začínají trénovat od tohoto týdne.
„Jak jsem avizoval už s předstihem, jako první obnovily normální
týmovou přípravu naše juniorky
a kadetky studující specializovanou
sportovní třídu Gymnázia Jiřího
Wolkera. Za dodržování veškerých
platných nařízení využíváme letní
halu TK PLUS u velodromu, neboť v Národním sportovním centru

momentálně probíhá soustředění
ženské reprezentace České republiky. Holky jsou nadšené, že za podmínek stanovených pro sportovní
gymnázia konečně můžou zase trénovat i hrát volejbal,“ těší šéftrenéra
mládeže ve vékáčku Aleše Nováka.
Počínaje tímto týdnem obnoví činnost další členky hanáckého klubu
nižších věkových kategorií. „Začnou
také naše starší žákyně, mladší žákyně i přípravka. A to venku pod otevřeným nebem ve skupinách s rozestupy
tak, abychom rovněž v tomto případě
dodržovali všechna aktuálně platná
omezení proti šíření covidu. Včetně
pravidelného antigenního testování,“
prozradil Novák nezbytné okolnosti.

Kde najdou volejbalové naděje VK dočasný azyl? V areálu TJ
Sokol II Prostějov U Kalicha. „Je
tam hned několik různých hřišť na
jednom místě, s antukovým i umělým povrchem. Vzhledem k současným okolnostem tedy ideální
prostředí. Chtěl bych touto cestou
moc poděkovat vedení Sokola II za
vstřícnost, že nám v momentální
nelehké době umožnilo využívat
jeho tréninkové prostory,“ zdůraznil Novák.
Právě v prostějovském areálu U Kalicha (naproti budově GJW) se od
května rozjedou též nábory nových
malých adeptek hry pod vysokou
sítí do volejbalové přípravky. (son)

Trénovat začínají i žákyně a přípravka VK

8%GPVTWUQEK¾NPÊEJUNWåGDDG\P¾MC\[
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„Některým vyčerpaným zaměstnancům
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jsem nařídila dovolenou,“ prozradila
ředitelka Helena Vránová

PROSTĚJOV Nemalé emoce vyvolalo nařízení vlády o tom, že se
budou muset žáci při návratu do
škol pravidelně testovat. A to navíc
sami. První týden mají nyní školy
úspěšně za sebou a jestli se v něčem
ředitelé a ředitelky shodnou, tak
v tom, že vše proběhlo zdárně. Zejména si mohou gratulovat, že jak
v republikovém měřítku, tak v tom
prostějovském byl záchyt nakažených minimální, případně žádný.
„Celkem bylo testováno i s mateřskou
školou sto deset dětí. Bez pozitivního
případu,“ hlásí například ředitelka určické školy Marcela Melková. Testy si
mají dělat děti samy. Místy ale musí
zaskočit rodiče „Byli všichni fantastičtí, nikdo si nestěžoval, nedávali najevo
své politické názory a ani to, co si o situaci myslí. Spolupráce s rodiči byla
úžasná,“ děkuje na dálku Melková.
Zatím v klidu probíhá rovněž testování
v Němčicích nad Hanou. „Probíhá to
naprosto v klidu. Pozitivní test nebyl
žádný ani mezi učiteli, ani mezi žáky.
„Testování proběhlo dle nařízení v pon-
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Už minulý týden Večerník upozornil,
že v Olomouckém kraji bylo odhaleno zhruba 25 případů jihoafrické
mutace covid-19. „Ten počet stále
přetrvává, a navíc se nám během uplynulého týdne vyskytl další problém.
V tovačovském domově pro seniory
se větší počet klientů i zaměstnanců
nakazil brazilskou mutací. A ve dvou
případech dokonce lidé, kteří již byli
naočkováni oběma dávkami vakcíny
proti covid-19. Zatím jde jen o výjimky, takže vůbec nepolemizuji o tom, že
očkování je správné a určitě pomůže,“

GHQQÉQ½UÕVWQDNDzHQÙFKFRYLGHPYRORPRXFNÅPNUDML

opatrný, teď už z těch čísel začínám
mít opravdovou radost. Pokud dobře
počítám, tak během minulého týdne
zaznamenali hygienici dvanáctiprocentní pokles oproti týdnu předchozímu. A to nemluvím o tom, že klesající tendenci počtu nově pozitivně
testovaných osob zaznamenáváme
v kraji už šestý týden po sobě,“ uvedl
pro Večerník Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje. Vzápětí ale
dodal, že přece jen radost z vítězství
nad koronavirem je stále předčasná.
„Chtěl bych, aby lidé pochopili, že
nejde o žádnou porážku koronaviru,
SOARES
tenSOLANGE
nás totiž bude trápit
určitě ještě
(kondièní
hodně
dlouho. Je totrenérka)
ale pouze první
krok k tomu, abychom se pomalu
začali vracet do normálu a poučili se
také z chyb, kterých se kompetentní
lidé a hlavně také vláda dopustili po
první vlně covid-19. Návrat epidemie
v takovém rozsahu jako na začátku
roku už nesmíme dopustit,“ míní Suchánek, kterého však trápí ještě jedna
věc.

bych jásal,
Jaké„Skoro
je rozdělení
práce radost
a rolí mi ale kazí
mutace,“
říká VK?
hejtman Suchánek
v brazilská
obměněném
„realizáku“
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PROSTĚJOV Zatímco celorepublikově v nemocnicích klesá počet hospitalizovaných pacientů s covid-19,
v Prostějově je tomu naopak. Oproti
předminulému týdnu zde zaznamenali mírné zvýšení. I přesto ale v prostějovské nemocnici ode dnešního dne
uvolňují opratě a provoz po delším
čase zahajuje oddělení ORL i jeho ambulance.
„V prostějovské nemocnici aktuálně leží
čtyřiapadesát covid pozitivních pacientů,
z toho devět z nich je v těžkém stavu. Zatímco u standardních lůžek je v posledních
týdnech patrné zlepšení situace a úbytek
pacientů vyžadujících hospitalizaci, tlak na
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COVID-19
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volejbal

ska či okolí, máte příležitost. Oddíl
VK Prostějov totiž během května
a června pořádá nábor nových
adeptek do své přípravky.

Jaké je rozdělení práce a rolí
v obměněném „realizáku“ VK?

HOLKY,
POJĎTE HRÁT VOLEJBAL!

WWW.VECERNIKPV.CZ
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Obecně by se mohlo zdát, že odsun
z pozice hlavního kouče zpátky na
místo druhého kormidelníka po třech
letech hůř ponese. Kdo jej však zná, ten
ví, že si vůbec nepotřebuje honit vlastní
ego a záleží mu pouze na co nejlepším
šlapání kolektivu. Tudíž bere vše se
svým tradičním nadhledem, soustředí se na obnovení dříve tolik úspěšné
spolupráce s Čadou. Navíc mu zůstává
stěžejní podíl na každodenní tvorbě
přípravy i jejím vedení během vlastních
tréninků. O všem podstatném budou
se zkušenějším kolegou průběžně diskutovat tak jako dosud. Petrášův klíčový úkol? Aby se svěřenkyně kvalitní
systematickou prací postupně zlepšovaly jako volejbalistky.

(asistent trenéra)

PAVEL NAVRÁTIL
(lékaø)

Služebně i věkově nejstarší člen realizáku VK zůstává jeho součástí
od vzniku klubu v roce 2007 bez
přerušení až dosud. Během duelů
je nachystán poskytnout hráčkám
okamžitou lékařskou péči, primárně
však jeho pomoc kolektivu spočívá
v něčem jiném. Zásluhou svých četJAKUB KRÈMAØ
ných profesních kontaktů je v případě potřeby okamžitě schopen
(statistik)
zajistit vyšetření u takového kolegy
Stejně jako u Petráše i jeho posta- – odborníka, jaký je podle momenvení v hierarchii mančaftu oslabilo, tálních okolností zrovna potřeba.

Fanoušky oblíbená „Soli“ se vedle
pokračování v péči o mládežnické
hráčky vrací i k práci u ženského
áčka, kterou již dělala několik let po
skončení své aktivní kariéry. Díky
absolvování řady odborných kurzů
i zahraničních stáží a neustálému
sledování moderních trendů si udržuje status kondiční specialistky pro
špičkovou fyzickou přípravu hráček
ve všech směrech. Do své dřívější role postupně vklouzla zpět už
v průběhu této sezóny, k dispozici
teď zůstane i nadále. Jde také o zvýraznění ženského elementu v realizačním týmu: plejerky mohou se
Soares víc řešit například důvěrnější
osobní záležitosti, které by s muži
tolik rozebírat nechtěly.

(kondièní trenérka)

SOLANGE SOARES

rovněž statistik to ale bere naprosto
v pohodě. Jako asistent kouče totiž
spíš zaskakoval a s ohledem na jeho
mimovolejbalové zaměstnání je
Krčmařův návrat k jediné týmové
funkci přirozený. V práci statistika se za dva a půl roku zdokonalil
na vyšší úroveň a během poslední
sezóny nasbíral nové cenné zkušenosti z trenérské branže, jež se mu
mohou v případě potřeby skvěle hodit. Pro komplexní péči o družstvo
v přípravném procesu budou jeho
schopnosti nadále vítány.
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Od pondělí 12. dubna mohou do škol
vstoupit pouze lidé, kteří prošli povinným testováním antigenními testy.
Přesto žáci i zaměstnanci jsou stále
povinni nosit ochranné pomůcky. „Absolutně tomuto postupu nerozumím
a nevidím v něm logiku. Velmi bych

Martin ZAORAL

ocenila přehodnocení tohoto nařízení
a změnu přístupu ministerstva k výuce
negativně testovaných dětí a zaměstnanců tak, aby bylo možné pobývat
v prostorách školy bez roušek a respirátorů,“ vyzývá Petra Klusalová, která
argumentuje zejména zdravím dětí
a kvalitou výuky. „Jako ředitelka a učitelka malotřídní školy mohu z vlastní
zkušenosti potvrdit, že jak malým dětem, tak pedagogům i ostatním zaměstnancům se v rouškách a respirátorech
plných chemických lepidel a umělých
vláken špatně dýchá. Hůře si navzájem
rozumíme, žáci nejsou plně soustředěni, což má negativní dopad na výsledky
výuky,“ podělila se o své postřehy ředitelka školy, která v týdnu učí celkem
12 hodin. Díky tomu má negativní vliv
opatření na děti každodenně přímo
před očima. I proto v celé věci apelova-

OMEZENÝ
PROVOZ
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O tom, že je mezi Prostějovany i lidmi
z celého regionu o vakcinaci proti covid-19 stále obrovský zájem, svědčily
v pátek 16. dubna dopoledne proudy
lidí zejména staršího věku, které mířily
do Společenského domu. Také okolní
zaplněná parkoviště určená výhradně
pro klienty očkovacího centra dávala

Michal
KADLEC

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

tušit, že uvnitř bude „narváno“. Ale jak
Večerník záhy zjistil, celková organizace
očkování první i druhou dávkou vakcíny
je natolik bezchybná, že se nikde netvořily žádné fronty.
„My tady hned u vchodu příchozím poradíme, jak vyplnit speciální dotazník,
a pak je pošleme rovnou k boxu, kde na
ně čekají už lékaři a sestřičky. Opravdu
detailně vše vysvětlíme, takže se stane
jen v ojedinělých případech, že se dotyční přijdou zeptat znovu. Samozřejmě
obrovskou výhodou je, když člověk přijde přesně na termín, na jaký je objednaný. To pak jde všechno jako po drátkách

PROSTĚJOV Dnes je to přesně měsíc a dva dny k tomu, co byl
v Prostějově zahájen provoz očkovacího centra ve všech prostorách
Společenského domu. V prvních týdnech zvládali zdravotníci z prostějovské nemocnice naočkovat 250 až 300 lidí denně, dnes je to
podle zjištění Večerníku skoro až dvojnásobek. Minulý pátek jsme
očkovací centrum opět navštívili a zjistili, že organizace uvedeného
procesu je naprosto bezchybná.

padně zavedení víkendového očkování,
je závislé na počtu dodaných vakcín.
Pokud budou tyto dodávky navýšeny,
rádi bychom kapacitu zvedli na šest set
aplikovaných vakcín denně, případně
zavedli také vakcinaci během sobot,“ dodala Miloševská.

&QDTQXQNPKEG\RTQUV÷LQXUMÆJQOCIKUVT¾VWXwGORąÊEJQ\ÊOFčMNCFP÷X[UX÷VNÊEQOCLÊ
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Foto: Michal Kadlec

provozující Nemocnici Prostějov. Zároveň také vyzdvihla, že v posledních
dnech se dařilo v očkovacím centru ve
Společenském domě aplikovat vakcínu
denně téměř 500 lidem. „V dubnu zde
absolvovalo vakcinaci téměř čtyři tisícovky osob. Další navýšení kapacity, pří-

„K dnešnímu dni bylo zdravotníky provedeno 12 500 vakcinací, což je údaj
celkový, tedy včetně vakcín aplikovaných ještě v nemocnici před otevřením
očkovacího centra ve Společenském
domě,“ sdělila Večerníku Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel

<FTCXQVPÊEKRTQUV÷LQXUMÆPGOQEPKEGFQM¾åÊXQéMQXCEÊOEGPVTWRTQXÆUVCåXCMEKPCEÊFGPP÷
Foto: Michal Kadlec

a očkovaný se tady zdrží skutečně jen asi
patnáct minut. Pokud má po vakcinaci
nějaké problémy, může se na libovolnou
dobu usadit v odpočinkovém boxu a dívat se na televizi,“ popsala jedna z dobrovolnic, která v centru vypomáhá z prostějovského magistrátu.

„Zvládáme už pět set vakcinací denně,“ potvrzuje mluvčí Agelu Radka Miloševská
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sdělil Večerníku hejtmana, kterého
jsme se ještě zeptali, jak je spokojen
s dosavadním průběhem očkování
v Olomouckém kraji? „V rámci možností spokojen jsem. Hrubě jsem však
nespokojen s množstvím vakcín, které
nám zatím byly dodány. Máme v kraji
dvě velká očkovací centra v Prostějově
IVANA
a Přerově. Pokud
bychom ale vakcín
měliKRATOCHVÍLOVÁ
více, určitě bychom neváhali otevřít další (masérka)
centra na severu kraje. Snad
se to zlepší během května, kdy máme
slíbeno razantní navýšení dodávek
vakcín,“ konstatoval Josef Suchánek.

PROSTĚJOV Třeba i tohle může
něco změnit. O zodpovězení zásadní
otázky žádá prostřednictvím otevřeného dopisu ministru školství ředitelka Základní školy a Mateřské školy
Vrchoslavice Petra Klusalová. Zajímá
ji, z jakého důvodu jsou zaměstnanci školy a žáci povinni nosit i nadále
roušky a respirátory, když všechny
výsledky povinného testování byly ve
škole negativní. Odpověď jí do závěru
pracovního týdne nedorazila.

to zařízení povoleny návštěvy.
„Dlouhodobý zákaz nám přinesl
ovoce, z domova se nám podařilo
koronavirus takřka vymýtit. Návštěvy ale probíhají za přísných hygienických podmínek. Příchozí se musí
prokázat buď tím, že mají potvrzení
o negativním testu, nebo jsou naočkováni, či v posledních týdnech už
covid-19 prodělali. Každého z našich uživatelů pak mohou navštívit
pouze dva rodinní příslušníci najednou,“ dodal Libíček.
(mik)

„Nerudovka“
hlásí jen ètyø
i
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naopak jen přihrávají bez podávání
i zakončování.
Pokud tedy srovnáme prostějovské
plejerky pouze ze stejných postů,
vyjde nám následující. Mezi
nahrávačkami chybovala zkušená
Iva Šípová méně než mladá Klára
Dvořáčková
(ovšem
statistiky
nezohledňují jejich klíčová zaváhání
na nahrávce). Z blokařek vyšla co do
chybovosti nejlépe Tereza Blumentritová a nejhůře Kateřina Kvapilová.
Ze smečařek je v čele pomyslného
pořadí Aneta Weidenthalerová, na
chvostu naopak Martina Michalíková. A úplně nejvíc minel ze všech
hráček průměrně dělala univerzálka
Gabriela Kopáčová.
Na závěr připojujeme ještě jednu
důležitou poznámku. Samozřejmě
platí, že čím intenzivněji je ta která
volejbalistka ve hře, tím častěji boduje i chybuje.
(son)

OHO
Chyby na podání + na přihrávce + v útoku = celkovýU Tsoučet,
výsledný průměr na jeden odehraný set.
NAHRÁVAČKY
Iva Šípová
3 + 0 + 0 = 3, průměr 0,06
Klára Dvořáčková
10 + 1 + 0 = 11, průměr 0,21
UNIVERZÁLKY
Tereza Baláková
2 + 0 + 0 = 2, průměr 0,11
Gabriela Kopáčová
32 + 0 + 72 = 104, průměr 1,39
SMEČAŘKY
Aneta Weidenthalerová
8 + 6 + 7 = 21, průměr 0,45
Tereza Pluhařová
7 + 18 + 20 = 45, průměr 0,88
Karolína Fričová
17 + 20 + 40 = 77, průměr 1,04
Martina Michalíková
11 + 15 + 22 = 48, průměr 1,20
BLOKAŘKY
Tereza Blumentritová
2 + 0 + 1 = 3, průměr 0,20
Petra Kožoušková
4 + 1 + 2 = 7, průměr 0,27
Michaela Jurčíková
12 + 1 + 6 = 19, průměr 0,40
Kateřina Kvapilová
38 + 3 + 9 = 50, průměr 0,70
LIBERO
Adéla Stavinohová
0 + 47 + 0 = 47, průměr 0,63

BYLI JSME

INDIVIDUÁLNÍ CHYBY HRÁÈEK
VK PROSTÌJOV V EXTRALIZE
l(1¤5

PROSTĚJOV Nemožnost dělat aktivity, pořádat akce, setkávat se. Podobně jako jiné obory dostala tvrdý
zásah také mateřská centra. Z důvodů vládních protikoronavirových nařízení byla nucena uzavřít.
Nicméně bez aktivity nezůstala.
On-line programy a akce se rozjely
naplno.
„Děláme aktivity venku. Dělali jsme
velikonoční cestu v parku, Ahoj jaro.
Minulý týden něco k dopravě a počítáme, že snad při pěkném počasí budeme
moct dělat od května akce v parku,“
prozradila Jitka Zapletalová z mateřského centra Cipísek. Aktivity přes internet pak provádějí třeba v mateřském
centru Lodička.
Jak ale podobné organizace přečkávají
finančně? Těžce. „Máme možnost žádat na mzdy z programu. O to jsme si
žádat mohli. Uvidíme, peníze od lidí
zatím nemáme, ale něco od státu ano.
Pokud by se mohlo v létě a na podzim

zuje, tato zpráva k nadšení v mateřských
či rodinných centrech nevedla. „Když
se něco rozvolní, bude to určitě dobře.
Nemyslíme si, že to bude o tom, že by
k nám mohly chodit nově maminky.
Pro nás platí pravidla, že se lidi pořád
nesmí scházet,“ smutní Jitka Zapletalová. „Jsme zájmová aktivita a počítám, že
budeme rozvolnění až v poslední řadě,“
přidává Jana Valentová.
(sob)
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normálně fungovat, tak to letos zvládneme,“ oznamuje Zapletalová.
V případě některých jiných zařízení je to
ovšem s podporou od státu horší. „Pracuji jako OSVČ, mám tedy nárok na kompenzační bonus. To je jediná podpora,
kterou jsme od státu dostali,“ uvádí Jana
Valentová z rodinného centra Lodička.
Stát ovšem od 12. dubna oznámil rozvolnění. A to včetně škol. Jak se ale uka-

PROSTĚJOV Koronavirová situace v Centru sociálních služeb je již
plně stabilizovaná. I nadále v největším sociálním zařízení v Prostějově nevykazují jediný případ
nákazy covid-19. A co je rovněž
podstatné, do pohody se už dostávají také členové personálu, kterým
se ještě nedávno v důsledku vyčerpání nevyhýbaly pracovní úrazy.
Ředitelka jim podle vlastních slov
nařídila mimo jiné dovolenou na
zotavenou.
„K dnešnímu dni nemáme covid pozitivního žádného uživatele ani žádného zaměstnance. Nastavená pravidla
zůstávají stejná, pouze s rozdílem, že
ti, kteří jsou očkovaní proti onemoc-

nění covid-19, tak se nemusí testovat.
A pokud tito uživatelé opustí areál
zařízení, nemusí být v karanténě. A to
v případech, jde-li například o hospitalizaci či návštěvu rodiny. Co se týče
aktivit, ty v našem zařízení probíhají
v malých skupinkách,“ uvedla pro Večerník Helena Vránová, ředitelka Centra sociálních služeb v Prostějově.
V celém centru jsou i nadále povoleny
návštěvy. „Návštěvy se buď musí prokázat testem, nebo se testu podrobí
v našem zařízení. Přichází-li s tím, že
jsou naočkováni, prokážou-li se certifikátem, nemusí být testováni,“ podotkla
Helena Vránová s tím, že v tomto sociálním zařízení probíhá i nadále očkování. „Máme naočkovanou většinu

našich uživatelů, někteří očkování odmítli, a to samozřejmě respektujeme,“
konstatovala ředitelka CSSP.
Před třemi týdny Večerník informoval také o tom, že v Centru sociálních
služeb dochází i k úrazům členů personálu vyplývajících z jejich enormní vyčerpanosti. „Pracovníci byli poučeni
o nutnosti odpočinku. I přes to, že se
nemohlo do minulého týdne cestovat
mezi okresy, nařídili jsme některým
odpočinek, a to dovolenou na zotavenou. Nabízeny jsou supervize a personál posílil návratem zaměstnanců
z karantén a pracovních neschopností. Situace je nyní stabilizovaná,“ říká
s odstupem času Helena Vránová.
(mik)

jsem nařídila dovolenou,“ prozradila
ředitelka Helena Vránová
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Už po lednovém comebacku sportovního ředitele klubu na lavičku do role
asistenta a jakéhosi motivátora bylo vidět, že je zpět nejsilnější osobnost celé
organizace. Ačkoliv se Čada snažil držet do jisté míry zpět, aby nenarušoval
pozici Lubomíra Petráše, nešlo autoritu
ostříleného praktika příliš zastřít. Bylo
evidentní, že jestli má český rekordman v počtu získaných mistrovských
titulů u družstva účinně působit, musí
se znovu stát jeho šéfem. K čemuž nakonec došlo. Hráčky prostě potřebují
nad sebou v některých situacích tvrdší
ruku uznávaného odborníka, který nekompromisně zavelí a nepřipustí žádné
pochybnosti či diskuse. Přesně to Čada
opět bude: rozhodovat o nejdůležitějších věcech, udávat směr, udržovat
mantinely správného týmového fungování a vést celou partu při zápasech.

MIROSLAV ÈADA
(hlavní trenér)

LUBOMÍR PETRÁŠ

PROSTĚJOV Jak už Večerník
informoval v minulém vydání,
realizační tým volejbalistek VK
Prostějov prošel dílčími úpravami. Nijak velkými, ale důležitými. Pokud porovnáte jeho
složení ze začátku uplynulé
sezóny a nyní po změnách, zaujme vedle zásadního návratu
Miroslava Čady na post hlavního kouče především početní rozšíření štábu starajícího se o co nejlepší výkony Hanaček. „Během
posledního ročníku jsme usoudili, že aby mančaft dobře fungoval, potřebuje víc systematické péče,“ zdůraznil (staro)nový první
lodivod vékáčka. Pojďme si teď podrobněji přiblížit, co bude mít
kdo v doplněném „realizáku“ na starost.

PŮVODNÍ
zpravodajstvíí
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

„Jde mi o zdraví dětí i kvalitu vyučování,“
vysvětluje Petra Klusalová

MJPnFTPÜI@H<EÁGJBDFP

PROSTĚJOV Z Domova seniorů v Nerudově ulici v Prostějově
ještě zákeřný koronavirus zcela
nevymizel. Ředitel tohoto sociálního zařízení Zdeněk Libíček
v neděli potvrdil, že evidují čtyři
aktuální případy nákazy. Dobrou
zprávou ale je, že v ústavu po řadě
měsíců zákazu konečně obnovili
návštěvy.
„V tuto chvíli máme dva nakažené
klienty domova a stejný počet členů
personálu, kteří mají rovněž aktuálně pozitivní testy na covid-19. Situace ale není nijak dramatická, všich2GVTC-NWUCNQX¾PGTQ\WOÊRTQéPGICVKX- ni vykazují jen lehké příznaky. Jsou
P÷VGUVQXCPÊOWUÊPQUKVTQWwM[
v karanténě a je o ně pečlivě postaFoto: Facebook ráno,“ informoval Večerník Zdeněk
la na co nejrychlejší odpověď ministra Libíček, ředitel Domova seniorů
v Nerudově ulici v Prostějově.
Roberta Plagy.
Reakce zatím nedorazila. „Dopis jsem Od minulého týdne jsou pak v tomprostřednictvím datové schránky panu
mistrovi odeslala ve středu čtrnáctého
dubna. Vím, že už byl doručen, nicRedakce
méně dosud jsem reakci neobdržela,“
9HþHUQtNXPi
prozradila nám v pátek před polednem
Petra Klusalová, která na závěr poděkovala dětem za statečnost, rodičům za
trpělivost, pracovníkům školy za organizaci testování a místním sokolům za
zapůjčení prostor sokolovny, kde testování probíhalo.

STARONOVÝ ŠÉF, KLUCI BEZ EGA 4')+107#0'$#-67.0ª5+67#%'
A „SOLI“
&QOQXUGPKQTčRQXQNKNP¾XwV÷X[
V KRAJI
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Celý dvouměsíční nábor bude jinak úplně zdarma v plné finanční režii VK ProPROSTĚJOV Udělali jsme příliš
stějov.
moc nevynucených chyb a hlavně
proto prohráli, zaznívalo od
POČASÍ
trenérů volejbalistek VK Prostějov
Za hodně nepříznivých povětrnostních podmínek (silný déšť, bouřka apod.) po mnoha střetnutích uplynulé
může být trénink operativně zrušen, o čemž klub bude každou účastnici pře- sezóny jako ústřední důvod
dem informovat prostřednictvím poskytnutého kontaktu. Hlavně však chce- četných porážek. Proto jsme se
me hrát na maximum, jak to půjde!
právě na individuální hrubky víc
zaměřili a zkusili je z dostupných
KONTAKT
číselných údajů podrobněji rozpitvat.
Trenérka mládeže VK Prostějov Ivana Kratochvílová (mobil 604 231 120). Do Nedokonalost základních zápasnáboru se může kdykoliv zapojit nová účastnice bez dřívějšího ohlášení, ale
určitě je lepší se předem přihlásit, domluvit se a případně získat další podrob- ových statistik však spočívá v tom,
že vůbec nezapočítávají například
né informace.
minely v mezihře, kterých se
Hanačky dopouštěly právě dost
často. A těžko lze také porovnávat
chybovost mezi jednotlivými posty,
neboť pouze smečařky se pravidelně
zapojují do všech tří sledovaných
činností (podání, přihrávka, útok).
Například nahrávačky, blokařky ani
univerzálky nepřijímají servis a libera

CENA

Při první účasti v každém týdnu se dívka musí prokázat čerstvě negativním výsledkem antigenního testu na koronavirus. Test mohou provést i koučové přímo na místě před začátkem tréninku za poplatek v ceně testu. Během přípravy
budou dodržována veškerá platná nařízení v souvislosti s covid-19.

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

Děvčata ročníku narození 2010, 2011 a 2012. Zapojit se mohou i úplné začátečnice bez dosavadních zkušeností s volejbalem, které se budou učit základy a postupně pronikat do tajů této krásné hry.

KDO

Venkovní areál TJ Sokol II Prostějov U Kalicha (naproti Gymnázia Jiřího Wolkera).

KDE

Celý květen a červen, vždy každé úterý a čtvrtek od 16.00 do 18.00 hodin.

KDY

Sportovní oblečení a obuv s sebou, přiměřeně aktuálnímu počasí.

JAK

Minivolejbalové sportovní hrátky, tedy seznamování s volejbalovou technikou
a prací s míčem zábavnou formou při pohybových hrách pod vedením profesionálních trenérů VK Prostějov.

MOTTO

PROSTĚJOV Holky, pozor! Jestli chcete hrát volejbal za kvalitní
klub patřící mezi nejužší špičku
České republiky a jste z Prostějov-

/KPKKXQNNGLDDCNQQXÆUURQTTVQQXPPÊJTT¾VVM[
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Naprosto souhlasím s názory, že
šlo o zbytečně unáhlenou reakci
svazu. Před společným hledáním
jiných cest, jak soutěž sportovní
cestou dohrát, dostal přednost direktivní befel od zeleného stolu
nekompromisně ničící podstatu
zápolení na hřišti. Přitom možnosti
rozhodně existovaly. Například
počkat na vypršení domácí izolace
Šelem Brno i Ostravy, nechat je
dokončit poslední duel vzájemného
čtvrtfinále a následné medailové série zkrátit na nižší počet utkání. Jiná
varianta urychlení závěru spočívala
po vzoru ČP v uskutečnění
závěrečného turnaje čtyř nejlepších
celků na jednom místě. Nebo třeba
dvou turnajů Final Four u nejvýše
postavených družstev po základní
fázi, aby měly výhodu domácího
prostředí. Na tohle by se čas do
druhé poloviny dubna téměř určitě
našel.
I liberecké plejerky přes veškerou
zlatou radost, která jim náhle spadla
do klína, netajily své názory, že by
si premiérový titul mnohem raději
vybojovaly přímo na palubovce.
Jen pohodlně vyhovět stanoveným
řádům bez pracnějšího pátrání
po jiných, určitě vhodnějších
možnostech prostě někdy nestačí.
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Fotbal, lední hokej, basketbal, házená,
florbal. Dokonce i futsal. Všechny
tyto kolektivní sporty v České republice velmi pravděpodobně dokážou –
navzdory složité koronavirové době –
plně zkompletovat své profesionální
soutěže 2020/2021. Pokud nedojde
k hodně neočekávaným okolnostem.
Pouze volejbal asi zůstane jediným
týmovým odvětvím, kterému se to
nepodaří. Samozřejmě vinou zrušení
rozjetého play-off UNIQA extraligy
žen ČR a tím předčasného ukončení
celého uplynulého ročníku.
Tenhle kontroverzní krok Správní
rady Českého volejbalového svazu
stále i dost silně rezonuje tuzemskou
komunitou vyznavačů hry pod vysokou sítí. A plným právem. Nejvíc
protestů logicky zaznívá z tábora UP
Olomouc, kde si i ze třetího místa po
dlouhodobé části dělali reálný zálusk
na obhajobu mistrovského titulu. Že
na něj Hanačky měly, to ukázaly už
dříve v pohárovém Final Four včetně
rozhodujícího skolení Liberce. Na
ligové scéně však takovou šanci nedostaly, přednost dostalo urychlené
rozhodnutí ČVS pod tlakem covidových karantén v některých klubech i termínové nouze kvůli květnové
reprezentační kvalifikaci ženského
mistrovství Evropy.

Marek
ekk
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA
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Prostějov – město sportu, taky však Hanácký
Jeruzalém. To jsou dvě asi nejčastější označení, kterých se našemu městu dostává.
Co takhle ale třeba „Moravské Nizozemí“?
Divné? Nesedí vám to? Možná. Přesto však má
velká část Prostějovska právě s touhle západoevropskou zemí ledasco společného. Třeba
rovinatý až nížinatý povrch. Nebo téměř všudypřítomnou zemědělskou krajinu. A hlavně
kola. Ta se podobně jako právě v Holandsku
dají při hezkém počasí vidět téměř všude.
Nejsou to sice tisíce kol, ale stovky rozhodně.
Prostějované jsou známí jako velcí cyklisté,
jezdí do zaměstnání, do škol, kola si mohou
půjčovat na ulicích. A ve městě také funguje
velmi úspěšný cyklistický klub. Přídomky jsou
tak zcela namístě. PROSTĚJOVSKÝ Večerník
nejen z tohoto důvodu pro vás na startu sezóny připravil dnešní tematickou dvoustranu
Texty připravil:
právě na toto téma.
Michal Sobecký

WWW.VECERNIKPV.CZ

téma večerníku
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Cykloturistika+<%<I½EÁQîüÁ
Mírně zvlněný povrch a spousta
menších památek, hlavně však
příhodné terény jak pro silniční
kola, tak pro treková. Ukazuje se,
že Haná s její kopcovitější západní
částí, kde se nachází právě Prostějovsko, je pro cyklisty téměř rájem
na zemi. Ostatně právě řada obyvatel cykloturistikou pravidelně holduje. Obce se jim přitom snaží vyjít
vstříc a zázemí vylepšují či rovnou
budují.
Už před časem se na některých místech regionu začaly objevovat cedulky

„Cyklisté vítáni“. Byly vidět zejména
na Konicku, které trvale láká právě
hlavně na cykloturistiku. Nyní už by se
mohly klidně rozšířit i dál. Řada obcí
si totiž dala práci s tím, aby poskytla
kolařům kvalitní zázemí a prostředí.
Příkladem může být Dobrochov.
Zde je tedy zázemí věnované spíše
těm, kteří dávají přednost elektrokolům. Loni si zde pořídili nabíjecí
stanici a speciálně taky posezení.
Když se k tomu připočte, že náves
před časem prokoukla a navrch byla
opravena silnice od Prostějova, může

se Dobrochov i jako malá víska chlubit pěkným prostředím pro kolaře.
Podobné je to v Konici. Kromě všudypřítomných stojanů na kola je
v plánu cyklostezka až do Kostelce na
Hané, která po letech spánku začíná
konečně dostávat zřetelnější obrysy.
Rovněž v zámku a okolo něj je dobré
zázemí pro cyklisty včetně elektrokolařů – ani zde nechybí nabíjecí stanice.
Směrem na Konici snad chybí jedině
cyklobusy. Ty nicméně brázdí jinak
mnohé silnice a dostanete se jimi
třeba do Protivanova, Drahan nebo

Bukové. Což vzhledem k prudkosti
a zejména délce kopců Drahanské
vrchoviny nejeden kolař jistě ocení.
A jak se cyklistům daří v Prostějově?
Solidně. Město každoročně buduje
nové úseky cyklostezek, z jednoho
konce na druhý už se pomalu po nich
dá dostat – chybí ale propojení s okolními obcemi. Město nicméně nabízí
úschovné boxy u lázní či na hlavním
nádraží a druhým rokem rovněž Bikesharing, čili sdílení kol. Sice se dá ještě
uvažovat o řadě vylepšení, Prostějov
má však už dobře našlápnuto.

(JPKî
nebo
JKM<Q<
0÷MVGąÊE[MNKUVÆéCUGORąGUGFNCNKPCGNGMVTQMQNC6÷OPCDÊ\Ê\¾\GOÊVąGDC&QDTQEJQX
Foto: Facebook
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Někdy je kolo jen lehce rezavé nebo
nedobržďuje. Jindy jede naopak pomalu a ještě je v rozkladu. V prvním
případě si dokáže poradit člověk
sám. Něco nalakovat, něco utáhnout, to většina z nás zvládne. Ve
druhém ale doporučujeme odbornou radu...
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Čtěte na
www.vecernikpv.cz
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PØIJEDE
„ŠAFINA“
I BAROŠ!

Ladislav VALNÝ
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PROSTĚJOV, OSTRAVA Hned dvě atraktivní
akce v polovině května figurují i přes těžkou
covidovou dobu ve sportovním kalendáři
marketingové společnosti TK PLUS. Tou první bude projekt Pomozte dětem, který proběhne v prostějovském tenisovém areálu
15. května. Následovat bude tradiční atletický mítink Zlatá tretra v Ostravě-Vítkovicích.
A chybět by u něj neměli ani diváci!

„Projekt Pomozte dětem bude navazovat na akci Sportovní hvězdy
dětem, kterou jsme pořádali v nedávných letech v Prostějově a Olomouci.
Vždy to bylo v hale, teď se přestěhujeme na tenisové dvorce. Program bude
překvapením, můžu ale prozradit, že
v hlavních rolích se představí Lucie
Šafářová a Milan Baroš,“ prozradila
Petra Černošková, šéfka prostějov-

PROSTĚJOV Největší tenisový
turnaj na území České republiky
MONETA Czech Open se bude
v letošním roce hrát v Prostějově
od 14. do 19. června. Antukoví
specialisté dorazí do dějiště tradičního challengeru rovnou z grandslamového turnaje v Paříži.
„Je to letos opět hodně složité. Průběžně dochází ke změnám v termínovém kalendáři. Posledním velkým zásahem byla změna u Roland
Garros, který pořadatelé o týden
posunuli, a v důsledku toho došlo
k nabourání dalšího programu. S vedením ATP jsme v neustálém kontaktu, na devadesát devět procent se
už s naším termínem hýbat nebude.
Od čtrnáctého června bychom měli
hrát zápasy úvodního kola,“ potvrdila Večerníku termín startu hlavní
soutěže MONETA Czech Open
jeho ředitelka Petra Černošková.
Podle šéfky turnaje je zatím předčasné mluvit o jménech tenistů,
kteří do Prostějova dorazí. Hráče
čeká rozhodování, zda si posunem
termínu prodlouží antukovou část
sezóny, nebo zda dají přednost
přípravě na travnatý Wimbledon.
„Všechno je ovlivněno současnou

SONDA
MICHALA
SOBECKÉHO

ských tenisových projektů v marketingové společnosti TK PLUS.
Výrazným sportovním vrcholem
v rámci celé České republiky pak bude
60. ročník atletického mítinku Zlatá
Tretra Ostrava, kterou TK PLUS Prostějov taktéž pořádá. V letošním roce
přitom bude právě v Ostravě zahájena
evropská atletická sezóna! Stane se tak
19. května. „Těším se na jubilejní roč-

ník Zlaté tretry Ostrava, který bude
prvním velkým mítinkem v Evropě
v letní sezóně 2021. Bude koncipován
jako významná příležitost zejména
pro domácí elitu k plnění olympijských nominačních kritérií,“ nechal
se slyšet ředitel podniku Jan Železný.
„Letos jsme i přes složité podmínky
připravili třetí nejlepší mítink sezóny
s množstvím hvězd. Jsem přesvěd-

čen, že v olympijském roce budou
špičkoví atleti připraveni i v dřívějším termínu a že o kvalitu nebude
nouze,“ dodal Železný. Zda tomu tak
bude i s diváky v hledišti, není v tuto
chvíli ještě jasno. „Dlouhodobě jednáme s ministerstvem zdravotnictví
o výjimce. Věřím, že příznivci na tribunách budou,“ řekl první muž TK
PLUS Miroslav Černošek.
2x foto: internet
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Novinkou bude tenisový turnaj

pro nadìje, nad svìtovým
šampionátem do 14 let otazník

dobou. Hráči se k nám přihlásí, je
otázkou, kteří opravdu přijedou.
V každém případě ale chceme, aby
startovala domácí špička. Myslím
si, že na kurtech uvidíme opravdu
kvalitní antukáře, kteří si uvědomují, že na trávě nemají nějakou
velkou šanci na výrazný úspěch,“
poznamenala Černošková s tím,
že hlavní hvězdou prostějovského
podniku má být i v roce 2021 Jiří
Veselý. „Jsme domluvení.“
Otazník naopak visí nad pořádáním
mistrovství světa družstev do 14 let
World Junior Tennis Finals 2021.
Hrát by se mělo od 2. do 9. srpna,
je ale otázkou, zda situace ve světě
umožní všem týmům přicestovat.
„Bude záležet na průběhu příštích

měsíců. Je otázkou, zda se vůbec stačí odehrát kontinentální kvalifikace.
V Evropě to tak velký problém nebude. Ovšem třeba v Jižní Americe
to může být potíž. Jsme připraveni
turnaj organizačně zvládnout, rozhodnutí je na Mezinárodní tenisové
federaci ITF,“ prohlásila pro tuto
chvíli Černošková.
Novinkou bude mužský turnaj
s dotací 25 tisíc dolarů. Ten se bude
hrát na prostějovských kurtech od
16. srpna a je určený především pro
mladé domácí tenisty. „Tímto způsobem jim chceme umožnit, aby
získali body do světového žebříčku
v domácím prostředí,“ doplnila výčet akcí šéfka prostějovských tenisových projektů.
(lv)
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Když jsme loni v březnu my amatérští sportovci nedobrovolně opouštěli haly, hřiště, kurty či
sjezdovky, věřili jsme nejspíš do jednoho, že se
bouře v podobě koronaviru brzy přežene. A po
pár týdnech, maximálně jednotkách měsíců
bude „hotovo“. Jak naivní jsme byli...
Dnes jsme chytřejší. Jenže zatímco se to po roční zkušenosti s přítomností „koronáče“ dá říct
o mnoha lidech ze sportu (a nejen z něj, samozřejmě), o vládě se to říci nedá. Ani po roce zde není
jasně nastavený řád pro to, kdy a za jakých podmínek se lidé mohou k mládežnickému sportu vrátit.
Tedy co musí být splněno pro to, aby se vůbec rozjely tréninky, o soutěžích ani nemluvím.
Za tu dobu napáchala vládní nařízení ohromné
škody. Tou největší je, že se lidé přestali hýbat.
Co přitom na přirozenou imunitu funguje lépe
než zdravý životní styl podpořený pohybem?
Hned v závěsu na druhém místě je pak ztráta cílů, ambic a pro sportovce „hobíky“ ztráta
možnosti odreagování po práci/škole. O dětech raději ani nemluvím. Je velkou otázkou,
jaká část se jich vůbec ke sportu vrátí. Což je
v době, kdy se neustále mluví o zhoršující se
kondici i zdraví mládeže, alarmující.
Sport zkrátka prožívá tragédii, která se netradičně vůbec neodehrává na hřišti. A jeho viníkem není jen koronavirus, ale zejména nezájem
o osud sportovců ze strany vlády.

„Je nešťastné, že se v Prostějově každý rok mění velká většina týmu.“ To byla jedna z posledních veřejně pronesených slov bývalého trenéra prostějovských Jestřábů Jiřího
Šejby. Jak se ukázalo, mělo se jednat nejen o jakési ohlédnutí za předchozími ročníky, ale rovněž o slova prorocká.
Krátce poté totiž začal kolotoč odchodů z jestřábího
týmu, který se roztočil do neuvěřitelných otáček. Zatímco však po předchozí sezóně, která dopadla neslavně, se
to ještě dalo pochopit – změny a hněv majitele odskákala
zejména obrana – po uplynulé sezóně je namístě zdvižené obočí. A to zejména vzhledem k tomu, o jaké hráče
už Jestřábi stihli přijít. Že odejde Dan Vachutka, to se totiž sice dalo čekat, nesplnil očekávání. Ale Tomáš Drtil?
René Piegl? Lukáš Žálčík? A další borci? To už překvapilo.
K dnešku Prostějov oznámil (lépe řečeno neoznámil,
odtajnili je totiž oficiálně soupeři) sedm odchodů, což
znamená čtvrtinu týmu, počítáno včetně hráčů, kteří do
ostrých zápasů nezasáhli. Jelikož největší přestupová divočina teprve začne, dá se čekat ještě několik dalších odchodů. Což je nešťastné, tým při větší sehranosti a šířce
kádru mohl klidně pomýšlet v další sezóně na 6. místo.
Podobně nešťastná je ale také komunikace klubu. Zatímco jinde se vrhli do oznamování prvních podpisů, případně poděkování teď už bývalým hráčům, v Prostějově je
ticho po pěšině. Komunikace směrem k fanouškům? Nulová. Internetové stránky? Tragikomické, poslední aktualita je uvedena z počátku února! Nezbývá než doufat, že
blížící se přestupové období nabídne i něco pozitivního.

Prostějovští fotbalisté stoupají. Zatímco před
pár lety byli sice hrdým, stále však jen třetiligovým týmem, nyní se prosazují stále více do
druhé nejvyšší soutěže. A navíc se tým dere
na přední pozice. Dokonce se občas nachází
na druhém místě.
Zatímco tak před dvěma lety slova předsedy
Františka Jury o „budoucím možném postupu do první ligy“ zněla trochu jako sci-fi, nyní
dostávají reálný základ. Prostějovu se skutečně daří vyhledávat hráče, nebortit po každé
sezóně tým, pracovat s ním koncepčně. Má
jádro, které zde zůstává, na to se pak nabalují
další hráči. Daří se mu rovněž víceméně zapracovat své odchovance nebo aspoň hráče
z regionu. O výsledcích mluvit netřeba.
Co tedy brání, kromě zisku 1. místa, jít výše?
Předně je to stadion. Ten by určitě nebyl
z těch, které by vyhovovaly požadavkům,
Prostějov by tedy musel hrát v exilu, než by
se postavil nový či zrekonstruoval stávající.
Problémem by mohly být finance. Eskáčko
nemá takové zázemí sponzorů, stejně tak ani
v počtu fanoušků, kteří si, bohužel, dosud ve
větším množství cestu na stadion nenacházeli. Herně už se naopak tým může blížit tomu,
s čím by uspěl i výše.
Postup eskáčka zkrátka není nereálný. Pár
překážek však ještě v cestě stojí.

KIELCE, PROSTĚJOV Během
prvního týdne juniorského mistrovství světa 2021 v Polsku stihly dvě mládežnické boxerky ČR
vedené prostějovským trenérem
reprezentace Martinem Klíčem
kromě vážení a losování jen své
úvodní duely. Jak dopadly?
Veronika Gajdová (váhová kategorie
do 60 kilogramů) svedla v osmifinále
kvalitní, tvrdou a vyrovnanou bitvu
s mongolskou protivnicí. Badmaarag
Ganzorig jí dala hodně zabrat, ale talentovaná Češka vyhrála těsně 3:2 na
body. „Vydřené vítězství, paráda. Verča
maximálně zabojovala a nebezpečnou
soupeřku o ten kousek zaslouženě porazila,“ zhodnotil z Kielců pro Večerník
kouč nároďáku juniorek i hlavní lodivod mládeže v BC DTJ Prostějov.
Claudia Tóthová (váha do 54 kilogramů) byla po listopadovém
stříbru z evropského šampionátu
žhavým želízkem na případný zisk
dalšího cenného kovu, ale vypadla
hned na premiérové překážce. Také
její osmifinálové střetnutí s Noppaket Srisawas z Thajska probíhalo
velmi rovnocenně, ovšem tentokrát
vyzněl bodový výrok sudích 2:3
v neprospěch české zástupkyně. „Vyrovnané utkání a velká škoda výsledku. Rozhodčí se přiklonili k soupeřce, takový je box. I přes vyřazení ale
Clauda výkonem určitě nezklamala,“
okomentoval Klíč.
Gajdovou teď čeká ve čtvrtfinále
lepší z dua Saule Kardokaite (Litva) – Cristina Chiper (Moldavsko).
„Na mistrovství světa se dostanou
jen ty nejlepší, tím pádem tady není
žádných slabších soupeřek. Přesto
si myslím, že Verča rozhodně může
uspět a také svůj druhý zápas na turnaji vítězně zvládnout. Pokud zopakuje kvalitní výkon z předchozího
kola, mělo by to na postup do semifinále stačit. Což by znamenalo jistotu minimálně bronzové medaile,“
zasnil se Martin Klíč s ujištěním, že
jeho svěřenkyně je odhodlaná opět
bojovat na maximum.
(son)
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy
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!/2%'/+¡-,/Û(70"!,* „Kde je zakopaný pes?
Eskáčko v televizním utkání na body nedosáhlo, Jihlava jistila výhru do prázdné
PROSTĚJOV Další nepovedený domácí zápas mají za sebou fotbalisté
Prostějova, kteří tak nenavázali na předchozí triumf s Duklou. V rámci 18. kola Fortuna:Národní ligy nestačili uplynulý čtvrtek na Jihlavu.
Exprvoligový klub se sice v nynější sezóně spíše trápí, proti tou dobou
v tabulce druhému eskáčku ale zapnul. Do poločasu ještě vydržel nerozhodný stav, v tom druhém ale hráči z Vysočiny utekli do dvougólového
trháku. A i když se Prostějov dlouho bil o výsledek, stačila jeho snaha jen
na snížení. Ortel přinesla čtvrtá branka hostů ve chvíli, kdy domácí brankář vypomáhal v útoku. Svěřenci
EXKLUZIVNÍ
NÍ
trenéra Šustra tak na svém hřišti
reportáž
v areálu SCM Za Místním nádrapro Večerník
žím v Prostějově prohráli již potřetí
Michal
z posledních pěti odehraných záSOBECKÝ
pasů.

6WDYSÔHGYÙNRSHP
Podle postavení v tabulce byl favorit jasný.
Jihlava se nacházela na 11. místě, na druhý
Prostějov měla znatelnou ztrátu třinácti bodů.
Dlouhodobě se Vysočině příliš nedařilo
a naposledy neunikla od porážky 0:3 s Líšní.
Eskáčko naopak jarní část F:NL rozehrálo
velice solidně, zaknihovalo během něj jedinou ztrátu a nacházelo se hned za vedoucím
Hradcem Králové. Trenér Šustr před zápasem
nicméně varoval, že utkání s Jihlavou nebude
nic jednoduchého. A to se potvrdilo. Citelně
scházel nejlepší střelec Prostějova Jakub Matoušek, který je v karanténě kvůli covidu-19
chyběli i obránc Bialek a Šmehyl. Sestava hostů oproti předchozímu zápasu s Třincem byla
pozměněna pouze o jednoho hráče. Trenér
Jihlavy nechal na lavičce Ševčíka, kterého vystřídal levonohý odchovanec Ritter. Křečkovi
scházel kvůli čtyřem žlutým kartám Arroyo.

9ÙYRM]½SDVX
Začátek zápasu byl ve znamení nejprve náznaků šancí, které vystřídaly vážné snahy
o vstřelení branky. První gólovou a zároveň
proměněnou příležitost předvedl Štefánek,
který z osy dorazil střelu odraženou od tyče.
Dukla byla většinu poločasu mírně lepší a dostávala se častěji do šancí. Nicméně Kopřiva
povedenou přízemní ranou srovnal. Jihlava
následně několikrát zahrozila a tlačila se znovu
za vyrovnáním. Jenže ani hosté, ani následně
Píchal hlavou a Omale z dálky nebyli přesní.
Krátce po změně stran se hosté dostali do
vedení, po Omaleho faulu využili zmatku
následujícího po standardce. Hra se poté přelévala ze strany na stranu, za hosty hrozil třeba
Vedral nebo Křišťál, bombou minul bránu
Stříž, vedle mířil rovněž Jurásek. V 71. minutě

šli hosté do trháku, Klobása dostal hodně času
na ose hřiště na zpracování i následnou střelu.
Prostějov poté přidal, byl více na míči a poslal
mnoho centrů do vápna. Prosadil se ale nakonec díky nahrávce po zemi od Omaleho,
náběh na ni skvěle načasoval Jurásek a snížil.
Eskáčko zariskovalo, vytáhlo do hry i brankáře Muchu, ten ale chyběl při koncovce Selnara,
který završil skóre do opuštěné svatyně.

=½VDGQÉRNDPzLN\
Eskáčko se snažilo zápas zahájit aktivně. Dopředu se snažil prosadit Machynek, Zapletal
byl zblokovaný před bránou. Pak byl k vidění
centr Koudelky. Hosté nicméně rychle k hráčům přistupovali a nedali Prostějovu moc
šancí na kloudnou rozehrávku nebo kombinaci. V 6. minutě dokonce přiměli Zapletala
k chybě a ztrátě balónu, Ritterův centr se ale
nepovedl. Tentýž hráč krátce poté střílel z osy
mimo bránu. Lackův centr už byl povedenější, nezužitkoval ho ale aktivní Ritter – míč
poslal jen do Muchy. Prostějov odpověděl
kombinací Zapletala s Kopřivou, míč se ale
před bránu nedostal. Na druhé straně v 15.
minutě Křišťál centroval, Vedral následně tečoval, nakonec z toho byl roh hostí. A krátce
po něm se prosadili. Štefánek na ose vzal míč
odražený od levé tyče a z první ho uklidil do
brány – 0:1. Koudelka chtěl záhy odpovědět,
ale přízemní střelu vykryl gólman. Brzy se ale
eskáčko dočkalo srovnání. Ve 25. minutě se
k míči dostal Jakub Kopřiva a z osy, zpoza vápna, poslal k tyči přesně mířenou střelu – 1:1.
Jihlava poté přidala a zatlačila Prostějov. I proto ve 30. minutě musel po rohu hasit velkou
šanci Filip Mucha, díky skvělému zákroku ale
nebezpečí ustál. Hosté ale dál hrozili. Patrák
obral Omaleho, z osy ale střílel trestuhodně
vedle. Ve 38. minutě se Zlatohlávek přiznal, že
jeho tým neměl mít roh a ukázal pěkné gesto
fair-play. Do konce poločasu si týmy vyměnily

BYLI JSME
U TOHO

Nevím...,“ NUġtUDPHQ\

Tomáš Zlatohlávek

PROSTĚJOV Smutní nebo naštvaní
odchází fotbalisté eskáčka do šaten
po domácích zápasech. Zatímco venku jim to lepí, doma sčítají ztráty. Další zapsali uplynulý čtvrtek s Jihlavou.
V tu dobu jedenáctý tým tabulky na
Prostějov vyrukoval s nepříjemnou
hrou a utkání
kání si podmanil. K alespoň
FOTOGALERIE
bodu nestačily
stačily ani šance Tomáše
klikni na
www.vecernikpv.cz
Zlatohlávka
vka (na snímku), který
opět ukázal,
zal, že si je umí vytvořit
2TQUV÷LQXUGFQOCVT¾RÊ&CNwÊFčMC\RąKPGUNXGéVXTVGMMF[PGUVCéKNPC,KJNCXW
– ostatněě za krátký pobyt v seFoto: Michal Sobecký
stavě eskáčka
áčka stihl už tři branky.
ještě po jedné střele po zemi. A když po akci nebyla znát. Nejspíš si řekl o další porci minut Z televizního
ního utkání proti Vyy
Stříže s Juráskem střílel ze druhé vlny vysoko v příštích zápasech.
sočině však
šak pochopitelně nebyl
nad Omale, bylo jasné, že poločas skončí renadšený.
mízou.
=DMÉPDYRVWGXHOX
Ta ale po přestávce neměla vydržet dlouho.
Domácí sice zahrozili velkou šancí Zlatohlávka, udeřilo ale na druhé straně. V 51. minutě Utkání bylo v krátké době druhé, které v pří- ƔƔ Jak byste zhodpo faulu Omaleho využili hosté standardku mém přenosu sledovala Česká televize. Opět notil zápas
as s Jihlaa z dorážky se prosadil Vedral – 1:2. Přítrž se hráči na hřišti moc „neohřáli“. Teplota hrozi- vou? Co bylo roznepříznivému vývoji mohl udělat Stříž, ale po la klesnout pod bod mrazu, tak tak, že se neob- hodující?
centru Machynka poslal sražený míč bombou jevily sněhové vločky. Zajímavostí nepochyb- „Musím říct, že
mimo růžek. V 62. minutě si eskáčko zadělalo ně bylo, že trenér Šustr reagoval nezvykle už ve Vysočina vyhrála
na problém při rozehrávce. Sus ztratil balón, 31. minutě na hru soupeře dvojím střídáním, zaslouženě.
ě. Zápas
Shudeiwa po narážečce ale přesný nebyl. které „odnesli“ Zapletal a Schuster. Eskáčko jsme jako
o tým nezvládli,
Krátce poté mohl naopak skórovat Jurásek, pak nastoupilo proti opravdu mladému celku. soupeř ho měl celou dobu
chyběly mu však centimetry, aby míč letěl Věkový průměr měl dvacet let a třiatřicetiletý pod kontrolou.
trolou. Bohužel
mezi tři tyče. To Klobása byl přesnější. Dostal Lacko, zdaleka nejstarší, vypadal na hřišti po- jsme dostali
tali čtyři góly.
míč do vápna, zpracoval si ho, otočil se a pro- malu jako otec některých svých spoluhráčů.
Musíme see z utkání poustřelil Muchu – 1:3. Eskáčko se poté o to více
čit do dalších
ích zápasů.“
snažilo dostat do šancí, Koudelka byl hodně
$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ ƔƔ Jde o další domácí
aktivní, ze stran před bránu pršely rohy. Uspěla
prohru. Čím to, že se
ale až nahrávka Omaleho na nabíhajícího Juvám na vlastním hřišti
ráska – 2:3. Tehdy už prostor na hřišti dostal Vcelku klidná. I když poměrně často měli nedaří?
i Dittmer, který dosud plnil roli náhradníka. hráči výtky vůči rozhodnutím rozhodčího. „To, kdybych
bych věděl…
V 83. minutě ale musel sledovat velkou šanci Nevoli vzbudil jeden nepřiznaný aut Jihlavě, Upřímně, nevím. Každý
Klobásy, kterou ale zneškodnil Mucha. Ten se na druhé straně zase písknutí kontaktu Pícha- zápas je sice
ce jiný. Fakt nev nastavení vydal pomoci kolegům dopředu. la s brankářem Lancmanem. Atmosféru opět vím, jak si to vysvětlit...“
Jenže eskáčko nechalo ve hře okénka a Jihlava vylepšila nepočetná skupinka prostějovských ƔƔ Ve druhém polojednoho využila. Selnar už měl lehkou práci fanoušků, která zápasu přihlížela zpoza zdi čase jste měl ve vápně
v podobě střely do prázdné brány – 2:4.
a fandila, co to šlo.
výbornou
u šanci po na-

Mich
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Tentokrát vybíráme vůbec nejmladšího hráče.
Osmnáctiletý Adam Dittmer se konečně dočkal a zasáhl do zápasu druhé nejvyšší soutěže.
Nastoupil do utkání v těžké situaci, a sice 15
minut před koncem za stavu 1:3. Nicméně
s nabízenou šancí se popral velmi dobře. Nekazil, rozdával míče, nebál se s ním naopak
hrát, když měl pro to prostor. Hodně pomohl
směrem dopředu. Nervozita, i když by v tomhle případě byla vcelku oprávněná, na něm

hrávce Omaleho. Co chybělo k proměnění?
„Sali mě tam dobře našel, přebral jsem si
míč do pohybu a vystřelil. Hned jsem se
na tu situaci díval. A měl jsem si to ještě
vzít před sebe a vystřelit placírkou. Zbytečně jsem střílel nártem, přitom jsem
byl sám, měl jsem prostor. Je to velká
velk
škoda. Kdyby ten gól padl, moh
mohl
se zápas ubírat úplně jiným
směrem.“
ƔƔ Přijde mi, že se ten ofenofen
zivní stroj trochu zadrhl. Je
Jeden gól proti Dukle, poměrně
poměrn
málo šancí s Jihlavou. Vnímát
Vnímáte
to podobně?
„Na druhou stranu
stran
jsme proti Jihlavě
Jihlav
dva góly dali, před
předtím proti Táborsku
Táborsk
taky. S Duklou sic
sice
jen jeden, obecně aale
šance máme a branky
brank
dáváme. Myslím si ale, žže
nám trochu chybí taková
takov
ta houževnatost ve vápně.
vápn
A samozřejmě i Kuba M
Matoušek a jeho práce směrem
hodně
z křídla, toho jsme hodn
postrádali.“
ƔƔ Hovořil jste o tom, žže
Vyby se měl po prohře s Vy
sočinou tým poučit. V čem
konkrétně?
„O tom jsme hovořili v šatša
zkrátka
ně. Soustředíme se zkrátk
na příští zápas. Musíme už
u
agredo zápasů nastoupit agr
sivně, vyhrávat osobní sousou
hry
boje. A celkově dát do hr
více agresivity.“
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„Příčinou prohry je náš výkon... Už od začátku jsme do utkání nevstoupili tak,
jak bychom chtěli. Nebyli jsme aktivní, naopak jsme byli ustrašení. Byla tam taky
spousta ztrát. Bohužel se nám nepodařila změna rozestavení na 3-5-2, to se nám
vůbec nezdařilo. I proto jsem střídal hned v prvním poločase. Musím ale říct, že
jsem nestáhnul nejhorší hráče. Chtěli jsme s tím prostě něco udělat a oni dva to odnesli. Bohužel to byl Alda Schuster, kterému bych se tímto chtěl omluvit. Ale kdybych mohl, tak bych takto vystřídal dalších osm hráčů... Ve druhém poločasu jsme
se snažili získat hru pod kontrolu, ale marně. Hosté byli lepší a vyhráli zaslouženě.“

„Od začátku jsme do zápasu dobře vstoupili a šli jsme za vítězstvím
od první minuty. Myslím si, že jsme předváděli velmi slušnou
kombinační hru a já jsem pyšný na to, co tady moji hráči předvedli.
Sebevědomí ve fotbale nebo ve sportu je obecně hrozně důležité
a vítězství jej hráčům zvedá. Jsem rád, že hráči navázali na vítězství
s Třincem i tady výkonem i výsledkem. Standardkám se věnujeme,
jsem rád, že jsme se prosadili hned dvakrát. Náš projev byl celkově
velmi slušný a zasloužili jsme si vyhrát.“

FC Vysočina Jihlava
2:4
18. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA

1.SK Prostějov

Křišťál

Zapletal

Pavel
ŠUSTR

Aleš
KŘEČEK

Ritter

Schuster
Zlatohlávek

Lacko

Kopřiva
Koudelka

Mucha

Vedral

Štefánek

Shudeiwa

Lancman

Sus
Červ
Omale

Píchal

Vlček

Patrák
Bala
Machynek

Branky: 25. Kopřiva, 78. Jurásek
Střely na branku: 6

Střely mimo branku: 4

Rohové kopy: 2

Žluté karty: 23. Píchal, 74. Sus

Peřina

PROSTÌJOV

2:4
( 1 : 1)

JIHLAVA

Branka: 18. Štefánek, 50. Vedral, 71. Klobása, 90+4. Selnar
Střely na branku: 10

Rozhodčí: Dorušák – Hájek, Hurych

Diváků: 0 Rohové kopy: 7

Střely mimo branku: 4
Žluté karty: 25. Červ,

Střídání: 31. Stříž za Schustera, 31. Jurásek za Zapletala, 59. Sečkář za Machynka, 59. Spáčil

52. Shudeiwa, 67. Ritter, 90+3. Klobása Střídání: 61. Klobása za Patráka, 73. Svoboda

za Zlatohlávka, 75. Dittmer za Kopřivu

za Křišťála, 86. Tureček za Lacka, 86. Selnar za Shudeiwu

Trenér: Pavel Šustr

Trenér: Aleš Křeček

fotbal

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – 19. KOLO

(0:0)

1

Branka: 65. Jurásek
5R]KRGÿt Vojkovský – Bureš, Vyhnanovský.
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Oba zápasy uplynulého týdne měly být podle papírových předpokladů
rozjeté na vítězství. Přestože se Jihlava zatím spíše herně než výsledkově
zvedá, rozdíl v aktuální výkonnosti měl být příslibem domácích tří bodů.
Jenže varování z Líšně, kde Jihlava sice nedávno prohrála, ale po lepším
výkonu než domácí, zřejmě v hlavách nepadlo na nejúrodnější půdu. Od
samého počátku eskáčko tahalo za kratší konec a jen dotahovalo náskok
soupeře. Že nastavená taktika nebyla úplně nejpovedenější, dokázalo
dvojité střídání, které už po půlhodině hry je opravdovou raritou. V neděli s Vyšehradem platilo do jisté míry totéž co před týdnem v případě
Táborska. Eskáčko sice venku opět vyhrálo, ale dosáhlo toho díky dobré efektivitě při proměňování šancí a kapce štěstí, což jistě není málo. Ve
dvou posledních venkovních zápasech nebyli svěřenci trenéra Šustra ani
tak lepším, jako především šťastnějším týmem. Aby to vydrželo.
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Tomáš KALÁB
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Minuta, kdy padla
] VDGQ¬MHGLQ DY¬WÚ]Q 
branka utkání.
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DAVID
JURÁSEK

Za tři body ze druhého zápasu týdne může eskáčko
ko
děkovat svému brankáři. Vyšehrad si totiž šance
vypracoval, ne, že ne, a některé z nich byly opravdu
tutové. Díky Muchovi, který se rozchytal k opravdu
výborným výkonům, si tak tým připsal body a on sám
m
další vychytanou nulu do statistik.

FILIP MUCHA

PODLE
HRÁČVEČERNÍKU

6HVWDYD3URVWčMRYD
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Trenér: Pavel Šustr.
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Trenér: -DURVODY.OtPD

Sestava Vyšehradu:

0
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někdo favorit nebo outsider. Kdo jde
na zápas, připraví se. A který tým se připraví lépe, ten zvítězí.“
yy V minulém týdnu jste se hned
dvakrát brankově prosadil. Jak jste
z vašeho pohledu viděl gólovou akci
proti Jihlavě?
„Akce to byla hezká... (úsměv) Nabíhal
jsem na přední tyč a Sali (Omale) mě
našel nahrávkou přímo na nohu. Zbývalo to jen trefit, což se povedlo. Ale ten
gól neměl takovou váhu, jako kdyby se
buď vyhrálo, nebo aspoň remizovalo.“
yy Z toho nedělního tak asi máte
větší radost…
„Ano, to jednoznačně.“
yy Vy jste spíše střelec než hlavičkář.
Budete se zkoušet dostávat i k hlavičkám při centrech nebo rozích?
(smích) „Tak zkoušet to můžu. Kdo mě
ale viděl na tréninku, ví, že mi to hlavou
moc nejde. Ale třeba někdy se k tomu
dostanu…“

tyče. Až po půlhodině se zrodila největší
šance první půle, kdy nakrátko rozehraný roh domácích přetavil v dlouhý centr
Schneider a Suchan na zadní tyči střelou
po zemi nepřekonal dobře reagujícího
Muchu. Deset minut před přestávkou
to zkoušel Jurásek, rychlý průnik však
zakončil pouze střelou do boční sítě. Poslední minuty první půle patřily domácím, kteří se ovšem k reálnému ohrožení
soupeřovy branky nedostali.
Sotva foukl sudí do píšťalky a odstartoval
tak druhý poločas, přišla chvíle Omaleho.
Nigerijského záložníka našel zpětnou
přihrávkou Spáčil, Omale pak prudkou
střelou zpoza šestnáctky orazítkoval břevno. Nedosti na tom, vzápětí si s balónem
znovu pohrál a podařilo se mu trefit takřka totožné místo! Z trestného kopu našel Kopřiva dobře Susovu hlavu, kapitán
Prostějova však hlavičkoval v záklonu
a tudíž nepřesně. Deset minut po přestávce se dostal na hřiště Koudelka, vzápětí
zakončil vysoko nad branku.
Než se druhý poločas překlopil do své
druhé poloviny, to konečně přišlo. Domácí faulovali ve středu hřiště a dlouhý
nákop do šestnáctky byl tentokrát zúročen. Jurásek míč napálil z pravé strany
nechytatelně pod břevno a největší nervozita byla ta tam – 0:1!

ÎNKî>C

nách. Nejprve Zapletal pohotově uvolnil Juráska, který poslal přes celé vápno
míč Machynkovi, ten ale zakončil jen
těsně vedle branky. Vyrovnání pak
měl takříkajíc na stříbrném podnose
Vejvar, ten ovšem ve vyložené pozici
zblízka Muchu nepřekonal. A tak si za
lepší efektivitu odváží eskáčko domů
tři body.
Svěřencům kouče Šustra aktuálně patří
třetí příčka v průběžné tabulce o dva
body za Líšní a pět za Hradcem Králové.
(tok)

Ondøej ŠVEJDÍK - asistent trenéra FC Slavoj Vyšehrad:
„Podle mého mínění jsme odehráli tohle utkání na vysoké úrovni. Měli jsme i dost možností
skórovat, a to zejména v první půli a pak i na konci zápasu. Šlo tam jen o pár centimetrů,
nicméně Vejvar trefil prostějovského brankáře do nohy. Remíza by víc odpovídala obrazu hry.
Je to škoda, protože už vstup do utkání byl z naší strany velmi dobrý, kluci byli hodně aktivní,
hráli nekomplikovaně a hlavně Hezoučký si z pozice levého záložníka hodně dovoloval, dokázal
několikrát obejít soupeře, tím vytvářel přečíslení. Chybělo tomu jen finální zhodnocení. Na to, že
nedáváme góly, však doplácíme stále znovu a znovu. Proto jsme také tam, kde jsme...“
Pavel ŠUSTR - 1.SK Prostìjov:
„Po zápase převládá větší spokojenost nad výsledkem než nad výkonem. Nemůžu říct, že bychom to neodbojovali, neodpracovali. To určitě ano. Kluci chtěli zápas zvládnout, ale chyběla
nám lehkost, i když do utkání jsme vstoupili dobře a vytvořili si územní převahu i příležitosti.
Ale nedokázali jsme rychle skórovat. Postupem času soupeř srovnal hru a musím říct, že byl
minimálně vyrovnaným soupeřem. V podstatě rozhodlo to, že jsme jednu z ojedinělých šancí,
které jsme měli, dokázali proměnit. Určitě jsme rádi, že jsme vyhráli a máme nyní pár dnů na
to, abychom se připravili na další zápas.“

Pozápasové hodnocení trenérù

Střelecky to pak zkoušel i Píchal, jenže
cílil pouze na střed branky, s dorážkou
nepochodil ani Kopřiva. V závěru utkání podržel eskáčko především brankář
Mucha. V předbrankovém prostoru
kraloval, deset minut před koncem zabránil vyrovnání po akci Vejvara, který
vybídl ke skórování Hezoučkého, ten
ale nastřelil jen nohy včas vyběhnutého
Muchy. Vzápětí prokázal předvídavost
a dobré čtení hry, když míč doslova
ukradl ze Suchanovy hlavy.
V samém závěru utkání byly k vidění
ještě dvě pohledné akce na obou stra-

Čtvrtou výhru venku zařídil Jurásek

PROSTĚJOV Všudypřítomný vítr
profukující Strahovem musel zakrýt
hluboké oddychnutí prostějovského
eskáčka. Role favorita proti papírově
nejslabšímu týmu tabulky není nikdy
jednoduchá a každý tým je rád, když
už má zápas šťastně za sebou. V tomto případě s nejhubenějším možným
vítězstvím, které zařídil chvíli po hodině hry pohotovou střelou David Jurásek. Prostějov si tak udržel skvělou
bilanci při zápasech na hřištích soupeřů, kde ještě v tomto ročníku Fortuna:Národní ligy v deseti zápasech
neprohrál (8-2-0)!
Prostějovští fotbalisté nastoupili tentokrát bez Koudelky i Zlatohlávka s jediným hrotovým útočníkem Píchalem.
Na lavičce zůstali napříkladi Zapletal se
Sečkářem. A eskáčko začalo pěkně zostra. Domácí tým se snažili zlomit hned
v úvodních minutách, kdy se Omale
prezentoval dvěma chytrými přihrávkami do uličky. V prvním případě se však
Spáčil dostal z ideálního úhlu a zblízka
nastřelil jen brankáře Ordelta, druhá
přihrávka na Píchala byla příliš prudká.
Po deseti minutách se osmělili i domácí,
přes pozornou obranu Hanáků se ale do
šancí dostat nedokázali. Kopřiva to zkusil z velké dálky, míč ale směřoval vedle

?

??
?

!!! Najdete už v jednom z nejbližších čísel Večerníku !!!
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DOZVÍTE SE:

VELKÝ ROZHOVOR S PŘEDSEDOU
OU
1. SK PROSTĚJOV FRANTIŠKEM
M JUROU
U

připravujeme…

Ladislav VALNÝ

tým, který může bojovat o čelo druhé
ligy. Snem byla účast v baráži o nejvyšší
soutěž. Díky okolnostem se to podařilo
o rok dříve v sezóně, kdy se baráž nehraje,“ komentuje současné výkony týmu
předseda 1.SK Prostějov František Jura,
který přiznává, že si celý klub postavení
elitního výběru v tabulce druhé nejvyšší
soutěže užívá. „Bereme to však s pokorou. Výsledky nám ale otevřeny možnosti přemýšlet o možnostech, které
by z postupu vyplývaly. Ať už se jedná
o vybudování stadionu s prvoligovými
parametry, vylepšení celkové klubové
infrastruktury, či doplnění kádru,“ netají se ambicemi Jura. V tuto chvíli by se
„Před čtyřmi lety jsme se rozhodli, že na fotbalovém stadionu SCM Za Místzměníme filozofii, začneme více hrát ním nádražím Fortuna:liga hrát nedala.
s mladými a budeme se snažit složit Areál nesplňuje podmínky pro nejvyšší

PROSTĚJOV Hodně vysoko v tabulce vystoupali druholigoví fotbalisté
Prostějova. V jednom okamžiku se
alespoň na chvíli málem dostali na
úplné čelo. Nepovedlo se to, když
v předehrávce 16. kola nedokázali
porazit Vlašim. Přesto tým ukazuje,
že se dá hrát kvalitní fotbal i s celou
řadou mladých a donedávna neznámých hráčů, kteří rostou pro nejvyšší
soutěž. Také díky tomu klub může
snít o tom, že se jednou dostane mezi
domácí elitu a tomu odpovídají snahy
vedení o zvelebení stadionu.

nadmíru daří. Pro všechny jmenované bylo přitom v minulých sezónách primárním cílem nesestoupit
a zabydlet se v profesionální soutěži.
Zatím se tyto týmy pohybují na špici
soutěže.
Hanákům se i na podzim na hřištích
soupeřů nadmíru dařilo a chrudimský stadion nebyl výjimkou. V listopadu tam zvítězili 2:1, když první
branku vstřelil brzy Matoušek a na
Mužíkovo vyrovnání dokázal zareagovat Bialek, který se nečekaně coby
stoper uplatnil v brejkové situaci.
Jaro začalo pro svěřence trenéra Jaroslava Veselého slibně, z prvních
tří zápasů „urvali“ sedm bodů, i když
pouhá remíza na hřišti Táborska určitě neuspokojila. I pro Chrudimské

jsou, zdá se, prokletím domácí zápasy, navíc přenášené televizí. Neuspěli
totiž ani proti ústecké „Armě“ (0:1),
ani naposledy v sobotu proti druhému týmu soutěže Líšni (0:3). Všechny body si naopak přivezli z cesty do
Šluknovského výběžku, když porazili
Varnsdorf 2:1.
Chrudim výrazně v ofenzivní činnosti oslabil odchod střelce Vašulína do nedalekého Hradce Králové,
přesto jej ale dokázal zastoupit Ladislav Mužík, který se s jedenácti
brankami dělí o vedení ve střelecké
tabulce s líšeňským Málkem. Slušnou statistikou se může pochlubit
také brankář Lukáš Mrázek, který
si na své konto připsal vychytanou
nulu v šesti zápasech, což jej zařazu-

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

yy Jak hodnotíte zápas s Jihlavou?
Byl tam nějaký moment, kdy byl
z vašeho pohledu rozhodující?
„Myslím si, že jsme to nebyli úplně
my. Nemělo to takový ten drajv, co
měly ty předchozí zápasy. Tím jsme
si zápas prohráli. Ani do tolika šancí
jako v minulých zápasech jsme se

nedostávali.
ávali. To rozhodlo.“
yy Chyběla tam
trochu i přímočarost?
„Nemyslím si. Nehráli jsme prostě
svou hru. Jihlava hrála výborně, byla
na nás dobře připravená. A my jsme
nebyli schopni se s tím popasovat.“

PROSTĚJOV Jihlava prostějovskému eskáčku v bilanci na domácím hřišti
opět přitížila, když mu uzmula tři body a nejspíš i snížila sebevědomí.í. Tým
z Vysočiny sice domácí nikterak nedrtil, nepřehrával, ale i tak byl jednoduše
oduše
lepší. Na konečném výsledku nakonec nic nezměnilo ani dvojí brzké střídání
eskáčka po půlhodině hry. Tehdy se na hřiště dostal Michal Stříž (na snímku),
mku), který vnesl do hry zadních řad pohyb i výpomoc směrem dopředu. A málem
m proměnil i jednu velkou šanci. Jenže ani jemu, ani většině jeho spoluhráčů nebylo
ylo přáno...

Střídající Michal Stříž byl po Jihlavě kritický,
v ochozech mu chybí fanoušci

EXKLUZIVNÍ
reportáž

RYCHLÝ
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soutěž. I proto vedení klubu uvažuje,
jak v následujících letech fotbalový stánek vylepšit. Chce být připraveno na
chvíli, kdy by se sen měl možnost stát
realitou. „Je třeba, aby jednotlivé kroky
na sebe navazovaly. V letošním roce dokončíme kompletní zázemí pro mládež
v Olympijské ulici, kde budeme mít dvě
travnaté plochy a dokončujeme umělou
trávu s veškerým zázemím. K posunu
áčka je třeba mít k dispozici kompletní
infrastrukturu,“ uvědomuje si šéf prostějovských fotbalistů.
Základem je hlavní stadion. Obnovení bývalých „Želízek“ je nereálné.
Dnes totiž chátrající stadion patří soukromé osobě. Předchozí jednání o podmínkách postoupení sportoviště nedopadla úspěšně. „V současné době proto
uvažujeme o tom, že bychom fotbalový
stánek postavili právě za místním nádražím. Jednáme o tom s vedením Prostějova a Národní sportovní agenturou, kde
bychom chtěli finanční podporu z dotačních programů, které vypisuje,“ tvrdí
Jura a vzpomíná na dobu před deseti
lety, kdy byl u restartu prostějovského
fotbalu. „S Petrem Langrem jsme zavřeli
oči a snili o lize. Pomalu se blížíme k jeho
naplnění a věřím, že se to podaří,“ pronesl v poločasovém rozhovoru pro Českou
televizi, která uplynulý čtvrtek vysílala
živě utkání eskáčka proti Jihlavě. I to je
průlom.
Nejde vyloučit, že mladý výběr trenéra
Šustra skončí na prvním a jediném postupovém místě už v rozehrané sezóně.
I na to klub myslel ve svých úvahách.
„Když se povedl podzim a první kola na
jaře, tak jsme řešili všechny varianty. Pro(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

to máme za sebou první jednání s městem Olomouc, které je majitelem Androva stadionu. Chtěli jsme vědět, jestli
bychom na něm mohli hrát, abychom
měli otevřené dveře, kdyby se nám to
sportovně povedlo. Řešilo se, zda tuto
možnost využijeme,“ přiznal František
Jura, který již uvažoval také o případném složení kádru. „S mladými bychom
chtěli hrát, ale musíme to vnímat reálně
– pokud bychom chtěli nahoru, tým by
se musel posílit. Liga se bez zkušených
fotbalistů hrát nedá, rozdíl mezi soutěžemi je velký,“ prozradil své některé myšlenky prostějovský předseda.
O tom, jakou příčku fotbalisté Prostějova v probíhajícím ročníku druhé
nejvyšší soutěže obsadí, rozhodnou
následující týdny. Ovšem kdyby body
na první příčku tentokrát nestačily, sny
prostějovských fotbalistů budou žít dál.
A třeba se v dalších letech splní…

„To taky záleží podle zápasů a soupeře. Budu se ale snažit více tlačit nahoru. A dostávat se do šancí.“
yy Trenér Šustr dlouhodobě apeluje na to, aby i obránci přispěli ofen-

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

yy Vy jste se coby náhr
náhradník
zapojil do zápasu už ve
v 31.
jste tak
minutě. Očekával jst
brzké nasazení?
„Popravdě ne. Ale přišlo to a musel
jsem se s tím nějak porvat. Člověk
musí být pořád připravený.“
yy Ve druhém poloča
poločase jste
šanci, kdy
měl dobrou šanc
jste těsně minul
růžek brány.
brány Gól
z toho nebyl,
neby budete se ale vvíce do
dalších zápasů
z
snažit o prosap
směrem
zení sm
dopředu?
dopřed

je na třetí místo za ústeckého
ckéh Tvrdoně a líšeňského Veselého. Inkasované tři branky s Líšní týmu výrazně
zhoršily skvělou statistiku v defenzivě, i tak obdržel druhý nejnižší počet
branek po Hradci Králové. A v jaké
podobě by soupeř mohl na stadio-

zivě. Vyhovuje vám tento přístup
a herní styl?
„Ano, je to tak, chce, abychom jako
beci chodili často i dopředu. A mně
určitě tady tento styl hodně vyhovuje.“
* Nadcházející týden už nebude tzv.
„anglický“. Berete jako výhodu, že
máte šanci se na jednotlivé zápasy
chystat déle?
„Tak výhoda… Mně osobně třeba
sedí, když se hraje dvakrát v týdnu. Asi
to má každý individuálně. Momentálně ale přijde vhod, že budeme mít
na přípravu před těžkým soubojem
s Chrudimí více času. Ale to, že hrajeme ve středu i v sobotu, mi nevadí.
Naopak.“
yy Na hokejové finále extraligy budou vpuštění fanoušci. Věříte, že
alespoň pár zápasů před nimi stihnete taky?
„Já doufám, že ano. Bylo by to super.
Jako hrajeme bez nich už delší dobu,
ale pořád to není ono, když tam
s vámi příznivci nejsou a nepodporují vás. Takže doufám, že nám to ještě
vyjde.“

nu Za Místním nádražím nastoupit?
Soudě podle sobotní sestavy by to
mohla být tato jedenáctka: Zíma – D.
Hašek, Drahoš, Fofana – Řezníček,
Breda, Verner, Sokol (Kang-hjon),
Rybička ( Juliš) – Látal (Kesner),
Mužík.
(tok)

vs.

CJNOÁ CMP?DH

18. kolo: ÓVWtQDG/DEHP²9\äHKUDG  %UDQN\
%tOHNäOXWpNDUW\-LUiQHN,NXJDU±
6FKQHLGHU2UGHOW.Ĝtå 9DUQVGRUI²&KUXGLP
1:2 (0:2). Branky:5XGQ\WVN\\±0XåtN]SHQDOW\-XOLãå..RXĜLO.D]GD±9HUQHU
ěH]QtþHN'UDKRã=tPD Hradec Králové
²7iERUVNR  %UDQN\5DGD]SHQDOW\D
5DGD]SHQDOW\'RQiWå.'RQiW±/LHSD
+ROLã /täHė²'XNOD3UDKD  %UDQN\ 9.
D.XþHUD6LOQêå..UãND±.RYHUQLNRY
3HWHUND6RXþHN %ODQVNR²9ODäLP  
Branky:  6HGOR  1JRPD å.  .RSLþiU ± 
=LQKDVRYLþ 7ĝLQHF²åLæNRYQHKUiQRSURQH]SĥVRELOë
WHUpQ 3URVWčMRY²-LKODYD 
19. kolo: &KUXGLP²/täHė  %UDQN\ 59. a 85.
]SHQDOW\0iOHN6LOQêå.9HUQHU±âWHLJO
6LOQê åLæNRY²ÓVWtQDG/DEHP  %UDQN\ 5.
Mashike. å.3URãHN*ROOQDFN0LVNRYLþ
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-DQRãþLQ2PDVWD6DPLHF 7iERUVNR²%ODQsko 1:0 (1:0). Branky:ýDSHNå.1GLD\H
3HFKiþHN±$JJRXQ6XNXS%DUWRORPHX
+HOHEUDQG 9ODäLP²9DUQVGRUI  %UDQN\².
å.ýHUYHQND±.D]GD/HKRF]NL.XELVWD
%OiKD -LKODYD²'XNOD3UDKD  %UDQN\
Buchvaldek. å.ýHUYDâWHIiQHN±
6RXþHN)iEU\ýHUYHQiNDUWDâWHIiQHN
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$
+U.UiORYp      
/tãHĖ
     
3URVWčMRY      
ÒVWtQ/
     
&KUXGLP
     
9ODãLP
     
äLåNRY
     
'XNOD3UDKD      
9DUQVGRUI      
-LKODYD
     
%ODQVNR      
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9\ãHKUDG     

.$03ĜÌã7Č
'RKUiYN\NRODVWĝHGDGXEQDKRGLQ
'XNOD3UDKD±%ODQVNR&KUXGLP±+UDGHF.UiORYp
NRORVRERWDGXEQDKRGLQ
/tãHĖ ± äLåNRY SiWHN    33 ý7 63257 
9DUQVGRUI ±7iERUVNR QHGČOH     ÒVWt QDG
/DEHP±+UDGHF.UiORYp  'XNOD3UDKD±9ODãLP
Blansko – Jihlava, 3URVWčMRY ² &KUXGLP 7ĜLQHF ±
Vyšehrad.

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA

Prostějov (tok) – Fotbalový trenér
stejně jako každý jiný má velmi nejistý chlebíček. Hodně závisí na výkonu jeho svěřenců, při potížích se
nevyměňují hráči, ale právě trenéři.
Zatímco prostějovský kouč Šustr si za
příznivé výsledky v březnu vysloužil
ocenění trenéra měsíce, v pražských
týmech se poroučel na Dukle Roman Skuhravý a ve Vyšehradu Milan
Zach. A není úplně vyloučeno, že tuto
dvojici může brzy následovat třinecký
„Franz“ Straka, jeho tým se totiž po
víkendu propadl na třináctou, tedy
sestupovou příčku.

Trenérské osudy

Foto: 1skprostejov.cz

Prostějov (sob) – Stále více a více
dospělých sportovců apeluje na odpovědné politiky, aby umožnili návrat dětí ke sportu. Ani hráči eskáčka
nezůstali pozadu. Spolu s jihlavskými soupeři a taky rozhodčími se nechali zvěčnit s velkou plachtou, jejíž
nápis žádá návrat malých sportovců
do akce. O čem nelze pochybovat,
je, že pokud by byla přítomna byť
jen hrstka diváků, halasně by tento
počin podpořila.

Hráèi se postavili
za sportující dìti

Prostějov (sob) – Pěkné gesto udělal
fotbalový klub 1.SK Prostějov před
začátkem utkání s Jihlavou. Moderátor zápasu David Ševčík vybídl k minutě ticha za Petra Vykopala, který
minulý týden zesnul. „Byl to skalní
fanoušek, opravdový prostějovský
patriot žijící jen pro fotbal,“ zaznělo
k úmrtí pětasedmdesátiletého muže.
Na minutu se následně celý stadion
ponořil do hlubokého ticha.

Zápas s Jihlavou zaèal
vzpomínkou
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PROSTĚJOV Hořkosladký týden
mají za sebou fotbalisté 1.SK Prostějov. Ze dvou zápasů vydřeli tři
body, byť proti papírově slabším
soupeřům. Každý bod se ale počítá.
A k posledním třem, proti Vyšehradu, výrazně dopomohl David Jurásek (na snímku). Křídelní záložník
skóroval jak proti Jihlavě, tak následně i s Vyšehradem. Přičemž jeho
branka v Praze byla v utkání jediná,
tudíž vítězná. V exkluzivním rozhovoru pro Večerník úspěšný střelec

yy Máte za sebou zápas s Jihlavou
a Vyšehradem. To byla, počítám, pro
vás dvě úplně rozdílná střetnutí…
„Tak hlavní rozdíl byl ve výsledku. Po
Vyšehradě, jsme spokojenější, zlepšili
jsme se v pracovitosti a v nastavení hlav
na zápas. Doma nám to nevyšlo, teď se
nám ale zadařilo. Dokázali jsme to uhrát
výsledkově i herně. Zas tak moc se nám
to asi nelíbilo, jak jsme chtěli. Ale dopadlo to dobře, za to jsme určitě rádi.“
yy V obou případech jste hráli proti
papírově slabšímu týmu. Zápasy ale
jednoduché nebyly, že?
„Tabulka ve druhé lize může něco vypovídat, ale zároveň zde může vyhrát
každý s každým. Neberu to tak, že je

Michal SOBECKÝ

zhodnotil nejen své počínání v zápasech a obtížnost uplynulých utkání,
ale třeba také to, zda můžeme v budoucnu čekat, že se prosadí i hlavou.
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lepšími týmy. Nebo zajímavá bilance
– z deseti zápasů totiž eskáčko venku
neprohrálo jediný. A je v tomhle směru suverénně nejlepší v celé soutěži.
„Zase máme tři body zvenku, jsme
stále neporaženi, za to musíme být
rádi. Věřím nyní, že se dáme dohromady na Chrudim a předvedeme
doma zase jednou dobrý výkon,“
uvádí František Jura.
Eskáčku už by teoreticky měli být
k dispozici hráči jako Šimon Šmehyl
a Jakub Matoušek, kterým by měla
skončit karanténa. Tým jejich absence omezovala, zejména v obraně
měl trenér Šustr jen málo možností,
jak v případě potřeby během zápasu
reagovat střídáním. V tom by měl pomoci plánovaný příchod Dominika
Straňáka. Mladý stoper by měl být
již brzy konečně na cestě. Otazník
naopak visí nad Bialkem, který po
nepříjemné podzimní srážce v Hradci Králové sčítá zdravotní problémy.
„Dan má stále ještě zdravotní probléyy Trenér Pavel Šustr často hovoří my. Trénuje, ale pořád to není ono.
o tom, že začátky utkání jsou z po- Stále musí dávat pozor na hlavu,“ pohledu Prostějova nervózní, nejisté. steskl si Jura.
Cítíte to tam taky stále?
„No, nevím, jak na to odpovědět. Teď
třeba proti Jihlavě se nám začátek nepovedl, ale i proto, že jsme zkoušeli
nové rozestavení. Možná to bylo nachystaností hlavou, třeba hrálo roli i to,
že šlo o televizní zápas. V neděli jsme PROSTĚJOV O napravení poněto zvládli lépe. Vstoupili jsme do toho kud pošramocené reputace z dolépe. Ale nepotrestali jsme soupeře mácích zápasů, především posledžádným gólem. Nepodařilo se, a ještě ní nečekané porážky v televizním
zápase s Jihlavou, budou usilovat
to byl v závěru boj.“
yy Ubrala porážka s Jihlavou eskáčku v sobotu od 17 hodin svěřenci trena sebevědomí? Bylo to znát na hře? néra Pavla Šustra. Soupeřem jim
„Určitě to může někomu sebevědo- bude Chrudim, proti níž budou
mí srazit. Myslím si ale spíše, že nás mít jednu drobnou výhodu – Výto nabudilo, když jsme si řekli, že to chodočeši mají totiž ve středu abnedopadlo. Věděli jsme, že příští zápas solvovat dohrávku 15. kola proti
musíme zlepšit. Povedlo se. Spíše nás hradeckým „Votrokům“. V nohách
to nakoplo. A i díky tomu těžké utkání tak budou mít jistě těžký zápas,
eskáčko se naopak může celý týzvládli.“
den v klidu připravovat.
Fotbalisté Chrudimi patří spolu
s Líšní a Prostějovem k poměrně nedávným účastníkům třetí fotbalové
ligy, kterým se v aktuálním ročníku

nespokojený. V Praze jsme to zvládli,
ale ten výkon… V první půli byl špatný, ve druhé jsme se trochu zlepšili,“
konstatoval předseda klubu František
Jura v neděli večer, v době návratu prostějovské výpravy z hlavního města.
Na Vyšehradu tým po boji přece jen
uspěl. „Rozhodla jedna šance, i když
předtím dvakrát z jedné akce trefil Solomon Omale dvě břevna. Nutno pak
říct, že na konci nás podržel Mucha,
tam byla jedna stoprocentní šance.
Vyhráli jsme možná i se štěstím,“ oddechl si šéf prostějovského fotbalu.
Nicméně je dobré hledat na všem
i dobré stránky. Třeba skutečnost,
že Prostějov nadále dokáže střílet
branky a v produktivitě je mezi nej-

'UM¾éMQUKRQRTQJąGU,KJNCXQWCURQÿé¾UVGéP÷URTCXKNQEJWċX2TC\G
Foto: Michal Sobecký

bulka může naznačovat ledacos. Ale
v soutěži může porazit každý každého,“ poznamenal záložník David Jurásek, který si vylepšil minulý týden
bilanci o dvě vstřelené branky.
Týmu se ale příliš zápasy nevyvedly.
„Bohužel nám zápasy herně nevyšly.
Doma to byl špatný výkon, to jsem byl

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

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

původní
zpravodajství

I třetí dubnový týden byl v případě
eskáčka ve znamení řady událostí.
Těmi největšími byly pochopitelně
dvě mistrovská utkání, čtvrteční okořeněné tím, že bylo pod hledáčky kamer. Ze zápasů si eskáčko odneslo tři
body, dalo se jich ale čekat šest – tým
šel do obou utkání jako favorit. „Ta-

PROSTĚJOV Poloviční úspěšnost hlásí po uplynulém týdnu prostějovské
eskáčko. Soubor trenéra Pavla Šustra doma podlehl Jihlavě 2:4, zatímco
venku ukopal těsnou výhru s posledním Vyšehradem. Výsledky to nebyly
příliš pohledné, fotbal místy taky ne. Přesto se Prostějov drží na třetím místě
průběžné tabulky Fortuna:Národní ligy a to je v tuto chvíli podstatné. Ba co
víc, díky třem bodům z pražské části si nadále drží venkovní neporazitelnost v letošním ročníku druhé nejvyšší soutěže. Z deseti odehraných zápasů si tým připsal hned osm výher, ve zbývajících dvou remizoval

Eskáčko bralo ze šesti bodů tři,
Straňák před podpisem

VENKU TO JDE, DOMA TO DŘE
FOTOGALERIE
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PROSTĚJOVSKO Ani v dnešním vydání nechybí na stránkách nejčtenějšího regionálního periodika servis tradičně mapující dění na zelených
trávních od profesionálů přes výkonnostní hráče až po mladé talenty.
Opomenuty nezůstávají ani ženy. Seriál FOTBAL EXTRA je nenasytný, tudíž vám přináší již čtyřiadvacátý díl. A 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.To vše z prostředí krajské i okresní úrovně.
Dnešní díl je zaměřen na nejmladší kategorii v přípravkách, jejichž počet k radosti všech utěšeně vzrůstá. A právě na budoucnost fotbalu se
zaměříme příště.
Pohodlně se tedy usaďte a začtěte se do dalšího ohlédnutí za fotbalovým podzimem!
PŮVODNÍ zpravodajství pro Večeník

Michal SOBECKÝ a Jan FRÉHAR

OHLÉDNUTÍ ZA DOSAVADNÍM
35ö%ħ+(06(=Ð1<
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Fotbal na každé vesnici. A kdo na
venkově aspoň nezkusil kopat, byl
skoro za divného. Tak to dříve chodilo všude. Fotbal byl fenomén, který pronikl kamkoli, hrát za nějaký
klub, reprezentovat když ne přímo
stát, tak třeba jen město nebo obec
– to byla čest. A fotbaloví lídři – to
bylo něco. Jenže doba se změnila.
Přibylo možností, lidé mají více
šancí za aktivitami dojíždět a taky
aktivit (nejen sportovních) trvale
spíše přibývá. Kde dříve byly dva tři
sporty, je jich najednou deset. A to
ještě nepočítáme ty menší. Konkurence je přitom často už jinde.
Podle toho ostatně taky vypadá fotbalová základna. Ztenčila se a dál
se tenčí. Hodně velká rána je koronavirus, některým starším možná
uspíší konec kariéry, hlavně však
nepochybně přispěje k lenosti mnoha mladších kluků a holek. Což je
pro fotbal další špatná zpráva.
Už před koronavirem to ale vypa-

dalo s nábory spíše bledě. Kde se
dříve mohlo vybírat, tam se nyní
látá, jak to jde. Nejsou lidi. Nikde.
V mužstvu, k týmu na organizaci,
prostě nikde. Česká republika přitom počtem obyvatel setrvale roste.
A Prostějovsko, které není někde
u hranic na periferii, na tom není
jinak. Lidi by tedy být měli. Jen jsou
možná méně aktivní, než tomu bylo
dříve. A rozprostření do mnohem
více oddílů, zájmových útvarů či
souborů.
Co s tím fotbal může dělat? Mnoho.
Začít u sebe musí jak svaz, tak kluby. Obě strany by si měly uvědomit,
že mládež je budoucnost. Bez ní
okresní soutěže vymřou – jak ostatně už v našem seriálu promluvil nejeden zainteresovaný. Následovat
pak budou soutěže krajské.

Jaké kroky by měly přijít, je nasnadě. Třeba dělat mnohem zajímavější
nábory tak, aby se skutečně dostaly
nejen k dětem v místě fungování klubu, ale taky v blízkém okolí. Důležitý
je dostatek kvalitních trenérů, kteří
navíc umí sport „prodat“. A to, aby

O děti nemáme nouzi, hlásají
z Konice. Rozhodně ne o ty nejmenší. Mládeži zde dlouhodobě dávají velkou váhu. Aby taky
ne, nejeden z odchovanců nyní
kope za „áčko“ a snaží se tým
Sokola dostat zpět do krajského
přeboru. Jenže přišel koronavirus. A slušně rozjetá sezóna se
zastavila.
„Před rokem jsme pravidelně
s dětmi trénovali dvakrát až třikrát
týdně, kdy na trénincích rotovalo
asi pětadvacet dětí. Ještě před zlomovým březnem se nám podařilo
uspořádat dvě větší akce – nábory
a ukázkové tréninky v konické škole
a školce. Na tyto akce jsme dostali
pozitivní ohlasy jak od rodičů, tak
hlavně od dětí,“ uvádí Ondřej Procházka, který má na starost v konickém fotbalu ty nejmenší.
S tím, že na nábory by rád navázal.
A má i další recepty, jak mládež
v Konici i regionu posouvat čili
získávat pro fotbal další a další děti.
„Plány jsou pořád stejné. Snažit se
zprostředkovat co nejkvalitnější

a nejzábavnější tréninky pro všechnu mládež v okolí, která bude mít
aspoň trochu zájem se hýbat,“ hlásí Procházka. Základem pro něj je,
aby děti trénink bavil. A fakticky
tak rozvíjí myšlenku Jana Amose
Komenského. Akorát místo školy
hrou prosazuje učení hrou. „Vždycky máme tréninky nastavené tak,
aby to děti v první řadě bavilo a aby
se po skončení tréninku už těšily
na další. To je hlavní. Hrajeme hry,
u kterých se děti náramně baví, ale
taky rozvíjí,“ vyjádřil se k důležitému aspektu tréninků nejmenších
konický trenér.
V posledním roce toho děti moc
společně natrénovat nemohly. I tak
ale pro ně vymysleli zajímavý program. „V neposlední řadě jsme se
snažili naše malé fotbalisty v této
době motivovat on-line setkáními,
kde jsme si vždycky aspoň popovídali, zacvičili naši fotbalovou tabatu
a alespoň se takovým způsobem
viděli, abychom se nemuseli první
trénink na hřišti znovu seznamovat.
Jednou se k nám na on-line připojil

i bývalý český reprezentant Václav
Pilař. Tohle je pro děti vždycky velká motivace, možnost popovídat si
s takovou osobností,“ ohlíží se Ondřej Procházka za dobou on-line
fotbalu.
Ta je snad ale konečně pryč. A děti
definitivně vyrazí na trávníky.

potíže. Vysvětlit si to nejen mezi kluby, ale i dětem a rodičům, aby věděli,
jaký to má přínos,“ myslí si trenér.
I když se pomalu začíná mluvit
o návratu na hřiště, velkým optimistou k dalším turnajům přípravek v letošní sezóně kouč není. „Je
otázkou, jak to nyní opravdu bude
s možností trénovat. Že by se však
ještě sezóna nějakým způsobem
dohrávala a nějaké turnaje ještě
proběhly, už moc nevěřím. Situace totiž stále není dobrá a trochu
se obávám, abychom zase po pár
trénincích neskončili. Na podzim
jsem byl ještě optimistou, ale nyní
mi to přijde ještě daleko horší. Sám
mám ve svém v okolí velmi nemilé
zkušenosti s touto nemocí, v žádném případě bychom ji neměli
podceňovat,“ uzavřel Marek Daněk.

%QP¾UXON¾FGåKéGM¾"&NQWJ¾\CVQXwCMV÷åM¾EGUVC

KOMENTÁØ

Foto: Michal Sobecký

práci s mládeží nedělali zadarmo.
Důležitá samozřejmě je komunikace klubu s hráči a rodiči, vzájemná
podpora, podpora svazová…
Dalo by se pokračovat. Nejpodstatnější je ale to, aby si velká
část klubů uvědomila, že pokud
se v mládežnickém fotbale, nejen
okresním a krajském, něco nezmění, bude na fotbalové mapě stále
více prázdných míst.

Å0iPHREDY\FREXGHVPOiGHçt´ [!îODQn@HPNÁCG<QIî=<QDO hüÁFµ
Na on-line setkání
GtYiVHGRGRE\SRFRYLGX
přizvali Václava Pilaře OM@I½M-MJ>CµUF<
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Radost i starost. Taková je práce
se sportovní mládeží. Jak ale už
mnohde vědí, pro rozvoj jak oddílů, tak dětí je nezbytná. Zdá se přitom, že více oddílů na Prostějovsku
u si
tyto myšlenky vzalo za své. A tak mládeže dokonce mírně přibývá. Čím
m si
to vysvětlují na okresním fotbalovém svazu? A čím přispívají dalšímu rozvoji
fotbalové drobotiny? I tyto otázky dostal sekretář Okresního fotbalového
ho svazu Prostějov Petr Antoníček (na snímku). Ten pro Večerník popsal pozitivní
ivní
aspekty mládežnického fotbalu v regionu, ale zdůraznil i pár negativních, celospolečenských, které jak fotbalu, tak dalším sportům škodí.

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

yy Jak zatím vnímáte nárůst mládežnických týmů, hlavně přípravky?
„Teď určitě, byl tam rapidní přírůstek oddílů, což je samozřejmě dobře.
Nicméně uvidíme, jak se to rozjede
po covidu. Jestli budou rodiče pouštět
děti, jestli vůbec bude zájem ze strany
dětí…“
yy Jaký je váš tip?
„Těžko odhadovat. Nejsem až tak
znalý, nevím, jak to chodí ve všech oddílech. Z rozhovorů na posledním výkonném výboru vyplynula jistá obava
o to, v jakém stavu děti a mládež v oddílech budou.“
yy Čím si vysvětlujete nárůst? Je
tam i větší zájem ze strany klubů
mládež budovat?

„Co jezdím po oddílech jako rozhodčí,
tak vidím, že se vesměs všechny areály
spravují. Dělají se různé akce pro děti.
Navíc jsou podpory ze strany svazu,
stejně jako určitě od sponzorů, které
mají. Takže pro děti se toho podle mě
poslední dobou dělá docela dost. Je to
taková vábnička pro ně. A vesměs na
vesnicích je to často jediná zábava.“
yy Jakým způsobem pak pomáhá
a přispívá okresní fotbalový svaz
oddílům, které chtějí mládež založit
nebo ji vést a rozvíjet?
„V podzimní části sezóny zde byl balíček,
kdy se kupovaly míče do oddílů, celkově
částka činila 220 tisíc korun. A pokud je
nějaký turnaj, tak je taky možnost něco
přispět. Takže těch možností je dost.“

yy Často se mluví o tom, že děti
u fotbalu, respektive u sportu jako
celku, dlouho nevydrží. Co je zásadní pro to, aby bylo „odpadlíků“
co nejméně?
„Je to i tím, že je hodně sportů, které
si lze vybrat. Když to vezmu, v mých
žákovských letech byl s nadsázkou jen
fotbal a hokej. Teď máte různé sporty,
florbal, který je hodně rozšířený…
A navíc, co si budeme nalhávat, je hodně počítačů, telefonů, jsou různé party
a děti radši půjdou s kluky ven, pokecat
a udělat neplechu, než aby měly nějaký
režim a chodily dvakrát třikrát týdně
trénovat. Je to i dobou, je zkrátka taková...“

V „Metlích“ se fotbalová mládež
v posledních letech také rozrůstá. Kromě žáků mají v klubu obě
kategorie přípravek. Ty nejmenší
hrající soutěž mladších přípravek má na starost Marek Daněk,
který kromě hráčů v dané kategorii vede také místní fotbalovou
školičku s dětmi předškolního
věku. I Otaslavicím se však pandemie nevyhnula a poslední rok
byl opravdu náročný nejen pro
hráče, ale i pro trenéry, ví i otaslavický kouč.
Poslední letopočet byl ve znamení
opakovaného útlumu sportovní aktivity. „Ten rok nebyl asi pozitivní
pro nikoho. Zřejmě každého to už
hodně ubíjí. Celkově se vše kolem
hodnotí velice těžce. Právě ohledně
mládeže převažuje lítost, naštvání,

děti vlastně ztratily rok, který už nikdy nedoženou. Toho pozitivního se
tak moc najít nedá,“ hodnotí upřímně Marek Daněk.
Nejmladší ročníky to navíc mají
zřejmě nejsložitější. Návyky k trénování i sportu nemají zcela zažité
a v jejich věku on-line hodiny nepřipadají příliš v úvahu. S neslavným návratem tak počítá i trenér.
„Obavy o úbytek kluků i holek samozřejmě mám. Po tak dlouhé době se
dá navíc počítat i s tím, že budeme
muset začít zase od základů, protože obzvláště školička to po tom roce
bude mít složité. Najdu však i řadu
hráčů, kteří se na návrat už vyloženě
těší, a i jejich rodiče neustále zjišťují, kdy už bude možné zase přijít na
hřiště. Čeká nás tak hodně práce, ale
věřím, že určitě bude stále s kým pra-

covat,“ pokračuje kouč. Těžký rok to
však je i pro trenéry, nejen pro mládež, kterou se snaží fotbalově posouvat. „Demotivující to samozřejmě je.
Myslím si, že nejen pro mě, ale i další
trenéry. Přece jen to není měsíční
pauza, ale už to trvá dlouho, člověk
přemýšlí i nad tím, zda to má vůbec
význam. Navíc se věnuje i dalším
aktivitám, které předtím nedělal. Ale
zase je mi jasné, že mě děti dokážou
dostat zpátky, jen ten start bude náročnější,“ konstatuje Daněk.
Stále častěji se v posledních letech
mluví o spolupráci klubů na mládežnické úrovni z důvodu nízkého
počtu hráčů. I podle něj je to zřejmě
(QVQCTEJKX/&CÿMC
jediná cesta, jak fotbal udržet. „U kategorií přípravek se to dá i v menších už však problémy s počtem vidíme antou pro to, aby děti nestály a mohklubech zvládat relativně v poho- v celém regionu. Sloučení klubů je ly sportovat. Je důležité však správně
dě. Od těch žákovských kategorií tak asi v současné době nejlepší vari- vše vyřešit, aby s tím nebyly posléze

1PFąGL 2TQEJ¾\MC HQVDCNQXÚ VTGPÆT
-QPKEG C VCMÆ QNQOQWEMÆ 5KIO[
Foto: Facebook
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PROSTĚJOV Po úvodních komplikacích v začátku nové sezóny způsobených koronavirem mají cyklisté
TUFO PARDUS Prostějov za sebou
první silniční starty roku 2021. Byly
jimi závody na známém řeckém ostrově: nejprve jednorázový Grand
Prix Rhodos a poté etapová Tour of
Rhodos. Nejlepších výsledků dosáhli
67(1 2#4&75 2TQUV÷LQX RąK UNCXPQUVPÊO RąGFUVCXQX¾PÊ ×éCUVPÊMč
na jihu Evropy Gruber, který dojel %[MNKUVÆ
6QWTQH4JQFQU
Foto: Facebook
v poslední etapě šestnáctý a patnáctý
následovat turnaje o konečné umístění: skončil Řeha v celkovém pořadí s vé pe Tour v kategorii 2.2. Oproti minulým „Příprava logistiky cestování, dokuo 1. až 4. pozici (první dva mančafty ze věkové kategorie U23.
ročníkům organizátoři na úvod zařadili mentů a testování na covid byla velmi
skupin), o 5. až 8. post (třetí a čtvrté z obou
krátký dvoukilometrový prolog, který náročná. Jsem rád, že se vše podařilo
grup), o 9. až 12. příčku (5. a 6.) a o 13. až Marek SONNEVEND pole rozdělil ve vteřinových rozestupech. vyřešit, ale vyžadovalo to notnou dávDo příjemného tepla odcestovalo sedm Poté byly na programu tři velmi náročné ku improvizace. Co se výkonů i vý16. místo (7. a 8.).
„Každý klub teď musí vybrat jednu jezdců prostějovského týmu, jmenovitě etapy v kopcovitém terénu rhodéského sledků týká, dlouhá závodní pauza se
z těchto tří variant a své rozhodnutí po- Daniel Babor, Wojciech Pszczolarski, Fi- vnitrozemí. V konkurenci téměř 170 cyk- projevila. Nicméně jako rozjezd do seslat e-mailem nejpozději do úterý 27. lip Řeha, Pavel Gruber, Marek Dolníček, listů z 24 zemí celého světa se celkovým zóny byl tento blok náročných závodů
dubna jak mně, tak předsedovi Okres- Jakub Hník a Pavel Grässle. Tato sestava vítězem stal Fredrik Dversnes z Dánska. a tréninků v teplém prostředí Rhodosu
ního sdružení České unie sportu Pro- se postavila na start obou podniků patří- Z borců TUFO PARDUS vystoupal velmi přínosný,“ zhodnotil sportovní
stějov Bobovi Krátkému. Za volbu cích do mezinárodního kalendáře UCI. v konečné klasifikaci nejvýše Pavel Gruber ředitel prostějovské stáje Michal Mrápředem děkujeme,“ upozornil Kočíb. Vzhledem k veškerým okolnostem se na 59. pozici, cílovou páskou poslední eta- ček s poděkováním za podporu všem
Druhou podstatnou věcí samozřejmě nedaly očekávat nijak špičkové výsledky, py projel na solidním 16. místě. Filip Řeha partnerům v čele se Statutárním měsje, kdy se díky postupně rozvolňovaným šlo spíše o finální přípravu a rozjetí do byl celkově 60. a patřila mu slušná 15. příč- tem Prostějov, Olomouckým krajem
hygienickým opatřením proti šíření ko- sezóny.
ka ve věkové kategorii U23.
i Nadaci ČEZ.
ronaviru budou moci okresní ligy v malé Jako první se konala „jednorázovka“
kopané 2021 rozběhnout. „Pokud chce- s přesným názvem The International
me zachovat obvyklou termínovku s tím, Rhodes G.P powered by Mitsis Hotels se
že se daný víkend hrají zápasy pouze jedné startem i cílem ve městě Rhodos a s délligy či skupiny na střídačku, a přitom stih- kou 190 kilometrů obkroužením celého
nout jarní část do konce června, museli by- ostrova. Na trase bylo i jedno náročné
chom zahájit nejpozději 15. května. Nebo dvacetiminutové stoupání, své letos seje možné pro urychlení hrát obě ligy či hrál také silný vítr. Nejlépe umístěným
skupiny během června každý víkend, prostějovským závodníkem byl 42. Filip
v případě nutnosti za situace s pozdějším Řeha, dále skončili Pavel Grässle 61., Jarozvolněním hygienických nařízení exis- kub Hník 69. a Pavel Gruber 83. – všichtuje také možnost přesunout celý soutěžní ni dojeli v hlavním pelotonu.
program až na podzim. Uvidíme podle Následný „etapák“ International Tour of 2TQUV÷LQXwVÊLG\FEKMT¾VEGRąGFUVCTVGOLGFPÆ\GVCR\¾XQFWPCąGEMÆOQUVTQX÷
Foto: Facebook
covidového vývoje,“ odtušil Pavel Kočíb. Rhodes byl zařazen do kalendáře Euro-

ËÜeíðÙoéØáoßéØÚoêðêëfä
EXKLUZIVNĚ
PROSTĚJOV Sice až po původní uzávěrce přihlášek, ale přece jen se podařilo ještě výrazným způsobem navýšit
počet zúčastněných klubů v okresních
soutěžích malé kopané ČUS Prostějovska 2021. Díky dodatečnému zájmu ze strany dalších mužstev v nich
bude i během letošní sezóny působit
šestnáct týmů! Tedy stejný počet jako
loni.

Marek SONNEVEND
Startovní pole je nakonec téměř totožné.
Patnáct stávajících kolektivů (SK Tomek
99 Dobrochov, SK Chaloupka Prostějov, 1.FC Laškov, FC Daniels Prostějov,
FK Vrbátky, TJ Orli Otinoves, SK Kobra
Kobeřice, FK Bohuslavice, Spojené kluby
Čehovice/Hluchov, SK Mexiko Víceměřice, SK Dřevnovice, FC Zavadilka
Prostějov, MK Klopotovice, FC Juniors
Hluchov, TJ Ohrozim) doplnila Skalka
místo skončivšího FC Béci Prostějov.
„Máme velkou radost, že mančafty na malou kopanou ani v těžké době nezanevřely
a díky jejich pokračujícímu zájmu o okresní soutěže pod křídly České unie sportu
tak můžeme zachovat dvě osmičlenné
ligy jako dosud,“ poděkoval oddílům za

Výkonný výbor MK ČUS PV její předseda Pavel Kočíb.
Začátkem minulého týdne řešil právě
výbor dvě stěžejní témata týkající se
nadcházejícího ročníku. Prvním byl
hrací systém soutěží, pro nějž existují
tři různé varianty.
1. Zůstanou zachovány 1. liga a 2. liga jako
doposud, tedy se stejným týmovým obsazením jako loni.
2. Družstva budou pro úvodní fázi celé sezóny (základní část na jaře) regionálně rozdělena do dvou skupin. Severozápadní by
vytvořili Chaloupka PV, Laškov, Daniels
PV, Otinoves, Bohuslavice, Zavadilka PV,
J. Hluchov a Ohrozim, do Jihovýchodní
by patřily Dobrochov, Vrbátky, Kobeřice,
Hluchov/Čehovice, Víceměřice, Dřevnovice, Klopotovice a Skalka. Po odehrání
základní části by následovala podzimní
nadstavba o konečné umístění, kdy lepší
mužstva z obou skupin (1. až 4.) by vytvořila finálovou grupu o 1. až 8. místo
a horší celky (5. až 8.) by se střetly o 9. až
16. příčku.
3. Obě části soutěže (jarní i podzimní) se
odehrají v regionálních skupinách s rozdělením týmů jako v předchozí variantě.
Po skončení dlouhodobé fáze pak budou

Daniel Babor: „Za návrat Wojty jsem mega rád!“
O pøíchodu
do Prostìjova...

21041610444

„Šel jsem tam, kde mají dráhu. Jiný
tým, který by reálně a pořádně kombinoval silnici právě s dráhou, mě
v tu dobu nenapadal. Tehdy jsem
chtěl jezdit hlavně dráhové závody,
protože ještě tolik nefrčely odchody
mladých kluků z ČR do silničních
zahraničních týmů včetně těch
z World Tour jako poslední dobou.
Mně navíc dráha hodně baví, a proto
jsem v Prostějově, kde se jí můžu věnovat současně se silnicí.“

Hvězda prostějovské cyklistiky otevřeně
nejen o svém sportu
přitom nechci vzdávat. Pořád mě dění vypadalo i z hlediska výkonnosO jazykové
hodně láká olympiáda na dráze, rad- ti slušně.“
ši bych jednou jel olympijský závod
vybavenosti...
O
sociálních
než třeba Tour de France.“
sítích...
„Když jsem ještě jako junior působil
O zvykání
ve Švýcarsku, naučil jsem se tam
na prostøedí
„Dost dlouho jsem s nimi měl hodně anglicky. Tři z pěti sprinterů,
Hané…
docela problém. Hlavně s In- se kterými jsem byl ve skupině, totiž
„V Prostějově jsem si zvykal docela stagramem, kam někteří lidi cpou pocházeli z anglicky mluvících zemí,
těžko. Tady je to samé pole, zatímco úplně šílené věci. Až někdy v po- a trenér byl přímo z Londýna.“
&CPKGN$CDQTVCMLCMVQO¾PGLTCF÷LKUVTQHGLÊRTQXÊV÷\G
doma na Křivoklátsku jsou krásné lovině minulé sezóny jsem poFoto: archiv SKC TUFO PATRDUS
O vztahu
lesy, u kterých jsem odmala vyrůs- chopil, že se bez sociálních sítí asi
k cyklistice...
za což jsem mega rád. Je to motorka, tal.“
úplně neobejdu, a začal tam podost si s ním rozumím a můžu se od
stupně něco dávat. I z týmu to po
O faktoru
2WÙPX
něj spoustu naučit.“
mně samozřejmě chtěli, protože „Cyklistiku mám jako svůj cíl, sport
Pszczolarski...
Tufo Pardus PV... jde o důležitou věc pro prezenta- i práci, ale netahám si ji úplně do osobO svém
„Wojta tady tenkrát působil a já šel
ci jeho i sponzorů. Dělám to ale ního života. Neříkám, že to je zrovna
do Prostějova právě i za ním. Hledal
„Líbí se mi, že tu nemáme vztahově takovým způsobem, že vytvořím správně, ale každopádně nejezdím na
smìøování...
jsem staršího zkušeného závodníka,
žádný přetlak, ale přitom musíme příspěvek a okamžitě to zavírám kole pořád a všude. Na normální ježděkterý mě něco naučí, a on je pro mě „Do budoucna se hodlám čím dál profesionálně fungovat. S klukama – speciálně ten Instagram. Prostě ní třeba do města na kafe bych možná
obrovský cyklista. Teď se navíc vrátil, víc zaměřovat na silnici, ale dráhy se máme dobrou partu a první soustře- nic pro mě.“
bral spíš motorku.“ (smích)
(son)

21041610441

PROSTĚJOV Cyklista Tufo
Pardus Prostějov Daniel Babor
není člověk, který by zabředal do
fádních frází. Jak v běžné mezilidské komunikaci, tak při rozhovorech do médií. Z podcastu, který
s ním v klubovně prostějovského
velodromu pořídil Easy Rider
Club, jsme vybrali několik nejzajímavějších témat.
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rozhovor večerníku
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Asistent trenéra prostějovských hokejistů Ivo Peštuka se ohlíží za sezónou

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yy Jak nyní při zpětném pohledu
hodnotíte uplynulou sezónu?
„Je to spokojenost tak půl napůl. Základní část se nám až na její konec vcelku podařila. Pak ale zase přišel rychlý
konec s Porubou. Na druhou stranu
musím říct, že s týmem, co zde byl, jsem
hodně spokojený. Byla zde skvělá parta,
sedlo si to. A hráči měli charakter.“
yy Co se vám a Jiřímu Šejbovi během sezóny podařilo na hře zlepšit?
A co naopak zůstalo problémem ve
hře?
„Na to je těžké odpovědět... Já si myslím,
že se nám v určité části sezóny povedlo
hrát hodně atraktivní hokej plný pohybu, který by se divákům, pokud by
mohli na stadiony, hodně líbil. Co se
nám nepovedlo, tak za mě je to jasně
herní disciplína jednotlivců. V sezóně

jsme udělali velké množství osobních
chyb, které byly hlavní příčinou toho,
že jsme v tabulce neskončili o několik
příček výše.“
yy Hovoříte o charakteru. Dá se při
pohledu na ročník 2019/2020 hovořit oproti hře předváděné v uplynulé
sezóně o profesorském stylu hokeje?
„Ne možná tak profesorské ale úplně
odlišné. Tým byl zkrátka jiný. Byli zde
zkušení, starší hráči jako Marek Račuk,
Tomáš Divíšek nebo Tomáš Nouza.
Práce s nimi byla jiná, nebylo snadné je
přimět k tomu, aby hráli systém podle
představ trenérů... V tom byl letošek
jiný, kluci měli chuť, dalo se s nimi navíc
pracovat.“
yy Byl to tedy takový hořkosladký
ročník?
„Přesně jak říkáte. Byly tam povedené
věci a pak samozřejmě ty, které se úplně nepodařily. Snažili jsme se s Jiřím
Šejbou i Jiřím Vykoukalem do hráčů
dostat a praktikovat s nimi atraktivní,
útočný hokej. Však jsme taky spoustu
branek nastříleli. Samozřejmě z toho
plynulo, že ne vždy se vše podařilo směrem dozadu…“
yy Nakonec Jestřábi skončili na 11.
místě. Berete to jako neúspěch?
„Není to zrovna ideální umístění...
Osobně jsem třeba nevěřil v první čtvrtinu tabulky, i když jsme na ni jednu
dobu útočili a před reprezentační pauzou to na tak i vypadalo. Ale na takové
osmé místo podle mě tým měl. Navíc
k tomu ještě rychlý konec s Porubou,
kdy jsme ale byli velice dobrým protivníkem. Hráči do toho dávali maximum
a zejména v prvních dvou zápasech série tam nebylo týmu moc co vytknout,
kromě závěru utkání. Jeden z venkov-

vizitka
IVO PEŠTUKA

21041410425

✓ narodil se 13. července 1957 v Olomouci
✓ asistent trenéra hokejistů
LHK Jestřábi Prostějov
✓ s hraním ledního hokeje začal v roce 1963,
kdy jej otec dovedl na olomoucký zimák
✓ postupně prošel všemi mládežnickými kategoriemi HC Olomouc,
vojnu strávil ve VTJ Písek, následně působil znovu v Olomouci,
poté v Prostějově, ve Třinci a hráčskou kariéru ukončil opět v Prostějově
✓ trenérskou práci u mládeže zahájil ještě coby aktivní hokejista v Prostějově,
poté se přesunul do Olomouce, Opavy a Havířova, kde kromě vedení
mládežnických kategorií dělal i asistenta u tamních extraligových mužů
✓ z Havířova zamířil k dorostencům Olomouce, poté k juniorům Přerova
a následně Prostějova, od nich pak na podzim 2016 přešel do
„A“-týmu Jestřábů, kde působí dosud
✓ v Havířově si vyzkoušel i roli generálního manažera hokejového klubu
✓ za svůj největší úspěch považuje jedenáctileté účinkování právě v Havířově,
kde se mužstvu pokaždé podařilo zachránit extraligu
✓ je ženatý, s manželkou Zuzanou mají čtyři dospělé děti (nejstarší Robert
závodně plaval, Iva hrála házenou a veslovala, Ivo byl hokejista, nejmladší Jiří
stále aktivně hraje hokej v USA) a tři vnoučata
zajímavost: díky nabídce kanadského kamaráda Johna DeRoo si vyzkoušel
i trénování zámořských juniorů Calgary

ních zápasů jsme ale mohli a měli uhrát.
Navíc když teď vidí člověk v televizi ty
série, třeba rozhodnutí mezi Jihlavou
a Litoměřicemi v sedmém zápasu, tak
jej to o to více zamrzí.“
yy Určitou kaňkou na sezóně bylo
závěrečných deset proher. Jak tato
série vznikla a co bylo příčinou?
„Před reprezentační pauzou jsme byli
na vlně, vyhrávali jsme. Pauza nás zbrzdila, i když jsme se toho přes ni snažili
co nejvíc natrénovat a dopilovat. Měli
jsme pak těžší los, což přispělo k tomu,
že se nám tolik výsledkově nedařilo.
V samém závěru základní části už nám
ak soustřeo tolik nešlo, snažili jsme se tak
bou.“
dit co nejvíce na sérii s Porubou.
yy Když nahlédneme do kabiny. Jak
jste byl s hráči spokojený?
„Moc. Ve složení týmu see angažoval
ještě Láďa Lubina a hlavníí slovo měl
samozřejmě Jiří Vykoukal. Podařilo se
obrým chaa
poskládat kvalitní tým s dobrým
du pracovití
rakterem. Kluci byli opravdu
a chtěli se zlepšovat. Vzaduu se vypror
filovali Tomáš Drtil nebo Franta Hránci, stejně
dinka, což byli stěžejní obránci,
jako Renda Piegl. Vepředu to byl třeba
ázek a útok
Dominik Hrníčko, Petr Mrázek
a
Gago – Bartoš – Mrázek měl v příprašech našich
vě podíl snad na polovině všech
nil, což naši
gólů. Jenže pak se Gago zranil,
sílu vepředu dost ovlivnilo. Jeho návrat
o. Hra tohotrval dlouho a nebylo to ono.
ckém pojetí
to hráče je založená na fyzickém
a dohrávání soupeřů...“
yy A tento styl hry musel
el v důů
sledku zranění změnit?
„Přesně tak. A nebylo to úplně
ono, nedařilo se mu dostat se do
toho zpět.“
yy Jak moc tým ovlivnil ko
kooné
ronavirus a s ním spojené
snižování platů?
máá
„Samozřejmě všichni vnímánal
me, že covid-19 poznamenal
oscelkovou situaci ve společnostvo
ti. Jak už jsem říkal, že mužstvo
mělo charakter, tak toto byl
jeden z příkladů. Všichni hráči
ěn bez
souhlasili se snížením odměn
nějakých problémů. Moc dobře
ké se zaa
věděli, že majitel to má těžké
jištěním rozpočtu.“
yy Jak hodnotíte výkonyy prostějovských odchovanců, tedy
dy Krejčíí
ho, Pěnčíka a Janečka?
„Pozitivně. Martin Pěnčík udělal největší posun. Nám trenérům se moc
líbil jeho perfektní přístup k hokeji jako
takovému. Michal Janeček si cestu do
základní sestavy musel vybudovat. Byl
trpělivý, a pokud bude tvrdě trénovat
a neustále se zdokonalovat, má velkou
šanci hrát v mužstvu důležitou roli. Petr
Krejčí je hráč s velikým potenciálem.
U něj je problém hlava. Jakmile bude
vědět, co chce, má šanci se hodně posunout. Ke konci sezóny se k nám při-

Snažili jsme se s Jirkami Šejbou a Vykoukalem
do hráčů dostat a praktikovat s nimi atraktivní,
útočný hokej. Však jsme taky spoustu branek
nastříleli. Samozřejmě z toho plynulo, že ne
vždy se vše pak podařilo směrem dozadu…
pojili i další odchovanci Petr Antoníček,
Adam Popelka a Marek Micka. Jsou to
mladí a perspektivní hráči, záleží jen
na nich, jak svou šanci chytí za vlasy.
Celou sezónu na pozici třetího brankáře působil Matěj Křupka. Celé
mužstvo ho bralo velmi pozitivněě
a věřím, že pokud vydrží nadále trtrr
pělivě pracovat, tak šanci dostane
ne.“
dostane.
yy Známé jsou už první změny
ny
nebo lépe řečeno odchody. To
asi zamrzí, když odejdou hráči
jako Tomáš Drtil nebo také
zmíněný René Piegl?
„Přesně tak, je to škoda. Ale, když skončíte jedenáctí,

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

je jasné, že majitel bude chtít změny.
Danu Vachutkovi se sezóna příliš nepovedla. Počítám, že by v jeho případě
stejně ze strany vedení Jestřábů nebyl
už o něj další zájem. Ale odchod Drtila
mě mrzí. Byla to možná jeho životní
sezóna, pěkně se rozbruslil. (úsměv)
Uvidíme, jak to bude s hráči jako Dominik Hrníčko nebo David Bartoš.
Nevíme ještě, kdo zde bude příští se-

zónu jako trenér. Máme mít schůzku
s vedením, kde by se mělo probírat, co
a jak dál. Uvidíme tedy, co se dohodne.“
yy Asi to není úplně lehké každou
sezónu pracovat z větší části s jiným
mužstvem?
„No, to je právě to, co říkám od začátku. Kdyby se neřešilo vybudování
nového týmu, nezměnil se celý, ale

posílil se na určitých postech… Je to
opravdu škoda. Ten tým měl charakter a měl chuť. V další sezóně by si to
sedlo, hráči by už věděli lépe, co se po
nich chce, vštípili by si lépe vyžadovaný herní systém a projev. Pokud se to
naopak nyní z větší části vymění, tak
začínáme znovu. No nebude to jednoduché. Snad aspoň část týmu tedy
zůstane pohromadě.“

21041410425

PROSTĚJOV Hráči přicházejí
a odcházejí, někteří po roce, jiní
ještě dřív. Kdo ale s prostějovským
týmem zůstává a je už považován za
stálici Jestřábů, to je Ivo Peštuka (na
snímku). Dlouholetý asistent trenéra
zažil již řadu vzestupů a pádů, uplynulá sezóna nepatří fakticky ani do
jedné kategorie. Tým LHK splnil základní cíl, postoupil do play-off mužstvu se však konec ročníku zle nevydařil. Zajímalo nás, jak tedy uplynulý
ročník vnímá jedna z tradičních tváří
zdejšího hokeje.

hokej
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Kanonýra zlákal návrat domů,
do Šumperku se vrací po šesti letech
PROSTĚJOV Tým prostějovských Jestřábů z končící sezóny
2020/2021 se i nadále rozpadá. Už dříve se objevily zprávy, že
Šumperk má zájem o služby Lukáše Žálčíka. Jak se minulý týden
ukázalo, zájem byl eminentní a vyhlášený snajpr tak po necelých
čtyřech letech na Hané mění působiště a přesouvá se do svého
rodného města.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Lukáš Žálčík nasbíral v Prostějově
161 startů v základní části s bilancí
88 branek a 78 asistencí. Dalších 13
zápasů (2+4) přidal v play-off. V sezónách 2018/2019 a 2019/2020 byl
shodně druhý nejlepší střelec a šestý
nejproduktivnější hráč Chance ligy.
V obou ročnících Chance ligy nasázel úctyhodných 32 branek.

V té uplynulé už se mu nicméně tolik nedařilo. Poprvé se nedostal na
průměr minimálně jednoho bodu
a více na zápas, herně se místy trápil.
Držel si však nadále vysoký herní
standard a bezpochyby patřil mezi
nejlepší Jestřáby. I tak se ale nejednou nevešel do prvních dvou útočných formací, v play-off proti Porubě
dokonce jeden zápas zcela vynechal.
A krátce po vyřazení Prostějova tímto severomoravským klubem a tím
i konci sezóny potvrdil, že nedostal
od Jestřábů nabídku. „Pak už jsem
zájem ze strany vedení klubu ani necítil. Bylo tak jasné, že musím situaci

řešit,“ konstatoval Lukáš Žálčík krátce po přesunu do Šumperka.
„Lukáš je rozeným střelcem a jako
bonus je klubovým odchovancem,
což nám v aktuálním konceptu vyhovuje. V následující sezoně bude
mít jednu z vůdčích rolí. Navíc je
hráčem, který hrál hokejovou extraligu a dokonce si letos zahrál i za
Spartu,“ okomentoval přírůstek do
svých ofenzivních řad Martin Janeček, prostějovský rodák a nyní staronový hlavní trenér Šumperka.
Do řad Draků zamířil již v pořadí
čtvrtý hráč. Žálčík bude i nadále spoluhráčem Drtila, Vachutky
i Pěnčíka. Navíc je již sedmým plejerem, který v Prostějově pokračovat nebude. „Lukáš si prostě vybral
jinou nabídku. V Prostějově to vedlo
k tomu, že zde pokračovat nebude,
proto se vrátil do Šumperka. Tam
jsme nic zásadního neřešili,“ sdělil na

Venkrbec
pokraèuje v Motoru

5PCLRTMTGCVKXGECNÊFT.WM¾wä¾NéÊMMQPéÊW,GUVą¾DčCXFTGUWiWORGTMCDWFG
Foto: Michal Sobecký

dotazy Večerníku k jeho ztrátě sportovní manažer Jestřábů Jiří Vykoukal,
který rovněž zhodnotil přínos Žálčíka. „Určitě kvalitu má, je to rozhodně
střelec. Byl pro nás nedílnou součástí
organizace. Za nás za všechny mu
přeji, aby se mu dále v kariéře dařilo
a měl ji co nejúspěšnější.“
Lukáš Žálčík se po angažmá v Českých Budějovicích, Jihlavě a Prostějově vrací do svého rodiště po necelých
šesti letech. „Byl jsem tady tři roky,

dvakrát z toho jsme byli v play-off, ale
nepřešli jsme přes první kolo. Mrzí
mě tedy, že jsme neudělali nějaký větší úspěch. Určitě jsem byl ale v Prostějově spokojený. Rád budu vzpomínat na kluky, které jsem tam poznal.
Získal jsem hodně kamarádů, za což
jsem moc rád,“ loučí se s jestřábím
hnízdem ostřílený kanonýr.
Exkluzivní rozhovor s Lukášem
Žálčíkem najdete v příštím vydání
Večerníku.
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Prostějovští hokejisté se zařadili do průměru,
ovšem čekají je další velké změny

PROSTĚJOV Chance liga mužů ČR 2020/2021 sice ještě
neskončila, ale dospěla už do své vrcholné fáze, konkrétně
k semifinále. Proto je možné se obšírněji zamyslet nad současným rozložením sil ve druhé nejvyšší tuzemské soutěži tolik
oblíbeného českého sportu v kontextu nedávné minulosti
i s výhledem do nejbližší budoucnosti. Včetně role, kterou momentálně hrají hokejisté LHK Jestřábi Prostějov.

L

oni zažila prvoligová společnost
výrazný a dá se říct až bezprecedentní zásah do své struktury tím, že po
předčasně ukončené předchozí sezóně
kvůli nástupu koronaviru nikdo nesestoupil a naopak ze druhé ligy se nahoru posunuli vítězové všech tří skupin.
Tím pádem narostl počet účastníků na
rekordních osmnáct týmů, přičemž jich
mohlo být dokonce devatenáct, kdyby
Chomutov nezkrachoval a nemusel
do krajského přeboru. I takhle se před
soutěží otevíral účastnicky mimořádně
široký ročník, navíc notně „zpestřený“
komplikujícím faktorem jménem covid-19.
řesto mezi elitní kvarteto postoupili – navzdory herním i výsledkovým problémům během zápasově zkrácené sezóny – čtyři největší papíroví
favorité. Ani Kladno coby top aspirant
na prvenství znamenající přímý průnik
do extraligy se přitom nevyhnulo dílčím trablům, dlouho nepůsobilo moc
přesvědčivým dojmem. Leč postupem

P

času šli Rytíři dirigovaní hvězdnou
dvojicí Jaromír Jágr a Tomáš Plekanec
nahoru a svou úlohu naplnili.
odobný progres zaznamenaly ambiciózní celky Vsetína a Poruby,
byť v jejich případě se musely hrabat
nahoru z mnohem nižších míst. Což se
jim povedlo teprve v závěru dlouhodobé části a především v play-off. Naopak
Jihlava se na rozdíl od minulého hrubě
nevydařeného ročníku držela tentokrát
v popředí celou dobu, zaslouženě šla
do vyřazovacích bojů ze druhé pozice.
A tu v dramatické čtvrtfinálové sérii
potvrdila.
aproti tomu Přerov dopadl přesně
opačně, když po výborné základní fázi neuhájil až nečekaně vysokou
třetí příčku v rozhodujících k. o. bitvách.
Totéž potkalo původně čtvrtého nováčka z Vrchlabí, jenž vydělával na častém
posilování o extraligové pendly z Pardubic a hlavně proto se držel překvapivě nahoře. Tradičně divokou sezónu
plnou personálních změn mají za se-
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KONEÈNÉ POØADÍ CHANCE LIGY 2020/2021
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CHANCE LIGA - PLAY-OFF
FINÁLE
1. zápas: Kladno – Jihlava 3:4 PP (0:1,
2:1, 1:1 – 0:1). Stav série: 0:1. Branky:
5DþXN 0HOND0DURV] 0DFKDþ
â-HOtQHN 3OHNDQHF )U\H ±
%URå  +DYUiQHN ýDFKRWVNê 6WUHMþHN 6WUHMþHN 3HNUýDFKRWVNê 
/LFKDQHF %LOþtN6WUHMþHN 
2. zápas: Kladno – Jihlava 1:4 (0:2,
1:1, 0:1). Stav série: 0:2. Branky: 
â-HOtQHN .XEtN ±%XNDþ 3HNU 
3HNU ýDFKRWVNê6WUHMþHN -LUiQHN =DGUDåLO3HNU +DYUiQHN
.$03ĜÌã7Č
FINÁLE
]iSDVVWĝHGDGXEQD
hodin: -LKODYD±.ODGQR
]iSDVÿWYUWHNGXEQD
hodin: -LKODYD±.ODGQR
3ĝtSDGQë]iSDV
QHGčOH  GXEQD  KRGLQ
.ODGQR±-LKODYD

bou sedmé Litoměřice jakožto součást
svazového projektu s krycím názvem
Dukla.
řesně na rozhraní poloviny tabulky
zůstaly dva kolektivy se zdánlivě
větším potenciálem. Tedy Třebíč dlouho se držící úplného čela pořadí a následně klesající dolů i Slavia Praha se zajímavým mixem mladých a ostřílených
hráčů, která se naopak zvedala z (pod)
průměru. Vítaným oživením Chance
ligy se rozhodně stal Sokolov alias posílený předloňský nováček, jehož atraktivní styl stačil na desátý post.
ad očekávání dobře si vedlo také
dříve slabé Ústí nad Labem (12.),
původní úlohu perspektivní štiky soutěže nezvládly po skvělém vstupu udržet
Benátky nad Jizerou (15.). Tam však
mají jiné než výsledkové priority, stejně
jako ve Frýdku-Místku (14.), primárně
jde o „farmářské“ rozvíjení mladých
plejerů pro extraligu. Ničím takovým
nemohl své horší výkony omlouvat
dříve nebezpečný Havířov (13.), pro
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který byl pád mimo play obrovským
zklamáním.
eště víc dole zůstali další dva prvoligoví novicové, ovšem s hodně
rozdílným vyzněním svého snažení.
Šestnáctý Kolín se celou dobu pohyboval o dost výš a předváděl sympatický hokej, u sedmnáctého Šumperka
postupně vyprchalo původní nadšení
z návratu a dostavilo se spíš trápení.
Samostatnou kapitolou je pak slabá
Kadaň tradičně zametající úplný chvost
tabulky.
a závěr jsme si nechali prostějovské borce, jejichž sezónní
počínání jsme už ve Večerníku obsáhle
rozebrali. Nyní tedy alespoň stručně.
Z hlediska umístění Jestřábi zaznamenali v porovnání s předchozím ročníkem jen malé zlepšení (ze dvanácté
na jedenáctou příčku), přitom herní
posun byl mnohem výraznější a určitě
příjemný. Díky omlazení kádru i jiné
filozofii došlo k podstatnému zrychlení stylu směrem k aktivnímu moder-
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ANALÝZA
MARKA

SONNEVENDA

nímu pojetí hokeje, nicméně všechny
neduhy se logicky odstranit nepodařilo. Přesto lze konstatovat, že zajímavě
poskládaný mančaft mohl dopadnout
o něco lépe, což z více různých důvodů
nevyšlo.
eď čekají značné změny jak hanácký klub, tak celou Chance ligu.
V elhákáčku bude podle dosavadních
informací nový sportovní manažer,
hlavní trenér i podstatná část soupisky.
A z další edice druhé nejvyšší národní
soutěže budou sestupovat minimálně
čtyři družstva, pokud znovu nedojde
(vzhledem ke covidovým okolnostem)
k operativním úpravám. Jestli současná
pravidla zůstanou v platnosti, dá se očekávat lítý boj o záchranu plný nervozity,
do kterého se může klidně namočit
většina zúčastněných. Kam v téhle
předpokládané mele zamíří opětovně
*QMGLKUVÆ -NCFPC X OQFTÆO  \CVÊO \F¾TP÷ OÊąÊ \C P¾XTCVGO FQ GZVTCNKI[ přebudovaný Prostějov, to se dá nyní
RTQUV÷LQXwVÊ,GUVą¾DKUMQPéKNKX%JCPEGNK\GLGFGP¾EVÊ
Foto: internet jen složitě odhadovat.
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(KP¾NGHCXQTKVč-NCFPQXU,KJNCXCMFQUMQJQ"
PROSTĚJOV Ovládli základní část
Chance ligy mužů ČR 2020/21, v níž
obsadili dvě nejvyšší pozice tabulky.
A následně uspěli i během dosavadního vývoje play-off díky postupu
do finále. Kdo? Hokejisté Kladna a
Jihlavy, kteří o uplynulém víkendu
rozjeli úvodními dvěma vzájemnými
duely rozhodující sérii druhé nejvyšší
tuzemské soutěže, jejíž vítěz si zajistí
místenku do extraligy.
Rytíři pod taktovkou klubového majitele a stále aktivního hráče Jaromíra Jágra
neměli s očekávaným průnikem do závěrečných bitev sezóny vážnější problémy.
Ve čtvrtfinále vyřadili pražskou Slavii 4:1
na zápasy (jednotlivé výsledky 3:1, 2:1

pp, 5:6 pp, 4:2, 6:4), v semifinále přejeli
Porubu 4:0 na střetnutí (5:3, 6:2, 4:1, 4:3
pp).
„Jsme rádi, že se nám to tak podařilo. Ale
ještě nejsme na konci, to nejdůležitější i
nejtěžší nás teprve čeká. Máme jasný cíl
vrátit Kladno do extraligy a uděláme maximum, abychom jej splnili. Nic jiného
pro nás ani neexistuje. Ještě chybí čtyři
vítězství, musíme si pro ně jít zápas od
zápasu,“ říkal před startem finálové série
největší tahoun Středočechů Tomáš
Plekanec.
Jak vidí Duklu coby soudného protivníka? „Hodně nepříjemný soupeř. Hrají
dobře celou sezónu, daří se jim, pod vedením Viktora Ujčíka týmově fungují.

Takže musíme počítat s tím, že nás čeká
hrozně těžký boj. Přesto věřím, že ho
zvládneme, máme na to kvalitní mančaft,“ nepochyboval Plekanec o dosažení
vytyčené mety.
To Jihlavští se po minulém špatném
ročníku znovu vrátili mezi prvoligovou
elitu. V dlouhodobé fázi byli druzí a ve
vyřazovací loterii překonali zdánlivě neřešitelnou krizi, když otočili čtvrtfinále s
Litoměřicemi ze zápasových 1:3 na 4:3
(po výsledcích 2:1, 1:4, 3:6, 2:5, 4:2, 3:2
pp, 3:1). Následně smetli Vsetín 4:0 na
utkání (4:3 sn, 3:1, 2:1 sn, 4:1).
„Jsme spokojení. Nikdo z nás nepředpokládal, že to proti Vsetínu zvládneme
takhle rychle. Což je pro nás hodně

dobře, jelikož minulá série s Litoměřicemi kluky stála spoustu sil. Máme teď čas
doléčit šrámy a připravit se na Kladno,“
povídal po hladkém zdolání semifinálové překážky hlavní trenér HC Viktor
Ujčík.
Nyní Dukla čelí největšímu adeptovi na
celkový triumf v Chance lize, ale s tím si
někdejší kanonýr hlavu neláme. „Jestli je
Kladno favoritem? Já nevím. Každý ať
si udělá svůj obrázek. My chceme hrát
jednoduchý a chytrý hokej, který bude
soupeře bolet. A pokud by nás měl porazit, ať ho to stojí co nejvíc sil,“ pravil Ujčík
odhodlaně.
Výsledky úvodních finálových mačů napověděly, že to bude velký boj. (son)

Prostějov(sob)–Bývalémukapitánovi
Matouši Venkrbcovi se sice první kompletní extraligová sezóna příliš nepovedla, když jeho českobudějovický Motor
skončil poslední, a nadto si z ročníku
odnesl poraněné rameno, přesto bude
na jihu Čech pokračovat i další sezónu. Jednatřicetiletý hokejista tak zapíše
v Motoru už třetí rok, přičemž v prvním
výrazně týmu pomohl k postupu do
extraligy. „Jsem rád, že dostanu další
šanci v extralize. A zvlášť za to, že to bude
zrovna v Motoru,“ uvedl k prodloužení
svého angažmá útočník, který se nyní
zotavuje po operaci ramene.
Exkluzivní rozhovor s Matoušem
Venkrbcem čtěte na www.vecernikpv.cz!

Pøerov dál
povede Koèara,
do Tøebíèe se
YU½WLO3RNRUQÙ
Prostějov (son) – Navzdory bleskovému vyřazení v prvoligovém čtvrtfinále
zůstane u jinak velmi úspěšných hokejistů Přerova stejný realizační tým jako
dosud. V jeho čele tak nadále zůstane
hlavní trenér Vladimír Kočara. „Jsem
přesvědčený, že současný realizační tým
odvádí skvělou práci. Výsledky tomu
odpovídají. Play-off se sice nepovedlo,
ale cíl klubu tam postoupit byl splněn,“
vysvětlil jednatel HC ZUBR Tomáš
Pluháček, že ke změnám nebyl důvod.
Jiného hlavního kouče naopak budou
mít v Třebíči, kde dosavadní kormidelníci Jaroslav Barvíř a David Dolníček přecházejí na pozici asistentů. Staronovým
prvním lodivodem se stal Kamil Pokorný, jenž v Horácké Slavii dříve už působil,
a dokonce tam začínal svou trenérskou
kariéru. „Vracím se domů a bude to zase
něco jiného. Rád bych využil zkušeností,
které jsem nabral v extralize díky šestiletému angažmá v Kometě Brno. Od
Libora Zábranského jsem dostal hodně
prostoru, čehož si velmi vážím,“ rozloučil
se Pokorný s jihomoravským gigantem.
Teď bude úřadovat na jeho farmě.

Nouza hrál play-off
VH]UDQÈQÙPUDPHQHP
Prostějov (son) – Výraznou stopu zanechal u hokejových Jestřábů zkušený
útočník Tomáš Nouza, než loni zamířil
do Vrchlabí. Nováčkovi Chance ligy
vydatně pomohl ke skvělé základní části,
ovšem ve čtvrtfinálové sérii Východočeši vypadli se Vsetínem. A „Nouzik“
na ledě nevyčníval zdaleka tolik jako
předtím. „Už někdy od ledna jsem měl
problémy s ramenem a play-off absolvoval s přetrhanými vazy v něm. V zimě
jsem si dal čtyři týdny pauzu, měl jít dokonce na operaci, ale domluvili jsme se
s vedením klubu, že si chci vyřazovací
boje zahrát. Operaci jsem proto odložil,
chtěl si play-off zažít a být týmu prospěšný alespoň v kabině,“ vysvětlil bývalý
prostějovský tahoun. Nyní opět zvažuje
svůj další hokejový osud – stejně jako
loni. „Řekl jsem, že si nechám pár týdnů
na rozmyšlenou. A teď mám za sebou
navíc tu operaci ramene. Jsem ale tak nějak rozhodnutý, že bych chtěl být doma
s dětmi a že bych už nechtěl nikam dál
cestovat. Cítím, že jsem hokeji dal všechno a teď je čas to vrátit rodině,“ naznačil
Nouza možný konec své aktivní kariéry.

=PÈQ\YH9VHWÉQÈ
Prostějov (son) – Vytoužený návrat
do extraligy hokejistům Vsetína ani letos
nevyšel, tentokrát pro ně bylo konečnou semifinále Chance ligy 2020/21.
Nedlouho po vyřazení z play-off odtajnilo vedení Valachů prvotní informace
ohledně hráčského kádru pro příští
soutěžní ročník. Z VHK ROBE odchází pětice plejerů, jmenovitě obránce
Jan Bartko a útočníci Sebastian Gorčík,
Antonín Pechanec, Adam Gajarský
i Vojtěch Šilhavý. Naopak sedm borců
ve vsetínských službách nadále setrvá.
Jsou jimi beci Ondřej Smetana, Tomáš
Ondračka, Šimon Jenáček a Jakub Jenáček plus útočníci David Březina, Jan Berger a Adam Zeman. S dalšími hráči klub
jedná. „Práce na tvorbě týmu na novou
sezónu jsou v plném proudu,“ ujistil jednatel Daniel Tobola.
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HRÁČ VEČERNÍKU VÁŇOVI OPAVA NEVYŠLA, TRÉNUJE S BK OLOMOUCKO
Kapitán se play-off nedočkal. Proč?

DOMINIK ŠTÌPÁN

PROSTĚJOV Hodně velký zájem o služby Františka Váni v klíčové fázi sezóny měla Opava, jeden z kandidátů na postup do
finále basketbalové ligy. Přesun do Slezska narazil na přestupová pravidla. Kvůli tomu, že kapitán BK Olomoucko je stále
hráčem BCM Orli Prostějov, musel by dva měsíce stát, než by
mohl nastoupit za nový klub. A to by již bylo po sezóně.

V nadstavbové části potvrdil výkonnostní progress mladý pivot Olomoucka a vylepšoval své průměry. Ve skupině A2 nastoupil do všech deseti zápasů. V průměru
ůměru
zapisoval 7,7 bodu na utkání a zaznamenal 5,1 doskoku v každém střetnutí. Koeficient užitečnosti
ti
v této fázi soutěže vylepšil na rovnou osmičku. Výrazně zvedl procentuální úspěšnost šestek, když
proměnil jedenáct ze čtrnácti trestných hodů.

Původní zpravodajství
pro Večerník

JALEN
HENRY

Ladislav VALNÝ
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Velice
specifickou basketbalovou disciplínou je blok.
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o7r࢙Ѵझ 7o ࢙l;झĺ  f;7;m |-ho hov;h
- ࢙r-v f; h࢙ho 7o;7mov|झ 0Ѵohfझ1झ_o0-vh;|0-Ѵbv|ĺ(|h࢙mझruo|bu࢙Ѵovhl "ohoѴৄl |झl|o rৄvo0;l v|orbѴ
7o _u-Ѵ;m ;mu _m;7 ࣂ|ংbhu࢙|ĺ ;rझ
0Ѵv;ॕm࣒ro;!bhbࣂ&"u-_-ruo|bl0uhķh|;uझvh-Ѵr࣒|0Ѵohৄĺ
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Štìpán se mezi
smeèaøi neztratil
Prostějov (lv) – V letošním roce se
kvůli covidové kalamitě nekonalo
tradiční All-Star Game, doprovodná soutěž smečařů přesto proběhla
prostřednictvím televizní show.
O výsledcích rozhodovala porota
v sestavě Barbora Špotáková, Jiří
Welsch, Petr Kolečko a Jiří Zídek
a také hlasující diváci. Soupeři Dominika Štěpána byli Pavel Pumprla
(Ostrava), Dalibor Fait (Ústí nad
Labem), Jan Mička (Opava), Pavel Novák (Kolín), Javion Blake
(Brno), David Novák (Nymburk),
Oliver Kulenovič (USK Praha), Tomáš Tkadlec (Pardubice), Delvon
Johnson (Svitavy), Nestor Boyko
(Děčín) a Michal Chlumecký (Hradec Králové). Zástupce hanáckého
výběru postoupil v prvního kola
a skončil na děleném 4. až 6. místě.

Pekárek mezi
elitou šestkaøù
Prostějov (lv) – Pouze pět hráčů
Kooperativa NBL v dosavadním
průběhu sezóny střílelo přes 100
trestných hodů. Mezi nejlepší sběrače střeleckých faulů patří David
Pekárek. Díky tomu zatím střílel přes
160 šestek při výborné úspěšnosti
přes osmdesát procent. Protože si
prodloužil sezónu v dresu Kolína,
může v závěru sezóny atakovat hranici dvou set trestných hodů. „Nad
tímhle nijak nepřemýšlím, snažím
se prostě hrát agresivně. Hodně s tím
souvisí letní ppříprava
s atletickým
p
ý
trenérem Olomoucka Romanem
Švarcem, kde jsme
zapracovali na
mém těle a na
výbušnosti, kdy
se mi teď lépe
najíždí do koše
a
získávám
hodně faulů,“
uvedl Pekárek.

„Vůbec jsem o takovém nařízení nevěděl. Byli jsme dohodnuti, že pokud Opava vše zařídí, rád za ni budu
v play-off hrát. Nevyšlo to a přiznám,
že jsem byl zklamaný. Hlava už nebyla nastavená na těžké zápasy ve vyřazovací části Kooperativa NBL, místo
boje o medaile jsem se musel smířit
s tím, že budu pět měsíců bez ostré-

ho zápasu,“ posteskl si elitní ligový
střelec z dálky.
Zklamaný kapitán hanáckého výběru chvíli probíral možnosti, zda si po
předčasném konci sezóny nedopřeje odpočinek na dovolené. Hledal
destinace, zkoumal trh s letenkami.
„To byl jen takový nápad. Spíš jsem
se koukal na nabídky, abych se nenudil a zapomněl na zklamání, že
možnost prodloužení soutěžního
ročníku padla. Opravu mě to mrzelo,“ poznamenal Váňa. Rychle se ale
oklepal a vrátil se do tréninku. Při-

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

pravuje se společně s mladými hráči
Olomoucka. Udržuje tělo v kondici
a rytmu. „Zápasové zatížení to není,
přesto je to fajn. Rozhodně lepší než
sedět doma na zadku,“ míní mladý
křídelník. „Dovolená počká na čer-

ROBERT
RIKIČ

venec. Možnost přípravy v kolektivu
má přednost.“
V nových týmech bude hrát play-off z hráčů Olomoucka David
Pekárek a Radovan Kouřil. Oba
totiž byli kmenovými hráči klubu
z Kooperativa NBL. „U přestupů
z ciziny nebo přesunů v rámci soutěže není problém. Ten vzniká pouze
v situaci, kdy hráč patří klubu z jiné
domácí soutěže,“ vysvětlil důvod
neuskutečněného přesunu Váni do
Opavy sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek.

%DVNHWEDOQDNĨLçRYDWFH jedná se
RVWęKRYiQtNOXEX
Nejbližší týdny rozhodnou
➢ ze strany 21

PROSTĚJOV Basketbalový
klub Olomoucko sídlí
v Prostějově od roku 2017 po finančním krachu„A“-týmu Orlů, od
něhož spolek BK získal licenci na nejvyšší soutěž. Již čtyři sezóny
tak působí v české nejvyšší soutěži Kooperativa NBL a své domácí
mácí
zápasy hraje v drtivě většině případů ve Sportcentrum
DDM v Prostějově, kde má i tréninkové
ové zázemí. Některé duely odehrál i v hale Gymnázia
mnázia
Čajkovského v Olomouci. A právě tam
m je
možné stěhování z Prostějova! Ve hře je
ale i úplný konec na poli tuzemské elity…
…

o budoucnosti BK Olomoucko

„V současné době probíhají jednání, abychom nejvyšší soutěž v příští
sezóně vůbec mohli hrát. Ve hře je
varianta převodu týmu do Olomouce, o tom jednáme s vedením celého
regionu i Olomoucí. Děláme maximum, abychom basketbal na nejvyšší úrovni v našem kraji udrželi,“ popsal aktuální situaci Michal Pekárek,
sportovní manažer BK Olomoucko.
Vedení týmu sídlícího v Prostě-

jově chce
hce zajistit start
t t v nejvyšší
domácí soutěži také kvůli mládežnickým kategoriím ve všech
městech kraje. „Rozhodně bychom chtěli spolupracovat s prostějovskými Orly nebo SK UK Olomouc. Zachování ligy je z pohledu
zájmu mladých hráčů o basketbal
klíčové,“ míní manažer, který se
současně snaží oslovit také další
partnery, kteří by chtěli basketbal

podporovat.
po
Sou
Současně oddíl
uvažuje o ssložení kádru.
Vzhledem k fin
finančním možnostem hledá varianty, jak složit
sportovně konkurenceschopnou sestavu, která nebude nutně postavena
na zahraničních akvizicích. „Soupisku bychom nechtěli mít postavenou
na cizincích. Naopak chceme mít
v sestavě co největší počet českých
hráčů. Mladých, kteří mají perspektivu herního růstu. Z pohledu budoucnosti je to správná cesta,“ popisuje svoji představu Pekárek.

PROSTĚJOV V redukovaných
žebříčcích hráčů do 22 let zazářil v průběhu Kooperativa NBL
František Váňa. Po nadstavbové
části byl druhým nejvytíženějším
hráčem, druhý byl také v tabulce měřicí koeficient užitečnosti.
V žebříčku střelců dokonce je
nejlepší před Filipem Novotným
z Kolína a brněnským Radkem
Farským.
Nadějný basketbalista již v minulém nedohraném ligovém ročníku

dostával větší porci minut než v předešlých letech. V následující sezóně
už patřil do základní rotace a s novou rolí v týmu se popasoval velice
dobře. Po odchodu Lukáše Palyzy
do Nymburka se navíc stal kapitánem.
„Každý hráč se posunuje postupně.
Jsou věci, které se nedají přeskočit.
Zkušenosti nikde nekoupíte a bez
nich to prostě nejde. U Franty se to
ukazuje. Jde krok za krokem a herně
roste,“ poznamenal trenér Predrag

Benáček, který tým vedl v základní
části.
U basketbalistů nastupující generace
je téměř pravidlem, že jejich výkony
provázejí propady výkonnosti. Udržet formu po celou sezónu je těžké
i pro ostřílené matadory. Váňa dokázal výkyvy minimalizovat, například
ve střelbě dlouhodobě udržel průměr na dvouciferných číslech. „Je to
dáno i počtem odehraných minut.
Když hrajete hodně, do střeleckých
pozic se dostanete. Někdy na body

Sportovní manažer Olomoucka
nepředpokládá, že se klubu podaří
udržet všechny domácí hráče z minulé sezóny. O opory je velký zájem,
přesto se bude jednat o prodloužení
smluv a uplatňování opcí. „Všechno
závisí na jednání se sponzory. V tuto
chvíli jistě odejde jeden hráč, u ostatních je vše otevřené,“ dodal Pekárek.
Připomeňme, že poprvé v novodobé
historii se v Prostějově hrála nejvyšší
soutěž v sezóně 2004/2005. Vznik
Orlů se datuje z doby dva roky předtím, následně přišel nákup prvoligové
licence z Kroměříže a postup z finále

1. ligy 2003/04 do tehdejší Mattoni
NBL. Od té doby získal Prostějov
šest stříbrných a pět bronzových
medailí, zahrál si také evropské poháry. Největším úspěchem pak byl
triumf v Českém poháru 2014/2015.
Nástupce BK Olomoucko přidal ke
všem úspěchům ještě jeden ligový
bronz v ročníku 2018/19.
Kam tedy povedou další kroky BK
Olomoucko? A jaká bude budoucnost prostějovského basketbalu?
Dozvíte se v našem tématu, které
připravujeme do příštího vydání!
(lv)

spotřebujete více pokusů, přesto
máte šanci udržet průměr na zajímavých hodnotách. Celková čísla
jsou ovlivněna řadou faktorů,“ míní
Benáček.
Do popředí tabulek se dá propracovat i jiným způsobem, což je příklad
Dominika Štěpána. Jeho forma rostla postupně a gradovala v pravý čas
v nadstavbové části Kooperativa
NBL. Výsledkem byl průnik mezi
nejlepší desítku v užitečnosti. „Odehrané minuty Dominikovi dodaly

sebevědomí a rychle se to ve výkonech odrazilo,“ všiml si sportovní
manažer BK Olomoucko Michal
Pekárek.
(lv)

Å6PHĀHVHGDőLO\QDSUYQtGREURX´SőLEOtçLO
QDWiĀHQtGXQNţ
'RPLQLNäWěSiQ
EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Ladislav VALNÝ

PROSTĚJOV
V Par
Parádní atletické dovednosti
předvedl Dominik Štěpán (na snímku) v televizkterá alespoň částeční soutěži smečařů,
sm
nahradila zrušené Utkání hvězd.
ně nah
Skončil těsně pod stupni vítězů,
Sko
předvedeným výkonem byl
sp
přesto spokojený. „Tajně jsem
př
doufal ve třetí místo, Pavel
d
Pumprla ale předvedl ve druP
hém kole originální zakonh
čení. Dopadlo to, jak mělo,“
prohlásil mladý pivot BK
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
Olomoucko.

yy Televizní soutěž smečařů měla svoji premiéru.
Co říkáte na tuto novinku?
„Bylo to něco nového pro
hráče i organizátory. Až jsem
byl překvapený, jak to všechno vypadalo dobře. Světla,
potemnělá hala. Myslím, že
se to povedlo, celá show byla
pěkně udělaná.“
yy Byli jste zasvěcení do
tajů přípravy televizního
natáčení?
„Docela ano, bylo to zajímavé. Vysvětlili nám způsoby

snímání, ukázali, kde všude
zavěsili kamery, nebo jaké
jsou animační možnosti. Fakt
to byla zajímavá zkušenost
a příjemná novinka.
yy Dávali jste smeče na
první pokus?
„V prostějovské hale smečoval také brněnský Javion
Blake a Pavel Pumprla z Ostravy. Všichni jsme to dávali na
první dobrou. Výjimkou byla
moje první smeč. Dopadla
dobře, ale musela se opakovat, protože při zakončení za
mnou běžela špatná reklama.“
(smích)
yy V závěru sezóny jste
dostával docela hodně
prostoru. Šly vaše výkony
i díky tomu nahoru?

„Dostal jsem v týmu trošku jinou roli než na začátku. Věděl
jsem, že nejdu zápas jen odsedět na střídačce. To pomůže
každému, dodá to potřebné
sebevědomí. Na palubovce
se to pak projeví. Věřím, že to
tak bude pokračovat.“
yyDo konce měsíce ještě
budete trénovat. Co bude
následovat?
„To se uvidí, teď jsme rádi, že
se můžeme ještě připravovat
na další sezónu. Začínám už
potkávat juniory a dorostence, i ti už zase začínají trénovat, což je dobrá zpráva. Doufám, že se vše začne vracet
k normálu a už letní příprava
bude taková jako v předchozích letech.“

.223(5$7,9$1%/QDGVWDYERYiÿiVW
6.83,1$$
Dohrávka 5. kola: Opava – Pardubice 99:89 (23:25, 57:47,
 1HMYtFHERGĥ%RKDþtN*QLDGHNâLĜLQD
.RXĜLO±6YRERGDâYUGOtN'XQDQVâNUDQF 
USK Praha – Nymburk 80:85 (20:21, 38:50, 58:64). Nejvíce
ERGĥ6FKLOE9\URXEDOâWČUED0DUHã±3UHZLWW
+UXEDQ'DOWRQ3DO\]D10. kolo: Kolín – Brno
  1HMYtFHERGĥ:DOODFH6NLQQHU7RUUHERUUH3HWUiã±3ĤOSiQ*HRUJLHY
+XVWiN)DUVNêDohrávka 6. kola: Pardubice – NymEXUN  1HMYtFHERGĥâYUGOtN
6YRERGD0HUHãã3RWRþHN±=LPPHUPDQ3DO\]D
+DUGLQJ.RYiĜDohrávka 9. kola: Opava – Kolín
  1HMYtFHERGĥ*QLDGHN
âLĜLQD%RKDþtN.RXĜLO±ýtå6NLQQHU1RYRWQê
:DOODFH
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Dohrávka 3. kola: ÓVWtQDG/DEHP²+UDGHF.UiORYp
    1HMYtFH ERGĥ +D\PRQG  3HFND
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'UDJRXQ±%UDGOH\2VDLNKZXZXRPZDQ.URXWLO
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+D\PRQGDohrávka 7. kola: 'čÿtQ²+UDGHF.UiORYp
  1HMYtFHERGĥâLãND%UDGOH\
3RPLNiOHN2VDLNKZXZXRPZDQ±+DODGD/RãRQVNê6HGPiN3HWHUND
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$
+UDGHF.UiORYp     
ÒVWtQ/
    
6YLWDY\
    
'ČþtQ
    
11. BK Olomoucko 32 9 23 2559:2783 28.1
2VWUDYD
    

sport

WWW.VECERNIKPV.CZ

39

19. dubna 2021

ÅÆ¿¼Á¹¸ÃÀÊË)ÇÉÆÊË*ÁÆÍ¸Ñ¸&ÅÆÌËÉ)ÅÆÍ¸Ë Další Koláøovo osmifinále
Tým Sokol I čeká, jak dopadnou zatím odkládané soutěže

PROSTĚJOV V tuto chvíli měli mít nohejbalisté TJ Sokol
I Prostějov za sebou již dva zápasy 1. ligy družstev mužů ČR 2021.
Střetnutí doma proti Vsetínu„B“ (10. dubna) i ve Zruči-Senci (17.
dubna) však byla kvůli pokračujícím hygienickým opatřením
v souvislosti s šířením koronaviru logicky odložena, což určitě
platí i pro nejbližší duel s Modřicemi B (24. dubna). V ohrožení
jsou navíc rovněž termíny dalších plánovaných kol.

PŮVODNÍ
DNÍ
zpravodajství
ajství
pro Večerník
rník

Marek
SONNEVEND
„Telefonicky jsem mluvil s jedním
členem Sportovně technické komise
Českého nohejbalového svazu, který říkal, že podle současného vývoje
covidové situace v zemi i předpokládaného rozvolňování podmínek pro
sport to vypadá na zahájení soutěží
nejdříve někdy ve druhé polovině
května. Což by reálně znamenalo nut-

nost zkrátit základní část na polovinu,
v případě první ligy tedy na pouhých
sedm kol – každý s každým jednou
místo dvakrát,“ řekl Večerníku hlavní
trenér Sokola I Richard Beneš.
„Prioritou pro svaz je, aby po loňském zrušení všech řádných soutěží
a vzhledem k současné zdravotní situaci mohl letošní ročník týmových lig
proběhnout aspoň ve zkrácené podobě. Tedy vynuceně kratší dlouhodobá fáze se zachováním kompletního
programu play-off i baráží o postup či
sestup. Jestli se tohle povede, budeme
nakonec asi všichni rádi. Podstatné je
moci veškeré soutěže během května
odstartovat a předtím několik týdnů

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

potrénovat, dostat se zpátky do tempa,“ zdůraznil Beneš.
Zmíněnou přípravu Hanáci začnou
od tohoto týdne. „Teoreticky jsme
do tréninků mohli vletět už minulý
týden, na venkovních kurtech našeho areálu u sokolovny na Skálově
náměstí by to podle platných nařízení šlo jeden na jednoho i dva na dva.
Bohužel počasí bylo zrovna velice

nepříznivé, a proto jsme se s klukama dohodli, že s ohledem na riziko
možných zranění v takové zimě po
natolik dlouhé pauze radši nic neuspěcháme. Společnou přípravu tedy
zahájíme až teď, na hraní se opravdu
moc těšíme. A co přijde dál? Nezbývá než věřit, že nám první ligu
okolnosti tentokrát nezruší,“ doplnil
Beneš.

3$571(ą,7-62.2/,35267÷-2996(=±1÷

Daviscupový tým=P?@CMµOQ&IIN=MP>FP
MADRID, PROSTĚJOV Zbylá
dvě hostitelská města letošního
finálového turnaje Davis Cupu
oznámila Mezinárodní tenisová
federace ITF. Kromě Madridu
bude základní skupiny hostit Turín
a Innsbruck. Tenisté České republiky budou o postup do další fáze
bojovat v Rakousku. Hrát se bude
od 25. listopadu do 5. prosince.
„Nikdo neví, jak na tom budeme na
konci roku. Pokud by se ale celková
situace ve světě uklidnila, je to po
naše fanoušky dobrá zpráva. Do Rakouska by se mohli pohodlně dostat.
Věřím, že pokud to bude možné,
přijedou náš tým podpořit,“ uvedl
nehrající kapitán národního výběru
Jaroslav Navrátil.
Do finálového turnaje, který se
v minulém roce nemohl uskuteč-

nit vinou pandemie koronaviru,
zasáhne celkem osmnáct mužstev
rozdělených do šesti skupin. Čeští
tenisté budou bojovat v rakouském
Innsbrucku ve skupině C, v níž narazí na Francii a Velkou Británii. V Rakousku proběhne rovněž skupina F,
v níž se domácí Rakušané střetnou
s Němci a Srby. Vítězové skupin si
proti sobě zahrají v olympijské hale
čtvrtfinále.
Stejný klíč platí rovněž pro italský
Turín, v němž se uskuteční zápasy
skupin D a E. Skupiny A a B a zbylá
dvě čtvrtfinále, do nichž postoupí
kromě vítězů skupin i dva nejlepší
týmy na druhých místech, se poté
odehrají v Madridu od 25. listopadu do 5. prosince. Ve Španělsku
se uskuteční i semifinále a finále.
„Rozložení skupin do tří míst je

výhodné především pro vlastní
hráče. Můžeme upravit programy
jednotlivých dnů tak, aby zápasy
nekončily pozdě v noci a tenisté
si mohli dopřát více odpočinku.
Turín a Innsbruck jsou pro Davis

Madrid
Skupina A:
Skupina B:
Innsbruck
Skupina C:
Skupina F:
Turín
Skupina D:
Skupina E:
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Velká naděje světového tenisu se
rozvíjí pod dohledem mocné agentury IMP. V České republice je manažerem hráčky prostějovský Miroslav Černošek. Fruhvirtová ve 2. kole
podniku v Jižní Karolíně poměrně
snadno vyrazila domácí Navarrovou,
pak vypadla s Australankou Sharmaovou, když se dopustila čtrnácti
dvojchyb. „I tak jsem si turnaj užila.
První dvě výhry na okruhu WTA, to
se počítá,“ uvedla Fruhvirtová.
Její vystoupení v Charlestonu vzbudilo v tenisovém světě velký ohlas.
„V lednu se pár týdnů připravovala
v mé akademii na Floridě a udělala na
mě skvělý dojem. Ve cvičných setech
s profesionálkami ukázala umění i sebedůvěru. Má na to,“ nechala se slyšet
tenisová legenda Chris Evertová. (lv)

Španělsko, Rusko, Ekvádor
Kanada, Kazachstán, Švédsko

(QVQ+PVGTPGV
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Francie, Velká Británie, Česká republika
Srbsko, Německo, Rakousko
Chorvatsko, Austrálie, Maďarsko
USA, Itálie, Kolumbie

ZDARMA občerstvení
35267ħ-296.e+2
9(Ġ(51Ì.8

CHARLESTON, PROSTĚJOV
Skvělým způsobem využila divokou kartu na turnaji v Charlestonu Linda Fruhvirtová. Teprve
patnáctiletá naděje proklouzla
až do čtvrtfinále a ohromila svět.
Fruhvirtová hrála podruhé v hlavní soutěži na okruhu WTA, premiéru si odbyla loni v srpnu v rámci
Prague Open na Spartě. V Charlestonu zaznamenala první dvě
výhry mezi elitou a ve světovém
žebříčku by se měla posunout ze
499. příčky k 360. místu.
„Především úvodní duel byl jedním
z mých nejzajímavějších zápasů.
Úžasná bitva. Obě jsme se praly
o každý bod,“ hodnotila své vystoupení na turnaji nejmladší tenistka
mezi světovou pětistovkou.

)DI?<#MPCQDMOJQµ
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na okruhu WTA

ZÁKLADNÍ SKUPINY FINÁLOVÉHO TURNAJE DAVIS CUPU

Přihlášku podal Světlík,
Palírny U Zeleného stromu
PROSTĚJOV Za dva a půl měsíce – přesně v sobotu 26. června
– proběhne jubilejní 10. ročník
tenisového turnaje ve čtyřhře
neregistrovaných PROSTĚJOV
CUP 2021. Z probíhajících příprav na tuto velkou letní sportovní akci máme několik zajímavých
aktualit.
„Na našich internetových stránkách
www.prostejovcup.cz už bylo spuštěno přihlašování účastníků do turnaje, což okamžitě vyvolalo nemalý
zájem ze strany tenistů, za který jsme
samozřejmě velice rádi. Hlásí se přitom jak místní borci – například otec
a syn Kadlecovi, Milan Kubeš s Martinem Šlamborem nebo Michal
Šilhánek – tak hráči z okolí i úplně

z jiné země. Porážka s Vukičem ale
mrzí, protože byla opravdu těsná,“
řekl Kolář.
Dalšímu zástupci TK Agrofert Prostějov se nedařilo. Jiří Veselý skončil na kvalifikaci Masters v Monte
Carlu hned v prvním kole. V utkání
s Němcem Hanfmannem se mu nevedlo, třikrát ztratil servis a prohrál
5:7, 3:6. Připsal si tak čtvrtou porážku v řadě.
(lv)

Cup dobré destinace. I kvůli dobrému spojení s Madridem. Chtěli
jsme, aby přesuny byly co nejjednodušší,“ řekl ředitel turnaje a bývalý špičkový tenista Albert Costa.
(lv)
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REDAKCE

SPLIT, PROSTĚJOV Další dvojboj s australskými tenisty svedl
Zdeněk Kolář na challengeru ve
Splitu. Také podruhé za sebou
první utkání zvládl, když vyřadil
druhého nasazeného Polmanse,
toho ale pomstil hned v dalším
kole Vukič.
„Los si zažertoval. Čtyři zápasy
v řadě proti Australanům jsem ještě
nezažil. Příště už třeba dostanu hráče

z daleka. Chybět nebude například
vynikající dvojice favoritů Radim
Janíček a Jan Duba či Radovan Světlík, kdysi člen třetí stovky světového
žebříčku a vynikající deblista,“ prozradili Večerníku organizátoři PROSTĚJOV CUPU Martin „Krupa“
Krupička a Petr „Pupa“ Doseděl.
Tradičně exkluzivní podmínky
všem aktérům (včetně super zázemí v krásném areálu TK Agrofert
Prostějov) zajistí celá řada partnerů. Titulárním opět bude statutární město Prostějov, osobní záštitu
znova převzali náměstek primátora
Jiří Pospíšil a zastupitelka Božena
Sekaninová. Generálními sponzory
se navíc nedávno staly významné firmy Raclette, Neuklouzni a JS Phone.

„Pro účastníky našeho turnaje mám
díky široké partnerské spolupráci
samé skvělé zprávy. Kromě celodenního hraní špičkového výkonnostního tenisu je čeká zdarma
pivo, velká sýrová Raclette party
s krásnými hosteskami a také nově
dohodnuté občerstvení prostějovské Palírny U Zeleného Stromu,
jež bude mít v areálu svůj stánek.
Všichni se tedy máme na co těšit,
i když je jasné, že by to nikdo ze
sportovců neměl ve vlastním zájmu
s konzumací moc přehánět,“ zasmál
se Krupička.
PROSTĚJOV CUP 2021, jehož je
Večerník jako obvykle mediálním
partnerem, prostě slibuje už s předstihem mimořádný zážitek! (son)

08l,
Split – ITF challenger
Dvouhra – 1. kolo: .ROiĜ ±
3ROPDQV $XVWUiOLH 
2. kolo: .ROiĜ ± 9XNLþ $XVWUiOLH 

l(1<
Charleston – WTA Tour
Dvouhra – 1. kolo: Fruhvirtová – Cornetová
)UDQFLH     VNUHþ 2. kolo: FruhYLUWRYi±1DYDUURYi 86$ þWYUWÀQiOH
)UXKYLUWRYi±6KDUPDRYi $XVWU 
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....
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Sportovci, vítejte! Přípravy tělocvičny i hokejového zázemí finišují
PROSTĚJOV Téměř dokončeno, takřka hotovo. To si mohou říct představitelé města u dvou nových sportovišť. Zatímco tělocvična Sportcentra-DDM v ulici Vápenice již „vyhlíží“ první sportovce, zázemí Víceúčelové
haly-zimního stadionu ještě čekají dodělávky. Nic to ale nemění na tom, že
finišují největší sportovní investice města za poslední dobu. „Multifunkční
budova pro hokejovou mládež měla původní termín dokončení třicátého
dubna, díky koronavirové pandemii se vše protáhne do konce června. Celková cena bude 72,439 milionu korun. V případě sportovní haly proběhlo
ukončení poslední den v březnu, konečná cena je 33, 764 milionu korun,“
prozradil úvodem inspekce Večerníku náměstek prostějovského primátora pro oblast investic Jiří Rozehnal.
klubu SK Prostějov 1913 Marek Černošek. Očekávání jsou obrovská. „Co
Atmosféra mezi sportovci je nyní ra- se týká nového zázemí, šaten, tělocvičny
dostná a plná očekávání. Jeden z prostě- a střelnice v patře, na to se moc těšíme.
jovských florbalových klubů už na svém Doteď na zimním stadionu nic takového
facebookovém profilu nalákal fotogra- nebylo, neměli jsme kde s dětmi fungofiemi hotové haly a přáním, aby bylo vat. Byli jsme bez tělocvičny, mohli jsme
možné co nejdříve naběhnout dovnitř. se mimo led pohybovat jen v útrobách
Podobné je to i v případě hokejového stadionu,“ ohlíží se v čase Černošek.
zázemí.
„Dole je třináct šaten, nahoře tělocvična,
„Samozřejmě jsme rádi aspoň za nové střílna a posilovna. A pak jsou tam ještě
zázemí pro děti, i když ten druhý projekt prostory, kde řešíme využití. Na stole je
byl také o vzniku druhé ledové plochy, několik variant, třeba relaxační prostocož si myslíme, že by si Prostějov zaslou- ry, vířivky, sauna,“ uvedl k hokejovému
žil,“ konstatuje předseda hokejového zázemí primátor František Jura s tím, že

Michal SOBECKÝ

nabídnout je veřejnosti zůstává jednou
z priorit.
Nutno však podotknout, že se oba projekty setkaly i s kritikou. V případě hokejového zázemí, které bylo místy prezentováno pouze jako šatny, se jednalo
zejména o cenu. Ta byla navíc původně
ještě vyšší. U tělocvičny na Vápenici
tomu bylo jinak. „Stavba ve vnitrobloku, kde má být zeleň, se mi vůbec nelíbí.
Domy mají být na ulici, ne uvnitř bloku.
Tohle není urbanismus,“ říká z pohledu vystudovaného architekta opoziční
zastupitel František Fröml. Připomínky měl už při schvalování stavby i vůči
množství parkovacích míst a zázemí.
„Když už stavíme tělocvičnu, má se postavit pořádná s potřebnými parametry.
Jenže se postavilo Národní sportovní
centrum, které je nemá. A tohle je totéž,
na fous se tam vešlo florbalové hřiště, ale
nemá to zázemí, nemá to tribuny, nemá
to nic,“ povzdechl si Fröml.
Opačný názor má první muž Prostějova.
„Hala je hotová, byli jsme se podívat a je
to tam krásné. Myslím si, že zázemí pro

florbal se vyřeší zásadním způsobem.
A nejen pro něj,“ ujišťuje František Jura.
Hřiště ovšem splňuje soutěžní rozměry pro žákovské kategorie, hala přitom
nenabízí tribunu. Vznikem nové haly se
pak vyřešil jeden letitý problém. „Nabídka hal v Prostějově nyní lepší a budeme si
s poptávkou umět lépe poradit. Jsem rád,
že jsme po různých peripetiích do toho
šli,“ vyjádřil se František Jura.
Jak to ale bude s provozem obou sportovních stánků? Zde právě nastane veliká změna. Dosud vše, co souviselo se
zimním stadionem, zajišťovala Domovní správa Prostějov. To se ale nyní mění.
„Jak zimní stadion, tak šatny bude provozovat Sportcentrum DDM. Na speciální
věci jako čpavkové hospodářství si bude
najímat Domovní správu Prostějov,“
prozradil Jura. Ten rovněž ujistil, že pokud se jedná o halu na Vápenici, mohou
zájemci o sportování zde počítat s přijatelnými cenami. „Bavili jsme se o tom. Je
to v normálních, rozumných intencích,
nebude to nic, co by kluby mělo odrazovat,“ ubezpečil primátor.
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Foto: Michal Kadlec

ceny nedávno
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Poznámka: částky jsou
uvedeny v milionech Kč
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klikni na
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO
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PROSTĚJOV Hokejová mládež a krasobruslaři se už nyní mohou těšit
na to, že od sezóny 2021/2022 budou moci využívat přepychové zázemí v podobě zbrusu nových postavených šaten a dalšího zařízení
vedle Víceúčelové haly-zimního stadionu v Prostějově. Tato stavební
investice města v hodnotě bezmála 90 milionů korun podpořená čtyřicetimilionovou dotací od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
a dvoumilionovou dotací z Olomouckého kraje by měla být dokončena
do letních prázdnin. Od září by pak prvotřídní zázemí bylo k dispozici
mládežnickým týmům SK Prostějov 1913 a také krasobruslařům.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
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Foto: Michal Kadlec
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„Těloocviččna už je pro spportoovcee ppřippraveená,“
,

hlásí ředitel DDM Jan Zatloukal
PROSTĚJOV Dlouhodobě nevyužívané asfaltové hřiště na Vápenici
se proměnilo v moderní tělocvičnu,
která bude primárně využívaná florbalisty. Vedle toho však poskytne zázemí pro nedaleké školy, fotbalisty,
hokejisty i veřejnost. Moderní hala je
už připravena na své využití, současná
pandemická situace však její uvedení
do chodu zatím oddaluje. Provozovatelem bude Sportcentrum-DDM a právě ředitele Jana Zatloukala (na snímku)
Večerník vyzpovídal v exkluzivním
rozhovoru.

Jan FRÉHAR

yy Dá se říct, že hala je už připravena
na plný provoz?
„Ano, v současnosti je tělocvična kompletně nachystána. Zatím však bohužel
musíme všichni počkat, až budou mít
tyto aktivity zelenou.“
yy Kdy se zrodily první myšlenky na
vybudování nové haly? A byla Vápenice jediným uvažovaným prostorem?
„Pokud si vzpomínám, o nějaké tělocvičně jsme mluvili zhruba posledních pět let.
Ale co mám zprávy, o něčem podobném

se mluvilo již delší dobu. Ve spojení s Vápenicí se dlouho řešilo asfaltové hřiště,
které tam bylo vybudované a které se
trochu minulo účinkem. Tu a tam si tam
někdo přišel kopnout na branku a trochu
se hýbat, ale jeho využití opravdu velké
nebylo. Posledních pět let se tak řešil intenzivně právě tento prostor. Z našeho
hlediska jako Sportcentra to pro nás byla
ideální varianta. Město Prostějov mělo
určitě i další alternativy, co vím, ale tohle
byla tak nějak priorita pro obě strany.“
yy Jak probíhala stavba a nastaly i nějaké komplikace?
„Stavba proběhla zcela bez problémů. Ještě před jejím zahájením však došlo k některým politováníhodným komplikacím,
nebylo vše předem dořešeno s panem
Jansou, jedním ze dvanácti sousedů objektu. Ten pak využil svého práva ohledně
stavebního zákona, a to určitě zbrzdilo začátek stavby. Pak už však stavba probíhala
hodně rychle, jedinou menší komplikací
byla krátká pauza na začátku letošního
roku, kdy nám nepřálo počasí, aby vyschl
beton. To však bylo stejné v době, kdy
bylo vše zavřeno, takže nás to ani nějakým
závažným způsobem netrápilo. Navíc celá

olovistavba byla plánována do zhruba poloviny druhého pololetí školního roku. Z hleikace
diska využívání to tak žádné komplikace
neznamenalo, hlavní nápor přijde až se
začátkem příštího školního roku.“
yy Hala bude využívána především
vším
florbalisty, pro koho dalšího je v plánu její využití?
„Určitě hlavní prioritu budou mít
su
florbalisté. Uvidíme, kolik přesně času
využijí, teprve podle toho budeme dále
žitost
jednat. Dopoledne dostanou příležitost
nedaleké školy. Tělocvična je celkověě velly záká a dá se využít i klidně pro dvě školy
díme
roveň, což je také výhodou. Zájem vidíme
žívali
i ze strany fotbalistů, kteří zatím využívali
naši halu ve Sportovní, ale jakkoliv je ta
hala velká, vinou tribuny a rozdělení je
pro ně tato hala větší. Dále očekáváme od
večerních osmi hodin využívání hokejistů, kteří si zde budou moci zahrát i fotbálek, florbal nebo tenis. Přes víkendy by to
měly plnit především florbalové turnaje,
ale i další sporty, které projeví zájem. Samozřejmě také hobby sportovci, které do
toho budeme chtít zapojit i v týdnu.“
yy Jste optimistou, že se do haly dostanou sportovci v brzké době, nebo spí-

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
še očekáváte, že si ještě budou muset
všichni počkat?
„Jsem spíše skeptický. Když to vezmu
s tím minulým rokem, tak první větší
rozvolnění přišlo až osmého června. Tam
tedy nic zásadního nečekáme a spíše by
nás mile překvapilo, kdyby to šlo dříve.
Celkově doufáme, že se budou moci
uskutečnit městské i příměstské tábory, které by určitě rády využily naši halu
k vedlejší i hlavní sportovní činnosti.“

Celý projekt výstavby hokejových šaten se
vyvíjel se značnými komplikacemi. Kvůli
zpožděné ministerské dotaci muselo být
dokonce zahájení stavby odloženo v roce
2019 na rok následující. „Situace kolem šaten pro mládežnický hokej a krasobruslaře
se skutečně nevyvíjela jednoduše. Je pravda, že na tuto stavbu se čekalo spoustu let,
protože dosavadní hokejové zázemí uvnitř
zimního stadionu už dávno neodpovídalo
potřebám současné doby. A hlavně bylo
nedůstojné a v mnoha případech i nefunkční a nevyhovující také z hygienického hlediska. Přípravy na projekt výstavby
nových šaten a celého zázemí mimo zimní stadion provázely po celou dobu silné
emoce. Okolnosti dotace z ministerstva
nebyly také přátelské v tom smyslu, že celá
zakázka v první chvíli přesahovala finanční
možnosti města a první projekt byl daleko
velkorysejší, než v jaké podobě se stavba
nachází dnes. Na druhou stranu celé zázemí, které se teď dokončuje, bude podle
mého názoru jedno z nejlepších na Moravě. A nebojím se říct, že dokonce v celé
republice,“ řekl Večerníku primátor Prostějova František Jura, se kterým měl Večerník
během uplynulých dní jedinečnou možnost si danou stavbu prohlédnout. A to
včetně interiérových prostor, které jsou
těsně před jejich dokončením!
Společně s prvním mužem Prostějova jsme
se nejprve podívali přízemí budovy, kde
stále panoval čilý pracovní ruch. „Dole je
třináct nádherných šaten s odpovídajícím
prvotřídním sociálním zázemím pro mladé
hokejisty, včetně prostorných sprch a místností pro rehabilitaci. V prvním patře jsou
pak posilovny i střílny. Jedná se o dvě místnosti, kde mohou mladí hokejisté trénovat
střelbu na bránu. I na toto jsme v projektu
mysleli! Celý byl samozřejmě vypracován
ve spolupráci s uživateli objektu. A byl bych
také rád, kdybychom prostory v prvním
patře dokázali využít i pro širokou veřejnost.
Dotační podmínky nám to totiž umožňují.

To znamená, že bychom veřejnosti mohli
zpřístupnit jednu z posiloven, stejně jako
dva velké sály, které jsou rovněž součástí
prvního patra. Uvažujeme o tom, že bychom tady zřídili například hernu na stolní
tenis, kam by se vešlo i deset stolů na ping-pong. Je zde i prostor, který bychom rádi
využili pro krátkodobé sportovní ubytování.
Například pro děti, které přijedou do Prostějova na hokejový turnaj a podobně. Je zde
také velká tělocvična, kde bychom rádi zřídili i pro veřejnost wellness centrum. Nápady
máme na stole a v těchto dnech přemýšlíme
o tom, co by bylo nejvhodnější. Část celé
stavby chceme prostě využít i pro veřejnost,
což byl jeden z hlavních cílů,“ podíval se i do
budoucnosti primátor František Jura, podle
něhož byl výstavbou šaten vyřešen jeden
velice letitý problém nejen prostějovského
hokeje. „Bavíme se tu ale kromě mládežnického hokeje také o krasobruslařích a rovněž
o hobby hokejových týmech, které celé
nové zázemí budou využívat. Pak nás čeká
samozřejmě další podstatná věc, a to rekonstrukce starých šaten uvnitř Víceúčelové
haly-zimního stadionu, zejména prostory
pro hostující týmy. Ty jsou v naprosto dezolátním stavu! Jejich rekonstrukce už je ve fázi
příprav projektu,“ dodal primátor.
Při společné prohlídce nových šaten měl
Večerník možnosti prohlédnout si všechny
místnosti, které budou už brzy k dispozici
právě hokejistům i krasobruslařům. „Jak
vidíme, stavbaři zde stále pilně pracují a provádějí se už poslední úpravy. V plánu je celkové dokončení do začátku letních prázdnin
s tím, že by během července nebo srpna
došlo ke kolaudaci stavby a od prvního září
by byly šatny předány do užívání, chcete-li,
do ostrého provozu,“ nastínil primátor František Jura aktuální časovou osu dokončení
stavby.
Jak Večerník zmiňuje, nové hokejové šatny
nebude provozovat Domovní správa Prostějov, jak se původně očekávalo, ale Sportcentrum DDM Prostějov. „Podmínkou
ministerské dotace totiž je, že nové hokejové
a krasobruslařské zázemí nesmí provozovat
společnost, která je zřízena za účelem zisku.
Sportcentrum DDM bude tedy provozovat
nejen šatny, ale i celý zimní stadion. Dotační
podmínky prostě musíme dodržet,“ potvrdil
primátor.

