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Skládka Slavíme 10 let seriálu
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NĚMČICE NAD HANOU Napilno
měli hasiči v neděli brzy ráno na jihu
Prostějovska. Vyrazili k hořící skládce
do Němčic nad Hanou, kterou hasily čtyři jednotky včetně profesionální
z Kojetína. „Hořel odpad na ploše
padesát krát deset metrů. Hasili jsme 3 C
proudy, měli jsme v nasazení i velkokapacitní cisterny a část hasební vody jsme
dopravovali z hydrantu u místní zbrojnice,“ uvedla exkluzivně pro Večerník
mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.
Požár i následný zásah se obešly bez
zranění. Příčinu hasiči vyšetřují,
na náš přímý dotaz nevyloučili cizí
zavinění.
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Prostějov (mik) – Vloni stavěli kvůli
nepříznivé pandemické situaci májku
až v polovině května, letos ji stavět
nebudou vůbec. Proč? Protože májový symbol u kapličky v Drozdovicích
pořád stojí! „Kvůli koronaviru jsme
vloni vůbec neměli příležitost májku
pokácet, tudíž u nás v Drozdovicích
pořád stojí. I s flaškou slivovice nahoře v korunce! Nám nevadí, že je naše
májka už rok stará, letos novou stavět nebudeme, počkáme si na vývoj
vládních opatření a na konci května
ji slavnostně pokácíme. Tedy snad to
letos vyjde,“ sdělil Večerníku prostějovský pohřebák Pavel Makový, hlavní
postava místního Spolku za záchranu
starých zvyků v Drozdovicích.
¤DVW½]SRzGÈQÉcSÈWN\p
Prostějov (mik) – Kvůli rekonstrukci Vrahovické ulice musí také městská
hromadná doprava využít objízdných
tras, které jsou samozřejmě mnohem
zdlouhavější. Někteří místní občané
si Večerníku postěžovali, že autobusy
mají častá zpoždění. „Jezdím každý
den do práce pětkou a za ten měsíc
jsem si už zvykl, že cesta do centra
města trvá zhruba o deset minut déle,
protože autobus to musí objet přes
Čechůvky, průmyslovou zónu a bývalý Oděvní podnik. K tomu si ale často
musím připočíst dalších deset minut,
protože autobus přijede s tímto zpožděním. Ptám se tedy, na co jsou upravené jízdní řády,“ zatelefonoval Večerníku muž z Vrahovic.
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Bude se pod èím líbat?
Prostějov (mik) – Do prvního máje
sice ještě nějaký ten den zbývá, ale
všimli jste si, že letos je v této chvíli
mnohem méně rozkvetlých stromů,
než tomu bylo vloni? „Stromy půjdou
letos do květu o něco později, protože
máme za sebou mimořádně chladný
duben,“ vysvětlil Večerníku zkušený
zahrádkář z Prostějova. Snad příroda
zpoždění dožene a do 1. května rozkvetlých stromů přibyde. Zamilovaní
by se totiž neměli pod čím líbat...

rubriky

WWW.VECERNIKPV.CZ

Už tuto sobotu nás čekají oslavy
práce a taky lásky. Práci vem ďas,
ale spousta zamilovaných Prostějovanů se bude chtít na prvního
máje líbat pod rozkvetlými stromy.
Kdepak. Nic takového nebude! Jak
se totiž Agentura Hóser dozvěděla,
prostějovští konšelé už zítra schválí narychlo připravenou městskou
vyhlášku, která líbání a další intimnosti dne 1. května zakazuje!

„7 dnù Veèerníku v kostce“
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•• Pondělí ••
••Pondělí••
Velezrada a nečinnost. „Miloš Zeman se během výkonu funkce prezidenta
České republiky dopouští především dvou střídajících se typů jednání: nečinnosti a velezrady,“ uvedla organizace Zastavme velezradu v reakci na fakt, že
státníci všech zemí EU a NATO vyslovili naší republice podporu v souvislosti
s výbuchem muničního skladu ve Vrběticích, za nímž měli stát ruští agenti. Od
Zemana jsme se však jednoznačného odsouzení tohoto činu nedočkali. Pražský hrad i proto na začátku týdne osvítil neonový nápis „Velezrada“.
•• Úterý ••
Hroby, podvodník a pomsta. „Když se vydáš na cestu pomsty, musíš vykopat dva hroby,“ napsal moudrý čínský učitel Konfucius. Martin Nový si pro své
podvody vybral majitele hrobů na prostějovském hřbitově. Ti přišli o peníze,
kterých se už zřejmě nikdy nedočkají. Podvodník byl kvůli tomu obžalován
u prostějovského soudu.
•• Středa ••
Život, který stál za to. „Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“ Právě
citát Alberta Einsteina provázel Renatu Čekalovou celý život. Se zakladatelkou
denního stacionáře Lipka a skutečnou ikonou sociálních služeb v Prostějově se
její nejbližší naposledy rozloučili uprostřed týdne.
•• Čtvrtek ••
Den budoucnosti. „Nedědíme Zemi po našich předcích, nýbrž si ji půjčujeme od našich dětí,“ upozornil Antoine de Saint-Exupéry. Právě otázky nad stavem planety, kterou předáme našim následovníkům, a s tím spojená ochrana
naší budoucnosti jsou hlavním tématem oblíbeného Dne Země.
•• Pátek ••
Chození do školy. Obzvláště kvůli koronavirové pauze chodí většina žáků
do školy celkem ráda. Ale stále mnohem raději chodí ze školy... Přesvědčit se
o tom budou moci už od příštího školního roku i malí předškoláci, kteří se
s rodiči v závěru týdne vypravili k zápisu do prvního ročníku základních škol
v Prostějově.
•• Sobota ••
Kde domov můj? Doma jsme tam, kde jsme ochotni zvednout odpadek...
Rozšířit svůj domov z bytu například na lesopark Hloučela, mohli všichni, kteří
se zapojili do úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.
•• Neděle ••
Hladová bouře. „Na světě není hlad proto, že bychom nedokázali nasytit chudé, ale
protože nedokážeme nasytit bohaté,“ tvrdila matka Tereza, která v indické Kalkatě
zakládala útulky, školy a nemocnice pro sirotky. Je to už 104 let, co se mnozí z prostějovských dělníků obávali hladu natolik, že zaútočili na okna zdejšího hejtmanství
a výlohy obchodů ve městě. V reakci na to bylo přivoláno vojsko a došlo ke střelbě.
Po ní na dnešním náměstí Padlých hrdinů zůstalo ležet 23 mrtvých.

PROSTĚJOV Znáte to, dostanete
chuť udělat si na oběd nějakou specialitu, takže vyrazíte do obchodu.
Večerník tak učinil jednu dubnovou
sobotu před polednem. Sliny se sbíhaly nad myšlenkou udělat si restovaná kuřecí jatýrka. Chuť ale přešla
při pohledu do regálu s masem v supermarketu Albert v Plumlovské ulici.
Balení kuřecích jater, na němž etiketa
hlásala trvanlivost do nadcházejícího
dne, nevypadalo zrovna vábně. Játra
hrála všemi barvami, hlavně zelenou
a bílou. Toto si dovolí prodávat? No,
fuj! „Další maso vedle v regálu je taky
plesnivé,“ utrousila naštvaná seniorka,
která se rovněž jako my držela za žaludek. No nic, na sobotní oběd byly
nudle s mákem...

Na prvního máje je zakázáno líbání!
„Vládní nařízení sice něco takového nezakazuje, ale my chceme být
v boji proti pandemii vždycky o krok
napřed. V rámci našich kompetencí
tedy zakážeme líbání pod rozkvetlými stromy na prvního máje, a to
po celých čtyřiadvacet hodin. A po
celém katastru Prostějova! Pokud se
chce někdo s někým cicmat a přenášet
tak covid, musí opustit město a už se
nevracet,“ nastínil Agentuře Hóser
smysl prvomájových opatření primátor Prostějova Francimór Kopačka.
Jak vzápětí ještě dodal, líbání a další
intimnosti jsou zakázány dokonce
i v domácnostech, kde stále platí povinný odstup i mezi partnery na dva

KRIMI
Ü½NGJ
Policisté minulý týden dořešili případ neuvěřitelného činu,
kterého se na šestaosmdesátileté
babičce z Prostějovska dopustil
pracovník energetické společnosti. Seniorka si ho pozvala
domů, neboť jí nabídl sjednání výhodnější ceny energií. Lstí
však vzápětí dosáhl toho, že ho
žena nechala na chvíli samotného v místnosti.

14 000
Bídák toho využil a stařence ukradl čtrnáct tisíc korun.
Z bytu odešel a už se nevrátil.
Policisté vypátrali, že šlo o třicetiletého muže z druhého konce
regionu. Ten se ke všemu přiznal,
slíbil peníze vrátit i s omluvným
dopisem. Přesto mu hrozí tři
roky kriminálu.

www.vecernikpv.cz

metry. „Na prvního máje se prostě
nikdo nebude ani líbat, ani rozmnožovat,“ dodal s patřičným důrazem
v hlase první muž Prostějova.
Krásná tradice tak během letošního 1. května z Prostějova zmizí.
Proti tomuto rozhodnutí se však
bouří opozice. „Tolik rozkvetlých
stromů a veškerá romantika přijde
vniveč! Vyhlašuji občanskou neposlušnost. Ukažme, že se současným vedením města nenecháme
terorizovat. Zákaz výměny tělních
tekutin, to už je fakt hodně silné
kafe. Já osobně půjdu příkladem
a manželku ocucám na Tylovce
pod rozkvetlou sakurou. Pokud

tam tedy ještě nějaká zbyla,“
vyjádřil se pro Agenturu Hóser Jan
Nicnevrátil, lídr opozičního hnutí
Nic se v Prostějově nezmění.
„Pokud někdo poruší vyhlášku
města a bude strkat někomu jinému jazyk do pusy, hrozí mu vysoká pokuta, zákaz činnosti nebo
rok v obecní šatlavě,“ hrozí první
náměstek primátora Jiří Nikamnepospíchal.
Za Agenturu Hóser Majkl

Ochránci přírody se činili.
Desítky dobrovolníků, kterým
není lhostejný nepořádek v přírodě, se uplynulou sobotu zúčastnily
akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.
Jen z biokoridoru Hloučela posbírali ochránci přírody několik metráků odpadků. Slušného člověka
jen zaráží, co všechno jsou nepořádníci schopni v přírodě odhodit.
&21É68',9,/2«
Covid dostihl i děti. Povinné testování dětí na základních školách
zatím nepřineslo jediný případ pozitivity, opačná situace je ale bohužel v prostějovských mateřinkách.
Antigenní testy odhalily totiž u dvou
předškoláků nákazu covid-19! S tím
samozřejmě přišla i okamžitá opatření v podobě karantény.
=$&+<7,/,-60(

3 400 000

Přesně tolik korun bude stát
obnovení měření rychlosti v Prostějově. Nové radary budou řidiče
sledovat nejdříve v Olomoucké,
Plumlovské a v Dolní ulici. Za rok
přibydou další.
=$8-$/1É6

MIROSLAV
NAKLÁDAL

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: Michal Kadlec

Osmadvacet let působil ve funkci
vedoucího odboru dopravy prostějovského magistrátu. Minulé
úterý se na zastupitelstvu se slzami v očích rozloučil před odchodem do důchodu.
=$6/(&+/,-60(«

„VYCHCAL SE PŘED
STÁNKEM ROVNOU
NA TRÁVU, TAK JSEM HO
MÁLEM ZFACKOVAL!“
Rozhořčený čtenář upozornil
Večerník
na
nepřístojnosti,
které se dějí před výdejním
okénkem bufetu u Penny marketu
v Plumlovské ulici.

DAVID SVOBODA
se narodil 29. června 2005 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 4. ledna 2021.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 15
do 16 let, měří mezi 178 až 182 centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči
a hnědé vlnité vlasy.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí 12/-1 °C
Oto

¶WHUÙ

16/8 °C

Støeda

17/8 °C

Ètvrtek

16/7 °C

Pátek

17/7 °C

Sobota

18/6 °C

Jaroslav
Vlastislav

SABINA DOBRÁ
se narodila 29. května 2006 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 17. dubna
2021. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
14 do 15 let, měří okolo 160 centimetrů, má hubenou postavu, modrozelené
oči a hnědé vlnité vlasy.

Robert
Blahoslav

Nedìle

Svátek práce

19/7 °C
Zikmund
Zdroj: meteocentrum.cz
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dívka je KOLO SEŠROTOVAL KAMION,

Sedmnáctiletá

pohřešovaná
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WZK^d :Ks WƌŽƐƚĢũŽǀƐŬĄ ƉŽůŝĐŝĞ
ǀǇŚůĄƐŝůĂ ĐĞůŽƐƚĄƚŶş ƉĄƚƌĄŶş ƉŽ ƉŽŚƎĞƓŽǀĂŶĠ ƐĞĚŵŶĄĐƚŝůĞƚĠ ĚşǀĐĞ
ǌ WƌŽƐƚĢũŽǀƐŬĂ͘ ZŽĚŝēĞ ũĞũş ǌŵŝǌĞŶş
ŶĂŚůĄƐŝůŝ Ƶǎ ƉƎĞĚ ƚǉĚŶĞŵ͕ ĂůĞ ƉĄƚƌĄŶşƉŽƐůĞēŶĢũĞƐƚĄůĞďĞǌƷƐƉĢƓŶĠ͘
WŽŬƵĚďǇƐƚĞũŝǌĂŚůĠĚůŝŶĞďŽǀĢĚĢůŝ
ŽũĞũşŵŵŽǎŶĠŵǀǉƐŬǇƚƵ͕ŝŶĨŽƌŵƵũƚĞ
ƉŽůŝĐŝƐƚǇƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵůŝŶŬǇϭϱϴ͊
WĂǀůĂ dǇůƓĂƌŽǀĄ ƐĞ ŶĂƌŽĚŝůĂ ϳ͘ ēĞƌǀĞŶĐĞ ϮϬϬϯ Ă ƚƌǀĂůĠ ďǇĚůŝƓƚĢ ŵĄ
ŚůĄƓĞŶŽ ǀ ŽŬƌĞƐĞ WƌŽƐƚĢũŽǀ͘ ĞůŽƐƚĄƚŶşƉĄƚƌĄŶşũĂŬŽƉŽƉŽŚƎĞƓŽǀĂŶĠ
ǀǇŚůĄƐŝůĂƉƌŽƐƚĢũŽǀƐŬĄƉŽůŝĐŝĞǀƉŽŶĚĢůş ϭϵ͘ ĚƵďŶĂ͘ ͣ:Ğũş ǌĚĄŶůŝǀĠ ƐƚĄƎş
ũĞǀƌŽǌŵĞǌşŽĚϭϳĚŽϭϴůĞƚĂŵĢƎş
ŽŬŽůŽϭϱϬĐĞŶƚŝŵĞƚƌƽ͘DĄŚƵďĞŶŽƵ
ƉŽƐƚĂǀƵĂŚŶĢĚĠĚůŽƵŚĠǀůĂƐǇ͘/ŶĨŽƌŵĂĐĞŽŵŽǎŶĠŵǀǉƐŬǇƚƵƉŽŚƎĞƓŽǀĂŶĠ ĚşǀŬǇ ƵǀşƚĄŵĞ ŶĂ ůŝŶĐĞ ϭϱϴ͕͞
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Na Petrském námìstí
došlo k dìsivì
vypadající nehodì
PROSTĚJOV Tohle vypadalo
opravdu hrůzostrašně! Jen málo
chybělo, aby k ženě, která 8. dubna
zemřela pod koly oktávky na právě
budovaném severním obchvatu
města, přibyla další oběť z řad cyklistek. Ošklivě vyhlížející nehoda,
k níž došlo uplynulý pátek 23. dubna na Petrském náměstí v Prostějově, naštěstí tragicky neskončila.

Martin ZAORAL
Bicykl ležící pod kolem kamionu zaujal
v pátek před polednem jednoho z našich čtenářů. K nehodě došlo na Petrském náměstí v Prostějově. „Nevím,
co se tu stalo, ale nevypadá to vůbec
dobře,“ upozornil Večerník.
Přímo na místě se nám podařilo pořídit několik fotografií, které opravdu nevěstily nic dobrého. Jak se však
následně ukázalo, vše dopadlo ještě
jakž takž dobře. „Na kole jela nějaká

Vzala dùchod

za mrtvého!

starší žena. Asi se rozhodla projet
přes rondel, což tu tedy není zrovna
dvakrát bezpečné. Náklaďák ji pravděpodobně vylekal, možná na ni
i zatroubil. Ona seskočila z kola a to
pak i s taškou skončilo pod koly kamionu. Seniorce se ale nic vážného
nestalo,“ popsal Večerníku jeden ze
svědků události.
Na místě zasahovali i policisté a strážníci, kteří po dobu šetření řídili dopravu. „Mohu potvrdit, že v pátek
třiadvacátého dubna v 11:13 hodin
došlo na kruhové křižovatce na Petrském náměstí v Prostějově ke střetu
kamionu a jízdního kola. Nehoda
se obešla bez zranění, alkohol byl
u řidiče nákladního vozu i cyklistky
vyloučen provedenými dechovými
zkouškami,“ popsal událost František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.

Minulý týden jsem jménem všech prostějovských občanů gratuloval třem
jubilantkám žijícím v našich domovech pro seniory. Paní Marie se v těchto dnech dožívá rovné stovky, paní
Jaroslava je o rok starší a paní Věře
bylo sto čtyři let. Tato setkání mi vždy
znovu připomenou, co je doopravdy
důležité. Jubilanty, kteří se dožívají
takto vysokého věku, spojuje optimismus a radost ze života. Všichni říkají,
že prožili pěkný život, všichni se umějí
usmívat. Jejich osudy přitom nebývaly
vůbec snadné. Problémy, a dokonce
i životní útrapy ovšem dokázali překonat a jít dál. Mohou nám být vzo&QRTCXWPC2GVTUMÆOP¾O÷UVÊXR¾VGMFQRQNGFPGąÊFKNKRQNKEKUVÆXGURQNWRT¾EKUG rem v překonávání překážek a udrUVT¾åPÊM[
Foto: Martin Zaoral žení pozitivního pohledu na svět.
Myslím, že bychom si z nich měli vzít
příklad a dívat se do budoucna s nadějí a úsměvem. Pomůžeme tím jak
svému okolí, tak především sami sobě.

EXKLUZIVNĚ

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX
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SEDLE!

-QNQKUP¾MWRPÊVCwMQW
\čUVCNQRQP¾TC\W\CMNÊP÷PÆ RQF MQN[ MCOKQPW Foto: Martin Zaoral
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PROSTĚJOV Tak tohle je hodně
silná káva! Partnerská dvojice kradla
zmocnění převzala důchod přesa- v prostějovském supermarketu jako
hující deset tisíc korun. Při převzetí o závod a nyní se zodpovídá ze dvou
p
ý lumpáren.
p
j
Tou nejhorší
peněz měla doručovateli sdělit, že průkazných
její druh je u lékaře. V době, kdy se
skutku dopustila, uběhlo však již
jedenáct dní od jeho úmrtí,“ sdělil
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov. „Při výslechu žena uvedla, že si myslela, že na peníze má nárok a slíbila jejich vrácení. V případě prokázání viny a odsouzení však
podezřelé ženě za přečin podvodu
hrozí trest odnětí svobody až na dva
roky,“ dodal Kořínek.
(mik)

je ale skutečnost, že v jednom z případů vypečená dvojice zneužila ke
krádeži pětiletou holčičku! Strážníci
jednačtyřicetiletého chlápka a jeho
y zadrželi
o deset let mladší p
přítelkyni

a poženou je ke správnímu orgánu,
zároveň ale upozornili odbor sociální péče. A sociálka by se měla zajímat
o to, k čemu rodiče vedou svoji dceru!
(mik)

2À=?ßNíHN?í
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Poomooctt dorrazil na zaastuupiteelsttvoo i šééf poliiciee
Radary jsou schváleny,
známe nové ulice
a místní nádraží
se bude vyklízet

PROSTĚJOV Nezvykle rychlý průběh mělo úterní zasedání Zastupitelstva statutárního města Prostějova. Zastupitelé
i zastupitelky se v krátké době už podruhé sešli v hale
Sportcentra DDM v Olympijské ulici, neboť ve Společenském
domě bylo zřízeno očkovací centrum a návrat do tradiční
obřadní síně radnice není ještě možný kvůli pandemii
covid-19. Program v pořadí již třiadvacátého jednání
nejvyššího politického orgánu města zprvu obsahoval necelou dvacítku bodů a přestože byl ještě nafouknut o přidané
položky, vše proběhlo ve zrychleném tempu, tudíž po necelých
šesti hodinách byl konec. K jakým významným událostem došlo?

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
V pořadí třiadvacátého jednání se zúčastnilo téměř kompletní zastupitelstvo, pro nemoc chyběl pouze omluvený Vojtěch Burda (ANO 2011).
Schůze začala minutou ticha k uctění
památky nedávno zesnulé zakladatel21042210469

SULP¿WRUNRPHQWXMH

cyklistka o vlásek UNIKLA SMRTI

6HQLRUNDREHOKDODSRxČDêNX

PROSTĚJOV Do pořádného
průšvihu se dostala vlastní lží
a možná i chamtivostí seniorka
z Prostějova. Krátkozrace si myslela, že může převzít důchod již
zemřelého druha. Pošťačce zalhala, že její partner je u lékaře,
v tu dobu už byl ale jedenáct dní
po smrti!
„Z přečinu podvodu podezírají
prostějovští policisté čtyřiašedesátiletou ženu z Prostějova. Tohoto
skutku se měla podezřelá dopustit
koncem prosince minulého roku,
když v místě bydliště jménem svého druha po předložení průkazu

3
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ky a dlouholeté ředitelky stacionáře
Lipky Renaty Čekalové. Následovalo
schválení programu jednání, které se
tentokrát oproti předchozím zvyklostem protáhlo. Jak koaliční, tak hlavně
opoziční zastupitelé totiž požadovali doplnění programu o další body.
Všechny novinky v programu byly
schváleny, například jednání o semináři k novému územnímu plánu města,
diskuse nad budoucností účasti Prostějova ve spolku Odpady Olomouckého kraje či žádost hnutí Na rovinu!
ukončit spolupráci města s právníkem

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

<CUVWRKVGNÆUGMGUXÆOWLGFP¾PÊUGwNKQR÷VXJCNG5RQTVEGPVTC&&/P¾XTCVFQTCFPKéPÊQDąCFPÊUÊP÷LGwV÷X\JNGFGOMRCPFGOKEMÆUKVWCEKPGPÊOQåPÚ Foto: Michal

Zdeňkem Klapkou. Primátor František Jura (ANO 2011) poté prosadil
naopak stažení dvou bodů programu
z jednání zastupitelstva týkajících se
majetkoprávních záležitostí města.
Nejdéle zastupitelé a zastupitelky
v úterý 20. dubna debatovali o schválení rozpočtového opatření ve výši
3,4 milionu korun na zakoupení potřebného vybavení pro stacionární
radary, čímž by padla definitivní zelená
pro obnovení měření rychlosti vozidel
v ulicích města. Radní, kteří byli od prvopočátku pro, přišel na zastupitelstvo
podpořit i ředitel Územního odboru
Policie ČR v Prostějově Tomáš Adam.
„Kdyby radary svojí prevencí dokázaly zachránit jen jeden jediný lidský
život, investice města se určitě vyplatí.
Jako policisté jsme jednoznačně pro
obnovení měření rychlosti a vůbec nepodezřívám vedení města, že chce jen
pokutami zaplnit městkou pokladnu,“
uvedl plukovník.

Zastupitelé dále jednohlasně schválili
nového ředitele Městské policie Prostějov Libora Šebestíka a naopak se
před odchodem do důchodu rozloučili s dlouholetým vedoucím odboru
dopravy prostějovského magistrátu
Miroslavem Nakládalem. Zároveň byl
představen jeho nástupce. Komunální
politici odsouhlasili i prodej pozemků
ve Ptení místnímu obecnímu úřadu
a zároveň se dozvěděli, jak se vyvíjí
snaha města prodat i tamní zámek.
Řeč byla rovněž o osudu místního
nádraží, Správa železnic hodlá stařičkou výpravní budovu vyklidit a začít ji
nabízet případným zájemcům o koupi. Dvě nové ulice v Domamyslicích
získaly svá jména, třetí si bude muset
ještě počkat.
Úterní jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova bylo po
roce opět vysíláno v přímém přenosu, radní za tímto účelem pořídili
novou kameru.

EXKLUZIVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ 14-15

➢
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DALA TO! Výroèní lípa Ani náhodou! Není to
ve Smetanových sadech
vhodné
místo...
opìt raší
3VËORXêNDPH]L7\ORYRXXOLFËD/LEXxLQNRX"

PROSTĚJOV Tenhle příběh
má dobrý konec! Zhruba před
rokem vandal oškrábal kůru
z kmínku lípy vysazené ve Smetanových sadech v roce 2018
u příležitostí stého výročí vzniku Československa. Dle vyjádření odborníků vše nasvědčovalo tomu, že strom uschne a bude
se muset vysadit nový. K tomu
ovšem nakonec nedošlo. Lípa
– bojovnice své těžké zranění
zvládla.
Strom rostoucí nedaleko kina Metro 70 čelil naprosto nepochopitelným útokům vandalů opakovaně.
K prvnímu z nich došlo už loni
v únoru, když někdo na jednom
místě sloupl kůru. To se o pár týdnů později opakovalo, a to v daleko
větším měřítku. „Kůru musel sedřít
člověk. Bude to podle mě stejný pachatel, který podobným způsobem
a ve stejném parku poničil jiné tři
stromy,“ potvrdil Večerníku před

Napsáno
SĊHG

26. 4. 2011
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časem lesní inženýr Radim Maleček, který k celé záležitosti vypracoval odborný posudek.
Lípa byla náležitě ošetřena, během
uplynulého roku zabojovala a dokázala se uzdravit. „Vše nasvědčuje
tomu, že to přežila. Je vitální a už

u ní raší nové výhonky,“ potvrdila
nám náměstkyně prostějovského
primátora Milada Sokolová, které
to po Večerníku dotazu nedalo,
a odskočila si z radnice, aby strom
osobně zkontrolovala. A měla důvod k úsměvu.
(mls)

PROSTĚJOV U kotelny mezi Tylovou ulicí a Libušinkou vzniklo
travnaté místo, které využívají
pejskaři k venčení svých čtyřnohých miláčků. A jak to tak bývá,
zdejší obyvatelé se rozdělili na
dva tábory. Ten, který nevlastní
čtyřnohé miláčky, je samozřejmě
proti tomu, aby zde pejskaři obtěžovali ostatní, jenž zde pobývají
během volných chvilek a relaxují.
Nedávno se však jiní lidé z této
lokality obrátili na vedení magistrátu, zda by uvedený prostor šel
oplotit a vytvořila se tak klasická
psí loučka. Odpověď zní ale kategoricky: NE! Roste zde pořádný
STÍN MINULOSTI?
„Chtěla bych se i za ostatní majitele
psů z okolí sídliště Tylova zeptat,
jestli by bylo možné oplotit část
travnaté plochy za kotelnou, která
sousedí s mateřskou školou v ulici
Libušinka. Mezi psí majitele patří
také senioři, pro které je psí loučka
u hřbitova nebo v Dolní ulici z hlediska vzdálenosti nedostupná a i oni
by uvítali možnost, kde nechat svoje

8VQOVQRTQUVQTWWwMQNM[PC.KDWwKPEGXGPéÊRU[JQFP÷NKFÊCNGMNCUKEM¾RUÊNQWéMC
\FGPGX\PKMPG
Foto: Michal Kadlec

čtyřnohé kamarády volně proběhnout. Takové místo bychom uvítali
a v našem okolí chybí,“ napsala Jana
T. bydlící v Tylově ulici v Prostějově.
Jak ale Večerník zjistil, prostějovský
magistrát je zásadně proti. „Odbor
životního prostředí ve spolupráci
s dalšími zainteresovanými odbory
řešil v minulosti možnost plochy pro
volné pobíhání psů i v lokalitě Tylova. To se ovšem nesetkalo s příznivým ohlasem obyvatel žijících v této
oblasti. Umístění psí loučky v místě
komunikačního prostoru, kterým
chodí žáci do školy, navíc není vhodné,“ zareagovala Martina Cetkovská,
vedoucí odboru životního prostředí.

A vysvětluje proč? „Jakmile bychom
zde umístili psí loučku, ´natáhneme´ pejskaře z okolí a již nebude
pouze pro důchodce, kteří mají problém dojít až na konec Lidické ulice,
kde je možné pejska z vodítka pustit,
nýbrž pro všechny majitele psů. Ve
vyhlášce města máme napsáno, že
z vodítka na určených plochách lze
psa pustit za podmínky, že je to ovladatelný pes. Nejsem si zcela jista, zda
si jsou pejskaři této podmínky vědomi. Právě tento prostor se nám jeví
problematický. Můžete zde nadále
venčit pejsky, nicméně volné pobíhání se nám zdá nevhodné,“ odpověděla Cetkovská razantně.
(mik)

1PMJDJFWSB[JMBEPESPHPWkIPEPVQ¹UF
To byl šrumec! Ve čtvrtek odpoledne vtrhla kriminální policie do bytu
v domě v ulici Dr. Horáka číslo 13.
Důvod byl jasný, policisté měli důvodné podezření, že se v bytě vaří
pervitin. Podezření se potvrdilo okamžitě poté, co kriminalisté rozrazili
beranidlem dveře.
Rychlá a utajovaná akce přinesla své
ovoce. Policisté přistihli pětatřicetiletého muže přímo při výrobě pervitinu.
A jistě není nezajímavé, že stejný drogově závislý chlapík byl už vyšetřován
nedávno v souvislosti s odhalením varny pervitinu v ulici Boženy Němcové.
„Podezřelý pětatřicetiletý muž z Olomoucka neoprávněně v bytě činžovního
domu v ulici Dr. Horáka vyráběl opakovaně od blíže neurčeného dne měsíce
března 2011 na zařízení sloužícím k výrobě drog chemickotechnologickým

postupem za užití příslušných chemikálií a z volně prodejných léků, mimo
jiného Nurofenu, pro svou spotřebu
blíže neupřesněné množství metamfetaminu, tedy takzvaného pervitinu. Policisté prokázali, že část takto vyrobeného
pervitinu muž bezúplatně poskytl další
nejméně jedné osobě. Konal tak přes
skutečnost, že se jedná o látku uvedenou
na seznamu II. podle Úmluvy o psychotropních látkách a zařazené do přílohy
zákona o návykových látkách,“ uvedla
Eva Čeplová, tisková mluvčí Policie ČR
v Prostějově. Na prostějovské poměry
neobvyklá a tvrdá razie překvapila obyvatele zmíněného činžovního domu.
„Uslyšeli jsme ránu a pak strašný křik.
Vyběhli jsme na chodbu a viděli jsme
policisty, kteří rozrazili dveře jednoho
bytu a uvnitř někoho zatkli. Drogy? No,
scházela se tu všelijaká sebranka, ale že

by tady někdo mohl vařit pervitin, to
nás nenapadlo,“ svěřil se nám jeden z nájemníků domu. „Domovní prohlídkou
byla na adrese Dr. Horáka 13 v Prostějově provedena prohlídka na základě
příkazu Okresního soudu v Prostějově,
při které došlo k násilnému vstupu do
bytu a následně k zadržení podezřelého
muže. Mohu potvrdit, že byl přímo přistižen při výrobě omamných a psychotropních látek. Po provedení úkonů byl
umístěn do policejní cely v budově Policie ČR. Následně bylo proti uvedenému
muži hned druhý den zahájeno trestní
stíhání s podáním podnětu Okresního
státního zastupitelství v Prostějově na
vzetí podezřelého do vazby,“ dodala Eva
Čeplová. A jak jsme se ještě v pátek odpoledne dozvěděli, výrobce pervitinu
soudce prostějovského soudu skutečně
poslal do vazební věznice v Olomouci.

$.78/1«.20(17ą
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Jeden případ z mnoha. Ale zdá se, že podobných odhalení varen pervitinu bylo v době na území města Prostějově
mnohem víc. Těžko říct, zda je to tím, že se drogy dříve
vařily ve větším měřítku nebo že v současnosti už pro policisty není odhalování drogových doupat až takovou prioritou. Na druhé straně jen naivní člověk si může myslet,
že výrobci pervitinu či jiných drog se z Prostějovska vystěhovali nebo výrobu převedli jinam. Mohou být – a zřejmě
jsou - opatrnější a s modernějšími technologiemi i hůře odhalitelní. Pravdou ale je, že v současnosti po rozkrytí celé
sítě výrobců a dealerů drog v čele s bossem zdejšího drogového podsvětí Šindýlkem jsme bohužel nezaznamenali
jinou přesnou trefu policie. A to už jsou více než dva roky...
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Náměstí Svatopluka Čecha

<PGX÷UVKPEGWF÷NCNKUÊFNQXQLGPUMÆURT¾X[ĄCFÊUGOG\KOGPwÊP¾O÷UVÊXEGPVTW2TQUV÷LQXC0CUPÊOMW
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Rušil oslavou narozenin
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Dopadený „šmejd“ slíbil omluvu a vrátit peníze

Nachytali ho dvakrát
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Chvíli před půlnocí ze soboty 17. na
neděli 18. dubna bylo na linku 156
přijato oznámení, že v jednom
z bytových domů nedaleko centra
Prostějova dochází k rušení nočního
klidu. Vyslaná hlídka zjistila byt, ze
kterého byla slyšet hlasitá reprodukovaná hudba. Následně kontaktovala uživatele a vyzvala jej ke ztlumení hudby. Ten strážníky uposlechnul
a puštěnou muziku ztišil takovým
způsobem, aby nerušila ostatní
obyvatele domu. Na svou obhajobu
uvedl oslavu svých narozenin. Svým
jednáním je jednačtyřicetiletý muž
podezřelý z přestupku proti veřejnému pořádku.

Popíjeli na zahrádce
Strážníci vyjížděli ve čtvrtek
22. dubna po čtrnácté hodině
prověřit oznámení o otevřené
restauraci. Na místě zjistili, že je
v provozu venkovní posezení,
přičemž na zahrádce se nacházelo
15 sedících osob popíjejících různé nápoje. Prostor nebyl žádným
způsobem označen, že je mimo
provoz, a nad stoly byly roztažené
slunečníky. Hlídka kontaktovala
obsluhu a upozornila ji na platné
mimořádné opatření a také aby
zajistila vhodným a dostatečně
viditelným způsobem uzavření zahrádky. Provozovatel občerstvení
přislíbil zjednání nápravy. Zjištěná
protiprávní jednání byla zadokumentována a budou oznámena
příslušnému správnímu orgánu
pro porušení zákona o mimořádných opatřeních při epidemii.

Žádná zmije, ale větev!

Minulou středu 21. dubna v deset hodin dopoledne se obrátil
s velice netradičním oznámením
na tísňovou linku 156 třiašedesátiletý muž. Strážníkům uvedl, že
bydlí v Tylově ulici v Prostějově
a ze svého balkonu vidí, jak se
v koruně stromu plazí zmije. Do
nahlášené lokality byla k prověření vyslána hlídka. Oznamovatel z balkonu ukázal strážníkům
strom, na kterém se má had pohybovat. Hlídka provedla důkladnou kontrolu stromu a okolí, ale
žádnou zmiji nebo jiného hada
nenašla. Jediné co se mohlo trochu podobat plazivému tvoru,
byla větev stromu. Vše dobře
dopadlo a obyvatelé ulice mohli
klidně spát.

Strach
o devítiletého syna

Chvíli strachu zažili rodiče devítiletého syna, který se ve středu
21. dubna nevrátil včas z odpoledního tréninku. Obvykle se vrací
v přesnou hodinu, ale v ten den
nepřišel domů a mobilní telefon
nezvedal, protože byl vypnutý.
Rodiče se obrátili na strážníky
s prosbou o jeho nalezení. Jeho
přesný popis a oblečení, které měl
na sobě při odchodu z domu na
trénink, byl předán hlídkám. Jedna hlídka byla vyslána i do místa
jeho trvalého bydliště. Společně se
strážníky dorazil domů i malý klučina zcela zdráv a v pořádku. Sportování a setkání s kamarády se mu
totiž zalíbilo natolik, že zapomněl,
kolik je hodin. Snad si vzal chlapec
ponaučení pro příště a rodičům
řekne, kde se momentálně nachází
a v kolik hodin přijde domů, aby
o něj neměli strach.

PROSTĚJOV Jako když hrách na stěnu hází! Seniorům se neustále připomíná, že si do svých domovů nemají zvát cizí osoby, natož pochybné prodejce energií! Šestaosmdesátiletá
stařenka ale toho nedbala a pustila si do bytu mladého muže. Ten jí slíbil výhodnější ceny za dodané energie. Zatímco
žena hledala ve druhé místnosti potřebné doklady, „šmejd“
v obleku a kravatě jí ukradl čtrnáct tisíc korun v hotovosti.
V tu ránu zmizel jako pára nad hrncem a policisté po něm
pátrali celý rok. Nyní jej dopadli a celý případ zveřejnili.

Michal KADLEC
„Přibližně před rokem byla šestaosmdesátiletá seniorka z obce na Prostějovsku telefonicky oslovena mužem,
který se představil jako zástupce
energetické společnosti. Při telefonátu se pod záminkou nabídky sjednání
výhodnějších cen energií muž nechal
ženou pozvat k ní domů, kde následně

lstí dosáhl toho, aby ho v místnosti
zanechala o samotě. Toho rychle využil a ženě odcizil finanční hotovost
14 tisíc korun. Poté návštěvu ukončil
a už se nevrátil,“ uvedl podrobnosti k rok starému případu František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Předminulý týden se prostějovské
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kriminálce podařilo „šmejda“ převlečeného za prodejce energií
vypátrat. „Provedeným důkladným
prověřováním se kriminalistům
jako podezřelého podařilo ustanovit třicetiletého muže z druhého konce prostějovského regionu.
V pátek šestnáctého dubna převzal
podezřelý muž od policistů sdělení

obvinění z přečinu krádeže a přečinu
porušování domovní svobody, za
což mu v případě odsouzení hrozí
trest odnětí svobody na šest měsíců
až tři roky. K činu se muž pod tíhou
předložených důkazů přiznal a slíbil
poškozené ženě odcizené peníze
vrátit a přidat k nim i omluvný dopis,“ konstatoval František Kořínek.

Fantom autovysavačů dopaden
PROSTĚJOV Bezmála rok pátrali
policisté po zloději, který po celém
Prostějově vykrádal kasičky autovysavačů na čerpacích stanicích.
Ale tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne!
Z přečinu krádeže teď kriminalisté
po úspěšném pátrání viní čtyřiatřicetiletého muže z Prostějova.
„Těchto skutků se měl dopustit tím,
že se v období od dubna 2020 do
letošního března v šesti případech

násilím vloupal do mincovníků autovysavačů na čerpacích stanicích
a myčkách po celém Prostějově. Při
tom se mu podařilo odcizit mince
v souhrnné hodnotě asi šest tisíc šest
set korun. Na dalších více než devět
tisíc korun pak provozovatelé vyčíslili škody způsobené poškozením
zařízení,“ popsal případ František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
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„Vypátrat a dopadnout podezřelého se
kriminalistům podařilo díky důkladné
operativně pátrací činnosti s využitím
osobní a místní znalosti. Díky shromážděnému důkaznímu materiálu podezřelému nezbylo, než se
k činům přiznat a v minulém týdnu od policistů vyslechnout sdělení obvinění z uvedeného přečinu,“
informoval Kořínek s tím, že za krádež
hrozí dopadenému fantomovi autovy- škody nahradit, také trest odnětí svobosavačů kromě povinnosti způsobené dy až na dva roky.
(mik)
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KRALICE NA HANÉ Kuriózní případ řešili policisté v úterý
20. dubna před jedenáctou hodinou dopolední. Na lince tísňového
volání přijali oznámení taxikáře, že
má v Kralicích na Hané problémy
se zákazníkem. Zjevně opilý muž
sice „rito“ za jízdu z Prostějova
zaplatil, ale v cíli z vozidla odmítl
vystoupit!

„Problém se zákazníkem řidiči taxíku nastal už při určování adresy cíle,
protože muž byl tak opilý, že si nemohl vzpomenout na název ulice, ve
které bydlí. Když se taxikáři s pomocí
pokynů zákazníka podařilo dojet do
cíle, muž po zaplacení odmítl vystoupit. Zákazník nedal ani na žádosti ani
hrozby přivoláním policistů, tudíž
se řidič rozhodl policisty opravdu

kontaktovat. Na jejich výzvu muž
z vozidla vystoupil a prokázal svou
totožnost. Přestože byl tak silně opilý,
že se mu nepodařilo dokončit dechovou zkoušku ani na několik pokusů,
podařilo se policistům porozumět,
že cestuje domů ze zaměstnání. Další
komunikace však z důvodu jeho stavu
možná nebyla. A tak policisté dohlédli
na jeho řádný odchod domů,“ popsal

patálii s opilcem František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.
Pro své jednání je muž nyní podezřelý
z přestupku proti občanskému soužití.
„Spisový materiál k věci bude k dořešení postoupen příslušnému správnímu
orgánu. Za uvedený přestupek může
být uložena pokuta až do výše dvaceti
tisíc korun,“ sdělil Kořínek.
(mik)
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VYBRAL PENÍZE NA RENOVACI HROBŮ,

PAK
SE PO NĚM SLEHLA ZEM
Martin Nový lákal na letáčky rozdávané i na prostějovském hřbitově
PROSTĚJOV Tohle by asi nikdo nečekal. Letáčky nabízející opravy
hrobů se staly pastí. Poté, co zájemci složili zálohu na provedení prací,
tak se už slíbené renovace nedočkali. Pro Martina Nového přitom podobné podvody určitě nebyly ničím novým. Minulé úterý prostějovský soud řešil žalobu na třináctkrát trestaného rodáka z Valašského
Meziříčí a Večerník byl u toho! Jedenačtyřicetiletý muž ovšem na jakékoliv vysvětlování svých podvodů naprosto rezignoval. Na policii
odmítl vypovídat a k soudu dokonce vůbec nedorazil...

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
„O jeho službách jsem se dozvěděla
prostřednictvím letáčku, který jsem
objevila na prostějovském hřbitově.
Psalo se na něm, že opravuje hroby.
Máme už s mužem nějaký věk a tak

jsme si šetřili, abychom dali hrob do
pořádku. On byl velmi ochotný a působil jako slušný kluk, na všem jsme
se spolu domluvili,“ vypověděla jedna
z poškozených, od níž obžalovaný vybral zálohu loni v červnu. „Nejdřív chtěl
čtyřicet tisíc a pak si řekl o dalších třicet.
Říkal, že má tři děti, je rozvedený a manželce všechno nechal.
Můj syn se také rozvedl a tak jsem si
dokázala představit, v jaké je situaci.
Práci sice nějakou udělal, ale nedokončil ji, a když jsem to u něj urgovala, tak
už mi nezvedal telefon,“ dodala starší
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žena. O podvodných záměrech obžalovaného nemohlo být v tomto případě
pochyb. „Teprve později jsem se dozvěděla, že se mi představil pod falešným
jménem,“
prohlásila
svědkyně.
Kromě ní obžalovaný v Prostějově napálil další poškozenou, od níž vybral
50 000 korun, aniž by práce vůbec zahájil. Podobně si počínal u ženy ze Starého
Jičína, kterou obral o 20 000 korun.

Přestože dokazování bylo v průběhu úterního hlavního líčení téměř
uzavřeno, rozsudek dosud nepadl.
Martin Nový totiž byl nedávno za jiné
podvody odsouzen k 15 měsícům do
vězení. Prostějovský soud však nyní
musí vyčkat, až bude tento trest pravomocný, následně mu bude moci udělit
souhrnný trest. Za tímto účelem bylo
hlavní líčení odročeno na 11. května.

Předminulou neděli 18. dubna
v nočních hodinách kontrolovali
policisté v Prostějově hned dvakrát
jednadvacetiletého řidiče fabie pod
vlivem alkoholu. Poprvé to bylo ve
22.20 hodin ve Vodní ulici, kde mu
policisté oddělení hlídkové služby
změřili hodnoty 0,31 a 0,29 promile
alkoholu v dechu. O dvacet minut
později pak téhož řidiče v Družstevní ulici v Prostějově kontrolovali policisté obvodního oddělení Prostějov 2. Ti u něj změřili hodnoty 0,22
a 0,24 promile alkoholu v dechu.
V obou případech muž přiznal vypití jednoho piva krátce před jízdou.
Mladík je pro své jednání podezřelý
z přestupků podle zákona o silničním provozu. Ty budou k dořešení
oznámeny příslušnému správnímu
orgánu. Na místě mu policisté zakázali další jízdu.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Zloděj ujel na koloběžce
V úterý 20. dubna po patnácté
hodině vnikli dva muži ve věku
27 a 32 let na zahradu s domkem
v Okružní ulici v Prostějově. Z neuzamčeného zahradního domku
měli odcizit dva plechové kanystry na pohonné hmoty, ale byli při
tom vyrušeni svědkem. Po jeho
výzvě, aby kanystry vrátili, se zloději z místa pokusili utéct. Staršímu muži se to podařilo, když
z místa ujel na elektrické koloběžce, mladšího však svědek dostihl,
a proto raději dobrovolně zastavil.
Přestože se muži na zahradu dostali volně přes starou díru v plotě
a domek nebyl uzamčený, jsou pro
své jednání podezřelí z přestupku
proti majetku. Za ten jim v případě prokázání viny hrozí pokuta až
do výše 50 000 korun.

Cyklista se motal ulicemi
Před jednadvacátou hodinou v úterý 20. dubna kontrolovali policisté
v křižovatce ulic Javorová a Žitná
v Čechovicích čtyřiadvacetiletého
cyklistu. Ten na sebe policisty upozornil specifickým stylem jízdy, navíc na neosvětleném jízdním kole.
Podezření policistů o jeho ovlivnění se potvrdilo po provedení dechové zkoušky, kterou u něj změřili
1,42 promile alkoholu v dechu.
Cyklista s výsledky zkoušek souhlasil a přiznal vypití čtyř dvanáctistupňových piv a sedmi odlivek
vodky před jízdou. Pro své jednání
je muž nyní podezřelý z několika
dopravních přestupků, za což mu
hrozí pokuta v rozmezí od 25 do
50 000 korun. Další jízdu policisté
muži zakázali.

Osm piv a litr vodky...
Ve středu 21. dubna ve 22.30 hodin kontrolovali policisté v ulici
Josefa Lady v Prostějově třicetiletého cyklistu. Na první pohled
ovlivněný muž se mimo jiné
podrobil dechovým zkouškám,
kterými u něj policisté změřili 1,87 a 1,94 promile alkoholu
v dechu. S výsledky zkoušek muž
souhlasil a přiznal, že asi od čtrnácté do dvaadvacáté hodiny vypil celkem 8 třináctistupňových
piv a litr vodky. Další jízdu policisté muži zakázali a jeho jednání
bude k dořešení postoupeno příslušnému správnímu orgánu.

26. dubna 2021
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elektronizaci zavést. Díky tomu
byli zdejší zdravotníci schopni bez problémů komunikovat
s chronickými pacienty vzdálenými přístupy. Zároveň i mezi lékaři a všeobecnými sestrami bylo
možné pohodlně zajistit on-line
komunikaci porad a konsiliárních

poskytování zdravotních služeb,
rychlosti a včasnosti poskytovaných služeb, uživatelského komfortu pro personál, a zejména
bezpečí a spokojenosti pacientů.
Jsem přesvědčen, že kdyby podobný systém byl rozšířen do
dalších zdravotnických zařízení
v ČR, znamenalo by to zásadní
posun v kvalitě a bezpečí péče
v celostátním měřítku. Tak, jak
se stalo například v Izraeli či ve
státech, používajících jednotný
zdravotnický informační systém
v USA,“ míní ředitel Spojené akreditační komise ČR David Marx.
Získaný certifikát kvality zdravotnické péče sděluje jasně a zřetelně
pacientům, že nemocnice zaručují
kvalitní péči vykonávanou s důrazem na bezpečnost a spokojenost.
Akreditace zároveň potvrzuje, že
nemocnice splňují ty nejpřísnější
směrnice a standardy.
Nemocnice AGEL Středomoravské nemocniční mají bohatou
historii, prostějovská i přerovská zdravotní péči poskytují více
než sto let. V každé z nemocnic
se o pacienty komplexně starají
týmy erudovaných a zkušených
lékařů, sester a zdravotnických
pracovníků, celkově více než dva
tisíce zaměstnanců. V dnešní
době poskytují nemocnice péči
v širokém spektru oborů a svou
velikostí a kvalitou služeb plní
funkci regionální i nadregionální.

vyšetření, pokud epidemiologická
situace neumožnila osobní setkávání,“ doplnila místopředsedkyně
představenstva společnosti AGEL
Marie Marsová.
„Středomoravská
nemocniční
jednoznačně prokázala, že integrace informačního systému je
jednak možná a je nesmírně efektivní z hlediska kvality a bezpečí
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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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votnickými pracovišti,“ upozornila manažerka kvality Nemocnice
AGEL Prostějov.
Auditoři při své kontrole ocenili
především jednotnou elektronickou zdravotnickou a ošetřovatelskou dokumentaci zavedenou
ve všech třech zařízeních. „Právě
v době epidemie se naplno ukázalo, jak dobrým rozhodnutím bylo
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třeba Kostelecká ulice mnohem nebezpečnější,“ zajímal se Martin Hájek (Na
rovinu!). „První lokality k měření rychlosti byly pečlivě vybrány ve spolupráci
s Policií České republiky na základě statistik nehodovosti. Co se týká Kostelecké ulice, ta bude během letních prázdnin
celá uzavřena kvůli dokončení severního
obchvatu. S tímto úsekem ale samozřejmě počítáme, jakmile síť stacionárních
radarů budeme rozšiřovat. Stejně jako
s Vrahovickou ulicí a dalšími lokalitami,“
zareagoval náměstek primátora Jiří Rozehnal.
V samém závěru pak osmadvacet přítomných zastupitelů schválilo finanční prostředky pro nákup potřebného
vybavení a tím vlastně i měření rychlosti stacionárními radary v Prostějově. Pouze jediný člen zastupitelstva
byl proti, další tři se zdrželi hlasování.
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své práce, zavedené novinky.
„Nejnáročnější je ale příprava
pro zdravotníky, a především pro
vedoucí jednotlivých oddělení,
tedy primáře a vrchní sestry. Jinak
ale platí, že akreditace se dotýká
všech zaměstnanců nemocnice
napříč zdravotnickými a nezdra-
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Michal
KADLEC

pro Večerník
na této dvoustraně

původní
zpravodajství

26. dubna 2021

chům všichni aktéři této kauzy. Ať už se
to týká mě jako předsedkyně správní
rady Národního domu, tak předsedy
dozorčí rady a současného ředitele. Vše
je v běhu, více informací po dobu policejního vyšetřování sdělit nemůžeme,“
uvedla Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějova), která je předsedkyní správní rady obecně
prospěšné společnosti Národní dům.
Mimo jednání zastupitelstva se pak
k celé události Večerníku vyjádřil
tako opoziční zastupitel a zároveň
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PROSTĚJOV Během úterního
jednání zastupitelstva bohužel
zaznělo vtipných hlášek jako
šafránu,
humor
tentokrát
vytěsnily až zbytečně ostré
slovní výpady mezi jednotlivými
komunálními politiky. Přesto
i teď Večerník tradičně několik
perliček pro své čtenáře pochytil.
* „Pan Matyášek mluví o podvodu,
ale vůbec tomu nerozumí. Je to stejné, jako kdybych se já snažil psát
francouzské básně!“
Radní Tomáš Blumenstein (ODS
a nezávislé osobnosti města
Prostějova) se takto vyjádřil ke
slovům opozičního zastupitele,
který kritizoval způsob prodeje
městských pozemků.
* Byl jsem z těch lumenů tak
vyděšen, že jsem zmáčkl špatné
hlasovací tlačítko. Nejsem pro,
chtěl jsem se zdržet!“
Aleš Matyášek (Na rovinu!) se při
hlasování přehmátl ve chvíli, kdy
správci sportovní haly rozsvítili další
světla nad hlavami zastupitelů... .
* „To chápu, když se rozsvítí,
může to vyděsit.“
…zareagoval
záhy
primátor
František Jura (ANO 2011).
* „Je dobře, že pan Matyášek
se cítí být osvícený!““
…glosoval humornou část jednání ještě zastupitel Jan Zatloukal
(ODS a nezávislé osobnosti města
Prostějova).
* „Pane vedoucí, neutíkejte!
Zastavte ho!“
Primátor František Jura (ANO)
vydal jasný příkaz, vedoucí odboru
dopravy Miroslav Nakládal nesměl
ze sálu odejít...
* „Je to od vás nehorázná drzost,
ale co jiného od vás taky čekat!“
Primátor Jura se rozohnil po slovech
Hany Naiclerové (Změna pro
Prostějov), která po mediální kauze
prezentující „slavný“ diář Jaroslava
Faltýnka tvrdí, že je to i ostuda vládnoucího ANO v Prostějově.
* „Já vím, že pan Matyášek je
odborník na všechno. Na to jsme si
za ta léta u něj zvykli!“
První náměstek primátora Jiří
Pospíšil (PéVéčko) si stačil do
vševědoucího opozičního zastupitele pořádně rýpnout.
Zaznamenal: Michal Kadlec

ze zastupitelstva
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PROSTĚJOV Zastupitelé schválili v úterý směnu pozemků s obcí
Ptení. Jak Večerník dlouhodobě
informuje, Prostějov se už několik
let marně pokouší prodat ptenský
zámek. Aktuálně se však městu nabízejí hned čtyři zájemci, dokonce i manželská dvojice z Paříže.
Starosta Ptení zhruba před rokem
požádal radní o prodej nebo směnu pozemků v těsném okolí zámku
tak, aby v případě jeho prodeje zůstaly veškeré přístupové cesty okolo nemovitosti veřejně přístupné.
A prostějovští zastupitelé nebyli
proti, směny mnohých parcel odhlasovali naprosto jednoznačně.
„Jde o prostor na katastrálním území
Ptení, který je společně se zámkem
v majetku města Prostějova. Jedná se
o veřejně přístupné pozemky využité
především jako pozemní komunikace a částečně jako zeleň. Za tímto
účelem jsou v obvyklé míře využívané občany obce Ptení. Podle sdělení
starosty obce byl již dříve z regio-

nálního tisku informován o tom, že
město Prostějov nabízí zámek ve
Ptení k prodeji a předmětem prodeje
by měly být i požadované pozemky
v okolí zámku. Vzhledem k současnému veřejnému užívání pozemků,
a jelikož některé z těchto pozemků zajišťují mnohdy jediný přístup
k rodinným domům a sousedním
pozemkům občanů Ptení, má podle
vlastního vyjádření starosta obavu, že
v případě prodeje pozemků společně
se zámkem provede nový soukromý
vlastník stavební úpravy těchto pozemků v takovém rozsahu, že zamezí jejich dalšímu veřejnému užívání,
případně znemožní průchodnosti
a průjezdnosti stávajících pozemních
komunikací. Za tyto pozemky nabízí
obec Ptení své pozemky a dále spoluvlastnický podíl poloviny pozemku
na katastru Hrochova. Všechny nabízené pozemky jsou využívané jako
lesní cesty a zajišťují přístup k sousedním lesním pozemkům ve vlastnictví města Prostějova nebo v ná-

jmu a správě společnosti Lesy města
Prostějova,“ obeznámil zastupitele se
situací Jiří Pospíšil (PéVéčko), první
náměstek prostějovského primátora.
Zastupitelé se k celému návrhu radních vyjádřili souhlasně, zároveň se
ale ptali, jak se vyvíjí snaha města
prodat ptenský zámek? „S prodejem
čekáme právě na schválení směny
pozemků s obcí. Pokud ji schválíme,
rada města se určitě bude brzy zabývat vyhlášením záměru prodeje zámku. V tuto chvíli mohu prozradit, že
evidujeme už čtyři zájemce o koupi
a mezi nimi je i manželská dvojice
z Francie, která by se ráda vrátila do
České republiky a bydlela zde. Jinak
jde o společnosti, které už nemovitosti podobného druhu vlastní, zrekonstruovaly je a našly pro ně také
smysluplné využití,“ zareagoval Jiří
Pospíšil.
Zastupitelé nakonec směnu pozemků s obcí Ptení schválili třiatřiceti
hlasy, pouze jediný zastupitel se hlasování zdržel.

PROSTĚJOV Krátce se při úterní
schůzi zastupitelé dotkli také ožehavého tématu nanonástřiků proti
covid-19, které byly na popud vedení
města provedeny specializovanou firmou v některých základních školách
i mateřinkách v Prostějově. Ty však
byly po několika málo dnech primátorem města zastaveny, neboť někteří
politici svými výroky o možnosti obsahu karcinogenů v nanonástřicích
vyvolali mezi rodiči doslova hysterii.
Ti také sepsali petici za to, aby radní
nechali dosud provedené nástřiky ve
školských zařízeních odstranit (čtěte
na straně 13 dnešního vydání).
Právě aktuálně sestavenou petici rodičů
prezentovala na jednání zastupitelstva
část opozice. „Připadá mi, že vedení města se v této problematice neustále plácá.
Uznávám, že tady byla na začátku dobrá
vůle města ochránit děti před koronavirem. Bohužel ale naletělo nedůvěryhodné společnosti. Výsledkem by mělo být
uznání chyby, omluvit se a dál se v tom

neplácat. Navíc se oháníte posudkem
soudního znalce, který se ukázal být velice pochybným. Na to ostatně upozornil
i Státní zdravotní ústav v Praze, který jej
naprosto rozmetal. Chtěl bych zde upozornit, že jsem na dotyčného soudního
znalce podal oznámení na Ministerstvo
spravedlnosti ČR,“ sdělil Martin Hájek
(Na rovinu!).
„Tak takových oznámení v této kauze už
padlo několik. Chtěl bych ale ujistit, že
se v tom nikdo z vedení města neplácá.
Jak už jsem informoval pana Matyáška,
minulý týden jsem poslal dopis řediteli
Státního zdravotního ústavu do Prahy
v případě možných kontrol již provedených nanonástřiků, na jeho stanovisko
stále čekáme,“ zareagoval prostějovský
primátor František Jura (ANO 2011).
K celé situaci se vyjádřil rovněž náměstek
primátora pro školství. „V petici rodičů
je řada chyb nebo nepřesností. A nechtěl
bych to nazvat jako lži. Jednak nanonástřiky neprobíhaly od 15. do 21. února či až
do začátku března, jak uvádějí rodiče, ale

byly ukončeny na pokyn primátora už 18.
února. Další nepřesností je údaj v petici,
že za nástřiky město zaplatilo 1,7 milionu.
Nikoliv, bylo to 1,1 milionu korun. Dále
látka, kterou se nanonástřiky provedly,
je řádně registrována v Evropské unii, na
což máme od firmy doklad. Petičníci nás
dále obviňují z toho, že jsme lhali o tom,
že nástřiky nebyly prováděny na školních
lavicích. Já si nejsem vědom toho, že by
někdo z vedení města něco takového tvrdil. Toto jsou všechno nepravdivá tvrzení,
která smysl petice zavádí úplně někam
jinam,“ postěžoval si Jan Krchňavý (PéVéčko).
Další osud nanonástřiků ve školských
zařízeních zůstává nejasný. Primátor
s radními nyní budou čekat na vyjádření ředitele Státního zdravotního ústavu
v Praze, a pokud opoziční zastupitel
Martin Hájek podá skutečně oznámení
Ministerstvu spravedlnosti ČR v případě
posudku soudního znalce o nezávadnosti nanonástřiků, bude se určitě čekat i na
ministerský verdikt.
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rodičů proti nanonástřikům je řada chyb,“
\¾LGOJPGFéV[ąKMWREK „V petici
upozornil náměstek primátora Jan Krchňavý
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člen správní rady Národního domu
Jan Navrátil (Změna pro Prostějov).
„Potvrzuji, že policejní vyšetřování
trestního oznámení ve věci krácení
tržeb bývalým ředitelem Jiřím Hlochem probíhá. Finančnímu úřadu
Národní dům Prostějov již dopočtenou dlužnou daň řádně doplatil dle
splátkového kalendáře. Národní dům
funguje, vaří a rozváží jídlo. Samozřejmě v omezeném režimu, jako ostatně
téměř všechno kolem nás,“ řekl Večerníku Navrátil.

„Chodíme k výslechům,“
potvrdila náměstkyně
Milada Sokolová
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PROSTĚJOV Kauza finančních
nesrovnalostí v hospodaření Národního domu způsobená bývalým
ředitelem Jiřím Hlochem je nyní
v rukou detektivů hospodářské kriminálky. Magistrát podal na exšéfa
restaurace trestní oznámení na konci září loňského roku poté, co bylo
v účetnictví Národního domu odhaleno manko v tržbách. Přesná částka
nebyla nikdy oficiálně sdělena, hovoří se až o sedmimístné sumě!
Na vývoj celé kauzy se minulé úterý
ptali i zastupitelé. „Vyšetřování této
záležitosti ze strany Policie ČR nadále
probíhá a postupně jsou zváni k výsle-
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v mezích zákona vymyslet jinou alter- řídit celou dobu,“ pronesl se slzami doucí odboru registru vozidel. Dříve
nativu. A to řešení vždycky nakonec v očích Miroslav Nakládal.
jsem pracoval v autoškole a poté jako
našel,“ vysekla poklonu
klonu odcházející- Po něm předstoupil před mikrofo
mikrofon policista na prostějovském dopravmu šéfovi prostějovské
ovské „dopravky“ jeho novopečený nástupce. „Jsem ním inspektorátu,“ představil se krátce
Alena Rašková (ČSSD),
SSD), náměstkyně rodák z Prostějova a žiji zde už pětpě Jan Vejmělek.
primátora pro oblast
st dopravy v Proapadesát let. Na odbor
odboru S novým šéfem dopravního odbostějově.
dopravy pracuji už od
o ru vám Večerník přinese již brzy
Zároveň zastupitelům
ům předstaroku 2003 jako vve- exkluzivní rozhovor.
vila nástupce Miroslava
roslava Nakládala. „Od prvního
ního května
bude novým vedoucím
ucím odboru
dopravy Jan Vejmělek,
ělek, vítěz výý
běrového řízení,“ prozradila Rašková.
Miroslavu Nakládalovi
alovi za jeho
dlouholetou práci poděkoval i primátor Prostějova
tějova
František Jura (ANO
ANO
2011) a zastupitelé i zastupitelky jej odměnili
měnili
potleskem. „Děkuji vám
všem a rád bych přii této
příležitosti vzpomněl
něl na
slova, která kdysi pronesl
ronesl
pan primátor. A too ta, že
kde se jen kýve, se nic nového nevymyslí. A tímto /KTQUNCX0CMN¾FCNRQQUOCFXCEGVKNGVGEJXGHWPMEKXGFQWEÊJQQFDQTWFQRTCX[QFEJ¾\ÊFQFčEJQFW
2x foto: Michal Kadlec
jsem se snažil při své
vé práci \¾TQXGÿUG\CUVWRKVGNčORąGFUVCXKNLGJQP¾UVWREG,CP8GLO÷NGM
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PROSTĚJOV Emotivní slova na
rozloučenou pronesl v úterý před
zastupiteli a zastupitelkami vedoucí odboru dopravy prostějovského
magistrátu Miroslav Nakládal, který už za pár dní odchází do důchodu. Zároveň vedení města představilo jeho nástupce, který zvítězil
ve výběrovém řízení. Stal se jím
dosavadní vedoucí oddělení vozidel a bývalý dopravní policista Jan
Vejmělek. Miroslav Nakládal působil ve funkci vedoucího odboru
dopravy neuvěřitelných osmadvacet let.
„Chtěla bych panu Nakládalovi poděkovat za veškerou práci, kterou
pro město za ta dlouhá léta udělal.
Jsem mu nesmírně vděčná za to, že
když jsem za ním přišla s jakýmkoliv
nápadem, který jsem osobně považovala z hlediska zlepšení dopravní
situace v Prostějově za dobrý, tak mě
vždycky správně umravnil. Například tím, že by některé věci neměly
vybočovat z mantinelů dopravních
zákonů. V těchto případech mi vždy
řekl, že takto to nejde, ale že zkusíme

9HONÇORXêHQË0LURVODYD1DNO¿GDOD



-(j7÷/(7266(
=$é1( 11FDQTFQRTCX[O¾PQXÆJQwÆHC-FQLÊOLG"

3/ ¡*"0"

3UHVWLçQtDNUHGLWDFHREKiMHQDYQHOHKNpGREĘ
NRURQDYLURYp SDQGHPLH WDNp Y 3URVWĘMRYĘ

...

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

Posílejte
svá miminka

NEMOCNICE

Anita MOLDOVÁ
5. 4. 2021 50 cm 4,10 kg
Prostějov

děti, zdraví a pejsci

galerie miminek na www.vecernikpv.cz
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Praha, Prostějov (Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti AGEL Prostějov. Jak zároveň doAgel) Prestižní certifikát o reakreditaci tří nemocnic Středomo- dala, v této oblasti se dbá na doravské nemocniční si z rukou ředitele Spojené akreditační komise držování práv pacientů, dostupČeské republiky Davida Marxe převzali zástupci vedení skupiny nost a návaznost poskytované
AGEL. Vůbec poprvé v historii probíhal náročný audit v nemoc- péče. Součástí zdravotní péče je
nicích v Prostějově, Přerově a ve Šternberku zároveň, a to v mimo- diagnostika onemocnění a léčba,
řádně složitém období koronavirové pandemie, kdy bylo zdravot- která zahrnuje bezpečnost při jednotlivých vyšetřeních, bezpečné
nictví jako celek vystaveno bezprecedentnímu tlaku.
Poslední rok výrazně zasáhl do plánu příprav na náročný audit, který
probíhá vždy ve tříletém intervalu.
Jednotlivé pracovní týmy se musely potýkat se změnou v poskytovaném spektru péče svých odborností. „Zastavením plánovaných
zákroků na některých odděleních
se tito pracovníci aktivně zapojili
do chodu covidových jednotek.
A právě správně nastavené jednotné postupy umožnily našim
sestrám i lékařům zajistit velmi náročnou péči o tyto pacienty i bez
nutnosti dlouhého zapracovávání,“
uvedl předseda představenstva
AGEL Středomoravské nemocniční Jiří Ševčík.
ĄGFKVGN5#-è4&CXKF/CTZRąGF¾X¾EGTVKHKM¾V,KąÊOWiGXéÊMQXKC/CTKK/CTUQXÆ\G
Nemocnice AGEL Prostě- UMWRKP[#)'.5VąGFQOQTCXUM¾PGOQEKéPÊ
(QVQ4CFMC/KNQwGXUM¾
jov získala akreditaci poprvé
v roce 2006 a reakreditace pak i prováděno a dodržováno za- používání léků, dodržování hyv létech 2009, 2012, 2015, městnanci při jejich jednotlivých gienických zásad jako prevence
2018. Akreditační komise pro- činnostech. Jelikož se akreditace nemocničních nákaz a zajištění
věřovala nastavené procesy a je- zaměřuje především na kvalitu bezpečné anesteziologické a chijich dodržování napříč celými a bezpečí poskytovaných zdra- rurgické péče s minimalizací možnemocnicemi. „Postup je určen votních služeb, je největší část ných komplikací.
podle nastavených akreditačních věnována právě poskytované péči Příprava na akreditační šetstandardů, jejich realizace a in- pacientům zdravotnickými pra- ření je podle ní náročná pro
dikátorů cíle. Tedy, zda to, co je covníky,“ upřesnila Jiřina Kubíko- každé pracoviště. Zaměstnanci
v požadavcích stanoveno, je vá, manažerka kvality Nemocnice chtějí ukázat co umí, výsledky
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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!

BLAHOPØEJEME!!!

Vítejte na svìtì
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Na toto téma se pak mezi zastupiteli
rozproudila diskuse o nutnosti měřit
rychlost vozidel. Jako první dostal slovo
pozvaný host úterního jednání zastupitelstva, šéf prostějovské policie Tomáš
Adam. „Při pravidelných jednáních
s primátorem města řešíme oblast bezpečnosti v Prostějově. A již delší dobu
společně hovoříme o možnosti investice
města do měření rychlosti vozidel pomocí stacionárních radarů. V médiích,
ale i přímo od některých členů zastupitelstva jsem v poslední době zaznamenal
mnohé rozporuplné názory na tuto činnost. Po dohodě s primátorem jsem tedy
uznal za vhodné, abych vás přímo na
půdě zastupitelstva seznámil s postojem

Policie České republiky k problematice
měření rychlosti,“ zahájil své vystoupení
Tomáš Adam, ředitel Územního odboru Policie ČR v Prostějově. „Primátor
se mnou zahájil diskusi na toto téma už
před dvěma lety, a to na základě připomínek mnoha občanů Prostějova. Také
my policisté jsme často zaznamenávali
stížnosti, že se ve městě nedodržuje
rychlost a některé silniční úseky jsou tím
nebezpečné. Vše jsem probíral s kolegy
z dopravního inspektorátu i městské
policie a jak vyplynulo z těchto jednání,
jediným pádným řešením bude měření
rychlosti tak, aby její překročení bylo
sankciováno. Současné radarové vybavení Policie ČR v Prostějově není aktuálně bohužel ani na takové úrovni a ani
v potřebném počtu, abychom dokázali
měřit rychlost častěji a na více místech
ve městě. A navíc tuto činnost musíme
zabezpečovat nejen ve městě, ale po celém prostějovském regionu. Také z těchto důvodů policie kvituje aktivitu prostějovského magistrátu a rovněž já osobně
jsem jednoznačně pro zavedení měření
rychlosti prostřednictvím stacionárních
radarů,“ ujistil Adam.
Radary budou prozatím rozmístěny po
dohodě s dopravním inspektorátem na

třech místech v Prostějově, a to poblíž
centra města. „Zde se pohybuje velký
počet chodců a také cyklistů, což jsou
nejohroženější skupiny z hlediska provozu na komunikacích. A tady je vysoce potřebné z hlediska bezpečnosti, aby
rychlost ze strany řidičů motorových
vozidel byla dodržována. V posledních
letech jsme vyšetřovali hned několik
tragických dopravních nehod přímo
v Prostějově, jejichž příčinou byla nepřiměřená rychlost. I kdyby radary zachránily jeden jediný lidský život, pak
se tato investice města vyplatí. A vůbec
nepodezírám vedení magistrátu, že
měření rychlosti zavede jen proto, že
se vybrané pokuty mají stát zdrojem
městské pokladny,“ přidal policejní plukovník.
Zastupitelé pak v diskusi nad daným tématem projevili své názory. „V letošním
roce budou stacionární radary měřit
rychlost v Brněnské, Olomoucké a Dolní ulici. Po dokončení rekonstrukce Vrahovické ulice bude další radar umístěn
i tam a uvažujeme také o dalších lokalitách města,“ upřesnil Jiří Rozehnal, náměstek prostějovského primátora.
Někteří opoziční zastupitelé se dotazovali, zda by místo stacionárních radarů

PROSTĚJOV Už nějaký čas je stálým
bodem programu jednání prostějovského zastupitelstva vývoj jednání
mezi vedením magistrátu se Správou
železnic o osudu výpravní budovy
místního nádraží. Opoziční zastupitelé si vymohli pravidelné informace
od radních poté, co se v posledních
měsících medializovaly různé úmysly majitele s budovou včetně jejího
možného prodeje podnikateli Richardu Benýškovi. Novinky z jednání
konšelů se Správou železnic byly zastupitelům předneseny také v úterý.
„Na minulém jednání zastupitelstva
jsem informoval o tom, že Správa

železnic vypracovala posudek o zbytnosti budovy místního nádraží a zároveň připravuje rekonstrukci nádraží.
Kromě stálého zájmu města projevil
tento zájem o odkup výpravní budovy
také podnikatel Benýšek. Tyto záležitosti se stále vyvíjejí a já jsem předminulý týden navštívil náměstka generálního ředitele Správy železnic v Praze,“
uvedl Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora Statutárního města
Prostějova.
Co zjistil? „Informoval mě o tom, že
první, co proběhne, bude rekonstrukce nádraží jako takového. A to z toho
důvodu, aby majitel mohl veškeré

technologie, které jsou v budově, vymístit pryč a celou výpravní budovu
tak vlastně vystěhovat. Jakmile bude
budova volná, Správa železnic ji nejprve k odkupu nabídne všem státním
institucím, poté magistrátu a vzápětí
dalším zájemcům. Nyní jsme tedy ve
fázi, kdy majitel připravuje další kroky
a nám nezbývá než čekat na jeho nabídku městu, pokud budovu nebude
chtít odkoupit některá státní instituce,“ prozradil Rozehnal. Ten zároveň
zastupitelům a zastupitelkám slíbil,
že pokud se vyskytnou nějaké nové
aktuální informace o místním nádraží,
budou neprodleně informováni.

Ještě než dostal slovo vítěz konkurzu na
post ředitele Městské policie Prostějov,
popsal primátor František Jura zastupitelům stručně průběh výběrového
řízení. „Přihlásilo se do něj celkem
jedenáct uchazečů. Po vyhodnocení
všech přihlášek bylo k řízenému pohovoru s výběrovou komisí pozváno
deset uchazečů. Po absolvování všech
pohovorů dospěla výběrová komise
k závěru, že u čtyř vybraných nejlepších účastníků budou provedeny psychologické pohovory a psychologické

testy policejní psycholožkou Renátou
Střížovou. Komise se následně sešla
čtyřiadvacátého března, aby vyhodnotila psychologické posudky a stanovila,
že se jako první v pořadí kandidátů na
funkci ředitele Městské policie Prostějov umístil Libor Šebestík,“ uvedl primátor Jura(ANO 2011), který vzápětí
Šebestíka vyzval, aby se zastupitelům
a zastupitelkám představil.
„Letos v srpnu to bude už třicet let, co
pracuji u prostějovské městské policie. Zástupcem ředitele jsem pak byl
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nebylo vhodnější rozmístit po Prostějově pouze radary, které řidiče informují
o rychlosti jejich vozidla. „Nebylo, většina řidičů překračuje povolenou rychlost
vědomě a pro ně pouhé informační radary nic neznamenají. Nechci používat
to slovo, ale mnozí řidiči potřebují k disciplíně na silnicích jakýsi strašák, a tím
mohou být i podle názoru policie právě
stacionární radary a následné sankce pro
přestupce,“ odpověděl Tomáš Adam.
„Já tento návrh podporuji a chápu ho
jako preventivní opatření. Ale zajímalo
by mě, proč byly pro začátek vybrány
lokality k měření rychlosti právě v uvedených třech ulicích. Mně osobně přijde

5RT¾XCåGNG\PKEJQFN¾TGMQPUVTWQXCVOÊUVPÊP¾FTCåÊXÚRTCXPÊDWFQXWCNGX[MNKFÊCPCDÊFPGMQFMWRW
2x foto: Michal Kadlec

od roku 1998. Co se týká této funkce,
tak vám mohu říct, že poslední rok
byl pro mě hodně náročný, neboť ředitel Nagy byl na operaci a následně
dlouhodobě v pracovní neschopnosti. Byl jsem v těžké situaci i vzhledem
k nastalé epidemické situaci, což jsem
musel řešit sám. Myslím si, že předpoklady pro výkon funkce ředitele mám,
se spoustou z vás se znám osobně
a v mnohých věcech jsme úspěšně

spolupracovali. A věřím, že to tak bude
i v budoucnu,“ pronesl Libor Šebestík.
V krátké diskusi zastupitelé a zastupitelky inaugurovanému řediteli prostějovských strážníků poblahopřáli k vítězství ve výběrovém řízení a posléze
Šebestíka všemi hlasy přítomných
členů schválili do funkce.
Večerník vám s novým šéfem Městské policie Prostějov přinese již
brzy exkluzivní rozhovor.

.KDQTCiGDGUVÊMCUEJX¾NKNK\CUVWRKVGNÆ\EGNCLGFPQO[UNP÷FQHWPMEGPQXÆJQąGFKVGNG
/÷UVUMÆRQNKEKG2TQUV÷LQX
Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Radní předložili zastupitelům návrh na pojmenování
tří nových ulic v Prostějově. Jedná
se o dvě lokality v Domamyslicích
a jednu v Krasicích, kde se rozšířila
výstavba rodinných domů, z nichž
mnohé jsou už obydleny mladými
rodinami.
„V prvním případě jde o navrhovaný
název Krkonošská pro lokalitu mezi
ulicemi Josefa Lady a Za Velodromem. Poté navrhujeme nový název
Modřínová pro lokalitu mezi ulicemi
Domamyslická a Ořechová a v posledním případě název Otaslavická
pro lokalitu mezi ulicemi Krasická
a Generála Kraváka,“ upřesnil prostějovský primátor František Jura (ANO
2011).
Proti prvním dvěma názvům nových
ulic neměli zastupitelé a zastupitelky žádné námitky, ve třetím případě

publicistika
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Radní navrhli zastupitelům a zastupitelkám schválit rozpočtové opatření ve
výši 3,4 milionu korun na zakoupení
potřebného zařízení, čímž by se v Prostějově po více než deseti letech obnovilo měření rychlosti vozidel. Na základě vyhotovené dokumentace by byli
pokutováni řidiči překračující rychlost.
„Již byla schválena zadávací dokumentace na výběrové řízení pro pořízení
tří stacionárních stanic a jednoho radaru včetně programového vybavení.
Bude nutné realizovat i základy pro
stanice a přípojky elektro,“ informoval
náměstek primátora pro stavební investice v Prostějově Jiří Rozehnal (ANO
2011).

PROSTĚJOV Na jedné straně proklínané, na straně druhé hodně
potřebné. Zastupitelstvo minulé úterý na svém jednání schválili
rozpočtové opatření na pořízení potřebného vybavení pro měření rychlosti v prostějovských ulicích. Ano, stacionární radary budou znovu po více než deseti letech sledovat řidiče v Prostějově,
zda dodržují předepsanou „padesátku“. Projekt radních, o kterém mluvili už na podzim loňského roku, přišel přímo na zasedání zastupitelstva podpořit i ředitel Územního odboru Policie ČR
v Prostějově plukovník Tomáš Adam. „I kdyby radary zachránily
jeden jediný lidský život, pak se tato investice města do měření
rychlosti vyplatí,“ pronesl šéf prostějovské policie.

„Jsme jednoznačně pro,“ podpořil návrh
šéf prostějovské policie Tomáš Adam
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však opoziční zastupitel Pavel Dopita
(SPD) upozornil na problém. „Obrátili se na mě obyvatelé ulice, kterou
nyní chceme pojmenovat Otaslavickou. Upozornili mě na skutečnost, že
zdejší rohový dům dostal před časem
označení Krasická 49a a 49b, přičemž
dalších sedm domů dostalo přiděleno
označení Krasická 49c, 49d a tak dále.
Domy s takovým označením jsou
už zapsány do katastru nemovitostí.
Nyní ale tuto ulici chceme přejmenovat, čímž by mohl vzniknout problém.
Navrhuji proto odložit jednání o tomto novém názvu ulice do doby, než se
zdejší obyvatelé dohodnou, zda chtějí
žít v Krasické nebo Otaslavické ulici,“
uvedl Dopita. S tímto pozměňovacím
návrhem zastupitelé souhlasili a materiál byl odložen. Nyní teď záleží na
obyvatelích nových rodinných domků, jak se rozhodnou.

má dvě nové ulice
8wGEJP[JNCU[RTQPQXÆJQąGFKVGNG Prostějov
Otaslavická si musí ještě počkat...

Prostějov (mik) - Zelenou dalo zastupitelstvo návrhu radních vykoupit
první pozemky od soukromých vlastníků potřebné k vybudování takzvaného zeleného prstence okolo města.
„Problematika výkupu pozemků pro
zelený pás na jihu města je řešena už od
ledna 2019. Na dané území byla odborem územního plánování a památkové
péče zpracovaná územní studie, v rámci které činí rozloha řešeného území
přes třicet hektarů. Řešené území je
přibližně ohraničeno ze západu ulicí
Čechovická a z východu ulicí Brněnská, v šířce pásu ohraničeného ulicí
Jaroslava Kaštila až po ulici Za Určickou. V tomto území je dotčeno zhruba
šedesát pozemků různých vlastníků
v katastrálních územích Prostějov, Krasice a Čechovice,“ uvedl Jiří Pospíšil
(PéVéčko), první náměstek primátora
Statutárního města Prostějov. Schváleny byly výkupy prvních pěti parcel
v Krasicích v celkové hodnotě 1,3 milionu korun.

První pozemky
pro prstenec

Prostějov (mik) - V minulém vydání
již Večerník exkluzivně informoval, že
minimálně tři měsíce bude v pracovní
neschopnosti náměstek primátora pro
školství a sport Jan Krchňavý. Ten v nemocnici podstoupí totální endoprotézu kyčelního kloubu. Radní v úterý
navrhli zastupitelům, že od 1. května
ho bude ve funkci zastupovat první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko). Návrh schválilo bez jakýchkoliv
diskusí devětadvacet zastupitelů, pět
dalších se hlasování zdrželo. Se školstvím má Jiří Pospíšil rovněž bohaté
zkušenosti, dlouhá léta byl ředitelem
základní školy v Palackého ulici v Prostějově.

Pospíšil
zastoupí Krchòavého

Prostějov (mik) - Jak Večerník s předstihem informoval, k 6. dubnu tohoto
roku na vlastní žádost skončila ve funkci tajemnice prostějovského magistrátu Blanka Vysloužilová. Teprve až
během úterního jednání zastupitelstva
ale primátor František Jura zastupitelům vysvětlil, jak je to s jejím zastoupením a také výběrovým řízením na post
nového tajemníka či tajemnice úřadu.
„Je to moje chyba, měl jsem vám to
sdělit už na nedávném mimořádném
zasedání. Funkci tajemníka jako takovou nyní zastupuji já, ovšem veškerými činnostmi vyplývajícími z řízení
úřadu byl na základě plné moci a za
souhlasu Krajského úřadu Olomouckého kraje pověřen vedoucí finančního odboru magistrátu Radim Carda.
Co se týká výběrového řízení na funkci tajemníka magistrátu, vyhlásíme ho
patrně už v příštích dnech,“ prozradil
František Jura (ANO 2011).

Za tajemnici
pracuje R. Carda

RYCHLÝ
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myslitelných televizních kanálech
a žvaní a žvaní. Bez ladu a skladu.
Ministr průmyslu a obchodu, ministr
školství, ministryně financí, ministr
vnitra a kupodivu i ministr zdravotnictví (lhostejno, který je zrovna ve
funkci) mají potřebu neustále prognózovat budoucnost protiepidemických opatření, aby v rámci předvolební kampaně uklidňovali nervózní
veřejnost.
Dělají ale celé vládě totálně medvědí
službu. Předpovídají na týdny dopředu cosi, co prostě předpovědět nelze, nemáte-li pověstnou křišťálovou
kouli. Celou komunikaci s veřejností
tak posílají lidově řečeno „do kytek“.
Ta se totiž jako tonoucí stébla upne
k nějaké zcela nezodpovědně vyřčené
větě, že tehdy a tehdy už bude možné

rozvolnit to a to, aby pak tvrdá realita (a především skuteční odborníci)
učinila takovým slibům přítrž. A občané jsou nas..ní čím dál víc. A tím
i nezodpovědnější. A boj s epidemií
se nadále (a zbytečně) protahuje.
Proto by se měla celá vláda řídit
v těchto momentech jedním základním pravidlem. Vše si interně
vyříkat a ke covidu nechat striktně
mluvit pouze ministra zdravotnictví.
Tedy toho pravého. Rychlá výměna
na tomto postu minulý týden zase
zapříčinila vlnu emocí sportovní veřejnosti, která začala organizovat venkovní tréninky ve dvaceti lidech, aby
se tomu o víkendu zase zatnul tipec.
A když už pořádáte tiskovou konferenci, pamatujte na to krásné přísloví.
Mluviti stříbro... A dál už to znáte.

V

hlase Svobodná Evropa, který začal
vysílat do tehdejšího Československa
v květnu 1961.
listopadu 1989 si Richard
Belcredi splnil svůj velký sen,
mohl se vrátit do vlasti. Roku 1992
zdědil po svém bezdětném strýci
Gustavu hraběti Kálnokym, bratru
jeho matky, zámek v Brodku u Prostějova. V devadesátých letech přijal
nabídku diplomatické mise a stal
se velvyslancem České republiky
ve Švýcarsku. V polovině prosince roku 1998 se konečně vrátil do
Brodku. Následně se věnoval opravám zámku a správě majetku. Byl
nositelem Řádu T. G. Masaryka III.
stupně, rytířem bavorského Řádu
sv. Jiří a rytířem Suverénního řádu
Maltézských rytířů. Ve své přednášce Belcredi seznámil studenty
maturitních ročníků podnikatelské
školy s politickou situací v Československu a Evropě po 2. světové válce,
fungováním disentu a českou zahraniční politikou v 90. letech minulého
století. Poté následovala beseda, kdy
odpovídal na otázky studentů, které
nejvíce zajímala problematika restitucí, současná politická situace nebo
diplomatické zkušenosti. Belcrediho
návštěva studenty obohatila, měli
možnost setkat se s člověkem, jehož

životní osud a zkušenosti dokáží zaujmout i mladé lidi. My dodejme, že
Dr. Richard Mořic Belcredi zemřel
20. prosince 2015.
Tak takový byl tedy duben v minulých obdobích. Ten letošní moc
humoru asi opravdu nepřinese, ale
snad se můžeme do budoucna dívat alespoň s jemným optimismem,
protože jinak se z toho už opravdu
zblázníme. Což by asi nebylo dobré
pro nikoho, obzvláště pak pro Prostějovsko a celou vlast.
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Zoufalá situace s parkováním
Velké parkoviště mezi sídlištěm Hloučela a nemocnicí je podle všeho určeno především pro pacienty nemocnice. Ale je tomu skutečně tak? Není! Mám vlastní
zkušenost s tím, že toto parkoviště minimálně z jedné poloviny využívají právě
obyvatelé tohoto sídliště, protože mezi bloky paneláků je situace s parkovacími
plochami naprosto zoufalá a už dávno nestačí. Dokonce tento problém nepomohla odstranit ani nedávná výstavba patrových garáží. Kde tedy parkovat? Já
sice auto nemám, ale vím, že moji příbuzní parkují před nemocnicí. Ale zase vím,
že jinde to prostě nejde. Co s tím, nemám vůbec tušení.
P. V., Prostějov

Proè se bouralo a nestaví se?
Chápu, že dnešní doba je velice složitá a peněz není nazbyt. Před dvěma roky
nechalo město zbourat staré nádražní nemovitosti za místním nádražím.
A páni radní veřejnosti slibovali, že zde nechají postavit sportovní halu společně s velkým parkovištěm. A dnes? Skutek utek! Pozemek je oplocený, ale
stále leží ladem. Jak dlouho? Nebo tato lokalita skončí stejně jako pozemek po
zbouraných kasárnách v Jezdecké ulici? Město také najednou nebude vědět, co
s ním? O halu ani tak nejde, ale parkoviště by určitě pomohlo vyřešit svízelnou
situaci s parkováním v této městské čtvrti. Jediným přínosem demolice starých
domů za místním nádražím tak zůstává skutečnost, že jsme se v naší lokalitě
zbavili bezdomovců.
Luděk Doseděl, Prostějov

&KRGQÉN\GORXKRQHY\GUzHO\
Není to snad ani dva roky, co byla dokončena rekonstrukce Plumlovské ulice
včetně výstavby nových chodníků v této lokalitě. Tyto chodníky mají za sebou
dvě zimní období a jejich kvalita nebude při dnešním pohledu na ně asi příliš
valná. Na mnoha místech jsou vydrolené dlaždice, a dokonce se objevují i místa s propadlou dlažbou! Zajímalo by mě, jak město kontroluje kvalitu nově vybudovaných chodníků a jestli dojde k nějaké reklamaci.
František Neumann, Prostějov
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V portfoliu držela více než 300 druhů
produktů, přičemž základem zůstávají klasické značky Stará myslivecká,
Hanácká vodka, Starorežná Prostějov
a Klášterní tajemství. Podle představitelů společnosti se výroba měla
v roce 2011 navýšit zhruba o 20 %.
Prostějovská likérka má za sebou téměř pětisetletou tradici, dnes již bývalá Palírna U Zeleného stromu byla
založena roku 1518. V roce 2011 zde
pracovalo asi 85 lidí.
rostějovská klezmerová skupina
Létající rabín oslavila v sobotu
2. dubna deset let svého trvání vernisáží výstavy 10 let v lihu ve Špalíčku
Muzea Prostějovska. Na Střední odborné škole podnikání a obchodu
v Prostějově přivítali bývalého
velvyslance ve Švýcarsku a dlouholetého redaktora rádia Svobodná
Evropa Dr. Richarda Belcrediho.
Potomek Přemyslovců a příslušník
starobylého lombardského hraběcího rodu Belcredi vyrůstal na rodném
zámku v Líšni u Brna. V lednu 1949
po vyloučení ze studií práv emigroval
do Rakouska. Jeho cesta za svobodou
byla vskutku dobrodružná, 31. července 1949 přeplaval Dyji, přišel do
Vídně a s pomocí Francouzů se dostal do Tyrolska. Pracoval v USA a ve

Proè nepracují déle?
Na Vrahovické ulici se sice pokračuje v rekonstrukci poměrně zdárně, ale
podle mého názoru by práce mohly být ještě rychlejší. Nechápu, že je při rekonstrukci tak důležité silnice v Prostějově možné, aby zde dělníci pracovali
jen do odpoledne? Začínají sice brzy ráno, ale už po šestnácté hodině zde není
ani noha! Nevím, kde se stala chyba, ale při výběrovém řízení se podle mého
názoru mělo dbát i na co nejrychlejší termín dokončení rekonstrukce. Jsem
přesvědčen, že pokud by se denně pracovalo o dvě nebo tři hodiny déle, byla
by rekonstrukce Vrahovické ulice alespoň o měsíc dříve dokončena. A to nemluvím o víkendech, kdy je na stavbě absolutní klid! Petr Žáček, Prostějov
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uben 1951 znamenal například
transformaci Spolku zahrádkářů a přátel přírody na Spolek zahrádkářů při JSČZ a stal se pobočkou
pražské organizace. Vojenská správa
převzala bývalý hotel Haná pro sídlo
Okresní vojenské správy. V Držovicích se zase bývalý hostinec E. Krejči stal mateřskou školkou. Bohužel
stále pokračovaly soudní procesy
s „nepřáteli“ režimu, a tak třeba
Alois Krupička dostal deset let pro
podvracení národního hospodářství.
uben 1971 se nesl ve znamení zasedání nejrůznějších orgánů a institucí jako třeba Okresní
konference OV čs. tělovýchovných
organizací, okresní konference delegátů všech složek Národní fronty atd. V podstatě šlo o dokončení procesu normalizace ve státě.
Co bylo za pražského jara, bylo
špatné, v kurzu byl návrat do lůna
totality...
je tu až duben 2011. Ten se nesl
mimo jiné ve znamení alkoholu.
Dne 14. dubna představili zástupci
Granette & Starorežná Distilleries
logo nově vzniklé společnosti, která
se stala druhým největším producentem lihovin v České republice.

D

Máme tady duben, ale protože se domnívám, že letos na aprílové Francii, kde se také seznámil se svou
žertíky tak nějak není nálada, tak raději pojďme zalistovat kroni- budoucí manželkou ze šlechtického
rodu Rohanů. Třicet let působil v rozkami a podívejme se do minulých let, která byla chvílemi i veselá.

DUBNOVÉ POHLEDY DO KRONIK
a ne b RG]DKUiGNiĨģDçSRåOHFKWLFH
aneb

zu senzacechtivého žurnalisty, mají-li
americké jednotky v Koreji bakteriologické zbraně. Zpovídaný pak pronesl legendární větu: „Tohle je tisková
konference, tady nebudu odpovídat
na žádné vaše dotazy!“
Coby novinář bych měl být takovou
arogancí neskonale pohoršen. Veřejnost má přece právo na informace
a tak dále. Za normálních okolností
určitě. V dnešní pandemické době
však toto prohlášení věru má cosi do
sebe. Politici, zejména ti vládní, by se
měli na tu větu dlouze zadívat.
Premiér nemá pod kontrolou jistě
více věcí, každopádně určitě ne své
podřízené. Ministři totiž v rámci přitažlivé mediální prezentace zvláště
o víkendech vymetají všechny možné
a nemožné diskusní pořady na všech

0OîHWL]ODWRVHQüNG\Y\SODWt
Asi bychom hledali mezi televizními
diváky pod lupou ty, kteří v průběhu minulých desetiletí aspoň nezahlédli mnohokrát reprízovaný seriál
M.A.S.H. Téma sice vážné, válečný
konflikt není absolutně žádná legrace, jenže právě proto, aby si to všichni
náležitě uvědomili, je potřeba určitý
nadhled. Konečně při každé činnosti
i v těch nejtěžších podmínkách lze
najít něco úsměvného.
Možná se vám z množství kultovních
scén vybaví ta z tiskové konference,
kde se hlavní hrdinové snažili zjistit,
proč jejich chirurgické pracoviště
nemá nárok na inkubátory. Když se
věci neznalý generál snažil dopídit,
o co vlastně lékaři polní nemocnice
tak zoufale usilují, opáčili, že to je na
bacily, což vedlo k následnému dota-
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K exekuci přistupuje věřitel za účelem
vymožení dlužného závazku. Pokud
nezvládáte splácet své dluhy, můžete

&;EPTHCE´?R?EO=?

Podle státem stanovených pravidel provádí
exekuci exekutor. Je to fyzická osoba, která
je pověřena exekutorským úřadem a může
provádět exekuce či vykonávat další činnosti
dle exekučního řádu. Aby mohl být exekutor
jmenován ministrem spravedlnosti do exekutorského úřadu, musí mít právnické vzdělání a dostatečnou praxi. Každý exekutor je
registrován v Exekutorské komoře ČR.

'>IJLIP´>À?R?EO=C

V překladu znamená vykonání či provedení. Jedná se o vykonávací řízení, jež
vzniká na základě rozhodnutí soudu. Je
to pouze jiný výraz pro vymáhání dluhů.
Tento způsob povoluje stát, který na základě zákona stanovuje pravidla.

Co to je exekuce

Peníze jsou nástrojem, díky kterému si můžete zajistit
finanční nezávislost a splnit si vaše sny. Jejich dostatek
může vaší rodině poskytnout pohodlí a stabilitu. Abyste
však těchto věcí dosáhli, musíte vědět, jak efektivně spravovat vaše finance a jak hospodařit s penězi do budoucna.
Přitom je třeba mít na paměti, že díky velké nabídce lákadel dnes dokáže neuvěřitelně rychle zhubnout i to nejtučnější konto. Abyste dokázali správně hospodařit s vašimi
financemi, přináší vám PROSTĚJOVSKÝ Večerníku tuto
tematickou dvoustranu.
Připravil Petr Kozák,
texty: Martin Zaoral
a Tomáš Kaláb

téma večerníku
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mimo jiné využít konsolidace nebo refinancování. Aby se mohl rozjet celý
proces exekuce, věřitel musí nejprve
získat exekuční titul, a to buď v soudním, či rozhodčím řízení, nebo smlouvou s tzv. exekuční doložkou. Poté podá
exekuční návrh soudu a ten rozhodne
o nařízení exekuce a pověří exekutora.
Tímto procesem začíná vlastní exekuce.
Soud může na základě rozhodnutí
vydat tzv. platební rozkaz, ve kterém
stanoví zaplacení dlužné částky do 15
dnů od doručení rozkazu. Dlužník
má možnost na tento platební rozkaz
podat odpor, a na základě toho pak
vznikne soudní jednání, ve kterém
se může dlužník rozhodnutí bránit.
Tento postup je vhodný v případě neoprávněně vzniklého dluhu. Pokud
je však dluh oprávněný, doporučuje
se platební rozkaz uhradit a vyhnout
se tak zbytečně vysokým poplatkům
a navyšování dluhu v případě exekuce.
U soudu se mohou také obě strany dohodnout tzv. na smíru a stanovit nový splátkový kalendář. Pokud jej dlužník bude řádně
a včas hradit, úspěšně se tak vyhne exekuci.
Pokud však tuto povinnost nesplní, rozhodnutí již bude vykonáno exekucí.

Pokud dojde k exekuci a navštíví vás exekutor, jedná jako úřední osoba. Po státních orgánech a dalších institucích má
právo požadovat poskytnutí informací
i další součinnost, která mu musí být
poskytnuta. Součinnost se samozřejmě
týká i dlužníků, kteří jsou povinni poskytnout prohlášení o svém majetku a předejít tak některým úkonům exekutora.
Exekutor poskytne povinnému, tedy dlužníkovi, 30denní lhůtu, během které může
dobrovolně splnit povinnosti a uhradit danou částku, čímž dojde ke snížení nákladů
exekuce. Avšak již teď s e nejedná o dluh
s úroky, ale k částce jsou již připočítány další
náklady. Stále se však jedná o nižší částku
nežli v případě, kdy je exekuce už v plném
proudu. Pokud však povinný této lhůty
nevyužije, exekutor již přistupuje k vstupu do domácnosti a soupisu majetku.
Exekutor je povinen se prokázat pověřením soudu a služebním průkazem se svojí
fotografií. Průkaz by měl také obsahovat
hologram exekutorské komory ČR a měl
by v něm být uveden exekutorský úřad, pod
který daný exekutor spadá. Exekutor má

IPm?GăÛ??R?EONIL

Pokud bude pomocí exekuce pohledávka plně uhrazena, exekutorské oprávnění zaniká a exekutor je povinen informovat všechny instituce i osoby, které měly
vůči dané exekuci povinnost.

1BL;T?HÀ?R?EO=?

Při zahájení exekuce nejprve exekutor zjistí,
jaké máte příjmy a majetek. Exekuce je přitom zapsána v rejstříku zahájených exekucí. I když nám ještě běží 30denní lhůta, již
v tento čas vydá exekutor exekuční příkaz.
V průběhu exekuce má dlužník zakázáno jakkoliv nakládat s majetkem,
převádět jej či prodávat. Ze zákona
není takové jednání platné. Výjimkou
je uspokojování základních životních
potřeb nebo udržování chodu firmy.
Exekutor může vyzvat věřitele, aby sám navrhl, jakým způsobem bude vymáhání dluhu probíhat. Zároveň může vyzvat povinného, aby učinil prohlášení o svém majetku.

,Lă<íB?R?EO=?

právo do vašeho obydlí vstoupit i v případě,
že nejste přítomni nebo s tím nesouhlasíte.
Asistovat mu může Policie ČR.

Moderní konzumní doba přinesla do našich životů nečekané možnosti. Kromě užívání si různorodých nákupů ty méně zodpovědné ovšem vtáhla do mnohdy obtížně řešitelných finančních problémů. Kdo si chce žít
nad poměry a myslí si, že to s lákavými úvěry, valícími se ze všech stran, hravě zvládne, mnohdy spláče nad
výdělkem. A to doslova. Exekuce má totiž výrazný apetit a hned tak se nezdaří ji nasytit. V současné době, kdy
jsou dlouhodobě zejména živnostníci a firmy podnikající v gastro sektoru, turismu a službách odříznuti od
příjmů, přináší Večerník shrnutí základních faktů o této svým způsobem rovněž nakažlivé a těžké nemoci.

•

•

•

•
•

•

Srážky ze mzdy a dalších
příjmů
Správa nemovité věci
Zablokování bankovního
účtu
Exekutorské zástavní
právo na nemovitých
věcech
Pozastavení řidičského
oprávnění
Případný prodej movitých
a nemovitých věcí

Jakými způsoby
probíhá vymáhání
peněžitých částek?

hlavně zahrádkáři poukazují, a to
nedostatečný počet biopopelnic.
Prostějovská radnice ještě před pár
lety tyto nádoby na bioodpad rozdávala zdarma, protože na tento
účel získávala dotace. Dnes už něco
takového možné není. „Další nákup
nádob na bioodpad město v dohledné době neplánuje. Občan, který má
zájem třídit bioodpad, si je však může
zakoupit sám. Jejich počet na domácnost není nijak omezen. Zakoupit
všechny typy a velikosti může například
u svozové společnosti. Je nutno dbát
na to, aby nádoba byla opravdu určena
na svoz bioodpadu, tedy aby měla rošt,
větrací otvory a podobně. Zakoupenou nádobu je třeba nahlásit ke svozu
ve svozové společnosti FCC Prostějov
u Zdenka Rybky na mobilním telefonu
737 242 157 či prostřednictvím e-mailu zdenek.rybka@fcc-group.cz. Na něj
se občané mohou obracet i s dotazy ke
svozu odpadu,“ vzkazuje Prostějovanům Pospíšil, který vzápětí zmínil ještě

jeden velký nešvar. „Problematický je
svoz bioodpadu z kontejnerů o objemu 770 litrů rozmístěných na sídlištích a u bytových domů. Neukáznění
obyvatelé sídlišť často nádoby využívají
k ukládání směsného komunálního
odpadu, který do bionádob nepatří. 2TQUV÷LQXCPÆX[RTQFWMWLÊXLCTPÊEJO÷UÊEÊEJFCNGMQXÊEGDKQQFRCFWéCUV÷LwÊUXQ\
CNGPGPÊRQFNG\¾UVWREčO÷UVCOQåPÚ
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
Tím znehodnocují odpovědné chování ostatních obyvatel, kteří poctivě biPQRzVWYÉ]OLNYLGRYDQÅKRELRRGSDGXYSURVWÈMRYÈ
oodpad třídí. Tento odpad je potom
bohužel nutné svážet a ukládat jako
směsný komunální odpad a končí na
skládce nebo ve spalovně v Brně. Stejný
problém jsme nuceni od loňského roku
opakovaně řešit u nově instalovaných
devíti kusů polopodzemních bio kontejnerů. Tímto bychom proto chtěli
důrazně apelovat na obyvatele, aby
do bionádob skutečně ukládali pouze
odpad, který tam patří, tedy biologicky
rozložitelný. Zejména upozorňujeme
<FTQL/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC
občany, ať bioodpad neukládají do popelnic v igelitových pytlích,“ uzavřel toto
téma první náměstek prostějovského
primátora další výzvou.
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JSME TU PRO VÁS OPĚT
KAŽDÝ DEN V REDAKCI

Rozehnal (ANO 2011), náměstek
primátora Statutárního města Prostějov. „Stavba bude stát téměř jedenáct
milionů korun, ovšem město obdrží
dotaci od státního fondu dopravní
infrastruktury ve výši deseti milionů
korun,“ prozradil zafinancování Rozehnal.
Uvedený most se v posledních letech
stal příčinou nesvárů mezi obyvateli
příměstské části. Radnice totiž na něj
po náročné rekonstrukci nehodlá pustit motorová vozidla. A to se zhruba
polovině Žešovanů nelíbí. V minulosti
si tudy totiž řidiči krátili cestu do Určic,
byť přes polní cestu. „Nevidíme důvod, proč bychom most měli zprovoznit pro automobily. Jedná se o komunikaci, která byla dříve pouze účelová
a sloužila jen zemědělským strojům.
Přes most se dostanete pouze do polí,
jinam cesta nepokračuje,“ vysvětluje
náměstek, v jehož gesci jsou stavební
investice Prostějova a ujistil, že po rekonstrukci budou most využívat opět
jen chodci nebo cyklisté.
(mik)

/QUVXäGwQX÷O¾\CUGDQWRTXPÊO÷UÊETGMQPUVTWMéPÊEJRTCEÊPKMFQUGRąGUP÷L
VGòPGFQUVCPG
ZHQVQ/KEJCN-CFNGE

PROSTĚJOV Bezmála pět let byl
uzavřen chátrající most v Žešově
vedoucí do polí směrem na Určice. Stalo se tak ve chvíli, kdy prostějovští radní přišli na skutečnost, že přemostění přes dálnici
D46 nepatří Ředitelství silnic
a dálnic, nýbrž je majetkem statutárního města Prostějova. Havarijní stav vyžadoval nákladnou
opravu a konšelé tak začali kout
plány na jeho rekonstrukci. Most
nechali uzavřít pro veškerou dopravu, do března tohoto roku ho
využívali jen chodci a cyklisté.
Teprve před měsícem začala jeho
rekonstrukce. A jak se Večerník
byl v pátek na vlastní oči přesvědčit, stavební dělníci už vykonali
kus práce.
„Most přes dálnici D46 vyžadoval
z důvodu havarijního technického
stavu zásadní kompletní rekonstrukci.
Bude obnažen na základní konstrukci
a veškeré součásti budou vyměněny,“
popsal stručně plán rekonstrukce Jiří

vou desku, bude přemístěno vedení,
které doposud procházelo mostním
tělesem, budou položeny nové izolace, nové nosné vrstvy, nové zábradlí
a nové chodníky,“ zareagoval poměrně
detailně náměstek Rozehnal. (mik)

/QUVRąGUąÊéMW4QOåKXG8TCJQXKEÊEJUGDQWTCVPGDWFGRTQLFGCNG\¾UCFPÊTGMQPUVTWMEÊ
(QVQ/KEJCN-CFNGE

součástí rekonstrukce také demolice
stávajícího mostu ze sedmdesátých
let minulého století přes říčku Romži
a výstavba nového. „Most se bourat
nebude, projde však zásadní rekonstrukcí. Bude obnažen na základo-

„Říkal jsem to i panu Krchňavému, že
město mělo určitě dobrý úmysl, ale
nerozvážně provedený. I na základě
toho, že nebyly zajištěné adekvátní
podklady, informovaní rodičů. Kdyby si s tím dal magistrát práci, situace
je pro město mnohem komfortnější,“
uvádí autor petice Jan Mochťák, kterou podepsalo na pět set lidí.

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Ochránit děti před
nákazou koronavirem. Takový byl
prezentovaný záměr prostějovské
radnice, jehož výsledkem byl chemický postřik tříd. Ten se ale setkal s nemalým odporem řady rodičů a také
části opozice v zastupitelstvu. Minulý
týden byla na vedení města zaslána
petice požadující lepší komunikaci,
citlivější řešení celé situace, ale hlavně
odstranění onoho postřiku.

Jaké jsou argumenty jejího autora?
„Mám za to, že prostor pro diskusi
k tématu je. Jen je potřeba, aby bylo vedení města otevřenější, komunikovalo
a udělalo k tomu nějaké jednání. Což
se za celou dobu nestalo. Na školách
pak navíc byla anketa, dodnes ale rodiče netuší, jak dopadla,“ konstatuje.
Prostějovský magistrát se v celé záležitosti opírá o znalecký posudek.
„Vnímáme, že se jedná o děti a že to
zároveň není jednoduchá situace.
Máme ale v rukou odborný posudek
soudního znalce z oblasti chemie
a toxikologie, kde je jednoznačně
uvedeno, že přípravek není zdraví
škodlivý,“ konstatuje František Jura
(ANO 2011), primátor Statutárního
města Prostějov. A zdůrazňuje, že záležitost řeší například s krajskou hygienickou stanicí. „Nikdy nikdo neřekl,
že by měl být přípravek zdraví nebez-

pečný. Nevím, jestli se tady snaží hrát
někdo politickou hru a musím říct, že
mě to štve,“ vyjádřil se Jura.
„Zdraví dětí nesnese žádné experimenty,“ kontruje ovšem jeden z petentů. „Nelíbí se mi, že se rozhodlo
o nás a bez nás,“ reaguje další. Právě
na špatnou komunikaci upozornila
i řada těch, kteří petici podepsali. „Pokud se v prostředí škol používá nějaký přípravek, je ho potřeba používat
s principem opatrnosti. To nebylo
naplněno. Magistrát se navíc staví za
znalecký posudek někoho, kdo není
odborníkem v dané oblasti,“ míní Jan
Mochťák.
Petici nyní obdrželo vedení města. To
ji následně postoupí zastupitelstvu,
které může odhlasovat, že ji „bere na
vědomí“. O odstranění postřiku zatím
představitelé radnice nemluví, více si
můžete přečíst na straně 15.

Jejich odpůrci sepsali petici s 500 podpisy
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době často dotazují Večerníku, zda je

Most přes dálnici
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Most se bourat nebude!
už procházíí rekonstrukcí Mo

Častější svoz bioodpadu požadovali
po vedení magistrátu i opoziční zastupitelé. Alespoň během jarních měsíců.
To však není možné. „Magistrát v tuto
chvíli neplánuje zvýšení četnosti svozu
vzhledem k tomu, že jsme smluvně
vázáni s firmou FCC a ta je zase smluvně navázána s odběrateli bioodpadu.
Dalším důvodem je i to, že svozová
firma je limitovaná množstvím techniky. Nicméně pokud občané mají
větší množství bioodpadu, pak jej
mohou zavézt do sběrných dvorů,“
uvedl na dotaz Večerníku Jiří Pospíšil
(PéVéčko), první náměstek primátora Statutárního města Prostějova.
Je tu však další problém, na který

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Téma, které je velice aktuální, a dokonce se probíralo i při úterním jednání
zastupitelstva. Jarní počasí totiž ve velké míře vylákalo ven zahrádkáře, kteří nyní pochopitelně produkují velké množství bioodpadu. Většina z nich ale disponuje pouze jednou popelnicí na tento druh odpadu a požaduje tak častější svoz. Ten však v Prostějově probíhá
několik let pouze jednou za čtrnáct dní, což se především v tomto období zdá občanům
nedostatečné. Jak se Večerník dozvěděl, rozšíření kapacity svozu bioodpadu magistrát
ale neplánuje. První náměstek primátora Jiří Pospíšil zodpovědný za komunální služby ve
městě však lidem nabízí jiné alternativy, jak se zbavit věcí nepotřebných.

„Jsme limitováni smlouvami i množstvím techniky,“
vysvětluje první náměstek primátora Jiří Pospíšil
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Prostějov (mik) – Cyklostezka
z Prostějova do Smržic je stále
zapovězenou trasou. Vzhledem
k budování severního obchvatu a s tím spojeného mostu nad
komunikací je její provoz již nějaký čas uzavřen. Probíhající stavební práce ale naznačují, že se
situace pro cyklisty brzy změní.
„Most přes cyklostezku Prostějov–Smržice bude kompletně
hotov do konce května 2021, pak
bude následovat dílčí kolaudace. Po uplynutí zákonných lhůt
bude možné cyklostezku znovu zprovoznit, což odhadujeme
od prvního června,“ uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal
(ANO 2011). „Nový most bude
mít z důvodu bezpečnosti LED
osvětlení v zábradlí,“ doplnil.

%OÉzÉVH]SURYR]QÈQÉ
F\NORVWH]N\

Prostějov (mik) – Magistrát odkoupil pozemky ve Vrahovicích
potřebné pro vybudování biocentra. Jedná se o plochu o výměře 7 768 metrů čtverečních za
celkem 2,48 milionu korun. „Tato
lokalita je součástí plochy biocentra ve Vrahovicích, konkrétně se jedná o pás o šířce patnáct
metrů podél říčky Valová. Vybudováno by zde mělo být zmíněné
biocentrum,“ uvedl první náměstek prostějovského primátora Jiří
Pospíšil (PéVéčko) s tím, že pozemek může být využit mimo jiné
i pro budoucí cyklistickou stezku
ve směru na Vrbátky a Olomouc.
Podle náměstkyně primátora Milady Sokolové (ODS a nezávislé
osobnosti města Prostějov) se
tato oblast také nabízí pro využití v rámci akce Sázíme stromy.
„Tady v minulosti Okrašlovací
spolek města Prostějova kvůli
odclonění průmyslové od obytné zóny sázel zeleň. Dnes bych
byla ráda, kdyby se prověřilo, zda
je toto místo vhodné, po zpracování osazovacího plánu, částečně
pro obyvatele města. Ti by si zde
sami mohli zasadit svůj strom
a pečovat o něj,“ míní. „V Prostějově by tak mohla vzniknout
lokalita přírodního charakteru
s hlavním využitím pro rekreační
účely, jako jsou například přírodní koupaliště a pláže či tábořiště,“
přidal Pospíšil.

Místo pro rekreaci
ve Vrahovicích

Prostějov (mik) – Nedávno
Večerník informoval o záměru
města oplotit psí loučku v Plumlovské ulici. Na mimořádném
jednání zastupitelstva bylo pro
tento účel schváleno rozpočtové
opatření ve výši 150 000 korun.
Jak ale Večerník zjistil, radním se
podařilo tuto investici „stlačit“
o více než polovinu. „V poptávkovém řízení nám firma nabídla,
že oplocení psí loučky v Plumlovské ulici zajistí v plném rozsahu
mnohem levněji, než se původně
předpokládalo. Nabídnutá cena
činí 64 tisíc korun včetně DPH,“
uvedla pro Večerník Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov), náměstkyně prostějovského primátora.

Plot o polovinu
levnìjší
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v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

vizitka

✓ narodil se 13. srpna 1994
v Mariánských Lázních
✓ do šesti let žil v Čechách, poté
na Prostějovsku, nejprve v Žešově,
dále v Otaslavicích
✓ vyučil se zedníkem na Švehlově střední
škole v Prostějově
✓ v České republice pracoval jako OSVČ
✓ 8. května 2015 odletěl do Anglie, kde žije dodnes
✓ na Ostrovech pracuje pro firmu T.J. Morris ve velkoskladu
obchodního řetězce Home Bargains
✓ momentálně zastává pozici kontrolora velkoskladu
zajímavost: jeho koníčkem jsou videohry, ke kterým si pořídil domácí studio

ROBIN VONDROUŠ

yy Co vás vedlo k vycestování
do Anglie?
„Původně jsem měl odjet na dva
roky. Měl jsem tu možnost díky
sestře, která v Anglii již delší čas žila.
To byl i takový původní plán, že si
vydělám nějaké peníze a vrátím se
zpátky. Jenže z plánu na dva roky
nakonec sešlo. Chytil jsem dobrou
práci za dobré peníze. Navíc jsem neměl vyloženě důvod k čemu se vracet,
takže jsem tu najednou šest let. Práce
je také čím dál lépe placená a rovněž
i jednodušší než na začátku.“
yy Pracujete tam již šestý rokem,
jste tedy spokojený. A co návrat?
„Nad návratem v nejbližší době
nepřemýšlím, ale určitě se časem
vrátit chci. Jsem tu sice spokojený,
ale pořád cítím, že domov je jinde.
Před nedávnem jsem myšlenky
na návrat i celkem měl, když jsme
se rozešli s přítelkyní. Jenže jsem si
zase říkal, že když se vrátím, budu
na tom obzvláště v této době daleko
hůře...“

yy V Anglii je daleko vyšší průměrná mzda, je i „žití“ dražší?
„Když to řeknu úplně jednoduše,
tak spotřební zboží tu vyjde zhruba
na dvakrát tolik peněz jako v Česku.
Jsou ale i věci, které vyjdou na stejno
jako například elektronika. Samozřejmě další věci jsou o něco dražší,
ale stále je to na poměr vydělaných
peněz podle mě lepší než u nás. Pronajímáme si dům a platíme za něj
zhruba pět set liber, což je na naše asi
patnáct tisíc plus energie, ale máme
dvě velké ložnice, kuchyni, obývák,
pracovnu a zahradu. Samozřejmě
u nás by ta cena taková nebyla, ale
zase tak velká zátěž to není. Obzvláště když tu bydlíme ve dvou. Pokud
bych bydlel sám, bylo by to možná
horší, musel bych více šetřit.“
yy Jaký je největší rozdíl mezi Angličany a Čechy?
„V Británii lidé vůbec neřeší nějaké
předsudky, jako je to běžné u nás.
Nikdo se tady nějak moc neotáčí,
když vidí cokoliv, co vybočuje zvyklostem. Tady je třeba úplně běžné, že
potkáte chodit po obchodě lidi v županech i s natáčkami a nikdo to neřeší. I kdyby si člověk udělal zeleného
kohouta, tak to nikoho ani nepřekvapí. U nás je to trošku jiné. Jakmile
člověk vybočuje z řady čímkoliv, už
se o něm nějak mluví a řeší se to...“
yy Není to také tím, že Anglie je
takovou multikulturní zemí, což
u nás zcela neplatí?
„Určitě to má něco do sebe. Tady se
zkrátka schází lidé různých vyznání, různých států i barvy pleti. Ať už
přímo v práci, nebo kdekoliv jinde,
a i díky tomu se určitě předsudky
ze společnosti hodně vytratily. Také
tady panují určité extrémy, ale nedá
se říct, že bych jich bylo nějak příliš.“
yy Před nedávnem Velká Británie
vystoupila z Evropské unie, znamenalo to pro vás nějaké komplikace?
„Jediné, co jsme měli za vyřizování,
bylo, že jsme museli na stránkách
governmentu vyřídit status usedlíka.

Rozdělovalo se to na dva statusy
podle toho, jak dlouho už člověk
v Anglii žije. Jednalo se o to, zda tu
člověk žije více či méně než pět let.
Rozdíl mezi těmi statusy však žádný
velký není. Jedná se pouze o takovou
registraci. Horší to bude možná pro
lidi, kteří budou chtít přijet nyní.
Zatím to vypadá nejspíše na víza.“
yy Když se přesuneme ke covidu,
v Anglii byla situace jednu doba
kritická. Jak probíhal tamní lockdown?
„Dalo by se to srovnat, ale najdou se
i rozdíly. Nebylo to tak, že by Anglie zavedla lockdown ze dne na den.
Stejně jako v Česku se však postupně
uzavřelo všechno a zůstaly otevřeny
pouze ty nejdůležitější segmenty.
V první fázi se to tu rozdělilo také na
různé okresy, mezi kterými se nemohlo cestovat, pouze z vážných důvodů.
Takže například v našem okruhu jsme
byli uzavřeni v Merseyside, což je okres
okolo města Liverpoolu. Následně se
pak opatření ještě zpřísnila a nesmělo se ani z měst a bylo doporučeno
nevycházet, když to není nutné. Ale
na rozdíl od Česka to policie s armádou nehlídala, lidé to opravdu dodržovali. V první vlně opravdu hodně,
druhá už byla o něco horší.“
yy Nyní už se v Anglii ve velkém
začíná rozvolňovat, nejsou tam
ještě obavy, aby se situace nezhoršila?
„To si nemyslím, rozvolnění navíc
probíhá postupně. Zprvu se otevřely
všechny obchody, fitcentra, i třeba
restaurace, kde však zatím mohou
lidé pouze na zahrádky. Sám premiér
Boris Johnson říkal, že všechna opatření spojená s lockdownem skončí
během června, nejpozději července,
kdy má být všechno zpátky v normálu a už další omezení nebudou.
V Anglii se hodně očkuje a vypadá
to, že do té doby budou chtít mít naočkované skoro všechny, aby to tak
měli i pokryté.“
yy Sám jste covid-19 prodělal.
Jaký jste měl průběh?
„Já jsem to měl v pohodě. Vše u mě
začalo zničehonic tím, že jsem cítil
únavu a měl jsem bolesti kostí. Ale já
jsem člověk, který nemoci většinou
přechází. Zbývaly mi ještě dva dny
v práci před dovolenou, tak jsem si
nejdřív myslel, že to ještě dochodím
a pak se z toho vyležím. Kvůli covidu
jsem však volal manažerovi, který mi
řekl, ať jdu raději na testy a zůstanu
doma. Testy byly pozitivní. Dva dny
jsem tedy proležel, ale pak už jsem
byl relativně v pohodě. Bylo zajímavé, že ve stejnou dobu dostal koronavirus i spolubydlící, který zase
pro změnu ztratil pouze čich a chuť,
jinak také žádné příznaky neměl.“

yy Jaké podmínky pro karanténu
byly v Anglii? Dalo by se to nějak
srovnat s Českem?
„Podmínky byly zhruba stejné jako
v Česku, musel jsem vyplnit registrační formulář, že jsem měl pozitivní test
a absolvovat desetidenní karanténu.
Nevím, jestli něco podobného v Česku fungovalo, ale každý druhý den
mi volali z národní zdravotní služby
NHS, zda mám vše a nepotřebuji
třeba něco nakoupit a tak dále. Bylo
evidentní, že tady přesně věděli,
jakým způsobem postupovat.“
yy Co případné očkování, které
ve Velké Británii probíhá daleko lépe než u nás, půjdete
do toho?
„Zatím se to mé věkové
kategorie netýká, ale
upřímně se asi dobrovolně do očkování hnát nebudu.
Samozřejmě však

(QVQCTEJÊX48QPFTQWwG

počítám s tím, že k cestování nebo
zřejmě i do práce to budu potřebovat.
Takže se tomu asi stejně nevyhnu.“
yy Sledujete i situaci doma v Česku?
„Nějakým způsobem ano. Čtu
články na internetu, tu a tam na
mě něco vyběhne i na sociálních
sítích a pravidelně mluvím s rodiči
nebo některými známými. Za mě
je v Česku řada věcí, které nefungují
a nemají ten efekt, který by měly mít.
Nejvíc ze všeho mě však zaráží nošení roušek a respirátorů i venku.
Tohle je podle mě vyloženě hloupost.
Přijde mi, že je daleko horší
nosit řadu hodin
jednu roušku
a nemoct se pořádně nadechnout.
Tady se například ani
v té nejhorší době pandemie nic takového venku neřešilo. Ve vnitřních prostorách to byla
povinnost, venku byste však jen těžko
někoho našli, kdo ji opravdu nasazenou měl. V tom, jak nyní začne teplo,
si to už vůbec neumím představit.
Tady se třeba vůbec nemusí nosit ani
v práci, kdy se prostě dodržují určitá
opatření, která se stále ještě zlepšovala, ale povinnost nosit roušky zkrátka
nebyla. Myslím si, že to určitě vůbec
nedopadlo špatně.“
yy Zajímají se obyvatelé Anglie
o dění u nás?
„Nějaké povědomí o tom měli,
ale nijak extra se to tu neřeší. Kolikrát se i lidé ptají, jak to aktuálně
v Česku vypadá a tak dále, ale globálně to pro ně určitě není téma.
Spousta Angličanů toho o Česku ani
moc neví. Oni moc neřeší, co se děje
za ostrovem.“
yy Přemýšlel jste nad cestou do
Česka během pandemie? A bylo
by to vůbec možné za současné
situace?
„V Česku jsem byl během července
kvůli svatbě v rodině v období mezi
lockdowny. A jelikož i situace s leteckou dopravou ještě nebyla úplně
dobrá, jeli jsme autem. Následně už
jsem však cestu domů ani neřešil, s těmi
opatřeními, která poslední měsíce nastala, by byla velice komplikovaná.“

Osobně mě nejvíc ze všeho zaráží nošení roušek
a respirátorů i venku. Tohle je vyloženě hloupost.
V Anglii se ani v té nejhorší době pandemie nic
takového venku neřešilo! Nějaké povědomí o dění
v Česku tu měli, ale globálně to pro ně určitě
není téma. Spousta Angličanů toho o Česku ani
moc neví. Oni moc neřeší, co se děje za ostrovem...

Robin Vondrouš se vydal z prostějovského regionu do Liverpoolu

LIVERPOOL,
PROSTĚJOV
Před šesti lety se s kamarádem rozhodl využít možnosti
a vycestoval za prací do anglického Liverpoolu, kde žila jeho
sestra. Z plánovaných dvou roků
a návratu do Česka prozatím
sešlo. I po šesti letech tak Robin
Vondrouš (na snímku) zůstává
na „ostrovech“. Návrat domů jej
ale láká a počítá s tím, že se jednou do Česka natrvalo vrátí. Jaký
je život v Anglii – největší
a nejlidnatější zemi Spojeného
království – a jak se tam vypořádali s covidem, který i on sám prodělal, nejen o tom jsme hovořili.

Jan
FREHAR

rozhovor večerníku
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Odvolat se
Odklad exekuce
Zastavení exekuce
Vyškrtnutí věci ze
soupisu majetku

Exekuci je vždy lepší se zcela vyhnout,
to je jasné. Každý se může dostat do
špatné finanční situace a z ní je potom
cesta k exekuci snadná. Vždy platí, že
minimálně polovinu problémů vyřeší
včasná komunikace. Proto komunikujte s věřiteli, snažte se svoji situaci řešit
a rozhodně nedělejte mrtvého brouka.

IûÀ=CT´PíL?G

Jedná se o částku, která nesmí být zaměstnanci v exekučních srážkách zabavena.
Slouží k zajištění životních potřeb povinného. Dle počtu vyživovaných osob má pak
povinný nárok na další částku.

6;MN;P?HÀ?R?EO=?
Povinný může také podat návrh na zastavení exekuce, a to v případě, je-li exekuce
neoprávněná, či došlo k chybě. Návrh se
opět podává exekutorovi, a to do 15 dnů od
doby, kdy jsme zjistili důvod k zastavení.

 +NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
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čtyři stanovené podmínky.

Dlužník se má právo odvolat proti usnese2SmELNHONÀPí=CT?
ní o nařízení exekuce a pověření exekutora.
Dále se může odvolávat proti dalším kroMIOJCMOG;D?NEO
kům exekutora. Odvolání je nutné podat písemně do rukou exekutora, a to do 15 dnů Pokud povinný nalezne v soupisu věcí
od exekutora věc, která není jeho, může
od doručení písemného usnesení.
do 30 dnů podat návrh o vyškrtnutí věci
ze soupisu. V případě odmítnutí návrOdklad exekuce
hu exekutorem je možné jej postoupit
Dlužník může podat návrh na odklad exe- soudu a k návrhu přiložit také důkazy
kuce, který však musí odůvodnit a plnit tak o tom, že daná věc patří někomu jinému.

•
•
•
•

Jak se bránit exekuci?
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Minulé úterý 20. dubna v době
od 6.00 do 9.00 hodin proběhla
v rámci územní působnosti obvodního oddělení Prostějov 2 dopravně bezpečnostní akce. Při akci policisté zkontrolovali více než stovku
vozidel a jejich řidičů. Zjistili přitom čtyři přestupky, které vyřešili
uložením pokut na místě v souhrnné výši 800 korun. Po personálně
náročném plnění úkolů spojených
s vládou vyhlášenými omezeními
ke zvládnutí probíhající epidemie
je to tak návrat k běžnému výkonu služby a řidiči proto na silniční
kontroly častěji narazí už i také
mimo hranice regionů.

Pouze čtyři hříšníci

V dosud přesně nezjištěné době
v první polovině dubna se neznámý pachatel násilím vloupal do
skladu v Mořicích. Z něj odcizil
100 kilogramů měděného šrotu,
obloukovou svářečku Omikron
a dvě úhlové brusky značek Hilti
a Narex. Způsobenou škodu majitel skladu předběžně vyčíslil na 60
tisíc korun na odcizených věcech
a na 1 tisíc korun na poškození. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu
krádež s dvouletou trestní sazbou.

Hodily se mu
brusky i šrot

Předminulý pátek 16. dubna v odpoledních hodinách se neznámý
pachatel násilím vloupal do rekreační chalupy ve Ptení. Chalupu
prohledal, ale nic k odcizení nenašel. Poškozením dveří a odcizením visacího zámku však majiteli
chaty vznikla škoda vyčíslená na
600 korun. Policisté ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže a přečinu
porušování domovní svobody. Za
ty pachateli v případě dopadení
a prokázání viny hrozí trest odnětí
svobody na šest měsíců až tři roky.

V chalupě nic nenašel

V dosud přesně neustanovené
době od poloviny března tohoto
roku se neznámý pachatel nezjištěným způsobem vloupal do rodinného domu v obci Vranovice-Kelčice a odcizil z něho finanční
hotovost bezmála 80 000 korun.
Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření
z přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody. Za
ty pachateli v případě dopadení
a prokázání viny hrozí trest odnětí
svobody na šest měsíců až tři roky.

80 tisíc vzal z domu
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bagrování dna nádrže také vybudování
nové „sedimentační zdrže“. Na začátku
přehrady tehdy vznikl val, který je obvykle skryt pod hladinou. Jeho hlavním
úkolem je zadržovat bahno přitékající
do nádrže. To se nyní bude bagrovat.
„Využijeme sníženou hladinu v nádrži,
abychom odtěžili sedimenty z prostoru před kamenným valem, kde dochází
3<GU<?MÜPE@=<CIJ
k jejich ukládání. Tím se omezuje zanáPovodí Moravy nyní chce navázat na šení nádrže a prodlužuje její životnost,“
revitalizaci, kterou dokončilo před popsal generální ředitel Povodí Moravy
sedmi lety. Její součástí bylo kromě Václav Gargulák.

se na vybrané ploše vytvořila centra,
ze kterých se rostliny mohou následně
šířit dál. Takovýchto center bude šest,“
Jedná se o první těžbu sedimentů od vysvětlil Petr Loyka, který bude na redokončení opatření v roce 2014. Vy- alizaci dohlížet jako biologický dozor.
bagrované bahno vodohospodáři využijí při následné výsadbě rostlin. ObJEKMJODNDID>ÁH
novit chtějí rostliny se zastoupením
druhů jako je orobinec, rákos či žab- Zatímco v nedalekém Podhradském
ník. „Vysazovány budou běžné druhy, rybníku podobný mokřad už řadu let
které se v přehradě vyskytovaly ještě roste, u přehrady se to nezdařilo. Dův osmdesátých letech minulého stole- vodem bylo dle Povodí Moravy pět let
tí. Výsadby budou provedeny tak, aby trvající sucho i vandalové, kteří poni-
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čili původní výsadbu. Mokřad by měl
fungovat jako vstupní filtr pro vodu
přitékající do přehrady a také vytvořit vhodné prostředí pro výskyt řady
živočichů. „Společně se srážedly fosforu tímto způsobem chceme zamezit
rozvoji sinic. Vodní nádrže jsou však
živý organismus a kvalitu vody ovlivní
zejména znečištění, které se do nádrže dostává z povodí nad vodní nádrží,
zejména z nedostatečně čištěných
odpadních vod vypouštěných do vodních toků,“ uzavřel Václav Gargulák.

0C\Cé¾VMWRąGJTCF[XRTQUVQTWDÚXCNÆPWFKUVKEMÆRN¾åGX\PKMNCVCVQUGFKOGPVCéPÊ\FTåMVGT¾D[UGO÷NCMQPEGOFWDPC\CéÊV
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Michal KADLEC

„Ve čtvrtek dvaadvacátého dubna dopoledne jsme na lince tísňového volání přijali oznámení o nálezu předmětu
připomínajícího vojenskou munici
při kopání základů rodinného domu
v Dobromilicích. Na místo přivolaný policejní pyrotechnik předmět
o délce asi 300 milimetrů a průměru
82 milimetrů klasifikoval jako dělo-

nedošlo. Výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na devadesát tisíc
korun,“ popsal tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje František Kořínek nehodu z pondělí 19. dubna.

VRANOVICE-KELČICE
Hned
první den uplynulého týdne došlo
před desátou hodinou v křižovatce
komunikací mezi obcemi Vranovice,
Kelčice, Prostějov a Dobrochov k dopravní nehodě dodávky s osobním
automobilem.

střeleckou minu pocházející ze druhé světové války. Vzhledem ke stavu
nálezu munici na bezpečném místě
nedaleko místa nálezu odpálil. Při
zákroku nebyla nutná evakuace osob
a nedošlo ke škodám na majetku,“ informoval František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
(mik)

Pyrotechnici ji odpálili přímo v Dobromilicích
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PROSTĚJOV V prostějovském regionu se povaluje pořád ještě značné
množství munice ze druhé světové
války. Své by o tom mohl vyprávět muž
z Dobromilic, který při stavbě domu
0CNG\GPQW OWPKEK \G FTWJÆ UX÷VQXÆ našel hodně zrezivělou minu. Přivolaní
X¾NM[ RQNKEGLPÊ R[TQVGEJPKM DG\RGéP÷ policejní pyrotechnici ji nedaleko místa
QFR¾NKNPCOÊUV÷P¾NG\WX&QDTQOKNKEÊEJ nálezu odpálili. Evakuace osob podle
(QVQ2QNKEKGè4 mluvčího policie nebyla nutná.

V sobotu 17. dubna večer řídil mladý
muž vozidlo Audi A4 na dálnici D46 ve
směru z Olomouce do Brna. V dálničním úseku s maximální dovolenou rychlostí 110 kilometrů za hodinu uháněl
téměř dvojnásobnou rychlostí. Policisté

dálničního oddělení Kocourovec jedoucímu vozidlu naměřili rychlost 215 kilometrů za hodinu! „Za volantem seděl
devatenáctiletý řidič, který policistům
při kontrole nepředložil řidičský průkaz s odůvodněním, že jej nemá u sebe.
Mimo něj se ve vozidle nacházeli další
čtyři mladíci,“ sdělil Libor Hejtman, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Policisté oznámili mladého řidiče příslušnému správnímu orgánu pro podezření z přestupku podle zákona o silničním provozu. „Mladíkovi hrozí pokuta
od pěti do deseti tisíc korun a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku,“
dodal mluvčí krajské policie.

ČECHY POD KOSÍŘEM Umí
vůbec řídit těžká vozidla? Měl by,
protože jedno takové se rozhodl
ukrást. Jenže ze zloděje nakladače se nakonec vyklubal pořádný
moula. Poté, co si ho u fotbalového hřiště v Čechách pod Kosířem
„vypůjčil“, zahučel po pár desítkách
metrů se strojem do potoka. Nakladač nakonec museli vytahovat
hasiči a policisté po zloději pátrají.
Z místa nehody totiž utekl.
V sobotu 17. dubna odpoledne se dosud nezjištěný pachatel neoprávněně
zmocnil nakladače zaparkovaného
u fotbalového hřiště v Čechách pod
Kosířem. „S nastartovaným strojem vycouval ze zpevněné plochy a ve vzdálenosti asi šedesáti metrů z dosud přesně
nezjištěných příčin sjel do potoka. Tam
stroj opustil a z místa odešel. Nakladač

bez jeho poškození a úniku provozních
kapalin z potoka vyprostili přivolaní
hasiči,“ informoval František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.
Dalším poškozením nakladače byla
majiteli způsobena škoda v předběžně

stanovené výši 1 200 korun. „Policisté
ve věci zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu neoprávněného užívání cizí věci. Za ten pachateli
v případě dopadení a prokázání viny
hrozí trest odnětí svobody až na dva
roky,“ konstatoval Kořínek.
(mik)
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PROSTĚJOVSKO Dálnice D46
protínající prostějovský region je
nyní plná částečných uzavírek a tím
i dopravního značení. Šofér dodávkového vozidla Fiat si nevšiml směrových desek, vjel na ně a doslova je
rozstřelil jako kuželky. Letící desky
pak poškodily i druhou dodávku jedoucí těsně v závěsu.
„V pátek 16. dubna v 10.20 hodin jel
osmačtyřicetiletý řidič s dodávkou Fiat
po dálnici D46 ve směru z Prostějova
na Vyškov. V prostoru dvaadvacátého
kilometru v místě zúžení z důvodu
nepozornosti narazil do celkem osmi
směrových desek. Sražené dopravní
značení poškodilo jak dodávku Fiat,
tak i dodávku Opel jedoucí za ní,“ uvedl
František Kořínek, tiskový mluvčí Kraj-

vyřešili na místě uložením pokuty ve
výši dvou tisíc korun. Provoz na dálnici nebyl omezen, protože poškozená
vozidla byla odstavena do uzavřené
části komunikace. Po prohlídce poškození vozidel policisté na místě zadrželi
osvědčení o registraci dodávky Fiat,“
doplnil František Kořínek.
(mik)
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ského ředitelství policie Olomouckého
kraje. „Ke zranění osob nedošlo a výše
způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na devadesát tisíc korun,“ shrnul policejní mluvčí následky.
Alkohol u řidičů obou dodávek policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. „Přestupek řidiče Fiatu

iQHÆTFQF¾XM[PGFCNRąGFPQUVwMQFQXEGCFQwNQMGUT¾åEG2ąKPGJQF÷WVTR÷NC\TCP÷PÊFXCCQUOFGU¾VKNGV¾UGPKQTMC

„Čtyřiatřicetiletý řidič dodávky Fiat vjel
do křižovatky od obce Kelčice v době, kdy
místem po hlavní silnici od Dobrochova
řídil dvaaosmdesátiletý muž Škodu Felicii.
Došlo ke střetu vozidel, při kterém dvaaosmdesátiletá spolujezdkyně ve Felicii
utrpěla zranění. Ke zranění dalších osob

ZHQVQ2QNKEKGè4

Alkohol u obou řidičů policisté na
místě vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Přesné příčiny,
okolnosti i míra zavinění nehody jsou
předmětem dalšího šetření. (mik)
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Zraněná seniorka skončila v nemocnici
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se nádrž na letní sezónu stihne zaplnit
vodou. Podle Povodí Moravy jde vše
dle plánu a přehrada by se měla opět
dopouštět zhruba od poloviny května.
Na letní sezónu by v ní mělo být sice
o něco méně vody než obvykle, koupání by to však ohrozit nemělo.

=ORGøMVNÛPRXODKDYDURYDO

Přehrada s minimem vody po letech
opět fascinuje všechny kolemjdoucí.
Důvodem snížení hladiny je stavba
mostu, který se stane součástí cyklostezky, a pokračující rekonstrukce
hráze. Mnozí již vyjádřili obavy, zda

Martin
ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajstvíí

PLUMLOV Uteklo to opravdu jako voda... Letos v dubnu je tomu přesně deset let, co Povodí
Moravy prezentovalo projekt sedimentační zdrže, kterou tehdy plánovalo vybudovat na
začátku plumlovské přehrady. Jeho součástí byla i výsadba rostlin, jejichž kořeny měly čistit
vodu přitékající do přehrady. Princip tzv. biologické filtrace měl přispět v boji proti jedovatým sinicím. K tomu však nikdy nedošlo. Menší nádrž se samostatným valem na začátku
přehrady sice skutečně vznikla a od té doby se v ní ukládá přitékající bahno, mokřadní rostliny zde však kvůli vandalům a suchu nikdy pořádně nevzešly. Koncem dubna chce Povodí
Moravy začít bagrovat usazené bahno a po letech osadit novou zeleň.

Filtrace podobná té u Balatonu byla
představena už před deseti lety

PROSTĚJOVSKO Takhle může jezdit pouze šílenec nebo dobrovolný
dárce orgánů... Dopravní policisté zastavili ve večerních hodinách na dálnici D46 v katastru Prostějovska osobní
vozidlo s pěti rozjařenými mladíky.
Proč? Devatenáctiletý řidič se po dálnici řítil rychlostí 215 kilometrů v hodině! Řidičák u sebe neměl!
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Prostějovsko (mik) - Uplynulou
středu 21. dubna v nočních hodinách prováděli policisté dopravního
inspektorátu dohled na dálnici D46
ve směru na Olomouc. Krátce po
dvaadvacáté hodině v úseku s nejvyšší povolenou rychlostí jízdy 110 km/
hod. změřili u Škody Octavie jedoucí
od Prostějova rychlost 167 km/hod.
Automobil policisté zastavili v obci
Olšany u Prostějova, kde provedli
silniční kontrolu. Další provinění
pětatřicetiletého řidiče nezjistili.
Vzhledem k vysokému překročení
povolené rychlosti jízdy nešlo přestupek vyřešit na místě, věc tak bude
k dořešení postoupena příslušnému
správnímu orgánu. Ten může za
přestupek uložit pokutu 5 až 10 000
korun a zákaz řízení na dobu od šesti
měsíců do jednoho roku.

Za rychlou jízdu pøijde trest

Němčice nad Hanou (mls) - Město Němčice nad Hanou obnovilo
galerii na hlavním náměstí. V blízkosti sochy Šikulky si lidé mohou
zavzpomínat na dění ve městě při
prohlížení podařených fotografií.
Snímky jsou umístěny ve venkovních prosklených panelech.

Mohou zavzpomínat u fotek

Plumlov (mls) - Nákup nové
cisterny pro hasiče z Plumlova se
na první pokus nezdařil. Město
zrušilo smlouvu s firmou z Hranic
a muselo uzavřít novou s pražskou
společností Kobit. Nový automobil tak přijde na 6,5 milionu
korun včetně DPH. Dotace z Ministerstva vnitra činí 2,5 milionu,
Olomoucký kraj by pak měl přispět dalšími 300 tisíci korunami,
zbytek doplatí město ze svého
rozpočtu. Nová automobilová
stříkačka by měla být pro hasiče
k dispozici letos v listopadu.

Cisternu musí poøídit jinde

Ptení (mls) - Na nově vydlážděné
parkoviště u místní pošty se mohou těšit ve Ptení. To stávající nacházející se ve středu obce naproti
zdejšímu nákupnímu středisku je
sice poměrně rozlehlé, nicméně
občas i dosti blátivé. Vedení obce
se rozhodlo nechat na projekt zpracovat projektovou dokumentaci.

Vznikne dùstojné parkovištì

Lešany (mls) - Tak už se dočkají.
Silnice mezi Lešany a Kostelcem
na Hané je dlouhodobě v hodně
špatném stavu. Projekt na její opravu nyní získal stavební povolení.
Rekonstrukcí by měl projít zhruba tříkilometrový úsek začínající
u značky obec Lešany a končící
u železničního přejezdu v Kostelci na Hané. Kromě něj by se měla
opravovat i silnice vedoucí z Lešan
do Zdětína nacházející se v nepoměrně lepším technickém stavu.

Opraví znièenou silnici
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Konstelace hvězd Prostějova
Spoustu věcí budou nyní Prostějované řešit velmi impulzivně, takže
se budou také dopouštět daleko více chyb než kdy jindy předtím.
Pokud se nezačne našinec chovat a hlavně jednat s chladnou hlavou,
nastanou jen těžko řešitelné komplikace.
BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Tento týden bude jakousi zatěžkávací zkouškou pro přátelské vztahy.
Všechny své známé totiž požádáte
o rychlou pomoc, a protože se bude
jednat o peníze, nečekejte vstřícné
jednání...
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Stále žijete v naději, že dosáhnete
jakéhokoliv obchodního úspěchu či
snad výhry v loterii. Místo toho byste ale měli myslet reálněji a plnit si
své současné pracovní povinnosti.
Nemyslete na bohatství.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Jednáte příliš ukvapeně a brzy zjistíte, že člověk, kterého jste po prvním
setkání zavrhli, vás mile překvapí.
Zkuste si vždy pořádně všechno
pečlivě rozmyslet, než o někom
prohlásíte cokoliv zlého.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Zakládáte si na tom, že velice dobře
znáte lidi kolem sebe. Omyl! Někteří z nich v těchto dnech využijí vašich slabostí a pokusí se vás okrást,
nebo dokonce získat většinu vašeho
majetku. Buďte ve střehu!

LVI – 22. 7. až 22. 8.
Váš strach z nákazy koronavirem už
zavání paranoidním chováním. Jste
celému okolí pro smích. Opatrnosti
jistě není nikdy dost, ale že byste se
měli koupat dvakrát denně v dezinfekci, to už vážně přeháníte.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Se svým partnerem se pohádáte kvůli naprosté prkotině, ovšem oba dva
tento spor vyhrotíte do nevídaných
rozměrů. Měli byste se zklidnit a celou roztržku si rozebrat od začátku.
Uvidíte, že se nakonec zasmějete.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Přestaňte sedět doma u počítače
a vyjděte si do přírody. To se přece
může, takže se nevymlouvejte na
protiepidemická opatření. Domácí
lenošení vám nic nepřinese, možná
tak jedině kilogramy navíc.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Potkáte člověka, který vám nedá
spát. Marně budete dumat nad tím,
čím vás zaujal, nebo dokonce uhranul. S dotyčným se budete vidět
v životě už jen jednou, takže to spolu všechno pečlivě proberte.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Poslední dobou jste hodně zanedbávali domácnost a své blízké. Je
na čase všechno změnit, nebo se
proti vám vzbouří i vlastní potomci.
Práci teď hoďte za hlavu a věnujte se
na plný úvazek rodině.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Dostanete možnost vydělat si peníze mimo svůj pravidelný příjem. Určitě tuto šanci neodmítejte, i když
práce navíc bude hodně náročná na
čas. Myslete už na to, jak zaplatíte
letní dovolenou.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Není dobré se s vámi začít hádat,
protože si za všech okolností svoji
pravdu dokážete prosadit. Nedivte
se tedy, že vám budou vaši blízcí
ustupovat a pro klid v domácnosti
vám budou pochlebovat.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Nosíte v hlavě geniální nápad, za
který se může platit zlatem. Ale
pozor, nechte si ho pro sebe do té
doby, než budete stoprocentně vědět, že ho dokážete realizovat. Pak
vše nabídněte movitým zájemcům.

nákupní
servis
pro vás
Horalky (50g)
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Oplatka či oplatek je pokrm z nekvašeného jemného tenkého těsta
obvykle s tlačeným vzorem. Oproti sušence bývá tenčí, plochá, netučná. Zejména solené oplatky bývají ochucené. Chuťově nevýrazné
oplatky se vyjma hostií zpravidla ochucují náplní nebo jsou součástí
jiného sladkého pokrmu. Vyrazili jsme zjistit, kde ušetříte, pokud
vás chytne mlsná. Tradiční Horalku nabízí nejlevněji Billa, Mila
oplatky Tesco a pro miňonky se vypravte do Lidlu, kde spolu s Kauflandem mají i cenově nejvýhodnější Delissu. Tatranky se vyplatí
zakoupit v Albertu a v neposlední řadě oblíbenou Fidorku má všech
šest marketů za stejnou cenu.
Ať vám chutná!
Průzkum byl proveden ve středu 21. dubna 2021.

Naše
4'57/¦

Oznámení o přerušení dodávky
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov
Obec: Kostelec na Hané
Obec: Prostějov - Čechovice
Dne: 10. 5. 2021 od 7:30 do 15:30 Dne: 12. 5. 2021 od 7:30 do 11:00 Dne: 17. 5. 2021 od 7:30 do
hodin. Vypnutá oblast: Koste- hodin. Vypnutá oblast: nám. T. G. 12:00 hodin. Vypnutá oblast:
lec na Hané, ul. Trněnka – parc. Masaryka č. 28-30, Dukelská brá- část obce Čechovice s ul. Čechona č. 1-5, celý objekt Hlaváčkovo vická oboustranně od č. 73 a 128
č. 1582/1.
č. 1 (Atrium), ul. Šerhovní, Školní po konec obce sm. ZD vč. garáží
Obec: Otaslavice
Dne: 10. 5. 2021 od 8:00 do č. 24-36.
a dílny u ZD (mimo areál ZD),
15:00 hodin. Vypnutá oblast: Obec: Prostějov
dále celé ul. Ječná a Ovesná vč.
jednostranně ulice od č. 367 Dne: 12. 5. 2021 od 12:30 do postranních ulic, ul. Esperant14:30 hodin. Vypnutá oblast: od- ská č. 6-30, č. 588-593, č. parc.
po č. 443.
běrná místa Micos Telcom s.r.o. a 452/4.
Obec: Hradčany
Dne: 11. 5. 2021 od 8:00 do 14:00 Windmöler & Hölscher Machine- Obec: Dřevnovice, Želeč
hodin. Vypnutá oblast: Hradčany – ry k.s., Kralický Háj.
Dne: 17. 5. 2021 od 8:00 do
jednostranně ulice od č. 71 po č. 69. Obec: Vřesovice
15:00 hodin. Vypnutá oblast:
Dne: 13. 5. 2021 od 8:00 do 11:00 celá obec Dřevnovice (včetně
Obec: Přemyslovice
Dne: 12. 5. 2021 od 7:30 do hodin. Vypnutá oblast: oboustranně areálu ZD). Část obce Želeč:
15:00 hodin. Vypnutá oblast: ulice od č. 40 a 233 po konec obce oboustranně od č. 6 a 100 po kooboustranně ulice č. 233 a 204 směr Výšovice s čísly 138 a 151. nec obce směr hřbitov s č. 192
po konec obce směr Konice včet- Obec: Ivaň
a 211 (včetně č. 226 a 228). Odně lokality novostaveb č. 500-506 Dne: 14. 5. 2021 od 7:30 do běratelské trafostanice: Dřevnoa ulice k zámku. Ulice pod hasič- 15:30 hodin. Vypnutá oblast: jed- vice ZD (č. 300695), FVE Želeč
skou zbrojnicí po konec obce sm. nostranně ulice od č. 1 po konec 1. (č. 701618).
obce s č. 163 (vč. K/85/2).
Růžov s č. 419, 418, 484, 68.
EG.D, a.s.
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Zveřejňujeme termíny a lokality pro bloková čištění města Prostějova:
úterý 27. dubna: F. Nováka (F. Nováka 3 - 5), Kostelecká 1 – vnitroblok a parkoviště, Kostelecká 2 – vnitroblok,
Kostelecká 3 – vnitroblok, Kostelecká komunikace SSOK - (Přikrylovo nám. – most Hloučela), Martinákova, Martinákova – parkoviště, Martinákova - Kostelecká – chodník, Martinákova – cyklostezka, Kostelecká - cyklostezka
čtvrtek 29. dubna: Pernštýnské nám., Kravařova, Fügnerova, Skálovo nám., Školní, Školní – parkoviště, Školní –
cyklostezka, Šerhovní (Vápenice - Školní), Jiráskovo nám., Smetanovy sady, Kramářská, Blahoslavova komunikace
SSOK, Vápenice komunikace SSOK, Blahoslavova vjezd + parkoviště bývalá Skanska, Hlaváčkovo nám. – cyklostezka a parkoviště Atrium, Přikrylovo nám. (zámek) + cyklostezka

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 26. dubna
Čechovice – u pošty * Čechovice – Luční * Čechovice – u kapličky * Čechovická u ZD
úterý 27. dubna
Krasice – Západní * Krasice – Moravská za obchodem * Krasice – Na Brachlavě * Kosířská – Na Vyhlídce
středa 28. dubna
Vrahovice – Trpinky * Vrahovice – K. Světlé * Vrahovice – Čechůvky točna * Vrahovice – M. Alše-P.Jilemnického
čtvrtek 29. dubna
Vrahovice – Jano Köhlera * Vrahovice – J. Suka
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.

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 telefonické domluvě.
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 27. dubna od 17:30 hodin
se koná webminář VŠÍMAVOST
JAKO NÁSTROJ KE ZVLÁDÁNÍ EMOCÍ. Emoce patří k životu,
jsou součástí naší přirozenosti a jsou
zdrojem obrovské energie a vášně.
Bez nich by byl svět šedivý a nudný.
Ve webmináři se seznámíte se základy všímavosti a možnostmi využití
některých technik v každodenním životě, především při zvládání vlastních
emocí jak při výchově dětí, tak celkově v pracovním i osobním životě.

RÙZNÉ...
Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým
občanům na adrese: Kostelecká 17,
Prostějov. Provozní doba: pondělí
od 8:00 do 12:00 a od 12:30 do
14:00. V úterý a ve středu po tel.
domluvě.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB
V ČR, z.s.
Svatoplukova 15, Prostějov,
tel. 775 549 777
Provozní doba: úterý a středa od
8:30 do 11:30 a od 13:00 do 16:30
hodin, čtvrtek jen pro objednané
klienty.
Můžete využít nabídky baterií
do sluchadel a drobné příslušenství
ke sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky různých velikostí).

Ekocentrum Iris
Husovo nám. 67, Prostějov
* do úterý 27. dubna je na programu stezka
„Z VRAHOVIC NA KRALICKÉ REMÍZKY“. Trasa pro seniory a další dospělé
zájemce, kterou si můžete projít sami od vlakového nádraží ve Vrahovicích k památné lípě
U Sarkandera a dále polními cestami
ke Kraličkám. Odtud poté Kralickými remízky
zpět do Vrahovic. Délka trasy asi 7 km. Trasa
vycházky bude záviset na aktuální epidemiologické situaci, aktuální info najdete na www.iris.cz
a na telefonním čísle 603 730 594.
* od středy 28. dubna do úterý 4. května se
koná BOTANICKÁ ZAHRADA V PROSTĚJOVĚ. Vycházka jarní botanickou zahradou pro seniory a další zájemce. Buď už
bude možná společná procházka, anebo
si zahradu můžete projít sami a individuálně si pročíst vyvěšené informace k právě
kvetoucím rostlinám. Aktuální informace
na www.iris.cz a na tel. 603 730 594.

CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V. Sládka 2, Prostějov
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
Každé
pondělí
od 16:00 hodin, po předchozí
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
k zapůjčení kompenzační pomůcky. telefonické domluvě, nabízíme podporu
a
doprovázení
při
hledání řešení v čase náročné
Služby jsme rozšířili o rozvoz pomůcek. Bližší info na tel.: 588 008 095, životní etapy, či manželské krizi. Poradenství pro rodiče při obtížích ve vztahu s dětmi,
724 706 773.
pomoc při výchovném směřování - to vše
s psycholožkou Marcelou Anežkou Kořenkovou.
CO DÌJE?

KDE SE
SVÉ NÁMĚTY, POZVÁNKY NA AKCE NÁM VOLEJTE, PIŠTE NA TEL.: 582 333 433, 608 960 042, NEBO VECERNIK@PV.CZ

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

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

Zámek
Èechy p.K.
sobota 1. a neděle 2. května
10:00 FILIPOJAKUBSKÝ VÍKEND
V ZÁMECKÉM PARKU
pro děti připravena pátrací hra v zámeckém parku a čarodějný fotokoutek a po
oba dny bude také otevřené okénko
zámecké kavárny

Kino
Metro 70
Školní 1, Prostějov
MOJE KINO LIVE

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
virtuální prohlídka na muzeumpv.cz
CESTY DO PRAVĚKU
aneb ve stopách
Zdeňka Buriana
výstava představuje průřez dílem pěti
současných autorů, kteří se věnují rekonstrukcím dávných světů, zvířat a rostlin
Jaroslava Bažanta, Pavla Dvorského, Petra
Modlitby,JiříhoSvobodyaJiříhoTeichmanna
do 31. prosince
O HISTORII PROSTĚJOVSKÉ
ŽIDOVSKÉ OBCE
výstava věnující se historii prostějovských synagog a modliteben, která
aktuálně zdobí hlavní sál Husova sboru
Církve československé husitské

Sportcentrum
DDM
Vápenice 9, Prostějov
do 9. května
ZACHRAŇ ZAČAROVANÝ LES
Zábavná akce pro všechny čaroděje
z Prostějova a okolí v období jara a pálení
čarodějnic. Napříč biokoridorem Hloučela a občersveními U Matesů, U Abrahámka, U Maříků je připravena stezka
s úkoly a kvízy.

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
REALITY

SLUŽBY

Mladý pár koupí k užívání zahradu/sad Stavební práce Ščuka & Bureš,
v obci Tištín či blízkém okolí. Do 150 000 Kč. tel.: 605 410 585, 774 961 449,
Platíme hotově. RK nevolat. Tel.: 702 857 498 mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz
Pronajmu dlouhodobě garáž v Pv,
v ul. Rumunská, 1000 Kč měsíčně, ihned Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
k užívání. Tel.: 702 690 449
Odvoz fekálií-čištění kanalizace.
Svoboda, tel.: 774 368 343.
Koupím chatu se zahrádkou. Děkuji,
Jana. Tel.: 732 116 877
„ JE DOBRÉ VĚDĚT“ a uložit si tel.
číslo „ 777 135 540 „ Jsme zde pro vás
Sháním pro svou rodinu dům, nebo již 31 let a tato práce je našim koníčpozemek. Tel.: 737 827 329
kem. NABÍZÍME TYTO SLUŽBY:
„ OTVÍRÁNÍ ZAKLAPNUTÝCH
Z důvodu dojíždění do PV, sháním ke DVEŘÍ „ (ztráta klíčů). Opravy vodokoupi byt. Tel.: 605 011 594
vod. baterií - WC - plynové ohřívače
vody (KARMY - PO 35- 371). Zabudování bezpečnost. zámků do bytů.

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

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

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov, tel.: 604 389 367
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
plov. podlahy. Domamyslická 104, PV.
Tel.: 604 820 358
Převedu záznamy z videokazet na DVD
nebo flešku, levně. Tel.: 777 554 484

Zapalte svíce,
kdo jste ji rádi měli,
vzpomeňte na krásné chvíle,
které jsme s ní prožívali.

Když zemřou rodiče, sluníčko zajde,
v srdci nám zůstane smutek a chlad.
V tom širém světě sotva se najde,
kdo by jak oni, uměl mít rád.
Dne 27. dubna 2021
vzpomeneme 2. smutné výročí úmrtí
paní Ludmily NESVADBOVÉ.
Kdo jste ji znali,
věnujte jí tichou vzpomínku.

Dne 2. května 2021
si připomeneme
2. smutné výročí od úmrtí
pana Ing. Vojtěcha SEKANINY
z Otinovsi.
Děkujeme všem,
kteří ho měli rádi
a vzpomenou s námi.
Rodina.

Dne 27. dubna 2021
byy se dožil 60 roků
pan Robert BOČEK
z Prostějova

a dne 8. května 2021
vzpomeneme 1. výročí úmrtí
našeho tatínka, dědečka, pradědečka,
pana Josefa BUREŠE
ze Ptení.
S láskou stále vzpomínají
děti Božena, Pavel, Věra a Irena
s rodinami.

Kde jsou ty chvíle, kdy jsi se dovedl
od srdce smát a život tolik milovat.
Kde jsou ty chvíle, kdy jsi byl
na světě a každý Tě měl rád.
Pak jsi nás bez slůvka rozloučení
opustil, oči se slzami zarosily,
zaplakaly bolem, když jsme Ti,
Honzíku, dávali naposled sbohem.
Pro Tebe přestaly hvězdy svítit
a slunce hřát, ten, kdo Tě měl rád,
však nepřestal vzpomínat.

Dne 29. dubna 2021
uplynou 4 roky,
co nás navždy opustil
pan Jan ROHÁČEK
ze Smržic.
Kdo jste jej znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Stále s láskou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

a dne 3. května 2021
by se dožila 79 roků
paní Ingeborg BOČKOVÁ
z Mostkovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 29. dubna 2021
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
námi milovaná maminka, babička
a sestra,
paní Zdenka ŠAGATOVÁ.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera a syn s rodinami.

Dne 2. května 2021
si by se dožil 100 roků
pan Zdeněk ŠKRABAL
z Prostějova, rodák z Rakůvky.
Kdo jste jej znali,
vzpomeňte s námi.
Děkují syn Zdeněk a dcera Irena
s rodinou.
Život je krásný,
Ty jsi ho měl rád.
Proč osud byl tak krutý
a musel Ti ho brát.

Dne 24. dubna 2021
jsme vzpomenuli 2. výročí úmrtí
pana Otakara SVOBODY
ze Stražiska.
S láskou stále vzpomíná
manželka, dcera s rodinou,
syn s manželkou
a přátelé.

Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád.
Uměl jsi pomoci, potěšit a rozesmát.
Takoví lidé by neměli umírat.

Dne 1. května 2021
by se dožil 100 roků náš milovaný,
moudrý a nejlepší tatínek,
deděček a pradědeček,
pan Jan PŘIDAL
z Vřesovic.
S láskou a úctou na Tebe
vzpomínáme a moc nám scházíš.
Nikdy na Tebe nezapomeneme.
Všem, kteří vzpomenou s námi
děkuje celá rodina.

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE

je v PÁTEK 30. dubna v 10.00 hodin

Dne 25. dubna 2021
chvíle,
tomu bylo 42 roků od chvíle
kdy nás neočekávaně
opustila naše drahá maminka,
paní Jarmila BRABCOVÁ

a dne 26. května 2021
uplyne 25 let od chvíle,
kdy nás náhle opustil náš drahý otec,
pan MUDr. Jan BRABEC.
Kdo jste je měli rádi,
vzpomeňte s námi.
PhDr. Jiřina Rédrová
a Mgr. Jarmila Ottová,
dcery s rodinami.

Očím jsi se ztratil,
ale v srdci zůstaneš dál.

Dne 29. dubna 2021
vzpomeneme
p
10. výročí
ý
úmrtí
pana Josefa PÍCHALA
z Kostelce na Hané.
S láskou stále vzpomíná
manželka Jitka a synové Josef
a Marek s rodinami.
Ruce Tvé už nikdy nepohladí,
srdce v nouzi neporadí,
lásku Tvou už nikdo nenahradí.

Dne 25. dubna 2021
uplynul 1. smutný rok,
kdy nás navždy opustil
pan Jaroslav BLAHA
z Kostelce na Hané.
S láskou vzpomínají synové
s rodinami.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
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

FINANCE

Pohřební služba Pavel Makový

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428
Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330

Zavzpomínejme
na vaše blízké!

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

Kdo poznal Tě, ten Tě měl rád.
Uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát.
Takoví lidé by neměli umírat.

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

Dne 24. dubna 2021
uplynuly 2 smutné roky,
kdy nás opustila
l naše maminka,
babička a prababička,
paní Věra BUREŠOVÁ
Š Á
ze Ptení

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

16011421482

Dne 27. dubna 2021
vzpomeneme 13. výročí úmrtí
paní Libuše MAZALOVÉ
z Vrahovic.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje snacha Marta s rodinou.

Kdo Tě měl rád, vzpomene.
Kdo Tě miloval, nezapomene…

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

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

Vykupujeme starý nábytek do roku
1965, lampy, lustry, hodiny, hudební
nástroje, staré vzduchovky i nefunkční,
svářečka TRIODYN a jinou, staré
motorky Javy a celé pozůstalosti.
Tel.: 702 809 319

Odešla jediná na světě,
kdo by ji neměl rád, jež umí
odpouštět a tolik milovat,
každého potěší, tak měkce pohladí,
jediná na světě, jenž nikdy nezradí.
Na ni nám zůstala
nejlepší vzpomínka, ta bytost
nejdražší – to byla maminka.

17

26. dubna 2021

WWW.VECERNIKPV.CZ

Dne 27. dubna 2021
by oslavil 40. narozeniny náš syn,
pan Jan ŠVACHA
z Tištína.
Za tichou vzpomínku děkují
rodiče, sestra a babička.

Dne 24. dubna 2021
uplynul rok, co nás navždy opustila
paní Miluše HÝBLOVÁ
z Křenůvek.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Scházíš nám, ale v srdcích
a vzpomínkách zůstáváš.

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Marie Šmídová 1942
Plumlov
Petr Gottwald 1954
Prostějov
Břetislav Bezděk 1951
Slatinice
Ing. Blanka Hynková 1965
Otaslavice
Eva Melková 1944
Prostějov
Zdeněk Pecha 1949 Stražisko – Maleny
Jaroslav Dostál 1944
Bedihošť
Anna Harásková 1931
Vyškov
Vlasta Héčová 1936
Vyškov
Václav Novotný 1931
Opatovice
Miroslav Zapletal 1943
Drahany
Vladimír Buřt 1952
Smržice
František Arnošt 1933
Hrubčice

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 26. dubna 2021
Alena Spáčilová 1934 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Úterý 27. dubna 2021
Jozef Rimanovský 1940 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
František Dvořák 1946 Kostelec na Hané 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 30. dubna 2021
Marie Vysloužilová 1937 Vrahovice 9.30 Obřadní síň Brněnská 104
Alois Langer 1943 Mostkovice 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Vladimíra Štěpánková 1944 Klenovice na Hané 13.00 kostel Klenovice na Hané
Marie Charvátová 1959 Protivanov 15.00 kostel Protivanov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.

zadejte
VZPOMÍNKU
na své blízké
za pouhých

.ġ

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Oldřich Novák 1948
Prostějov
Božena Pluskalová 1939
Prostějov

Dne 2. května 2021
uplyne 24. výročí úmrtí
paní Ivany BRÁZDILOVÉ
z Prostějova.
Stále vzpomíná syn.

Dne 12. listopadu 2020
uplynulo 10 let od úmrtí
paní Eugenie KOUŘILOVÉ
z Kostelce na Hané.
Stále vzpomínají dcera Jitka
a syn Vladimír s rodinami.

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 26. dubna 2021
Marie Hyrmanová 1928 Prostějov 11.30 Smuteční síň Mlýnská úzký rodinný kruh
Úterý 27. dubna 2021
Margita Všetičková 1945 Vranovice 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
Eliška Kolaříková 1934
Mgr. Renata Čekalová 1956
Miroslav Pros 1938

Prostějov
Prostějov
Mostkovice
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HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
Přijmeme prodavače nebo prodavačku do
autoservisu v Prostějově. Praxe v oboru
automotive a znalost účetního programu
Pohoda výhodou. Nástup možný od
1.6.2021.Platovéohodnoceníaž30000Kč.
Strukturovaný životopis zašlete na e-mail:
info@pneufloryk.cz. Vybrané uchazeče
budeme kontaktovat po 20. 05. 2021.

Do výrobní firmy přijmeme mechanika, zámečníka - svářeče, soustružníka.
Možno brigádně i HPP i důchodce.
Bližší info tel.: 603 533 508, či email
technikpv@seznam.cz

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,

Hledáme do týmu v Prostějově zámečník
– svářeč. Tel.: 720 070 710, 721 456 005

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

Na nastávající letní sezonu hledáme obslu- Přijmeme zaměstnance do dřevovýroby
v Otaslavicích. Volejte na tel.: 737 488 417
hu ke grilu a k udírně. Tel.: 775 780 046.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

21020320122

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE JE
V PÁTEK 30. DUBNA, V 10:00 HODIN

nabídka pracovních míst

WWW.VECERNIKPV.CZ

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Asistent/-ka pedagoga
Asistent/-ka prodeje vozů
Elektrikář/-ka
Kuchař/-ka
Mzdová/-ý účetní
Obchodní referent/-ka
Pracovník/-ce úklidu
Přípravář/-ka granulátu
Rozpočtář/-ka
Řidič/-ka
Svářeč/-ka
Manipulační dělníci

18 405-23 377 Kč
20 000 Kč
25 000-35 000 Kč
24 000-27 000 Kč
24 000 Kč
18 500-27 000 Kč
16 800 Kč
24 500 Kč
39 000-42 000 Kč
30 000-35 000 Kč
25 000 Kč
16 800 Kč

jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
nepřetržitý
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný

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

ZŠ a gymnázium, Konice
Automechanika, Prostějov
BJ-Elektroservis, Prostějov
Agrodružstvo, Tištín
Bexim Paletten, Kostelec n. H.
ODT Management, Prostějov
Clean Line, Prostějov
Mürdter Dvořák, Olšany u PV
LB Agrostavby, Prostějov
SEZAKO Prostějov
Šálek, Prostějov
Wisconsin Engineering, PV

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

Pracovník/-ce odpadů

6 000-6 900 Kč

jednosměnný

základní+praktická

ŽALUZIE NEVA, Kralice n. H.

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.

hhaa l e U XXÆÆ J Q FF TTWW J W  PPCU
C U X ÷ V ÷ "
Nový objekt spoleènosti MUBEA pøejde
na konci tohoto roku do plného provozu

21040910411
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Ă ƐƚĂďŝůŝǌĂĐŝ ĂƵƚŽŵŽďŝůƽ ƚĢĐŚ
ŶĞũƉƌĞƐƚŝǎŶĢũƓşĐŚ ǌŶĂēĞŬ͕ ƉŽƐŬǇƚƵũĞƉƌĄĐĞǀƚĠƚŽƐƉŽůĞēŶŽƐƚŝ
ǀǇŚůşĚŬƵ ŶĂ ŬŽŵĨŽƌƚŶş ũşǌĚƵ ǎŝǀŽƚĞŵ Ƶǎ ƉƌŽ ƚĠŵĢƎ ϭϳϬϬ ůŝĚş͘
ũĞũŝĐŚƉŽēƚǇƉŽƌŽƐƚŽƵŝŶĂĚĄůĞ͘
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DƵďĞĂ ũĞ ŶĢŵĞĐŬĄ ĨŝƌŵĂ Ɛ ǀşĐĞ
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ŽĐĞůŽǀĠ ƚƌƵďŬǇ͕ ŬƚĞƌĠ ǀǇƵǎşǀĂũş
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ƌŽēŶĢ͘ EĂ ŬŽŶĐŝ ůĞƚŽƓŶşŚŽ ƌŽŬƵ
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ƉůŶĠŚŽ ƉƌŽǀŽǌƵ Ă ƌŽǌũĞǌĚ ēƚǀƌƚĠ
ƐŵĢŶǇ ƉŽƚƎĞďƵũĞ DƵďĞĂ ŶĂďƌĂƚ
ĚĂůƓşĐŚ ϰϬ ǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐƽ͕ Ă ƚŽ
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Za pouhou dvacetikorunu
si můžete podat inzerát ,
pokud hledáte práci.
Rubrika v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku čeká na vás!
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Foto: www.mubea.com
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Rovněž sedmnácté vydání letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKA 29. 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.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

GiYDW
ãŘDVWQtMPHQRYDQtVLPRKRXVYpYëKU\MDNRXæWUDGLÿQĚY\]YH
YUHGDNFL9HÿHUQtNXSRNXGVSHFLiOQĚQHQtXUÿHQRMLQDN

VSU½YQÅRGSRYÈGLDY\ORVRYDQÉYÙKHUFL]ÄÉVOD

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Olomoucká ulice
Vladimír VLÁČIL, Bedihošť
Výhercezískává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na firemní služby
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Jiří Šejba
Ludmila ČERNOCHOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Z NAŠICH SPECIALIT
Petr RANDUS, Držovice
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sýrový dort.
SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
8, 7, 2, 5
Anna POSPÍŠILOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
SU
DO
KU

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

19111261313

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Letní zábava v bájném Olympu pro vaše děti
Richard VAVERKA, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na termín let. tábora.

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDPDViå

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.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

21030960276

21032560359

NABÍZÍME NEJEN BÁJEČNÝ.........

ŠIŠLA, CALX, NÁZVY, APAČ, BÝCI, EVOLUCE, OBERON, LAKOTA, VIZE,
PÁDLO, BLIK, BILIÁR, ANINA, ŠITÁ, PŘÍSAHA, ŠIMI, EXIT, PIÓN, CHRIE,
NIOB, SARIN, CEJN, ANÝZ, ZDAR, PANIKÁŘ, ARAB, KATI
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do POLITIKY
a graficky lehce poupravili lékaře a prostějovského rodáka, který zastává nevděčnou funkci ministra zdravotnictví České republiky…
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navštivte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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JEŠTĚ NENÍ
VYHRÁNO
ƔƔ Počet hospitalizovaných pacientů
s nemocí covid-19 se nesnižuje a odborníci mají strach z dalších mutací...
dvoustrana 26-27

Hokejisty povede …
!
E
C
H
C
NE

BRAZILEC DO HANÉ!
ƔƔ Legendární prostějovský fotbalový
tým sice stojí, ale v zákulisí je aktivní a je
možné, že jejich řady posílí posila z nejfotbalovější země
strana 29

Foto: Michal Kadlec

Tradièní akce Ukliï Èesko
moc dobrovolníkù nepøilákala,
lesopark Hlouèela
pøesto prokoukl.

strana 23

Michal SOBECKÝ
PROSTĚJOV Mírné překvapení vzbudila před měsícem zpráva o odchodu Jiřího Šejby
z pozice trenéra hokejistů Prostějova. Od té doby se mnozí příznivci Jestřábů pídili po jméně jeho nástupce. Vedení LHK však i nadále zarytě mlčí, šéfové nereagují ani na opakované žádosti o rozhovor. Jak se však Večerník od dvou na sobě nezávislých zdrojů dozvěděl,
jméno nového kouče účastníka Chance ligy už je nějaký ten den známo! „Ponechám to bez
komentáře. Po dohodě s vedením klubu budeme informace k novinkám v týmu poskytovat až během května,“ vyjádřil se sportovní manažer klubu Jiří Vykoukal.

JMÉNO KOUČE SE DOZVÍTE NA STRANĚ 35

➢

NOVINKY ZPOD SÍTĚ
ƔƔ Prostějovský volejbalový tým již
spřádá plány, jak napravit nepříliš povedenou sezónu. Jaké loví posily?
dvoustrana 36-37

ŠLÁGR VEČERNÍKU – FOTBAL
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V pátek k televizní
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ƔƔ S komplikacemi musí počítat cestující na trati mezi Nezamyslicemi
a Vyškovem, i po výluce bude nahrazen osobní vlak číslo 4087 autobusem.

ƔƔ Odchovanec prostějovského hokeje Ondřej Vitásek bojuje s libereckými
Bílými Tygry o mistrovský titul, v extraligovém finále však ztrácí s Třincem
1:3 na zápasy. Pátý zápas se hraje dnes.
ƔƔ V neděli 2. května by mělo skončit dopravní omezení na dálnici D46
u Olšan ve směru na Vyškov, řidiči by
znovu měli mít možnost jet oběma
pruhy.
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ƔƔ Ve Vrchlabí oficiálně skončili o víkendu jak Tomáš Nouza, tak Ján Niko,
kteří ještě nedávno působili v Prostějově. Další jejich hokejové kroky zatím
nejsou známé.

21042320475
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PROSTĚJOV Mluví se o tom už několik let, ale teprve vloni začali radní pracovat na projektu
úprav před vchodem do haly Sportcentra DDM v Olympijské ulici. Dosavadní prostor je už
hodně zastaralý a z technického hlediska nevyhovuje ani sportovním a kulturním akcím, které
se v tomto místě konají. Navíc dlažba před vchodem je natolik v zoufalém stavu, že při dešti se
zde tvoří hluboké kaluže a ty nemají kam odtékat. Po rekonstrukci navíc přibude veřejné zeleně. Večerník získal snímek z vizualizace, jak celý prostor bude v budoucnu vypadat. A je vidět,
že se zvětší nejen zadlážděný prostor, ale také plocha s veřejnou zelení.
(mik)

vs.

PROSTĚJOV Vstup do jarní části
Fortuna:Národní ligy měli prostějovští
fotbalisté famózní. Pak sice začal tým Pavla Šustra mírně zpomalovat, ale i přes další
domácí ztrátu v sobotu s Chrudimí zůstávají na třetím místě druhé nejvyšší soutěže.
Ta je i nadále velice vyrovnaná, na outsidery
a favority se příliš nehraje. Nyní čeká eskáčko další těžký soupeř, a to v tabulce čtvrté Ústí
nad Labem. Tomu se tato sezóna vcelku daří,
navíc to bude utkání o pomyslných „šest“ bodů.
Severočeši mají solidní jarní bilanci. Tedy kromě
prvního utkání, kdy dostali pětigólovou nálož od
Dukly, a toho posledního, kdy jim o víkendu nadělil trojku Hradec Králové. Předtím svěřenci kouče Davida Jarolíma padli ještě se Žižkovem,
díky čemuž tedy zůstávají v pořadí pelotonu za sekáčkem.
Ústí nad Labem má dlouhodobě mírně zápornou bilanci branek. Ovšem i přesto, že jich dosud dalo v průměru méně než jednu na zápas,
nachází se v tabulce vysoko. Velkou zásluhu na tom má brankář Marián
Tvrdoň, který dosud vychytal 10 nul a je v tomhle směru vůbec nejlepší
v celé soutěži. Michalu Bílkovi i díky tomu na pozici nejčastějšího střelce Ústí stačí tři branky.
Také Severočeši jdou stejně jako eskáčko cestou velmi mladého kádru. V týmu nemá po odchodu Jana Peterky jediného třicátníka. Stejně
jako jinde i Ústí nad Labem disponuje mnoha hráči z ciziny, v celku má
zástupce Německa, Francie a Nigérie. Nejvíce prostoru však dostávají
záložníci Bílek s Proškem a útočník Kušej.
Prostějov každopádně nečeká nic lehkého. Jak se se soupeřem popasuje? To zjistíme v pátek 30. dubna od 14.30 hodin, utkání bude vysílat
ČT SPORT. Takže prostějovský divák sice nemůže do hlediště, ale letos
již potřetí může vidět svůj tým živě v celostátní televizi.
(sob)

ZPRAVODAJSTVÍ Z TÁBORA ESKÁČKA
NAJDETE NA DVOUSTRANĚ 30-31
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Pøedstavujeme devátého tvùrce aktù,
který bude vystavovat s Janem Saudkem

äGPCMQWRCLÊEÊUGXGXQNPÆRąÊTQF÷D[NCéCUVÚOP¾O÷VGOQDTC\čKORTGUKQPKUVKEMÚEJOCNÊąč
(QVQ.WDQwèGJQXUMÚ

PROSTÌJJOV Na letošní léto je do
prostìjovského muzea naplánovaná výstava svìtovì uznávaného
fotografa Jana Saudka, která nepochybnì pøitáhne pozornost velNpKRPQRçVWYtOLGtQHMHQ]3URVWęMRYD$LSUiYęYiåVQtPHNPģçHEìW
její souèástí! Staèí, pokud nám do
redakce pošlete fotografické akty.
¡±Ó±¦£¤¤Ļ¨Ĵ¢¯¦Æ¡¦ÓÓ¤Ä6 ¾¡Óထ¤¡ĵ¦Ļ£Ĵ
¤ĵ¨ÿÆ¯¨ÿë¦¨¡Ä¤¢£¾Æ
£ ¡±¤¦¨¯¤¦  ¦¤¡န ¡ ĻÄထ 
£¨Ä£Ó¯ą¡ထ¦ÿ¡¨¤
¦နĴ¯¨¦¡¾¨ąĘĴ¤Ä¡ĥÿ££¤§¤®¤¢Ļ¯¨Ä¤©Ĥ¡န
±ą¾Ĵ£¡±¦ÓÓ¨¤Ó¦¤¡®¤¢Ĵ¤ĥ£¦ĴÓန¤¡±¤
ÿ£¤¨¦ąÓ¯¾Ĥ¦¡£¤Æ¨£Ĵ¤¢ĥ¦ą.¨£Äန£¡Æ
¤ĥ¨£¨Ä¤©¡Æ¡¨ÆĻ¯Æÿ§¯Ä¯¨±Ó¡ĥ¯ÆąÓÿÓ¡Ó¤Ĥန¨ÆĻ
¯±£¤§¡£¤Æ¨£Ä¡¦¨Ę£¤ĀÓ
¡Ó ¡±¦ ¨¯¦ ¾£Ĵ ¤¢ĥန ¨Ä
£Ó ¾£¤ £¤¡¦¾Æ ¦¡¨¦ ¤ထ 
£±£¤¢¤ÆąÓ¨¯ÆÓနąÓÿÓ££Ó£±Æ¤¦ÓÓ£Ä
ĻနĴ¤¨ÿ¤¨¨¡¤±
¯¡¨±¨Óÿ¯ÿ¡££¤ĥÿÓ¦Ä¯¾¡¢¦§£¤¡န
(mls)
Výstava bude probíhat od 3. èervQDGR]iĨt6YpIRWRJUDILHPģçHWH
posílat po celý duben i v kvìtnu.

vizitka regionálního autora pro výstavu

s Janem Saudkem

Bydlištì
tìì
Prostìjov

Proè fotím

Vzkaz pro pana Saudka
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LUBOŠ
ÈEHOVSKÝ
(61)
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NĚMČICE NAD HANOU Příjemnou možnost, jak si připomenout
nedávné dění, a navíc ve stylové
podobě galerie pod širým nebem.
Právě to mají k dispozici obyvatelé
Němčic nad Hanou. Na Palackého
náměstí byla obnovena galerie. Ta
nyní slouží jako okénko do činnosti
ve městě a vlastně i taková připomínka normálního života, kdy se
směly pořádat kulturní a společenské akce. A město zkrátka žilo.
„Nyní je zde padesát, možná více fotografií. Věnují se nedávnému sázení
stromů, dále krasojízdě a Velikonocím,“ prozradila Jana Oulehlová, mís-

tostarostka města. A vybízí k prohlídce, neboť venkovní galerie vládním
omezením prakticky nepodléhají.
„Obnovili jsme galerii na náměstí
u Šikulky novými fotografiemi z dění
našeho města. Na procházkách ji můžete navštívit a zavzpomínat,“ vzkazuje radnice nejen obyvatelům Němčic
nad Hanou. Před jejími představiteli,
zejména těmi činnými v kultuře, vyvstal ale nyní důležitý problém k řešení – co s Hanáckým divadelním
májem? Tradiční akce se v obvyklém
termínu – tedy v květnu – nebude
smět uskutečnit. A podobně jako
loni je nyní přeložená. „Ano, počítá-

0÷OéKEGPCF*CPQWOCLÊ\PQXW\RTQXQ\P÷PQWICNGTKKPCP¾O÷UVÊ

(QVQ(CEGDQQM
me s červnem. Problém je, že dojde
k rozvolnění, krátce potom se zase
nařízení a informace mění,“ poznamenala místostarostka s tím, že panuje velká nejistota. Co ale divadelní
přehlídku uspořádat venku? „Nejspíš
s touhle variantou budeme pracovat.

Záleží však i na tom, jak by se k tomu
postavily soubory. A taky by se muselo změnit hodnocení, protože jeho
součástí je rovněž hodnocení nejen
výkonů a kulis, ale taky osvětlení.
S pódiem by naopak neměl být problém,“ usuzuje Jana Oulehlová. (sob)

VÍCEMĚŘICE Muzeum na vesnici? Pro region Prostějovska už nic
divného. Po zdejším území je jich
rozesetých zhruba tucet. Jedno se
přitom může v budoucnu zásadně
rozšířit. Obec Víceměřice disponuje pamětní síní a uvažuje o nové
expozici.
„Malé muzeum už v obci máme,
a tohle je hudba budoucnosti. Aktuálně sháníme exponáty, které
bychom zde vystavili,“ prozradil
Večerníku starosta obce Eduard Novotný, který potvrdil, že se muzeum
postupně připravuje.
Sloužit by mu mělo někdejší hospodářství, ne zcela typická lokalita.

„Koupili jsme bývalý hospodářský
areál, který jsme zčásti vyklidili.
A tak by jedna jeho část měla být
muzeem. Ta by měla být zčásti věnována Víceměřicím, zbytek takzvaný
pelmel,“ říká s úsměvem starosta
obce k muzeu, které by mělo vzniknout vedle obchodu. „Celý areál
potřebuje rekonstrukci, zejména
střechy, tak se vše porcuje po kouscích. Pracuje se na tom při chvilkách
a exponáty schraňujeme do depozitu,“ konstatuje Petr Buriánek, člen
zastupitelstva a předseda kulturního
výboru Víceměřic. Jak vzkazuje, už
nyní se ale mohou lidé ozývat s návrhy na exponáty.
(sob)

spolu navíc nyní nabídne žánry od
originálních komedií až po romantická dramata. V nadcházejícím týdnu
se mohou diváci těšit na blok filmů,
které byly oceněné Oscary nebo na
film Chlast, který je pro tento rok na
Oscara nominovaný. Kino Metro 70
tak i nadále zůstává ve virtuálním on-

line provozu, ale i přesto nepolevuje
ve svých aktivitách a chystá se na opětovné otevření.
Pro více informací o tom, co se právě děje v kině nebo jaký je momentální online program sledujte Facebook a Instagram nebo webovou
stránku www.metro70.cz.

3KMJNOîEJQNF½HFDIP*@OMJK<IPE@àDGÑMP>C
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Za zavřenými dveřmi probíhá rekonstrukce foyer a toalet

PROSTĚJOV Protože covidová
situace stále nepřeje znovuotevření
kulturních prostor pro veřejnost,
pustilo se Kino Metro 70 do stavebních úprav některých svých zákoutí. Po návratu se tak návštěvníci kina
a kinokavárny mohou těšit také na
opravené foyer kina a zbrusu nové
toalety.

Petr KOZÁK
„Toalety v našem kině již měly svůj
zlatý věk za sebou, proto jsme rádi, že
se nám podařilo zorganizovat jejich
rekonstrukci. Náročného úkolu se
perfektně zhostil městský Odbor rozvoje a investic a podle návrhu stejného
architekta, který stojí za realizací kinokavárny, to řemeslníci vzali doslova
a do písmene od podlahy,“ uvádí ředitelka kina Barbora Kucsa Prágerová.

„Realizace je možná díky finančnímu
příspěvku města,“ dodává.
„Velmi se těším, jak se po době koronavirové bude moci kino pochlubit
návštěvníkům se spoustou novinek.
Je báječné, že paní ředitelka a její kolegové neustále pracují na zlepšení prostředí pro návštěvníky. Nová kavárna
s projekcí, foyer i toalety slibují rozšíření filmové nabídky i zlepšení komfortu
nám, návštěvníků kina. Děkuji také
nejen paní ředitelce, ale i kolegům, že
se coby dobrovolníci zapojují do očkování obyvatel ve Společenském domě,“
napsala exkluzivně Večerníku Milada
Sokolová, náměstkyně prostějovského
primátora.
Architekt Martin Hrdina navrhl toalety v designu navazujícím na zbytek
prostoru, rozhodně tedy je na co se
těšit. „V tyto dny probíhá v kině tak

čilý stavební ruch, že jsme rádi za občasný homeoffice - zvuk bouracích
kladiv rezonující celým kinem si s online konferencemi příliš nerozumí,“
přibližuje práce v kině ředitelka. Osazenstvo Metra 70 má rovněž velkou
radost z dalších interiérových úprav.
V duchu návratu k podobě kina ze
60., respektive 70. let byl odstraněn
zrcadlový podhled a vznikl tak nový
prostor, plánovaný jako zákoutí pro
realizaci dětských dílniček a dalšího
doprovodného programu. „Konec rekonstrukce je plánován na konec května. Doufáme, že budeme moci co nejdříve přivítat návštěvníky, aby se vrátili
nejen na filmy, ale i do nové kavárny
a prohlédnout si opravené foyer a další
prostory. Mezi prvními snímky, které
chceme v kině uvést, budou filmy jako
animovaná disneyovka Raya a drak,

očekávaná česká komedie Matky nebo
pokračování hororu Tiché místo.“ těší
se ředitelka. „Otázka, nakolik je však
nyní možné počítat s konkrétními daty
konkrétních titulů, je ve hvězdách,“
mírní nadšení Kucsa Prágerová.
Kino Metro 70 se ovšem nezabývá
pouze rekonstrukcí, jako většina
kin během pandemie dočasně přešla do podoby virtuálního online
kina. Nyní si diváci mohou vybírat
ze dvou platforem, a to Moje kino
LIVE a #kinaspolu. Obě platformy
fungují na stejném principu, kdy po
zaplacení vstupenky přijde divákovi
do e-mailové schránky odkaz na virtuální kinosál a na vybraný film se tak
může dívat z pohodlí svého gauče.
Nákupem lístku mohou diváci mimo
jiné podpořit své oblíbené svatostánky kinematografie. Platforma #kina-
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Na jak dlouho ?
Organizátory akce mrzela nízká účast dobrovolníků

PROSTĚJOV Do národní akce Ukliďme Česko, ukliďme svět se
v sobotu zapojili i dobrovolníci v Prostějově. Například biokoridor
Hloučela si pravidelně rozdělují ochránci přírody z Regionálního
sdružení IRIS a také Okrašlovací spolek města Prostějova. Bylo tak
tomu i letos. Hlavní organizátory akcí Evu Zatloukalovou a Miladu
Sokolovou však mrzí mnohem nižší účast dobrovolníků, než tomu bylo v předešlých letech. I tak ale desítky lidí uklidily Hloučelu
„od podlahy“ a posbíraly metráky odpadků. V některých případech pak šlo o hodně zajímavé exponáty...

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
V sobotu 24. dubna o půl deváté ráno
se k mostu v Olomoucké ulici trousili
první dobrovolníci. Právě tady měli
sraz ti, které k úklidu Hloučely vyzval
saa

Okrašlovací spolek města Prostějova.
Celkový počet lidí, kteří byli letos
ochotni zbavit biokoridor odpadků,
byl ve srovnání s předchozími lety
zhruba jen třetinový. „Máte pravdu,
ale proč tomu tak je, na to neznám odpověď. Nemyslím si, že by se potenciální dobrovolníci báli nákazy, vidím-li
plné zahrádky lidí, kde se hromadně
občerstvují, je znát, že strach nemají.
Spíše si myslím, že je mnoho diskutujících na Facebooku, kteří problémy
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řeší od stolu a znají všechna řešení,
ale ‚skutek utek‘. Také hodně slýchám,
že si to má uklidit ten, kdo ten binec
udělal. Jsou to plané řeči, příroda se
bez pomoci neobejde. Nepořádek
děláme my lidé,“ povzdechla si Milada Sokolová, předsedkyně Okrašlovacího spolku a náměstkyně primátora pro životní prostředí v Prostějově.
Osobně se pak pustila se zhruba
dvěma desítkami příchozích do
akce. „Uklízeli jsme úsek Hloučely
od Olomoucké ulice směrem k Močidýlkům, došli jsme až k ‚myší díře‘,
uklízeli jsme oba břehy Hloučely.
Následně jsme vyrazili i podél kolejí
kolem Agrostroje, k ubytovně a dál až
k Vrahovické ulici. Odvedli jsme kus
práce, zcela jsme naplnili kontejner,
který FCC přistavila v této lokalitě
k prodejně OBI v Říční ulici. Za to
patří této společnosti velké díky,“ in-

jjak
ak see uuklízela
kllízzella hloučela…
hloouččelaa…

formovala Večerník Sokolová, která
vzápětí zareagovala i na otázku, jaké
množství odpadků posbírali a zda
mezi nimi bylo i něco kuriózního.
„Nasbírali jsme celý velký kontejner,
požádali jsme i ochránce přírody
z ČSOP Iris, zda by svezli některé odpadky od tratě do druhého kontejneru, který byl přistaven u občerstvení
U Abrahámka. Společnost FCC oba
kontejnery odveze a odpad zlikviduje. Našli jsme opět pneumatiky, duše
z kol, množství vánočních stromečků ještě s cedulkami, několik televizí
a samozřejmě obrovské množství
igelitových sáčků a také zbytků občerstvení a obalů z KFC. Lidé chodí do
přírody piknikovat, ale vše, co nesní,
a to včetně obalů, nechávají často ležet ladem,“ konstatovala s údivem náměstkyně prostějovského primátora,
která v sobotu přece jen ukončila akci
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s dobrými pocity. „Mám pocit dobře
odvedené práce, ale také radost ze
skvělé pracovní party lidí, kterých se
sice nesešlo mnoho, ale každý vydal
za dva. Za to si každý z nich zaslouží
velký dík,“ vzkázala Milada Sokolová.
Druhou stranu biokoridoru Hloučela
si vzali tradičně do péče dobrovolníci pod patronací ochránců přírody
ČSOP, Regionálního sdružení IRIS
v Prostějově. „Nás se u Abrahámka
o půl deváté ráno sešlo přesně jednačtyřicet. Také to bylo mnohem
méně než v předchozích letech. Bylo
to ale možná tím, že už předem mi
lidé avizovali, že do úklidu Hloučely se pustili v předchozích týdnech
sami,“ prozradila Večerníku Eva Zatloukalová, předsedkyně sdružení
IRIS. Ta společně s desítkami dobrovolníků uklízela od odpadků úsek od
občerstvení U Abrahámka až po Ti-

chou ulici. „Posbírali jsme skoro celý
kontejner odpadků. Byly mezi nimi
samozřejmě i kuriozity, například
stará lopata, televizor nebo staré boty.
A co mě osobně nejvíc naštvalo, bylo
deset nalezených pneumatik,“ sečetla
Zatloukalová.

jWøGĆËLYGREøFRYLGX

Seriál NAUČNÉ STEZKY
PROSTĚJOVSKA - 12. díl
Připravil: Michal Sobecký
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Neobjevené bìleèské stezky

nabízí
mnoho

Občas si nebudete připadat jako
na Hané, ale někde ve hlubokých
hvozdech okolo Libavé či ještě
výše v Jeseníkách. A sem tam na vás
z lesa vykoukne i čtyřnohé překvapení. Zkrátka divočina.
Přesně takové jsou ale bělečské
stezky, jejichž název napovídá, že se
nachází v okolí Běleckého Mlýna.
Najdete zde půltucet stezek napříč
okolními lesy. Každá má své jméno,
svůj speciální okruh. Setkáte se zde
s mnoha informačními tabulemi, tématy, zajímavostmi.
Nabídka je opravdu rozmanitá. Pro
ty, kteří si rádi počtou nebo se dozvědí něco nového, nabízí stezky třeba
včelařství, včetně místní rarity a prakticky vynálezu. Dále hospodaření
s vodou, způsoby zalesňování krajiny.
Další tabule jsou věnované místní přírodě nebo drobným památkám.
Ovšem stejně rozmanitá je také krajina, kterou zde lidé projdou nebo
projedou. Místní terény jsou často
vhodné i na kola. Lidé se setkají s poli
a loukami, s chatovými oblastmi okolo
Běleckého Mlýna, dále s hlubokými
lesy a údolími. Svou rozlehlostí fascinuje středobod stezek, areál se stájemi
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Foto: Michal Sobecký.

Bìleèské nauèné stezky
lesy, louky a pole v okolí Pøemyslovic,
Hluchova a Bìleckého Mlýna
Vznik:
2005
Délka:
zhruba 15 km
Poèet zastavení: desítky
Téma:
pøíroda, historie, vèelaøství, ekologie
Umístìní:

pojmenovaný Zámeček. Okolo se rozléhají pastviny. Pokud ale budete mít
štěstí, uvidíte více než jen koně. V oboře hned vedle se totiž pohybuje obrovitý býk a také divoká prasata. Chcete-li
je zažít aktivní, a navíc bezpečně za pletivem, dorazte sem v podvečer.
Samy stezky mají celou řadu východišť. Jedno z nich je ve Ptenském
Dvorku, další na Běleckém Mlýně.
Dobré je taky vyrazit od Přemyslo-

vic, odbočit z hlavní silnice na Hluchov a Kostelec na Hané směrem
na Zámeček. Možností je mnoho.
Kam ale přijdete, uvítá vás příjemný
kout přírody, spousta zajímavostí
a taky nejedno posezení pro turisty
a cyklisty. Rovněž večery zde nabízí
jednu zajímavost navrch, takzvané
pozorovatelny zvěře. Zejména večer,
kdy začíná její aktivita, může jít o zajímavý zážitek.
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PROSTĚJOV V charitativní počin
mohli v sobotu proměnit nákup
tisíce lidí v Česku. Na řadě míst
v supermarketech i menších prodejnách se totiž zapojili do potravinové sbírky. V Prostějově ji měla
pod patronátem Charita Prostějov.
A o co byl zájem? Prioritně o trvanlivé věci pro potřebné. V kurzu
byly třeba těstoviny, konzervy, ale
také dětské či hygienické potřeby.
A příspěvky se jen hrnuly.
„Těstoviny, luštěniny, rýže a paštiky.
Třeba před chvílí přišel manželský
pár a zbožím zaplnil polovinu košíku.
Ale zase tu byl pán, který přinesl dva
pytlíky čočky, že víc nemůže. Ale každá troška dobrá,“ říká Jana Spáčilová,
která pomáhala s pořádáním sbírky
v hypermarketu Albert.
Těch trošek se nakonec sešlo nepočítaně. Uprostřed vstupních prostor se
brzy na hromadě ocitalo rozmanité
zboží. Velkou část lidé v obchodě
nakoupili a hned za pokladnou odevzdali. Další věci přinesli z domu.
„Máme tam cukr a základní potraviny jako třeba polévky, rýži, ale také

.KFÆFCTQXCNKT¾FKCéCUVQFQOKPQXCN[RąÊNQJ[QNGLPGDQVCMÆFTQIKUVKEMÆ\DQåÊ
Foto: Michal Sobecký

kapesníky či sprchový gel,“ říká Filip
Škarka, který si sobotu vylepšil dobrým skutkem. „Nepřispíváme pravidelně. Když to tady v Albertu ale
vidím, tak jsme se rozhodli,“ prozradil dále pro Večerník. Lidé se přitom
sami hlásili s dary, nikdo je nemusel
nahánět, informovat, vybízet.
Prostějovská Charita má už zkušenost s pořádáním potravinové sbírky
v době koronaviru. Loni si jedno kolo
takto vyzkoušela. „Na podzim loňského roku jsme si to zkusili a teď už
víme, jak všechno dělat v době koronaviru. Ale nemám žádná očekávání,

+TKUPGNGPÊCEJ[UV¾FCNwÊCMVKXKV[

PROSTĚJOV Těžké období zažívají
už více než rok organizátoři kulturních a společenských akcí. Jednoduše nevědí, co mohou v dalších dnech
a týdnech čekat. Například v prostějovském Ekocentru Iris se ale nevzdávají. A i když jim vládní opatření
nepřejí, snaží se jeho pracovníci dále
připravovat akce pro děti i dospělé.
„Rádi bychom se k případnému rozvolnění upínali. Ale zatím jsme ve středu
vyvěšovali další samoobslužnou stezku
mezi Kraličkami a Vrahovicemi, která
tam bude do této středy,“ prozrazuje ředitelka ekocentra Eva Zatloukalová.
Další akci plánují i na tento týden.

1R÷VUCOQQDUNWåPÆe

„Ve středu budeme mít botanickou
zahradu. Původně jsme plánovali vycházku, ale to asi nevyjde. Organizujeme tedy se zaměstnankyněmi hravé
aktivity a informace,“ říká s tím, že
i tato aktivita bude v místě přístupná
celý týden. Jak to ale bude s typickými jarními vycházkami? Eva Zatloukalová jim za dané situace moc šancí
nedává. „Ve druhé polovině května
jsme tvrdili, že budou vycházky. Ale je
to pořád pojištěné, co kdyby to nešlo.
Tak zase vyvěsíme nějakou stezku,“
povzdechne si.
(sob)

spíše se nechám příjemně překvapit.
Vím však, že lidé jsou štědří, ať je
doba, jaká je,“ pochválil dárce koordinátor prostějovské části potravinové
sbírky Vít Forbelský. A vzpomněl na
dobu nedávno minulou. Dřív sbírka
probíhala po delší časový úsek. „Letos máme domluvené, že probíhá
například v Albertu, Tescu a Kauflandu. To taky půjde Charitě Prostějov,
avšak sbírku si zajišťují markety samy,“
dodává. Sbírka trvala uplynulou sobotu do 18 hodin a zúčastnilo se jí
tentokrát osm řetězců a tři e-shopy.
(sob)
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servis pro ženy

Je neuvěřitelné, jak ten čas letí, ale tato
rubrika slaví v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku krásných deset let. Právě
v dubnu 2011 vás zde poprvé přivítala
Aneta Křížová při velké premiéře strany
pro ženy s příznačným názvem Večernice (předchůdce Servisu pro ženy),
která v celém regionu neměla a doposud nemá obdob. „Byli jsme první, kdo
zavedl celou stranu věnovanou ženám
a nejen jim,“ říká šéfredaktor Petr Kozák a děkuje tvůrkyním novinky, která
se uchytila nejen mezi čtenářkami.
Zpočátku každých čtrnáct dnů a posléze
minimálně jednou za měsíc po dobu deseti let se takto setkáváme. Původně jsme
začínaly ve dvou. Vystřídaly se zde dvě kolegyně, ale je to již pěkná řádka let, co vás
z tohoto místa zdraví sólově již zmíněná
externí redaktorka.
„Když jsem byla vybraná k tomu, abych
vám pravidelně přinášela informace ze
světa žen, rozhodla jsem se, že nechci jít
tuctovým směrem jako většina časopisů. Chtěla jsem být užitečná a pomáhat
v hlubším slova smyslu. Pomoci zdraví
či duši, poskytnout pohledy na oblasti,
které jsou pro některé třeba méně známé,
přivést k zamyšlení či inspiraci. Nemám
ráda stále dokola omílaná témata typu,
jak se nalíčit, jakou si udělat masku nebo
co si koupit za kabelku,“ říká Aneta Kří-

žová. „Kdo je se mnou prostřednictvím
novin celá ta léta, tak víte, že se snažím
hlavně věnovat alternativním metodám
a duchovnu. Pro odlehčení se samozřejmě najdou i jiná témata, ale uvedené je
prioritou. Člověk si nemůže myslet, že
přinese něco nového pod sluncem, ale
občas stačí i malé popostrčení. I to může
někomu pomoci,“ pokračuje. „Jsem šťastná, když mi čtenáři nebo čtenářky sdělí, že
si uvědomili některé skutečnosti ve svém
životě, ať už se to týká zdraví, přístupu,
nebo že se díky článku prostě jen zamýšleli. V tu chvíli prostě víte, že má vaše práce
smysl. Ono to vlastně není ani práce, spíš
poslání. A jsem nesmírně ráda, že díky
zpětným vazbám vím, že můj původní
vnitřní závazek postupně dochází naplnění,“ vyznala se Křížová.
A obdobně to všichni v redakci Večerníku cítí i v otázce dalšího velkého projektu
s názvem PROMĚNA IMAGE. „Moje
srdeční záležitost,“ vypálila okamžitě ze
sebe slečna redaktorka a říká: „Ačkoliv
si každá proměna žádá hodně energie
a příprav, stojí to vždy za vynaložené úsilí. Když jsem přemýšlela nad konceptem
tohoto projektu, kladla jsem si otázky,
proč a co bude cílem… Jednoznačně
hrála prim radost a pomoc těm, kteří to
nějakým způsobem potřebují. Většinou
o tom ani nevíte, ale mnoho účastníků
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yy Čtenáři vás osobně neznají,
zkuste nám říct, jaká je Aneta Křížová?
„To je otázka na tělo a lépe by asi odpovědělo mé nejbližší okolí. (úsměv)

PROSTĚJOV Anetu Křížovou
(na snímku) znáte coby
redaktorku Servisu pro
ženy a patronku seriálu
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
PROMĚNA IMAGE. Čtenáři
mohli číst její články z kultury, tematických stran, různé
rozhovory, články z příloh, ale
konkrétně o ní nevědí vlastně nic. U příležitosti desetiletého výročí jejího působení
v nejčtenějším regionálním
periodiku jsme se tuto slečnu
rozhodli vyzpovídat.

   
0
1
   

v Prostějově pohybujeme v takzvané
bublině. Na čemž se ani při přátelácích s Polkami nic nezmění,“ vysvětlil
hlavní kouč Češek Giannis Athanasopoulos.
Za poslední roky odehrály volejbalistky ČR právě proti polskému týmu
již řadu přípravných duelů. „Jde
o velice silného soupeře, který nás
pokaždé hodně prověří. A vzájemná
střetnutí s takovým protivníkem jsou
vždy jedině ku prospěchu,“ zdůraznil řecký lodivod našeho národního
družstva.
V jeho složení došlo od začátku prostějovského pobytu k dílčím změnám.
K původně nominované šestnáctce
hráček se od druhého týdne připojily
Andrea Kossányiová a Gabriela Orvošová (obě BKS Bielsko-Biala), od
třetího týdne pak přibyla Petra Kojdová (UTE Budapešť). Nyní by měly
dorazit i Michaela Mlejnková (Allianz Stuttgart) a Magdaléna Jehlářová
(Washington University).
Naopak soustředění již skončilo

a v takovém složení vyrazíme vstříc
bojům o evropský šampionát,“ doplnil Athanasopoulos, který následně
musí vybrat užší nominaci svěřenkyň
pro úvodní turnaj kvalifikace ME
v Lotyšsku (6. až 8. května).
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Foto: Marek Sonnevend

pro mladou Magdalenu Bukovskou, zatímco realizační tým doplnili druhý asistent trenéra Mateusz
Zarczynski, kondiční specialista
Lukasz Filipecki i statistik Adam
Šimonek. „Teď budeme kompletní
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PROSTĚJOV Původní plán zněl
tak, že mladé volejbalistky VK
Prostějov věkových kategorií
starších i mladších žákyň a přípravky odstartují společnou přípravu již během minulého týdne.
Nakonec byl však začátek o sedm
dní posunut na úterý 27. dubna.
„Důvody byly dva. Ten hlavní spočíval v hygienických opatřeních proti
šíření koronaviru, jež se od minulého pondělí neuvolnila natolik, jak
jsme předtím očekávali. Nadále zůstala dost přísná, a tak jsme zahájení
pravidelných tréninků našich nadějí
do patnácti let raději o týden odsunuli,“ vysvětlil šéftrenér mládeže ve
vékáčku Aleš Novák.
„Navíc jsme ve venkovním areálu
U Kalicha, který teď budeme využívat díky vstřícnosti vedení TJ Sokol
II Prostějov, potřebovali udělat brigádu, aby se jednotlivá hřiště dostala
po zimě do hratelného stavu. A k téhle brigádnické práci jsme využili
právě uplynulý týden,“ informoval
Novák.
Paralelně platí, že už dva týdny
probíhá v letní hale TK PLUS u velodromu příprava prostějovských
volejbalových juniorek a kadetek ze
sportovních tříd Gymnázia Jiřího
Wolkera, kterým společné trénování
umožňuje obnovená výjimka Ministerstva zdravotnictví ČR. „Samozřejmě holky makají za dodržování
jasně stanovených podmínek včetně
pravidelného testování na covid,“
ujistil Novák.
(son)
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ze všeho je mít v rámci možností co
nejkvalitnější realizační tým, který se
bude starat o hráčky. Jako klub stále
máme nějaké ambice, a čím lepších
výkonů i výsledků se podaří dosahovat, tím radši všichni budeme. S Mirkem spolupracujeme velice dlouhou
dobu, což pokračovalo i v posledních
letech, byť nebyl přímo na lavičce.
Od ledna se v nějaké roli vrátil a teď
na to navážeme. I společně se Soli
(Solange Soares – pozn.red.), která se
do realizáku též vrací. A já jsem za to
rozhodně rád.“
yy Proběhly předchozí čtyři týdny
současného cyklu přípravy podle
vašich představ?
„Ano, všechno jsme odmakali – kromě pár dílčích zdravotních výpad-

„Kája Fričová je od půlky dubna se
slovenskou reprezentací, naopak
Stavi (Adéla Stavinohová) i Balča
(Tereza Baláková) by se po zdravotní
pauze měly opět připojit ke kolektivu. Terka se lehce zapojila už před
volným týdnem, snad bude plně
v pořádku i Adél. Mimo teď určitě
zůstane Kopy (Gabriela Kopáčová),
která jde na operaci s patou.“

PRAHA, PROSTĚJOV Volejbalové UNIQA extraligy mužů i žen ČR,
to je značka, jejíž úroveň jde v poslední době nahoru. Alespoň si to
myslí – a objektivně plným právem
– současný šéf Českého volejbalového svazu Marek Pakosta.
„Z pohledu sportovního jsou pro mě
extraligové kluby něco jako pilíře volejbalu v daném regionu. Mají pod
sebou pyramidu mládežnických družstev, zpravidla v podobě Sportovních
center mládeže, která jsou nezbytná
pro udržení talentů v systému tréninku i soutěží. K tomu si přidejte trenéry,
kteří mohou v takovýchto klubech dělat sport na „full time“, zvyšovat svou
kvalifikaci a získávat další zkušenosti.
V českých extraligách vidíme v posledních letech ze zahraničí vracející se

české hvězdy. Plní roli těch, co přivádí
do hal nové fanoušky, předávají zkušenosti na hřišti či v kabině. Slouží jako
sportovní vzory, ke kterým mohou
vzhlížet nejmenší a začínající volejbalisté i volejbalistky v klubech,“ vidí
Pakosta širší souvislosti.
Vnímá však také problémy. „To, s čím
profesionální sport dlouhodobě bojuje, je financování. Kdo se ve sportu pohybuje, ten ví, že je jednodušší sehnat
podporu pro děti a mládež než pro kategorii dospělých. Stejně jako ve světě,
tak i u nás musí být větší část rozpočtu
klubů zajištěna ze státních prostředků,
menší část pak pokryjí partneři. Nenahraditelný je sektor municipalit a krajů. Ten je nyní v době pandemie asi
nejvíce zasažen a první škrty na úrovni
rozpočtu měst pak jsou často v oblasti

sportu. Očekávat ale, že je profesionální sport financovatelný z vlastních
zdrojů, je alibismus. Naší snahou by
mělo být najít řešení, jak naše kluby
podporovat finančně a udržet tak
vysokou kvalitu našich extraligových
soutěží, ze které pak těží další oblasti,“
zdůraznil Pakosta.
„Děkuji všem, kteří se nějak podílejí na tom, aby naše extraligy byly

kvalitnější, divácky atraktivnější
a úspěšně prezentovaly náš sport
veřejnosti. Bez aktivity na úrovni
klubů, která je nesmírně důležitá,
se neobejdeme,“ doplnil předseda
ČVS, který bude hájit svůj vedoucí
post v blížících se volbách na svazové valné hromadě 8. května proti
druhému kandidátovi Jiřímu Popelkovi.
(son)
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yy Jak jste přijal rozhodnutí o tom,
že Čada bude opět koučem a vy
druhým trenérem?
„V rámci hodnocení uplynulé sezóny
jsme měli sezení s vedením klubu,
kde se všechno podrobně rozebíralo.
A taky plánovalo, co a jak bude dál.
Převládl názor, že by bylo nejlepší,
aby se Mirek vrátil na pozici kouče,
zatímco já budu mít na starost jako
dřív spíš tréninkový proces. Vzal jsem
to v pohodě s tím, že nejdůležitější

EXKLUZIVNÍÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

ků – podle plánu. Jak už opakovaně
zaznělo, pro děvčata jsmee nachystali
docela pestrou tréninkovou
ou náplň
kombinující individuální herní
činnosti, kondiční cvičení,, posilování i různé doplňkové
ové
sporty. Šlo nám o to, abyy
holky kvalitně pracovaly,
tím se v rámci přípravy
dobře rozvíjely a zároveň vybočily z určitého
stereotypu, aby je to skutečečně bavilo. Což věřím, že see povedlo.“
yy Jak bude vypadat další
ší náplň po
uplynulém volnu?
„Od 19. do 25. dubna dostal mančaft
prostor na odpočinek, teď se zase
vracíme k tréninkům. Vždy od pondělí do pátku s volnými víkendy, přičemž náplň přípravy bude obdobná
jako dosud. Takhle pojedeme ještě
minimálně tři týdny do 14. května,
pak možná přidáme ještě jeden týden. Uvidíme podle aktuální situace
a vzájemné domluvy.“
yy Co složení družstva?

QiWODNX

PROSTĚJOV Do konce této sezóny, která ještě pokračuje dvěma
čistě tréninkovými měsíci, zůstává Lubomír Petráš (na snímku)
hlavním koučem volejbalistek VK Prostějov. Od příštího ročníku
se však po třech letech znovu posune na post asistenta vedle
ostříleného navrátilce na lavičku Miroslava Čady. „Nemám s tím
problém,“ potvrzuje uvážlivý rodák z Bratislavy.
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„Vedle co nejkvalitnější přípravy je
naší stěžejní snahou zůstat pokud
možno zdraví bez koronavirové nákazy tak, aby covid neohrozil naši společnou přípravu a především blížící se
kvalifikační utkání. Proto nechceme
nic ponechat náhodě a celou dobu se

Marek SONNEVEND
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PROSTĚJOV Od 6. dubna už tři
týdny (bez volných víkendů) pobývá volejbalová reprezentace žen
České republiky na dlouhém soustředění v Prostějově před květnovou kvalifikací Mistrovství Evropy
i následným působením v Golden
European League. Probíhající přípravu okoření během čtvrtého
tréninkového týdne v Národním
sportovním centru Prostějov hned
tři přátelské zápasy proti národnímu výběru Polska. Uskuteční se
postupně ve středu 28., ve čtvrtek
29. a v pátek 30. dubna, ovšem za
zavřenými dveřmi bez přítomnosti
diváků i jakékoliv veřejnosti.
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Kopáèová jde dnes
na operaci s patou
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Prostějov (son) – Ke dvěma důležitým změnám ve složení trenérského štábu u mládežnických
volejbalistek VK Prostějov dojde
mezi aktuálním a příštím ročníkem. Jedna lodivodka odejde, jiný
kouč místo ní do služeb hanáckého
oddílu přijde. „V našem klubu po
této sezóně skončí Lenka Fabikovičová, dosavadní trenérka starších
žákyň. Nově bude pracovat u mládežnických kategorií pro Český
volejbalový svaz, my jí za dvouleté působení v Prostějově moc
děkujeme,“ řekl šéftrenér nadějí
ve vékáčku Aleš Novák. „Cennou
posilou do našeho trenérského
kolektivu se naopak stane Zdeněk Sklenář, dosud asistent kouče
u mužů čerstvě mistrovského Karlovarska. Dříve pracoval s mládeží
v Brně, ve Švýcarsku i v Rakousku,
u nás dostane na starost juniorky,“
prozradil Novák o přicházejícím
odborníkovi, jenž je také hlavním
svazovým statistikem. Kromě
těchto dvou personálních inovací
by měl tým starající se o prostějovské dívčí talenty zůstat stejný.
„Včetně Solange Soli Soares, která
sice bude kondiční specialistkou
ženského áčka, ale vedle toho zůstane i jednou z trenérek našich
mladých děvčat,“ upřesnil Novák.

Dvì trenérské zmìny
u nadìjí VK: Fabikovièová
OUT, Zdenìk Sklenáø IN

Prostějov (son) – Dlouhodobé
potíže s bolavou achilovkou pronásledují už přibližně dva roky
univerzálku VK Prostějov Gabrielu Kopáčovou. Nyní by měl dvaadvacetileté volejbalistce pomoci
k vyřešení těchto problémů operační zákrok. „Kopy jde v pondělí
26. dubna na menší operaci, v rámci které jí lékařský specialista odstraní výrůstek na patě. Právě ten
podle všech dosavadních vyšetření
způsobuje opakující se chronickou
bolest achilovky při větším zatížení,“ sdělil sportovní ředitel a od příští sezóny znovu i hlavní kouč žen
vékáčka Miroslav Čada. Navzdory
zmíněným trablům Kopáčová absolvovala během uplynulého ročníku veškeré soutěžní zápasy bez
jediné absence, vynechala pouze
některé přátelské duely a občas pár
tréninků. „Teď je každopádně jasné, že Gábina zmešká nadcházející
zbytek současné fáze naší týmové
přípravy, po zákroku se nějakou
dobu bude dávat dohromady. Každopádně s ní však budeme individuálně řešit, aby pak na sobě v létě
začala pracovat a na startu společné přípravy před novou sezónou
byla schopná pokud možno naplno naskočit,“ zdůraznil Čada.
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26. dubna 2021

roslava Čadyy
ÛµFTIî Lubomír Petráš se vrací na post „pravé ruky“ Miroslava

Co klíčový post univerzálky? Často
bodující, ale také chybující Gabriela
Kopáčová má v Prostějově dlouhodobou smlouvu a určitě dostane ještě
šanci prokázat svůj potenciál. Pro lepší
zastupitelnost by jí však mělo krýt záda
rovněž velice zdatné účko získané na
jihu Moravy. Všestrannou Terezu Balákovou bude vhodnější operativně
využívat při herních činnostech, v nichž
vyniká (přihrávka, obrana v poli).
Ze smečařek v Prostějově pokračují
určitě Martina Michalíková a Karolína
Fričová, tedy až dosud stabilní členky
základní sestavy. A nejspíš i pravidelně
střídající Tereza Pluhařová s Anetou Weidenthalerovou, byť se nějaká
novinka ani na téhle pozici nedá
úplně vyloučit. Totéž platí pro libero,
kde Adéla Stavinohová pouhý rok od
návratu domů těžko zamíří jinam, leč
větší konkurence například zdvojením
daného postu by asi neškodila.
Tak co, míříme dobrým směrem? Dozvíte se možná už z příštího vydání…
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proměny zprostředkované Večerníkem
má za sebou těžké životní příběhy, ať už to
byla úmrtí nejbližších, překonání nemocí,
týrání a podobně. V těchto případech pociťuji, že společně s naším týmem musíme udělat vše pro to, abychom vás učinili
šťastnými a splnili vaše sny, protože vždy
je důvod žít, usmívat se a najít další cestu
životem. Nejsou to prázdné fráze, ale skutečnost, kdy vidíte, jak se vám před očima
mění nejen vizáž člověka, ale i jeho duše.
Je velmi příjemné vnímat, jak pohodově
strávený den vykouzlí úsměvy, radost,
vnitřní spokojenost, navíc dodá zdravé
sebevědomí. Výsledný efekt hřeje u srdce... A mnohým aktérům se díky proměně podařilo dokonce nastartovat i novu
životní etapu. To jsou pocity, které lze
slovy těžko vyjádřit, vždy z nich žiji ještě
několik dalších dnů. Ti, kteří proměnou
prošli, vědí, o čem mluvím,“ přidala Aneta
Křížová až dojemná slova.
Děkujeme u příležitosti 10. výročí za
podporu a přízeň všem našim čtenářům, kteří ať už pravidelně, nebo příležitostně sledujete seriál PROMĚNA
IMAGE či právě Servis pro ženy. Zpětné vazby potvrzují, že jej čtou i muži,
což nás těší dvojnásob. To díky vašemu
zájmu se můžeme prostřednictvím
těchto stran již deset let setkávat, čehož
si nesmírně cením.
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Večerník podle dostupných a zákulisních informací
spekuluje, které hráčky zůstanou a odejdou
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Pořád zastaveno. Seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku PROMĚNA IMAGE je kvůli koronavirové pandemii a s ní souvisejícími vládními opatřeními už více
jak čtvrt roku mimo provoz a nadále tak čeká na svůj jubilejní, šedesátý díl. Doposud jich tedy proběhlo devětapadesát, které můžete najít na www.vecernikpv.cz. Při vzpomínkách nezbývá věřit, že už v květnu bude líp. Ostatně nejen ženy, ale i muži si už zaslouží mimořádnou péči. A my se o vás postaráme už brzy
přímo královsky.V tuto chvíli hledáme adeptky či adepty pro májový díl, který se uskuteční hned po rozvolnění restrikcí a ponese podtext jubilejní šedesátky.
ztratit, naopak zcela zdarma získáte NOVOU IMAGE a také nezapomenutelný zážitek!
Manželé, sourozenci, kamarádi, hlaste se! Hledáme právě vás!
Nejen ženy, ale i muži si zaslouží péči. A my se o ně postaráme přímo královsky! Co musíte udělat? Stačí poslat dvě své aktuální fotografie (tvář a postava)
Nejdříve vám vybereme oblečení na míru, posléze se o vás postarají prvotřídní pro- na e-mail: REDAKCE@vecernikpv.cz. Do předmětu e-mailu uvádějfesionálové v pánském salónu a úplný závěr bude završen profesionálním focením. te „PROMĚNA IMAGE“ nebo můžete přijít osobně do naší redakce. NaZkrátka budete fešák, za kterým se nejedna žena otočí. Dámu pak čeká, jak je již naším pište také váš věk, velikost oblečení a důvod, proč se do proměny hlásíte, proč
zvykem, kvalitní servis v podání profesionálů z Vlassalonu, líčení v H Studiu, výběr bychom měli vybrat právě vás, dále odkud jste a telefonický kontakt. Hlásit se
nového šatníku v RV Fashion, brýlí v Optice Wagner a závěrečnou tečkou pak bude můžete nově do 10. KVĚTNA 2021. Těšíme se na spolupráci s vámi! Neváhejte
taktéž profesionální focení a natáčení.
a hlaste se! Naše PROMĚNY IMAGE dopadly vždy na jedničku a vítězky naNeváhejte a hlaste se! PROMĚNY IMAGE OD PROSTĚJOVSKÉHO lézaly jen samá slova chvály. Není co ztratit, naopak zcela zdarma získat novou
Večerníku dopadly vždy na jedničku a vítězky neměly jiných slov než chvály. Není co image a také životní zážitek k tomu.
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„Bohatství a chudobu
nemají lidé v domě, ale
v duši.“ “
Xenofón

Motto na tento týden:

Milí přátelé, milé přítelkyně,
zdravím vás prostřednictvím druhého dubické dvoustrany
nového vydání vaší oblíbené tematické
PROSTĚJOVSKÉHOVečerníku, která je tu s vámi právě v této
chvíli neuvěřitelných deset let. A právě tomuto jubileu je
věnován celý dnešní díl.
Ještě předtím bych vám ale ráda sdělila pár slov. Počasí je sice
jako na houpačce, ale věřím, že nás již brzy začne více
níčka, které
doprovázet zářící světlo a energie ze sluníčka,
všichni tolik potřebujeme. Zařaďme doo našich
vetoucí
programů vycházky a vnímejme kvetoucí
mžik,
přírodu, čerstvý vzduch a přítomný okamžik,
buďme zkrátka teď a tady.
A na co se dnes tedy můžete těšit?
K desátému výročí této rubriky se nabízí krátké ohlédnutí za touto dekádou,
velkýrozhovor.Podlenávodusizacvičíte
vou
a také jsme pro vás připravili narozeninovou
ko vždy je
soutěž o poměrně neobvyklé ceny. Jako
ůže chybět
tady recept na nějakou tu dobrotu a nemůže
AGE možná
pravidelné cvičení. Seriál PROMĚNA IMAGE
ekejte a zajiž brzy dostane zelenou, proto na nic nečekejte
lý zážitek.
sílejte přihlášky. Vězte, že vás čeká ojedinělý
Hodně radosti a co nejméně
éně starostí
vám přeje Aneta Křížová

tematického seriálu
6(59,6352æ(1<
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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.

HOLKY,
POJĎTE HRÁT VOLEJBAL!

Trenérka mládeže VK Prostějov Ivana Kratochvílová (mobil 604 231 120). Do
náboru se může kdykoliv zapojit nová účastnice bez dřívějšího ohlášení, ale
určitě je lepší se předem přihlásit, domluvit se a případně získat další podrobné informace.

KONTAKT

Za hodně nepříznivých povětrnostních podmínek (silný déšť, bouřka apod.)
může být trénink operativně zrušen, o čemž klub bude každou účastnici předem informovat prostřednictvím poskytnutého kontaktu. Hlavně však chceme hrát na maximum, jak to půjde!

POČASÍ

Celý dvouměsíční nábor bude jinak úplně zdarma v plné finanční režii VK
Prostějov.

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-
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realizačního týmu. Během uplynulé
sezóny se však začalo projevovat, že
po takové cestě osekávání lidské odbornosti se nedá jít donekonečna,
aniž by se to projevilo právě na výše
zmíněné kvalitě práce s plejerkami.
Je dobře, že si to vedení vékáčka včas
uvědomilo. A už v průběhu minulého
ročníku přistoupilo k opětovnému
posilování „realizáku“. Proto se do
něj vrátily respektované osobnosti
Miroslava Čady i Solange Soares,
proto od léta bude prvně jmenovaný
bard znovu hlavním koučem a „Soli“
zase kondiční specialistkou a druhou
asistentkou.
Mělo by jít o záruku, že se přípravný
proces prostějovského mančaftu
i jeho personální zajištění jak při trénincích, tak zápasech vrátí na vyšší
level odpovídající klubovým ambicím. Které stále sahají minimálně
do (lepšího) středu extraligové tabulky. Teď už to bude na hráčkách,
jestli opětovně zlepšeného servisu
ze strany VK využijí k pozvednutí
své vlastní produkce přímo na palubovce.

KLÍÈOVÝM POSLÁNÍM TRÉNINKÙ
A PØÍPRAVY JE ZLEPŠOVAT HRÁÈKY

Co je obecně pro sportovce včetně
profesionálů provozujících týmová odvětví jako například volejbal důležitější? Odváděné výkony, nebo dosahované výsledky?
Z určitého úhlu pohledu ani jedno.
Nejvíc stěžejní ze všeho totiž je,
nakolik kvalitně se v tom kterém
klubu či družstvu trénuje, zda má
každodenní příprava v dlouhodobém měřítku potřebnou úroveň.
Jedině tak se totiž hráčky a hráči
mohou díky systematické práci neustále zlepšovat, případně od vyššího
věku aspoň udržovat. A pokud se
tohle daří, jde o klíčový předpoklad
k následnému předvádění dobrých výkonů, jež logicky vedou
k příznivým výsledkům. Tím se
kruh uzavírá a v globálním měřítku
odděluje lepší od horších, pomyslné
zrno od plev.
U volejbalistek VK Prostějov se
v posledních letech vinou ekonomických škrtů čím dál víc šetřily peníze,
což se promítlo nejen do objektivního oslabování hráčského kádru,
ale také do personálního zužování

Marek
ekk
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA
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odchází a jaké posily jsme získali – jako
obvykle až během května,“ říká sportovní ředitel vékáčka Miroslav Čada.
Přesto se dalo z aktuálních rozhovorů
i jiných informačních zdrojů vysledovat, koho by se další prostějovské
působení mohlo týkat a koho ne. Když
k tomu přidáme dobré zákulisní kontakty, jež Večerník ve volejbalovém
prostředí dlouhodobě má, můžeme
čtenářům poskytnout poměrně ucelenou představu, jak by měl mančaft
Hanaček po personálních korekturách
vypadat.
Asi bude nejlepší, pokud vše vezmeme
napříč jednotlivými posty. Na nahrávce
se postupně zlepšuje mladá oddílová
odchovankyně Klára Dvořáčková,
která by odcházet rozhodně neměla.
Naopak zkušenější Iva Šípová je
i vzhledem k dlouhodobým zdravotním problémům v ohrožení. A interní
zprávy hovoří o tom, že VK na důležité
pozici zatoužil po vyšší kvalitě mezi
současnými reprezentantkami České
republiky. Vítr prý vane z mistrovského
severu!
Na bloku se dá očekávat minimálně
jedna změna, neboť ostřílená kapitánka
Michaela Jurčíková netají svůj záměr
dát přednost zahraničnímu angažmá.
Aby to bylo stylové, má ji nahradit
právě cizinka, dokonce až z jihoamerické země volejbalu zaslíbené! Brzy
šestadvacetiletá Kateřina Kvapilová
i perspektivní Petra Kožoušková setrvají.
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venky reálnou šanci ME absolvovat,
neboť jejich skupina s Finskem, Černou Horou a Kosovem vypadá velmi
hratelně. Zvlášť když postupují hned
dva celky. „Věřím, že to zvládneme a na
Evropu se dostaneme. Pro nás všechny
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„Ne, to přeci ani nejde, ale snažím se
nebýt obětí stresu, nátlaku, negativních myšlenek, manipulace a jedů,
které jsou všude kolem nás. A ať si
to každý vyloží, jak chce. Myslím, že
mám dobrou intuici. Věřím ve vyšší
vedení a také v to, že vše je tak, jak má
být. Hlavně pak, že vše má svůj čas, to
mám na paměti opravdu neustále, jen
je někdy těžké se s některými věcmi
ztotožnit, ale o tom to je, proto tady
všichni jsme. Uvědomit, přijmout
a pochopit, i když je to někdy těžké.
Snažím se poučit a jít s radostí a lehkostí dál...“ (úsměv)
yy A žije se vám takto dobře?
„Co je to dobře? (úsměv) Řekla bych
to následovně, snažím se dělat řadu
věcí tak, aby se mi žilo dobře. Víte,
řekla jsem si, že už si nenechám nikým
ani ničím kazit ani radost, ani zdraví,
včetně mě samé. Vlastní myšlenky,

vzorce a postoje kolikrát ubližují víc
než cokoliv jiného. Nemoci beru jako
dar a bohatství k pochopení mnoha
věcí. Každý den žiji s vědomím toho,
že se nebude opakovat, proto se snažím dělat vše a chovat se tak, jak to
nejlépe jde. Dále nebýt na sebe tolik
přísná a nehnat se zbytečně za něčím,
co ve skutečnosti není pro život podstatné. Ale jak už jsem říkala, někdy je
to ale hodně těžký boj. (smích) Poučuji
se z toho, co mi přichází do cesty, vnímám, že i špatné věci, nejsou špatné
a dějí se z nějakého vyššího důvodu.
Každý den se směji, dělám si něčím
radost, snažím se potěšit, mít klid, poskytovat vědomé pohledy na věci tam,
kde je to potřeba. A jsem vděčná za to,
čeho se mi dostává.“
yy Jste ve Večerníku již deset let,
to je dlouhá doba. Pořád vás práce
redaktorky baví?

„Baví mě všechny práce, které dělám, jinak
bych je nedělala. A ačkoliv je práce v novinách
vinách na
jednu stranu atraktivní,
ktivní, tak je
to řehole. (pousměje
měje se) Je
to dřina, člověk na ní rozhodně nezbohatne,
e, ale beru
to tak, že mám jedinečnou
možnost mluvit k lidem, dělat
radost, poskytnout
ut rady, naděje, názor nebo pohled na skutečnost právě
prostřednictvím této strany nebo seriálu PROMĚNA IMAGE, které mám
na starost. Dnes jsem vlastně poprvé
v roli, kdy v novinách odpovídám
a nekladu otázky,
ky, což je pro mě netradiční pocit. (smích) Děkuji za tuto
možnost a za to,
o, že jste se mnou
již tolik let.“
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Rádi bychom společně s vámi oslavili 10. výročí Servisu pro ženy, protože jen díky vám našim čtenářům se
strana těší takové oblibě. Proto jsme si pro vás připravili neobvyklou soutěž, která nemá obdoby. Klasických
výher je všude dost. Hlavní cenou je totiž oběd s redaktorkou Servisu pro ženy a patronkou PROMĚNY
IMAGE Anetou Křížovou.
Stačí odpovědět na jednoduchou otázku a ihned, jakmile budou otevřené restaurace či zahrádky, tak si
vychutnáte společný oběd v prosluněném poledni, kromě toho získáte předplatné Večerníku na jeden rok
a naše dárkové předměty. Soutěže budou celkem tři za sebou, sledujte tedy další vydání Servisu pro ženy,
kde zjistíte, kdo zvítězil a také další soutěžní otázky. A protože víme, že tuto rubriku čtou ženy i muži, vyzýváme všechny naše čtenáře bez rozdílu věku a pohlaví…
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Nezapomeňte na závěrečné protažení,
ať vás druhý den nic nebolí. Závěrem
si za odměnu zatleskejte a já se těším
zase příště!

ZHQVQCTEJKX#-ąÊåQXÆ

4. Nyní noha půjde dolů, plynule kolem
druhé nohy až do kleku (viz. foto) a pak
zpět do počátečního postoje, kdy nohu
zvedneme do pravého úhlu. Cvik je těžký
na udržení rovnováhy, neměli bychom si
nijak pomáhat, avšak kdybyste měli pocit, že
můžete upadnout, udělejte, co bude třeba.
Cvik budeme provádět třikrát na každou
stranu a postupně, jak se budeme cítit jistí,
můžeme přidat počet provedení. Během
cvičení pravidelně dýcháme.

3. V dalším cviku se postavíme, srovnáme
tělo, zasuneme bradu, ruce dáme v bok
a budeme trénovat rovnováhu. Cvik je
poměrně náročný, kdo trpí bolestmi kolen,
neměl by ho provádět. Pravou nohu dáme
do pravého úhlu a zkusíme se prodýchat
a držet nohu v dané pozici (viz. foto). Nyní
se od břicha začneme pomalu nadechovat.
Dech postupuje směrem od břicha do žeber,
kde máme pocit, že se žebra otevírají do
široka, dech však nezastavujeme, ale postupuje stále směrem nahoru. Pak pomalu vydechneme.

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

V tomto okénku se budeme již po
osmasedmdesáté věnovat různým
harmonizačním, relaxačním, ale i posilujícím či rehabilitačním a kompenzačním
cvičením. K tomu, abychom předešli
bolestem zad, kloubů, blokádám
a dalším nešvarům, je potřeba pravidelný pohyb. Pokud však již k nějakému
narušení v oblasti zad, páteře, kyčlí dojde, je potřeba se problematické partii pravidelně věnovat. Dnes se opět
zaměříme na protažení v oblasti klíčních
kostí, dále na rovnováhu a posílení
vnitřního stabilizačního systému…
1. V prvním cviku budeme pokračovat v tom
z minulého dílu, jen půjdeme do většího
protažení. Nejprve se rozcvičte, rozcvička
pr
by měla předcházet úplně každému cvičení.
Následně si pusťte nějakou oblíbenou hudbu,
N
tentokrát může být pomalejší, a můžeme začít.
te
Sedneme si do tureckého sedu, narovnáme
Se
záda, krk zasuneme dozadu, ramena tlačíme
zá
dolů, ale pomyslně se vytahujeme za hlavou
do
((viz. foto). Nyní se od břicha začneme poma(v
lu nadechovat. Dech postupuje směrem od
břicha do žeber, kde máme pocit, že se žebra
bř
otevírají do široka, dech však nezastavujeme,
ot
ale postupuje stále směrem nahoru. Pak
al
pomalu vydechneme.
po
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ské Královo Pole. Ústředním bodem
nejbližší přípravy Fenogliových svěřenek se přitom stanou tři přátelské
duely proti Estonsku, které hostí Nicméně jsem divoká, ale zároveň klidPúchov v pátek 30. dubna, v sobotu ná, jsem silná i křehká. Bývám na sebe
1. a v neděli 2. května.
(son) tvrdá a náročná, a to stejné vyžaduji od
svého okolí, což není dobré, takže pracuji na tom, abych k sobě byla laskavá.
NOMINACE VOLEJBALISTEK SLOVENSKA
Nahrávačky: Barbora Koseková (Swietelsky Budapešť, Maďarsko), Romana Hudecová Blokařky: Michaela Abrhámová (Le Cannet, Mám ráda výzvy, férové jednání, nesnáBékéscsaba, Maďarsko), Ella Erteltová (Slávia (Panathinaikos Atény, Řecko), Zuzana Šep- Francie), Tereza Hrušecká, Ema Smiešková ším faleš, lži, posuzování, manipulaci
EU Bratislava), Lucia Sedláčková, Anna Koh- eľová (Slávia EU Bratislava), Karolína Fričová (obě Strabag Pezinok), Katarína Körmendyo- a sociální sítě, ale to všechno do života
patří a respektuji, že si tuhle cestu něútová (obě Strabag Pezinok)
(VK Prostějov, Česko), Dominika Drobňáko- vá (Slávia EU Bratislava).
Libera: Skarleta Jančová (Strabag Pezinok), kdo zvolí. Mám ráda všechny své práce,
Smečařky: Nikola Radosová (Fatum Nyíre- vá (VK Prešov)
gyháza, Maďarsko), Karin Palgutová (Vando- Univerzálky: Romana Krišková (BLD Nevsehir, Ema Magdinová (Slávia EU Bratislava)
protože jsem je vždy brala jako zábavu
euvre Nancy, Francie), Mária Žernovič (Vasas Turecko), Karin Šunderlíková (KP Brno, Česko)
a možnost realizace. Miluji koncerty,
přírodu, Formule 1, seriál Gilmorova
děvčata, Akta X, Matrix, avokádo, prošuto, kozí sýr, olivy, tanec, svoji rodinu,
přátele a učím se mít ráda sama sebe,
a to je asi největší dřina.“ (smích)
yy Ve vaší rubrice se často věnujete tématům, jako je alternativní
medicína, duchovno apod. Jak tedy
vých kategoriích. Klubu VK Prostějov (v jednodenní i dvoudenní variantě). né z hráček různých klubů) společná žijete vy? Podle nějakého návodu
se logicky týkají ty dívčí, pro něž platí Každého šampionátu se zúčastní šest- jednání. Každopádně jasno o složení a knížek?
následující termíny: 12. a 13. června náct družstev: čtrnáct vítězných či de- startovního pole neoficiálních šampiPROSTĚJOV Už na sklonku zimy po mladší žákyně (ročník narození 2008 legovaných týmů z jednotlivých krajů onátů musí být do 2. června, zatímco
předčasném ukončení všech nepro- a mladší), 19. a 20. června starší žáky- plus dvě divoké karty od pořadatelů zájemci o pořadatelství závěrečných
fesionálních volejbalových soutěží ně I. (2007 a mladší), 26. a 27. června LMČR nebo ČVS. Kolektivy budou turnajů se mohou hlásit do 26. května.
ČR 2020/2021 zveřejnil Český vo- starší žákyně II. (2006 a mladší) i nej- rozděleny do dvou finálových turnajů „My určitě máme zájem, aby se neofilejbalový svaz informaci, že později mladší žákyně (2009 a mladší).
(7+1 a 7+1) dle dojezdové vzdálenos- ciálních mistrovství zúčastnilo co nejpo rozvolnění hygienických opatření Hrát se bude na venkovních hřištích ti i možností organizátorů.
víc našich hráček. Holky teď začínají
proti šíření koronaviru by rád zorga- pod otevřeným nebem, dané termíny V každém kraji tak buď mohou pro- po nucené dlouhé pauze znovu trénonizoval náhradní mládežnické soutě- se mohou měnit v závislosti na mo- běhnout v rámci covidových možnos- vat a každá šance hrát zápasy jim pože. Nyní je tento projekt skutečností. mentální epidemické situaci. Všech- tí kvalifikační turnaje o vítězný tým, může i udělá radost,“ uvedl šéftrenér
Půjde o neoficiální letní mistrovství ny turnaje se přitom musí konat dle nebo určí zástupce daného kraje (vy- mládeže VK Prostějov Aleš Novák.
republiky 2021 ve vybraných věko- aktuálních hygienických opatření braný oddíl, případně družstvo slože(son)

Národním sportovním centru – spíš pozvolna. „Chvíli ještě potrvá, než budeme
v kompletním složení. Proto jsme se nejprve seznamovali a zjišťovali, jak jsou na
tom holky po fyzické stránce. Nastavili
jsme si určitá pravidla, hlavní přitom je,
že všechny hráčky jsou zatím zdravotně
v pořádku. Sice nemáme před startem
kvalifikačních bojů mnoho času, ale
přesto věřím, že se nám podaří splnit
naše cíle,“ prohlásil italský kouč slovenského výběru Marco Fenoglio.
Brzy jednadvacetiletá Kája Fričová

0C\Cé¾VMWRąÊRTCX[XQNGLDCNKUVGM54D[NQFTWåUVXQLGPO¾NQRQéGVPÆ-¾LC(TKéQX¾D÷åÊ
XRQRąGFÊ
Foto: internet

PÚCHOV, PROSTĚJOV Půldruhého týdne běží příprava volejbalistek
Slovenska na kvalifikaci Mistrovství
Evropy žen 2021 ve volejbalu a následnou Golden European League
2021. Jak už Večerník informoval
v minulém vydání, mezi nominovanými hráčkami reprezentace SR
figuruje i smečařka VK Prostějov
Karolína Fričová.
Postupně doplňovaný devatenáctičlenný tým začal své soustředění – podobně jako český nároďák v prostějovském

Všech
dosavadních
-CTQNÊPC(TKéQX¾ FTWJ¾\NGXC
95RQUNQWEJ¾RQM[P[JNCXPÊJQVTGPÆTC5NQXGPUMC/CTEC
dílù
(GPQINKC
Foto: internet
najdete
(narozeniny oslaví tento čtvrtek) má i pro mě osobně by to byl další krásný
QDLQWHUQHWRYÙFK
výhodu,
že navzdory svému mládí zážitek na vrcholné akci,“ řekla už dříve
reprezentuje
A-družstvo své země už opora vékáčka.
stránkách
řadu
let a za tu dobu nasbírala spoustu Kromě ní figuruje v současném koZZZYHFHUQLNSYF]
cenných zkušeností včetně startu na lektivu SR ještě jedna plejerka z české
kde
nechybí
anišampionátu
videa UNIQA extraligy – univerzálka Karin
minulém kontinentálním
DIRWRJUDILH
2019
v Bratislavě. I tentokrát mají Slo- Šunderlíková nastupující za brněn-

5NQXGPM[U(TKéQXQWPCTC\ÊXRąÊRTCX÷PC'UVQPUMQ

obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2020/2021

„Ke změnám na soupisce našeho áčka
určitě dojde, ale pravděpodobně jich
nebude mnoho, tak tři nebo čtyři.
Každopádně většina holek má smlouvy do konce dubna, proto začneme
s postupným zveřejňováním konkrétních jmen – tedy kdo zůstává, kdo

Marek
SONNEVEND

zpravodajství
ství
pro Večerník
ník

PŮVODNÍ
NÍ

PROSTĚJOV Už na dostřel se přiblížil květen, což je každoročně
měsíc, kdy vedení volejbalového klubu VK Prostějov začíná
odtajňovat hráčské složení svého „A-„družstva pro další sezónu.
Tentokrát se personální tajenka týká nového soutěžního ročníku
2021/22. A Večerník s časovým předstihem zkouší odhadnout,
jak by tradičně obměněný tým mohl vypadat.

Večerník podle dostupných a zákulisních informací
spekuluje, které hráčky zůstanou a odejdou
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Večerníku Radka Miloševská, tisková
mluvčí společnosti Agel provozující
Nemocnici Prostějov.
„S tím vším souvisí i obnovení plánované operační péče, která se rozjíždí
vzhledem k situaci postupně, aktuálně
přibližně na dvě třetiny operační kapacity. K zákrokům jsou zváni pacienti
napříč medicínskými obory, například chirurgie, ortopedie, gynekologie a podobně,“ dodala Miloševská
s tím, že dalším týdnem pokračovala
také vakcinace v očkovacím centru
ve Společenském domě v Prostějově.
„Od pondělí do pátku byla v prostějovském očkovacím centrum denně
aplikována vakcína zhruba pěti set příchozím. Celkový počet aplikovaných
vakcín od začátku roku tak již přesáhl
patnáct tisíc,“ spočítala tisková mluvčí
společnosti Agel.
(mik)

duktivním věku. „Tito pacienti přitom nemají závažně plicní onemocnění, jsou ‚jen‘ po prodělané infekci
covid-19,” říká Petr Konečný, primář
Centra léčebné rehabilitace Nemocnice AGEL Prostějov a jedním dechem vysvětluje: „Lze konstatovat,
že těchto nových postcovidových
diagnóz sledujeme celkově zvýšený
výskyt za poslední rok. Postcovidoví
pacienti mají nejčastěji různé potíže
s dechem, kardiovaskulární obtíže,
neurologické a pohybové problémy.
Obecně lze říci, že se jedná o takový
‚chameleon‘ nemocí, to znamená, že
může imitovat jakékoliv onemocnění
postihující kohokoliv od dětí až po
seniory bez rozdílu pohlaví.”

V současné době se tito pacienti na
rehabilitaci dostávají z plicního postcovidového centra prostějovské nemocnice. Při příchodu do Centra léčebné
péče je každý pacient vyšetřen rehabilitačním lékařem, který konkrétnímu
pacientovi individuálně stanoví rehabilitační plán a předepíše rehabilitační
procedury. Následně si ho převezmou
do péče zkušení fyzioterapeuti a začne
speciální respirační fyzioterapie, dechová gymnastika a rekondiční cvičení.
„Rehabilitace je cílená, pacientovi ušitá

K nedělnímu poledni 25. dubna evidovala Krajská hygienická stanice
v Olomouci celkem 90 059 případů
pozitivně testovaných osob na covid-19 v kraji od začátku pandemie.
Jedná se o navýšení počtu pozitivity
o 1 275 případů, což je o 258 pozitivně testovaných osob méně než
týden předtím. Celkově už hygienici
v Olomouckém kraji registrují 83
635 vyléčených osob, na druhé straně ale bohužel také 1 612 lidí, kteří
onemocnění covid-19 podlehli. Od
začátku pandemie podstoupilo PCR
testy 355 577 osob a aktuálně je

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

ných osob. Není to tak dávno, co
jich hygienici evidovali přes čtyři
tisíce týdně, aktuálně jich je už jen
něco málo pod třináct set. To je ale
pouze jedna strana mince,“ řekl Josef
Suchánek. „Na straně druhé tu jsou
věci, které nás stále nutí k bedlivé
pozornosti. Jednak se nám v kraji za

na míru, nebolestivá a pomocí pohybové a dechové terapie zlepšuje kondici,
celkový stav, kardiovaskulární a dechové funkce,” vysvětluje primář Konečný
s tím, že rehabilitace postcovidových
pacientů je individuální záležitost, ale
obecně pozoruje dlouhodobější léčbu.
Pacienti Centra léčebné péče Nemocnice AGEL Prostějov rehabilitují
ambulantně pod vedením zkušených
terapeutů v průměru šest až dvanáct
týdnů, nezřídka i déle. „Záleží i na aktivním přístupu každého pacienta při

Zdroj: KHS Olomouc

domácí rehabilitaci a cvičení, dodržování zdravých životních návyků a doporučení, jako je zdravě se stravovat,
optimálně pohybovat, nekouřit, dostatečně spát, nestresovat a umět (duševně) relaxovat,” dodává Konečný.
Centrum léčebné rehabilitace bylo
v prostějovské nemocnici vybudováno v roce 1994. Prostorovým, přístrojovým a personálním vybavením se
řadí toto pracoviště k nejmodernějším
v republice s plným spektrem rehabilitačně terapeutických možností.
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PROSTĚJOV, OLOMOUC Týden co týden pomalu klesá počet nově
nakažených také v Olomouckém kraji. Aktuálně oproti předchozímu týdnu zhruba o 200 případů. Odborníci sice argumentují tím, že
hlavně během Velikonočního pondělí se skoro vůbec netestovalo,
nicméně pokles dalších pozitivně testovaných osob na covid-19
v kraji registrujeme už více jak měsíc. Jak vyplývá ze zveřejněných
statistik Krajské hygienické stanice v Olomouci, ještě v únoru během
vrcholu pandemie přibývalo týdně až 3 500 nakažených, za uplynulých šest dnů jich krajští hygienici registrují už„jen“ 1 923...

na Olomoucku (1 148), dále na Prostějovsku (718), Přerovsku (503)
a Šumpersku (446). Na Konicku se
z covid-19 k aktuálně léčí 92 lidí.
Hejtman Olomouckého kraje Večerníku včera v pozdních večerních
hodinách řekl, že klesající počet
nově nakažených je sice velkým pozitivem, nicméně ty pravé důvody
k radosti se musí ještě na nějaký čas
odložit. „Samozřejmě vnímám s rav Olomouckém kraji 4 788 obyvatel dostí skutečnost, že už sedmý týden
nakažených koronavirem. Nejvíce klesá počet nově pozitivně testova-

„S ohledem na plný návrat školáků ale na tom nejsme dobře,“
upozorňuje hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek
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y ochrana dýchacích cest a další
opatření budou upřesněna
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y papírnictví a prodejny s oblečením a obuví pro děti
(již se uskutečnilo)
y zoologické a botanické zahrady
v omezeném režimu
(již se uskutečnilo)
y venkovní trhy, ale pouze potraviny
(již se uskutečnilo)
y venkovní prostory muzeí a expozic
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é¾UVFWDPC

$CNÊéGM

yslužby péče o tělo v režimu dvou
osob. Obě budou muset mít negativní test (PCR či antigenní), ochranu
dýchacích cest. Týkat se to nebude
činností, při kterých dochází k narušení integrity kůže.
y provozovny péče o zvířata
y dosud uzavřený maloobchod za
předpokladu, že bude celostátní
incidence pod 100 případů na 100
tisíc obyvatel za posledních 7 dnů
y veškerý sortiment na venkovních
trzích za předpokladu, že bude celostátní incidence pod 100 případů
na 100 tisíc obyvatel za posledních
7 dnů
y lázně pro ty, kteří prodělali covid
y galerie, muzea a památky bez skupinových prohlídek v krajích, kde
bude pod 100 případů na 100 tisíc
obyvatel za posledních 7 dnů
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ydivadla, koncerty venku s epidemickými pravidly
y hrady a zámky s epidemickými
pravidly
y zahrádky restaurací s opatřeními
y hotely a penziony, zaplněny budou moci být jen z 25 procent, podmínkou bude test
y sport venku ve skupinách maximálně 20 osob
y sport uvnitř v režimu 1:1 s testem
y svatby a pohřby (uvnitř maximálně
30 osob, venku maximálně 50 osob)

$CNÊéGM
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ybazény, sauny, wellness s testem
y divadla a koncerty uvnitř s omezením
y kina s protiepidemickým opatřením a testem
y interiéry restaurací s testem, platit
budou protiepidemická opatření
y bazény, sauny, wellness s testem
y sport uvnitř s testem
y svatby a pohřby (uvnitř maximálně 100 osob, venku maximálně 250
osob)
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y
sostatní služby s ochranou dýchacích cest a s omezením.
y svatby a pohřby (navýšení počtu účastníků venku na 30 osob)
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PRAHA, PROSTĚJOV Už jsme si pomalu zvykli, stvo zdravotnictví ČR ale minulý čtvrtek připravilo 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dní. Termíže termíny plánovaného rozvolnění protiepide- balíčky, podle kterých se bude v Česku rozvolňo- ny rozvolňování bude vláda představovat postupmických opatření se mění ze dne na den. Minister- vat. Řídit se to bude podle počtu nakažených na ně stejně jako detailnější režimová opatření.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo přehledné „balíčky“
PRAHA, PROSTĚJOV Teprve v pátek se otevřely brány pro registraci
osob k očkování ve věkové skupině
nad 60 let. Od středy by se však k registraci na očkování mohli přidat lidé
ve věkové skupině od 55 do 59 let,
prozradil ve svém obvyklém nedělním vystoupení premiér Andrej Babiš. Jeho plán bude muset ještě v pondělí schválit vládní rada pro zdravotní
rizika. Počet denně vykázaných očkování nadále stoupá, podle ministra
zdravotnictví Petra Arenbergera se
v nejbližších týdnech už Česko dostane nad sto tisíc očkovaných denně,
které premiér sliboval již po Velikonocích.
Ve skupině mezi 60 až 64 roky se jedná
o přibližně 650 tisíc osob. Počet osob
skupiny 55 až 59 let je ještě o sto tisíc
vyšší.
V začátcích očkování se velmi dlouze
čekalo na uvolnění pro registraci dalších
věkových skupin osob. V posledních
týdnech však bývá čekání stále kratší.

Stojí za tím dva hlavní faktory. Kromě
stále vyššího počtu denně naočkovaných lidí již přibyla také řada přednostně naočkovaných chronických pacientů
s vážnými nemocemi, dále se jednalo
o státní zaměstnance, lékaře či například
učitele. Vykázané očkování v příštím
týdnu pokoří hranici tří milionů.
Kromě stále vyšších čísel ohledně očkování se však řeší také řada potíží. Kromě
spousty dezinformací, které nepřetržitě
kolují především po sociálních sítích, se
jedná hlavně o problémy s mutacemi,
kterých u virového onemocnění přibývá. Je otázkou, zda tato vakcína dokáže
všechny nejnovější mutace pokrýt. Podle světových profesorů imunologie by
se nová vakcína zahrnující všechny nové
mutace mohla dostat do oběhu nejdříve
v září. Jak dlouho se ale může takovým
způsobem i nadále fungovat po celém
světě? Obzvláště když případné výhody
pro občany, kteří podstoupí očkování
proti koronaviru, jsou represí pro všechny ostatní.
(jaf)
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PROSTĚJOV (Radka Miloševská,
tisková zpráva společnosti Agel)
Ordinace lékařů stále častěji plní
lidé, kteří se po prodělaném covidu-19 nemohou dostat do stejné
kondice jako před onemocněním.
V Nemocnici AGEL Prostějov jim
v tom vydatně pomáhá Centrum
léčebné rehabilitace, kde zdravotníci připravují každému pacientovi přesně cílený rekonvalescenční
program. Ten může trvat i řadu
měsíců.
Dechové potíže a celková únava. Právě tyto konkrétní problémy trápí postcovidové pacienty nejčastěji a nezáleží na tom, zda se jedná o staršího
seniora, či mladého člověka v pro-

Léčbu na míru jim šije
Centrum léčebné rehabilitace
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Pacienty po covidu trápí

PROSTĚJOV Kromě snižujícího
se počtu nově nakažených osob přicházejí z celé republiky i další příznivé zprávy o nižších počtech hospitalizovaných pacientů s covid-19
v českých nemocnicích. V Prostějově se ale zatím bohužel těchto optimistických informací stále nemůžeme dočkat, početní stav pacientů
v našem zdravotnickém zařízení je
už několik týdnů konstantní...
„V Nemocnici AGEL Prostějov je
v tuto chvíli pro covid-19 hospitalizováno dvaapadesát pacientů, z toho
deset z nich je ve vážném stavu. Počty
hospitalizovaných v těchto dnech spíše stagnují a drží se na stejné hladině,
než aby dále výrazně klesaly. I z tohoto
důvodu zatím nebylo možné redukovat počty covidových lůžek a nemocnice kapacity zachovává,“ potvrdila

PGUPKåWLG PŘÍRŮSTKŮ COVID-19
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EXKLUZIVNĚ

Hrníčko si připisoval minuty jak
v přesilovkách, tak v oslabeních,
v nichž opakovaně skóroval. Nyní se
ale jeho další cesty s Prostějovem rozchází. „Můžu potvrdit, že k nám má
Dominik namířeno. Máme smlouvu
na rok a k tomu roční opci,“ uvedl pro
Večerník generální manažer HC RT
TORAX Poruba Pavel Hinner.
Hrníčko se tak dostává k celku, který má nyní ambice na postup do
extraligy. Těmi se nijak netají, navíc
v uplynulé sezóně skončili Ostravané až v semifinále. Hrníčka čeká mimořádně těžká konkurence. Ostatně
místo v týmu ztratili i takoví hráči
jako Michal Hlinka, Jan Káňa nebo

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

Dominik Rudl, který část sezóny
odehrál i v Prostějově.
Jaká jsou ale očekávání od Hrníčka?
„Měl velice dobrou, úspěšnou sezónu. Proto jsme o něj projevili zájem.
Je to velice poctivý útočník, který
hraje dobře i směrem dozadu. A v té
lajně, co byl s Mrázkem a Bartošem,
byl velice dobrý – jejich lajna byla
nejproduktivnější. Dominik Hrníčko je ještě do konce dubna pod
smlouvou, jsme ale domluvení na
podpisu od května,“ doplnil Hinner.
Prostějovští Jestřábi v Hrníčkovi
přichází o kvalitního, univerzálního
útočníka. Jeho odchod ale mimoděk potvrdil slova Jiřího Šejby a Jiřího Vykoukala z tiskové konference
Jestřábů po sezóně. Oba se tehdy
shodli, že hráči jako třeba Dominik
Hrníčko se mohou v budoucnu podívat do extraligy. Což v případě postupu Poruby může být velice brzy
naplněný předpoklad.

šli jsme přes první kolo. I tak jsem
byl v Prostějově určitě spokojený.
Co se týká hokejové stránky, tak mě
vždycky mrzelo, že jsme neudělali
nějaký větší úspěch v play-off. Rád
ale budu vzpomínat na kluky, které
jsem tam poznal. Získal jsem hodně
kamarádů, za což jsem moc rád.“
yy Změnila se za tu dobu nějak
vaše hokejová hra, její styl?
„Ani bych neřekl, že se nějak změnila. Spíše s tím, jak má člověk více
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A nakonec jsem se rozhodl právě
pro
ro Šumperk.“
yy
y Šumperk byl v poslední sezó
sezó- zda hrajete doma
doma, nebo venk
venku, když
ně předposlední. Co by měl udě- tam nejsou diváci. Když budou diválat, aby to bylo teď lepší?
ci, bude to jiné a pro mě pěkné.“

PROSTĚJOV Kdo povede hokejisty Prostějova a stane se tak nástupcem Jiřího Šejby.
Vedení klubu od rychlého vyřazení v předkole s Porubou z větší části mlčí a nevyjadřuje se ani k odchodům, natožpak příchodům či tvorbě realizačního týmu.
Ostatně v zákulisí se navíc šeptá, že ani složení v těch nevyšších patrech by nemělo zůstat stejné. Velkým otazníkem je také financování LHK. Při předpokládaném snížení
dotací z města a kraje bude oříškem zajistit
minimálně stejný rozpočet jako v minulých
sezónách. O jednom je ale jasno, Večerník
zná jméno nového trenéra!
Lukáš Luňák, zástupce majitele, na otázky v souvislosti s novinkami v klubu vůbec nereagoval.
„Mrtvého brouka“ dělal na konci uplynulého
týdne i jeho otec Jaroslav. Sportovní manažer Jiří
Vykoukal nás odkázal až na datum po 1. května.
Klub sice tedy zatím o osobě lodivoda pro ročník
2021/2022 mlčí, dva na sobě nezávislé zdroje
nám potvrdily, že oním vyvoleným se stane Aleš
Totter! Ani u něj jsme však nepochodili. „Nemohu vám potvrdit žádnou informaci,“ zareagoval
na dotaz Večerníku, zda právě on by měl být novým lodivodem Prostějova, formou SMS zprávy
poté, co nebral mobilní telefon.
Za poslední dvě sezóny by byl nicméně Totter
už čtvrtým trenérem (po Jiřím Vykoukalovi,
Ladislavu Lubinovi a Jiřím Šejbovi - pozn. red.)
na střídačce Prostějova. Devětačtyřicetiletý

ze strany 21
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kouč má za sebou pestrou trenérskou kariéru,
při níž trénoval i v Polsku a na Slovensku. Původně se specializoval spíše na juniorské celky,
působil i v MHL u Tatranských vlků. Četné
zkušenosti má jako hlavní trenér druholigových
týmů, o něco méně jich je v roli trenéra v Chance lize – dosud působil na lavičce Berouna
a Mostu. Poslední tři roky však může odškrtnout jako velmi úspěšné, coby asistent trenéra
přispěl k posunu českobudějovického Motoru
na vrchol první ligy a posléze k postupu do extraligy. V ní se ale Jihočeši trápili, když skončili
s odstupem na posledním místě.
Pro Aleše Tottera půjde na Hané o novu a velkou výzvu. K roli hlavního trenéra se vrátí po
zmíněných třech sezónách, navíc nastoupí
k mužstvu, které se bude budovat z velké části od začátku. Vývoj kolem realizačního týmu
nicméně bude Večerník nadále bedlivě sledovat
i v dalších týdnech. Nemusí jít totiž o jedinou
změnu…
(pk, sob)

V dalším pokračování rozhodující série o postup do nejvyšší české soutěže na Vysočině
ho však Kladenští odčarovali. A výhodu
vlastního ledu tentokrát v obou případech
nevyužil horácký kolektiv, neboť podlehl ve
třetím mači 2:5 a následně ve čtvrtém po infarktovém dramatu 1:2 v prodloužení. Hosté
tím vyrovnali stav utkání na 2:2, čímž vstali
z dosud mělkého hrobu. „Mysleli jsme, že to
už v závěru dotáhneme do vítězného konce,
bohužel jsme v poslední minutě šli do čtyř
a šestnáct vteřin před koncem dostali vyrovnávací gól, což byla velká rána. V prodloužení jsme to ale překlopili na naši stranu, takže
obrovská spokojenost. Série je srovnaná a začíná se od nuly, jen na dva vítězné zápasy,“
radoval se asistent trenéra Rytířů Jiří Burger.
„Podařilo se nám v poslední chvíli vyrovnat,
ale do prodloužení jsme bohužel nastoupili
špatně. Nechci přímo říct jako lajdáci, ovšem
čekali jsme od toho něco víc, když jsme na
konci srovnali. Mysleli jsme si, že na ně vlítneme, ale místo toho jsme udělali chybu při
střídání a oni z brejku hned rozhodli,“ litoval
naopak druhý kouč Jihlavy Karel Nekvasil.
Včera večer pokračovalo finálové drama pátým vzájemným duelem v Kladně. A ani v pátém finálovém utkání Chance ligy neuspěl
domácí tým. Jihlava zvítězila na kladenském
ledě 2:1 a je krok od návratu mezi tuzemskou
elitu, slavit může už v úterý na svém ledě.
(son)

INFORMUJE

JIHLAVA, KLADNO, PROSTĚJOV
Opravdovým vyvrcholením Chance ligy
mužů ČR 2020/21 je finálová série play-off mezi hokejisty Kladna a Jihlavy, tedy
dvěma nejlepšími týmy dlouhodobé části.
Začala poněkud šokujícím způsobem, následně byla favoritem zápasově srovnána,
aby v neděli večer opět papírový favorit
zklamal. Jihlavská Dukla totiž kladenskou
„Poldovku“ vyloupila i potřetí v řadě!
Všeobecně se očekávalo, že Rytíři vedení
ikonami Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem přesvědčivě dokonají svůj návrat do
extraligy. Místo toho však v úvodních dvou
střetnutích finále tahali doma za kratší konec
provazu a obě vstupní bitvy nečekaně prohráli:
nejprve 3:4 v prodloužení, poté 1:4. „Je to ten
nejhorší možný scénář. Ubetonovali to, přijeli
čtyřikrát do našeho obranného pásma a dali
čtyři góly. Předtím trefili další náhoďáky, jim
tohle vyhovuje. Takže nám nezbývá než u nich
dvakrát vyhrát. Zbraně určitě neskládáme,“
říkal po druhé porážce útočník Středočechů
Tomáš Pitule zklamaně, leč přesto odhodlaně. „My můžeme zatím být maximálně spokojení, všechno nám vychází. Ale jsme teprve
na začátku, zdaleka nic nekončí. Každopádně
máme výhodu ve skvělém gólmanovi, Maxim
Žukov opět podal vynikající výkon. Víme, jaký
klenot máme v bráně,“ ocenil kapitán Dukly
Tomáš Čachotský dominantní počínání běloruského mladíka mezi tyčemi.
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yy Jak byste na úvod zhodnotil
své angažmá v Prostějově? Jak
na něj budete vzpomínat?
„Byl jsem v kubu tři roky, dvakrát
z toho jsme byli v play-off, ale nepře-

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

PROSTĚJOV Čtyři roky a pak konec. S prostějovským hokejem
se rozloučil snajpr Lukáš Žálčík (na snímku). Po čtyřech osobně
velmi povedených letech dal Hané vale a přesouvá se do rodného Šumperka. Tomu se nyní bude snažit pomoct udržet Chance
ligu a případně zaútočit na play-off. S odchodem zkušeného
forvarda tým opouští také poslední velká osobnost, která třeba
v roce 2019 v natřískaném kádru působila.

roků, tak jsou nároky větší a větší.
A já se s tím snažím poprat, jak to
umím. V Prostějově už nároky byly
opravdu velké. Ale hra se mně osobně nijak zvlášť nezměnila.“
yy Je něco, na co budete v souvislosti s Prostějovem vzpomínat vůbec nejraději?
„Asi lidé, se kterými jsem se na
Hané potkal, i když už jsem s nimi
letos nehrál, tak jsme pořád v kontaktu. A samozřejmě některé zápasy, na které přišlo hodně lidí, na to
rád vzpomínám. Jak už je to derby,
tak to bylo krásné jak v Prostějově,
tak v Přerově.“
yy Které další nabídky jste měl,
přemýšlel jste i nad nimi?
„Určitě jsem nějaké měl. Měl jsem
taky dost času si zvážit pro a proti.
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úplně jiný.
„Je třeba říct, že tým je úp
Dodneška bylo podepsáno
podepsán osm
jsou nejnebo devět hráčů a další js
kolik hráčů
spíš v jednání. Nevím, koli
zůstane. Naz toho minulého roku zůsta
víc přišel nový trenér. Tým je tak
tom, jaký
zcela jiný. Nedá se bavit o to
jaký bude
byl ten předešlý rok a jak
tento.“
yy Jaké jsou pocity při návratu
do rodného města?
vracím se.
„Troška nostalgie tam je, vr
Zažil jsem dobré sezóny a tteď hlavně doufám, že se vrátí ddiváci na
sstadiony,
stadi
ony, aby to bylo kkompletní. Přišlo mi totiž, že je
j jedno,
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Foto: Josef Popelka

PROSTĚJOV Seznam hráčů, kteří opouští Jestřáby, je stále delší.
A platí to i po minulém týdnu. Po
Reném Pieglovi, Tomáši Drtilovi
nebo Lukáši Žálčíkovi je to navíc
další opora – útočník Dominik
Hrníčko. Pětadvacetiletý forvard
odchází po dvou kompletních sezónách, v nichž odehrál celkem 78
zápasů. Zaznamenal v nich velice
slušných 67 bodů a patřil za poslední dva ročníky k nejproduktivnějším a taky k nejvytěžovanějším forvardům. Evidujeme tak již
osmý odchod z jestřábího hnízda.

Odchází produktivní pracant Dominik Hrníčko

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
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CHANCE LIGA - FINÁLE
3. zápas: Jihlava – Kladno 2:5 (1:2, 1:2,
0:1). Stav série: 2:1. Branky: 1. Lichanec
ýDFKRWVNê 6WUHMþHN   3HNU =DGUDåLO  ±  0HOND )U\H 0LNOLã   0DFKDOD
3OHNDQHF 3OHNDQHF 6QXJJHUXQG 
0DURV] 3OHNDQHF6QXJJHUXQG 0DURV]
6QXJJHUXQG 
4. zápas: Jihlava – Kladno 1:2 PP (0:0, 0:0,
1:1 – 0:1). Stav série: 2:2. Branky:)URQN
ýDFKRWVNê ±-iJU 6QXJJHUXQG3OHNDQHF .XEtN 0LNOLã 
5. zápas: Kladno – Jihlava 1:2 (0:0, 1:1,
0:1). Stav série: 2:3. Branky:.XEtN 0HOND5DþXN ±3HNU ýHUQêýDFKRWVNê 
-LUiQHN +DYUiQHN/LFKDQHF 
.$03ĜÌã7Č
Finále - 6. zápas: úterý 27. dubna, 17.30
hodin:-LKODYD±.ODGQR
)LQiOHSĝtSDGQë]iSDVÿWYUWHNGXEna, 18.00 hodin:.ODGQR±-LKODYD

Ostrava, Prostějov (son) – Současný trend četných změn na soupiskách prvoligových oddílů mezi
sezónami potvrzuje též aktuální
dění v táboře hokejistů Poruby.
Stejně jako u obou hanáckých arcirivalů i tam sčítají odchody početného zástupu plejerů. S HC RT
TORAX se loučí gólmani Frederik
Foltán a Jakub Kašpar, beci Jakub
Teper, Tomáš Pastor a Dominik
Rudl i forvardi Marek Sikora, Jan
Hudeček, Adam Raška a Lukáš
Klíma. V součtu to dělá devět
hráčů, kteří ze služeb semifinalisty Chance ligy naberou jiný směr.
„Další hráči však zůstávají, s některými o jejich setrvání ještě jednáme. Stejně jako o posilách. Věříme,
že se nám podaří vyztužit hlavně
ofenzivu mužstva,“ uvedl porubský
generální manažer Pavel Hinner.

9ÙSURGHMWDNÅY3RUXEÈ

Havířov, Prostějov (son) – Kdo
ze stávajícího kádru zůstává u zklamaných hokejistů Havířova, kteří
v Chance lize mužů ČR 2020/21
překvapivě nepostoupili do play-off? Dosud byla odtajněna jména
čtyř hráčů. Jsou jimi mladý brankář Marek Štipčák, zadák Jaroslav
Mrowiec, útočník Jakub Mrva.
A rovněž kapitán Jan Maruna.
Zkušený dvaatřicetiletý útočník
podepsal s vedením AZ novou
roční smlouvu s opcí a naváže
tak na předchozích čtrnáct sezón
strávených v dresu milovaného
klubu, za nějž odehrál dohromady
skoro pět stovek soutěžních utkání! A další tedy ještě přidá. „Letos
se nám bohužel vůbec nedařilo
a vyžrali jsme si to od začátku až
do konce. Musíme se co nejlépe
připravit na příští ročník, zlepšit je
potřeba úplně všechno,“ zdůraznil
Maruna po stvrzení svého pokračování na severu Moravy.

9+DYÉÔRYÈXGUzHOL
NDSLW½QD

Přerov, Prostějov (son) – Nejen
prostějovský hokej aktuálně přichází o celou řadu svých hráčských
opor. Podobně masivní výprodej
teď zažívají také v konkurenčním
Přerově, který informoval o odchodu hned deseti svých plejerů
z uplynulé sezóny. Jinam míří gólman Martin Holík, obránci Mikuláš Zbořil, Lukáš Forman, Tomáš
Dřímal a útočníci Vlastimil Dostálek, Jiří Goiš, Darek Hejcman,
Radek Číp, Jan Štefka i Rok Macuh. Zpět do mateřských klubů
se navíc vrací trio Jan Mlčák, Jiří
Suhrada a Matěj Sebera. „Bohužel
odchody ke sportu patří. Obzvlášť
pokud je klub nahoře, tak jsou
jeho hráči víc vidět. Někteří kluci
dostali lukrativní nabídky, kterým
se nedá konkurovat, jiní by třeba
neměli takovou roli v týmu, jakou
by si sami představovali. A cítili,
že potřebují změnu,“ zdůvodnil
citelný exodus sportovní manažer
Zubrů Pavel Hanák.

9HONÙSÔHURYVNÙH[RGXV
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rozhovor večerníku

vizitka

jeden se nepodařilo splnit, proto nikdo nemůže být spokojený.“
yyUž jste si popsal příčiny takového výsledkového propadu?
„Těch příčin bylo více, jejím společným jmenovatelem je covid. Pandemie nám vše nabourala. Nejen ze
sportovního pohledu. Naši partneři
museli řešit jiné věci než basket.
Proto jsme například museli pustit
klíčového hráče Lukáše Palyzu do
Nymburka. K tomu se přidaly zdravotní problémy. V úzké rotaci nešlo
zraněné hráče nahradit.“
yySezóna byla těžká pro všechny kluby, řada z nich situaci zvládla lépe. Proč se to nepovedlo Olomoucku?
„Není snadné to vysvětlit. Kdo sport
nedělal, těžko to pochopí. Podívá se
na tabulku a řekne si, že jsme prostě
prohráli víc zápasů než ostatní. Už
nevidí ten řetěz událostí, který výsledky ovlivnily. Uvedu jeden příklad za všechny. Prakticky všechny
kluby prošly covidem a následnou
karanténou. Některým byly jejich
zápasy odloženy, jiným ne. Nám se
třeba stalo, že jsme hráli ligu dva dny
po návratu z karantény. Prakticky
bez tréninku, což se podepsalo pod
výsledek. Jiní soupeři dostali týden,
aby se vrátili do nějakého rytmu. To
je prostě fakt.“
yy Byly tedy některé týmy zvýhodněné?
„To ne, pro vedení soutěže bylo
opravdu složité hledat náhradní termíny. Některé týmy měly prostě více
štěstí, záměr to ale rozhodně nebyl.
Všem šlo především o to, aby se soutěž dohrála. Nikdo nechtěl další ročník bez řádného play-off a dekorování plnohodnotného mistra.“
yy Zmínil jste štěstěnu. Byla
k vám tentokrát otočená zády?

✓ narodil se 29. ledna 1966 v Olomouci
✓ aktuálně sportovní manažer
BK Olomoucko, týmu působícím
od roku 2017 v Prostějově
✓ bývalý basketbalista na postu pivota,
reprezentant České republiky
✓ mistr České republiky s Opavou a stejným klubem i trojnásobný vítěz
Českého poháru
✓ na tuzemském poli oblékal dresy Olomouce, Nového Jičína, Opavy, Blanska
či BK Prostějov C (oblastní přebor 2005-2006)
✓ v rámci zahraničních angažmá hrál za maďarský Videoton Székesfehervár
a rakouský UKJ Mistelbach
✓ po ukončení profesionální kariéry zůstal u basketbalu, působil jako trenér
a na manažerských pozicích u prostějovských Orlů a v Olomouci
✓ otec ligového basketbalisty Davida Pekárka, v ročníku 2020/21 taktéž
hráčem BK Olomoucko
zajímavost: vedle BK Olomoucko působí i jako trenér a generální manažer
prvoligového týmu Basketbal Olomouc

MICHAL PEKÁREK

yy BK Olomoucko se nepodařilo postoupit ani do předkola
play-off. Vnímáte to jako velký
neúspěch?
„Jinak se to ani brát nedá, přestože
bychom našli řadu polehčujících
okolností. Před sezónou se tým
omladil, v sestavě bylo méně zahraničních hráčů. To vše jsme vnímali,
přesto se kádr skládal tak, aby mohl
útočit na postavení v horní polovině
tabulky. Cílem byl postup do nadstavbové skupiny A1 a účast v závěrečném turnaji Českého poháru. Ani

Ladislav
Valný

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

PROSTĚJOV Extrémně těžkou
sezónu mají za sebou basketbalisté BK Olomoucko. V průběhu
soutěžního ročníku 2020/2021
museli překonávat řadu těžkostí.
Kromě přerušení sezóny se klub
potýkal s dalšími problémy. Kádr
oslabily odchody klíčových hráčů
z ekonomických důvodů, po základní části na vlastní žádost skončil trenér Predrag Benáček. Mladá
sestava se sice v nadstavbové části
výsledkově zvedla, stačilo to ale
pouze na celkové jedenácté místo.
Hanáci skončili jedinou příčku
od postupu do předkola play-off. „Sezóna byla odrazem doby.
Partneři, kteří basketbal podporují, byli covidem poznamenaní.
Proto přišly finanční problémy
a jsme rádi, že tým sezónu vůbec
dohrál,“ konstatuje sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek (na snímku).

yyMladíků v kádru bylo opravdu hodně a vesměs dostávali minuty na palubovce. Je to největší
pozitivum končícího ligového
ročníku?
„Pro naše mladé kluky to byla velká škola. Pochopitelně někdy
ěkdy chyy
bovali a nedokázali udržet
et stabilní
výkonnost. Ukázali ale, že mají
před sebou zajímavou budoucnost
doucnost
a můžou z nich vyrůst kvalitní
alitní hráči pro nejvyšší soutěž. Všichni se
herně posunuli. Sportovně
ně sezóna
nedopadla dobře, z pohledu
edu vývoje hráčů ale byla úspěšná. Byť velké
nasazení mladíků bylo někdy
kdy vynuceno okolnostmi.“
yy Souhlasíte s tím, žee se zlepšovali i o něco zkušenější,
ší, přesto
stále mladí hráči?
„Je to pravda. Opravdu není
ní obvyklé,
aby pozvánku do reprezentace
ntace dostali dva basketbalisté z klubu,
ubu, který
je v tabulce dole. František
ek Váňa
se stal i kapitánem, dostal hodně
naloženo. V další kariéře see mu
to bude hodit. Oporou see stal
David Pekárek, tomu takéé sezóna hodně prospěla. Ročník
čník
pomohl i zkušeným. Radovan
van
Kouřil se vracel po nepříjememném zranění a v závěru sezóny
ny
se dostal do velké formy, což
ož
teď ukazuje v Opavě. Potvrdidi-lo se, že všechno zlé je k něěčemu dobré.“
yyV nadstavbové částii tým
dokázal vyhrávat a bojoval
oval
i o postup do předkola playy
-off. Proč to nakonec nevyy
šlo?
„Sport je v tomto ohleduu neúprosný. Je dobře, že se tým
m nevzdal a chtěl uspět. Pral se o každý
úspěch, i když je třeba přiznat,
iznat, že
v nadstavbě nehrál proti těm
m nejlepším. Ztráta na desátou příčku
ku ale byla
příliš velká. Když chcete v dlouhodobé soutěži uspět, musíme vyhrávat
celý rok. Tak to prostě funguje.“
yyV zákulisí se hodně přetřásá
budoucnost klubu. Zůstane Olomoucko v nejvyšší soutěži?
„V těchto týdnech se o tom usilovv
ně jedná na všech frontách. Všichni
dělají maximum, abyy
klub v Kooperativa
NBL nastupoval
také v příštích sezónách. Jednou
z možností je stěhování týmu do
Olomouce. Byla
by velká škoda,
kdyby elitní soutěž z regionu zmizela. Basketbal tady má
velkou tradici i základnu.“

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

V těchto týdnech se o tom usilovně jedná
na všech frontách. Všichni dělají maximum,
„S ohledem na plný
návrat
školáků ale na
tom
nejsme dobře,“
aby klub
v Kooperativa
NBL
nastupoval
také
upozorňuje hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek
v příštích sezónách. Jednou z možností je
stěhování týmu do Olomouce. Byla by velká
škoda, kdyby elitní soutěž z regionu zmizela.
Basketbal tady má velkou tradici i základnu.

„Pět nebo šest zápasů v základní části jsme prohráli o jeden, dva nebo
tři body. O jedinou střelu. Kdyby
bylo štěstí na naší straně, hrál by tým
vyřazovací část soutěže a možná by
postoupil i do nadstavbové skupiny
A1. V některých utkáních jsme měli
i poslední střelu, která skončila na
obroučce. O vítězi rozhodovaly centimetry, tedy štěstí. Nám tentokrát
příliš nepomohlo.“
yy Říká se, že štěstí přeje připravenému. Nebyli jste tedy dostatečně připravení?
„To bych neřekl. Ale můžu zmínit
ještě jednu zajímavou věc. V základní části jsme odehráli jediné utkání
kompletní. Vždy byl někdo zdravotně mimo a většinou šlo o hráče
základní rotace. To mělo také vliv na
řadu výsledků.“
yy Těžkou zkouškou pro celou
sestavu byla dlouhá série porážek.
Neměl jste strach, že už se tým vůbec nezvedne?
„Strach ne, protože jsem viděl, že
hráče porážky štvou. Že se s nimi
nehodlají smířit. Nikdo neměl hlavu dole. Navíc jsme neprohrávali
o třicet bodů. Do každého zápasu šli
všichni naplno s touhou vyhrát. Proto jsem neměl obavy, i když porážky
každého trápily a nálada v kabině nebyla vždy ideální.“
yy Po základní části skončil na
vlastní žádost trenér Predrag Benáček. Zaskočilo vás to hodně?
„Cítil se unavený, na toto rozhodnutí měl plné právo. Využil možnost,
kterou měl zakotvenou ve smlouvě. V klubu odvedl velký kus práce.
S Olomouckem hned v první sezóně
postoupil mezi nejlepší šestku, další
rok už tým získal medaili, ke které
měl našlápnuto také v minulé sezóně, která se nedohrála. Týmu dal
hodně. Je to výborný chlap a přítel.
Myslím si, že se k trénování vrátí,
basketu má stále co dát.“
yy V klubu nakonec předčasně skončil i Nemanja Bezbradica,
pivot s euroligovými parametry.
Zklamal vás svým přístupem v některých zápasech?
„S Nemanjou to bylo složité... Předně je třeba říci, že kdyby se nevracel
k basketbalu po těžkém zranění, nehrál by českou ligu, kterou dovednostmi převyšuje. V řadě případů
nám pomohl a utkání odtáhl. Ale
postupně jeho zájem o výsledky
opadal. Hádal se s rozhodčími, nebránil a v útoku si bral těžké střely,
i když se mu nedařilo. Několikrát
jsme spolu o tom všem mluvili. Měl
svoji hlavu a tak byl rozchod nejlepším řešením. Uvolnil se prostor pro
mladé kluky a ti mohli sbírat zkušenosti.“

PŘÍRŮSTKŮ COVID-19

Sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek hodnotí uplynulou sezónu

čekáme,“ řekl exkluzivně Večerníku
náměstek primátora Prostějova Jan
Krchňavý. „Pokud PCR testy nákazu
u dětí potvrdí, budou ředitelé školek
a školy postupovat přesně v souladu
s ministerským manuálem. Ano, hrozí
i to, že celá třída půjde do karantény,“
dodal ještě Jan Krchňavý.
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Znovuotevření podle vlastních
slov konzultoval i s kompetentními
pracovníky města. Nyní bývá areál
znovu přístupný, a to pod bedlivým
dozorem správce areálu. A lidé toho
využívají, první týden sem vyrazili
rodiče s dětmi, ale také dvojice na
běhání, skákání, míčové hry. „Myslím, že zatím je to využito rozumně,
tak doufejme, že aspoň ty po pohybu
nejhladovější, jsme uspokojili,“ doufá
Halaš. A apeluje na všechny, aby byli
při pohybu v areálu vzhledem k epidemické situaci k sobě ohleduplní.
(sob)

mládežnický hokejový trenér Prostějova Michal Janeček. „Mám akorát
obavy, že nás někdo vyžene ze sportoviště,“ potvrzuje mimoděk slova
Lubomíra Keluce o samovolném
rozvolňování opatření ze strany lidí.
Také lukostřelci už se chystali začít
s tréninky. Je co dohánět. Oddíl pořádá mistrovství ČR v lukostřelbě,
chystá reprezentanty i své mládežnické naděje. „Jsem z toho docela zklamaná. Pokaždé uvádí něco jiného, informace se mění z hodiny na hodinu.
Je to pro nás dost nevýhodné,“ uvedla
předsedkyně oddílu Magda Robová
s tím, že trénovat začali.
Ukazuje se, že kromě rozvolnění
opatření si často sportovně činní
lidé přejí hlavně to, aby byl ve vládních nařízeních pořádek, ne neustálé zmatky a změny.
(sob)
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„Pokud se nepolepšíte a nezačnete
opatření dodržovat, budete muset
nosit roušky i v létě!“ Tak zachytila
média jeden z prvních výroků ministra zdravotnictví Petra Arenbergera.
Snad to trochu zjednodušila, snad
se ministr nechal unést okamžikem
a novou funkcí. Faktem ale je, že pokud něco podobného prohlásil, je pan
ministr zcela mimo realitu.
Nařizuje totiž něco takového v době,
kdy už velká většina z nás ani nepředstírá, že dodržuje všechna opatření
vlády. Lidé začali ve velkém výletničit
ještě před otevřením zoologických zahrad. Domácí mejdany a večírky? Nic
nového pod sluncem. Pro někoho jsou
nyní snad ještě lákavější, však víte, co
se říká o zakázaném ovoci… Sportování? Taky nevadí, lidé, pokud nutně
nemusí do haly nebo na stadion, si
poradí. A je skoro až potěšující, kolik
jich vyhnaly dlouhé lockdowny ven
od obrazovek.
A pak jsou tu ony respirátory nebo
také náhubky, jak se jim často módně
říká. „Byl jste někdy na ulici?“ chtělo
by se zeptat ministra. Těžko říct, co
v Praze. Ale v menších městech na ulicích nosí respirátory ani ne čtvrtina
lidí. Je samozřejmě vidět určitá ohle-

Ministerstvo průmyslu a obchodu
(MPO) začalo minulé pondělí 19.
dubna přijímat žádosti do nového
plošného kompenzačního programu COVID – Nepokryté náklady.
O dotaci mohou podnikatelé žádat
prostřednictvím informačního systému AIS MPO, který znají z dřívějších programů, a to do 19. července.
Program je alternativou kompenzace COVID – 2021, v němž příjem
žádostí začal před týdnem.
V programu COVID – Nepokryté
náklady mají podnikatelé nárok na náhradu 60 % z neuhrazených nákladů
za 1. čtvrtletí tohoto roku. U obou
programů je podmínkou pokles tržeb o alespoň 50 % vůči loňskému
nebo předloňskému roku, podle
toho, co bude pro firmy výhodnější.

Na program vláda vyčlenila 6 mld. Kč.
MPO začne prostředky vyplácet hned
po notifikaci Evropské komise.
Pomoc se týká rozhodného období
od 1. ledna 2021 do 31. března 2021.
Výše podpory činí 60 % nepokrytých
nákladů (ztráty), respektive 40 %
pro podnikatele s majetkovou účastí
státu nebo územního samosprávného celku ČR.
Program je určen pro podnikatele,
kteří se za rozhodné období nachází
ve ztrátě a prokáží pokles obratu během tohoto období oproti srovnávacímu období alespoň o 50 %. Jako
srovnávací období si žadatel zvolí buď
období od 1. ledna do 31. března
2019, nebo od 1. ledna do 31. března 2020. Podnikatelé, kteří zahájili
činnost až po 1. lednu 2020, si jako

srovnávací období mohou zvolit
kterékoliv tři po sobě jdoucí měsíce
v roce 2020.
Podnikatelé si tedy budou moci vybrat ze dvou dotačních titulů. Platí, že
souběh obou dotací není možný, jde
o alternativní způsob pomoci. Žádosti
se budou podávat přes informační systém AIS MPO, který znají žadatelé už
z předchozích programů.
Podrobnosti najdou podnikatelé na
www.mpo.cz/naklady či v letácích, které jsou ke stažení na webu MPO. Dotazy lze posílat na e-mail covidnaklady@
mpo.cz, poradí i linka 1212. S přehledem programů pro firmy a OSVČ, které lze čerpat v současné době, a to nejen
v gesci MPO, se lze seznámit na
www.mpo.cz/koronadotace.
TZ HK ČR a MPO
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Prostějovsko (sob) - Částečné rozvolnění prospívá čtenářům, především
pak knihovnám. Právě ty mohly být
od předminulého 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.

Knihovny jsou
koneènì otevøené

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.

Lidé potìšili
zdravotníky

Kostelec na Hané (sob) - S opatrností a postupně. Tak sociální zařízení
uvolňují opatření proti koronaviru. Zejména návštěvy. Například v Kostelci
na Hané se nyní pochopitelně potýkají
s obrovským zájmem o návštěvy svých
klientů. A tak domov přistoupil k jejich
rozšíření. „Od sedmadvacátého dubna
jsou umožněny návštěvy také každé
úterý. Pro velký zájem jsou v rezervačním systému termíny návštěv vypsané
až do konce května,“ hlásí domov na
svých internetových stránkách.

Domov pro seniory
rozšíøil návštìvy

Němčice nad Hanou (sob) - Většina
míst je nadále zavřená, možnosti trávení volného času omezené. A to i přes
drobná rozvolnění opatření. Kam tedy
na procházku, co dělat? Odpověď dává
Facebook města Němčice nad Hanou. Ten rozjel seriál o místech, kam
je možné se z města v klidu dopravit
po svých. Tentokrát nabízí vycházku
směrem k potoku Žlebůvka a jeho
prameni, který se nachází ve směru na
Prostějov. Tak příjemnou procházku!

Nìmèice lákají
na procházky

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

duplnost – když někdo respirátor má,
ti bez něj si buď drží odstup, nebo si
ho též nasadí. A nadále platí, že lidé
nosí, někdy skoro až ze zvyku respirátory v uzavřených prostorách, kde je
více osob. To berou jako racionální.
Ale respirátor venku, na liduprázdné
ulici nebo v parku? Ve dnech, kdy je
stále tepleji? Už jen letmý pohled.
Ministr zkrátka vůbec nepostřehl, že
výhrůžky už neplatí. Vzkazovat, aby
lidi dělali ještě za pár měsíců něco, co
velká většina už teď nedodržuje. Jaký
to asi může mít účinek? Nulový. Vláda dávno navíc promrhala politický
i morální kredit na to cokoli během
současné krize nařizovat, stát jede
fakticky samospádem. Jedna ministrova věta nicméně znovu připomněla, jak moc je česká vláda odtržena
od reality.

lidi se rozvolnili sami

Michal SOBECKÝ
M
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nějaká politická hra, která má podpořit očkování,“ říká například kostelecký fotbalový trenér Lubomír
Keluc.
Je viditelně rozezlený. Zatímco se
s týmem těšil na nástup na hřiště,
klub o něm informoval i na svém
Facebooku, za pár dnů bylo vše
úplně jinak. „Nedopadne to dobře.
Tlak od sportovců bude tak silný, že
jim nic jiného nezbyde. Lidé začnou
všichni fungovat a přestanou řešit
zákazy. Vláda si dělá, co chce, už to
dost hraničí. Je to příliš velký nápor
na psychiku. Přehání to,“ pokračuje
Keluc.
Není sám. Sportovci napříč kluby
jsou buď rozzuření, nebo rezignovaní. „Samozřejmě nevím, co vlastně
můžeme a co ne. Nicméně my jsme
trénovat začali a uvidíme,“ uvedl

U<IµUJMJQÑQ@G@OJàI@n@OüÁ
PROSTĚJOVSKO Naděje, která
zhasla velice brzy. Tak vnímají
mnozí sportovci dění minulého
týdne. Vláda jim ještě před pár
dny dávala šanci na návrat, nyní
se ale zdá, že výkonnostní a mládežnický sport na 99 procent rozeběhnuté sezóny nedohraje.
Reakce na sebe nenechaly dlouho
čekat. Ostře se proti tomuto názorovému veletoči ohradila Česká
unie sportu nebo Fotbalová asociace České republiky. Ostrými výroky nešetří ani někteří sportovci na
Prostějovsku – řada klubů už připravovala sportoviště a areály. Nyní to
vypadá, že zbytečně.
„Mně už, co se týká naší vlády, nepřekvapuje vůbec nic. Pokud jsou
lidi testování v práci, děti ve školách,
máte negativní test, tak tam už je asi

&CX[LCMQRąKd%GP÷O÷UVCqPCTG¾NEG\CVÊOPGéGMGLVG2TXPÊURQTVQXEKWåUGOXwCM
X[TC\KNK
(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

PROSTĚJOV Alespoň několik
drobných zlepšení přineslo postupné rozvolňování, i když nepříliš
výrazné. Jedním z nich je i otevření
mnoha venkovních areálů.
Zatímco tak třeba ovál na ZŠ v ulici Dr.
Horáka je průběžně přístupný už několik týdnů, nyní lidé mohou i na ZŠ v ulici
Melantrichova nebo taky na atletický ovál
a venkovní hřiště areálu za reálným gymnáziem. „Otevřeli jsme ho s ohledem na
to, že sportování venku je možné. Samozřejmě ti, kteří tam jdou, se musí řídit aktuálně platnými opatřeními,“ uvedl ředitel
gymnázia Rostislav Halaš.

ská zařízení jmenovat nechci, protože
by tak mohla vzniknout zbytečná panika mezi rodiči. Zároveň zdůrazňuji,
že jde zatím o pozitivitu na základě
provedených antigenních testů, které
ještě nemusí být vypovídající. Všechny tři děti posléze absolvovaly ještě
PCR testy a na jejich výsledky dosud

2QXKPPÆCPVKIGPPÊVGUV[RTQM¾\CN[P¾MC\WEQXKFWFXQWF÷VÊXRTQUV÷LQXUMÚEJOC
VGąKPM¾EJCVCMÆWåKWLGFPQJQå¾MC\¾MNCFPÊwMQN[
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EXKLUZIVNĚ
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Náměstek primátora pro školství
v Prostějově Jan Krchňavý informoval o dvou pozitivních testech v mateřinkách už v úterý prostějovské
zastupitele. V pátek pak Večerníku
potvrdil, že další případ eviduje město na základní škole. „Jsou to velice
nepříjemná zjištění, ale tak to prostě
je. Pozitivní testy na covid-19 se zatím
týkají dvou předškoláků v mateřských
školách a jednoho žáka z prvního
stupně základní školy. Konkrétní škol-

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Sítem povinných
antigenních testů na covid-19 neprošly podle informací Večerníku
už tři děti v prostějovských školských zařízeních. Pozitivní testy
měli dva předškoláci v mateřských
školách, třetí nakažené dítě přibylo po čtvrtečních testech na jedné
ze základních škol!

Veřejnosti se otevřely
další sportovní areály

poslední týden rapidně zvýšil počet
případů jihoafrické mutace, která je
už diagnostikována u čtyřiceti osob.
Situace v tovačovském sociálním
zařízení se už podařila stabilizovat,
došlo však k nákazám tohoto typu
mimo podobná zařízení. A pak jde
o plný návrat dětí do školních lavic.
Ten je možný zatím pouze ve třech
krajích v republice, bohužel v Olomouckém kraji stále nikoliv. V přepočtu aktuálně nakažených osob na
sto tisíc obyvatel totiž tento limit
překračujeme dvouapůlnásobkem,“
zmínil podstatná fakta Suchánek, jehož se Večerník ještě na závěr zeptal,
zda rozvolnění, která vláda naplánovala na příští týdny, považuje za
vhodná? „Za mě osobně říkám ano!
Ale je to jen pohled můj a já nejsem
lékař ani epidemiolog. Tvrdím ale,
že pokud tato rozvolnění mají dopadnout bez následků, musí se lidé
naučit dodržovat veškerá proticovidová opatření. Zatím mám totiž
pocit z těchto dnů a týdnů, že lidé
nedodržují takřka nic,“ poznamenal
hejtman Olomouckého kraje.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
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V KRAJI POKRAČUJE SNIŽOVÁNÍ POČTU
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a chystají se na sad (!, (!6Û+"*6\

BYLI JSME
U TOHO

HRADČANY - KOBEŘICE Po celé České republice se v dubnu
koná akce Ukliďme Česko. Na některých místech ale lidem tato„jednorázovka“ nestačí a pustili se do čištění okolí svých domovů znovu. Jedním z nich jsou i Hradčany-Kobeřice. V obci
se totiž rozhodli, že by okolí zdejšího zatopeného lomu mohlo
prokouknout. A zase jednou připomínat ono přitažlivé místo,
kam se chodilo na romantické procházky a za koupáním.

1MTCwNQXCEÊURQNGMUGEJ[UV¾QDPQXKV\CPGFDC
PÚUCFPCEJ¾\GLÊEÊUGPCFOÊUVPÊJCUKéUMQWP¾
FFTåÊMVGT¾XOKPWNQUVKHWPIQXCNCLCMQMQWRCNKwV÷
Foto: Facebook

&QDTQXQNPÊMčO UG PC P÷MQNKMC UD÷TPÚEJ OÊU
VGEJRQFCąKNQUGUDÊTCVEGNMGOMIQFRCFW
Foto: Facebook

LEŠANY Zatímco v Prostějově
se pořádně uklízelo až koncem
dubna, v mnoha menších obcích
proběhla stejná akce již na konci
předchozího měsíce. Za příklad
mohou sloužit Lešany, kde si organizaci vzal pod svá křídla stále
aktivnější Okrašlovací spolek.
Ten nyní připravuje zajímavou
novinku.

„„Do akce Ukliďme Česko se v Leššanech zapojilo jedenatřicet dobrrovolníků, kteří sesbírali celkem
ddvanáct set kilogramů všemožného
odpadu. Všichni zúčastnění dbali
na dodržování platných hygienických nařízení,“ informoval Milan
Mihalčin z pořádajícího Okrašlovacího spolku Lešany, který připravuje další novinku. „Náš spolek si pronajal sad nad koupalištěm. Chceme
jej během následujících let obnovit
a vytvořit krásné místo k procházkám, rozjímání a odpočinku nejen
pro obyvatele Lešan,“ nastínil zajímavé plány Milan Mihalčin. (mls)

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
A tak mnozí místní popadli hrábě, další
nářadí a taky nezbytné pytle na odpadky
a vyrazili. Včetně starostky Zuzany Weinlichové. „Přišli ti, kteří chodí na podobné
akce častěji. Přišlo jich ale trochu míň než
na akci Ukliďme Česko. Je to lepší, než
aby to dělali obecní zaměstnanci, kteří
jsou jen tři. Ti by to dělali týden,“ poznamenala starostka, která se stejně jako dalších více než dvacet lidí chopila nářadí. Je
zde co hrabat, na zemi leží spousta větví,
listí, mechu, ale také odpadu jako sklo,
plechovky, víčka od PET lahví. „Řadu let

tu bylo mrtvo. Za mých mladých let tady
ale bývalo pořádně rušno. Pak se zde našla mrtvola a všechno utichlo. Většina si
navykla sem vozit nepořádek, tak jsme
prostor zatarasili. Přes zimu došlo na
hrubé čištění,“ říká Zuzana Weinlichová
s tím, že je ještě potřeba úklid místa dotáhnout do konce.
To bude jednou sloužit na procházky.
Ostatně k tomu láká i pěkný výhled do
lomu. „Chodíme sem na akce. Pamatuji
si, když to tu ještě fungovalo. Bude to fajn,
takové místo na procházky,“ říká jedna
z brigádnic, která se představuje jako
Marcela. O kus dál se činí také postarší
muž. Záhy se dovídáme, že se jmenuje
František Muller a do obce se přistěhoval před rokem. Jak se ukazuje, rychle
se zapojil do místního dění. „Je to moc
fajn. Takový nádherný kousek přírody,

FOTOGALERIE

klikni na
www.vecernikpv.cz
&GUÊVM[FQDTQXQNPÊMč.KFÆ\*TCFéCP-QDGąKEXUQDQVWRQOQJNKU×RTCXQWQMQNÊ\FGLwÊJQNQOW
Foto: Michal Sobecký

třeba pro děti na procházky. Prokouklo
to, už od silnice je to znát,“ říká, když si
dává krátkou pauzu. „Jsem zde v obci
rád. Jsou tu moc fajn sousedé, pořád se
tady něco děje,“ povídá spokojeně. Záhy
se ale vrací k práci, zbývá jí ještě dost.
I protože plány s malou plošinou nad
lomem a se zdejším lesíkem jsou velké.
„Tam bude přírodní hřiště na volejbal.
A tam vzadu, co je v zemi skruž, přibyde ohniště s okolním posezením.
V plánu je i altán, lavičky a prostor na
procházky. V těchto místech vznikne prostor pro koupající,“ ukazuje
postupně starostka Weinlichová.

A skutečně z plošiny pár metrů nad
lomem vede kamenitá stezka dolů
k vodě. Zatímco si zde pracanti chladí vodu a pivo, jednou se sem můžou
vrátit plavci. I nepříliš lákavě vypadající voda sem tam nějakého přitáhne.
„Sám nad tím přemýšlím. Člověk už má
strach z hloubky, ale láká mě zaplavat
si. Někteří už sem chodí. Před čtrnácti
dny jsem pár otužilců viděl,“ konstatuje Muller. Bude to chtít ale ještě hodně
času, než se z místa znovu stane destinace oblíbená rekreanty a plavci. „Ano, je
to práce na několik let. Ale začali jsme,“
loučí se s úsměvem starostka.

èCTQF÷LPKEGOCLÊQR÷VWVTWOMísto nich bude tøeba pátrací hra
V Čechách pod Kosířem přichystají tematickou vycházku zámeckým parkem

PROSTĚJOVSKO Tohle bude
mnohým hodně chybět! Z pálení
čarodějnic se v posledních letech
stala jedna z nejoblíbenějších událostí konajících se téměř v každé
obci v regionu. Přestože je koronavirová epidemie aktuálně na masivním ústupu, stejně jako loni ani tentokrát vládní opatření neumožní
čarodějnice uspořádat. Nicméně
udržet lidi zavřené doma bude i na
základě zvyšujících se teplot stále
obtížnější. I proto aktivní pořadatelé již vymýšlí celou řadu alternativ.
Zřejmě nejznámější pálení čarodějnic
se již od roku 1999 konají v Plumlově v režii věhlasného Spolku Plumlovských nadšenců. Slet původně
pořádaný na zámku se v průběhu let
přesunul do kempu Žralok a i díky
vystupování známých muzikantů se
z něj stala jedna z nejnavštěvovaněj-

ších akcí v regionu. Letos však musela být bez náhrady zrušena. „Čarodějnice nebudou a bojím se, že se to
letos bude týkat všech větších akcí.
Naše vláda se rozhodla hodit kulturu
i sport přes palubu a nechat je tam,“
posteskl si za organizátory Marek
Otruba, jehož se Večerník zeptal, zda
spolek přece jen nechystá nějakou
alternativu. „Čarodějnice jsou pevně
spjaté s konkrétním termínem, takže
jejich případný přesun je nemyslitelný,“ reagoval Otruba, který přece jen
doufá, že se alespoň menší akce budou moci v létě konat. „Možná uděláme nějakou zábavu a budeme se těšit
na Pohádkový les, který se i loni velmi
vydařil. Jeho princip je takový, že by
mohl obstát i při případném omezení
počtu osob na jednom místě,“ zvěstoval alespoň jednu dobrou zprávu
Marek Otruba.

V URÈICÍCH

CHYSTAJÍ
SETKÁNÍ U OHNÌ

naopak rozhodli na zámku v Čechách pod Kosířem. Na oba dva dny
nadcházejícího prvního květnového
víkendu zde připravili tematickou
pátrací hru na téma filipojakubské

noci, která každoročně připadá právě na noc ze 30. dubna na 1. května.
„Děti, možná i dospělí, se zabaví,
projdou a třeba se i něco zajímavého dozvědí. V okénku kavárny na ně

budou čekat nějaké ty lektvary a další dobroty,“ zvou pořadatelé s tím, že
stezku bude možné navštívit po oba
dva dny od 10:00 do 16:00 hodin.
(mls)

Nemenší oblibě se čarodějnice těšily
také například v Určicích, kam na ně
v posledních letech přicházelo až k tisícovce lidí. „Lidé se nás pořád ptají,
jestli něco bude. Ovšem my letos čarodějnice pořádat nesmíme. Rádi bychom třeba v průběhu května uspořádali něco podobného, tedy nějaké
setkání u velkého ohně, ale konkrétní
představu ani termín zatím nemáme,“
řekl Večerníku Jaromír Sosík, velitel
SDH Určice, které na konec letošního června chystá soutěž o Železného
hasiče.
Převléknout tradiční pálení čarodějnic do trochu jiného kabátu se
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Foto: www.prostejov.eu

i skutečným fandům adrenalinu.
„Věříme, že počasí i uvolnění vládních protikoronavirových opatření
umožní lidem stále více cestovat,
sportovat a užívat si volných chvil.
Po tak dlouhé době omezení si to

všichni zaslouží,“ navnadila Alena
Rašková, náměstkyně prostějovského primátora.
Právě Statutární město Prostějov na
fungování cyklobusu finančně přispívá.
(mls)
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PROSTĚJOVSKO Rádi byste
vyzkoušeli jízdu na některé ze tří
trailových stezek v Jedovnici? Pokud byste na ně chtěli i s kolem
vyrazit přímo z Prostějova, určitě vám pomůže cyklobus, který
je od uplynulé soboty 17. dubna
opět v provozu. O víkendu a svátcích by měl jezdit až do 28. září.
Cyklobus je vybaven přívěsným
vozíkem, jehož kapacita je 20 kol,
cyklisté si kola ve vozíku uzamykají vlastními zámky. Loni tento
speciální spoj poprvé vyrazil začátkem května, letos je to o dva týdny
dříve. Výlet jím využijí pohodáři,
kteří se nechají vyvézt na Drahanskou vrchovinu a sjedou na kolech
zpět do Prostějova, nebo i sportovci, kteří mohou brázdit kopcovitý terén nejen na Drahansku
či v oblasti Moravského krasu. Přitom se nabízí přímo v Jedovnici vyrazit na některou ze tří singletrailových stezek určených jak dětem, tak

sport
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Michal SOBECKÝ
PROSTĚJOV Hluché období nastalo letos v nižších fotbalových soutěžích.Vzhledem
k nejistotě ohledně protikoronavirových opatření nadále většina klubů jen vyčkává. A změny v kádrech jsou minimální až žádné. Přesto ale pár klubů s novinkami
přišlo. V obou případech se jedná o celky z I.B třídy Olomouckého KFS.
V případě Hané Prostějov jde zatím jen o možnou
posilu, na Facebooku oddíl informoval, že by mělo
jít o hráče z Brazílie. Blíže komentovat to ale nechtěl.
„Zatím se jedná, že s námi začne trénovat. Měl by to
být zkušenější hráč,“ sdělil pouze zdroj blízký klubu.
Konkrétnější obrysy má jiná hráčská novinka, která se týká Jesence-Dzbelu. Tým by totiž měl posílit
čtyřiadvacetiletý Ctirad Jarma. Jako poslední půso-

biště uvádí web Fotbalové asociace České republiky Hraničné Petrovice hrající třetí třídu. To už je
ale hudba minulosti. „Ještě to není vyřešené. Je to
hráč, který byl v Austrálii, vrátil se a chtěl by hrát
u nás. Zatím nevíme, na jakém postu, ale původně
je to záložník,“ konstatoval sekretář Jesence-Dzbelu Vladislav Matějka. Zdá se tedy, že se škatulata
začínají hýbat.
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KIELCE, PROSTĚJOV Podzimní stříbro Claudie Tóthové
óthové z evropskée. Na juniorském
ho šampionátu má jarního medailového sourozence.
ika Gajdová vybo-mistrovství světa 2021 v Polsku totiž boxerka Veronika
jovala pod vedením reprezentačního trenéra ČR z Prostějova Martina
ogramů!
Klíče nesmírně cenný bronz ve váhové kategorii do 60 kilogramů!
ukázat, že jee prostě lepší
Marek SONNEVEND motivaci
a že si zaslouží být naa světové bedO osmifinálové výhře talentované ro- ně. Podala skvělý výkon,
ýkon, Chiper
hovnice nad Badmaarag Ganzorig úplně přejela,“ chválilil Klíč.
byla
z Mongolska 3:2 na body jsme infor- Gajdová následně nebyla
ční
movali už v minulém vydání Večerní- daleko ani od senzační
ku. „Šlo o klíčové vítězství nad velmi finálové účasti, když ve
le
kvalitní soupeřkou, jež Verče otevíra- strhujícím semifinále
la
vzdorovala
lo cestu k cennému kovu. Věděli jsme, statečně
mistryni
že ve čtvrtfinále ji čeká papírově pozdější
schůdnější protivnice. A pokud zno- z Indie. Elitní sokyně
vu předvede, na co má, projde do se- se zajímavě krátkým
mifinále,“ řekl nám kouč Martin Klíč jménem Vinka sice zví-ítězila 4:1 na body, alee
už po návratu z Kielců domů.
Čtvrtfinálový duel zvládla jeho svě- rozjetá Češka ji donuuě ·UR÷wP¾éGUM¾DQZGTMCRąGDÊT¾RąKUNCXPQUVPÊOEGřenkyně výtečně, Cristinu Chiper tila k maximální dřině.
(QVQ(CEGDQQM
z Moldavska zválcovala suverénně „Verča měla formu, od- TGOQPK¾NWDTQP\QXQWOGFCKNK
5:0 na body. „Na jednom z nedávných vedla další super výkon a tím přispě- Bronzová placka je pro mladou
přípravných turnajů v Černé Hoře la k dost vyrovnané bitvě. Indka byla bojovnici krásnou odměnou.
Verča právě s touto Moldavankou objektivně o kousek lepší, nicméně „Ohromný úspěch! Před necelým
neprávem prohrála sporným vý- Veronika zasloužila i navzdory vyřa- půl rokem Clauda a teď Verča. Dorokem rozhodčích. Tím větší měla zení absolutorium,“ zdůraznil Klíč. sáhnout na dvě medaile z vrchol-
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ných šampionátů během poměrně
krátké doby je pro český dívčí box
věc dosud nevídaná. Máme samozřejmě velikou radost hlavně
z toho, že systematická práce na
určité úrovni k něčemu vede, což
se naplno ukázalo. Veronika je při
své váze hodně vysoká, díky tomu
má výhodu dlouhých rukou, navíc
disponuje nesporným talentem a je
i pracovitá. Proto mohla s pouhými sedmnácti oficiálními zápasy na
svém kontě dojít až takhle vysoko.
A stejně jako další naše holky má

navíc před sebou slibnou budoucnost, třeba i směrem k příští olympiádě 2024,“ nadhodil Martin Klíč.
Pro vypadnutí zmíněné Claudie
Tóthové (do 54 kilogramů) hned
na startu polského MS juniorek
měl pochopení. „Clauda se nějakou
dobu před turnajem potýkala s nepříjemným zraněním ruky, které
ji omezovalo v závěrečné přípravě
i během šampionátu. Věřím, že za
normálních okolností by Noppaket Srisawas z Thajska v osmifinále
porazila, takhle místo vítězství

prohrála po vyrovnaném průběhu
těsně 2:3 na body. Utěšoval jsem ji
pak tím, že ve čtvrtfinále by stejně
narazila na špičkovou Moldavanku,
jež celý svět dominantně ovládla.
A tím pádem by asi stejně vypadla.
Příště bude třeba mít zase větší štěstí,“
dodal prostějovský trenér s úsměvem.
Jaký bude další reprezentační program mládežnických
boxerek i boxerů ČR včetně
těch z oddílu BC DTJ Prostějov,
o tom se dočtete v příštím vydá(son)
ní Večerníku.
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Počty pozitivně testovaných na koronavirus v ČR
za poslední týdny mnohonásobně klesly, proočkovanost nejstarších generací naopak výrazně
stoupla. S ohledem na tato hygieniky sledovaná
klíčová fakta očekávali všichni normálně uvažující
lidé (rozuměj ti se zdravým rozumem), že budou
znatelněji rozvolněna veškerá opatření a konečně
půjde aspoň trochu normálně žít. Realita však bohužel vypadá stále jinak.
Co se týče sportu, před dvěma týdny po neskutečných veletočích nového ministra zdravotnictví
Petra Arenbergera (tuším už pátého za uplynulý
rok?) bylo pohybumilovným občanům milostivě
dovoleno sportovat ve dvojicích, po maximálně
dvanáctičlenných skupinkách a mezi nimi desetimetrové rozestupy. Nyní se za nadále příznivého
vývoje s nemocí covid-19 dal logicky předpokládat mnohem větší posun ke klasickému trénování, případně obnovení zápasů. Místo toho má být
ode dneška jedinou změnou snížení odstupů mezi
skupinami na šest metrů...
Připadá vám to za společensky čím dál víc neudržitelnější situace – ze všech možných hledisek –
normální? Mně tedy ne. Je to směšné!

Po vzoru starých komunistických časů umně
převedených do nové, údajně demokratické
doby tak dál pokračuje diktát mocných nad obyčejnými lidmi. Od března minulého roku probíhá v duchu aktuálně pořád platného hesla: My si
svou covid bublinu rozvracet nenecháme!
Jak se může běžný občan za daných podmínek
zachovat? Kdo se způsoby řešení koronavirové
otázky a tunami opatření sešněrovaným životem
souhlasí, má to vlastně jednoduché: přežívá ve
vlastní ulitě pasivity a „málodělání“. Podobně dopadají ti, kdo si myslí něco jiného, ale mají strach
porušovat nařízení. Čím dál víc lidí pak činí, co je
momentálně asi nejrozumnější: pokud to jde, tak
prostě kašle na nesmyslné zákazy a v přiměřené
míře koná dle vlastního uvážení. Včetně aktivního pohybu i sportování.
Na příkladu extrémně vyhrocených reakcí fotbalové veřejnosti a především fanoušků na plánovaný vznik elitářské Superligy bylo přitom krásně
vidět, kam až je svou mocí i penězi zaslepená
vrchnost schopna v diktování existence ostatním
zajít. Smetla ji oprávněná vzpoura „lúzy“. Že by
návod pro případné zlomení covidových okovů?

A tak tu máme neustálé prodlužování vládního
lockdownu s chatrným, leč bohužel nadále tupě
opakovaným zdůvodněním: Ještě musíme vydržet, nebezpečí dosud nepominulo!
Neprofesionální a zejména mládežnické sportovní soutěže zaplatily za tenhle trvale skandální
přístup politických a epidemiologických špiček
fatální ztrátou již druhé sezóny v řadě. A co je ještě
horší, od loňského října až doteď nemůže téměř
nikdo normálně trénovat, věnovat se kolektivnímu zdravému pohybu.
Čerstvě se mluví o tom, že opětovné zrušení potká
i veškeré fotbalové soutěže 2020/21 v České republice (kromě dvou nejvyšších), což bych nazval
pomyslným hřebíkem do obrovské sportovní rakve.
Nejvíc ze všeho jsem přitom zvědavý na to, jak
bude ve skutečnosti vypadat náš život poté, co
dojde k plošnému naočkování kompletní populace proti covid-19. Tedy těch, kteří si dávku opakovaně nechají píchat – těch s opačným názorem asi
nebude málo. Aby se náhodou tvrzení generality
o návratu do normálu zase nezměnila v nenaplněné sliby a neukázalo se, že lež tvářící se jako pravda
pořád zůstává jen lží.
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Moc rovný povrch? Příliš dobře upravený trávník? Nebo snad hanácké
klima? Těžko říct, co za to může. Řeč
je o výsledcích eskáčka v domácích zápasech. Ty jsou dlouhodobě o poznání
horší než venkovní – venku v deseti
kláních neprohrálo. Doma je to bída.
Pokud by přitom měl Prostějov doma
aspoň ze dvou třetin takovou bilanci,
jakou se pyšní na venkovních hřištích,
nebylo by co řešit a Hradci Králové
by na druhém místě zbyly jen oči pro
pláč. Takhle ale tým zbytečně shazuje své jinak solidní výsledky. Utkání
s Chrudimí už sice bylo lepší, ale zdálo
se, že to stále mají hráči v hlavách.
Při rovnovážných pozicích místy naši
zmatkovali, ve vápně si naopak chvíli před koncem dávali jeden druhému
střelci přednost – a žádná rána
z toho nakonec nebyla. Zdá se prostě,
že domácí prostředí stále borcům
z Prostějova svazuje nohy. Jen přijít na
to, jak ten provaz přetrhnout…

Michal SOBESKÝ
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PROSTĚJOV Jediný zápas za sebou mají po uplynulém týdnu svěřenci Pavla Šustra. A po delší době remízový. Výsledek 1:1 s Chrudimí
by byl po předchozích domácích nezdarech pozitivem. Prostějovský
tým nicméně měl na mnohem jasnější výhru. Opět navíc ukázal, že
se nedaří udržet kvalitu hry po celý zápas. Nyní už se ale musí eskáčko soustředit na nejbližší duely, během dalších dvou týdnů jej čekají
hned tři. V průběžném pořadí Fortuna:Národní ligy drží třetí místo
s dvoubodovým odstupem od druhé Líšně.

BYLI JSME
U TOHO

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

www.vecernikpv.cz
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Foto: Michal Sobecký

Do jarní části měla „Arma“ zoufalý
vstup,
lý vstup
na Julisce prohrála s Duklou vysoko
0:5 a doma s Vlašimí uhrála pouze bezbrankovou remízu. Pak se však chytila na
tehdy se trápící Jihlavě a výsledky začaly
k něčemu vypadat. Ovšem až do předposledního kola, kdy Severočeši prohráli
0:1 s žižkovskou Viktorkou a v sobotu
doma podlehli lídrovi tabulky, hradeckým „Votrokům“ dokonce 0:3!
Do jisté míry tak bude psychologické rozpoložení soupeřů eskáčka podobné. Ani
Chrudimi se ve dvou předchozích zápasech nedařilo a zoufale potřebovala na
Hané bodovat, to samé lze říci o „Armě“.
Motivace tak bude na obou stranách jistě
dostatečné množství.
Ústí v zimní pauze přišlo o trenéra Jiřího Jarošíka, který zamířil za lukrativní

nabídkou do Slovinska. Kormidla se
po něm ujal David Jarolím a má rovněž
k dispozici hodně mladý tým, vždyť
nejstaršímu záložníkovi Václavu Proškovi je pouhých osmadvacet let. Ústečtí se mohou spolehnout na oporu mezi
třemi tyčemi, brankář Marián Tvrdoň
se může pochlubit deseti vychytanými
nulami, tedy v polovině odchytaných
utkání nedostal branku. Zato střelce
tým nevygeneroval, nejlepším je s pouhými třemi brankami Michal Bílek.
Vždyť také Ústí mnoho branek nestřílí,
z horní poloviny tabulky má nadcházející soupeř Prostějova suverénně nejhorší produktivitu.
Co se týče sestavy, domácí by mohli
nastoupit v sestavě Tvrdoň – Strada,
Glöckner, Hudec, Písačka – Miskovič,
M. Bílek, Čičovský (Emmer) – Prošek
(Ikugar), Koubek (Gollnack), Kušej ( Jiránek). Trenér Šustr by už měl mít k dispozici „postkovidového“ střelce Jakuba
Matouška.
(tok)
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Jihlava – Vlašim.

„To bych netvrdil. Je to spíš o tom, že
když vám nefunguje správně hlava,
není správně nastavená, není uvolněná.
A s tím souvisí odvaha a taková ta chuť
hrát hru. Pak hráči dělají na hřišti věci,
které normálně nedělají. Takže máte
pravdu, že jsem byl hodně nespokojený,
protože zejména v první půlce chyběla
odvaha, odvaha hrát.“

PROSTĚJOV Jeho tým se stále drží v popředí Fortuna:Národní ligy.
Přesto ale eskáčko může spolu se svým trenérem Pavlem Šustrem mít
ke spokojenosti daleko. Zatímco venku totiž sbírá body po hrstech,
na svém území je to mnohem horší. Ze čtyř jarních domácích představení vydoloval Prostějov jen čtyři body, a i když jeho ofenziva udeřila sedmkrát, soupeř za stejný počet zápasů nasázel devět branek.
Nyní má eskáčko po utkání s Chrudimí, kde se potvrdily dobré i horší
stránky výkonů. Tedy například schopnost dostat se do šancí, ale neschopnost je proměnit. Nebo kombinační dovednosti a na druhou
stranu místy zbytečné, nevynucené chyby. O tom všem jsme hovořili
s lodivodem třetího týmu průběžné tabulky druhé nejvyšší soutěže.

yy První půlka druhého poločasu při- A deka? To nevím. Ledaže by na sebe sám
nesla hodně neproměněných šancí. nějakou hodil.“ (pousměje se)
A taky penaltu. Byly to rozhodující mo- yy Tým opět dostal gól po standardní
menty zápasu?
situaci. Co s tím?
„Rozhodně neproměněné šance, vlastně „Další gól po standardce a co s tím? Prai ten pokutový kop.
p. To dohromady
covat na tom. (odpovídá
rázně) Každý tý(odp
výrazně ovlivnilo průběh
růběh a konečvěnovat, aby se to všichni
den se tomu věn
ný výsledek zápasu. Protože trouhráči naučili…
naučili…“
fám si říct, že kdybychom
ychom šli do
yy Přesto by
byl ale proti Chrudimi
dvou nebo i třígólového
ového vedení,
posun dopředu. Souvidět herní p
tak už bychom to na výhru dohlasíte?
hráli.“
druhé půli rozhodně.“
„Ano, ve dru
yy V mnoha šancích
ch byl
yy Tým
T
nyní kvůli karka,
opět Jan Koudelka,
tám přišel na zápas
který se ale na jařee
proti Ústí nad Labem
p
zatím neprosadil..
o Martina Suse.
Řešíte to s ním
Co s tím?
nějak? Není na
„Prostě tu kartu doněm deka?
stal. Nic se nedá dělat,
„Prostě o ´Koupprostě musíme najít za
dym´ víme, že see
nněj náhradu. Myslím
do těch šancí dokáže
že
si, že ho budeme schopdostat. Všichni si přejeřejestoprocentně,
ni, neříkám
n
me, aby góly dával.l. Šel
nahradit, ale máme na ten
nahr
na penaltu, vzal to na
post i jiné. Dostanou šanci
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW i ostatní.
sebe, neproměnil ji…
…
“
os

„Deka na Koudelkovi? Leda by si ji na
sebe hodil sám...“
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PROSTĚJOV
ROSTĚJOV
V Opětovnou prezentaci před televizními diváky umožnila
prostějovským fotbalistům v 21. kole
Fortuna:Národní ligy Česká televize.
Eskáčko se tentokrát představí na severu Čech, soupeřem mu bude ústecká
„Arma“. S tou v tomto soutěžním ročníku už jednou prohrálo, takže utkání
nebude nic snadného, i když svěřenci
trenéra Pavla Šustra hrají tentokrát
venku. Výkop je v Ústí nad Labem stanoven v pátek 30. dubna na 14:30 hodin a zápas můžete sledovat v přímém
přenosu na ČT SPORT.
Na podzim se projevil současný trend,
že Hanákům se doma nedaří. Eskáčko
v první půli zahodilo vyložené šance, jediný gól padl z přísně nařízené penalty
a Ústí si odvezlo domů všechny body.
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Lepší, ale ne ideální. Prostějov má za sebou další fotbalový týden. A tentokrát
přinesl sice bod, nicméně taky rozpaky.
Důvod je nasnadě. Proti Chrudimi podalo eskáčko velice solidní výkon. A chyběly
mu fakticky jen využité šance a hlavně tři
body. „Měli jsme vyhrát, měli jsme zápas
pod kontrolou,“ má jasno David Píchal,

Michal
SOBECKÝ
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20. kolo: /täHė ² åLæNRY    Branky: 51.
Pašek – 48. Súkenník z penalty. äOXWp NDUW\ 60.
Otrísal – 17. Quintero, 45+1. Bazal, 63. Urbanec,
79. Muleme, 90+1. Hrubeš 3URVWčMRY²&KUXGLP
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9DUQVGRUI²7iERUVNR  Branky: -. äOXWp
NDUW\ .RXĜLO±1GLD\H
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Sus. A to znamená stopku na jedno utkání.
„Sus má svou hru postavenou na agresivitě
v soubojích. A tím je prospěšný pro tým,
moc soubojových hráčů nemáme. A někdy z toho pramení, že udělá faul, zákrok
na kartu,“ pověděl Šustr. Sus tak přijde
o televizní zápas, kdy se Prostějované utkají s Ústím nad Labem před objektivem kamer České televize.
Pro eskáčko však nyní nastala určitá
chvíle na vydechnutí. Duben byl vesměs
ve znamení anglických týdnů, tedy dlouhých přesunů, a navíc zápasů v rychlém
sledu. Nyní mají Prostějované možnost
na mírné zvolnění a hlavně delší přípravy na jednotlivá utkání, což je nesmírně
důležité. Kromě Ústí nad Labem totiž
Prostějov čeká velice těžký los v podobě
prvního květnového týdne. V něm se
nejprve už v úterý 4. května utká s lídrem
Hradcem Králové a poté v sobotu 8. května s Líšní.

autor jediného prostějovského gólu. Místy
se nicméně zdálo, že hráče svazují okolnosti zápasu, a to zejména v první půli.
Tedy vědomí nepovedených domácích
utkání z předchozích týdnů. Ale taky něco
jiného. „Je to otázka na hráče, jestli to hraje
nějakou roli, že se můžou dostat na druhé
místo. My si řekli před sezónou, že důležitý
je náš výkon. A ve druhé půli se do toho
kluci dokázali dostat,“ konstatoval trenér
týmu Pavel Šustr.
Klub nadále nezařadil na soupisku Dominika Straňáka, nadějného mladého
stopera ze Slovenska. Hlavně se však
musel před utkáním prát s marodkou.
Jak jinak než koronavirovou. Nastoupit
nemohli Štěpán Langer a Jakub Matoušek. „Oběma tento týden končí karanténa,
k týmu by se poté měli připojit. Tam je
pauza vynucená. Mám zprávy, že neměli
nějaký těžší průběh,“ prozradil lodivod.
Mimo hru zůstává rovněž stoper Daniel
Bialek. Prostor na hřišti zatím příliš nedostává Adam Dittmer, který byl sice na
soupisce, ale jako náhradník se na hřiště
nedostal.
Další problém navíc nastal během zápasu,
čtvrtou kartu si totiž nechal dát Martin

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství

smyslu umístění, nebo je možná trochu
svazuje to, že úspěšnost domácích zápasů
není tak vysoká jako u venkovních. Prostě
to ze sebe ještě nedokážou dostat.“
yy Často jste nebyl v posledních zápayy Opět byl druhý poločas značně lepší sech spokojený s poziční hrou. Tlačil
než první? Čím si to vysvětlujete?
jste mnohokrát hráče dopředu k napa„Odpověď je pořád stejná. Asi kluci na dání, jindy je zase volal zpět. Je to takosobě cítí nějaký tlak, ať už výsledkový ve vý nešvar u některých plejerů?

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

Prostějov (sob) - Velice solidní
výkon předvedli rozhodčí v utkání
s Chrudimí, zejména pak hlavní arbitr Emanuel Marek. Nebál se odpískat penaltu krátce po poločase,
pískal rychle, přesně a zároveň zcela
rovnoměrně na obě strany. Nutno
říct, že správně odpískal i náznaky
simulování na obou stranách, málokterý výrok rozhodčích se dal
označit za sporný. Snad tedy kromě
ofsajdu při potenciální brance na
2:0…

5R]KRGÄÉWHQWRNU½W
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Prostějov (sob) - Komická situace
nastala ve 39. minutě. Hosté měli
po faulu standardku a k jejímu vykopnutí se postavil Pavel Sokol. Následně ho ale odstrčil Ondřej Vencl.
To si ale prvně jmenovaný nedal
líbit a znovu se k ní dostal. A nakonec ji také zkusil proměnit. Nepovedlo se, ač nákop špatný nebyl.
Situace však byla věru komická a na
hřišti se často nevidí. Co pak jiného
dvojičce vzkázat než: „Ale no tak,
nehádejme se, kluci…“.

6RXSHÔLVHSÔHWDKRYDOL
RVWDQGDUGNX

Prostějov (sob) - Specialista na žluté karty je s deseti kousky Solomon
Omale. Nyní má ale zdatného konkurenta v Martinu Susovi. Tomu se
aktuálně povedl husarský kousek.
Žlutou totiž viděl v posledních čtyřech po sobě jdoucích zápasech,
včetně toho sobotního, což znamená jednozápasovou stopku. Trenéru
Pavlu Šustrovi tak vyvstal problém
v tom, jak poskládat do dalšího mače
střední řadu.
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TOMÁŠ
ZLATOHLÁVEK

Hodně fotbalově vyrostl. V nynějším ročníků dostává
stává
hodně příležitostí, je však platnější než dříve. Potvrdil
otvrdil
to i proti Chrudimi, kdy se opakovaně dostával do
šancí, Koudelkovi či Kopřivovi jich pak sám takéé
několik připravil. Nezmatkuje, hraje sebevědomě,
ě,
nekazí nahrávky. A svou agresivitou si opakovaněě
řekl o faul soupeře. Na hřišti patřil k těm nejlepším
m
a nejviditelnějším hráčům.
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TBALOVÁ
T
R ZHLEDNA

WWW.VECERNIKPV.CZ

26. dubna 2021

přímé reporty
zpravodajství
sy
pozápasové ohlasy

31
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těji se do šestnáctky dostali po odrazech po
standardkách. Kombinačně na tom byla
lépe prostějovská družina. A právě jednu
z kombinací využil Píchal, který z hranice
šestnáctky povedenou střelou na druhou
tyč otevřel skóre. Poločas ale skončil nepěkně, jeho poslední dvě minuty a jednominutové nastavení padly na ošetřování hostujícího Sokola.
Ve druhé půli se herní projev zprvu příliš
nezměnil. Teprve poté začaly přicházet velké šance. Odstartoval je gól Juráska, který
nebyl uznán pro ofsajd. Následně si šance
připsali Zlatohlávek, Kopřiva nebo opakovaně Koudelka. Tomu se v 62. minutě nepovedlo penaltou navýšit skóre. Další šance
přicházely, okolo 75. minuty už ale zase
tlak opadal. Hrálo se poté vesměs ve středu
hřiště, eskáčku ani Chrudimi se nedařilo
dostat přes obranu soupeře. Hodně často
přitom padaly žluté karty, téměř výhradně na prostějovské straně. Hosté nakonec
udeřili krátce před koncem, kdy se po rohu
prosadil vysoký obránce Fofana a stanovil
konečné skóre.
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Schuster

Střely mimo branku:

Machynek

Bala

Mucha

7

PROSTÌJOV

Střídání: 57. Omale za Suse, 57. Zapletal za Juráska, 76. Spáčil za Zlatohlávka, 87. Šmehyl za Píchala

Diváků: 0

Drahoš

Fofana

5
3

Střely na branku:
Rohové kopy:

Branka: 87. Fofana

Sokol

Kesner

Verner

Žluté karty: 73. Mužík

Střely mimo branku:

Hlavsa

Vend

Zíma

61. Mužík za Kang-hjona, 76. Čáp za Kesnera

Střídání: 46. Juliš za Hlavsu, 46. Nikodem za Sokola, 61. Breda za Vencla,

( 1 : 0)

CHRUDIM

Rybička

1:1

Zlatohlávek

Koudelka

Yoo

1

Jaroslav
VESELÝ

„Cítím, nechci říkat zklamání, ale takový pocit, že jsme zápas ztratili. I když jsme ho měli ve své moci. První poločas jsme nehráli dobře,
přestojsmešlidovedení.Vedruhépůlcejsmezlepšilihru,vytvořilisitlak
a spoustu šancí. Byla tam i penalta, bohužel neproměněná. A fotbal je takový,ževněmplatí‚nedáš–dostaneš‘.Neubránilijsmejednustandardní
situaci a kvůli tomu zápas skončil smírně.“

Hašek

-DURVODY9(6(/¹0).&KUXGLP
„Jsme spokojení s tím, že se nám podařilo v posledních minutách vyrovnat, přesto si ale
myslím, že z toho pro nás mohl plynout větší bodový zisk. První poločas jsme byli lepším
mužstvem, dařilo se nám Prostějov přehrávat, ale dostali jsme hloupý gól po rychlém
protiútoku po naší naivní ztrátě. Po přestávce to byla trochu hektika, my se tlačili dopředu
a domácí chodili do protiútoků. Bylo to hodně otevřené, nahoru – dolů, přežili jsme penaltu, a to byl asi klíčový moment. V závěrečném tlaku jsme si za remízou šli.“

3DYHOh86756.3URVWÈMRY

Rozhodčí: Marek – Paták, Horák

Píchal

Sus

Kopřiva

D. Jurásek

Michal SOBECKÝ
KÝ

nepotkal. Teď se snažím spíš hledat ten balón než běhat jako maratonec.“
yy Jaký je váš názor na odpískaný ofsajd při gólu Davida Juráska?
„Díval jsem se ještě na video ze záznamu,
ale žádný ofsajd jsem nenašel! Bohužel to
rozhodčí viděl jinak. Jak jsem ale říkal, můžeme si za to sami. Měli jsme ten rozhodující gól dát dřív. Chrudim je kvalitní tým.
Náš trenér nás na ni dobře připravil, ale
bohužel jsme nedali potřebný gól vedoucí
ke třem bodům.“
yy Pokukujete vy osobně po tabulce?
Jak hodnotíte to, že je
yy Jak byste ze svého pohledu zhodnohodnoná
eskáčko nejvýše od nám?
til zápas? Je jeden bod zklamáním?
vratu do 2. ligy?
„Měli jsme jednoznačně vyhrát!! Vyy
„Ano, abych byl upřím
upřímtvořili jsme si hodně šancí a nedokázali
kázali
ný, tak pořád počítám
jsme zvýšit na 2:0. I přestože jsme
me měli
body v tabulce a zbyzby
asi tak pět stoprocentních šancí a taky petek kol do konce sezóny.
sezóny
naltu.“
Mimo jiné i to, jestli máme
yy V utkání jste měl hodně šancí
ancí
ještě nějaké šance na po
poa celkově se váš herní projev zve-stup.“
dl. Co jste oproti dřívějšku na
své hře změnil?
„V posledních zápasech se mi
podařilo vstřelit tři branky.
A pomohlo mi to hodně v sebevědomí. Taky mi ale pomáhají
myšlenky na mého dědu, který užž
bohužel není mezi námi...“
yy Mám dojem, že se poslední doledat
bou snažíte spoluhráče spíše hledat
d vás
přihrávkami než střílet. Je tam od
taková snaha?
„Určitě. Já si myslím, že celkově hraju
úplně jinak, protože přede dvěma roky
mi napočítali, že jsem naběhal deset
eset
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
kilometrů na zápas a balón jsem skoro
koro

PROSTĚJOV Dostat gól do šatny, to je
vždycky nemilé. Tímto kouskem potěšil prostějovské fanoušky v sobotním
utkání s Chrudimí David Píchal (na
snímku), kterému se v jarní části Fortuna:Národní ligy daří. Dostává se do
šancí, stejně tak ale více balón dokáže
udržet a zásobovat své spoluhráče přihrávkami. Konečný výsledek souboje
20. kola druhé nejvyšší soutěže viděl
hodně negativně a za tým si sypal po
avu.
nevyužitých šancích popel na hlavu.
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Klidná. Narušil ji až neuznaný gól na straně
eskáčka. Tehdy se hodně hráči Prostějova
čertili, zejména Zapletal, který se tou dobou
rozcvičoval právě u brankové čáry. I závěr
duelu byl hodně hektický a zejména hráčům Prostějova rupaly nervy. Každý cítil, že
tato remíza hodně bolí...

=DMÉPDYRVWGXHOX

Poprvé mohli na domácí zápas novináři
a funkcionáři na tribunu bez bund a hráči
na hřiště bez rukavic. Počasí konečně připomínalo konec dubna. Eskáčko pak v domácím prostředí po čase soupeře výrazněji
přestřílelo a přehrálo. Zajímavý je však
i poměr žlutých karet, který skončil bilancí
5:1 pro eskáčko.

2VREQRVWXWN½QÉ

brankáře. Následovala chyba Muchy, který
se musel rychle vracet, stihl však být v brankovišti dříve, než se střelec hostů odhodlal
k činu.
Frustrace z nevyužitých šancí však byla
na domácích vidět. Kupily se menší fauly,
i přestupky na kartu. Nejviditelnější to bylo
u Koudelky, který nakopl míč do sanitky. Po
Schusterově ruce mohl Breda ohrozit bránu, ale Mucha byl na svém místě. Nakonec
ale hosté udeřili. Fofana se po opakovaném
rohu natlačil k tyči a zblízka dostal míč za
brankovou čáru – 1:1. Závěr pak byl hodně divoký, centr Spáčila pořádně rozhodil
obranu hostů, ale nakonec těžkou situaci
ustála. Naopak po žluté kartě pro Muchu
následovala nebezpečná standardka, která
mohla rozhodnout. I Prostějov však změnu
skóre nepřipustil. A tak se s Chrudimí rozešel smírně.

MFK Chrudim
1:1
20. kolo FORTUNA:Národní ligy
1.SK Prostějov

Zlatohlávkovi, míče se ale zmocnil brankář.
Ve 13. minutě srazila obrana hostů střelu
Machynka. Následný Koudelkův centr
způsobil zmatek, Stříž ale na míč nedosáhl. Chrudim odpověděla rovněž centrem
a střelou Drahoše.
Týmy si vyměňovaly standardky. Několik jich bylo písknuto kousek od hranice
šestnáctky, nicméně brankáři příliš práce
s jejich likvidováním neměli a většinou si
nesáhli na míč. Ve 23. minutě si ale Prostějov připravil sérii šancí, když Zlatohlávek
ze strany napálil brankáře, Koudelka byl následně neustále blokovaný soupeřem, míče
se tedy ujal Píchal a dělovku poslal nad.
Následovaly další centry do vápna, na obou
stranách. Největší šanci měl ale na brankové
čáře Sus. Míč se mu však nepodařilo procedit za čáru a byla z toho nakonec jen prudká
rána Zlatohlávka mimo.
Zápas zatím vyzníval pro eskáčko. Mělo
více ze hry, častěji ohrožovalo bránu. Přesto
občas muselo hasit protiútoky. Třeba Stříž
musel v souboji třináctek na poslední chvíli ukopnout míč, totéž platilo krátce nato
o Machynkovi. Na druhé straně uličkou
nakonec Píchal nepředal míč Zlatohlávkovi, Koudelka mířil dalekonosnou nad.
A mimo mířil i Sus. Následně se ale opět
o slovo přihlásil Píchal. Jeho nahrávka Koudelkovi a následný roh ještě branku neznamenaly. Pak ale naopak Píchal od Koudelky
převzal míč, poradil si s obráncem a zakončil rychlý kontr vedoucí brankou - 1:0.
Druhá půle začala pološancí domácích, ovšem v 54. minutě mohli hosté vyrovnat. Hašek se prodral do šance a skvělým zákrokem
musel zpod břevna vytáhnout ránu Mucha.
Hodně emocí bylo k vidění o dvě minuty
později, tehdy totiž po Koudelkově pasu
zakončil přesně Jurásek. Gól však nebyl pro
ofsajd uznán. Nicméně eskáčko bylo stále
aktivní. Píchal skvěle na ose našel Kopřivu,
nebyl však přesný. Koudelka zase střílel na
bližší tyč, ale brankář byl na místě.
Přicházely však další šance a tu největší měl
v 62. minutě Koudelka. Po zákroku na Píchala foukl rozhodčí penaltu, která se však
„Koudymu“ nepovedla, míč si brankář
pohlídal. V 66. minutě opět chybělo málo
a Prostějov navýšil náskok. Do zakončení
se prodral Zapletal, nastřelil však jen nohu

Žluté karty: 46. Sus, 52. Jurásek, 71. Koudelka, 90. Omale, 90+2. Mucha

Rohové kopy:

Střely na branku:

Branka: 43. Píchal

Pavel
ŠUSTR

Stříž

Začátek zápasu byl poněkud opatrný, ne- Od začátku byly vidět náznaky šancí. Fofahrál se nijak pohledný fotbal. Hostům se na ve 2. minutě hlavičkoval jen do připranedařilo udělat si územní převahu, nejčas- veného Muchy. Naopak Koudelka nabil
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Postavení v tabulce F:NL slibovalo vyrovnaný souboj. Ostatně proti sobě hrály třetí
a pátý tým tabulky. Pokud se podíváme
na Chrudim, té se na jaře dařilo střídavě.
A téměř se železnou pravidelností střídala
utkání bodová a ta, která pro Východočechy vyšla naprázdno. Důvodem ovšem je
i to, že střídavě nastupovala proti favoritům
a outsiderům. Slušný souboj předvedla
Chrudim například s Hradcem Králové
nebo Varnsdorfem, dále rozstřílela Vyšehrad. Naopak výsledkem 0:3 neuspěla proti
Líšni. Eskáčko na druhé straně trpí domácí
bilancí. Na jaře doma vyhrálo pouze jednou, v posledních dvou domácích mačích
naopak osmkrát inkasovalo. Zatímco Chrudimi chyběli v zápase obránci Řezníček
a Krištof či útočník Látal a na nekompletnost sestavy poukázal po zápase i trenér
východočechů Veselý, eskáčko se muselo
obejít bez ofenzivního křídelníka Matouška, stopera Bialka i záložníka Langera.
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PŮVODNÍ
reportáž

PROSTĚJOV Snad i trochu s obavami se dalo pohlížet na utkání 20.
kola Fortuna:Národní ligy z pohledu
pro Večerník
Prostějova. Důvod? Hrálo se doma... Eskáčko totiž v areálu SCM
Michal
Za Místním nádražím trvale nemá
SOBECKÝ
zrovna nejlepší bilanci a patří v tomhlesměruknejhoršímtýmůmsoutěže.Naposledyzdedostalonaloženood
jihlavskéVysočiny a stále straší i jarní premiéra s pětkou odVlašimi.Tentokrát
ale bylo vidět, že prostějovští fotbalisté nechtějí nechat nic náhodě.
Družina Pavla Šustra si vytvářela velké množství šancí, jenže proměnila
jen jednu, když Koudelka zahodil dokonce i pokutový kop! Chrudim
pořádně zatlačila až v závěru, což jí nakonec stačilo na bod. Po utkání se tak
mohla v domácích hráčích mísit úleva se zklamáním. Domácí propadák
se sice nekonal, zápas to však byl rozehraný jednoznačně na tři body...

Prostějovské eskáčko bylo
tři minuty od zisku tří bodů
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HRÁČVEČERNÍKU
Eskáčko doma zlepšilo hru, jeden bod je však málo
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26. dubna 2021

JAK DOPADLY BOJE NA ZELENÝCH TRÁVNÍCÍCH

KONEC DOBRÝ,

OHLÉDNUTÍ ZA DOSAVADNÍM

b

VŠECHNO SMUTNÉ...

e
an

PROSTĚJOVSKO Tak a je po všem. Amatérské i mládežnické soutěže nedohrají ani letošní soutěžní ročník 2020/2021 a je zřejmé,
že s tím končí po pěti měsících i náš dlouhodobý seriál FOTBAL
EXTRA, který tak dnes píše svůj epilog. Od prosince loňského roku
na stránkách nejčtenějšího regionálního periodika servis tradičně
mapoval dění na zelených trávních od profesionálů přes výkonnostní hráče až po mladé talenty, opomenuty nezůstávaly ani ženy.
Tento pětadvacátý díl je ovšem načas poslední, nehraje se, není co
hodnotit. Bohužel.
Tentokrát shrneme, co vše jsme se vlastně dozvěděli, posoudíme
také uplynulou sezónu, která vlastě skončila dříve, než stihla pořádně začít. Protože končit ročník v říjnu je opravdu smutný unikát.
Kluby do ročníku vstupovaly s nadšením, ale taky s obavami, jak
dlouho se bude moci hrát. Brzy se ukázalo, že oprávněnými, fotbal
zaplakal. I tak se ale přece jen událo nemálo zajímavého.
Co všechno jsme vlastně v rámci seriálu FOTBAL EXTRA přinesli?
Postupně jsme se věnovali„A“ týmu 1.SK Prostějov, 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.
Ještě jednou se tedy pohodlně usaďte a začtěte se do závěrečného ohlédnutí za fotbalovým podzimem! A nebojte v redakci už
připravujeme důstojnou náhradu... Máte se tedy i nadále na co
těšit, už brzy!
PŮVODNÍ zpravodajství pro Večeník

Michal SOBECKÝ a Jan FRÉHAR
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Fotbal extra je večerníkovskou klasikou. Žádná půlsezóna se bez něj
neobejde. A tak komentujeme, hodnotíme, dáváme prostor klubům.
Nebo taky předvídáme, což je v současné době obzvláště těžké. V dnešním závěrečném díle nás čeká takové malé ohlédnutí za tím, co a jak se
stihlo odehrát.
Začněme u prostějovského eskáčka.
Podzim? Ten mělo skvělý. Páté místo bylo velkým posunem oproti slabšímu středu tabulky nebo jeho spodku. Tým navíc předváděl ofenzivní,
atraktivní fotbal, na který se dalo
dívat. Hlavně však přišly výsledky.
Na jaře navíc eskáčko atakuje první
příčky tabulky.
V krajských soutěžích se toho neodehrála naopak ani polovina. I tak
se však záhy ukázalo, pro koho
bude ročník pohodou, pro koho pohromou a kdo zůstane někde mezi.
V přeboru se dobře ukázala Lipová. Tým ve druhém ročníku po sobě
útočil na špici tabulky, nakonec zůstal lehce pod ní. Naopak Kralice na
Hané propadly. Tým se ne a ne vyhrabat z dlouhodobé krize. A musí
doufat, že tentokrát z důvodu pandemie nebude sestupovat. Situace
Kralických je totiž kritická.
„A“ třídy moc překvapení nepřinesly. Konice zažila znovu perfektní
start, své soupeře místy doslova
demolovala, zejména se však mohla pochlubit skvělou defenzivou.
Čechovice zprvu nijak neoslňovaly,
postupně se však dokázaly roze-

hrát. A skončily tam, kde by je zhruba člověk čekal. Totéž ovšem platí
u Určic – střed tabulky – a Protivanova s Plumlovem, které potvrdily
předešlý ročník. A opět bojovaly
o přežití. Příjemným překvapením
byl naopak Kostelec na Hané, léčba trenérem Kelucem zabrala. Tým
tak uhrál slušné šesté místo a ukázal potenciál i na lepší příčky.

KOMENTÁØ
V „B“ třídách se naopak tu a tam
překvapení zrodilo. Vyšvihly se
zejména Otaslavice, které překvapovaly třeba počtem nastřílených
branek. Naopak za očekáváním
zůstávaly Vrchoslavice a zprvu
i Pivín, který se však „zvetil“.
Na svém zůstávají Klenovice na
Hané a Mostkovice. Zatímco však
v „Klenkách“ mohou být rádi,
v Mostkovicích nikoli. I zde ale
ke konci ročníku uhrál tým Ivo
Kroupy pár zajímavých výsledků.
Nic ještě není ztraceno. Podobně
je tomu se Smržicemi. Ty v posledních letech zachraňovaly soutěž na
poslední chvíli, nyní ale hrají přeci
jen lépe. Jesenec-Dzbel přes díry
v sestavě drží klidný střed tabulky. Naopak velezkušené mužstvo
Hané kralovalo. Je načase mluvit
o možnosti postupu?
V okresních soutěžích se toho často
odehrálo méně než na kraji. Největší šok ovšem přišel už před startem,

2020
2015
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13
47

52

11
39

43

8
29
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celkem
klubů

aktivních
klubů

Otaslavice, Brodek u Prostějova, Plumlov/Ptení, Smržice,
Bedihošť/Držovice, Mostkovice, Horní Štěpánov, Jesenec-Dzbel / Přemyslovice, Protivanov, Brodek u Konice, Klenovice, Pivín, Vrahovice, Vícov/Ptení, Určice, Haná Prostějov,
Kralice na Hané, Lipová / Brodek u Konice

13 13
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Hvozd, Plumlov (samostatný), Držovice (samostatné), Nezamyslice, Lipová (samostatná), Výšovice

11
8

25

Dříve, než je obvyklé, a také po
delší době, než bylo zvykem, přišel na řadu klasický souhrn událostí na zeleném pažitu známý
jako fotbal extra. Vinou pandemie
se ten letošní vskutku protáhl,
a proto jsme vám tak mohli připravit daleko hlubší rozbor než
během klasického období. Nechyběl tedy tradiční pohled do všech
osmi soutěží mužů, do kterých
jsou regionální celky zapojeny.
Pozornost byla upřena také k ženám, kde má prostějovský region
hned tři želízka v ohni, a daleko
obsáhlejší sonda proběhla také
u mládeže.
Jak už bývá zvykem, nejprve přišly
na řadu mužské soutěže od krajského přeboru po třetí třídy. V krajském
přeboru jsme se tak věnovali dvěma
zástupcům, kteří mají zcela opačné starosti. Zatímco Lipová zvládla

klubů
s mládeží

a to z důvodu nepřihlášení Horního
Štěpánova. Z mužstev, která naopak nastoupila, na tom jsou nejlépe
v okrese ve II. třídě Kralice na Hané,
Držovice či Dobromilice, které si od
zbytku pelotonu udržely náskok.
Katastrofální podzim za sebou
mají naopak ve Výšovicích-Skalce
a zejména v Tištíně, který dostával
pravidelně nakládačky. III. třídy
pak ovládly Olšany spolu s Kostelcem na Hané, skupinu „B“ zase
nečekaně oba týmy z Olomoucka –
Luká a Vilémov.
V ženských soutěžích se odehrála
malá sportovní „tragédie“ Držovic,
které opustila půlka týmu. Na hřišti bylo to znát, že výrazně oslabily
a hovoří se i o slučování s jiným týmem. Mostkovice jdou naopak postupně nahoru. Nově založený Protivanov předvedl zajímavé výsledky
a může si do budoucna brousit zuby
na slušné umístění.
U mládeže se pak totéž dá říct téměř o celém prostějovském eskáčku. Jenže vyloženě na vrchol žádný
z týmů nevystoupal, řada jich naopak skončila ve slabším průměru.
Podobně jsou na tom i zbývající
mládežnická družstva, zejména
v nejvyšší krajské soutěži dorostu
regionální výběry tápaly.

2020
2015

7¹0<67$5h©3´©35$9.<96(=¯1¨

celkem
obcí

8÷VwKPCVÚOč\2TQUV÷LQXUMCUKFTåÊUXčLUVCPFCTF2ąGMXCRKN[CNG1VCUNCXKEGPGDQ
-QUVGNGEPC*CPÆ PCUPÊOMW 
Foto: Michal Sobecký

.OXE\VGUXzVWY\YRNUHVQÉFKz½NRYVNÙFKVRXWÈzÉFK

)27%$/290/'(l92.5(6(35267¨-29VWDWLVWLN\
97

fotbal extra - 25. díl

WWW.VECERNIKPV.CZ

DOROST

podzim dobře a stále atakuje nejvyšší
příčky, Kralice už od sestupu zachrání pravděpodobně pouze anulování
ročníku. Přece jen i s novým koučem
a obměněnou sestavou je ztráta osmi
bodů kritická.
V „A“ skupině I.A třídy se nachází jediný zástupce z Konice, kterému byl
věnován také celý jeden díl. Mužstvo
kouče Ullmanna na podzim šlapalo
a napjatě se vyhlížel souboj s Olešnicí o postup do krajského přeboru.
S ambicemi postupu se v Konici
netají a je otázkou, zda o něj budou
moci ještě v tomto ročníku zabojovat. Vedle perfektních výkonů na
sebe Konice upoutala pozornost
i výbornou defenzivou, která jen tak
neinkasuje.
Z „béčka“ se dají nejvíce vypíchnout tři body. Povedený start Určic
do soutěže, možná až překvapivý
po výsledcích v přípravě. Bez kouče

STARŠÍ
ŽÁCI

MLADŠÍ
STARŠÍ
MLADŠÍ
ŽÁCI PŘÍPRAVKA PŘÍPRAVKA

Kobylíka to už však taková pohádka
nebyla. Naopak hrubě nepovedený
začátek Čechovic, které se však postupně zvedly ke skvělým výkonům.
A pak utrpení v Plumlově, kde mužstvo po prvním vyhraném derby
s Čechovicemi přestalo bodovat a za
dalších devět utkání posbíralo jen
dva příspěvky.
V nejnižších krajských soutěžích
působí hned osm regionálních celků
rozdělených do dvou skupin. V áčku
je tabulka neskutečně vyrovnaná
a každé zaváhání může znamenat
problémy. Celkově se však všech pět
klubů drží na dostřel od sebe. To ve
skupině B to zase velmi dobře šlape
prostějovské Hané, která se s Lošticemi prala o možný postup o třídu
výše. I Smržice s Jesencem se držely
ve středu tabulky, i když obzvláště
v Jesenci-Dzbelu řešili jisté trable
s kádrem i covidem.

Otaslavice, Určice, Kostelec na Hané, Němčice nad Hanou, Nezamyslice, Konice, Jesenec-Dzbel, Kralice na Hané,
Plumlov, Bedihošť, Mostkovice, 1.SK Prostějov, Protivanov,
Hvozd, Přemyslovice, Čechovice, Brodek u Konice, Lipová.

V okresním přeboru OFS Prostějov
jsme si nejvíce posvítili na první
tři kluby tabulky. O titul půlmistra
se podělila rezerva Kralic na Hané
s Dobromilicemi. Své myšlenky však
prozradili všichni trenéři. Nejméně
do zpěvu bylo po podzimu v Tištíně
a trošku překvapivě po sloučení se
Skalkou i ve Výšovicích.
Neopomněli jsme ani na nejnižší
III. třídy, kde si jdou jednoznačně
za postupem Olšany, jež by rády po
mládežnických kategoriích konečně
zase povýšily i mužskou kategorii.
Do druhé skupiny letos přibyly dva
celky z Olomoucka a Luká vypálila
rybník všem regionálním celkům.
V závěsu však najdeme Hvozd, který
se po letech strádání odráží ode dna.
Nejméně ze všech toho odehrály
ženy. Všechny tři celky z Moravskoslezské divize zvládly jen pět duelů
a příliš pozitivní hodnocení nepřišlo

ani z jedné strany. O tom, že výkony
byly nemastné – neslané, jednoznačně vypovídá fakt, že zřejmě největší
vzruch okolo žen způsobil odliv hráček z Držovic do Protivanova.
Poslední na řadu přišla mládež. Ta
během celé pandemie trpí nejvíce.
Detailně jsme tak společně s trenéry
nejprve rozebrali všechny ročníky
eskáčka. Volně jsme se potom přesunuli ke krajským soutěžím a svou
pouť zakončili na okresní úrovni.
Celkově jste se tak mohli dočíst hodnocení i názory na aktuální situaci
od více než šedesáti trenérů napříč
regionem, soutěžemi i kategoriemi.
Řadu rozhovorů poskytli také hráči i hráčky. I když každý z celků řeší
jiné starosti, na jedné věci se shodují
všichni. Největší trable nejsou na
hřišti, ovšem s pandemií koronaviru,
která jejich milovaný sport zasáhla
za poslední rok opravdu radikálně.
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„Naše země nevzkvétá,“ prohlásil
při svém prvním proslovu v roli
prezidenta České republiky Václav
Havel. Totéž se dá ovšem po více
než čtvrtstoletí vztáhnout na český
fotbal. Ten se třese častými aférami činovníků případně excesy při
pískání nejvyšších soutěží, reprezentace trvale výsledky spíše nemá,
než má. Nejhorší ale je, že se fotbal
pomalu vytrácí z venkova. Zatímco
dříve bylo hřiště (a klub) pomalu
v každé vesnici, dnes je to maximálně každá druhá. A ubývá jich.
V ne zcela dobré kondici je ale i mládež. Její počet buď stagnuje, nebo
ubývá. Je těžké sehnat nadšence,
kteří by ji trénovali. A samozřejmě
ničemu z toho neprospěje ani současná koronavirová krize. Jak ale
situaci s mládeží vidí fotbaloví činovníci v okrese napříč soutěžemi? Co
je potřeba udělat? A v jaké činnosti
to naopak u fotbalových drobečků
vypadá dobře? Přečtěte si některé
názory, výroky a informace, které
v uplynulých vydáních FOTBALU
EXTRA zazněly.
„Přípravek je na Prostějovsku
hodně, žáků taky, ale co je tristní,
to je dorost. Tam je úpadek
obrovský.“
Jaroslav Liška, předseda Komise
mládeže OFS Prostějov
„Dříve to bylo tak, že vysloužilí
fotbalisté, kteří měli co předávat,
se dali na trénování. Jenže to už
taky nebývá samozřejmostí, a navíc tito lidé postupně ubývají.“
Jaroslav Svozil, vedoucí mládeže
v Pivíně
„Ve všech čtyřech týmech nám odpadli čtyři kluci. Zatím to vypadá
pozitivně, ale každý den, kdy se
netrénuje, je to velmi špatné.“
Matěj Vybíhal, šéftrenér mládeže
1.SK Prostějov
„Myslím si, že s mládeží budou
problémy. V kategorii nejmenších
nemáme problém. Ani ve starších
žácích. Ale s přechodem do dorostu je problém a z dorostu do mužů
ještě větší.“
Stanislav Kaláb, bývalý předseda
KFS Olomouckého kraje
„Přípravka se dá nejsnáze
zařídit, potřebujete na to nejméně
dětí. Kluby jsou k tomu vedeny
i tím, aby mohly hrát seniorské
soutěže.
Miloslav Fajstl, trenér přípravky
Konice
„V mnoha jiných klubech je to
s dětmi bída, různě se to látá,
dávají se dohromady na zápasy
kategorie, malí s velkými. Což
není úplně dobré. Je to takový boj
s mládeží.“
Martin Musil, vedoucí mládeže
a předseda TJ Sokol Bedihošť

fotbal
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Jan Ferhar

brzy na hřištích ÌÇºÑÄÇ¤Ā ìêèÛÝëÝëåhâÝ
I po více než půl roce stojí amatérský fotbal na mrtvém bodě. Čekání
na návrat alespoň k tréninkovým
jednotkám bez výrazných omezení stále pokračuje. Nejvíce touto
situací trpí mládež, pro kterou byl
poslední rok asi nejkomplikovanější. Během oné půlroční pauzy jsme
vám každý týden přinášeli pravidelné ohlédnutí za zkrácenou podzimní sezónou. Prošli jsme všechny
soutěže, ve kterých působí naše
regionální kluby. Neopomněli jsme
také budoucí naděje regionálních
družstev a svůj prostor si vysloužily
i všechny tři ženské kluby.
Obtížně se hledají vhodná slova,
která by trefně vystihla situaci posledního roku pro sportovce v souvislosti s pandemií koronaviru.
Mnoho pozitivního by se však určitě
neobjevilo. Už loňský ročník zůstal
nedohraný a anulovaný. V sezóně
2020/21 se zatím stihlo pouhých
deset kol, poslední utkání navíc
proběhla už více než před půl rokem. Na dohrání alespoň poloviny
ročníku, aby mohly být soutěže

uzavřeny, se čas už výrazně zkrátil.
Dokonce už zaznívají ze svazových
struktur hlasy, že ani letošní ročník
nebude včas uzavřen a sezóna bude
anulována.
Z dlouhodobého hlediska už se dá
hovořit o velké katastrofě. Nestojí
pouze soutěže dospělých, ale také
dětí, které bude čekat společně
s jejich trenéry náročný restart po
všech stránkách. Přitom právě na
mládeži stojí budoucnost amatérského fotbalu. Problémy s nedostatečnými počty mládežníků
jsou navíc dlouhodobé a pandemie
tomuto klesajícímu trendu ještě
přidá do kotle. Fotbal je jedním
ze základních stavebních kamenů
společného života na vesnicích,
bez kterého si to jen těžko dokáže
spousta obyvatel představit. I kvůli těmto přesahům je zásadní děti
dostat zpátky. Snad se tak zase budeme co nejdříve všichni vídat na
hřištích a vedle sportu si pochutnávat na pivu a klobásách, oddávat
se i tomu, co k fotbalu neodmyslitelně patří.

èäíåäçîëã¾êÙæìáÝãÃçÛçíêÝã
PROSTĚJOV Více než půl roku
uběhlo od nucené stopky pro
amatérské soutěže. Půl roku se
s nadějí jak hráči, tak trenéři, rozhodčí, ale i fanoušci dívají na koronavirová čísla i tiskovky vlády.
Jenže sport zatím zůstává až poslední v dlouhé frontě čekatelů na
rozvolnění. Na pocity z této skutečnosti jsme se ptali plumlovského fotbalového šéfa Františka Kocourka. Jak vzpomíná na podzim?
„Od posledního fotbalu už je tak
dlouho, že si ani nevzpomínám, jaké
to bylo,“ hořce se pousměje Kocourek. A připomíná, že za poslední rok
toho třeba fotbalisté na okrese a v kraji odehráli jen minimum. „Doba je
blbá. Jaro se nehrálo vůbec, na podzim se odehrálo nějakých osm deset
zápasů. A pak už to bylo i bez diváků,
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s různými zákazy. Covid v tom dělá
chaos, zmatek. Bohužel je to vzpomínání na doby minulé, kdy chodila
spousta lidí,“ povzdechne si dlouholetý bafuňář a nově zvolený člen výkonného výboru OFS Prostějov.
Krátce se zastavujeme ještě u svého
Plumlova. „Jsme poslední v I.A třídě, takže určitě spokojenost být
nemůže. Otázka je, jak to nastartujeme,“ konstatuje. Věří však, že
se tým znovu sejde, až přijde čas
zápasů. „Kdo má rád fotbal a rád
ho dělá, tak se k němu vrátí. Plumlov je třeba známý tím, že má tým
přestárlý a jsme tam ti čtyřicátníci,
kteří ho rádi mají. Dokud jim bude
zdraví sloužit, tak hrát budou,“ věří.
Skeptičtější už je u dětí. A to nejen
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v Plumlově. „Vede se hodně řečí, jak
to bude vypadat. Ty jsou jako v Jiříkově vidění, co se týká školy, pak
i ten sport. Bůh suď, jak to bude vypadat, až bude možné zase hrát. Jestli
vůbec bude s kým…,“ obává se dopadu dlouhého lockdownu a s ním
i zvýšené pohodlnosti mnohých.
Připomněl však další, dosud trochu opomíjené okolnosti toho, jak
se fotbalisté na podzim vraceli do
akce. A nyní se dají tyto vlivy po další dlouhé sportovní pauze násobit.
„Složité to bude, že lidi budou řešit
existenční věci, výpadky příjmů třeba. I rodiny si zvykly, že se věci netočí kolem sportovních akcí. To bude

určitě nesporný tlak. Já prostě doufám, že veřejnost bude chtít sportovat. Ale to je spíše přání než jistota,“
uvádí František Kocourek.
Po jeho předchozích větách může
znít otázka, zda viděl na uplynulém
fotbalovém podzimu aspoň něco pozitivního. Přesto na ni reaguje kladně.
„Pozitivní je, že se vůbec sezóna po
první vlně rozběhla. Že úbytek nebyl
fatální. A pozitivní je rovněž to, že se
na sport nyní dají získat peníze. Těch
je na sportovní aktivity, na vybavení,
činnost i trenéry hodně a z různých
zdrojů. Jen aby těch nadšenců neubývalo, z toho mám obavy,“ tvrdí funkcionář smutně.
(sob)

KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
Jan FERHAR
Po prvním poločase neboli loňské
sezóně bylo fotbalovou terminologií silnější mužstvo pandemie
koronaviru, které amatéry nepustilo za polovinu soutěže, jarní
část nezačala vůbec. Do druhého
poločasu nastoupil fotbal daleko
sebevědoměji, bohužel i přes tlak
od vedení asociace přes kluby nedokázal vzdorovat a v posledních
minutách obdržel druhou drtivou
ránu v podání nedokončení ani
poloviny ročníku letošní sezóny.
Smutným faktem je, že první poločas ještě držel naději na otočení
vývoje zápasu. Porážka i ve druhé
půli však může znamenat neřešitelný problém v blízké budoucnosti.
To, o čem se od poloviny března
mluví stále hlasitěji, už bohužel

dostává reálné obrysy. Pokud se
nic nezmění a balíčky rozvolňování vydané Ministerstvem zdravotnictví budou opravdu platit
tak, jak jsou nastaveny, což se ve
vládním chaosu však také nedá
zcela jistě říct, je pro amatérské
fotbalisty znovu po sezóně. Stejně
jako v předchozím ročníku mohou podzimní výsledky skončit
v propadlišti dějin, protože deset
odehraných kol nemůže rozhodovat o ničem. U sezón 2019/20
a 2020/21 tak najdeme jen prázdné listy a oba ročníky budou jistě
propírané i v daleké budoucnosti.
Ač má fotbal svých problémů
opravdu dost, a kromě covidu
musí řešit i jiné starosti, zde byl
absolutně bez viny. Jenže ani jednotný přístup společně s dalšími

sportovními svazy nedokázal včas
najít protizbraně na vládní chaos,
za kterým jde také letošní zpackaná sezóna. Zase jsme tak v něčem
mezi prvními. Bohužel z té opačné strany, protože jen těžko nalezneme další země, kde sportovní
aktivity amatérů dostaly zabrat
stejně jako u nás.
Amatérský sport teď zažívá dobu
temna, ze které se bude nesmírně
složité dostat. Pro všechny sportovní nadšence to bude strastiplná
cesta... Zde však chvála ani kritika
na tu či onu stranu nic nezmění,
ani člověku neuleví. Přes všechny
různé pocity jednoznačně převládá, a troufám si říct, že nejen u mě,
beznaděj a stesk. Snad bude zase
líp, ale nejde se tím utěšovat donekonečna…

Å6RXĀDVQpJHQHUDFLFK\Et]GUDYiPRWLYDFHLGUDYRVW´
PROSTĚJOV Fotbalu propadl už jako malý kluk. Nebýt vážného
zranění v dorosteneckém věku, možná by to dotáhl i výše než jen
do I.A třídy. Po konci kariéry se volně přesunul k pozicím funkcionářským. Dlouhé roky pracoval s Evženem Kučerou, se kterým
strávil angažmá v Čechovicích, Kostelci na Hané nebo Určicích
v době největší klubové slávy. Jako vedoucí mužstva měl na starost
hledání vhodných posil a věci kolem kádru měl vždy pod palcem.
Také stál například u zrodu zimní ligy veteránů a řešil potřebné i na
disciplinární komisi. Posledních pět let se již aktivně fotbalu nevěnuje, i tak na něj však Miroslav Vláčil nezanevřel a má k němu co říct.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Jan
FRÉHAR
yy Poslední roky se stále více mluví o tom, že úroveň soutěží klesá.
Souhlasíte s tímto tvrzením?
„Tak upadá už dlouhodobě. Dříve
to bylo jiné, co se týče počtů, tak se
to příliš neliší, ale dnes chybí zdravá
dravost a motivace. Doba bez počítačů a kontaktu jen přes internet
nebyla, tak pro nás neexistovalo nic
jiného než se nějakým způsobem
hýbat. A nikdo nás k tomu nemusel
nutit. Právě v tom přirozený vývoj
celkové sportovní všestrannosti teď
chybí ze všeho nejvíce. Kromě toho,

jsou tu i další faktory, které se dříve
neobjevovaly.“
yy Co konkrétně například?
„Velké potíže vidím v přístupu. Stačí
se podívat na problém jménem alkohol. Neříkám, že dříve byli hráči
svatoušci, ale zkrátka den před zápasem nebyly takové večírky jako teď.
Nějaké pivko samozřejmě proběhlo,
ale šlo se do půlnoci domů. Dnes je
pomalu normální přijít domů v šest
ráno a odpoledne hrát, což výkon
prostě musí ovlivnit...“
yy Poslední rok s covidem tomu
také jistě nepřidá…
„Dopady budou určitě velké. Těžko
se to dá nyní odhadovat, ale obávám
se, že to bude znamenat obrovské
potíže hlavně pro amatérský sport
povšechně. Upřímně si myslím, že
některé oddíly budou mít hodně
práce, aby fotbal zcela nezanikl. Se

őtNiXSőtPQě0LURVODY9OiĀLO
vší úctou hlavně k okresním soutěžím, které většinou hrají kluci od
pětatřiceti nahoru, to může mít fatální dopady. Během uplynulého
období si určitě dokázali představit
i jiné aktivity. Obzvláště pro ně bude
návrat složitý. Tělo už pracuje daleko
jinak než ve dvaceti.“
yy Není neznámou, že se regionální celky snaží spíše o záchranu,
než aby měly vyšší cíle. Je to otázka náhody, nebo to signalizuje
dlouhodobé potíže?
„Je pravdou, že poslední roky s tím
kluby na Prostějovsku hodně bojují. Na krajské soutěže je zkrátka
nutné mít široký kádr, kde bude
i kolem dvaceti lidí. Z toho alespoň
třináct kvalitních, aby měl klub kam
sáhnout. Pak když někdo odpadne
z různých důvodů, tak je najednou
znát, že jde kvalita rapidně dolů.
V našem regionu najdeme řadu klubů se třinácti či čtrnácti hráči, a když
někdo odpadne, tak kolikrát odehrají zápas v jedenácti bez jediného
střídajícího na lavičce. To se musí
někde projevit. Takovéto problémy
by však měly být relativně všude, ale

přijde mi, že u nás jsou ještě o něco
znatelnější.“
yy Je možné, že by se vše obrátilo
a směřovalo k lepším zítřkům?
„Nechci malovat čerta na zeď, ale
bude se to jen těžko zvedat. Hodně
bude záležet hlavně na těch, kteří
sedí nahoře, aby do sportu nateklo
co nejvíce peněz a fungovaly různé
programy, které by přilákaly děti.
A musí to být tak, aby to bylo pro
všechny, nejen pro vyvolené, jak to
bývá. To je však běh na dlouhou trať.
Vedle nedostatku hráčů se projevuje
i nedostatek rozhodčích. Upřímně se
ani není čemu divit, kdo by si nechal
dobrovolně kálet na hlavu každý víkend. Pokud tedy chyby dělá ještě ke
všemu za úplatky, to je potom oprávněné. Snad se vše obrátí k lepšímu, ale
upřímně v to moc nevěřím.“
yy Našel byste během podzimu
2020 něco, co vás překvapilo?
„Nejvíc jsem asi sledoval Čechovice,
které mi za kariéru nejvíce přirostly
k srdci. Spoustu těch kluků znám
velmi dobře a vím, že to jsou skvělí
fotbalisté, navíc mají i skvělého trenéra. Upřímně bych od nich čekal více.

Spoustu těch kluků jsme si i přivedli
do Určic, kde hráli ještě vyšší
yšší soutěže.
Jasně ukázali, že na to mají. Po návratu zpátky mi však přijde,
de, jako
kdyby se uspokojili, I.A třída
jim zřejmě stačí. Zkrátka si
mi,
myslím, že s podmínkami,
kádrem i trenérem majíí
ještě na víc. Další věcí jsouu
pak finance, bez kterýchh
by některé kluby jen těžkoo
ud
byly tam, kde jsou. Pokud
udou
to samozřejmě ti lidé budou
odobě,
dotovat opravdu dlouhodobě,
bávám,
tak proč ne, ale spíše se obávám,
hovanců
aby bez jakýchkoliv odchovanců
nepřišel finanční pád, co by znalů.“
menalo obrovský skok dolů.
yy Návrat do fotbalového
ho prostředí vás neláká?
elákalo
„Nebudu lhát, že mě to nelákalo.
Spoustu let jsem spolupracoval
s Evženem Kučerou, kterému jsem
dlouhodobě pomáhal na různých
štacích. Po jeho konci v Určicích
jsem však ještě poznal další výborné
trenéry, ať už to byl třeba pan Machálek, nebo Petr Gottwald, což jsou
za mě páni trenéři. Po těch nových

(QVQCTEJKX/8N¾éKNC

zkušenostech jsem tak samozřejmě
pokračovat někde chtěl i nadále.
Nejvíce jsem to řešil s Pepou Sklenářem, jelikož jsem se chtěl vrátit
do Čechovic. Nakonec jsme se však
nedohodli. Teď už bych se však po
těch letech k nějakým funkcím asi
nevracel.“ (úsměv)
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PROSTĚJOV K žádnému výraznému posunu z pohledu budoucnosti basketbalového klubu BK
Olomoucko v uplynulém týdnu nedošlo. Prostějovští příznivci ovšem živí už jen zbytky nadějí, setrvání týmu
Kooperativa NBL v Prostějově je totiž
hodně nepravděpodobné. Reálněji
vypadá varianta stěhování do krajského města, jednání však ještě nejsou uzavřena.

Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„Technicky by to bylo možné, protože olomoucká Čajkaréna splňuje
podmínky České basketbalové federace. Hala by potřebovala jen drobně upravit. Potřebujeme ale vědět,
zda by basketbal v Olomouci měl
potřebnou finanční podporu. A právě o tom jsou probíhající jednání,“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

uvedl sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek.
Rozhodnuto by mělo být v řádu týdnů, větší prostor k jednáním zkrátka
není, protože vedení Olomoucka
musí mít prostor ke složení kádru
pro příští ročník nejvyšší domácí
soutěže. Volných hráčů na trhu je
stále méně, navíc se dá předpokládat, že klub by neměl k dispozici příliš velký rozpočet.
Možnou variantou by bylo zachování mladého jádra z poslední sezóny.
Řada hráčů získala potřebné zku-
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Dohrávky 7. kola:2SDYD²3UDKD  1HMYtFHERGĥ
*QLDGHNâYDQGUOtN-XUHþND6ODYtN±6FKLOE0DUHãâWČUED
6HKQDO .ROtQ²1\PEXUN  1HMYtFHERGĥPekárek
'OXJRã0DFKDþ3HWUiã±+UXEDQ3DO\]D+DUGLQJ%HQGD
Dohrávka 10. kola: Nymburk – Praha 116:54 (25:18, 59:33, 83:43). Nejvíce
ERGĥ+DUGLQJ=LPPHUPDQ'DOWRQ+UXEDQ±6HKQDOâWČUED
3UROHWD9\URXEDO
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1. zápasy: 'čÿtQ²+UDGHF.UiORYp  1HMYtFHERGĥ
âLãND%UDGOH\3RPLNiOHN2VDLNKZXZXRPZDQ±6HGPiN+DODGD
6WDPHQNRYLF%DUDF 6YLWDY\²ÓVWtQDG/DEHP 
 1HMYtFHERGĥ6YRERGD0DUNR6OH]iN%XMQRFK±$XWUH\
5DNRþHYLþ+D\PRQG+DQHV
2. zápasy: +UDGHF.UiORYp²'čÿtQ  1HMYtFHERGĥ
6HGPiN/RãRQVNê+DODGD3HWHUND±âLãND%UDGOH\.URXWLO
3RPLNiOHN3RVWXSXMH+UDGHF.UiORYp ÓVWtQDG/DEHP²6YLWDY\
 1HMYtFHERGĥ+D\PRQG5DNRþHYLþ3HFND)DLW
±-RKQVRQ6OH]iN0DUNR3LQNVWRQ3RVWXSXMHÒVWtQDG/DEHP

þ7957),1É/(3/$<2))
1. zápasy: 1\PEXUN²ÓVWtQDG/DEHP  1HMYtFHERGĥ
=LPHUPDQQ3UHZLWW'DOWRQ%HQGD±$XWUH\+D\PRQG3HFND
5DNRþHYLþStav série: Kolín – Pardubice 92:87 (20:18, 40:43, 73:65).
1HMYtFHERGĥ6NLQQHU1RYRWQê:DOODFH3HNiUHN±'XQDQVâYUGOtN
9\RUDO%XUQHWWStav série:
.$03ĜÌã7Č
]iSDV\SRQGčOtGXEQDKRGLQ1\PEXUN±ÒVWtQDG/DEHP  
.ROtQ±3DUGXELFH
1. zápasy, úterý 27. dubna, 20.15 hodin:2SDYD±+UDGHF.UiORYp  %UQR
±3UDKD
]iSDV\VWĝHGDGXEQDKRGLQ2SDYD±+UDGHF.UiORYp%UQR±3UDKD

]iSDV\VRERWDNYčWQDKRGLQÒVWtQDG/DEHP±1\PEXUN þWYUWHN
 3DUGXELFH±.ROtQ þWYUWHN +UDGHF.UiORYp±2SDYD3UDKD
±%UQR
]iSDV\QHGčOHNYčWQDKRGLQÒVWtQDG/DEHP±1\PEXUN SiWHN
 3DUGXELFH±.ROtQ SiWHN +UDGHF.UiORYp±2SDYD3UDKD
±%UQR

šenosti, ti by mohli pokračovat ve
svém vývoji. Bratři Klepačové, Dominik Štěpán, Lukáš Sychra a další
by si možnost bojovat v Kooperativa
NBL zasloužili. U některých je ale
nutné v dohledné době aktivovat
opci ve smlouvách.
Zřejmě nejde předpokládat, že na
Hané zůstane František Váňa nebo
David Pekárek. O aspiranty reprezentace je v jiných klubech velký zájem,
což platí také o rozehrávači Radovanovi Kouřilovi, který se na konci sezóny dostal do výborné formy.

0CTC\ÊPCUGDG*CP¾EK

XDQLKQHKP¾NG"
PROSTĚJOV,
OPAVA
Pokud ve čtvrtfinále Kooperativa NBL potvrdí basketbalisté Opavy a Kolína
žebříčkové postavení po
nadstavbě, narazí na sebe
nedávní spoluhráči z Olomoucka David Pekárek
a Radovan Kouřil v sérii
o postup do finále. Kolín
k tomu potřebuje porazit
Pardubice, Opava musí
přejít přes Královské Sokoly. Čtvrtfinálové série skončí nejpozději 5. května.
„Oba chceme medaili, kvůli
tomu jsme si sezónu prodloužili. Může se to povést
oběma, v každém případě ale
musíme přejít přes první kolo
play-off. Věřím, že se to podaří. Pak už se David bude muset smířit se zápasy o bronz,
protože s Opavou chceme do
finále,“ říká Kouřil, který po

přesunu do Opavy v nadstavbě ve slezském dresu odehrál
v průměru přes dvacet sedm
minut a dával téměř třináct
bodů.
Podobné ambice má ale také
tým z Polabí, který skončil po
nadstavbě třetí. „Tým celou
sezónu bojoval o co nejlepší
postavení před play-off a teď
toho chce využít. Doufám,
že Kolínu pomůžu k tomu,
aby sezóna byla co nejdelší,“
vyjádřil se na začátku rozhodující fáze ligového ročníku
Pekárek.
Oba hráči BK Olomoucko si
už proti sobě zahráli v závěru skupiny A1. Utkání, které
rozhodlo o pořadí na 2. a 3.
místě, vyhrála Opava s přehledem 101:79. Kouřil dal 14
bodů a rozdal osm asistencí,
Pekárek k sedmi bodům přidal tři doskoky.
(lv)
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Nastupující generace si vylepšila

výhled do budoucna
Opravdu trefně popsal uzavřenou sezónu kapitán BK
Olomoucko František Váňa, když konstatoval, že ligový ročník se nepovedl, jednotliví hráči se přesto basketbalově posunuli. Tým byl plný nadějných mladíků
z nastupující generace, jejichž čas teprve přijde. Až
nečekaně brzy získali role důležitých hráčů a museli
hrát dlouhé minuty v ostrých zápasech. Nadšení a nebojácní. Ovšem bez zkušeností, což se ve výsledcích
odrazilo.
Jeden z nejmladších kádrů v Kooperativa NBL byl
konkurenceschopný, řadu utkání prohrál velice těšně.
V koncovkách duelů, kde právě zkušenosti basketbalistům scházely. Byla z toho dlouhá série porážek, po
níž tým padl až na ligové dno. V této fázi sezóny se
ale ukázala přednost mládí. Prohry dokázala kabina opakovaně házet za hlavu a pokaždé vstupovala

sestava do dalšího střetnutí s myšlenkami na vítězství. Odměna přišla v nadstavbové skupině A2. V pěti
zápasech se hráči radovali. Na postup do vyřazovací
části to nestačilo, ukázalo se ale, že tréninková dřina
nebyla zbytečná.
BK Olomoucko nakonec obsadil v lize jedenácté
místo, což je zklamání. Klub věřil, že si zahraje vyřazovací část soutěže, to se nepodařilo. Pro jednotlivé
hráče šlo i tak o zlomovou sezónu. František Váňa
a David Pekárek klepou na bránu reprezentace,
výrazné zlepšení zaznamenali sourozenci Adam
a Erik Klepačovi, Dominik Štěpán, Jan Trávníček,
Pavel Dohnal nebo Jakub Rytíř či Lukáš Sychra.
Především nedávní junioři můžou na neúspěšnou
sezónu jednou vzpomínat v dobrém. Jako na start
úspěšné ligové kariéry.

PROSTĚJOV Hygienická opatření proti šíření koronaviru se sice
uvolňují, ale jen částečně a pomalu. Což platí zvláště pro halové
sporty, jejichž provozování je dál
zakázáno úplně. A neprofesionální soutěže, které měly probíhat v uplynulých měsících, nebo
jejichž uskutečnění se termínově
blíží, tak nenávratně padají mezi
zrušené akce.

Marek SONNEVEND

Jednou z nich se právě stala dlouhodobá část Hanácké volejbalové ligy
smíšených družstev 2020/21, která
byla původně plánovaná od 11. října 2020 do 17. dubna 2021 v hale
RG a ZŠ města PV i v dalších prostějovských tělocvičnách. Do tohoto
časového rozmezí organizátoři rozvrhli sedm kol základní fáze oblíbené soutěže, na jejíž aktuální ročník se
chystalo dvacet „amatérských“ týmů
z Prostějovska a okolí.

Minulé číslo už je tedy na místě, leč
ještě zbývá šance odehrát – stejně
jako loni – alespoň závěrečný turnaj
o konečné umístění. V původním
datu 15. května to s vysokou pravděpodobností stále nepůjde kvůli omezením v souvislosti s koronavirem,
řešením by tak mohlo být zopakování rok starého odložení finálových
bojů třeba až na červen. A pochopitelně jejich přesun ven pod otevřené nebe, loňské vyvrcholení HVL
takhle zdárně proběhlo v areálu
U Rockyho vedle aquaparku.
Jak vidí takovou variantu Jakub Krčmař, několikanásobný vítěz Hanácké volejbalové ligy s TJ Haná Metal
Prostějov a statistik, v uplynulé sezóně i asistent trenéra extraligových
žen VK Prostějov? „Momentálně se
těžko odhaduje, jaká přesně budou
covidová opatření v nejbližších týdnech a měsících. Na jednu stranu by
člověk samozřejmě moc chtěl znovu
hrát, konečně se vrátit k volejbalu.
Na stranu druhou však většina účastnic a účastníků asi hodně dlouho
nesáhla pořádně na balón a oproti
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normálu měla omezené možnosti
pohybu, někteří třeba delší dobu
sportovali málo nebo vůbec. Za takové situace skočit brzo do zápasů,
kde půjde o výsledky, bych viděl
jako riziko mnohem většího počtu
zranění oproti normálu. Proto možná bude lepší nechat tenhle ročník
být, postupně se rozehrávat spíš beachem na písku mimo tvrdý povrch
a všechno směřovat k příští sezóně
HVL. Snad už bez problémů bude,“
shrnul Kuba Krčmař svůj názor.
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K tomu se pořádají výpravy na různá místa
PROSTĚJOV Za stále dost omezujících hygienických opatření
proti šíření koronaviru platných
během uplynulých týdnů korfbalisté SK RG Prostějov společnou přípravu dosud neobnovili.
Přesto podnikli alespoň distančně-individuální formou několik
jiných akcí.
Dvě dubnové soboty patřily výletům na konkrétní místa, kam se členové místního korfbalového oddílu
měli v rámci klubové výzvy sami
vydat a pořídit si tam selfíčko. Ze
snímků pak vznikly fotografické koláže zveřejněné na facebookovém
profilu SK RG. Nejprve se takto
cestovalo (jakkoliv po vlastní ose)
10. dubna na Bělecký Mlýn, následně 17. dubna k Podhradskému
rybníku.
Kromě toho se hanácký klub vrátil
k pravidelným on-line tréninkům,
tentokrát každé úterý pod vedením
extraligového hráče ergéčka a reprezentanta ČR, současně i mládežnického kouče Petra Galíčka.
Zatím proběhly dvě tréninkové jednotky, přičemž se živě připojilo a na
dálku makalo vždy okolo čtyřiceti
zájemců.
Korfbal se také o minulém víkendu dostal na televizní obrazovky
ČT SPORT, a to prostřednictvím
přenosu finálového duelu špičkové
nizozemské ligy. Jednou ze spolukomentátorek ve studiu přitom
byla prostějovská odchovankyně
Lenka Faltýnková, která se loni vrátila z Brna, ovšem vinou covidu za
svůj mateřský oddíl ještě neodehrála jediné utkání.
Snad se to v nové sezóně konečně
změní – a zdaleka nejen to! (son)
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PROSTĚJOV Co dělat za současné situace extrémně poznamenané koronavirem? Každý sport volí svá vlastní různá
řešení. Například v orientačním běhu
vymysleli projekt ORIENŤÁK ŽIJE.

Marek SONNEVEND
„Vedení Českého svazu orientačních sportů se
snaží od začátku pandemie přizpůsobovat soutěže
i jednotlivé aktivity tak, abychom v naší činnosti
mohli pokračovat, byť ve velmi zpřísněných podmínkách. Zapojuje se také do aktivit, které sportovní prostředí připravuje, navrhuje připomínky,
jedná s Národní agenturou pro sport. Všichni
pevně věří, že v nadcházejících týdnech a měsících se situace výrazně zlepší, bez omezení se
budou moci konat tréninky i závody. Co dál? Nesmí nám ujet vlak, proto Výkonný výbor ČSOS
vydává materiál Orienťák žije. Ten popisuje aktivity, které bude s dalšími připravovat na podporu
orientačních sportů tak, aby ukázal, že jsou bezpečné pro provozování, jsme organizačně zkušení
a můžeme jako komunita spolupracovat na řadě
kroků s nejrůznějšími veřejnými institucemi. Je

rozdělen do několika rovin, protože podpora musí
být namířena nejen na vrcholový sport, ale i na
výkonnostní a v neposlední řadě i na neregistrované hobbíky,“ zní z oficiálního materiálu ČSOS.
Konkrétně v prostějovském regionu je první vlaštovkou nového projektu akce nazvaná Areály pevných kontrol pro veřejnost (viz. připojený plakát).
Jak vše funguje? Na internetových stránkách www.
skprostejov.cz v sekci Orientační sporty si najdete lokalitu s areálem pevných kontrol. V přehledné mapě
je vyznačen start (znakem Δ jako místo, odkud je
možné začít). Jsou tam ke každému areálu i odkazy s mapou ke stažení (vytištění). Na výběr jsou tři
možnosti: mapa obsahující všechny kontroly v areálu, mapa s jednoduchou tratí pro začátečníky nebo
naopak mapa s těžkou tratí pro zkušené orienťáky.
Kontroly, start a cíl jsou v terénu označeny dřevěným
kolíkem. Každá kontrola má svůj kód, je napsán na
kolíku a shoduje se s kódem v popisech kontrol. Na
mapě obsahující všechny kontroly jsou u nich uvedeny přímo kódy. Na mapě s tratí jsou kontroly spojeny a očíslovány v daném pořadí. Podle čísla kontroly najdete v popisech její příslušný kód a popis.
Oddíly OOS SK Prostějov, KOB Konice a TJ Sokol Plumlov takhle připravily celkem devět růz-
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ných tratí: Zdětín, Čechy pod Kosířem, Lhota pod
Kosířem, Bělecký Mlýn, Konice, Buková, Skalka,
Ptenský Dvorek a Prostějov – Hloučela. Zúčastnit
se a vyzkoušet si orientační běh přitom může tímto
způsobem úplně kdokoliv.
Zároveň prostějovští orientační běžci v pátek 23.
dubna restartovali společnou klubovou přípravu.
„První trénink jsme měli v Držovicích, samozřejmě
za dodržování platných protiepidemických opatření,“ informoval předseda OOS SK Prostějov Dušan
Další podrobnosti přineseme
Vystavěl.
v příštím vydání Večerníku!

ŘÍM, PROSTĚJOV Výbornou
formu z posledních týdnů potvrdil na turnaji v Římě Vít Kopřiva.
Svoji parádní jízdu rozjel v kvalifikaci a zastavil se až v semifinále.
Díky tomuto výsledku poskočil
na 274. místo na žebříčku ATP.
„V dosavadním průběhu sezóny se
mi daří, snažím se, aby to vydrželo
co nejdéle. Římský výsledek je hodně cenný, protože se mi podařilo
porazit hned několik opravdu kvalitních hráčů,“ pronesl Kopřiva.
Především v prvním setu semifiná-

le s domácím Pellegrinem se zdálo,
že si český hráč úspěšnou sérii prodlouží. Získal první sadu, pak se ale
na něm projevila únava s předchozího náročného programu. Čtvrtfinále s Giustinem se totiž dohrávalo
dvě hodiny před začátkem následujícího duelu.
„Bylo to pro mě hodně těžké. Snažil
jsem se na to nemyslet a na začátku
zápasu to fungovalo. Pak se to však
zlomilo. Soupeř byl najednou rychlejší, jeho údery se zdály mnohem
razantnější,“ přiznal Kopříva. (lv)

srovnávat. Musím na další vyšetření,
vše budeme řešit,“ uvedla Muchová.
Na silně obsazeném podniku v Německu Karolína Plíšková ve čtvrtfinále narazila na Australanku Bartyovou a málem světovou jedničku
vyřadila. Ve třetí sadě za stavu 5:4
podávala na vítězství, svoji šanci však
nevyužila a následně prohrála tři hry
v řadě. „Jsem zklamaná, protože
jsem byla opravdu blízko. Hrála jsem
dobře, ale ani to nestačilo,“ posteskla
si Karolína Plíšková.
Kvitová měla ve stejné fázi turnaje
proti Svitolinové dokonce ve druhé
sadě dva mečboly, stejně se nako-

nec radovala Ukrajinka, která dokázala srovnat krok a v rozhodujícím
setu byla výrazně lepší. „Ztratit
vedení 5:2, to by se stávat nemělo.
Stalo se, je to další zkušenost,“ řekla
Kvitová.
Poprvé v sezóně postoupila mezi
nejlepší osmičku Siniaková, která
v Istanbulu v boji o semifinále nestačila na turnajovou jedničku Mertensovou z Belgie. Velké favoritce
dlouho vzdorovala, stačilo to pouze
na vyrovnané utkání. „Byl to dobrý
zápas. I taková porážka mě může
posunout. Byl to povedený turnaj,“
uvedla Siniaková.
(lv)

,NOM<QNFµ?DQJFµ Tři tenistky se dostaly
kartaKMJ)@C@àFP do zápasů o semifinále

OSTRAVA, PROSTĚJOV Celkem osm českých tenistů by se
mělo představit ve dvouhře na
challengeru Ostrava Group Open
2021 by MONETA, jehož hlavní
soutěž vypukne 26. dubna. Na
dvorcích SC Ostrava v Komenského sadech bude bojovat hned
několik zástupců prostějovského
tenisu. Vedle Zdeňka Koláře také
majitelé divokých karet Jiří Lehečka a Dalibor Svrčina, úspěšný
semifinalista z Říma Vít Kopřiva
se na poslední chvíli odhlásil.
„V roce 2020 jsme uspořádali turnaj
v náhradním zářijovém termínu,
ačkoliv jsme tradičně první antukovou akcí tenisové sezóny v Česku.
Letos jsme již souhlas se změnou
termínu od ATP nedostali. Museli
jsme proto uspořádat turnaj v původním termínu na začátku sezóny.
Naštěstí se nám s ministerstvem
podařilo dojednat výjimku,“ uvedl
turnajový ředitel Václav Roubíček.
Žebříčkově nejlepším českým hráčem, který příští týden zabojuje na

antukovém challengeru v Ostravě,
bude po odhlášení Tomáše Macháče
zkušený Lukáš Rosol. Pětatřicetiletý
Čech a někdejší hráč TK Agrofert
v Ostravě triumfoval v roce 2010.
Podnik má kvalitní zahraniční účast.
„V pavouku je hned několik hráčů
z první světové dvoustovky. Třeba
Francouz Grégoire Barrère, Brazilec
Thiago Seyboth Wild nebo Nizozemec Robin Haase, hrát budou
i Kanaďan Polansky a Slovák Lacko,“
prozradil Roubíček.
V neděli byl turnaj rozlosován
a Zdeněk Kolář (224. na žebříčku
ATP) narazí na Argentince Etcheverryho (232.). V případném druhém kole by se mohl utkat s nejvýše
nasazeným Barrerem (118.). Jiří
Lehečka (297.) vyzve Francouze Constanta Lestienneho (225.)
a na divokou kartu startující Adam
Pavlásek (442.) změří síly s Tunisanem Malekem Džazírím (262.).
Osmnáctiletý Dalibor Svrčina
(796.) se stal jedním ze čtyř českých účastníků kvalifikace. Prvním

soupeřem držitele divoké karty byl
Němec Molleker (245.), s nímž
ovšem padl ve třech setech a sen
o startu v hlavní soutěži se mu rozplynul.
V pavouku čtyřhry plní roli nasazených jedniček další člen TK
Agrofert Roman Jebavý se Slovákem Igorem Zelenayem. Ostřílené
deblové duo začne své tažení soubojem proti francouzskému páru
Guinard - Rinderknech. Jestliže
první překážku zvládnou, čekalo
by je čtvrtfinále proti Zdeňku Kolářovi a Lukáši Rosolovi, nebo proti
Jiřímu Lehečkovi a Michaelu Vrbenskému. Deblová soutěž nabídne
ještě jedno české derby – Andrew
Paulson a Patrik Rikl z pražské
Sparty si zahrají proti prostějovskému páru Vítu Kopřivovi a Daliboru
Svrčinovi.
Hlavní soutěž vypukne v pondělí
26. dubna. O šampionovi turnaje, jenž získá 80 bodů do žebříčku
ATP, bude jasno v neděli 2. května.
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Istanbul – WTA Tour
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STUTTGART,
PROSTĚJOV
Karolína Plíšková, Petra Kvitová
a také Kateřina Siniaková postoupily mezi nejlepší osmičku na
turnajích ve Stuttgartu a Istanbulu. Naopak se nedařilo Karolíně
Muchové, která vypadla hned
v 1. kole, a navíc ji během utkání
s Ruskou Alexandovovou opět
zradilo zdraví, kvůli kterému měla
dvouměsíční pauzu.
„Další zranění je frustrující. Ukázalo
se, že ještě nejsem zcela v pořádku.
Zahrála jsem jeden servis a zablokovala se mi bedra. Nikdy předtím se
mi to nestalo. Těžko to s něčím můžu

PROSTĚJOV I v házené snad
konečně nadchází doba, kdy
díky výrazněji rozvolněným
hygienickým opatřením proti
šíření koronaviru bude v jednotlivých klubech obnovena
normální společná příprava.
Zároveň jsou již s předstihem zveřejňovány informace
o mládežnických tréninkových projektech plánovaných
na letní měsíce.
Jedním z nich je příměstský
kemp starších žáků, který na
sklonku července uspořádá
v Kostelci na Hané Házenkářská akademie Olomouckého

kraje pod záštitou jejího šéftrenéra a nového člena exekutivy
Českého svazu házené Radka
Flajsara. Veškeré informace najdete v připojených plakátech.
A zajímavá jistě je přislíbená
účast řady známých hráčů v rolích koučů, aktivně zapojit by
se měli místní odchovanci momentálně působící v extralize Jiří
Kozlovský, Pavel Přikryl, Jakub
Flajsar, Radek Flajsar mladší, Josef Dobeš, Jakub Grulich či Štěpán Souček. Dorazit by navíc
měl i bývalý špičkový reprezentant ČR Ondřej Zdráhala,
nový prezident ČSH! (son)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....
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Hodnocení kádru BK Olomoucko, 11. týmu v sezóně 2020/2021
PROSTĚJOV Hodně turbulentní sezónu mají za sebou basket- trenéra. V závěru soutěžního ročníku 2020/2021sice opustili po- především počtem výher a porážek a z tohoto pohledu sestava
balisté BK Olomoucko. Museli se vyrovnat s odchody svého líd- slední místo v tabulce Kooperativy NBL, i tak pro ně veškeré dění zklamala, jednotlivci v ligovém ročníku obstáli a většinou se herra nebo zahraniční posily, vstřebávali změnu na postu hlavního skončilo ještě před startem play-off. Přestože je tým hodnocený ně i výkonnostně posunuli nahoru.
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Pohled Večerníku:
Jeden z nejlepších mladíků do 22 let
v celé Kooperativa NBL. Obávaný střelec,
který v případě potřeby umí pomoci
s rozehrávkou. Komplexní basketbalista
byl platný i na doskoku, poprvé v lize si
vyzkoušel vůdčí schopnosti, když převzal
kapitánskou pásku po Lukáši Palyzovi.

David PEKÁREK
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Pohled Večerníku:

Pohled Večerníku:

Pohled Večerníku:

Pohled Večerníku:

Atleticky výborně vybavený křídelník
patřil mezi velké komety ligové sezóny.
Dlouhodobě si udržel vysokou výkonnost přes velké vytížení na palubovce.
Poprvé v kariéře byl i díky tomu nominovaný do později zrušeného Utkání hvězd.
Excelentní při střelbě trestných hodů,
celkově roste pro reprezentaci.

V jednadvaceti letech se musel rychle
srovnat se skutečností, že hodně brzy
povýšil do základní rotace. Chyběl v jediném ligovém utkání a na palubovce trávil
dlouhé minuty. Nepouštěl se do žádných
střeleckých dostihů, ukázal ale cit pro hru
a pracovitost a statečně se pral s mnohem těžšími soupeři.

Americký pivot pobývající ve Francii přišel v rozehrané sezóně. Urostlý
chlapík byl platný především pod vlastním košem, přestože svůj střelecký
průměr vytáhl na dvouciferné hodnoty.
Procentuální úspěšnost při zakončení
příliš oslnivá nebyla, přesto v týmu
vydržel do konce sezóny.

Nejmladší podkošový hráč výběru dělal,
co mohl. Snažil se dorovnat zkušenějším
a
fyzicky
lépe
disponovaným
basketbalistům, někdy ale marně bojoval
s vlastní nervozitou. Střídal lepší a horší
okamžiky. Svazovala ho slabší úspěšnost
při zakončení, jeho čas ale ještě přijde
v dalších sezónách.

Hodnocení Michala Pekárka:

Hodnocení Michala Pekárka:

Hodnocení Michala Pekárka:

Hodnocení Michala Pekárka:

Hodnocení Michala Pekárka:

„Zaznamenal další posun. Musel hrát
mnohem déle, měl velkou zodpovědnost.
Pomáhal na rozehrávce, střílel, plnil roli
kapitána. Potřebuje ještě zlepšit obranu,
pak bude komplexním hráčem.“

„Po příchodu do nového klubu rostla postupně jeho role, nakonec byl
nejvytíženějším hráčem. Fyzicky má za
sebou hodně náročné měsíce, ve kterých
rozhodně uspěl a potvrdil svůj potenciál.“

„Další z kluků, kteří byli hozeni do ligového proudu a museli se s tím poprat.
Adam patřil mezi mladíky, u nichž lze říci,
že uspěli. Sám si osahal, že může být dobrým ligovým hráčem.“

„Přivést zahraničního hráče v rozehrané
sezóně je vždy loterií. Jalen se snažil,
své fyzické přednosti dokázal uplatnit.
Bohužel v útoku nebyl až tak dominantní, čekali jsme trošku víc.“

„U Lukáše se někdy stávalo, že z přemíry
snahy nepřesně zakončil i ze snadné
pozice a mělo to vliv na další výkon.
Pozitivem však je, že se do zakončení umí
dostat. Časem do sebe vše zapadne.“
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Pohled Večerníku:

Pohled Večerníku:

Pohled Večerníku:

Pohled Večerníku:

Jedno z příjemných překvapení sezóny.
Postupně zjistil, že soupeřům kondičně
stačí a jeho výkony šly především ve
druhé části sezóny hodně nahoru.
Pomohlo mu sehrání se spoluhráči,
především akce s rozehrávačem
Kouřilem často rozložily obranu soupeře.
Roste z něj osobnost.

Další mladík, který se rychle musel
srovnat s opravdu dospělým basketbalem. Nebál je najíždět pod koš nebo
vystřelit z dálky. Při svém mládí byly
jeho výkony nevyrovnané, přesto si
stačil vyzkoušet i záskok na rozehrávce
a herně se výrazně posunul. Definitivně
opustil mládežnický basketbal.

Hlavní rozehrávač se na začátku
sezóny postupně dostával do formy po
zlomenině kotníku. Především v závěru
soutěžního ročníku ukazoval, že je také
kvalitním střelcem z dálky a komplexním
hráčem. Jako první v ročníku dosáhl na
triple-double ve druhé polovině března
v utkání s Královskými Sokoly.

Benjamínek sestavy absolvoval deset ligových zápasů a zjistil, na čem potřebuje
v dalších letech zapracovat. Snažil se
držet krok, oproti svým konkurentům
na druhé straně kurtu někdy zaostával
v agresivitě. Nezkušenost si vybírala
svoji daň, nabyté zkušenosti jsou ale
nezpochybnitelný bonus.

Rozporuplná osobnost. Skvělý basketbalista byl velkou individualitou. Dokázal
nastřílet rekord sezóny, současně ale
mizerně bránil a některé zápasy vyloženě
odchodil či prodebatoval s rozhodčími.
Týmu mohl pomoci mnohem lépe,
některé klíčové porážky měly jeho
výrazný podpis.

Hodnocení Michala Pekárka:

Hodnocení Michala Pekárka:

Hodnocení Michala Pekárka:

Hodnocení Michala Pekárka:

Hodnocení Michala Pekárka:

„Rozjížděl se pomaleji, po několika dobrých výkonech šlo jeho sebevědomí
nahoru a na konci sezóny to byl už
důležitý hráč základní rotace. Má velké
předpoklady, aby z něj byl kvalitní pivot.“

„Také Erik si potvrdil, že nejvyšší soutěž je
mnohem rychlejší a důraznější než první
liga, přestože něco odehrál i v předchozí
sezóně. Udělal další krok dopředu, nebál
se zvednout míč, což je u střelce klíčové.“

„Elitní rozehrávač potřebuje být v pohodě,
to u Radovana na startu sezóny neplatilo.
Ale jako zkušený hráč se do toho postupně
dostal a v nadstavbě už potvrzoval svoji
dlouhodobou výkonnost.“

„Nejmladší hráč výběru patří mezi
výrazné talenty českého basketbalu,
u týmu dostal příležitost, aby na sobě
pracoval. Tuto možnost využil a během
sezóny se posunul ve všech činnostech.“

„Na českou ligu je to bezesporu
výjimečný basketbalista, nepředvedl se
ale jako týmový hráč. Několikrát jsme
o jeho roli mluvili, nakonec jsme usoudili,
že bude lepší, když se rozloučíme.“
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Pohled Večerníku:

Pohled Večerníku:

Nebojácný mladík se snažil maximálně
využít své minuty na kurtu. V některých
pasážích ukázal svoji rychlost a dobré
basketbalové myšlení. Neschovával se,
i když se dopustil chyby, pracoval na
vylepšeních svých dovedností. Dokázal
také překvapit originálním řešením
dlouhých přihrávek do střeleckých pozic.

Potvrdil pověst velkého válečníka
a neústupného basketbalisty. Jako jediný z kádru nevynechal ani jeden ligový
zápas. Poctivý při hře dozadu. Nejlepší
formu měl v nadstavbové skupině A2,
kdy se hned ve dvou případech dostal
přes dvacet bodů. Univerzál, který může
nastupovat i na křídle.

Český reprezentant zvládl v sestavě
hanáckého výběru pouze osm zápasů, ve
kterých plnil roli nejzkušenějšího hráče
i kapitána. Tomu odpovídal střelecký
průměr 20,5 bodu na zápas. V rámci šetření
klubu přestoupil do Nymburka, kde celou
sezónu potvrzuje svoji vysokou kvalitu.

Slovinský pivot už v přípravě ukazoval,
že je týmovým hráčem a velkým bojovníkem. Žádný míč pro něj nebyl
ztracený a především v obraně byl pro
všechny soupeře extrémně nepříjemný.
Na větší sehrání se spoluhráči nebyl čas,
Šantelj po šesti zápasech požádal vedení
o ukončení smlouvy.

Jeden z odchovanců prostějovského
basketbalu nastoupil do svých prvních
zápasů v nejvyšší soutěži a zaznamenal své úvodní body. Především se ale
učil v rámci tréninkového procesu. Díky
tomu mohl u elitního basketbalu zůstat,
protože juniorské a nižší soutěže byly
hned na začátku sezóny přerušeny.

Hodnocení Michala Pekárka:

Hodnocení Michala Pekárka:

„Poučka, že na střídačce se basket nikdo
nenaučí, platí také u Honzy. V zápasech
pochopitelně chyboval, pokaždé se však
dokázal poučit a příště už to bylo lepší.
Nabídnutou šanci rozhodně využil.“

„Z Děčína přišel jako univerzál. Na pozici
číslo dva se cítil lépe, především ve druhé
polovině soutěže k tradičnímu velkému
nasazení přidával i body a byl důležitou
součástí týmu.“

„Největší osobnost týmu v zápasech
i na tréninku. Výjimečný hráč z pohledu
celé soutěže. Jeho vynucený odchod
znamenal velkou ztrátu. Dvacet bodů
za zápas a celkový přínos se nedalo
adekvátně nahradit.“

Hodnocení Michala Pekárka:

Hodnocení Michala Pekárka:

Hodnocení Michala Pekárka:

„Poctivec, který některé nedostatky
dokázal nahradit obrovským nasazením. Škoda že nemohl týmu pomoci
celou sezónu, především pod vlastním
košem by byl hodně platný.“

„Pracoval především na tréninku. Díky
tomu nepřišel o téměř celou sezónu jako
jiní junioři. Pro jeho budoucnost to může
znamenat hodně. Zjistil, na čem potřebuje
zapracovat, aby se i nadále lepšil.“

