TRAGÉDIE V TYLOVCE! VÍME, CO SE STALO!
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PROS
PROSTĚJOV
V prostějovském drogovém rybníce plavou ryby malé,
větší i ty docela velké. „Lukáš Šindýlek je z tohoto pohledu skutečný p
plejtvák obrovský!“ vystihl ve své závěrečné řeči Ivo Černík.
Přir
Přirovnáním k téměř 200 tun vážícímu kytovci státní zástupce nena
narážel ani tak na rozložitou postavu obžalovaného, ale na jeho
vvýznam pro zdejší drogovou scénu. Asi nikdo další totiž nebyl
v regionu prodejem pervitinu schopný vydělat miliony korun jako právě on. Bývalý vyhazovač z vyhlášené olomoucké
diskotéky byl sice zatčen už na konci roku 2018, rozsudek
v procesu s ním padl až uplynulé úterý 27. dubna. Devětačtyřicetiletý Lukáš Šindýlek byl nakonec odsouzen k pětiletému
nepodmíněnému trestu. K tomu mu brzy přibydou další dva
ro
roky z předchozí „podmínky“. Navíc přijde o více jak milion korun
run, který policisté zajistili na účtu jeho bývalé přítelkyně…
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Nejdøív ke høbitovu
Prostějov (mik) – Se stížností na
piráta silnic se obrátila na Večerník seniorka z Prostějova. Tu u hřbitova na
přechodu pro chodce málem smetl
motorkář. „Jestli mají být v Prostějově
rozmístěny radary na měření rychlosti, tak bych se přimlouvala, aby to
bylo právě u městského hřbitova! Já
blbá jsem si zašla asi padesát metrů,
abych ulici raději přešla po bílé zebře
a na přechodu mě málem srazila motorka. Její řidič musel jet snad stovkou.
Uskočila jsem jen tak tak, a to mi je už
přes sedmdesát,“ svěřila se Večerníku
Božena Navrátilová z Prostějova. Už
nebojte, paní, jeden z prvních radarů
bude právě na Brněnské!
Jaro zatím nic moc
Prostějov (mik) – Jaro se zatím nechce probudit do té podoby, na jakou
jsme zvyklí. Nejvyšší teplotu zatím
naměřili meteorologové prostějovské
hvězdárny ve středu 28. dubna odpoledne, kdy v Prostějově vystoupala rtuť
teploměru na 16,4 stupně Celsia. To
jsme tedy zažili už mnohem teplejší konec dubna. Navíc zejména zahrádkáře
a zemědělce trápí poměrně značné sucho. „Hladina Romže za poslední měsíc klesla skoro o půl metru,“ hlásili Večerníku minulý týden lidé z Vrahovic.
+RXEDÔLXzQHFKRGÉ
s prázdnou
Prostějov (mik) – Houbařská sezóna je zatím ještě hodně vzdálená,
přesto se už někteří Prostějované hlásí
s prvními úlovky. „Šel jsem jakoby na
jarní procházku do lesa na Konicku
a vůbec jsem neměl v úmyslu něco
najít. Na houby je brzy, říkal jsem si už
při vstupu do lesa. Byl jsem ale velmi
překvapen, když jsem v trávě hned
u cesty našel první májovky. Doma
jsem pak měl první letošní houbovou polévku,“ pochlubil se Večerníku
tradiční houbařský „zpravodaj“ pan
Jaroslav z Prostějova.
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Tržnice v obležení. Prostějované
se konečně dočkali! Po více než pěti
měsících zahájila svůj provoz městská
tržnice, která byla uplynulou sobotu
doslova v obležení. Prodávající drobní
zemědělci a pěstitelé nabízeli hlavně
sazenice, ale už i ranou zeleninu. Hlavně zahrádkáři tak brali tržnici útokem
a utratili zde nemalé peníze.
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Martin ZAORAL
PROSTĚJOV Na prvního máje nechce být nikdo
sám. Snad i proto se v minulosti pořádaly velkolepé
prvomájové průvody. Ty už ovšem vyšly z módy a tak
se dnes místo svátku práce připomíná spíše svátek
zamilovaných. Jak ho stylově oslavit? Zdá se, že nemůže být nic prozaičtějšího než balení ledového
kafe. Ovšem když u něj zcela náhodou objevíte dvě
slámky, rázem vám to připadá jako ten nejlepší možný nápoj právě pro prvomájovou odpolední siestu...

Agentura
Už bylo na čase. Na rok a čtvrt
ztratili prostějovští zastupitelé svůj
domov a tradiční schůze se konaly
ve Společenském domě a posléze
i v hale Sportcentra. Jak se ale nyní
dozvěděla Agentura Hóser, dočasným azylům kvůli xindlu covid-19
je nyní konec a zastupitelé by se už
při červnovém zasedání měli vrátit
zpět do obřadní síně radnice.
„Současný vývoj pandemie nám

„7 dnù Veèerníku v kostce“
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•• Pondělí ••
Přímé úměrnosti. Čím víc člověk pracuje, tím větší má potřebu pracovat. Bohužel s alkoholem je to stejné... Svoji opilost naprosto nezvládl jednačtyřicetiletý muž, který i se svým bulteriérem zaútočil na jiného muže
v Kolářových sadech. Policistům se posléze pokusil utéci, s více jak 2,5
promile však skončil na záchytce.
•• Úterý ••
Mapa a drogy. Naše vědomí je jakási mapa, podle níž se orientujeme
v okolním světě. Je přirozené, že jinou mapu nosí ve své hlavě turista a jinou řidič kamionu. Nic jiného nám ovšem tuto mapu nezkreslí tak jako
drogy. Asi největším velkoprodejcem nebezpečného pervitinu v Prostějově byl Lukáš Šindýlek. Soud jej za to poslal na pět let do vězení.
•• Středa ••
Trochu jiná budoucnost. „Budoucnost bude plná starých věcí,“ napsal
Karel Čapek. Před takovými padesáti lety si lidé představovali, že cesty do
vesmíru budou něčím dostupným i pro normálního člověka. Tak tomu
ovšem ani dnes není, a to navzdory faktu, že první vesmírný turista Dennis
Tito do vesmíru vzlétl přesně před 20 lety.
•• Čtvrtek ••
Starosta a nervové zhroucení. Florián Novák byl prvním českým starostou Prostějova. Přestože ve funkci vydržel pouze tři roky, zasloužil se o rozvoj města. Přesně před 145 lety zemřel po nervovém zhroucení v Brně. Že
by to byla jen náhoda?
•• Pátek ••
Pálení čarodějnic s covidem i bez. Na pálení čarodějnic vybavených předepsanými respirátory došlo hned na několika místech regionu. Poslední
dubnový den se naplno ukázalo, že lidé mají nejrůznějších omezení zejména při pohybu na čerstvém vzduchu již dost. A to obzvláště za situace,
kdy je covidová epidemie na základě promoření, očkování a oteplení již na
výrazném ústupu.
•• Sobota ••
Láska za časů covidu. „Byl pozdní večer – první máj, večerní máj – byl lásky čas. Jak líbat se pod třešní zas, když všude je náhubků ráj? O lásce šeptal
mužný Čech, rozumět nebylo mu žel, neb respirátor zavazel, a tak měl letos
zase pech.“ Navzdory této mé pesimistické básni a vládním opatřením si
však láska i příroda žily na prvního máje svým vlastním životem.
•• Neděle ••
Vlasy jako křídla. Říká se, že nic v přírodě není tak nestálého jako dámský
účes. Neděle byla posledním dnem, kdy si ženy mohly opět pročísnout své
zcuchané vlasy a těšit se, že již brzy konečně vyrazí ke své kadeřnici, kterou
již tak dlouho neviděly.

Hulvátství, nebo vandalismus?
Strhávání pasek označujících stavbu,
psaní vulgárních vzkazů. To jsou jen
některé z naschválů, s nimiž se musejí
potýkat lidé, kteří na Záhoří aktuálně
budují Hanácké cyklostezky. Ty začaly tvořit letos v březnu, pro veřejnost
měly být otevřeny v neděli 23. května.
Jak už to ovšem bývá, ne všichni jsou
tomuto záměru nakloněni...
=$&+<7,/,-60(
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Zastupitelé se vrací na radnici. Nesmí ale prskat
dovoluje, abychom se vrátili k jednáním zastupitelstva na radnici.
Samozřejmě i nadále musíme být
obezřetní a schůze se budou konat
za stále přísných podmínek,“ uvedl
primátor Francimór Kopačka. Na
následnou otázku Agentury Hóser,
o jaké přísné podmínky jde, nechtěl
první muž Prostějova dlouho odpovědět, ale po dvou dnech naléhání
se přesto rozkecal. „V první řadě
budou muset být i nadále dodrženy dvoumetrové rozestupy mezi
jednajícími zastupiteli. Diskusní
příspěvky každého jednotlivce budou omezeny na dva desetivteřinové
vstupy a po každém z nich se mikro-

KRIMI
Ü½NGJ
Většinou tyto údaje spojujeme
s hříšnými řidiči. Tentokrát ale
přes dvě a půl promile alkoholu
nadýchal zasahujícím policistům extrémně agresivní majitel
psa. V Kolářových sadech v Prostějově totiž došlo k incidentu,
který se jen tak nevidí…

2,57

Podle oznamovatele i svědků
měla minulé pondělí po poledni
v parku dosud nezjištěná osoba
čelit útoku stafordšírského bulteriéra včetně jeho opilého páníčka. Ten se vzápětí snažil opakovaně utéct přivolané hlídce,
která ho za pomocí chvatů musela skolit na zem. A protože se
vůči policistům i nadále choval
jako hulvát, skončil na záchytce.
Jeho psa odchytili strážníci.

www.vecernikpv.cz

fony umyjí v dezinfekčním roztoku.
Zastupitelé už nebudou muset nosit
respirátory, protože v nich vypadají
jako zombíci. Při hovoru ale nesmí
prskat. Obzvláště opoziční zastupitelé, kteří jsou zvyklí házet jednu jedovatou slinu za druhou. Zakázány
budou také fyzické osobní potyčky,
kterých jsme v nedávné minulosti zaznamenali opravdu velké množství.
A co je nejdůležitější, celková doba
pro jednání zastupitelstva v obřadní
síni radnice bude omezena pouze na
jednu hodinu. Bude to tedy fofr, ale
co bychom neudělali pro zdraví nás
všech zastupitelů,“ popsal ta nejdůležitější protiepidemická opatření na

zastupitelstvu primátor Kopačka.
Tato opatření vzbudila pochopitelně
vlnu nevole mezi opozicí. „Na zastupitelstvo se chodím vykřičet, protože
doma si ani neuprdnu. A teď slyším,
že mohu k jednotlivým bodům programu hovořit jen dvakrát po deseti
vteřinách? Tak to raději zůstanu
doma, neboť tady s manželkou to
mám úplně stejné,“ prohlásil Alšík
Takyášek, lídr hnutí Na křivo!
Za Agenturu Hóser Majkl
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Tři ženy z Prostějova v minulých
dnech oslavily více jak tři století.
A to už byl pořádný důvod, aby
jim přišel gratulovat primátor
František Jura. Věře Rozbrojové
je 104 let, Jaroslava Kopecká je
o tři roky mladší. A rovné stovky
se dožila Marie Dvořáková.
=$8-$/1É6

JIŘÍ STEIGER

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.

ŠIMON ZAPLETAL
se narodil 5. října 2005 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 25. dubna 2021.
Jeho zdánlivé stáří je 14 let, měří mezi
173 až 175 centimetry, má hubenou až
střední postavu, šedé oči a plavé blond
rovné až vlnité vlasy.

Foto: archiv J. Steigera

Rodák z Klopotovic na Prostějovsku patří k nejznámějším českým
fotografům, který se zaměřuje na
ženské akty. Rozhovor s ním přináší Večerník v dnešním vydání.
=$6/(&+/,-60(«

„SPORT JE U NÁS
POVAŽOVÁN ZA
ZBYTNOU AKTIVITU“
Starosta TJ Sokol Konice Ladislav Bílý si takto smutně a bezradně posteskl nad situací, kdy všechny výkonnostní a mládežnické
soutěže dostávají místo dohrání
sezóny stopku.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

11/6 °C

¶WHUÙ

13/6 °C

Støeda

14/5 °C

Ètvrtek

15/6 °C

Pátek

16/7 °C

Sobota

17/8 °C

Alexej
Květoslav
Klaudie

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

Radoslav
Stanislav
Den osvobození od fašismu

Nedìle

18/7 °C
Ctibor
Zdroj: meteocentrum.cz
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V sobotu zesnul -MJJNOOîEEJQQ<IIF<<QQîIIJQQ<GG<**<OîîED00OMMJKKIDD>FF½H
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ALOIS MAKOVEC I<UµµH@FFQQ,,N@@à<<I@@>CC
SELOUTKY Velmi smutná a nečekaná zpráva přišla uplynulou sobotu
ze Seloutek. Po krátké nemoci zemřel ve věku 62 let Alois Makovec. Co
p
g
za úmrtím tohoto podnikatele a politika
místního regionu
stálo,, zatím
není přesně jisté. Nejvíce se však mluví o úmrm covid-19...
tí spojeném s onemocněním
v
Jeho jméno je až zbytečné v prostějovském regionu představovat.
t. Už od 19.
vsku jednostoletí platilo na Prostějovsku
značné spojení rodiny Makovců
kovců s řeznickým řemeslem. Po totalitním
litním převratu v roce 1948 o své vybudované
jméno firma přišla. Po sametové
metové revoluci se však rodinný podnikk i velkou
zásluhu pana Aloise dokázal
al
znovu postavit na nohy,
a právě letos slaví 30 let
na trhu nejen po celém
tuzemsku. Oslav výročí
už se však bohužel nezúčastní...
(jaf)
<FTQLUGNQWVM[E\
<<pokračování na straně 23

>@GF@H

ODNÁ>FJMPI

DIINKDMMJQ<G<??<GnÁ


/CV÷L 5VTQRPKEMÚ C LGJQ RCTVPGT &CPKGN -TGLéÊM MQWRKNK C QRTCXWLÊ RQNQTQ\RCFNÚ \¾OGM
X1UGéCPGEJ
ZHQVQ(CEGDQQM

Naděžda Horáková chtěla, aby po ní něco zbylo.

Na novou střechu se přijede podívat v létě
VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 22

TRAGÉDII NA „TYLOVCE“ NEZABRÁNIL
ANI PŘÍLET VRTULNÍKU

PROSTĚJOV Ve chvíli, kdy minulý čtvrtek dopoledne přistál mezi panelovými bloky na rozhraní Tylovy a Dobrovského ulice v Prostějově
vrtulník letecké záchranné služby, nevěstilo to nic dobrého. Navíc do
jednoho z bytů v této lokalitě zamířili i policisté. A když po pár desítkách minut dorazil také vůz pohřební služby, začaly na povrch vyplouvat informace o tragédii. První zvěsti o tom, že v bytě panelového domu
v Tylově ulice se pobodali dva muži, se však ukázaly jako naprosto smyšlené. Jak vyplynulo z důsledného ověřování informací Večerníkem, šlo
o náhlé úmrtí ani ne čtyřicetileté ženy, které bohužel nezachránila život
ani dlouhá resuscitace lékařů z letecké záchranky.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal KADLEC
za přispění
Martina ZAORALA
Přítomnost záchranářského vrtulníku i většího
počtu policistů vyvolaly okamžitě mezi lidmi
celou řadu někdy i hodně divokých spekulací.
Prvotní fámy o násilném trestném činu se pár
desítek minut po události rozplynuly jako pára
nad hrncem V průběhu dalších hodin bylo
vše uvedeno na pravou míru. „Zemřela mladá
žena zhruba kolem čtyřicítky, žila tu v bytě jen
s maminkou, pro niž to musí být velice bolestná ztráta. Byla vcelku dost obézní, zemřít měla
snad na plicní embolii, svoji roli v tom mohl
sehrát i covid,“ prozradilo Večerníku unisono
hned několik obyvatel okolních domů.
„Mohu potvrdit, že v lokalitě sídliště Tylova
v Prostějově došlo k náhlému úmrtí osoby.

SULP¿WRUNRPHQWXMHH

Cizí zavinění bylo na místě vyloučeno a přivolaný lékař nařídil zdravotní pitvu,“ uvedl
pro Večerník František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov. Další podrobnosti uvést nechtěl.
Trochu sdílnější byli na záchrance. „Z důvodu závažnosti případu byl na místo vyslán
vrtulník letecké záchranné služby. Šlo o ženu
mladšího věku, která zkolabovala, došlo u ní
k zástavě dechu a bezvědomí. Přestože naši lékaři ženě poskytli okamžitou pomoc a zhruba hodinu se pokoušeli o resuscitaci, obnovit
životní funkce se nepodařilo. Pokud se mám
vyjádřit k příčinám úmrtí, byla by to ode mě
jen pouhá spekulace. Ty určí až zdravotní
pitva zemřelé,“ sdělil Večerníku Petr Šmejkal,
náměstek ředitele Zdravotnické záchranné
služby Olomouckého kraje.
Pohřeb ani ne čtyřicetileté O. N. se koná ve
středu 5. května. Jak Večerník zjistil, tato
sympatická dáma pracovala dlouhá léta jako
pokladní v Kauflandu a posléze i v Tescu.

3R]Gõ æHQďVH]DVWDYLORVUGFH

resuscitace byla marná...
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BĚLECKÝ MLÝN Nejen vládní nařízení,
ale i tradice se musí dodržovat! Pod tímto
heslem upálili v poslední dubnový den na
Běleckém Mlýně čarodějnici. Podobná
akce se tu konala i před rokem. I tentokrát
na ni dorazili lidé, jimž setkávání na čerstvém vzduchu zejména s nastupujícím
jarem již očividně chybí. Připraveno bylo
opět výdejní okénko. Všichni byli patřičně upozorněni na dodržování náležitých
rozestupů. „Aspoň něco se nezměnilo...,“ zhodnotila podařené setkání jedna
z účastnic.
(mls)
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Minulý týden jsme si připomněli výročí
čí
tragické události z roku 1917, která vešla
la
ndo dějin jako takzvaná hladová demonstrace. Prostějov a jeho obyvatele tehdy suužovalo především špatné zásobování, které
ré
souviselo s probíhající 1. světovou válkou.
Mezi lidmi se rozšířily fámy o nedostatku
uhlí na zimu a zrušení mimořádných přídělů potravin pro těžce pracující. Vyrazili
proto do ulic, kde se střetli s oddílem nezkušených osmnáctiletých rekrutů povolaných narychlo z Olomouce. Výsledkem
nesmyslné střelby do demonstrantů bylo
třiadvacet obětí, převážně mladých lidí.
Nejmladší byl třináctiletý chlapec, který
událostem jen přihlížel.
Na začátku smutného příběhu byla bída,
hlad a nedostatek téměř všeho. Nicméně
pomyslnou rozbuškou se staly polopravdy,
fámy a lži, které dnes označujeme moderním výrazem fake news. Hladová demonstrace nám i po takové době ukazuje, jak
mohou být dezinformace nebezpečné.
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něj zatím nejsou. Řeč je o úseku
cyklostezky v Okružní ulici vedoucí kolem areálu staré nemocnice. Její cena by se mohla vyšplhat až na 13 milionů korun.
Důvodem jsou potřebné úpravy
přilehající silnice.
Už je tomu více jak rok, co město
dokončilo cyklostezku vedoucí od
křižovatky v Dolní ulici přes sídliště Šárka kolem OC Kaufland až po
křižovatku s Lidickou ulicí. Zde se
však celá záležitost zasekla. Stále se
ji nepovedlo napojit na další úsek
začínající v Okružní od křižovatky s Brněnskou ulicí. Důvodem je
potřebná změna sklonu a snížení
vedlejší silnice. To vše kvůli odvodu
dešťových vod, které by jinak mohly ohrozit sousední nemovitosti.
„Na prodloužení cyklostezky je vypracována projektová dokumentace
a je i stavebně povoleno. Řeší se financování z dotací. Akce bude finančně
náročná z důvodu změny nivelety
sousední komunikace,“ reagoval aktuálně na dotaz Večerníku náměstek

PROSTĚJOV Spousta emocí, slov i nátlaku nejrůznějšího druhu. A ve výsledku velké nic. Z velkolepé „rehabilitace starého židovského hřbitova
v Prostějově“ zřejmě nic nebude. Židovská nadace
Kolel Damesek Eliezer sice opakovaně deklarovala, že veškeré úpravy provede po dohodě s magistrátem na vlastní náklady, s její solventností i seriózností to zřejmě nebude úplně „košer“. PR
agentuře Donath Business & Media (DBM) dluží
zhruba půl milionu korun. Z plánované rehabilitace hřbitova tak zřejmě zůstane pouze STÍN MINULOSTI...
Prostějov má nepochybně bohatou židovskou tradici
a rozhodně není od věci si ji připomínat tak, jak to
činí například Spolek Hanácký Jeruzalém. Její nedílnou součástí byl i starý židovský hřbitov, který se
nachází před prostějovskou „reálkou“. Pohřbívalo se
do něj zhruba sto let, naposledy v roce 1908. Během
druhé světové války ovšem byly náhrobky vytrhány
,GFGP \G VąÊ MQwč PCEJ¾\GLÊEÊEJ UG X QMQNÊ E[MNQUVG\M[ XGFQWEÊ UÊFNKwV÷O i¾TMC a odvezeny. Na vyčištěné ploše vznikl po válce park
C1MTWåPÊWNKEÊ
Foto: Martin Zaoral
a v 70. letech minulého století byl v jeho sousedství
prostějovského primátora odpověd- lidí, přijde málo. Nikoliv náhodou postaven areál školy. V současnosti je RG a ZŠ města 5RQT[QJNGFP÷X[WåKVÊRTQUVQTWRąGF4)C<iO÷UVC2TQUV÷
LQXCUGLKåXGFQWQFTQMW
Foto: www.prostejov.eu
ný za investice Jiří Rozehnal.
jsou koše často přeplněné,“ upozor- Prostějova největší školou ve městě.
V souvislosti se zmiňovanou cyk- nil obyvatel sídliště. Podobný podstavit. Mlžilo se zejména kolem zá- poničení zástupci nadace otevřeně
lostezkou jsme se rovněž setkali nět však město zatím neřešilo. „PoNeobešlo se to
měru nadace uzavřít prostor před hovořili o „vyvrcholení antisemits podnětem ohledně nedostatku čet odpadkových košů je v souladu
bez manipulace
největší prostějovskou školou pro ských nálad ve městě“. To však byl
odpadkových košů v jejím okolí. s normami. Nezaznamenali jsme
„Od křižovatky v Dolní ulici až po požadavek na doplnění. Pokud si Dlouhých deset let se snažili zá- veřejnost. Proti tomu vznikla peti- nesmysl, náhrobek zničil nezdárný
tu s Lidickou ulicí jsem napočítal občané požádají a majitelé okolních stupci židovské nadace Kolel ce, jejíž signatáři byli zástupci na- školák a o nějakých protižidovpouze tři koše, což mi vzhledem pozemků budou souhlasit s jejich Damesek Eliezer o „rehabilitaci“ dace nepřímo označeni za odpůrce ských náladách v Prostějově se nek tomu, že tu kromě cyklostezky umístěním, můžeme je doplnit,“ za- hřbitova. Nikdo však přesně nevě- židů. Vše vyvrcholilo umístěním dalo hovořit.
>>dokončení na straně 14
vede i chodník a projde tudy dost reagoval Jiří Rozehal.
(mls) děl, co si pod tímto pojmem před- plastové kopie náhrobku, po jehož

Napsáno
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Někteří by v jejím okolí přivítali
PROSTĚJOV Tenhle kousek se
více odpadkových košů
pořádně prodraží. A peníze na

SĊHG

2. 5. 2011

Nechutný případ dětské tyranie vyplul na
povrch v závěru minulého týdne. Policie
o případu taktně mlčí, ale bestiální chování muže z jedné obce na Prostějovsku nám
potvrdilo okresní státní zastupitelství.
I naší redakci nedovoluje takzvaný náhubkový zákon referovat o případu důsledně.
I když bychom to rádi udělali a představili
veřejnosti grázla, který brutálním způsobem týral dvě malé děti své družky...
Prostějovská kriminálka podle našich informací zatkla muže, kterého vzápětí obvinila
ze závažného trestného činu. „Mohu potvrdit, že státní zastupitelství nyní dozoruje
kauzu týkající se zločinu týrání osoby žijící
ve společném obydlí. Trestní stíhání je vedeno proti konkrétnímu pachateli a skutek
se odehrál v okrese Prostějov. Trestní stíhání
je vedeno na svobodě,“ sdělila nám Naděžda Kezniklová, prostějovská okresní státní
zástupkyně. Jak jsme zjistili, obviněný muž
od počátku února až do poloviny dubna le-

tošního roku v místě svého bydliště, kde žil
společně se svojí družkou a jejími dvěma
nezletilými dětmi, se právě na dvou malých
dětech dopouštěl neuvěřitelných praktik.
Chlapce nutil vykonávat práce, které byly
zjevně nepřiměřené jeho věku a nad jeho
fyzické síly, jako například hloubit pouze rukama na zahradě hlubokou jámu, vozit přetížená kolečka, přenášet těžké kusy nábytku.
Ve večerních hodinách mu pak úmyslně vyšrouboval v pokoji všechny žárovky ze svítidel, takže se chlapec nemohl po setmění
učit a psát školní úkoly. Obviněný muž pak
navíc hocha pro své potěšení trefoval kamením, přičemž mu způsobil na těle řadu
hematomů. V jednom případě ho udeřil
do obličeje tak, že mu způsobil hematom
ve tváři. Na jeho mladší sestře muž rovněž
uplatňoval své bestiální choutky. Holčičku
budil v noci ze spánku a nutil ji, aby po něm
opakovala slova náročná na výslovnost,
tahal ji za uši tak silně, až měla otoky a he-

matomy na obou ušních boltcích, úmyslně jí také vytrhával celé chomáče vlasů.
„S ohledem na závažnost celé věci a věk
poškozených nebudeme o případu poskytovat žádné bližší informace,“ uvedla na náš
dotaz Eva Čeplová, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově. Těžko říct, jak je možné,
že si takové zrůdnosti vůči oběma malým
dětem muž mohl dlouhé měsíce dovolit, že
si toho někdo z okolí nevšiml a nenahlásil
to policii, hlavně jeho družka a matka obou
dětí. „Týrání dětí není v podstatě bohužel
výjimečným případem, ale většinou se odehrává v jakési menší rovině. Není tak brutální, hraničící s ublížením na zdraví jako
v tomto případě. Co se týká Prostějovska,
není tento případ ojedinělý, ročně tak jeden
nebo dva řešíme,“ uvedla okresní státní zástupkyně Naděžda Kezniklová. Jak dodala,
ve výše uvedeném konkrétním případě hrozí muži trest odnětí svobody v rozmezí od
dvou do osmi let.

$.78/1«.20(17ą
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Tento deset let starý případ byl skutečně extrémní, nic podobně brutálního v budoucnosti policie
ani státní zastupitelství v prostějovském regionu
řešit nemusely. Na druhé straně se ale v průběhu
dalších let, a vlastně až dodnes, rozmohl na Prostějovsku jiný, ale velmi podobný násilný fenomén. Není snad týdne, aby policisté či strážníci
neřešili hned několik případů domácího násilí.
Ano, těchto výjezdů policejních hlídek k fyzickým napadením mezi manžely, partnery, nebo
dokonce rodiči a jejich dospělými dětmi neustále přibývá. A nikdo neví, čím to je. Mnozí tvrdí,
že je to dobou. Otázkou tedy je, v jaké době to
vlastně žijeme, když už se bijí mezi sebou rodinní příslušníci...
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Janáčkova ulice
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Příště: Žižkovo náměstí – východní fronta
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navštivte nás na

krimi
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Pivečko u dětského hřiště

Před sedmnáctou hodinou v sobotu
24. dubna hlídka řešila trojici, která
popíjela alkoholické nápoje v blízkosti dětského hřiště. Na místě se nacháá
zeli dva muži a jedna žena. Ti popíjeli
pivo značky Braník z dvoulitrové plastové lahve. Strážníci je upozornili, že
ve vzdálenosti kratší jak 100 metrů od
dětského hřiště a sportovišť je zakázáá
no vyhláškou města konzumovat al-l
kohol. Z části upitá lahev byla hlídkou
odebrána. Déle porušili mimořádné
opatření nařizující všem osobám i na
veřejném prostranství v zastavěném
území obce mít nasazenou ochraa
nu dýchacích cest v podobě roušky
nebo respirátoru. Osmatřicetiletá
žena a muži ve věku 34 a 33 let budou
své chování vysvětlovat u správního
orgánu.

(QVQ/22TQUV÷LQX

Mobil i šrajtofli odevzdal

Osamocené ležící peněženky a mobilního telefonu v Olomoucké ulici
si předminulou neděli 25. dubna
v odpoledních hodinách všiml čestt
ný muž. Jelikož naznal, že by majiteli
ztracené předměty mohly chybět,
raději vše oznámil na městskou policii. Přivolaní strážníci nalezené věci
převzali. V peněžence se nacházela
hotovost ve výši 311 korun. Hlídce se
následně podařilo vypátrat majitele.
Díky poctivosti oznamovatele strážníci předali překvapenému vlastní-í
kovi telefon i peněženku s celým obsahem v místě jeho trvalého bydliště.

Nevěděl, kde ho ztratil

Na linku 156 bylo minulé pondělí
26. dubna odpoledne oznámeno naa
lezený bicykl v lesoparku Hloučela.
Hlídka po příjezdu na místo zjistila,
že se jedná o pánské horské jízdní
kolo značky Kellys. Strážníci nález
od oznamovatele ppřevzali a na Poli-i
ci ČR ověřili, zda se nejedná o kolo
pocházející z trestné činnosti. Policie
potvrdila, že bicykl není hlášen jako
kradený. Hlídka ho prozatím uložila
na služebně městské policie. Tím ale
práce strážníků neskončila. V dnešní
době moderních technologií se hlídd
ce podařilo přes sociální síť Facebook
zjistit majitele. Ten si ho za pouhou
hodinu přišel na služebnu vyzvedd
nout. Jak se jeho kolo dostalo na
místo nálezu, ani sám nevěděl. Velice
dobrá práce strážníků se majiteli rozhodně vyplatila, protože kolo bylo ve
velmi dobrém stavu a jeho pořizovací
hodnota byla 27 000 korun.

Nadýchal čtyři
promile. Dvakrát...
Hlídka si na náměstí T. G. Masaryka
povšimla v pondělí 26. dubna před
jednadvacátou hodinou sedícího
muže u lavičky. Po přistoupení blíže
strážnici zjistili, že dotyčný není schopen chůze a je zjevně ovlivněn alkoholem. Své chování neměl pod kontrolou a pokřikoval na procházející osoby.
Provedenou dechovou zkouškou byla
u něj naměřena hodnota 3,94 promile alkoholu. Převozní sanitkou byl
odvezen do nemocnice na vyšetření.
Po nezbytném ošetření opilec skonn
čil na protialkoholní záchytné stanici
v Olomouci. Aby toho nebylo málo,
o dva dny později jej strážníci našli na
Pernštýnském náměstí, jak opětovně
leží na zemi. Při dechové zkoušce překonal hodnotu z předchozích dnů. Výý
sledek byl pozitivní, a to 4,03 promile
alkoholu. Na záchytku putoval znovu.
Jednačtyřicetiletý muž je podezřelý
z přestupku proti veřejnému pořádd
ku. Své jednání bude muset vysvětlit
u správního orgánu.

Opilý a agresivní muž skončil v poutech na záchytce

PROSTĚJOV Od opilých lidí nemůžete většinou čekat nic dobrého. A když ještě ke všemu člověk notně posílený alkoholem
venčí v parku temperamentního psa, pak je rovnou založeno
na pořádný malér. K nahlášenému případu napadení člověka
psem v Kolářových sadech vyjížděli minulé pondělí policisté.
Jak záhy na místě zjistili, daleko agresivnější byl páníček, který
se pustil dokonce do strážců zákona. Ti museli nakonec použít
donucovacích prostředků a opilého majitele stafordšírského
bulteriéra strhli na zem. Samotný chlapík skončil na záchytce.

Michal KADLEC
Při incidentu v parku během pravého poledne měl neznámý muž čelit
i útoku psa. „V pondělí 26. dubna ve
12.40 hodin mělo dojít v Kolářových
sadech v Prostějově k incidentu mezi
dvěma muži. Podle sdělení oznamovatele a svědků měl dosud nezjištěný
poškozený čelit útoku jednačtyřicetiletého muže i jeho psa. Po napadení
psem rasy stafordšírský bulteriér měl
poškozený utržit ránu i od jeho pána,
ale nakonec se mu podařilo utéct.
Před přivolanými policisty se majitel
psa pokusil utéct také, ale nepoda-

řilo se mu to. Protože hrozil během
dalších úkonů útok zvířete, vyzvali
policisté muže, aby ho přivázal,“ popsal vyhrocenou situaci František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Viditelně opilý pejskař výzvy policejní hlídky sice uposlechl, ale po
přivázání psa se o útěk pokusil znovu.
„Policisty byl dostižen a s využitím
donucovacích prostředků sveden
k zemi i zajištěn. Při zákroku utrpěl
oděrky, ale po prohlídce lékařem nic
nebránilo jeho umístění do protialkoholní záchytné stanice. Tam byl

.521,.$
Cyklista na dálnici!
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umístěn pro přetrvávající agresivní
chování a v zájmu ochrany jeho života a zdraví. Provedenou dechovou
zkouškou u něj policisté změřili 2,57
promile alkoholu v dechu. Přesné
příčiny, okolnosti, míra zavinění incidentu i totožnost poškozeného jsou
předmětem dalšího šetření,“ uvedl
Kořínek.
Na otázku Večerníku, co se po odvozu agresivního a opilého páníčka
na záchytku stalo s jeho psem, přišla
konkrétní odpověď. „O psa se na žá-

dost zakročujících policistů postarali
strážníci městské policie, kteří ho odchytili a předali přítelkyni zajištěného
muže,“ sdělil mluvčí prostějovské policie.

9ěGěOçHQDYUiFHQtQHPi 3őtWHON\QLGDOSěVWt
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PŘEROV, PROSTĚJOV Muž z Prostějova naletěl svému známému
z Přerova, kterému půjčil 70 000
korun a dočkal se návratu pouhého
minima. Dlužník, jenž nyní čelí obvinění z podvodu, požádal kamaráda
o půjčku přesto, že je nezaměstnaný
a na krku má několik exekucí. Nebylo tedy divu, že nesplatil skoro nic.
„Z přečinu podvodu podezírají policisté obvodního oddělení Prostějov
2 osmadvacetiletého muže z Přerova.
Tohoto skutku se měl podezřelý dopustit v červnu minulého roku, když
si v jedné z olomouckých restaurací
od svého známého z Prostějova půjčil
finanční hotovost sedmdesát tisíc korun a ve smlouvě se zavázal, že peníze

vrátí do konce roku. Slib vrácení peněz
učinil, přestože věděl, že mu vzhledem
ke své finanční situaci nebude moci
dostát. Byl v té době totiž bez zaměstnání, navíc již čelil exekučnímu řízení
pro své dřívější závazky,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Jak dále prozradil, věřitel se do současnosti dočkal pouze částky čtyř tisíc
korun, které obdržel až v dubnu tohoto
roku. „V případě prokázání viny a odsouzení podezřelému muži za přečin
podvodu hrozí trest odnětí svobody až
na dva roky,“ vyjádřil se ještě mluvčí prostějovské policie k výši možného trestu.
(mik)

a odešel...

PROSTĚJOV Běžná partnerská
hádka nakonec vyústila v násilí.
Nervy na uzdě neudržel muž, který
místo slovních argumentů použil
pěst a tou uhodil svoji přítelkyni
do hlavy. Spor přijeli vyřešit strážníci, před kterými se násilník sbalil
a z bytu odešel.
Z přestupku proti občanskému soužití se bude zodpovídat třiadvacetiletý
muž. „V neděli 25. dubna po dvaadvacáté hodině bylo na tísňovou linku
156 přijato oznámení, že ze sousedního bytu je slyšet volání ženy o pomoc.
Na uvedenou adresu vyrazila ihned
hlídka, následně se strážníkům poda-

řilo kontaktovat hádající se pár,“ uvedl
Petr Zapletal tiskový mluvčí Městské
policie Prostějov.
Co bylo dál: „Žena hlídce uvedla, že
po předchozí hádce byla fyzicky napadena svým přítelem, který ji uhodil
rukou sevřenou v pěst do hlavy. Při
tomto útoku naštěstí nedošlo k žádnému zranění a napadená žena nepožadovala lékařské ošetření. Agresor se
k napadení strážníkům přiznal, načež
po vysvětlení celé situace si vzal své
osobní věci a z bytu odešel,“ popsal
incident Zapletal. Protiprávní jednání
násilníka bude oznámeno příslušnému správnímu orgánu.
(mik)
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Pavel Ircing po návratu z vězení rychle najel do starých kolejí
PROSTĚJOV „Chodili spolu z čisté lásky a sedmnáct jim bylo let,“ tak zní začátek známé písně o „Milencích v texaskách“.
Pavla Ircinga a Mirku Jordakovou namísto obliby riflových
kalhot spojovala záliba v obuvi značky Nike. V tom by samozřejmě nebyl problém, pokud by k tomu nepřidali i společnou
náklonost k pervitinu. Oba partneři bílý prášek nejen užívali,
navíc jej prodávali, komu mohli, a to zejména na prostějovském sídlišti Hloučela. Kvůli tomu se uplynulé úterý sešli u prostějovského soudu. A Večerník byl u toho!

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Třicetiletý Pavel Ircing již byl za
prodej drog opakovaně odsouzen.
Naposledy byl z vězení propuštěn
5. května 2019. Netrvalo dlouho, na
svůj životní styl velmi plynule navázal a už loni v červenci opět putoval
do vazby. Z ní byl propuštěn, neboť
za něj byla složena kauce ve výši
50 000 korun. Moc dlouho si ovšem
na svobodě nepobude.
Ve fetování známého prostějovského dealera podporovala také Mirka
Jordaková, s níž bydlel v ulici Václava Špály na prostějovském sídlišti
Hloučela. Právě zde pervitin ve velkém prodávali, policii se podařilo dát
dohromady svědectví zhruba desít-

ky jejich odběratelů. Část z nich už
mezitím skončila ve vězení, ta druhá
tam pomalu, ale jistě míří...

1HFKWÈODPXXEOÉzLW
Pod tíhou důkazů se oba obžalovaní u soudu rozhodli k prodeji všem
uvedeným svědkům plně doznat.
„Mám k obžalobě jedinou výhradu,
pervitin jsem od Pavla Ircinga brala
a prodávala jej, aniž by o tom on
sám věděl,“ snažila se porotu přesvědčit Mirka Jordaková. Protože
toto její tvrzení bylo pouze romantickým gestem, které na celé věci
vůbec nic neměnilo, senát v čele se
zkušeným a důsledným Petrem Vrtělem takové doznání odmítl přijmout. „Něco takového nám připadá krajně nepravděpodobné,“
vysvětil soudce tento postoj. Obžalovaná se po krátké přestávce rozhodla vše vzít zpět. „Nechtěla jsem
Pavla Ircinga poškodit, od policejního zásahu sice už spolu nejsme,

Uplynulou středu 28. dubna krátce před půlnocí přijali policisté na
lince 158 oznámení muže jedoucího po dálnici D46 z Prostějova do
Brna, že na katastru Prostějova
právě potkal ve stejném směru jedoucího cyklistu. Z důvodu vysoce rizikové situace byly na místo
ihned vyslány nejbližší hlídky.
O necelých deset minut později
oznámení potvrdili policisté oddělení hlídkové služby, kteří jednačtyřicetiletého cyklistu nalezli.
K překvapení policistů byly zkoušky na alkohol i jiné návykové látky
u muže negativní. Jako vysvětlení
svého jednání uvedl, že si chtěl
zkrátit cestu domů. Po důrazném
upozornění od policistů muž
opustil těleso dálnice a pěšky pokračoval k silnici, na kterou cyklisté mohou. Pro své jednání je muž
nyní podezřelý z přestupku podle
zákona o silničním provozu. Za
ten mu hrozí pokuta až do výše
2 500 korun.

Vzal sekery i pilu
V dosud přesně nezjištěné době
v období od 19. dubna do 24.
dubna se neznámý pachatel vloupal do rodinného domu v rekonstrukci v Prostějově-Čechovicích.
Po násilném vniknutí na pozemek
pachatel objekt prohledal a odcizil
z něj motorovou pilu Hecht, dvě
sekery a nůžky na větve Fiskars
a pětadvacetimetrový prodlužovací kabel na cívce. Způsobenou
škodu na odcizených věcech majitel domu vyčíslil na 6 300 korun.
Škoda způsobená na oplocení nebyla dosud vyčíslena. Policisté ve
věci zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu krádeže.
Za ten pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.

Zajímaly ho jen palety
Z přečinu krádeže podezírají prostějovští policisté dosud nezjištěného pachatele, který se přes noc
ze středy 28. na čtvrtek 29. dubna
vloupal do areálu prodejny stavebnin ve východní části Prostějova.
V areálu z palet odházel několik desítek pytlů uskladněného materiálu a poté odcizil palety, na kterých
byl materiál uložen. Při manipulaci s materiálem pachatel asi třicet
pytlů poškodil. Škodu způsobenou
odcizením 20 kusů europalet majitel vyčíslil na 6 000 korun. Na další
3 400 korun pak vyčíslil škodu způsobenou znehodnocením materiálu. V případě dopadení a prokázání
viny pachateli tohoto skutku hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky.
Osm piv a litr vodky...
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ale stále to není zcela uzavřená věc,“ minulosti navržen nepodmíněný
vysvětlila nakonec Jordaková, proč trest minimálně čtyřicet měsíců
a zároveň uložen peněžitý trest. Ze
u soudu lhala.
spisu totiž vyplývá, že na jeho účet
byly připsány desítky tisíc korun
Rozdìlí je vìzení
a nelze pochybovat, že to bylo právě
Poté už měl soud usnadněnou úlo- z prodeje drog. V případě druhé obhu, obě procesní strany se totiž roz- žalované jsme vzhledem k tomu, že
hodly uzavřít tzv. dohodu o vině dosud nemá trestní minulost, ochota trestu. Vzhledem k vytíženosti stát- ni uvažovat i o podmíněném trestu,“
ního zástupce ji však ještě v průběhu uzavřel soudce Petr Vrtěl.
úterý 27 dubna nebylo možné dát Hlavní líčení bylo následně odrodohromady. „Za senát mohu uvést čeno za účelem vypracování pípouze tolik, že s dohodou budeme semné dohody o vině a trestu,
souhlasit pouze za podmínky, že Pa- kterou by prostějovský soud měl
vlu Ircingovi bude vzhledem k jeho v dohledné době posvětit.
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Posílejte sváá
P
miminka

degenerace. Pokud se u ní promešká
vhodní doba k léčbě, jsou následky
už neopravitelné,“ varuje MUDr. Jakub Kopal a dodává, že obecně platí,
že pokud si člověk všimne zhoršení
zraku, měl by neprodleně navštívit
očního lékaře. Jakékoliv odkládání návštěvy se totiž může vymstít.
„Důležité je zkontrolovat každé oko
zvlášť. Při zhoršení jednoho oka většinou druhé oko tyto potíže zamaskuje,“ upozorňuje Jakub Kopal.
Oční oddělení Nemocnice AGEL
Prostějov se na rozdíl od loňského jara, kdy byl provoz prakticky
uzavřen a fungovala pouze akutní
ambulance, snaží udržet režim plného provozu. „Při epidemických
vlnách sice opakovaně docházelo
k omezení hlavně operativy a plánovaných poraden. Od léta minulého
roku se snažíme provoz, pokud je
to jen trochu možné, neomezovat,“
vysvětluje dále Jakub Kopal, primář
očního oddělení Nemocnice AGEL
Prostějov s tím, že velký důraz je kladen na dodržování epidemiologických opatření.

ČECHY POD KOSÍŘEM Útulek
Voříšek v Čechách pod Kosířem
neřeší pouze péči o opuštěné pejsky, kteří do něj přicházejí v často
dosti zbědovaném stavu. Potýká se
i s problémy čistě technického rázu,
které už jsou jaksi „navíc“.
Útulek Voříšek funguje v Čechách pod
Kosířem více jak 13 let, ročně se v něm
postarají zhruba o 300 opuštěných
pejsků. „Jsme velký útulek s kapacitou
osmdesáti pejsků a musíme vynaložit
velké úsilí, aby naše zařízení, zejména
kotce a výběhy, bylo čisté a udržované.
Neovlivníme ale, že se naši čtyřnozí
obyvatelé vyřádí i na osvětlení, elektroinstalaci, rozvodech, okapech a jiných

provozních zařízeních. A za ta léta se
to již projevilo,“ osvětlil provozovatel
útulku Leopold Dostál.
I proto se v útulku za účelem rekonstrukce elektrorozvodů, okapů
a osvětlení rozhodli vypsat veřejnou sbírku. „Lidé nás mohou pod-
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pořit prostřednictvím neziskové
organizace DONIO nebo příspěvkem na náš transparentní účet 437715910237/0100 s variabilním
symbolem 111. Všem moc děkujeme za případnou pomoc,“ vzkázal
Dostál.
(mls)
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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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Kopal s tím, že přesný údaj, jak dlouho člověk může strávit u počítače či
obrazovky, aniž by hrozilo poškození
zraku, uvést nelze. „Ale určitě platí, že
čím méně, tím lépe. Nejlepší je dělat
pauzy mezi prací. Na několik minut
se podívat z okna nebo zavřít oči. Tím
se oči uvolní a nejsou tak unavené,“
říká primář očního oddělení prostějovské nemocnice.
Problémem, který s už více než rok
trvající pandemií koronaviru souvisí,
je i to, že lidé v době omezení odkládají pravidelné kontroly u očních lékařů. „Na jaře loňského roku to bylo
markantní. Nyní, jak si už lidé na stav
zvykli, tak do naší ambulance většina
pacientů chodí a kontroly neoddaluje. Návštěvy ruší pouze jednotky
procent pacientů. Riziko z prodlení
a nevratného poškození oka je hlavně u pacientů se zeleným zákalem.
V těchto případech hrozí, že pokud
pacient přestane kapat, tak může dojít
k poškození oka, které je navíc nevratné. Obdobné je to u pacientů se sítnicovými potížemi. Existuje nemoc
zvaná věkem podmíněná makulární
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<NEMOCNICE ...

PROSTĚJOV (Radka Miloševská,
tisková mluvčí společnosti Agel)
Oftalmologové Nemocnice AGEL
Prostějov upozorňují, že epidemie
koronaviru se může negativně projevit i na našem zraku. Kvůli tomu,
že řada firem přešla na home-office,
tráví zaměstnanci před obrazovkami svých počítačů dlouhé hodiny.
Obdobné to je u dětí, které v rámci
distanční výuky musejí prosedět
dlouhé hodiny u počítačů.
Podle MUDr. Jakuba Kopala, primáře Očního oddělení Nemocnice
AGEL Prostějov, je oko od přírody
nastaveno na sledování do dálky, v té
chvíli je úplně relaxováno. „Jakmile
zaostřuje do blízka, tak je v permanentní námaze. To znamená, že práce
na PC je pro oko námaha. Tudíž to
vysvětluje to, proč jsou lidé při delší
práci na PC unaveni. S tím souvisí
i pocit suchého oka. Dle studií z minulosti je prokázáno, že při pozorování oko méně často mrká, tudíž
může docházet k osychání povrchu
rohovky, a tím pocitu písku v oku ‒ suché oko,“ vysvětluje možné následky
dlouhého sezení před obrazovkami
počítačů Jakub Kopal.
Jak výrazný vliv může mít zmíněný problém v případě dětí? Podle
primáře očního oddělení tento
problém zatím v oční ambulanci
Nemocnice AGEL Prostějov nepozorují. „Podle dat z Asie ale pobyt
ve venkovních prostorách opravdu
pozitivně ovlivňuje růst oka. Je zjištěno, že děti, které tráví více nebo skoro
všechen čas v uzavřených prostorech,
mají vyšší výskyt krátkozrakosti.
To je patrno zejména v Asii, kde už
v některých zemích mají mít zavedeny povinné přestávky venku mimo
budovy školy,“ poznamenává doktor

děti, zdraví a pejsci
WWW.VECERNIKPV.CZ
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„Je to jako za komunistů. Vůbec v ničem jsme se od té doby nepoučili. Když
se tady pracovalo minulou sobotu, říkal
jsem si, že dělníci to všechno chtějí stihnout ještě před konečným termínem. #ċUG8GéGTPÊMX×VGTÚFÊXCNPCQD÷UVTCP[8TCJQXKEMÆWNKEGLCMEJV÷Nå¾FPÆJQF÷NPÊMC
XRTčD÷JWEGNÆJQFPGPGURCVąKN
ZHQVQ/KEJCN-CFNGE
Dokonce jsem jejich úsilí přirovnával
k Rakousku nebo Německu, kde je
samozřejmostí při podobných rekonstrukcích pracovat i o víkendech. Pak
jsem tady ale v pondělí viděl jen pár
dělníků, dnes dokonce vůbec žádného.
V úterý na rekonstrukci Vrahovické nepracuje nikdo,“ postěžoval si podnikatel, který bydlí přímo v místě dění.
Večerník se po zpracování fotodokumentace osiřelé Vrahovické ulice
obrátil na náměstka primátora Jiřího
Rozehnala s dotazem, jak je to vůbec
možné? „Nedělal bych z toho takovou
hysterii! Právě každé úterý máme společně se zástupci investora Olomouckým krajem a stavební společností kontrolní dny. Zjistili jsme, že veškeré práce
jsou v naprostém souladu s daným časovým harmonogramem. Ten je garantován ve smlouvě se zhotovitelem. Při
výběrovém řízení se však nebral ohled
na čas, ale na nejnižší cenu za provedení rekonstrukce Vrahovické ulice.
Přesto si myslím, že firma postupuje mátora Statutárního města Prostějov. pracovní ruch. Tak snad ono úterý
zodpovědně,“ mírní vášně občanů Jiří Nutno ale přiznat, že od středy už 27. dubna bylo výjimkou, která se neRozehnal (ANO 2011), náměstek pri- ve Vrahovické ulici zase panoval čilý bude opakovat...

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Děje se to stále a v nejrůznějších lokalitách města. Jde
o nepořádek okolo kontejnerů na komunální odpad, zejména u toho
tříděného. Na opakující se binec uprostřed hnízdišť s kontejnery upozornila magistrát například obyvatelka Sídliště E. Beneše v Prostějově. Večerník se ale přímo na udaném místě přesvědčil, že jde spíše
o lajdáctví místních obyvatel než to, že magistrát nezajišťuje dostatečný svoz odpadu.
„Zajímalo by mě, kdo zajišťuje úklid okolo popelnic. Na Sídlišti E. Beneše je
neustále nepořádek, povalují se zde různé předměty a u kontejnerů jsou odložené objemné věci,“ poslala vzkaz magistrátu Dagmar Fládrová. „Úklid černých skládek okolo kontejnerů na odpad zajišťuje společnost FCC Prostějov.
Ukládání odpadu mimo sběrné nádoby je přestupek. Stav na sídlišti prověří
odbor správy a údržby majetku města, který zajistí mimořádný úklid a odvoz,“
zareagovala téměř ihned referentka vnějších vztahů prostějovského magistrátu
Jana Gáborová.
Na žádost Večerníku se k tomuto problému vyjádřil také první náměstek primátora. „K nepořádku dochází v drtivé míře v důsledku neukázněnosti některých občanů. Co se týče tříděného odpadu, tak je třeba zdůraznit, že nutností
je například plastové lahve nebo papírové krabice sešlápnout před uložením do
kontejneru. Není možné vzít třeba krabici od televize a celou neroztrhanou ji
dát do kontejneru. Okamžitě tyto krabice zaberou většinu kontejneru a nezbývá místo na další odpad. Pak se začíná vše hromadit kolem kontejnerů. My jsme
zavedli svoz tříděného odpadu dvakrát týdně, ale jak je vidět, stále to v některých místech nestačí,“ uvedl Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora
Statutárního města Prostějov.
Na otázku, zda by magistrát nemohl zajistit častější odvoz alespoň tříděného
odpadu, odpověděl zamítavě. „Je nepředstavitelné, zejména z ekonomického
hlediska, abychom sváželi tříděný odpad třeba každý den jen proto, že někteří
lidé možná z neznalosti, možná z pohodlnosti neroztrhají velké obalové materiály a ty uloží do kontejnerů,“ zareagoval Pospíšil.
(mik)
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PROSTĚJOV Pro ostrá slova nejde
daleko. Na podzim roku 2019 šokoval prostějovské zastupitele v obřadní
síni radnice prohlášením, že jsou bezcharakterní darebáci. Čeněk Svoboda
z Vrahovic vystoupil také se svým proslovem na jednání zastupitelstva konaném v úterý 20. dubna. A na mušku
si vzal údajný podvod s vodou...
„Chci se vás zeptat, nechybí vám náhodou osm set milionů korun ve vašem
rozpočtu? Jsou to peníze, které si z Prostějova odvezla společnost Veolia! A způsobili to tři lidé, pan Faltýnek, Hanák
a Tesař! To oni v minulosti přesvědčili
zastupitele, aby hlasovali pro smlouvu
s uvedeným dodavatelem vody na dlouhých třicet let. Strašně mi vadí, že mě
okrádáte na vodném a stočném,“ rozčiloval se Čeněk Svoboda.
„Ty peníze mohly sloužit naší vodě,
a předesílám, že se jedná o naši vodu.
Nyní ale slouží jakýmsi pochybným
nadnárodním společnostem, které z ní
čerpají peníze a odvážejí je do daňových

\CUVWRKVGNK

rájů, přičemž naše voda z toho
ho nic nemá.
Chtěl bych poprosit, aby se opozice tady
v zastupitelstvu dala dohromady
omady a aby
mi pomohla ustanovit výbor
or na ochranu naší vody. A chci, aby o naší vodě
bylo v Prostějově referendum,
um, které by
mohlo proběhnout na podzim
dzim společně s volbami do Poslaneckéé sněmovny.
sněmovnyy.
A zároveň chci požádat ty zastupitele, kteří mě nehorázně pomloumlouvají, aby toho nechali. Jsem
m starobní důchodce s průměrným
ným
důchodem, takže milerád
rád
přijmu nějaké odškodnění.
ní.
Navíc jsem ochoten dvakrát
át
do týdne stát před naší rad-nicí a lidem vysvětlovat, jakýý
je na nás páchán podvodd
s vodou,“ uvedl doslova přii
svém veřejném vystoupeníí
na zastupitelstvu Čeněkk
Svoboda.
Žádné odpovědi od nikohoo
z přítomných zastupitelů see
nedočkal, většinou však ne-chápavě kroutili hlavami....
(mik))

PROSTĚJOV Zastupitelstvo během úterního jednání schválilo
množství dotací do kultury, sportu a do oblasti vzdělávání. Na druhé straně ovšem také radní seznámili i s dotacemi, které odmítli
různým organizacím poskytnout.
Mezi nimi byla i pražská společnost Post Bellum. Ta požadovala po městu finanční pomoc ve
výši 139 828 korun na natočení
pěti příběhů pamětníků Prostějova spojených s exteriérovou
výstavou a se třemi zážitkovými
workshopy pro žáky prostějovských základních škol.
Radní tyto peníze odmítli poskytnout, ovšem projektu žadatele o dotaci se zastali někteří opoziční zastupitelé. „Její činnost mi připadá záslužná.
Uchovávají paměť pamětníků, kteří tu
za chvíli už nebudou. A často se jedná
o jedinečné příběhy zajímavých osobností. Tato dokumentační činnost je
podle mého názoru velice důležitá
èGP÷M 5XQDQFC \ 8TCJQXKE X[UVQWRKN PC pro poznání historie, navíc když na
\CUVWRKVGNUVXW QR÷V U QUVTÚO RTQJN¾wGPÊO vše navazuje popularizační činnost

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW v podobě přednášek na školách,

workshopů a podobně. Dávám tedy
protinávrh, aby společnost Post Bellum žádanou dotaci dostala,“ pronesl
Martin Hájek (Na rovinu!). „Připojuji
se k návrhu svého kolegy. Já sám jsem
v kulturní komisi navrhoval, aby dotace byla schválena. A když ne v plné
požadované výši, tak alespoň v částce
padesát tisíc korun. Jsem přesvědčen,
že projekt společnosti Post Bellum má
celonárodní význam a je vhodné i pro
Prostějov podílet se finančně na její
činnosti,“ uvedl další zastupitel Petr
Lysek (Na rovinu!).
K finanční podpoře spolku Post Bellum vyzvali také mnozí další zastupitelé. K uvedené záležitosti se následně
vyjádřila i náměstkyně primátora se
zaměřením na kulturu. „Bylo by dobré,
aby se kulturní komise zabývala také
projektem Stopy paměti, který jsme
kdysi finančně několikrát podpořili.
A podle mého názoru se jedná o velmi

podobný projekt, na který nyní žádá
dotaci i Post Bellum,“ zmínila Milada
Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti
města Prostějov). „Ano, chtělo by to
opravdu zvážit, zda nepodporujeme
stejné projekty. Ale alespoň padesát
tisíc korun bychom společnosti Post
Bellum schválit mohli. Už také proto,
abychom lidem nebrali iniciativu,“ namítla Zuzana Bartošová (KDU-ČSL).
Protinávrh opozičního zastupitele
Martina Hájka, aby spolku Post Bellum byla schválena dotace v plné
požadované výši 139 828 korun, neprošel následným hlasováním. Pro se
vyslovilo pouze deset zastupitelů, většina se hlasování zdržela. Stejně neúspěšně dopadl protinávrh Petra Lyska,
který navrhoval dotaci 50 000 korun.
Pro něj hlasovalo pouze 11 zastupitelů. Naopak usnesení o neposkytnutí
dotace prošlo zastupitelstvem v počtu
22 hlasů.
(mik)
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AKTUALITY
ČTĚTE NA

a návrh na jejich restaurování v kostele
svatého Jana Nepomuckého. Peníze půjdou rovněž na restaurátorský průzkum
hlavního oltáře a kazatelny a návrh na
jejich restaurování včetně dislokovaných
figur dvou andílků, dvou světlonošů,
plastiky Krista v hrobě a reliéfu s výjevem
Kázání na hoře kostela Povýšení svatého
Kříže v Prostějově, na restaurování skulptury sochy svatého Floriána před fasádou
kostela svatého Cyrila a Metoděje, na
stavebně-historický průzkum bašty ve
Školní ulici, na rekonstrukci ohradní zdi
nového židovského hřbitova, na obnovu
fasády vily Josefa Kováříka na Vojáčkově
náměstí, na restaurování kaple svatého
Kříže kláštera Milosrdných bratří, rekonstrukci fasády a výměnu oken městského
domu i na projekt a restaurátorský záměr
památkové obnovy průčelí městského
domu, oboje v Havlíčkově ulici,“ vypočítal pro Večerník náměstek primátora pro
stavební investice v Prostějově.

PROSTĚJOV Rekonstrukce tolik frekventované ulice by si podle
mnohých zcela jistě zasloužila zvýšené úsilí dělníků, kteří na ní pracují. A to tak, aby Vrahovická ulice
byla co nejdříve znovu průjezdná.
Během minulého úterý však Večerníku volalo hned několik rozzlobených občanů této městské části,
kteří poukazovali na to, že zde nepracuje ani noha! Takřka vzápětí
jsme se o tom přesvědčili sami...

„Nedělal bych z toho takovou hysterii!
Vše jde podle harmonogramu,“
ujistil náměstek Jiří Rozehnal

Å%,1(&´XNRQWHMQHU÷
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elektrorozvody!
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VÁŽENÍ RODIČE,
z důvodu zákazu návštěv v prostějovské nemocnici nemůže
redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku až do odvolání pokračovat
ve fotografování vašich miminek přímo v porodnici. Pokud máte
zájem, aby snímek miminka byl zveřejněn na této straně Večerníku
v rámci rubriky „Vítejte na světě“, zašlete fotografii na adresu
miminka@vecernikpv.cz a dodejte k tomu údaje: jméno a příjmení
miminka, datum narození, výška a váha při narození a také adresu
bydliště, na kterou vám pak zašleme jako dárek
graficky redakčně zpracovaný obrázek.
Děkujeme za pochopení!
Redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
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Prostějov (mik) - Zastupitelé na svém
jednání předminulý týden schválili další
dotace do sociální oblasti v celkové částce téměř 500 000 korun. Organizace
budou moci finance využít na úhradu
materiálových nákladů, energií, oprav,
udržování vozového parku a podobně.
„Žadatelé nám zaslali žádosti o poskytnutí dotací. Peníze, které magistrát takto
poskytne, budou pomáhat například
v oblastech péče pro děti se zdravotním
postižením, v oblasti chráněného bydlení nebo pomohou pečovatelské službě,“ nastínila Alena Rašková (ČSSD),
náměstkyně primátora Statutárního
města Prostějov. „Kromě toho půjdou
peníze na pomůcky a hračky pro děti,
odborné publikace, semináře, školení,
kancelářské potřeby, nájemné, účetní
služby, provoz webových stránek, přednášky, osvětu veřejnosti nebo například
pro logické hry na rozvoj myšlení,“ dodala Rašková.

Dotace i na hraèky

Prostějov (red) - V závěru května se
uskuteční další ročník Noci kostelů, během níž se otevírají návštěvníkům chrámy a modlitebny v celé zemi. Prostějov
se k této akci opětovně připojuje a spolu
s ním i celé Prostějovsko, kde bude možné navštívit řadu zajímavých míst. Letošní ročník Noci kostelů organizátoři zasvětili životnímu prostředí. Zároveň se koná
v roce, kdy si připomínáme 1 100 let od
úmrtí první české světice svaté Ludmily.
„V tuto chvíli ještě neznáme podmínky,
podle kterých se letos bude moct konat,
vše záleží na aktuálních okolnostech.
Přesto se těším, až poslední květnový
pátek uslyším znít z našich chrámů zvony připomínající, že Noc kostelů je opět
zde. A bude-li to jen trochu možné, určitě
se osmadvacátého května na prohlídce
některého z chrámů potkáme,“ prohlásil
primátor František Jura.

Pøipravuje se
Noc kostelù

Prostějov (mik) - S dopravními komplikacemi budou muset řidiči počítat
hned na dvou místech v Prostějově. Od
pondělí 3. května až do 30. června bude
částečně omezen provoz na komunikaci
v Komenského ulici, a to od ulice Netušilova po ulici Na spojce. „Dále bude omezen vjezd z ulice Na spojce na parkoviště.
Bude zde probíhat oprava vodovodu,“
uvedla k prvnímu omezení Jana Gáborová, referentka vnějších vztahů Magistrátu
města Prostějova. Druhé dopravní omezení bude řidiče čekat v Domamyslicích.
„V pátek sedmého května bude uzavřena
Třešňová ulice z důvodu osazení trafostanice,“ upozornila Jana Gáborová.

Dvì dopravní omezení

Prostějov (mik) - Pořádnou porci bodů
programu mají před sebou prostějovští
radní, kteří se k další schůzi sejdou v úterý
4. května. Kromě množství rozpočtových opatření, dotací, majetkoprávních
záležitostí či vyhlášení zadávacích řízení
pro městské zakázky budou konšelé
diskutovat také o další možné pomoci
živnostníkům. Třeba i formou odpuštění
nájemného za užívané nebytové prostory v majetku města. „Projednáme odpisy
pohledávek městské policie, budeme
jmenovat nové členy místopisné komise, vyslechneme si informace o činnosti
dozorčích rad městských obchodních
společností a jako vždy budeme probírat
návrhy dotací. Máme před sebou také
velké množství rozpočtových opatření
ke stavebním investicím města, které
budeme schvalovat,“ sdělil primátor
Prostějova František Jura (ANO 2011).
Velkou pozornost bude rada věnovat
plánu rekonstrukce hasičské zbrojnice
v Domamyslicích a rovněž hodlá poslat
žádost o dotaci na nákup cisternové automobilové stříkačky dobrovolným hasičům z Vrahovic. „Probírat se budeme vývojem zadávacího řízení na nákup radarů
na měření rychlosti vozidel, zajištěním
dopravní obslužnosti městskou hromadnou dopravou v Prostějově až do roku
2033 a v neposlední řadě si vyslechneme
stanovisko školské komise k nanonástřikům ve školských zařízeních,“ dodal Jura.

Radní budou
jednat o pomoci

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Michal
KADLEC

publicistika
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objekt
Kostel Vrahovice
Kostel sv. Jana Nepomuckého
Kostel sv. Petra a Pavla
Kostel sv. Jana Nepomuckého
Kostel Povýšení svatého Kříže
Kostel sv. Jana Nepomuckého
Kostel Povýšení svatého Kříže
Kostel sv. Cyrila a Metoděje
Bašta Prostějov
Nový židovský hřbitov, Brněnská
Kováříkova vila
Klášter Milosrdných bratří
Městský dům na nám. T. G. Masaryka
Městský dům, Havlíčkova ulice

účel
výměna střešní krytiny
restaurátorský průzkum
restaurátorský průzkum
průzkum oltářů a obrazů
dezinsekce
dezinsekce
restaurátorský průzkum
opravy sochy sv. Floriána
stavebně-historický průzkum
oprava ohradní zdi
oprava fasády
oprava kaple sv. Kříže
fasáda a výměna oken
obnova průčelí domu

schválená dotace (v kč)
197 000
172 000
155 000
104 000
33 000
26 000
0
222 000
194 000
197 000
110 000
198 000
108 000
160 000
124 000
<FTQL/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

dotace mìsta na opravu památek v roce 2021

Schválením celkové dotace ve výši
dvou milionů korun tak prostějovská
radnice přispěje na letošní opravy celkem u 14 stavebních investic v památ-

kově chráněných objektech a Večerník
v rámci tohoto tématu přináší celkový
seznam i rozdělené dotační částky.
„Pokud bych to měl co nejstručněji shrnout, dotacemi pomůžeme zajistit výměnu krytiny kostela svatého Bartoloměje
ve Vrahovicích, restaurátorský průzkum
architektury a štukové výzdoby interiéru kostela a návrh na jejich restaurování
v kostele svatého Jana Nepomuckého, což
je bývalý klášter Milosrdných bratří, dále
restaurátorský průzkum a návrh na restaurování sousoší Poslední večeře z hlavního oltáře kostela svatého Petra a Pavla
a také restaurátorský průzkum oltářů, oltářních a závěsných obrazů a dřevěné polychromované výzdoby interiéru kostela

0CCWVQDWUQXÆ\CUV¾XEGPGOCLÊ\GLOÆPCUVCTwÊNKFÆMFKURQ\KEKCPKNCXKéMW
Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOV Tohle je zase něco pro nejednoho řidiče vysmívajícího se ženě za volantem.
Nicméně nehoda, ke které došlo minulý čtvrtek ve Foerstrově ulici, zavání hodně velkou
nezkušeností a nevyzrálostí. Řidička v Mazdě
totiž při couvání přerazila dopravní značku.
Nehoda se obešla bez zranění, tudíž se můžeme jen usmívat...
„Ve čtvrtek osmadvacátého dubna po patnácté hodině řídila třicetiletá žena osobní vozidlo
Mazda ve Foerstrově ulici v Prostějově. Při couvání přehlédla dopravní značku označující hlavní
silnici a pravým předním blatníkem do ní narazila.
V důsledku toho došlo ke zlomení patky dopravní
značky a poškození automobilu. Ke zranění osob
nedošlo. Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na dvaadvacet tisíc korun,“ ĄKFKéMC /C\F[ EQWXCNC VCM PGwċCUVP÷ åG RąGNQOKNC
informoval František Kořínek, tiskový mluvčí FQRTCXPÊ \PCéMW 2CM O÷NC \CUG wV÷UVÊ åG RQ
\CąC\GPÊ dLGFPKéM[q PGPCTC\KNC U CWVGO FQ UNQWRW
Krajského ředitelství policie Olomouckého kra- GNGMVTKEMÆJQPCR÷VÊ
(QVQ2QNKEKGè4
je pro Územní odbor Prostějov. Jak ještě mluvčí
prostějovských strážců zákona dodal, alkohol u ři- zkouškou. Její přestupek vyřešili uložením pokuty
dičky policisté vyloučili provedenou dechovou v příkazním řízení.
(mik)

už zřejmě řeší jiné problémy. Nedávno
s ní ukončila spolupráci agentura Donath Business & Media (DBM), která projektu zajišťovala „komunikační podporu“.
Důvodem bylo neuhrazení sedmi faktur vystavených od listopadu 2019 do května 2020
ve výši přesahující půl milionu korun.
„Emocionálně jde o jedno z mých největších profesionálníchzklamání,“uvedlktomuMichalDonath, generální ředitel DBM. „Vím, že emoce do
byznysu nepatří, ale co si má člověk o vědomém
neplatiči myslet? Konzumovat služby, bez výhrad
přijímat výkaz prací a myslet si, že se za to nemusí
platit, je naprosto scestný a nekorektní přístup,
a ještě k tomu ze strany náboženské organizace.
O to je ten příběh smutnější,“ uzavřel Donath.
Federaci židovských obcí, která projekt v minulosti rovněž podporovala, Večerník v celé
Nadace nezaplatila
záležitosti s dostatečným předstihem zaslal
]DVOXçE\
dotazy. Pokud obdržíme odpovědi, což se do
Nyní vše nasvědčuje tomu, že k realizaci uzávěrky tohoto vydání nestalo, přineseme
kompromisního návrhu nakonec nedojde. je v některém z příštích vydání Večerníku.
Židovská nadace Kolel Damesek Eliezer
(mls)

>> pokračování ze strany 4
V polovině listopadu 2019 proběhla poslední schůzka mezi zástupci prostějovské radnice s předsedou Federace židovských obcí
a ředitelem nadace Kolel Damesek Eliezer. Jejím
výsledkem byla dohoda, která měla umožnit
rodičům přivést děti přímo ke vchodu do školy
a neomezovat přístup hasičů či záchranářů.
Nicméně o tom, zda parčík zůstane po
většinu času i nadále přístupný veřejnosti
včetně žáků, studentů a zaměstnanců školy,
stále panovaly vážné obavy. Dle této dohody
mělo být investorem úprav Statutární město
Prostějov, židovská nadace však měla práce
financovat. S realizací projektu se mělo začít
na počátku loňského roku, dosud však v celé
záležitosti nebyla zpracována ani studie...

-ü@M<UDG<?JKM<QIÁUI<àFP +@IÁ<IDNOP?D@
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nepovolili v tomto prostoru vytvořit
čekárnu. Nesouhlasili ani s umístěním
lavičky,“ vysvětlil Jiří Rozehnal (ANO
2011), náměstek primátora Statutárního města Prostějov.
Proč se tedy přístřešek s lavičkou nevytvoří o kousek dál? „I s touto možností
pracujeme, dokonce tu již v rámci revitalizace byla vybudována zpevněná
plocha. Další realizace ovšem byla
kvůli financování a situaci s koronavirem zatím odložena. Zcela jistě se k ní
ale vrátíme,“ přislíbil Rozehnal.
Tak uvidíme, snad se především starší
cestující na Šárce konečně dočkají.

6WDQHVHDQHENG\ææHQD]DYRODQWHPFRXY¿

Martin ZAORAL

směru na hlavní nádraží. „Dívám se už
docela dlouho z okna bytu zejména na
starší dámy a je mi jich líto. Při čekání
na autobus musí stát, a když prší, tak
u toho navíc i zmoknou. Chybí tu nejen přístřešek, ale i normální lavička.
Prý tu před revitalizací byla, nechápu,
proč ji tam město nevrátilo,“ upozornil
Večerník jeden z obyvatel sídliště.
Podle vedení magistrátu je problém
ve stávajícím vedení inženýrských sítí.
„V rámci revitalizace sídliště Šárka
Tímto problémem je chybějící přístře- byla obnovena původní autobusová
šek, a dokonce i lavička na zdejší za- zastávka. V místě se ovšem nacházejí
stávce autobusu MHD jedoucího ve inženýrské sítě a jejich správci bohužel

PROSTĚJOV Tohle je komplikovaný problém. Po nepochybně dobře
promyšlené a ve výsledku i zdařilé
revitalizaci přibyla na sídlišti Šárka
spousta zeleně, kvalitních chodníků,
parkovišť a v provozu už tu je i parádní cyklostezka vedoucí k nedalekému
Kauflandu. Vyřešeno bylo také osvětlení a spousta dalších potíží. Minimálně jedna však naopak přibyla...

3RYHGHQ¾UHYLWDOL]DFHSąLQHVODMHGQX]P÷QXNKRUxÊPX
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Odbor územního plánování a památkové
péče prostějovského magistrátu předložil
návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu
města v rámci dotačního programu Péče
o historické dědictví města Prostějova
pro rok 2021 v celkové výši dvou milionů
korun. „Návrh rovněž počítá s využitím
dotace Ministerstva kultury ze státního
Fondu regenerace městských památkových rezervací a zón, který přislíbil pro
rok 2021 dotaci ve výši 1 205 000 korun na pokračující restaurátorské práce
v interiéru kláštera Milosrdných bratří,“
připomněl důležitou součást Jiří Rozehnal s tím, že návrh dotací předložený
7. dubna zastupitelům byl zpracován
na základě priorit přednesených na zasedání Komise pro regeneraci městské
památkové zóny, které se konalo už v listopadu loňského roku.

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Už na mimořádném jednání ve středu 7. dubna
schválili prostějovští zastupitelé dotace na obnovu památek
a městské památkové zóny v Prostějově. Způsob, jakým radní
rozdělili celkem dva miliony korun na rekonstrukce či jen drobnější obnovu památkově chráněných objektů, nechali zastupitelé
bez jakýchkoliv komentářů a kompletní seznam objektů a částek
schválili jednohlasně. „Jsem rád, že návrh dotací dostal zřetelně
zelenou. Nyní po schválení jednotlivých částek se musíme spojit
s vlastníky jednotlivých nemovitostí a uzavřít s nimi veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí účelové dotace,“ nastínil Jiří Rozehnal (ANO
2011), náměstek primátora Statutárního města Prostějov.

„Počítáme i s příspěvkem Ministerstva kultury,“
uvedl náměstek prostějovského primátora Jiří Rozehnal

Před několika týdny jsem se zúčastnil slavnostního otevření pěti nově
zrekonstruovaných operačních sálů
v prostějovském špitálu. Mimo jiného mě velice zaujal podrobný popis
všech moderních vymožeností, kterými sály oplývají. Moje pozornost se
také soustředila na slova primáře Jiřího
Šťastného o tom, že sály jsou vybaveny
unikátními antibakteriálními obklady
a high-tech vybavením včetně skleněných stěn, které byly opatřeny proticovidovými nástřiky.
Ano, stejnými ochrannými nástřiky
s obsahem oxidu titaničitého, které byly
nedávno zastaveny na prostějovských
školách i mateřinkách! Začínám tedy
přemýšlet o tom, proč někteří lidé z řad
politiků vyvolali mezi rodiči dětí takovou zbytečnou paniku, kvůli které primátor ochranné nástřiky musel zastavit.
Proč uvěřili rádoby odborníkům, kteří

TOMÁŠE KALÁBA

L
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Pořád dokola ve všech možných médiích čtu o tom, jak město bude stavět
nová hřiště pro psy, vymýšlet pro tato zvířata nové herní prvky, další psí loučky, a dokonce jim hřiště oplocovat, aby si náhodou neublížili. Copak se tento
svět a my všichni s ním už doopravdy zbláznili? Proč raději město tyto peníze
nepoužije na výstavbu dětských hřišť, na školní pomůcky, na opravy chodníků a podobně? Copak je pes důležitější než člověk? Mám doma také psa, ale
v životě by mě nenapadlo, že ho budu vodit na hřiště! Páni konšelé, starejte
se prosím více o lidi!
Helena Zatloukalová, Prostějov

Proè o jménech rozhodlo mìsto?
Když se vybudoval nový park na ulici Okružní, mohli občané vybrat jeho
název z pěti variant. To bylo v pořádku. V současnosti ale nové ulice ve Vrahovicích jsou pojmenovány tak, jak rozhodlo město Prostějov, nikoliv dle
přání místních obyvatel. Vzhledem k tomu, že Vrahovice byly připojeny
k Prostějovu v roce 1973 a od té doby jsou se svými 3 500 obyvateli pouze dojnou krávou města, které si tímto „ja sakra“ vylepšilo svůj rozpočet,
mohl se ponechat výběr názvů na místní samosprávě. A věřte, že slavných
a významných osobností bylo v této obci víc než dost!
L. V., Prostějov

5DGvLSÔHFK½]ÉPQDGUXKRXVWUDQX
Do práce a odpoledne zase z práce procházím pěšky Olomouckou
ulicí. A vězte, že to rozhodně není nijak bezpečná cesta! Projít totiž
okolo ubytovny v blízkosti Moravy, to je opravdu o strach! Z oken
na vás zdejší nájemníci plivou nebo v lepším případě sprostě pořvávají, přímo před tímto domem stojící hloučky vás různě otravují nebo žebrají peníze. Já už teď automaticky před touto ubytovnou
s asociály radši přecházím na druhou stranu silnice, kde je relativně bezpečněji, nebo stále častěji raději jdu domů Havlíčkovou
ulicí. Dá se s tímto problémem něco dělat? Zhruba před rokem se
prostějovští zastupitelé vychloubali, že s nepřizpůsobivými lidmi
v centru města zatočí!
Ladislav Hindrich, Prostějov
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na svých stereotypech a nebohé příslušníky sexuálních menšin vystavuje
neúměrnému stresu, neboť ti druhým
musí neustále něco vysvětlovat. To je
údajně může dohnat až k sebevraždě. To, že někteří z „odborníků“ rozlišují až osmatřicet variant pohlaví,
je však pouze výsledkem toho, že se
naprosto vysmívají zákonitostem
přírody. Ta rozlišuje pouze dvě pohlaví případně oboupohlavní jedince
tzv. hermafrodity. K těm patří například hlavonožci. Pokud by se člověk
prohlásil za hlavonožce, byl by zřejmě
označen za blázna, v případě některého z osmatřiceti pohlaví je to však prý
v pořádku.
e skutečnosti se v obou případech nejedná o nic jiného než

Policie to nechce øešit a nebude
Chtěla bych se vrátit ještě k oněm týdnům, kdy platil tvrdý lockdown a lidé se nesměli scházet ve větším počtu, natož aby si šli společně sednout někam do hospody. Bydlím na sídlišti Hloučela, takže i v té těžké době jsem skoro denně chodila do blízkého
lesoparku. A nevěřila jsem vlastním očím! Ve všech třech venkovních občerstveních
sedělo a popíjelo vždy padesát až sto padesát lidí! Jak je to možné? V jednom případě jsem zavolala městskou policii. Strážníci přijeli k Abrahámkovi, chvíli tam postáli,
pak nasedli znovu do auta a odjeli. Neřešili s nikým vůbec nic, přestože u stolů s pivem v ruce zde sedělo asi sto lidí. Od té doby jsem už nikoho nevolala, protože jsem
nabyla dojmu, že policie tyto trestuhodné prohřešky ani řešit nechce a nebude. Mrzel mě a stále mrzí fakt, že lidé jsou tak nezodpovědní a nerespektují žádná nařízení
ani v těch nejtěžších dobách epidemie.
Jiřina Doleželová, Prostějov

M

deálem totality bylo, aby se všichni
chovali stejně. Stálo to hodně úsilí,
aby nakonec všichni pochopili, že podobná snaha je úplně k ničemu. Roky
běžely a dnešní svět se přiklání k naprosto opačnému extrému. Pokud
alespoň v něčem nejste v menšině,
jako byste ani nebyli. Někdy to vypadá, že se o svá práva můžete hlásit
jen tehdy, pokud jste mulat přeoperovaný na ženu s lesbickými sklony
a věřící v brzký příchod Ashtara
Sherana...
enšiny známe národnostní,
rasové, náboženské a také
sexuální. Co se týče diskriminace, tak
nejhůře jsou na tom u nás prý právě ty
sexuální. Hlavní problém má spočívat
v tom, že si naše společnost zakládá

I

Snad je to tím, že už dlouho nebyla válka a nebylo nutné se
zabývat vážnějšími problémy. Ještě před nástupem koronaviru začali někteří z nás řešit neuvěřitelné ptákoviny. A když už
s tím jednou začali, hodlají v tom očividně pokračovat, i kdyby kousek od nich vybuchla atomová elektrárna. Výsledkem
je, že se například komik Hank Azaria omluvil za to, že namluvil kreslenou postavu Inda Apua v seriálu Simpsonovi,
přestože on sám Indem není. Podobných absurdních gest
už jsme zaznamenali opravdu hodně. K těm nejbizarnějším
ovšem patří diskuse kolem tajuplného slůvka „gender“.
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Obráceně. Tak nějak si žijeme...
Když jsem kdysi slyšel toto první slovíčko z titulku od mojí malé dcery na
jedné z procházek, hodně mě překvapilo. Dost jsem totiž tápal nad tím,
co jím vlastně myslí a proč jej sveřepě
opakuje. Zvlášť před obyčejným odpadkovým košem. Až při podrobnějším zkoumání jsem si uvědomil,
že tento jediný v řadě má obrácené
barvy stojanu a samého koše. Chodíme po ulicích a takových detailů si
věru nevšímáme.
Měli bychom. Třeba abychom si
uvědomili, že je potřeba si v dubnu
vzít zimní bundu a kulicha, když
vzduchem poletují sněhové vločky,
zatímco už v březnu jsme vyrazili
ven v tričkách s krátkým rukávem.
O počasí už víme několik posledních
let, že dokáže být občas postavené
na hlavu. Nemělo by nás to až tak
překvapovat. Silničáři si však těžko
zvykají na fakt, že posypovou sůl
fasují dávno po aprílu, nikoli před
Vánocemi.
Nebo bychom si měli uvědomit, že
i právní konstanty, které se v našem
civilizačním okruhu budovaly po
staletí, přestávají platit. Jednou ze
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3. května 2021

Ahoj všichni,
tento příspěvek věnuji datumu 12. dubna, tedy šedesátému výročí letu prvního
člověka do vesmíru. Myslím si, že připomenout si tuto dějinnou událost je vhodzákladních je presumpce neviny. vhodný okamžik rozmrazit, před- né a je úplně jedno řešit, jestli byl prvním
Nelze na nikoho pohlížet jako na vedl ázerbájdžánský vůdce Alijev, sovětský kosmonaut, tehdy to byl prostě
vinného, pokud mu příslušný pro- který během několika týdnů vyřešil první člověk. O kosmonautice u nás
hřešek není prokázán. Na britských několik desítek let trvající problém psal hlavně aktuálně bohužel zemřelý
ostrovech jakožto někdejší baště Náhorního Karabachu. Inspiraci Karel Pacner, který s panem Gagarinem
právního systému je to už ale obrá- u něj možná hledá bývalý komedi- dokonce mluvil osobně. Nelze si nepřipomenout, že kosmonautika se tehdy
ceně. Důkazem budiž nechutný hon ant Zelenský, sedící v křesle ukrajinposunula „o level“ výše. Jako lidstvo jsme
na slávistického obránce Kúdelu, ského prezidenta. Totálně zoufalou měli plány, že do pár desítek let osídlíme
který měl údajně rasisticky urazit ekonomickou situaci své země zná- okolní planety a budeme žít pomalu
finského reprezentanta. Představte sobenou pandemií koronaviru a ne- v celé galaxii.
si třeba, kolik lítých soubojů během ustálé pnutí s Banderovými pohrob- No je to přesně šedesát let a myslím si,
let na ledě podnikly reprezentace ky se snaží řešit chřestěním zbraní že jsme si zase tak nějak trochu sedli na
českého a finského lva, kolik si toho okolo donbaských lidových republik. zem a realita osidlování vesmíru je kapasi ve vypjatých okamžicích nelicho- Pokud ovšem trochu zamícháte in- ku jiná. Ono totiž všechno stojí peníze
tivého řekli. A nic. Jenže ouha, tento formacemi, situace se jeví žádoucně a aktuálně si nejsme schopni poradit ani
Fin má jak z udělání kořeny kdesi obráceně. Totiž že Rusko nezod- s tím, co se děje na naší planetě. Proto se
v západoafrických pralesích. Holt povědně přesouvá své vojenské jed- mi líbil vtip, který se objevil přesně onoho
fotbal je trochu jiný sport. Ale i zde notky na svém území k potenciálně 12. dubna na Facebooku a zněl: „Před
šedesáti lety letěl první člověk do vesmíru,
v případě tvrzení proti tvrzení musí rizikovým místům. Ruských občanů po šedesáti letech jsme rádi, že můžeme
platit obecné principy právního stá-PROSTĚJOV
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“ poslala vzkaz magistrátu Dagmar Fládrová. „Úklid černás ještě nekolonizovali, ale zřejmě možných skládek okolo kontejnerů na odpad zajišťuje
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a na doby, kdy
Na žádost Večerníku se k tomuto problému
také
první náměstek
prilidstvo
bylo ještěneukázněnosti
plné optimizmu sněktedobýmátora. „K nepořádku dochází v drtivé míře
v důsledku
vesmíru. že nutností
o projev duševní choroby. Nikdo ne-rých občanů. Co se týče tříděného odpadu,váním
tak jegalaxie
třebaazdůraznit,
Marty
zpochybňuje, že podobné přesvědče-je například plastové lahve nebo papírové krabice sešlápnout před uložením
do
ní nelze u nemocných vždy potlačitkontejneru. Není možné vzít třeba krabici od televize a celou neroztrhanou ji
domluvou nebo vyléčit aspirinem, aledát do kontejneru. Okamžitě tyto krabice zaberou většinu kontejneru a nezbýto na celé věci absolutně nic nemění.vá místo na další odpad. Pak se začíná vše hromadit kolem kontejnerů. My jsme
Pokud však budeme daného člově-zavedli svoz tříděného odpadu dvakrát týdně, ale jak je vidět, stále to v někteka utěšovat tím, že to nevadí, že je torých místech nestačí,“ uvedl Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora
pouze jeho pohlaví a on má právo siStatutárního města Prostějov.
jej zvolit, pak jeho problém rozhodněNa otázku, zda by magistrát nemohl zajistit častější odvoz alespoň tříděného
nevyřešíme. Spíš naopak.
odpadu, odpověděl zamítavě. „Je nepředstavitelné, zejména z ekonomického
idé jsou různí, ale není prostěhlediska, abychom sváželi tříděný odpad třeba každý den jen proto, že někteří
v pořádku je označovat za něco,lidé možná z neznalosti, možná z pohodlnosti neroztrhají velké obalové mateco nikdy nemohou být. Co když siriály a ty uloží do kontejnerů,“ zareagoval Pospíšil.
(mik)
například někdo začne myslet, že je
Homer Simpson? Jeho přesvědčení
mu nikdo nebere, obzvláště pokud tím
nikomu neubližuje. Jenže navzdory
tomu bychom neměli ztratit kontakt
s realitou. Průser totiž nastává, pokud
odobná hra se slovíčky, která ješse stejnou vervou začneme hájit jeho
tě před pár lety působila směšně,
právo na to být žlutý, mít čtyři prsty
a pracovat na odpovědném místě v ja- se dnes bohužel stává realitou. Pokud
derné elektrárně. A také automatické ovšem ztratíme alespoň základní obryprávo na invalidní důchod, když mu sy toho, co je normální, pak si budeme
něco z toho nebudeme chtít dopřát. vzájemně rozumět ještě méně než doVždy je jasné, že chudák bílý, pě- sud. A vyklidíme už navždy pozice těm,
tiprstý a nezaměstnaný Homer se kteří budou řešit věci, jež jsou pro zav dnešním světě cítí diskriminova- chování a rozmnožení lidského (nebo
ný a při akutním nedostatku piva jakéhokoliv jiného živočišného) druhu
skutečně podstatné.
dokonce zvažuje sebevraždu!

WWW.VECERNIKPV.CZ
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místo toho, aby upřednostňovali ochranu dětí, tak svádějí konkurenční boj se
společností provádějící v Prostějově
nástřiky. Proč si před spuštěním paniky
neověřili, kde všude se už stejné nanonástřiky realizovaly a kde všude s nimi
byli navýsost spokojeni? Děje se tak na
ministerstvech, školách, v nemocnicích,
v lékařských ordinacích.
Takových proč bych si mohl položit
ještě několik. Ale odpovědět si na ně
mohu zatím pouze sám, protože dotyční politici stále nejsou ochotni přiznat
svoji chybu a fakt, že prostě přestřelili.
Panika mezi rodiči zůstává i nadále,
přestože žvásty o škodlivosti nástřiků
už byly odborně vyvráceny. A slovo odborně náležitě zdůrazňuji.
Teď nosí děti ve školách několik hodin
respirátory, které jsou vzhledem ke vdechování CO2 mnohem škodlivější. Ale
zajímá to vůbec někoho?

na školách vadí?

V nemocnici ho vítají,
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BYLI JSME
U TOHO

ČECHY POD KOSÍŘEM Tomuto nešlo odolat! První květnový den
nabídl opravdu nádherné jarní počasí a lidé houfně vyrazili ze slu- PŮVODNÍ
jí svých příbytků ven do rozkvétající přírody. Patrné to bylo snad reportáž
na všech místech regionu od Horního Štěpánova až po Pavlovice pro Večerník
u Kojetína. Bylo přitom naprosto logické, že jedním z hlavních cílů vý- Martin
letníků se stal zámecký park v Čechách pod Kosířem. Četní návštěv- ZAORAL
níci se tu mohli vydat na čarodějnou pátrací stezku s celkem sedmi
daného stromu v historii magie. Za
úkoly. Vše bylo předzvěstí toužebně očekávaného otevření zámku, odměnu pak úspěšní luštitelé dostali
k němuž by snad mohlo dojít už příští pondělí 10. května. ..
certifikát a příští rok se budou moci
Kdo o uplynulém víkendu zavítal do
otevřeného zámeckého parku v Čechách pod Kosířem, mohl si tu vyzvednout letáček. Díky němu se seznámil
s čarodějnicí Fištrónou, která nedopatřením přišla o názvy důležitých ingrediencí pro výrobu létací masti. Zjistit
saa

" I NII L ?JJ I L N ´ Û

jejich jména jí pomohly děti vyluštěním celkem sedmi hádanek týkajících
se názvů stromů rostoucích v parku.
K nim se dostaly pomocí přiložené
mapky. U každého ze zastavení se děti
i dospělí dočetli spoustu pozoruhodných informací týkajících se uplatnění

přihlásit do školy kouzel.
„Bylo skvělé, že vyšlo počasí a člověk se v tak krásný den mohl projít
v úžasném zámeckém parku. Vycházku spojenou s pátrací hrou
jsme si užili a spoustu se toho navíc
dozvěděli. Postup na výrobu léta-

jjakký byyl prvvní máj v čechhách pod koosířřem
m…

3x foto: Martin Zaoral
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cí mast jsme si uschovali, určitě jej
vyzkoušíme a doufáme, že bude
i fungovat,“ radovala se z hezkého
dne i zisku užitečného receptu jedna
z maminek.

množství lidí. Jeho pocity však přece
jen byly trochu smíšené. „My z toho
máme hlavně dobrý pocit, že to lidi
baví. Návštěvnost, nebo dokonce rozpočet nám to ovšem pro tuto sezónu
nijak nezvedne. Přitom jsme už měli
vymyšlené čarodějnické prohlídky
MÁTE VZTAH K PARKU?
parku, které jsme kvůli přetrvávajíMŮŽETE JEJ PODPOŘIT
cím vládním opatřením museli zrušit. Alespoň už to máme připraveno
Kastelán zámku byl přirozeně rád, že pro příští sezónu,“ zhodnotil Martin
památka v Čechách pod Kosířem se Váňa, který ze všeho nejvíce doufá,
stále těší tak hojné oblibě u velkého že se zámek již brzy konečně opět

Foto: Martin Zaoral

otevře pro veřejnost. „Máme připravený bohatý letní program a celou
řadu novinek. Lidé si například za pět
a půl tisíce korun budou moci do parku koupit svoji vlastní lavičku, kterou
označíme štítkem s jejich jménem.
Budeme moc rádi, pokud nám tímto
způsobem pomohou jej výrazným
způsobem zvelebit,“ zvěstoval kastelán zámku, který věří, že by k uvolnění
mohlo dojít již za týden. „Připraveni
stoprocentně jsme a otevřeme hned,
jak to bude možné,“ přislíbil Váňa.
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ROZKRADLI i kouzelnickou vycházku
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aby vše vrátili. „A ti, kteří si po cestě odložili odpadky, mohou si je vyzvednout
ve ztrátách a nálezech v kontejneru číslo
jedna,“ uzavřeli s jistou dávkou ironie.
(mls)
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SELOUTKY Jak v příbězích o Harrym Potterovi si museli uplynulou sobotu
připadat návštěvníci Seloutek. Po celé odpoledne zde byla jedna z největších
koncentrací čarodějek a čarodějů na kilometr čtvereční. Což způsobili místní hasiči, právě oni nachystali čarodějnou stezku. A jelikož epidemiologové
a politici s povolováním opatření váhají, byla samoobslužná.
Zatímco děti zkoumaly, tvořily
Michal SOBECKÝ
nebo se i na jednom stanovišti
„Praporek, vidím praporek!“ ozý- schovávaly dospělým, jejich rodiče
valo se už krátce po startu z polních a příbuzní klábosili. „Dělala jsem do
cest. Děti se brzy chytily a za chvíli jedné v noci čarodějnický kostým
se těšily, co jim stanoviště přichys- do školky. A malý si ho odmítl vzít,“
tají. Zklamané nebyly a vyzkoušely dala k dobru čerstvou zkušenost jedsi záhy všechny kratochvíle z „nor- na z přítomných žen. Muži mezitím
mální“ doby, tedy třeba házení, ská- vytáhli životabudič v podobě rumu.
kání a kutění s kameny. „Koukněte, „Dáte si?“
co jsem udělal! Bylo to i větší, ale Nepochybné posilnění přispěje
bohužel spadla,“ informoval kluči- k tomu, že si cestu – mimochodem
na od jednoho ze stanovišť, kde se pořádně kopcovitou – užijí jak děti,
stavěly co nejvyšší kamenné věže. tak dospělí. „Pohyb pro děti je v dnešní
„Je dobře, že se akce koná, je to fajn. době důležitý. Navíc se konečně něco
Absolvovali jsme i jiné podobné děje, a ještě to převlčení za čarodějnistezky,“ svěřila se Večerníku Iveta ce… Takže úžasné,“ oceňuje zase o kus
Dedková. A ukázala, že není třeba, dál Zuzana Zmeškalová při pohledu
aby v čarodějnickém vyrazily jen na děti nadšeně šlapající do kopce.
děti, slušivý klobouk i pletení pa- Co jim tam čarodějové a čarodějnice
vouci – dokonalost sama.
nadělily?

NĚMČICE NAD HANOU Pokud
by někdo chtěl natočit remake geniálního filmu Miloše Formana Hoří,
FOTOGALERIE
má panenko o trampotách pořadaklikni na
www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
telů hasičského bálu a rozkradené
U TOHO
tombole, pak by se mohl inspirovat
v Němčicích nad Hanou. Zdejší nadšenci z Orionu chystající pro své spoluobčany jednu akci za druhou se už
opravdu nestačí divit...
Brečet, nebo se přece jen spíše smát? To
je zřejmě dilema, před kterým stojí organizátoři ze SVČ Orion v Němčicích nad
Hanou. Ti na páteční odpoledne připravili čarodějnickou vycházku. Tu si všichni zúčastnění užili, každý však po svém.
Mnozí byli vděční za tematické zpestření
procházky městem a jeho okolím, našli
se však tací, kteří vyloženě škodili. Během
pouhopouhých dvou hodin, kdy lidé
mohli na vycházku vyrazit, ze stanovišť
zmizely rekvizity jako plyšové myši, hadi
a žáby. Vypařily se dokonce i zalaminované obrázky a úkoly!
„Nemůžeme věřit, že se to ztratilo!“
8\JčTW\CMQW\N[èCTQF÷LPKEM¾UVG\MC kroutili hlavami pořadatelé, kteří poX5GNQWVM¾EJDCXKNCOCNÆKXGNMÆ
dobně jako hasiči ve filmu Hoří, má

Foto: Michal Sobecký
panenko poprosili případné „nálezce“,

region
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zprávy z regionu
aneb jsme s vámi u toho...
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NÍK
Po provizorní opravě přichází
na řadu úplná uzavírka průtahu obcí

Mostek zùstal
v katastrofálním stavu

OHROZIM A je po rekordu! V průběhu uplynulého týdne se silničářům konečně podařilo vyspravit zbytek hlubokých kráterů, které z vytížené silnice do ohrozimského kopce udělaly vozovku ve zřejmě nejhorším stavu v celé republice. Kdo
si však zvykl dané místo objíždět přes Plumlov, bude v tom muset i nadále pokračovat. Průtah Ohrozimí totiž bude ode dnešního dne, tj. pondělí 3. května až do
12. července, zcela uzavřen. Důvodem je budování kanalizace.
museli o několik dní odložit. Od
poloviny uplynulého týdne je již
silnice bez problémů sjízdná a těší
se ze zbrusu nových vyasfaltovapro Večerník
ných záplat. „Už jsem se nemohl
Martin
dočkat, je dobře, že to aspoň takto
opravili, i když si nedělám iluze, že
ZAORAL
to vydrží třeba několik let,“ vystihl
Zhruba od začátku března museli jeden
j
ze šoférů.
řidiči v ohrozimském kopci být
pořádně opatrní. Zpomalovali
Ohrozimí neprojedete
a kličkovali, protože jinak jim reálně hrozilo, že přijdou o kola. Silni- Z plynulého průjezdu po frekvenčáři na ohrozimském kopci s opra- tované silnici spojující Prostějov
vami začali již v polovině dubna, s Vícovem, Malým Hradiskem
kvůli zhoršenému počasí je však a Protivanovem se ovšem řidiči

PŮVODNÍ
zpravodajství
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OLŠANY U PROSTĚJOVA Muž
z Olšan okamžitě přivolal policisty poté, co ve starém kurníku pro
slepice našel zrezivělou pistoli
i s náboji. Těžko říct, jak dlouho
byla tato zbraň ukrytá, a zda dokonce nepochází ze druhé světové
války. To musí určit experti.
„V sobotu čtyřiadvacátého dubna
po devatenácté hodině přijali policisté obvodního oddělení Prostějov

2 oznámení o nálezu pistole se třinácti kusy munice. Zbraň měl nálezce najít při vyklízení starého kurníku
pro slepice u rodinného domu v Olšanech u Prostějova. Silně zkorodovanou zbraň policisté zajistili a bude
podrobena odbornému zkoumání,“
sdělil k neobvyklému nálezu František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého
kraje.
(mik)

moc dlouho netěšili. Již od pondělí
3. května je kvůli budování kanalizace zcela uzavřen průtah Ohrozimí. Objížďka vede přes Mostkovice a Plumlov. „Pokud řidiči
dojedou na křižovatku před obcí,
musí odbočit doleva do Plumlova,“ upozornil starosta Ohrozimi
Michal Lukeš.
Podobné to bude i pro ty, kteří by
chtěli do Vícova jet ve směru od
Lešan. Ti budou muset pokračovat ve směru do Zdětína a Ptení.
Uzavírka by měla trvat až do 12.
července. „Na ni plynule naváže
další, tentokrát se však bude týkat

1FRQNQXKP[WRN[PWNÆJQVÚFPGLGUKNPKEGX×UGMWV\XQJTQ\KOUMÆJQMQREGLKåRQ
EGNÆFÆNEGX[URTCXGP¾
Foto: Martin Zaoral

již pouze silnice vedoucí od Lešan. kompletní rekonstrukce silnice
Tato uzavírka by měla skončit s let- mezi Prostějovem a Protivanoními prázdninami,“ doplnil Lukeš. vem, stále zůstává ve hvězdách.
Nejoptimističtější prognózy počítají s rokem 2023. Projekt, který
Kdy bude
byl rozdělen do dvou hlavních
silnice opravena?
etap, aktuálně žádá o stavební poBudování kanalizace v Ohrozi- volení. „Zahájení jeho realizace
mi by dle současných plánů mělo komplikuje mimo jiné fakt, že stále
skončit na přelomu července nebyl vyřešen výkup pozemků práa srpna příštího roku. Na něj by vě v úseku ohrozimského kopce,“
postupně měly navazovat opravy uzavřel starosta Ohrozimi Michal
poničených silnic. Kdy se dočká Lukeš.

9tWHMWH]SüW/JUCG@?I<I<(JNÁüD
PROSTĚJOV Nejdřív lockdown,
potom zima a následně znovu lockdown. Je to už nějaká doba, co mohla
být otevřená rozhledna na Velkém
Kosíři. Od května je však znovu
přístupná veřejnosti. O uplynulém
víkendu se tak stalo pouze na sobotu
a neděli. V dalších týdnech ale dojde
k rozšíření provozní doby. „Otevíráme na víkendy, od poloviny června
by měla být rozhledna zpřístupněna
denně,“ uvedla za mikroregion Kosířsko Hana Rozsypalová.
Na místě proběhlo během nucené uzávěry několik změn. „Řešili jsme úpravy
jako výmalbu a další zpříjemňování, aby
zde třeba bylo dostupné chlazení a osvícení,“ prozradila Rozsypalová.
Kromě novinek však mikroregion počítal i ztráty. Rozhledna totiž mohla být
otevřená už dříve, její provozovatelé
kvůli koronaviru přišli o několik akcí.
„Co mělo být doteď, pochopitelně padlo. Nebyl novoroční výstup, Valentýn,
ani na Velikonoce jsme neotevřeli,“ konstatuje smutně Hana Rozsypalová.
K rozhledně na Velkém Kosíři už pár let
patří rovněž turistický vláček. Ten vyváží méně pohyblivé až na vrcholek Kosířem z Čech pod Kosířem, Drahanovic
či Lutína. V tomhle letošek nebude jiný.

UIJQPGµFµOPMDNOT
„Ano, určitě i letos chystáme několik
jízd. Podrobně jsou uvedeny na našem
webu,“ informuje firma Minitrans, která „vlakové spojení“ vrcholku nejvyšší

hanácké hory s okolím zajišťuje. První
jízda proběhla již v neděli 2. května, další
by měly následovat 4. července či 1. srpna.
(sob)

QVGXÊTCEÊFQDCTQ\JNGFP[
1. května až 13. června
pátek 14.00 – 19.00; soboty, neděle, svátky 9.00 – 19.00 hodin
14. června až 12. září
pondělí až neděle 9.00 – 19.00 hodin
17. září až 30. září
pátek 14.00 – 18.00; soboty, neděle, svátky 10.00 – 18.00 hodin
říjen
pátek 14.00 – 16.00; soboty, neděle, svátky 10.00 – 16.00 hodin

Ptení (mls) - Oprava silnice mezi
Holubicemi a Ptením měla být původně kompletně hotová už loni.
Její součástí měla být i rekonstrukce propustku v blízkosti Ptení. K ní
však kvůli komplikacím se stavební
firmou nakonec nedošlo. Nedávno silničáři zjistili, že mostek je ve
skutečně havarijním stavu. „Je to
nebezpečné, klenba se úplně propadla,“ vysvětlil starosta Ptení Jiří
Porteš. V důsledku toho po silnici
mezi Ptením a Holubicemi již nesmí projíždět vozy nad 5 tun. Kdy se
začne most a zbytek silnice rekonstruovat, není zatím známo.

9]QLNQHQRYÙRVWUÕYHN
Malé Hradisko (mls) - Nové bezpečnostní prvky jako místo pro přecházení či nový ostrůvek při vjezdu do obce
ve směru od Protivanova se snažilo
vedení Malého Hradiska zapracovat
do projektu rekonstrukce průtahu
obcí, který připravuje Olomoucký
kraj. To se neobešlo bez komplikací
a záboru pozemků. Vše se nakonec
podařilo za cenu úpravy projektové
dokumentace vyřešit. Oprava průtahu v Malém Hradisku bude jednou
z etap rekonstrukce silnice mezi Prostějovem a Protivanovem. S ní by se
mělo začít zhruba za dva roky.

Deset tisíc krokù zvládlo

pøes padesát lidí
Konice (mls) - Nejen Prostějov, ale
i Konice se zapojila do pozoruhodného projektu deset tisíc kroků. Více
jak padesátka účastníků v průběhu
celého měsíce dubna vyrážela na
čtyři vytipované pěší trasy ve vzdálenosti od 5 do 14 km. Pro běžce pak
organizátoři objevili čtyři okruhy
dlouhé 5, 11, 12 a 18 km. „Velké díky
za pomoc se zpracováním těchto tras
patří paní Evě Antlové a Jitce Hájkové,“ uvedla pracovnice komunitního
centra a koordinátorka akce pro Konici Veronika Kutá.

Chystají novou tøídu

4Q\JNGFPCPC8GNMÆO-QUÊąKQFUQDQV[\PQXW\XGPCXÚJNGF
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Plumlov (mls) - Nová třída pro
budoucí prvňáčky by mohla v budoucnu vzniknout na ZŠ v Plumlově. Zároveň zde plánují vybudování
nového oddělení školní družiny.
Město v této souvislosti bude žádat
o dotaci z Ministerstva financí ČR.
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Vedení města chce, aby zůstal zachován minimálně pro pěší

NA VÁŠ NÁMÌT
KOSTELEC NA HANÉ V Kostelci na Hané možná přijdou o železniční přejezd u bývalého kina.
Důvodem mají být dle Správy
železnic časté dopravní nehody,
v posledních pěti letech zde došlo k pěti vážným střetům automobilů s vlaky. V dané záležitosti
aktuálně probíhají jednání, vedení města chce, aby v místě mohli
přecházet alespoň pěší.

Martin ZAORAL
Zatím poslední vážná havárie na
nechráněném přejezdu u bývalého kina v Kostelci na Hané se stala
koncem letošního února, kdy vlak
smetl škodovku. Záchranáři mu-

postarali o to, aby přejezd byl pořádně označen, vždyť z jedné strany
ani není stopka,“ prohlásil jeden
z obyvatel Kostelce na Hané, který
Večerník na záležitost upozornil.

Vše je v jednání

(QVQ5RT¾XCåGNG\PKEWRQ\QTÿWLGåGRąGLG\FWDÚXCNÆJQMKPCLGOÊUVGOéCUVÚEJ
PGJQF5LGJQRąÊRCFPÚO\TWwGPÊOXwCMOÊUVPÊPGUQWJNCUÊ Foto: Martin Zaoral

seli vyprošťovat čtyři zraněné, dva
z nich skončili v nemocnici.
Na situaci zareagovala Správa železnic, která chce přejezd zrušit.
S tím však někteří místní obyvatelé

nesouhlasí. „Bydlím tady čtyřicet
let a přejezd tu vždy byl. Pokud by
ho zrušili, znamenalo by to pro nás
nesmyslné objíždění a obcházení.
Myslím, že by bylo lepší, kdyby se

Vedení města potvrdilo, že Správa
železnic skutečně navrhla zrušení
přejezdu. V současné době se o záležitosti jedná. „My bychom rádi
přejezd minimálně pro chodce zachovali. Důvodem je i to, že lidé
by si v této oblasti stejně zkracovali
cestu přes koleje. Mohli by tak činit
i na méně přehledných místech. Variantou je i to, že by přejezd zůstal

pro automobily jednosměrný, jezdilo by se pouze ve směru od centra
Málo místa
města. Samozřejmě že by se muselo
řešit i zabezpečení závorami, což Ohledně doplnění označení přejezvšak něco stojí,“ prozradil starosta du zatím vedení města se Správou
Kostelce na Hané František Horák. železnic nejednalo. „Faktem je, že
pokud někdo jede kolem kina a pak
Na přejezdu u nádraží
N
odbočuje na přejezd, pak v místě
budou závory
mezi křižovatkou a kolejemi není
Správa železnic v Kostelci už inves- dle nových norem dostatek místa
tuje. Kromě aktuální opravy budo- pro správné označení přejezdu. To
vy železniční stanice se jedná také má totiž být umístěno ve větší vzdáo plánovanou instalaci závor na lenosti od kolejí, aby řidiči měli
frekventovaném přejezdu v blíz- dostatek času na ně reagovat. Něco
kosti nádraží. Opravovat se bude podobného jsme řešili i na přejezdu
další přejezd ve směru na Lešany. ve Smržické ulici ve vztahu k řidiObojí bude zřejmě otázkou příští- čům přijíždějícím od sídliště,“ poho roku.
znamenal kostelecký starosta.

21043010494

Strhávání pasek označujících stavbu,
psaní vulgárních vzkazů. To jsou jen
některé z naschválů, s nimiž se musejí
potýkat lidé, kteří na Záhoří aktuálně
budují Hanácké cyklostezky. Zatímco v minulosti v oblíbeném lese na
katastru Mostkovic vznikaly pouze
neoficiální cyklistické trasy, letos se
pozoruhodnému a dlouho připravovanému projektu konečně podařilo získat
všechna patřičná povolení.

Martin ZAORAL

pro Večerník

původní
zpravodajství

VRANOVICE-KELČICE Minulé
úterý 27. dubna po šestnácté hodině došlo v křižovatce komunikací
mezi obcemi Vranovice-Kelčice,
Prostějov a Dobrochov k dopravní
nehodě osobního automobilu s dodávkou. Chybující řidička dodávku
podle vlastních slov přehlédla.
„Jednačtyřicetiletá řidička vozidla
KIA Ceed do křižovatky od obce Kelčice vjela v době, kdy místem po hlavní silnici od Prostějova jel dodávkový
automobil Ford Transit. Dodávka byla
nárazem vychýlena ze směru své jízdy,
otočila se do protisměru a zastavila
se vlevo, částečně mimo komunikaci.
Přitom poškodila dopravní značku.

Ke zranění osob při dopravní nehodě
nedošlo. Výše způsobených hmotných škod byla předběžně vyčíslena
na třiasedmdesát tisíc korun.“ zkonstatoval tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje František Kořínek s tím, že alkohol u obou
řidičů policisté na místě vyloučili
provedenými dechovými zkouškami
a přestupek řidičky vyřešili uložením
pokuty.
(mik)
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Výhrady se tradičně ozývají zejména
vůči kácení stromů. „Les jsme prošli
s lesáky, vedením města Prostějova,
obce Mostkovice a zástupci Lesů
města Prostějova. Označeny byly
stromy, které jsou ve špatném stavu.
Rozhodně nekácíme zdravé stromy,
to bychom byli sami proti sobě. Po
této fázi chceme postupně sázet nové
stromy, aby došlo k obnově lesa,“ vysvětloval Roman Hájek, který rovněž

razantně odmítl tvrzení, že po bikerech zůstávají na Záhoří odpadky.
„O les se staráme už asi deset let. Za
tu dobu jsme mimo jiné odvezli neskutečné množství odpadků. Opravdu tam není bordel po nás, ale po
lidech nevážících si přírody,“ ohradil
se Hájek, který nakonec vyzval k vzájemné toleranci. „Chceme vytvořit
příjemné prostředí, kde budou moci
odpočívat a sportovat lidé všech věkových kategorií. Vše je to o vzájemném pochopení.“

8\PKMCLÊEÊ*CP¾EMÆE[MNQUVG\M[WåOCLÊPC<¾JQąÊUXÆQHKEK¾NPÊVCDWNG
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VRANOVICE-KELČICE To snad
není možné! Řidič zpitý pod obraz
nezvládl na dálnici rychlou jízdu,
naboural do druhého vozidla a zranil jeho šoféra. Pak se sám s autem
„rozplácl“ o svodidla, přičemž jej
tvrdý náraz vymrštil ven z vozidla.
Po příjezdu policistů jim ještě drze
tvrdil, že on volant neovládal...
„V neděli 25. dubna po patnácté hodině řídil čtyřiadvacetiletý muž vozidlo
Volkswagen Vento po dálničním nájezdu dálnice D46 u obce Vranovice-Kelčice ve směru na Prostějov. Přitom zřejmě z důvodu nepřizpůsobení
rychlosti jízdy dopravní situaci a svým
schopnostem nezvládl řízení a při zařazování do průběžného jízdního pruhu
bočně narazil do jedoucího Citroënu
Berlingo. Poté Volkswagen přední částí narazil do pravých svodidel, čímž se
roztočil a narazil do svodidel také zádní
částí. Nepřipoutaný řidič z vozidla vypadl, čehož později využil ke tvrzení, že
on neřídil. Svědci nehody však jeho tvrzení popřeli s tím, že jel ve vozidle sám.
Řidič Volkswagenu při nehodě utrpěl
lehké zranění,“ popsal nehodu Frantihodnoty 2,38 a 2,59 promile alkoholu v dechu. „Pro své jednání je
tak nyní kromě několika dopravních
přestupků podezřelý také z přečinu
ohrožení pod vlivem návykové látky.
Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody jsou předmětem dalšího
šetření,“ dodal Kořínek.
(mik)

náhle vběhla srna a muž střetu již
neměl šanci zabránit. „Při ataku
s přední částí Octavie srna uhynula,
ke zranění osob nedošlo. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na sto tři tisíce korun.
Alkohol u řidiče policisté na místě
vyloučili provedenou dechovou
zkouškou. Srnu si na místě převzal
hospodář místního mysliveckého
sdružení,“ uvedl František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje. (mik)

<¾PQXPÊwMQFQXMCDWFGRQUVąGVWUGUTPQWRQVąGDQXCVP¾MNCFPQWQRTCXW(QVQ2QNKEKGè4

na autì má stotisícovou škodu

VÍCOV Ani šofér škodovky nemohl nic dělat ve chvíli, kdy mu u Vícova vběhla do cesty srna. Uhynulé
zvíře si po nehodě převzali myslivci, šofér ale bude muset své vozidle
velmi nákladně opravit. Srážka se
srnou mu totiž přidělala starosti za
103 000 korun!
V pondělí 26. dubna před čtvrtou
hodinou ranní jel čtyřiačtyřicetiletý
řidič Škodou Octavií mezi obcemi
2QP¾TC\WFQUXQFKFGNQRKNÚąKFKé\CWVCX[RCFNRąGFVÊOCNGLGwV÷\TCPKNLKPÆJQwQHÆTC Stínava a Vícov. A právě nad Ví
(QVQ2QNKEKGè4 covem řidiči z levé strany do cesty

řidiče,
Opilec zranil druhého
le
mi
pro
9
nadýchal 2,5

šek Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje.
Ke zranění dalších osob nedošlo,
výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 40 000 korun. Alkohol u řidiče Citroënu policisté dechovou zkouškou vyloučili,
u šoféra Volkswagenu však změřili

=DYLQLOERXUDĀNX]DXWDY\SDGO Srnu srazil a zabil,

Bikeři se tak po letech papírování konečně mohli naplno pustit do stavby. To se
však neobešlo bez problémů. Někteří
lidé totiž získali dojem, že si cyklisté
chtějí Záhoří přivlastnit pouze pro sebe.
„Les bude sloužit stále všem lidem. Nyní
realizujeme stezku pro pěší, opravujeme místo v lomu a staráme se o ohniště a okolí. Aby se však předešlo úrazu,
budou Hanácké stezky pouze pro kola,
vstup pro pěší nebude umožněn. Procházet se po lese mimo tyto cesty ovšem
může každý i nadále,“ reagoval na tyto
výtky Roman Hájek, který je hlavním
motorem celého projektu.

Pro pìší budou stezky
uzavøené. Kvùli bezpeènosti

PROSTĚJOV Stálo to opravdu hodně trpělivosti a úsilí. Bezmála
deset let uplynulo od chvíle, kdy partu nadšenců napadlo vybudovat na Záhoří v Mostkovicích tzv. singletraily. Jedná se o jednosměrné stezky vybudované v přírodě, které jsou určeny výhradně cyklistům. Nyní se jejich sen konečně stává skutečností.
Hanácké cyklostezky na Záhoří se začaly tvořit letos v březnu, pro
veřejnost by měly být otevřeny v neděli 23. května. Jak už to ovšem bývá, ne všichni jsou tomuto záměru nakloněni...

„Nechceme si les přivlastnit,“
vzkazuje kritikům Roman Hájek

manévrovací prostor. „Samozřejmě
pokud to omezí kamiony z Balkánu
nebo z Polska, tak to asi špatně není.
Ale pro nás, když se tu pohybujeme
na vnitrostátní dopravě v různých lokalitách, kde potřebujeme přejíždět, ať
je to lom, stavba, nebo vykládka, tak
nám to ztěžuje život,“ konstatuje Karel
Marek, majitel konické autodopravy.
Výsledek? Problémy s policií. „Honí
nás v těch oblastech policisté. Chtělo
by to trochu oddělit. Beru, že si někteří řidiči něco zkracují, pro nás je to
však problém,“ dodává.
Zatím to ale vypadá, že podobných
zákazů bude spíše přibývat. S jejich
prosazením měly nicméně před čtyřmi lety obce dlouhodobý problém.

PROSTĚJOVSKO Nakonec měl
z pekla štěstí a vyvázl jen s lehkým zraněním. Chvilkovou chybu si ale řidič
nákladního vozidla bude určitě dlouho vyčítat. Stačila totiž malá nepozornost a rázem z toho byl malér na dálnici. Šofér položil svůj náklaďák na bok!
„Ve čtvrtek 29. dubna v 11.50 hodin
řídil čtyřicetiletý řidič nákladní automobil DAF po dálnici D46 ve směru
z Prostějova na Vyškov. V prostoru
dvaadvacátého kilometru, v místě vedení dopravy levou polovinou dálnice
s omezením rychlosti na šedesát kilometrů v hodině, se podle vlastních slov
na chvíli podíval bočním okénkem. To
stačilo k tomu, že přehlédl dopravní
značení ukončující dopravní omezení
a vracející provoz ve směru na Vyškov
do pravé poloviny dálnice. Do vodicí desky narazil a na situaci reagoval

prudkým brzděním. V důsledku toho
vozidlo pokračovalo rovně a najelo na
betonový panel ukončení středových
svodidel. Po najetí na panel se vozidlo
převrátilo na levý bok. Směrovací deska byla nárazem odhozena a poškodila
protijedoucí Peugeot,“ popsal havárii
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého
kraje. Řidič nákladního automobilu

při nehodě utrpěl lehké zranění, se
kterým byl převezen do prostějovské
nemocnice. Výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena na
350 000 korun. „Alkohol u řidičů obou
poškozených vozidel policisté na místě vyloučili provedenými dechovými
zkouškami. Přestupek řidiče nákladního
vozidla policisté na místě vyřešili uložením pokuty,“ doplnil Kořínek. (mik)
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Foto: Michal Sobecký

Některé obce k zákazu tranzitní dopravy přistoupily už před čtyřmi lety. Byly
mezi nimi i Vranovice-Kelčice. Problém se ale podařilo vyřešit jen částečně. „U nás to platí. Ale od Výšovic ne.
Takže z jedné strany platí, že nesmí být
tranzit, a ze druhé nám sem ale stejně
auta najíždí,“ uvádí starostka obce Irena Blažková. A zároveň potvrzuje také
zkušenosti z Držovic. „Je to pro nás palčivý problém. Obrubníky, náměstíčko,
vše máme od velkých aut rozježděné.
Náš majetek tím hodně trpí. Je to navíc
nebezpečné, když silnice vede obcí,“
říká k dopravní situaci v obci.
Je tu však i jiný úhel pohledu, a sice od
dopravních společností. Zákazovými
značkami se jim totiž výrazně zužuje

1DFKYËOLVHSRGËYDO]ERêQËKRRNÇQNDD

„Vedlo nás k tomu to, že komunikace
je až po stopku u dálničního mostu
naše. Kamiony si tam zkracují cestu. Jako obec nemáme bohužel tolik
financí, abychom pořád spravovali
cestu,“ konstatuje starosta Držovic
Jaroslav Studený. Už by se tak nemělo
stát, že by lidé potkali kamion nejen
na držovickém kopci a staré silnici, ale
taky na pokračování Olomoucké ulice
v Držovicích. I zde se řidiči kamionů
a tahačů setkají se zákazovou značkou.
„Doufáme, že se doprava zmírní. Až
tedy skončí všechny objížďky, teď je
to tady momentálně hrůza. Ale to je
celý Prostějov. Poté co se vše uklidní,
doprava bude menší,“ věří Studený.

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Velký hluk a spousta prachu, ale také zničené silnice
a velmi nebezpečná situace na nich.
To jsou důsledky zvýšené kamionové dopravy v posledních letech
i v prostějovském regionu. Mnoho
řidičů a dopravců si přitom krátí
cestu, případně se vyhýbá platbám
mýtného objížděním po okresních
silničkách. Ve výsledku tak trpí
obyvatelé obcí lemujících dálnici,
a to včetně dálnice D46. Některé
obce jako Brodek u Prostějova či
Drysice v minulosti proto s posvěcením úřadů zakázaly tranzitní kamionovou dopravu v obci. A nyní se
přidala další!
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aneb jsme s vámi u toho...
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V úterý 26. dubna v době od
5.30 do 8.30 hodin proběhla na
silnicích Prostějovska dopravně bezpečnostní akce policistů
dopravního inspektorátu. Při
akci policisté zkontrolovali 84
vozidel a jejich řidičů, přičemž
zjistili celkem 12 dopravních
přestupků. Jedenáct z nich vyřešili uložením pokut v souhrnné
výši 5 000 korun. Třicetiletý řidič Fordu Transit kontrolovaný
jako poslední před osmou hodinou v Mořicích měl pozitivní
test na látku cannabis. Řidič přiznal vykouření jednoho jointu
marihuany předchozí sobotu
večer a dobrovolně se podrobil
odbornému lékařskému vyšetření s odběrem biologického
materiálu. Věc je dále v šetření.

Přiznal, že kouřil
marihuanu

.521,.$
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do cesty v lesním prostoru od pravé
krajnice náhle vyběhlo divoké prase,
nepodařilo se mu střetu zabránit. Zvíře při nehodě uhynulo a kamion byl
v přední části poškozen. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na čtyřicet tisíc korun,“ informoval František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Ke zranění osob při nehodě nedošlo. (mik)
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SLATINKY Jedno z obranných postavení měla německá armáda na konci druhé světové války podle všeho také ve Slatinkách. V bývalém lomu
totiž našel muž silně zkorodovaný dělostřelecký granát. Do akce šli opět
policejní pyrotechnici.
„V sobotu čtyřiadvacátého dubna odpoledne přijali policisté obvodního oddělení Prostějov 2 oznámení o nálezu vojenské munice v bývalém
lomu Vápenice v katastru obce Slatinky. Na místo vyslaný policejní pyrotechnik nález klasifikoval jako dělostřelecký granát ráže 75 milimetrů
z období druhé světové války a převzal si ho k odborné likvidaci,“ informoval František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
(mik)

Bývalý lom ve Slatinkách
íãêîÙäî\äÝeæçíåíæáÛá

MALÉ HRADISKO Tohle nechce
žádný z řidičů zažít, přesto srážky
se zvěří nejsou na silnicích ničím
neobvyklým. Své by o tom mohl
vyprávět šofér kamionu, který minulou středu na silnici mezi Malým
Hradiskem a Stínavou srazil divoké
prase. Kanec to má už za sebou...
„Ve středu osmadvacátého dubna po
třetí hodině ranní řídil osmadvacetiletý řidič tahač DAF s prázdným návěsem na převoz kulatiny mezi obcemi
Stínava a Malé Hradisko. Když mu
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Z Klopotovic až na Národní
v Praze. Jiří Steiger vyfotil akty
více jak tří tisíc žen
PROSTĚJOV, PRAHA Chtěli byste profesionálně fotit akty? Pokud
ano, pak nestačí být pouze skvělý fotograf se spoustou let praxe.
Důležité je být také výborný společník, s nímž se každá žena cítí
naprosto uvolněně. Jen tak jí pak
nedělá problém odhalit před vámi
nejen své tělo, ale i své starosti, přání a další aspekty vlastní osobnosti, které jsou pro dobrou fotografii
neméně důležité. Výjimečným
fotografem i společníkem je nepochybně Jiří Steiger (na snímku).
Třiačtyřicetiletý rodák z Klopotovic na Prostějovsku už téměř deset
let provozuje svůj vlastní ateliér
na Národní třídě v Praze, kterým
prošlo více jak tři tisíce žen a dívek.
Nikoliv náhodou se stal celkovým
vítězem nejprestižnější přehlídky
fotografických aktů v historii ČR,
kterou před deseti lety uspořádal
časopis Reflex. Nedávno se přes
Večerník stal jedním z plejády fotografů, kteří budou letos v létě
vystavovat v prostorách prostějovského muzea s věhlasným Janem
Saudkem. A to byl již skutečně
pádný důvod pro podrobnější
rozhovor, který se rozhodně netočil pouze kolem fotografování.
Jelikož bylo co povídat, přinášíme
vám dnes jeho první část, na tu
druhou se můžete těšit příště.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL
yy Pocházíte z Klopotovic na Prostějovsku. Máte z dětství nějaký
vizuální vjem, který se vám s odstupem času stále vrací?
„Nejstarší moje vzpomínka je asi ta,
jak stojíme s tátou uvnitř na nějakém
schodišti, a máma nám z nějakého
okénka ukazuje nové mimino. Bylo
to v porodnici v Plumlovské ulici
v Prostějově. Byly mi tři roky a nikdo
mi nechce věřit, že si to pamatuju. Pak
jsme se se ségrou osmnáct let strašně
nenáviděli a teď se máme rádi. Potom
si vzpomínám, jak se mi na nějakém
dětském dnu chtělo strašně čůrat.

Naši mi řekli, že mám jít někam do
přírody. Tak jsem šel doprostřed hřiště a tam počůral krabici, okolo které
ostatní děti skákaly v pytlích. Všichni
se smáli, jen já nevěděl proč. Ale ani
z toho nemám noční můry. Ty mám
jedině z podpažního ochlupení učitelek tělocviku na prvním stupni základní školy. Na druhém už jsme měli
naštěstí učitele.“ (směje se)
yy Dokážete si vybavit, co bylo na
vaší první fotografii?
„Asi náš pes, možná kočka i králík, taky Škoda Felicia. Ta stará, ten
krásnej kabriolet, ve kterém jsme teda
bohužel pořád jezdili jen se střechou,
asi abychom nevypadli. Pak ji táta za
tři tisíce prodal a za sedm tisíc koupil
ojetýho Trabanta Combi, ze kterého
pak udělal traktor, s nímž doposud
každý rok oře zahradu.“
yy Jakou nejlepší radu jste ohledně fotografování dostal?
„Kdysi mi táta do hledáčku mého
prvního foťáku nalepil kroužek, že
prý to hlavní musí být na fotce vždycky uprostřed. Což je samozřejmě nesmysl, takže to vlastně byla naopak
nejhorší rada. Naštěstí jsem se nikdy
žádných doporučení moc nedržel,
fotím, jak se to líbí mně. A pokud se
to náhodou zalíbí ještě i někomu jinému, tak jsem samozřejmě jen rád.“
yy Jedním z celé řady vašich nesporných úspěchů bylo vítězství ve
velké soutěži fotografických aktů,
kterou vyhlásil časopis Reflex. Co
to pro vás znamenalo?
„Chvíli jsem se s tím vytahoval na
svém webu, ale pak jsem to smazal,
protože mi to přišlo hloupé. A znamenalo to pro mě paradoxně spíš odliv
zákaznic. Začaly se bát objednávat, že
prý jsem asi až moc dobrý a určitě fotím jen samé modelky... Jinak si toho
ocenění samozřejmě vážím, bylo to ‚ve
velkém stylu‘, kdy tomu Reflex věnoval
asi dvanáct stran a kdy to opravdu byla
asi nejprestižnější soutěž v kategorii
aktů v České republice. Mimochodem
jinou kategorii se mnou ten rok vyhrál
další prostějovský rodák a můj kamarád Petr Sládek.“
yy Dříve než profesionální fotograf jste pracoval jako redaktor automobilového magazínu. Jak jste
se k tomu dostal?
„Auta mě vždy bavila a práce v nějakém automobilovém časopisu vždy
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Začínal jsem opatrně – nejdřív jsem fotil zdarma
kamarádky, pak kamarádky kamarádek, dál kamarádky
kamarádek kamarádek... No, a potom jsem si řekl,
že si zkusím udělat web a na něj dám i nějaký ceník.
A k mému nemalému překvapení mi skutečně začaly
volat a psát úplně cizí holky a paní, že by se u mě také
chtěly nechat nahé vyfotit, a dokonce mi za to i zaplatit.
Všichni kamarádi si myslí, že mám prý práci snů. A jestli
nehledám osvětlovače, že budou u mě brigádničit zdarma…

patřila k mým vysněným.
Začal jsem nejprve psát
o fotografování, měl jsem
za sebou asi dvě stovky
článků do časopisů Computer a Digifoto. Když jsem
tak jednou v noci přišel
domů ovíněn z nějakého
večírku, tak mě napadlo rozeslat do všech automobilových médií stejný e-mail,
že mojí stejně velkou zálibou jako
fotografování jsou také auta a že jako
dlouhodobý čtenář bych byl moc rád,
kdybych mohl pracovat právě pro
vaše periodikum...“
yy Jak to dopadlo?
„Ozvali se mi hned ze tří časopisů,
z nichž jeden byl ten paradoxně tenkrát u nás nejprestižnější, a sice Auto
motor a sport. Hned jsem šel do trafiky si jedno číslo koupit, protože zrovna
ten jsem nikdy nečetl, tak abych viděl,
jak vůbec vypadá. Na pohovoru jsme
si s mým budoucím šéfredaktorem
celkem sedli, napsal jsem nějaký zkušební článek a vyšlo to... Celkem jsem
v Auto motor a sportu strávil hezkých
sedm let, během kterých jsem na služebních cestách několikrát obletěl svět.
I s přestupy jsem napočítal skoro šest
set letů, řídil přes tisíc aut, napsal stovky testů aut a cestopisů.“
yy Proč jste toho nechal?
„Bylo to samozřejmě skvělé období,
dokud nepřišly elektromobily, hybridy, tříválce, SUV, displeje... To, že
to všechno už bude jen horší a horší,
urychlilo mé rozhodnutí zanevřít na
auta a vydat se cestou jen focení, které jsem v té době už měl také rozjeté.
Věděl jsem, že dlouhodobě obojí zároveň dělat nejde.“
yy Předpokládám, že nyní, kdy
provozujete zavedený fotoateliér
na Národní třídě v Praze, už jde vše
jako po drátkách. Nicméně jak těžké bylo zpočátku si získávat důvěru
žen a dívek k tomu, aby se nechaly
vyfotografovat?
„Začínal jsem opatrně – nejdřív jsem
fotil zdarma kamarádky, pak kamarádky kamarádek, dál kamarádky
kamarádek kamarádek... No, a potom jsem si řekl, že si zkusím udělat
web a na něj dám i nějaký ceník.
A k mému nemalému překvapení mi
skutečně začaly volat a psát úplně cizí
holky a paní, že by se u mě také chtěly

yy Pro mnohé to zní absurdně, ale
ženy vám skutečně platí za to, že se
před vámi mohou svléknout. Jaké
největší úskalí naopak má vaše
profese?
„Mnozí si myslí, že úskalí je v tom,

nechat nahé vyfotit, a dokonce mi za to
i zaplatit. Všichni kamarádi si myslí, že mám prý práci
snů... A jestli nehledám třeba
osvětlovače, že budou u mě brigádničit klidně zdarma.“ (směje se)
yy Je mi úplně jasné, že focení aktů
není o kvantitě. Přesto ta je ve vašem případě skutečně úctyy
hodná. Máte alespoň
přibližnou představu, kolik nahých žen
pózovalo před vaším fotoaparátem?
„Představu mám naa
prosto přesnou, protože každá zákaznice má
své pořadové číslo. Nedávno jsem překročil tři
tisíce. Tváře už mi ale trochu splývají... Před časem
jsem stál frontu na šatnu po
nějakém koncertu a přede
mnou se otočila holka: ‚Jé,
ahoj, no to je náhoda, co
tady děláš...?‘ a já: ‚Aaaahoj,
se známe...? Jsem tě asi fotil...? Někdy minulý rok...?‘
A ona mi řekla: ‚Neee,
přece včera...‘ Holky pak
normálně někde venku
přece jen vypadají trochu jinak, než jak si je
já pamatuju nahé
v ateliéru.“

že musím fotit zákaznice velmi rozličných postav a rozličného věku. Já
v tom ale absolutně žádný problém
nevidím, téměř všechna focení probíhají v naprosté pohodě, skvěle
pokecáme, popijeme víno, pořešíme život… A k tomu tak nějak mimochodem vzniknou hezké fotky.
Vůbec neplatí, že modelce musí být
osmnáct a musí mít padesát kilo. Věkový průměr mých zákaznic je spíš
zhruba pětatřicet let, běžně ale fotím
třeba i padesátnice.“
yy Stává se často, že partneři vašich zákaznic chtějí být přítomni
focení. Umožňujete jim to, nebo se
tomu snažíte nějak vyhnout?
„Nemám s tím problém, naopak.
Často je o to větší sranda,
pokud zákaznice přijde
i s partnerem. Ten na začátku vždy tvrdí, jak se
rozhodně bude jen dívat, ale nakonec po nějaké té skleničce z toho
k
stejně většinou vzniknou i jejich hezké společné fotky.“
yy Jste nepochybně
yyJste
člověk, který se neustále snaží objevovat něco nového.
Je vůbec možné,
aby se jakási rutina
nevkradla i do vaší
k
bezpochyby atraktivní profese?
„Každá zákaznice je
jiná, tak i proto je každé
focení jiné … a pořád
mě to baví!“
--- dokončení
v příštím čísle

(QVQCTEJÊX,KąÊJQ5VGKIGTC

vizitka
JIŘÍ STEIGER
✓ narodil se 14. března 1978 v Prostějově
✓ v roce 1996 maturoval na SPŠ Prostějov
✓ po škole hned v 18 letech odjel do Prahy, kde nejdříve krátce pracoval jako
automechanik
✓ po roce jej náhoda zavála do vydavatelství odborné lékařské literatury, kde strávil
šest let nejprve v pozici grafika a později vedoucího
✓ během této doby začal také psát pro časopisy Computer, Digi a Digifoto
✓ v letech 2005 až 2011 pracoval jako redaktor a fotograf časopisu Auto motor a sport
✓ v roce 2011 začal naplno provozovat svůj vlastní fotoateliér
✓ je ženatý a zatím bezdětný
✓ mezi jeho záliby patří focení, cestování, auta, hudba, kola, kočky, divadla a jiná kultura, zábava a hlavně život...
zajímavost: během sedmi let, kdy pracoval pro časopis Auto motor a sport, na služebních cestách několikrát obletěl
svět, i s přestupy celkem napočítal skoro šest set letů a záliba v cestování jej neopouští ani poté,
co se oženil, s manželkou tráví na cestách skoro každý víkend.

zpravodajství
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Kamion zøejmì

srazil kolo

Největší zájem je o sazenice, frčí hlavně jahody

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Po prvním rozvolnění vládních protiepidemických opatření mohla po mnoha dlouhých měsících zahájit
svůj provoz konečně i městská tržnice v Prostějově. Během
uplynulého týdne se v pondělí a ve čtvrtek tlačily mezi stánky
stovky natěšených Prostějovanů, především z řad zahrádkářů. V sobotu ráno pak už byla návštěvnost kvůli dešti slabší,
přesto si drobní pěstitelé s nejrůznějším nabízeným sortimentem nemohli na tržby stěžovat. Večerník byl u toho!

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
„V pondělí a ve čtvrtek tady bylo
narváno a tržby až pětinásobné.
Teď pršelo, takže příchozích je
tak třetina. Ale máme před sebou
ještě spoustu dalších dní a příležitostí, jak dohnat ztráty z covidu,“
svěřila se Večerníku jedna z prodávajících, u jejíhož stánku mohli návštěvníci zakoupit sazenice
mnoha druhů zeleniny, a dokonce i nádherná jablka. „Já prodám
nejvíce sazenic jahod, ty fakt frčí,
každý den jich tady na tržnici prodám stovky. S nákupem sazenic
květáku, kedlubnů, zelí, paprik,
rajčat a dalších však mnozí lidí váhají, protože si myslí, že vzhledem
k počasí je ještě brzy je vysazovat.
Říkám jim ale, že se není čeho bát,
vše se může bez obav sázet už teď,

i když nemáte k dispozici skleník,“
povyprávěl nám své zkušenosti
další trhovec z Prostějovska.
Večerník se byl na prostějovské
tržnici podívat v sobotu ráno ve
chvíli, kdy konečně ustal vydatný
déšť. „Trefili jsme to tak akorát,
není tady moc lidí, což je mnohem lepší, než když jsme tady byli
v pondělí. To se fakt nedalo vůbec
hnout,“ prozradila Marie Nakládalová, která si s manželem přišla pro
sazenice rajčat, k tomu přikoupili
ještě květák, celer, kedlubny a další
zeleninu. „Čeká nás víkend, který
strávíme na zahradě. Tak abychom
měli co sázet,“ usmívala se sympatická žena.
„Nemůžu si pomoct, ale tady na
tržnici je to všechno mnohem
levnější než někde ve specializovaných obchodech. Já sem chodím nesmírně rád už desítky let.
Je tady obrovský výběr čehokoliv,
co prostě na své zahrádce chcete.
A hlavně ty nízké ceny, což je pro
mě jako pro důchodce vůbec nejdůležitější,“ pochvaloval si v so-

Policie vìc

neøeší!

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
botu Alois Vybíral z Prostějovska.
Provoz městské tržnice by však
nebyl možný bez určitých hygienických pravidel. „Při kontrolách
dbáme na to, aby jak prodejci, tak
kupující měli nasazeny na obličejích respirátory a všichni dodržovali alespoň dvoumetrové rozestupy. To jsou základní pravidla.
U každého stánku by pak měl být
k dispozici také prostředek na
dezinfekci rukou,“ ujistil Vladimír
Průša, jednatel Domovní správy
Prostějov.

8UQDQVWT¾PQRąKwNQMXčNKPGXNÊFPÆOWRQéCUÊPCVTåPKEKOÆP÷PCMWRWLÊEÊEJKVCM
QXwGOO÷NKUV¾PMCąKRNPÆTWEGRT¾EG
2x foto: Michal Kadlec
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PROSTĚJOV Během jednoho odpoledne
v úterý 27. dubna kradl hned dvakrát, a navíc v tom samém obchodě! Drzost osmnáctiletého zloděje tak zřejmě nezná žádnou
mez. Poprvé se mladému zlodějíčkovi podařilo z obchodu s ukradenými kartáčky na
zuby uprchnout bez placení. Podruhé už ale
zdejší ochranka byla bystřejší. Mladíka zadržela s klobásami a pečivem v batohu.

na pøechodu!

„V první případě se pohyboval po prodejně
a byl spatřen ochrankou obchodu, jak si z regálu bere a následně vkládá zubní kartáčky do
batohu. Vzhledem k tomu, že se v daný moment nacházelo na prodejní ploše více zákazníků, podařilo se zlodějíčkovi i s lupem odejít. To mu dodalo odvahy a vrátil se opět na
místo činu. Pro tentokrát si vybral jiný druh
zboží. Úplně stejným způsobem jako poprvé

vložil zboží místo do košíku rovnou do batohu. Jednalo se o balení Dunajské klobásy
a pečivo. Napodruhé už mu ale plán nevyšel
a byl přistižen ostrahou. Hlídka při prověřování zjistila, že pachatel při první krádeži odcizil zubní kartáčky Elmex a Sensodyne v celkové hodnotě 2 189 korun. U druhé krádeže
dosáhla škoda 121 korun a zboží bylo vráceno zpět do prodeje,“ informoval Petr Zaple-

tal, tiskový mluvčí Městské policie Prostějov.
Po předložení důkazů se lapka strážníkům
ke krádežím přiznal. „Kartáčky, které získal
nezákonným způsobem, prodal neznámým
lidem za účelem získat finanční prostředky.
Hlídka veškeré zjištěné skutečnosti zadokumentovala a oznámila správnímu orgánu pro
podezření z přestupku proti majetku,“ uzavřel
Zapletal.
(mik)

PROSTĚJOV Tohle bylo opravdu velké štěstí! Na první pohled
hrůzostrašná nehoda, k níž došlo v pátek 23. dubna na rondelu
na Petrském náměstí a Večerník
o události informoval v minulém čísle, se nakonec obešla bez
zranění. Dle přímých svědectví
ke střetu mezi kolem cyklistky
a kamionem došlo přímo na přechodu. Navzdory tomu se účastníci rozhodli vše vyřešit bez asistence policie.
Předminulý pátek panoval v centru
Prostějova skutečný šrumec, neboť
přes město byl odkloněn provoz
z dálnice D46. „Ta žena jela po
přechodu, řidič kamionu ji úplně
přehlédl. Nevšiml si ani, že srazil její
kolo a táhne jej pod sebou. Dáma
měla obrovské štěstí, že včas seskočila, jinak by tu už asi nebyla,“ popsal přímý svědek události.
Navzdory těmto okolnostem policisté uvedený případ vůbec nevyšetřovali. Proč? „Účastnici nehody
se dohodli na míře zavinění a řešení
bez účasti Policie ČR. Protože tato
událost nepodléhá hlásné povinnosti, nic tomu nebrání. Policisté tedy
na místě pouze provedli dechové
zkoušky, kterými vyloučili alkohol
u obou účastníků,“ reagoval na naše
opětovné dotazy ohledně okolností
dané záležitosti František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Večerníku se podařilo zkontaktovat
přímo poškozenou ženu. Ta se však
k záležitosti odmítla podrobněji vyjádřit. „Jsem ráda, že jsem to přežila
a nechci se k tomu už vracet. Mám
to pořád před očima, nejraději bych
na to zapomněla,“ odůvodnila své
rozhodnutí.
(mls)
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VSRçÈWDQÄVečerník sledoval případ prostějovského drogového bosse
➢ z titulní strany

PROSTĚJOV To nejlepší nakonec. Monstrproces s devětačtyřicetiletým Lukášem Šindýlkem začal u prostějovského soudu loni v lednu. Už během přípravy na něj policisté
vyzpovídali rekordní počet svědků převážně z řad místních
narkomanů. Před tribunál jich nakonec bylo navrženo zhruba
65, většina z nich po větších či menších obstrukcích nakonec
dorazila. Svoji nechuť k účastí na hlavním líčení snad téměř
všichni vysvětlovali strachem z Lukáše Šindýlka, který u nich
vzbuzoval respekt zejména svojí rozložitou postavou.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Nejinak tomu bylo i v případě poslední svědkyně, která se k soudu odhodlávala přijít zhruba rok. Nakonec
tak učinila pouze v doprovodu dvou
policistů. „Lukáše znám tak deset let,
chtěl po mně, abych nevypovídala,
vyhrožoval, že mi jinak zláme žebra,“
řekla u soudu Monika M., která potvrdila, že si u Šindýlka řadu let ku-

povala drogy. „V trezoru měl ruličky
peněz v různých měnách a také zlato. Chlubil se mi, že na rekonstrukci
domu má nachystané čtyři miliony
korun. Přes moji firmu chtěl v Polsku ve velkém nakupovat prášky,
které by pak předával člověku, jenž
z nich za provizi uvaří pervitin. Vždy
působil jako velice bohatý člověk,
přestože do práce nikdy nechodil.
Říkal, že vymáhá dluhy, ale o žádném konkrétním případu se nikdy
nezmínil. Myslím, že jediné, co dělal,
bylo to, že kšeftoval s drogami,“ vypověděla na policii Monika M., která
tak asi ze všech svědků nejvěrněji
popsala svět drogového bosse, jehož
byla řadu let součástí.

Rozjel to
ve velkém
Lukáš Šindýlek byl za prodej drog ve
velkém odsouzen už v roce 2006. Po
propuštění z vězení v něm však pokračoval. V roce 2015 se mu ještě podařilo vyváznout s podmínkou. Po
svém působení v Olomouci se vrátil
zpět do Prostějova, kde našel azyl
v domě své matky na začátku Krasické ulice. Od začátku roku 2018 tu
rozjel prodej drog ve velkém. Pervitin od něj odkupoval mimo jiné i Jan
Augustin, který jej pak prodával dál.
Za to byl odsouzen na 4,5 roku do
vězení. Podobně to bylo i u řady dalších tu menších, tu větších dealerů.
Kolik pervitinu prodal sám Šindýlek,
lze jen těžko odhadovat, mnohé však
napovídá pohyb na účtu jeho bývalé
přítelkyně. „Přestože obžalovaný oficiálně neměl žádný příjem, jen v letech 2014 až 2018 na něj připutovalo
hodně přes 3,4 milionu korun. Přitom majitelka účtu uvedla, že na něj
vložila šedesát tisíc korun, dalších šest
set tisíc pak svému tehdejšímu příteli

měla půjčit z dědictví po dědečkovi.
Další příjmy obžalovaný neměl, je
tedy téměř jisté, že všechny peníze
pocházely z prodeje drog,“ argumentoval státní zástupce Ivo Černík, který vzhledem k obrovskému rozsahu
trestné činnosti a přístupu obžalovaného navrhoval minimálně sedmiletý
trest vězení a vysoký peněžitý trest.
Lukáš Šindýlek květnatě označil veškeré důkazy za nesmysly, přičemž
tvrdil, že nikdy žádné drogy neprodával a občas si jen nějaké koupil,
aby měl více sil na opravu domu.
O skutečných zdrojích svých příjmů
se však nijak podrobněji nerozhovořil. Jeho obhájkyně se pak důsledně
soustředila na výpovědi jednotlivých svědků u soudu, které se poměrně často lišily od toho, co ti samí
lidé vypověděli policistům.

Přijde o více
jak milion
Porota nakonec Lukáše Šindýlka za
prodej drog a přechovávání střelné
zbraně bez povolení poslala na pět
let do vězení. Učinila tak zejména na

.WM¾w iKPFÚNGM UG OWUGN X[UV÷JQXCV \ FQOW UXÆ OCVM[ PC \Cé¾VMW -TCUKEMÆ
WNKEGFQP¾LGOPÊJQFQOWUGwRCVPQWRQX÷UVÊPCEJ¾\GLÊEÊJQUGWRTQUV÷LQXUMÆJQ
P¾FTCåÊ6GPXwCMRQPGF¾XPÆUOTVKUXÆOCVM[QRWUVKN
Foto: Martin Zaoral

základě výpovědi svědků, výsledků
domovní prohlídky, která u Šindýlka objevila přes 100 gramů pervitinu a pistoli, na kterou obžalovaný
neměl platné oprávnění. „Určité
rozpory ve výpovědi svědků u soudu mohou být dány jejich obavami
z obžalovaného i dlouhým časovým
odstupem,“ vysvětlila předsedkyně
senátu Ivona Otrubová.
Policie na kontě bývalé přítelkyně
Lukáše Šindýlka zadržela 1 140

000 korun, dalších zhruba 360 000
korun stačila Sandra F. těsně před
zásahem vybrat. Z těchto peněz Šindýlkovi ovšem nic nezbyde. Obžalovaný totiž musí zaplatit pokutu 600
000 korun, dalších 380 000 korun
propadne státu a další by měla dostat
jeho bývalá přítelkyně jako náhradu
zbytku své dávné půjčky.
Rozsudek dosud není pravomocný, obě procesní strany si ponechaly lhůty pro možnost odvolání.
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Konstelace hvězd Prostějova
Následující dny budou svědčit všem Prostějovanům, kteří se rozhodnou realizovat své plány, byť na první pohled bláznivé. Přestože
mnohé bude okolí odsuzovat a také pomlouvat, pustí se do práce. Cíle
se podaří dosáhnout jen hrstce lidí, o to větší bude radost z úspěchu.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Nedokážete se soustředit na práci, vaše
myšlenky budou úplně někde jinde.
Měli byste si tedy nejdříve vyřešit
problémy v rodině, teprve pak začít
myslet na plnění úkolů v zaměstnání. Jinak to nepůjde.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Budete se snažit o nemožné, ale podobných úspěchů jako mnozí lidé ve vašem okolí
stejně nedosáhnete. Na více frontách
tak vaše snaha vyjde naprosto vniveč.
Zkuste se tedy raději zaměřit na jedinou věc a udělat ji pořádně.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Často
chodíte domů pozdě. V práci se zdržujete naschvál déle, protože doma
vás to prostě přestává bavit. Docílíte
ale pouze toho, že se s partnerem začnete odcizovat. Dejte pozor, abyste
neměli sbalené kufry přede dveřmi.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Získáte
poměrně nečekaně dalšího přítele,
který se naprosto ztotožňuje s vašimi myšlenkami a plány. Společně
pak dokážete prosadit lehce to, co
vám osobně přišlo nemožné. Spolupracujte co nejdéle.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Budete působit hodně nedůvěřivě. Nedivte se
potom, že hodně lidí s vámi nebude
chtít spolupracovat, a dokonce se
vás bude stranit. Zkuste uvěřit alespoň blízké osobě, která to s vámi
myslí určitě dobře.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Přepadnou vás chmury a negativní nálada.
Okamžitě změňte prostředí a začněte se na svět dívat mnohem optimističtěji. Například výlet do přírody vám i partnerovi určitě prospěje,
naladíte se na pozitivní vlnu.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Dostanete se do problémů, ani nebudete
vědět jak. Možná jste si měli dávat
větší pozor na to, co a komu říkáte.
Teď už je ale pozdě, budete se muset
dlouho omlouvat a ani to nebude
zárukou, že se problém vyřeší.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Váš protějšek působí už několik dní hodně
tajemným dojmem a zároveň je
nemluvný. Hodně se tím budete
trápit a trpělivě se budete snažit ho
nějakým způsobem rozveselit. Moc
se vám to ale dařit nebude.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Zaměřte se na úklid domácnosti, máte
v ní hodně velký nepořádek. Neberte si toho ale na sebe moc, rozdělte
práci spravedlivě na všechny členy
rodiny. Uvidíte, že vám všem půjde
práce od ruky.
KOZOROHOVÉ–22.12.až20.1.
Konečně vás slunečné a teplé počasí vyláká do přírody a vy si tak budete moci aktivně odpočinout. Jen se
snažte, ať váš výlet neskončí někde
v bufetu u piva. Zajděte si do lesa, je
tam krásně.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Objednejte se na masáž, to je jediný
recept na to, jak se zbavit bolesti v zádech i dolních končetinách. Sportování tento týden omezte, stačí jen
mírné cvičení a protahování. Když
tak si najměte kondičního trenéra.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Váš blízký přítel se dostane do finančních
problémů a vy se mu budete snažit
pomoci. Pro vás osobně peníze nejsou žádný problém, takže mu půjčíte poměrně značnou sumu peněz.
Půjčku si ale řádně pojistěte.

nákupní
servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: KRÉ
KRÉMY
ÉMY NA RUCE...
RUCE

Creme Nivea 250 ml

32,90
(75 ml)

-

-

136,90,

129,90

38,90

Indulona 85 ml

54,90

-

45,90

43,90

54,90

Neutrogena Hand Care 75 ml

89,90

-

-

99,90

89,90

-

Dove Care&Protect 75 ml

-

-

-

-

49,90

-
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-

-

-

-

59,90

-

Kamill Classic 100 ml

56,90

-

-

56,90

56,90

-

Naše
4'57/¦

Ochraňující prostředky se těší velké oblibě mezi zákazníky a patří již mnoho let mezi bestsellery kosmetického odvětví. Dopřejte si tedy dokonalou
péči o ruce a vyberte si z nabídky krémů na ruce i pro suchou a velmi suchou
pokožku. Zjistili jsme, že značku Nivea Creme i Neutrogena Hand Care zakoupíte nejlevněji v Albertu, legendární Indulonu nabízí za nejvýhodnější
cenu Penny market. Pro výrobky Dove Care&Protect a hydratační krém Vaseline se zastavte v Tescu, značku Kamill Classic nabízí výhradně tři místa
Mějte čisté a zdravé ruce!
a všechna za stejnou cenu.
Průzkum byl proveden ve středu 28. dubna 2021.

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
SONS PROSTÌJOV
Prostějovská pobočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých
poskytuje zrakově postiženým klientům
základní poradenství, sociálně aktivizační služby a dopomoc v rámci dobrovolnické služby. Dále nabízí zapůjčení
kompenzačních pomůcek a zajišťuje
pomoc při vyřizování záležitostí v rámci
výhod a dávek sociální péče.
Konzultační hodiny na Svatoplukové
ulici 15: pondělí 9.00-12.00 a 14.0016.30 a dále po telefonické domluvě.
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 4. května se od 17:30 hodin koná
webinář MANIPULACE VERSUS
HRANICE VE VZTAZÍCH s Janou
Rozehnalovou. Kdy říci ano a kdy říci ne?
Jak poznám, že mě druzí využívají, nebo
se mnou skrytě manipulují? Neschopnost
vytyčit v určitých chvílích ve vztazích s některými lidmi odpovídající hranice může
mít ničivé následky na osobnost člověka
i jeho vztahy s jinými lidmi.
CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V. Sládka 2, Prostějov
Každé pondělí od 16:00 hodin, po předchozí telefonické domluvě, nabízíme
podporu a doprovázení při hledání řešení
v čase náročné životní etapy, či manželské
krizi. Poradenství pro rodiče při obtížích
ve vztahu s dětmi, pomoc při výchovném
směřování - to vše s psycholožkou Marcelou Anežkou Kořenkovou.

Ekocentrum Iris
Husovo nám. 67, Prostějov
* do úterý 4. května se koná BOTANICKÁ ZAHRADA V PROSTĚJOVĚ.
Vycházka je určená 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.

infoservis
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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
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).

MC Cipísek
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* v úterý 4. května od 18.00 do 20.00 hodin se koná webinář RODINNÉ VZORCE A HRANICE VE VÝCHOVĚ. Jaké
výchovné stereotypy a principy předáváme? Přísná výchova i výchova bez hranic
vede ke stejnému cíli? Pravidla a rituály
mohou pomoci i při poruchách chováSvaz tělesně postižených v ČR, o. s.
ní? Kdo vlastní ovladače ve vaší rodině?
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
Hranice a pravidla nejsou příkazy. Jak je
správně nastavit můžete hovořit s Mar- k zapůjčení kompenzační pomůcky. Služkétou Skládalovou, zkušenou lektorkou, by jsme rozšířili o rozvoz pomůcek. Bližší
info na tel.: 588 008 095, 724 706 773.
mámou a autorkou knih o výchově dětí.

KDE SE CO DÌJE?
SVÉ NÁMĚTY ČI POZVÁNKY NA AKCE NÁM
VOLEJTE NEBO PIŠTE NA TEL.: 582 333 433, 608
960 042, E-MAIL: INZERCE@ VECERNIKPV.CZ

INFORMUJE
COMMUNA: ROZHODNUTO!
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Populární anketa Absurdita roku,
která je každoročně vyhlašovaná jako
součást podnikatelských soutěží Firma roku a Živnostník roku, se letos zaměřila na vládní opatření v souvislosti
s koronavirovou epidemií. Ačkoli asi
každý chápe potřebu ochránit zdraví
lidí, pochopit některá z absurdních
a zmatečných opatření už tak snadné
nebylo. O vítězi v anketě, jejímž odborným garantem je Hospodářská
komora ČR, rozhodovala veřejnost
v on-line hlasování.
Chutná koronaviru více v malých, nebo
velkých obchodech? Jaký protiepidemický smysl, jímž se během uplynulého roku mělo vše řídit, dávalo zavření
stovek drobných železářství, obchodů
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s oblečením nebo třeba kancelářskými potřebami, kam přichází najednou
několik málo osob a přesunutí prodeje
všeho sortimentu do obřích internetových obchodů, kde se při vyzvedávání
na jednom místě hromadily desítky
a desítky lidí najednou a kde se třeba
kolem Vánoc tvořily stohlavé fronty?
Takovou otázku si kladl asi nejeden
drobný živnostník, jehož zdroj příjmu
musel zůstat uzavřen. Propady byly
obří, některé obchody už neotevřou.
A co na to koronavirus? Ten se asi zaradoval. Navíc pochopit, proč a které
obchody měly výjimku, to už vyžado-

valo skutečně vyšší dívčí. Otevřená zůstala květinářství v době, kdy byl zákaz
svateb a veškerých akcí. Za grotesku
nebo tragédii – jak kdo chce – pak bylo
možné označit výjimku, která platila
pro prodej zbraní a střeliva, když dětem
nebylo možné vybrat oblečení a obuv.
Cílem vyhlášení ankety Absurdita roku
je lehce upozorňovat na byrokratická
nařízení, která komplikují podnikání
všem drobným živnostníkům a podnikatelům.
Více informací najdete na
www.komora.cz.
TZ Communa, HK ČR

Oznámení o přerušení dodávky
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov
Obec: Prostějov - Čechovice
Obec: Prostějov
Dne: 17. 5. 2021 od 7:30 do 12:00 Dne: 24. 5. 2021 od 7:30 do 10:30 Dne: 28. 5. 2021 od 10:00 do
hodin. Vypnutá oblast: část obce hodin. Vypnutá oblast: ul. Mozar- 12:00 hodin. Vypnutá oblast: suČechovice s ul. Čechovická obou- tova od č. 2 po 10 a č. 5, 7, Druž- permarket Albert, Janáčkova 13.
stranně od č. 73 a 128 po konec stevní č. 1-9, ul. Krokova č. 21, Obec: Prostějov
obce sm. ZD vč. garáží a dílny 23, č. 12-28, Rumunská č. 1 a č. 3, Dne: 24. 5. 2021 od 7:30 do 10:30
u ZD (mimo areál ZD), dále celé Brněnská ul. č. 4-10, Poděbradovo hodin. Vypnutá oblast: Wolkeroul. Ječná a Ovesná vč. postranních nám. č. 7, 7a-12, ul. Žeranovská va č. 20 – odběrné místo M. Hájek.
ulic, ul. Esperantská č. 6-30, č. celá mimo č. 21-25, ul. Na Hrázi Obec: Olšany u Prostějova
od č. 3, 3a po č. 6, ul. Vodní č. 12, Dne: 25. 5. 2021 od 7:30 do 15:00
588-593, č. parc. 452/4.
23, 25 (Centrum zdraví), ul. Palac- hodin. Vypnutá oblast: od č. 443,
Obec: Dřevnovice, Želeč
Dne: 17. 5. 2021 od 8:00 do 15:00 kého č. 3 (Grandhotel).
214, 135 a 143 u křižovatky obouhodin. Vypnutá oblast: celá obec Obec: Prostějov
stranně část obce sm. Hněvotín po
Dřevnovice (včetně areálu ZD). Dne: 26. 5. 2021 od 12:30 do č. 324, dále celá boční ulice od č.
Část obce Želeč: oboustranně od 14:30 hodin. Vypnutá oblast: fa 349, parc. č. 686 a č. domu 457 po
č. 6 a 100 po konec obce směr Koutný spol. s.r.o., Okružní ul. č. 427 a 671 a část ul. směr Lutín
hřbitov s č. 192 a 211 (včetně č. 4200/4a.
s č. 216, 235, 218 (sokolovna),
226 a 228). Odběratelské trafosta- Obec: Prostějov
parc. č. 708 a RS plynu.
nice: Dřevnovice ZD (č. 300695), Dne: 26. 5. 2021 od 12:30 do Obec: Prostějov - Vrahovice
14:30
hodin.
Vypnutá
oblast:
odFVE Želeč 1 (č. 701618).
Dne: 26. 5. 2021 od 7:30 do 11:00
běrné místo Prostějov olympijský, hodin. Vypnutá oblast: část obce
Obec: Prostějov
Dne: 19. 5. 2021 od 6:00 do 10:00 z.s.
Vrahovice s ulicemi: Tovární – auhodin. Vypnutá oblast: nám. Sva- Obec: Prostějov
tomotoklub, č. 9 (fa. Redo s.r.o.)
topluka Čecha č. 1-6, Filipcova Dne: 28. 5. 2021 od 7:30 do 9:30 a od č. 13 po ul. Kubelíkova, ul. V.
nám. č. 3, 4 (kostel, fara), nám. hodin. Vypnutá oblast: fa. Hopi Talicha po ul. Smetanovu, celé ul.
T. G. Masaryka č. 26, 27, ul. Kra- s.r.o., Kralický Háj.
A. Jánského, Stukova, Kubelíkova,
mářská č. 2, Dukelská brána č. 7 Obec: Prostějov
Smetanova č. 25, 25a, 25b, 27, sídlišvč. celého NS Zlatá brána, nám. Dne: 28. 5. 2021 od 12:30 do tě Svornosti č. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 vč.
E. Husserla č. 1 (SOŠ), 2 a 18, 14:30 hodin. Vypnutá oblast: ko- garáží, dále ulice směrem k přejezdu
19, jednostranně ul. Netušilova č. generační jednotka ČEZ Energo, ČD po konec s č. 998, garážemi, obs.r.o., ul. Šmeralova.
1-15, Demelova č. 1.
čerstvením, RS plynu. EG.D, a.s.
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Zveřejňujeme termíny a lokality pro bloková čištění města Prostějova:
úterý 4. května: Palackého komunikace SSOK, Palackého – cyklostezka, Podjezd + parkoviště, Podjezd – cyklostezka, Vodní, Vodní parkoviště (parkoviště u mlýna), Vodní – cyklostezka, průchod Vodní – Žeranovská,
Žeranovská komunikace SSOK, Žeranovská – vnitroblok, Žeranovská – parkoviště, Knihařská, U Spořitelny,
Žižkovo nám., Žižkovo nám. – parkoviště, Poděbradovo nám. + parkoviště před KB
čtvrtek 6. května: Poděbradovo nám. komunikace SSOK, Wolkerova komunikace SSOK, Wolkerova obslužná
+ parkoviště, Na Spojce, Netušilova, Hlaváčkovo nám., vnitroblok Vojáčkovo nám. – nám. E.Husserla, Vojáčkovo
nám. + parkoviště, Hlaváčkovo nám. parkoviště Národní dům
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Kino
Metro 70

Uprkova 18, Prostějov
Školní 1, Prostějov
fotografie a video na muzeumpv.cz
MOJE KINO LIVE
JAK CHTĚL ZMĚNIT SVĚT
sledujte
internetové
stránky
„Učitel národa“ J. A. Komenský
ve výtvarném umění

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 a pulzující
život

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

nabídka realit a nemovitostí / řádková inzerce / vzpomínky
KOUPÍM

REALITY

Mladý pár koupí k užívání zahradu/sad GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
v obci Tištín či blízkém okolí. Do 150 000 Kč. nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
Platíme hotově. RK nevolat. Tel.: 702 857 498 (vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a staroPronajmu dlouhodobě garáž v Pv, žitnosti, zlaté šperky 1g/1000 Kč. Neprov ul. Rumunská, 1000 Kč měsíčně, ihned dávejte překupníkům, ale odborníkům
za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
k užívání. Tel.: 702 690 449
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
Koupím chatu se zahrádkou. Děkuji, PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
Jana. Tel.: 732 116 877
Platba v hotovosti za váš zajímavý starý
Sháním pro svou rodinu dům, nebo nábytek a bytové doplňky jako obrazy,
pozemek. Tel.: 737 827 329
grafiky, starožitné zbraně i vzduchovky, lustry, lampy, hodiny, hodinky kaZ důvodu dojíždění do PV, sháním ke pesní i náramkové, rádia, fotoaparáty,
koupi byt. Tel.: 605 011 594
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, pohled3OXPORYVNi3URVWČMRY nice a spoustu dalších věcí nejraději
info@realitypolzer.cz
celou pozůstalost.
Zavolejte přijedu - rychlé a seriózní
1$%Ë=Ë0(9é.83
jednání. Tel.: 605 138 473
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3. května 2021

Dne 5. května 2021
vzpomeneme
25. smutné výročí úmrtí
pana Jaroslava ŠOUSTALA
ze Smržic.
S láskou vzpomínají
dcery s rodinami.

Dnes, tj. 3. května 2021
b se ddožil
by
žiliil 100
00 roků
rokkůů
pan František GAJDOŠ
z Kralic na Hané

Dne 1. května 2021
uplynulo 100 let
od narození mého tatínka,
pana Jaromíra FALTÝNKA
FALT

a dne 26. ledna 2021
by se dožila 95 roků
paní Marie GAJDOŠOVÁ
z Kralic na Hané.
Za tichou vzpomínku
děkují děti s rodinami.

a dne 4. května 2021
uplyne 97 let od narození
mé maminky,
paní Jarmily FALTÝNKOVÉ.
Za vzpomínku všem známým,
přátelům a příbuzným děkuje
syn s rodinou a dcery.

Časem se všechno změní
i pláč ustává, v srdci však
vzpomínka a bolest zůstává.

Dne 6. května 2021
vzpomeneme 15. výročí úmrtí
pana Vladimíra SMÉKALA
ze Smržic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a dcery s rodinami.

Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě navždy budeme mít.
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Dne 5. května 2021
uplyne 10 let od úmrtí manžela,
tatínka, dědečka a pradědečka,
pana Antonína FRANCE
z Žešova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, synové s rodinami.
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Koupím staré pivní láhve a sklenice
s nápisy, tel.: 732 170 454, sběratel.
Vykupujeme starý nábytek do roku
1965, lampy, lustry, hodiny, hudební
nástroje, staré vzduchovky i nefunkční,
svářečka TRIODYN a jinou, staré
motorky Javy a celé pozůstalosti.
Tel.: 702 809 319
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Dne 2. května 2021
jsme vzpomenuli 10. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Jiří BUDÍK
z Prostějova.
S láskou vzpomínají
manželka Marie, syn Jiří
a dcera Eva.

Desetkrát se jaro
probudilo, bez Tebe,
tisíckrát slunce zapadlo,
bez Tebe. Milionkrát tiše
přišla vzpomínka, na Tebe ...

Volejte: 723 335 940
1+1 Plumlovská 35m2
LQN
3OXPORYVNi
LQN
6PUåLFH60m2
.þLQN
2+1 Olomoucká 100m2 cihla .þYþLQN
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3+1 Plumlovská 120m2
.þLQN
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www.realitypolzer.cz

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

Dne 5. května 2021
by se dožil 100 roků
pan Vojtěch BLAHA
z Kralic na Hané.
Stále vzpomíná dcera s rodinou.

Dne 6. května 2021
by se dožil 79 roků
pan Jan PALATÝ
z Kostelce na Hané
a dne 3. srpna 2021
vzpomeneme 5 let od jeho úmrtí.
Vzpomíná manželka,
synové, vnoučata.

PRODÁM

Dne 7. května 2021
vzpomeneme
10. smutné výročí úmrtí
pana Jiřího KLVÁČKA
z Budětska.
S láskou vzpomíná
rodina.
Dne 1. května 2021
jsme si připomenuli
první smutné výročí úmrtí
pana Milana POSPÍŠILA
z Prostějova.
Vzpomínají manželka Liba, dcera
Milena a syn Aleš s rodinami.

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

Dne 6. května 2021
vzpomeneme 20. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Miroslav KUČERA
ze Smržic.
Věnujte mu prosím také tichou
vzpomínku spolu s námi.
Manželka Marie
s celou rodinou.

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

Dne 6. května 2021
by oslavil 30. narozeniny
pan Michael JURA
a dne 17. června 2021
to budou 4 roky,
co nás náhle opustil.
V našich srdcích zůstane navždy.
Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Odvoz fekálií-čištění kanalizace.
Svoboda, tel.: 774 368 343.

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

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji
Mudr.MarceleLABOUNKOVÉ
za odbornou a příkladnou péči
o mého nemocného manžela.
B. Dočkalová.

Dne 7. května 2021
tomu bude 45 let,
co nás navždy opustil
pan Vítězslav PUPÍK
z Nivy.
Kdo jste jej znali,
vzpomeňte s námi.
Sestra Libuše s rodinou.

Dne 28. dubna 2021
jsme vzpomenuli
13. smutné výročí od úmrtí
pana Jiřího SOLDÁNA
z Držovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Věra, syn David,
dcera Věra s manželem Jirkou,
vnučky Martina a Denisa.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

SLUŽBY

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

Není zapomenut ten,
jenž nás miloval, ještě dlouho
chtěl s námi být, ale musel odejít.

Kdo v srdci žije, neumírá..

Prodám křovinořez STIHL FS111,
nový, v záruce. Původní cena 12 590 Kč.
Nová cena 9 000 Kč. Tel.: 722 545 208.
1DEt]tPHSURGHMQRYRVWDYE\5'NN'UåRYLFH.OLGQiþiVW
REFHQDGRKOHGRG3Y1t]NRHQHUJHWLFNi]GČQiVWDYEDSĜHGGRNRQþHQtP'ĤPE\OVWDYČQ]D~þHOHPYODVWQtKRE\GOHQtQLNROLY
SURGHMHYãHYHY\VRNpPVWDQGDUGXDNYDOLWČ'LVSR]LþQČVHVNOiGiVSĜHGVtQČFKRGE\YHONpKRREêYDFtSRNRMHVNXFKNRXWHPWĜt
SRNRMĤNRXSHOQ\:&WHFKPtVWQRVWLNRPRU\ãDWQ\DJDUiåH
3RGODKRYpWRSHQtQDWHSHOQpþHUSDGOR
&HQD.þ

7HO

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

16011421482

Volejte: 739 322 895
=DKUDGD3OXPORYVNiSĜHKUDGDPHOQD
pozemku
.þ
Volejte: 723 335 940
3URQiMHPSR]HPHN4000m2 SUĤP\VORYi]yQD &HQDGRKRGRX
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Pouze za necelé
tři stovky korun
si můžete v tomto týdnu
podat vzpomínku
na svoji blízkou osobu
v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.

Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen...

Dne 8. května 2021
vzpomeneme 2. výročí úmrtí
pana Zbyňka COUFALA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Růžena s rodinou.

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE
je v PÁTEK 7. května v 10.00 hodin

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Alena Spáčilová 1934
Prostějov
Jozef Rimanovský 1940
Prostějov
František Dvořák 1946 Kostelec na Hané
Justina Jordová 1933
Mostkovice
Marie Vysloužilová 1937
Prostějov
Alois Langer 1943
Mostkvice
Jiřina Frausová 1939
Prostějov
Vladimíra Štěpánková 1944 Klenovice n/H.
Zdeněk Komárek 1966
Prostějov
Marie Charvátová 1959
Protivanov
Rosalie Effenbergerová 1925 Mostkovice
Anežka Dziubová 1938
Prostějov
Drahomíra Pivoňková 1948
Prostějov
Olga Nadymáčková 1981
Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 3. května 2021
Marta Fajmonová 1943 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Zdeněk Tomek 1933 Brodek u Prostějova 11.45 Obřadní síň Prostějov
Marie Hošková 1945 Tvorovice 13.00 hod. OS Brněnská 104 + krem.
Olga Čechutýová 1935 Brno 14.30 Obřadní síň Brněnská 104
Úterý 4. května 2021
Vlasta Suchánková 1936 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Roman Vodák 1972 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Emilie Sovíčková 1933 Bedihošť 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Anna Vysloužilová 1947 Prostějov 14.30 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 5. května 2021
Alois Makovec 1959 Seloutky 11.00 kostel Určice
Lenka Dostálová 1963 Čelechovice na Hané 12.30 Obřadní síň Prostějov
Pátek 7. května 2021
Karla Koudelková 1937 Ptení 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Petr Novák 1950 Ptení 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Ing. František Skořepa 1952 Laškov 14.30 Obřadní síň Brněnská 104

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Marie Hyrmanová 1928
Prostějov
Margita Všetičková 1945 Vranovice
Božena Flajsarová 1948
Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Úterý 4. května 2021
Miloslav Folberger 1950 Prostějov 10.00 OS Mlýnská
Věra Zapletalová 1955

Pohřební služba FCC Prostějov
3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 3. května 2021
Mgr. Alena Mazouchová 1947 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Středa 5. května 2021
Zdeněk Hupšil 1947 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov

úzký rodinný kruh

Pěnčín Večeslav Tomek 1921

Vrahovice
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HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
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

Na nastávající letní sezonu hledáme obslu- Přijmeme zaměstnance do dřevovýroby
v Otaslavicích.
hu ke grilu a k udírně. Tel.: 775 780 046.
Volejte na tel.: 737 488 417
Bezpečnostní a úklidová agentura přijme
invalidního důchodce na pozici vrátného. Přijmeme klempíře – pokrývače
Denní služby, objekt v Prostějově. Bližší na HPP, praxe vítána. P. Řezníček.
Tel.: 606 833 329
informace na tel.: 602 786 692.
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CE JE
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KVÌ
TNA, V 10:
10:00
00 HODIN
HODIN

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

21020320122

Přijmeme prodavače nebo prodavačku do
autoservisu v Prostějově. Praxe v oboru
automotive a znalost účetního programu
Pohoda výhodou. Nástup možný od
1. 6. 2021. Platové ohodnocení až 30 000 Kč.
Strukturovaný životopis zašlete na e-mail:
info@pneufloryk.cz. Vybrané uchazeče
budeme kontaktovat po 20. 05. 2021.

nabídka pracovních míst

WWW.VECERNIKPV.CZ

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Porážeč/-ka zvířat
22 200 Kč
jednosměnný základní+praktická Makovec, Kostelec na Hané
Vychovatel/-ka
27 000-35 000 Kč nepřetržitý
vyšší odborné
Dětský domov a ŠJ Konice
Zahradník/ce
19 000 Kč
jednosměnný střední odborné
Obec Držovice
Operátor/-ka kovací linky 22 200-33 000 Kč třísměnný
základní+praktická Alper, Prostějov
Obsluha zařízení
na zpracování kovů
20 160 Kč
třísměnný
základní+praktická Laser Technology, Prostějov
Pracovník/ce na balírně 20 200 Kč
dvousměnný
základní+praktická Alika, Čelčice
Řidič/-ka nad 3,5T
20 000-50 000 Kč pružná prac.doba základní+praktická PM Sped, Němčice nad Hanou
Skladník/ce
19 044-27 772 Kč třísměnný
základní+ praktická Maier CZ, Prostějov
Skladový pracovník/ce 18 240 Kč
třísměnný
základní+praktická Hopi, Kralický Háj
Zedník/ce
18 500-20 000 Kč pružná prac.doba střední odborné
Pozemstav Prostějov
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

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

21042810506
0 8 0506

21042810503

21042810499

21042810504

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

soutěže
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Ulice Za drahou
Jitka PÍRKOVÁ, Prostějov
Výhercezískává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na masáž

Rovněž osmnácté 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 6. KVĚTNA 2021, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.

HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Jan Blatný
Radek HENEK, Runářov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
KEBAB U KULOCHA
Věra NOVOTNÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
6, 6, 3, 3
Vladimíra SLEZÁKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě400Kčnatermínletníhotábora.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Lepší než všechny sporty jsou od Marcely dorty.
Jiří VESELÝ, Pěnčín
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na výrobky cukrárny.

21040760389

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

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\

SUDOKU

OSMISMĚRKA

20050760687

21040710403

RÁDI PEČEME Z...

KLAN, TEXT, PERLY, SVĚT, OCAS, OÁZY, OTEP, SESKOK, VRAK, VNIK,
OBOJÍ, RACCI, VELRYBY, PTÁCI, EPOS, KVALT, KNAK, SLOVAN, OTKY,
OSEL, YZOP, ZJEV, LŮZA, AVIA, RODÁK, OPAL, TRŮN
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY
a graficky lehce poupravili vášnivého sběratele
a majitele nedávno on-line dokončeného Muzea kočárů
v Čechách pod Kosířem...
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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navštivte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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KULTURA

21022610244
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SPOLEČNOST

Pondělí 3. května 2021
Naleznete
uvnitř

KAM S DĚTMI
O PRÁZDNINÁCH?
ƔƔ Blíží se léto a tak dnešní téma
Ɣ
V
Večerníku vám nabízí aktuální inform
mace i exkluzivní tipy pro dětské tábory
trojstrana 26-28

KOUČ MAJER
K
K „JANESOVI“
ƔƔ Talentovaný hokejový trenér se neƔ
ch zlákat nabídkou Martina Janečka
chal
a opustil lukrativní post šéfa českobudě
dějovické
mládeže
strana 29
2x foto: Michal Kadlec

-DNÙG½UHNGRVWDOL
PÉVWQÉKDVLÄL
RGKRVSRGVNÅKR"

REPREZENTACE
R
V PROSTĚJOVĚ
1RWUVÊLGUVą¾DÊJPÊ\FQFXCFQUCXCFPÊRGXPÆUVQL¾M["

ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

strana 23

&! *+12é0+1
ƔƔ Začátek přestupního období v ledním
hokeji se dotkl i dvou bývalých Jestřábů.
Nové angažmá si hledá Daniel Kolář, Ondřej
Mikliš se pak přesunul z Kladna do Sparty.
ƔƔ V Přemyslovicích si řidiči klidu moc neužili, na nedávnou uzavírku jednoho jízdního pruhu na silnici do Konice totiž navázala
hned druhá, která skončí v závěru května.
ƔƔ Další a další kluby se připojují k výzvě
Nechme děti sportovat, naposledy se aktivně zapojily Klenovice na Hané, a to formou
vyjádření na Facebooku.
ƔƔ Klubové hodiny jedou, po fotbalistech
Klenovic na Hané si mohou zkrášlit domácnost nástěnnými hodinami v oddílových barvách také hráči a příznivci Konice.
ƔƔ Lukostřelci jsou znovu v akci, poté, co
mohli začít trénovat, už načali také novou
sezónu formou distančního poháru.

21041620437

ƔƔ Další nepříjemnost musí skousnout
po minulém týdnu řidiči, dálnice D46 je ve
směru na Vyškov kousek za Vranovicemi-Kelčicemi průjezdná jen jedním pruhem.
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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…

➢

ƔƔ Na palubovce Národního
sportovního centra odehrály české
volejbalistky dva přípravné zápasy
proti Polsku
strana 39
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PROSTĚJOV Těžký los připravil konec dubna a
začátek května eskáčku. To se totiž během deseti dnů utká hned se třemi soupeři z první
tabulkové pětky. A to včetně prvního týmu
soutěže Hradce Králové. Právě s Východočechy odehrají naši borci nejbližší domácíí
utkání v rámci dalšího anglického týdne.
Jak může přinejmenším tabulka napovědět, v Hradci Králové bude mít eskáčko
mimořádně obtížného soupeře. Tým užž
má 49 bodů a kráčí vstříc nejvyšší soutěži,
na jejíž hraně se ostatně dlouhodobě pohybuje. Nejde však jen o postavení v tabulce, ale
taky o výsledky, které Východočecha pasují
do role favorita. Královehradečtí na jaře totiž z
osmi utkání vyhráli hned sedm. Nestačili pouze
zkraje jarní části F:NL na Líšeň.
Celkově však soupeř eskáčka ukazuje, že si zkrátka jde za svým. A to i díky
produktivitě. Na jaře pravidelně střílí tři a více branek, obvykle vítězí o
třídu. Jen Chrudim dokázala Východočechy zdatně potrápit. A pak již
zmíněná Líšeň.
Východočeský tým má i tu výhodu, že může stavět na vícero střelcích. Ať
už je to Daniel Vašulín, Denis Donát nebo Erik Prekop. Tomu se v posledních zápasech tolik nedařilo, zastoupili ho jiní. A například Dvořák s
Vašulínem zkompletovali v posledních utkáních hattrick.
V případě Hradce Králové půjde zkrátka o velice kvalitního soupeře s
ambicí na postup. Utkání začíná na trávníku SCM Za Místním nádražím
v Prostějově v úterý 4. května v 17.00 hodin a tentokrát na něj budou
moci i diváci, konkrétně 150 šťastlivců-permanentkářů. Pro ně i zájemce
na případné doplnění bude dnes mezi 11.00 a 18.00 hodinou připravený
před stadionem stan na testování. (sob)

vs.
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Nabídne dosud nevystavené
exponáty, ale i fotografa Jana Saudka

Primátor i senátorka blahopřáli i dalším „stovkařkám“
FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Muzeum a galerie v Prostějově bedlivě sleduje vládní kroky a nařízení. V pondělí
3. května by se mohla některá veřejnosti opět otevřít, avšak jen v regionech s dobrou epidemiologickou situací.„V Olomouckém kraji zatím bohužel čísla příliš příznivá nejsou. Proto se otevření
Muzea a galerie v Prostějově, hvězdárny a Červeného domku Petra Bezruče v Kostelci na Hané
nejméně o týden posune,“ sdělil Václav Horák, statutární zástupce Muzea a galerie v Prostějově.
PŮVODNÍ zpravodajství
Petry PÁŠOVÉ,
pracovník vztahů k veřejnosti
Muzeum a galerie v Prostějově
M
Muzeum
návštěvníkům
á ště íků nabídne
bíd nověě
instalovanou autorskou výstavu nazvanou Flóra a fauna z našich depozitářů.
„Jde o téma, které je v našich sbírkách
v různých podobách hojně zastoupené, a na výstavě jsou předměty, které
nesou rostlinné nebo živočišné motivy. Protože některé exponáty jsou zcela
nové nebo jsme ještě neměli příležitost
je vystavit a byla by škoda se o ně nepodělit, rozhodli jsme se je zpřístupnit
touto formou,“ prozradil Horák. Současně připomněl, že muzeum ve spolupráci se spolkem Hanácký Jeruzalém
a Církví československou husitskou
připravilo během dubna i výstavu
o historii prostějovské židovské komunity v Husově sboru.

Saudek i koncerty
V galerii Špalíček si příchozí mohou
až do konce května prohlédnout prodlouženou dvojvýstavu s názvem: Jak
chtěl změnit svět a J. A. Komenský
v umění. „Hned v červnu by výstavní
prostory měly hostit slavného českého
fotografa Jana Saudka, jehož dílo bude
v Prostějově k vidění vůbec poprvé.

(QVQ/W\GWOCICNGTKGX2TQUV÷LQX÷
A co se budovy Špalíčku týká, dochází
zde k další změně. S radostí můžeme
oznámit, že po téměř roční přestávce
se chystá otevření kavárny,“ prozradil Václav Horák. Doplnil, že vnitřní
i venkovní prostory nyní procházejí
rekonstrukcí, která by měla přinést
oživení a moderní design respektující
však ducha historické budovy. Noví
provozovatelé kavárny slibují, že se se
znovuotevřením do budovy vrátí kulturní život a kromě vernisáží i podvečerní akustické koncerty.
Bezruči i certifikát hvězdáře
Na novou sezónu se připravuje i Červený domek Petra Bezruče v Kostelci
na Hané na Prostějovsku, ve středu
19. května to bude přesně rok od jeho
slavnostního znovuotevření. „První
návštěvnická sezóna v novém dopadla
i přes nepříznivou epidemiologickou
situaci velmi dobře. Před vládním
uzavřením navštívilo Červený domek
několik stovek turistů, dokonce jsme
stihli uskutečnit i několik akcí. Věříme
však, že letošní sezóna bude mnohem
úspěšnější,“ sdělil historik Filip Gregor.

Hvězdárna má jubileum
Zcela výjimečný je rok 2021 pro prostějovskou hvězdárnu, která letos slaví
šedesáté výročí svého fungování. Dílčí
oslavy rozložilo Astronomické oddělení
Muzea a galerie v Prostějově do celého
roku, hlavní část by se však měla odehrát
během prázdnin. „Pro děti i dospělé
chystáme soutěž, kdy po splnění několika úkolů účastníky odměníme hvězdářským certifikátem. Výročí promítneme
i do dvou víkendových odpolední, která
mohou Prostějované strávit s námi na
hvězdárně v prostředí krásného parku,
který ji obklopuje. Můžeme slíbit venkovní promítání, k vidění budou ukázky
části naší techniky, z brněnské hvězdárny zapůjčíme dva čtyřmetrové modely
Země a Měsíce a velmi se těšíme na spolupráci s olomouckým Street Art Festivalem, kdy by měl jednu ze stěn hvězdárny
ozdobit mural,“ prozradila Iveta Fréharová z Astronomického oddělení.
Všechny aktuality návštěvníci
najdou na webových stránkách
www.muzeumpv.cz
a také na sociálních sítích.
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PROSTĚJOV Vedení Kulturního
klubu Duha se domluvilo s devíti majiteli obchodů na náměstí
T. G. Masaryka v Prostějově a ve
výlohách jejich prodejen bude
brzy instalována ojedinělá výstava
fotografií jako vzpomínka na uplynulých deset ročníků Prostějovského kulturního léta. Jak Večerníku
prozradila náměstkyně primátora
Milada Sokolová, výstava bude mít
název Usměj se na sebe!

„S kolegyněmi z Kulturního klubu
Duha připravujeme novou výstavu,
která bude již velmi brzy rozmístěna
v devíti výlohách prodejen přímo
na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka,“ informovala Večerník Milada
Sokolová, náměstkyně primátora
Prostějova, v jejíž gesci je kultura ve
městě.
A čeho se bude výstava týkat?
„Hlavním záměrem je vystavit fotografie návštěvníků deseti ročníků

Prostějovského kulturního léta.
Chtěli jsme, aby lidé zavzpomínali
na minulé ročníky, našli se na vystavených fotografiích a usmáli se na
sebe i na lidi kolem. Naším hlavním
cílem je totiž přinést dobrou náladu
a natěšit se na to dobré, co nás letos
v rámci Prostějovského kulturního
léta čeká. Výstava ponese název
Usměj se na sebe! Úsměv totiž nic
nestojí,“ glosovala připravovanou
událost Sokolová.
(mik)
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PROSTĚJOV Hned tři uživatelky
sociálních zařízení v Prostějově
oslavily v minulých dnech a týdnech narozeniny v požehnaném
věku. A čtvrtou oslavy teprve čekají! Aktuálně nejstarší Prostějovanka Věra Rozbrojová se v plné síle
a svěžesti dožila 104 let, Jaroslava
Kopecká přijímala gratulace ke
101. narozeninám a na konci května Františka Daňová oslaví rovných
100 let. Všechny tři dámy jsou uživatelkami Centra sociálních služeb
v Prostějově. Další oslavenkyně je
z Domova seniorů v Nerudově ulici, Marie Dvořáková je plná života
i ve 101 letech. Všem čiperným stařenkám přišli osobně pogratulovat
také prostějovský primátor František Jura a senátorka za zdejší obvod
Jitka Chalánková.

Michal KADLEC
První muž radnice nejprve zavítal do
Domova seniorů v Nerudově ulici,
kde ke 101. narozeninám popřál
Marii Dvořákové mnoho zdraví
a štěstí do dalších let. „Panu primátorovi jsme návštěvu pochopitelně
velice rádi umožnili, přestože v našem zařízení i nadále panují velice
přísná protiepidemická opatření.
Však se naše oslavenkyně na setkání
s panem Jurou velice těšila,“ sdělil
Večerníku Zdeněk Libíček, ředitel
Domova seniorů v Nerudově ulici
v Prostějově.
Kroky Františka Jury zamířily do
Centra sociálních služeb v Brněnské
ulici. „Nejstarší Prostějovanka Věra
Rozbrojová oslavila v březnu 104.
narozeniny, druhou nejstarší uživatelkou našeho centra je Jaroslava
Kopecká, která své 101. narozeniny
měla v dubnu. Na sté narozeniny
Františky Daňové se moc těšíme, ty
proběhnou ke konci měsíce května,“
prozradila Večerníku Helena Vránová, ředitelka Centra sociálních služeb v Prostějově. „Podobná setkání
spojená s gratulacemi lidem, kteří

toho v životě tolik složitého prožili, a přesto jsou stále optimisticky
naladěni a věčně rozesmátí, prostě
zbožňuji. Jsem přesvědčen, že z těchto žen bychom si všichni měli vzít
příklad a dívat se i do budoucna se
stejným optimismem jako ony,“ nechal se slyšet prostějovský primátor
František Jura poté, co s kyticemi poblahopřál všem oslavenkyním.
A jaký daly prvnímu muži města
Prostějova recept na dlouhověkost? Možná se budete divit, ale
je to rekreační sport a životní optimismus. To se muselo celoživotnímu sportovci Františku Jurovi
dobře poslouchat!
Během pátečního dopoledne zavítala
do Centra sociálních služeb v Prostějově s gratulacemi také senátorka Jitka
Chalánková. „Období koronavirové
pandemie nás značně limituje, co se
oslav týče. Pan primátor Jura i paní

senátorka Chalánková popřáli našim
uživatelkám v areálu parku našeho
zařízení. Využili jsme hezkého počasí
a gratulace mohly proběhnout v jednom z našich altánů. Setkání bylo
komorní, o to víc si to naše oslavenkyně užily a byla jim od obou našich
představitelů věnována náležitá pozornost,“ popsala Helena Vránová,
které se Večerník ještě zeptal, jaké
to je mít za klientky hned tři stoleté
dámy? „Samozřejmě že jsme hrdí na
to, že se dámám u nás daří a dožívají
se takového úctyhodného věku právě v našem zařízení. Obzvlášť paní
Rozbrojová je stále v dobré náladě,
a to nás všechny neuvěřitelně dobíjí.
Stačí se na ni podívat a okamžitě vás
to zahřeje u srdce. S ní člověk nemůže
mít špatnou náladu. Ostatně všechny
naše dámy jsou kouzelné a opravdu je
radost o ně pečovat,“ uvedla ředitelka
CSSP Prostějov.

BYLI JSME
U TOHO

8÷TC4Q\DTQLQX¾QUNCXKNCPCTQ\GPKP[CLGCMVW¾NP÷PGLUVCTwÊQDéCPMQW
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Foto: Michal Kadlec

Anii žáába neusch
hne…
… A pod -MJNOîEJQ<IF<KJ?KJüDG<UµH@F0OMJKID>F½CJ
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PROSTĚJOV „Při tom dnešním
krásném svátku, zahrajte si na pohádku. Najděte si třešničku a dejte
sladkou hubičku,“ vyzývaly pohádkové bytosti na dalším z řad videí,
která jsou k vidění na YouTube kanálu sokolského divadelního souboru
Pronitka.
O YouTube kanálu divadelního souboru Pronitka, jehož členové za normálních okolností vystupují každou
neděli v prostějovské sokolovně, vás už
Večerník informoval. Kromě dvou pohádek se zde objevují i videa k nejrůznějším příležitostem. A nejinak tomu
bylo i v případě prvního máje, kdy jsme
si připomněli svátek lásky. Ve zhruba
minutovém klipu se postupně políbili
nejen princ s princeznou či dědeček

8QFPÊMNÊDCLÊEÊå¾DWUPKNQRčXCDPÆRTKPEG\P÷QéGOUPKNCå¾DCPGPÊ\P¾OQ
(QVQYYY[QWVWDGEQO
s babičkou, ale na své si přišla i žába, která dostala pusu od vodníka. Ten přitom
doufal, že se zelená obojživelnice promění v krásnou vílu, o čem snila žába, se

nám zjistit nepodařilo. „Už tvrdě makáme na další pohádce, která se bude jmenovat Drak,“ navnadila všechny fanoušky Alena Přidalová z Pronitky. (mls)

ze strany 3

PROSTĚJOV Tohle vyvolalo nebývalou vlnu pozitivních reakcí.
„Paní Naděžda Horáková má srdce
na správném místě. Rád bych tuto
dámu někdy potkal na zámku,“ tohle
byla jen jedna z celé řady komentářů
v souvislosti s darem, který Matěji
Stropnickému a jeho partnerovi
poslala někdejší učitelka Gymnázia
Jiřího Wolkera v Prostějově. Stalo
se to v reakci na odvysílaný televizní
pořad Výměna manželek, do něhož
se Matěj Stropnický se svým partnerem Danielem Krejčíkem přihlásili.
Její čin nezůstal bez reakce. O pět
dní později připlula na transparentní
účet vysoká částka od dalšího dárce!

9ÈPHNGRWRMH

desítkách let však značně zchátral.
V roce 2018 jej za 12 milionů korun
koupili bývalý předseda Strany zelených Matěj Stropnický a herec Daniel
Krejčík.
Naděžda Horáková z Prostějova si o historii zámku zjistila celou řadu informací.
„Moje maminka v minulém století po
osmašedesátém emigrovala, v USA se
znovu vdala a ona i otčím už zemřeli,
před pár měsíci mi umřel i manžel a děti
nemám. Z toho dědictví, co jsem získala, jsem se rozhodla přispět na zámek.
Chci, aby to byla nějaká jedna konkrétní věc, která po mně zůstane,“ vysvětlila
Stropnickému, proč se rozhodla
Martin ZAORAL Matěji
peníze věnovat právě jim.
Zámek v Osečanech má sice za se- Majitel zámku jí navrhl, zda by nebou slavnou minulost, v posledních byla ochotna přispět na zastřešení

věže, na něž měl připravený rozpočet
ve výši 309 431 korun. Jaké pak bylo
jeho překvapení, když se peníze objevily
na účtu. O týden později pak paní Naděžda přispěla ještě další částkou, a to
50 tisíc korun. Ty budou zřejmě použity na opravu ciferníku věžních hodin.
„Domluvili jsme se s paní Naděždou,
že k nám zavítá, až bude střecha hotová.
Snad to bude do konce léta, kdy u nás
na zámku organizujeme kulturní léto,“
nastínil Martin Stropnický, pro něhož
byl podobný dar opravdovou finanční
injekcí.
Na transparentní účet spolku Zámek
bude v minulosti sice přispěly desítky
sympatizantů, nicméně povětšinou posílali výrazně nižší částky. Příspěvek paní
Naděždy byl v tu chvíli jednoznačně nejvyšší, jejím příkladem se však zřejmě nechal inspirovat také Josef Onderka, který
pět dní po dámě z Prostějova poslal na
dobrou věc celých 400 tisíc korun!
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„Nadření“ hasiči dostali dárek
od místního hospodského

klikni na

www.vecernikpv.cz

SMRŽICE Prvomájové veselice sice nebylo možné pořádat kvůli PŮVODNÍ
přetrvávajícím protiepidemickým opatřením, ovšem co by to byl za zpravodajství
první máj bez jeho neodmyslitelného symbolu? Proto se po mírném
pro Večerník
váhání rozhodli i ve Smržicích vztyčit májku. Uplynulý pátek odpoledne byl Večerník přímým svědkem toho, jak zdejší dobrovolní
Michal
hasiči desítky minut zápolili se čtrnáct metrů vysokým osekaným
KADLEC
kmenem jehličnanu, kterému zbyla jen ozdobená korunka. A že postavení stromu dalo zabrat! Však se hasiči dočkali pěnivé odměny... ani stavění májky se nemohou zdejší
Na Prostějovsku není zrovna moc obcí,
kde májku v posledních letech staví. Ve
Smržicích se tak stalo po dlouhých desetiletích poprvé v roce 2019. „Letošní
saa
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májový čas a hlavně podmínky, které
stále kvůli covidu musíme dodržovat,
nám bohužel neumožňují uspořádání
tradiční veselice. Je mi líto také toho, že
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občané účastnit v hojnější míře. Dnešní akce je tak ryze neoficiální a účastní
se jí jen pár příchozích diváků. I oni ale
samozřejmě musí dodržovat protie-
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sttavvěla májka...
májjkaa....
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pidemická pravidla. Já jen doufám, že
na konci května, kdy májku chceme
kácet, budeme moci už nějaké větší
oslavy s více lidmi zorganizovat,“ řekl
Večerníku starosta Smržic Aleš Moskal,
který v pátek těsně po šestnácté hodině
pečlivě sledoval hasiče, jak přes silnici
přenášejí již nazdobenou čtrnáctimetrovou májku.
„Tradici stavění tohoto májového symbolu jsme po velice dlouhé době obnovili před dvěma lety. Vloni se ale nic
takového nekonalo, protože covidová
situace to tehdy nedovolila vůbec. Le-

tos jsem trošku váhal, ale nakonec
jsme se rozhodli májku v omezených
podmínkách postavit. Všechno dnes
mají na starost naši dobrovolní hasiči. To
víte, vloni dostali nové auto, tak se nyní
musí snažit,“ smál se smržický starosta.
A muži v modrých mundúrech se
opravdu činili! Ve chvíli, kdy dlouhý
kmen májky vynášeli ze dvora nedalekého domu, museli zastavit dopravu na
centrální komunikaci před obecním
úřadem. Jakmile ale májku přenesli
bezpečně na travnatý prostor před
místní „radnici“, bylo z poloviny vyhráno. „Musíme teď májku pomocí dvou
vzpěr a také lan zvednout a šupnout ji
do díry. A pak ještě bezpečně ukotvit

v zemi,“ představil plán stavění jeden
z místních hasičů. Po zhruba dvaceti
minutách, během kterých hasiči skutečně vynaložili spoustu sil, se dílo
podařilo a májka se majestátně tyčila
před budovou smržického obecního
úřadu. „Flašku slivovice jsme letos do
korunky nedali, ještě by ji někdo vypil.
Teď budeme májku samozřejmě hlídat,
aby nám ji nikdo nepokácel a nesebral
věnec,“ dodal spokojený Aleš Moskal.
Smržické hasiče pak potěšil majitel
nedaleké hospody, který jim věnoval
tucet půllitrů naplněných pěnivým
zlatavým mokem. „Jo, to pivo zajede,“
glosoval dar jeden z dobrovolných
hasičů.
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Seriál NAUČNÉ STEZKY
PROSTĚJOVSKA - 13. díl
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Na vìtrné hùrce a ne b Kladecko, to je KODGRYpGHPRQVWUDFHY3URVWüMRYü
pìkná pøíroda a výhledy. A hlavnì ticho
Připravil: Michal Sobecký
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Nebojíte se kopců? Máte rádi
klid, toužíte po informacích a zároveň vám nevadí, když trochu
potrápíte tělo? Pak vyrazte do
terénu. Přinášíme už 13. díl seriálu o naučných stezkách Prostějovska. A ač má třináctka zkrátka
špatnou pověst, tato vám snad
přinese spíše štěstí.
Tedy pokud se nebojíte kopců.
Naučná stezka Kladecko se totiž
vyznačuje hned několika nej. Na
Prostějovsku patří k nejdelším
a taky nejstarším. Rovněž ale k těm,
které vedou nejvíce kopcovitým
terénem. Zejména pokud půjdete
v protisměru, tedy od Jesence, čeká
vás hned na úvod slušné stoupání.
My se ale vydáme naopak od začátku, který najdete ve hvozdech
u vlakové zastávky Šubířov. Hned
na úvod potěší vaše oči obrovské
množství sasanek a jaterníků, které
propůjčují zdejším kopcům a lesům bílo-fialovou barvu. Hned za
prvními tabulemi navíc narazíte na
prastarý vodní mlýn, který se jeho
majitel-nadšenec snaží dát dohromady. Třeba zprovozněním mlýnského kola.
Dál už vás cesta zavede okrajem
lesa směrem na Kladky. Čeká vás
nejedna louka, kde můžete narazit
třeba na chráněný upolín evropský.
Ostatně hotel, na který po kilometru narazíte a který dnes prochází
opravou, se taktéž nazýval Upolín.
Po pravé ruce pak minete tábor.
A brzy vás čeká rozhodování, jestli

odbočit do Kladek, nebo pokračovat po naučné stezce.
Pokud zvolíte druhou možnost,
litovat určitě nebudete, čeká vás
mírně zvlněná krajina plná kopečků
zarostlých křovím a stromy s přímo
božským klidem. Turistů sem chodí minimum, auta nepotkáte. Ticho
narušují jen ptáci, například značné
množství skřivanů. Naučná stezka
o nich trochu překvapivě mlčí. Prozradí však, co vše zde roste. Dále
také o těžbě železné rudy z doby rakouského mocnářství. Nebo o tom,
jaký je rozdíl mezi hanáckým a třebovsko-zábřežským typem statku.
Oba jsou dosud k vidění v mnoha
vesnicích. Závěr naučné stezky pak
patří historii jednotlivých obcí,
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Nauèná stezka
Kladecko
Umístìní:
lesy a louky
v okolí Kladek a Jesence
Vznik:
1993
Délka:
6,5 km
Poèet zastavení:
13
Téma: pøíroda, histroie
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přičemž zejména ta jesenecká je
bohatá.
Nevýhodou stezky je to, že je poměrně vysoko a v nekrytém terénu –
budete si tak připadat jako na větrné
hůrce. Doporučujeme pak nevyrazit
na ni po dešti. Brzy byste litovali.

PROSTĚJOV Primátor Statutárního města Prostějov František
Jura minulé pondělí uctil památku
třiadvaceti obětí takzvané hladové
demonstrace, k níž došlo v Prostějově 26. dubna 1917. Po střelbě zůstaly tehdy na dlažbě ležet přes dvě
desítky lidí včetně třináctiletého
chlapce a osmi desítek zraněných.
„Je to jedna z nejčernějších kapitol
prostějovských dějin. A přestože od
této události uplynulo již více než
sto let, neměli bychom zapomínat.
Zapomínat jednak na to, jak těžce
se tehdy lidem žilo, a jednak si také
uvědomit, co všechno může vést
k tragédii obrovských rozměrů,“ říká
primátor František Jura.
Právě 26. dubna letošního roku
tomu bylo 104 let od událostí označovaných jako hladové bouře či demonstrace. Co vlastně předcházelo této tragédii a střelbě a proč k ní
vůbec došlo? V Evropě zuřila první
světová válka. Přídělový systém na
potraviny sice fungoval, ale zásobování bylo nedostatečné. V Prostějově
se začaly šířit různé fámy, například
o zrušení mimořádných přídělů potravin určených pro těžce pracující
a o nedostatku uhlí na zimu. Tyto
zprávy přivedly k budově okresního
hejtmanství 25. dubna 1917 odpoledne shromáždění dělníků a dělnic
z Wikovky a konfekčních továren.

2TQUV÷LQXUMÚRTKO¾VQT(TCPVKwGM,WTCRQNQåKNXRQPF÷NÊM[VKEKMRQOPÊMWPCP¾O÷UVÊ
2CFNÚEJJTFKPč
(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

Jejich deputaci přijal okresní hejtman
Josef Wierer. Mezitím dav zaútočil
kameny na okna hejtmanství, budovu Německého domu na Vápenici
a výlohy obchodů ve městě. Vyděšený okresní hejtman požádal o vyslání
vojenské posily z Olomouce. Ještě
v noci dorazil oddíl osmnáctiletých
rekrutů pod vedením velitele hejtmana Zapletala. 26. dubna 1917 ráno
měla demonstrace pokračovat před
budovou hejtmanství. Na Čelakovského náměstí však vojenský kordon
demonstranty zastavil. Byly rovněž
uzavřeny ulice vedoucí do města.
Ve chvíli, kdy čelo zástupu dělníků
dorazilo k vojákům, se začalo střílet.
Vyplašení nováčci pod psychickým
nátlakem velitele, ve stresu a panice

situaci nezvládli. Pravděpodobně
stříleli nad hlavy lidí a do dlažby, ale
odražené kulky způsobily masakr.
Někteří byli zasaženi zezadu při útěku. Na dlažbě zůstalo ležet třiadvacet mrtvých, většinou mladých lidí.
Mezi nimi byl i třináctiletý chlapec,
který pozoroval událost schovaný
v koruně stromu. Osmdesát lidí bylo
zraněno. V následujících dnech bylo
město obsazeno vojskem. Přesně 112
účastníků demonstrace bylo zatčeno
a vyslýcháno. Tuto událost připomíná pomník Jana Třísky z roku 1938
„Jeden z nás“ a název náměstí Padlých hrdinů. Původní pomník od Václava Becka z roku 1918 se nachází na
společném hrobě obětí na městském
hřbitově v Prostějově.
(red)

V sobotu zesnul Alois Makovec

>>pokračování ze strany 3
Kromě práce v rodinném podniku věnoval
Alois Makovec své úsilí obci Seloutky, kde
při obecním úřadu zastával funkci zastupitele a byl předsedou kontrolního výboru.
„O nečekaném úmrtí pana Makovce jsem
se dozvěděl již včera a upřímně mě ta zpráva zasáhla. Co přesně za tím stálo, opravdu
nevím. Mezi lidmi se mluví o covidu. Zda
to však byla hlavní příčina, netuším,“ prozradil Večerníku starosta Určic Petr Kouřil,
kde má už tuto středu 5. května proběhnout
poslední rozloučení.

Zprávu o úmrtí připustil také starosta Seloutek, který nechtěl nastalou situaci z pochopitelných důvodů komentovat. „Ano, mohu
potvrdit tuto velmi smutnou zprávu, dále
bych se k tomu však nyní nechtěl vyjadřovat.
Jedná se o rodinného příslušníka a žádné
bližší informace tedy v současné chvíli nechci poskytovat i s ohledem na jeho nejbližší,“ prozradil zdrcený František Kaprál.
„Lojza znamenal nejen pro Seloutky, ale
také Určice hrozně moc. Osobně s ním
mám nejvíce vzpomínek v spjatých s fotbalovým prostředím v Určicích, kde se kromě

své aktivní kariéry, dlouhodobě podílel
také na podpoře a snažil se pomáhat klubu
ve všech směrech. Také byl pravidelným
fanouškem, a i přes své pracovní vytížení
si na něj vždy našel čas. Ostatně stejně jako
na řadu dalších aktivit, kterým pomáhal,
jak jen mohl. Prostějovský region tak ztratil jednoho z velikánů, na kterého se určitě
jen tak nezapomene. Obec Určice tak v Lojzovi ztratila velkého kamaráda a vzácného
člověka. Celé rodině přejeme nyní hlavně
spoustu sil,“ přidal ke smutné zprávě starosta Určic Petr Kouřil .
(jaf)
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pandemie

přišla z očkovacího centra. „V posledních dnech očkovací centrum prostějovské nemocnice ve Společenském
domě výrazně navýšilo očkovací
kapacity, denně odbavíme až šest set
příchozích. Nemocnice počítá do budoucna i s dalším navyšováním očkovací kapacity,“ podotkl Knesl.
Na otázku Večerníku, zda v souvislosti
s plánem rozvolnění protiepidemických
opatření, který nedávno zveřejnila vláda,
počítá nemocnice s povolením návštěv,
však mluvčí společnosti Agel odpověděl
záporně. „Ačkoliv se situace s covid-19
v poslední době zlepšuje, i nadále je třeba eliminovat všechna rizika a na otázku
povolení návštěv k pacientům je ještě
nyní příliš brzy. Uvidíme, jak se bude
situace vyvíjet v následujících týdnech,“
sdělil Večerníku tiskový mluvčí pro prostějovský špitál.
(mik)

Prostějov (sob) – V nemocnicích si
umíporaditvkaždédobě.Ivtésoučasné,
a to třeba také s předporodním kurzem.
Ten je totiž i kvůli epidemické situaci
připravený pro nastávající maminky online. Informovala o tom prostějovské
nemocnice na svém Facebooku. První
on-line hodina již proběhla. Druhá je
v plánu na 6. květen od 14.00 hodin.

Uplynulou neděli odpoledne registrovala Krajská hygienická stanice
v Olomouci v kraji již 91 088 případů
pozitivně testovaných osob na covid-19 od začátku pandemie. Minulý
týden tak v Olomouckém kraji přibylo
„pouze“ 1 029 nakažených, což je nejméně od začátku února. Od začátku
koronavirové pandemie se pak v kraji
z této nákazy vyléčilo už 85 886 osob,
na covid-19 ovšem také zemřelo 1 639
lidí. Do této doby bylo otestováno 367
375 osob. Aktuální počet nakažených
v celém kraji je 3 503 nemocných, nejvíce jako vždy na Olomoucku (863),
pak v Prostějovsku (510), Přerovsku
(377) a Šumpersku (304). V neděli 2.
května pak počet potvrzených případů
pozitivně testovaných osob na sto tisíc
obyvatel činil 155 lidí. Pokud se mají
v Olomouckém kraji vrátit všechny
děti do školních lavic, musí tento
počet klesnout pod 100 případů na
sto tisíc obyvatel.
Z pozitivně se vyvíjející situace je
přímo nadšen hejtman Josef Suchá-

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

fakt, že v Olomouckém kraji se stále nemohou vrátit všechny děti do
školních lavic. „Stále evidujeme 155
případů nakažených na 100 tisíc obyvatel, což nás vyřazuje ze hry o návrat
všech školáků. Mluvil jsem ale v sobotu s paní ředitelkou Krajské hygienické stanice v Olomouci. Sdělila mi
velice optimistickou zprávu, že když
to tak půjde dále, během příštího
týdne se už pod požadovanou stovku
určitě dostaneme. Takže mám vzkaz
pro děti i rodiče. Vydržme to ještě
týden,“ apeluje na veřejnost hejtman
Suchánek.
Od pondělí 3. května se v rámci dalšího rozvolnění otevírají některé služby. „Vnímám určité nebezpečí, aby to
nedopadlo jako v prosinci, kdy se
všechno otevřelo a čísla nakažených
šla opět nahoru. Ale strach z toho
nemám. Živnostníci si v posledních
měsících prošli existenčním peklem
a nyní navíc musí splňovat velice
přísná opatření. Nevěřím, že by něco
podcenili. Já mám spíše obavy z lidí,
kteří z principu odmítají všechna
protiepidemická opatření. A takových notorických ´odmítačů´ je bohužel dost. Ale snad zase za měsíc
nezjistíme negativní věci a nebudeme zase všechno zavírat,“ doufá v optimistický vývoj hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.
K nedělnímu odpoledni 2. května
bylo v Olomouckém kraji naočkováno oběma dávkami vakcín už
184 211 lidí. „A tempo bude pokračovat! Byl jsem informován o tom, že
během května budou dodávky vakcín
od tří výrobců oproti dubnu až dvojnásobné. Některá očkovací centra

Zdroj: KHS Olomouc
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nek. A svoji radost neskrýval ani před
Večerníkem. „Nerad to přiznávám
do médií, protože se mi to může vrátit jako bumerang. Ale z aktuálních
statistiky přímo jásám! Pořád sice
nejsme na konci cesty a dlouho ještě určitě nebudeme, přesto nejnižší
zaznamenaný týdenní nárůst nakažených covidem-19 v našem kraji
od začátku února je věc, nad kterou
prostě radost mít musíte,“ svěřil se
Večerníku hejtman Josef Suchánek.
Jak vzápětí ale dodal, radost mu kalí

PROSTĚJOV Vývoj epidemické situace v Olomouckém kraji je velice
příznivý. Dalším týdnem pokračoval výrazný pokles nově pozitivně
testovaných osob na covid-19, tentokrát šlo o mezitýdenní snížení
o další bezmála tři stovky případů. Oproti tomu v kraji výrazně stoupl
počet naočkovaných a tento trend má pokračovat i nadále, neboť
dodávky vakcín se zvýšily. Týdenní nárůst nově nakažených v přepočtu na sto tisíc obyvatel je ale stále dosti vysoký. Olomoucký kraj
tak nepatří mezi vyvolené kraje, ve kterých se mohou od pondělí 3.
května vrátit do školních lavic všechny děti.

„Z čísel jásám, na úplný návrat
školáků to ale nestačí,“
konstatuje hejtman Suchánek

1 029 NAKAŽENÝCH

V České republice se od pondělí 3.
května opět otevřou kadeřnictví, kosmetické salony a další provozovny
spojené s péčí o tělo a o zvířata, které
byly dosud zavřené kvůli epidemii
onemocnění covid-19. V Praze a šesti
krajích s nejpříznivější epidemickou
situací se navíc od nového týdne vrátí
do lavic žáci druhého stupně základních škol, zatím rotačně. Otevřou se
tam také galerie a muzea. Ze tří na
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PRAHA, PROSTĚJOV V České
republice se od pondělí 3. května
opět otevřou kadeřnické a kosmetické salony. V Praze budou lidé dokonce znovu moci navštívit muzea
a galerie. Změny čekají také žáky
základních škol. Všichni žáci se ale
do lavic vrátí pouze v Praze a v šesti
krajích republiky. Olomoucký kraj
mezi nimi bohužel stále není. Od
10. května navíc otevřou obchody
a všechny zbývající mateřské školy
se třídami ve všech ročnících, nejen
tedy pro předškoláky.

7HVWRY½QÉ

Profesionálně provedený PCR test
bude platit sedm dní od odběru, antigenní test provedený na certifikovaném místě bude možné využít 72
hodin. Možné bude použít i doklad
zaměstnavatele o provedeném antigenním testu, případně čestné pro-

2WHYÉU½VH
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Provozovny kadeřnictví, manikúry,
pedikúry, kosmetických nebo masážních salonů budou moci od pondělí 3.
května poskytovat své služby za přísných opatření. Obsluha bude moci
v jeden čas poskytovat službu vždy jen
jednomu zákazníkovi. Mezi místy, kde
jsou klienti obsluhováni, musí být ro-

Od pondělí 3. května se budou moci
do tříd vrátit žáci druhého stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií v sedmi regionech, a to
Královéhradeckém, Plzeňském, Karlovarském, Středočeském, Libereckém, Pardubickém kraji a v Praze.
Čeká na ně rotační výuka, týden se
budou učit ve škole, týden z domova.

5RWDÄQÉYÙXND

hlášení o testu ze školy. Povoleno
bude zároveň podrobit samotestu
zákazníka přímo v provozovně, podle čtvrtečního vyjádření ministra
zdravotnictví Petra Arenbergera by
to ale mělo být spíše výjimečné řešení. Takový test navíc bude platit jen
1FRQPF÷NÊMX÷VPCUGRQFNQWJÚEJXÊEGPGåéV[ąGEJO÷UÊEÊEJQVGXÊTCLÊMCFGąPKEVXÊ na daném místě. Nebude tak možné
KFCNwÊUNWåD[
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se nechat otestovat v kadeřnictví
sedm stoupne počet krajů, kde mohou zestup minimálně dva metry. Lidé, a stejný test posléze uplatnit ještě nado mateřských škol chodit všechny kteří budou chtít služeb využít, se bu- příklad na kosmetice.
dou moci prokázat několika typy testů
děti, nejen předškoláci.
a potvrzení.

Ve zbytku republiky budou školky ještě tento týden otevřené jen pro předškoláky a děti zdravotníků. Celkem je
v evidenci mateřských škol v Česku
357 598 dětí. Do školek ve čtyřech
krajích, kde se mateřinky od pondělí 3.
května zcela otevřou, chodí 126 634

0X]HDJDOHULH
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Podle statistik Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy by se rotační
výuka na druhém stupni měla týkat
192 878 dětí. V pondělí by do škol
měla přijít asi polovina z nich. Rotační
výuka se bude týkat i dvou nejnižších
ročníků ve 28 šestiletých gymnáziích
a čtyř nižších ročníků ve 130 osmiletých gymnáziích. V některých částech
Česka se od pondělí 3. května rozšíří
také provoz mateřských škol, do kterých budou moci nastoupit všechny
děti.

Všechny obchody a služby v ČR budou moci otevřít 10. května, a to bez
ohledu na vývoj epidemie, rozhodla
minulý čtvrtek vláda. Ve stejný den se
mají otevřít zbývající mateřské školy
a rotační výuka starších žáků by měla
začít i ve zbytku země. Ministerstvo
zdravotnictví si ale vyhradilo možnost
dodatečně případně rozhodnout jinak, pokud by se epidemie v některém
regionu ještě zhoršila.

2EFKRG\VLPXVÉ
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dětí. V pondělí 3. května se v Praze
a šesti krajích po delší době otevřou
také muzea, galerie a památky. Navštívit je bude možné za dodržování
striktních hygienických pravidel. Návštěvníci budou například muset dodržovat rozestupy a používat respirátory. Povoleny nejsou skupinové
prohlídky.

Děti se vrátí do škol zatím jen v šesti krajích,
v Olomouckém si musí počkat

&PGUWåOčåGVGFQMCFGąPKEVXÊéKPCMQUOGVKMW

Nemocnièní lekce
jsou on-line

Otevøou znovu
komunitní centrum

Konice (sob) – Zejména jako zázemí pro
testování nebo očkování letos fungovalo
komunitní centrum v Konici. Už brzy by
se však mělo vrátit ke svému původnímu
účelu, tedy setkávání lidí a společnému
trávení volného času. Lidé si tak budou
moci zpestřit sváteční odpoledne. 8.
května se zde totiž od 14 hodin uskuteční
přednáška Lenky Sehnalové o tom, jak
správně používat hole na nordic walking. Komunitní centrum bude ale sloužit
pouze jako záchytný bod, následná výuka
zavede zájemce do terénu. Přesto se bude
jednat fakticky o první společenskou akci
letošního roku v budově.

5<&+/ë9(ÿ(5NÍK

PROSTĚJOV Tak konečně. Zatímco předminulý týden v pátek bylo
v prostějovské nemocnici hospitalizováno ještě dvaapadesát pacientů
a tento počet se na rozdíl od jiných
českých nemocnic dlouhé týdny
nijak nesnižoval, nyní se tak konečně stalo. V pátek 30. dubna poklesl
počet pacientů s covid-19 na pětatřicet! Dobré zprávy přicházejí pak
i z očkovacího centra.
„Během posledního dubnového
týdne došlo v Nemocnici AGEL
Prostějov k poklesu počtu pacientů
s covid-19. Aktuálně jich je zde hospitalizováno 35, z toho 4 jsou ve vážném
stavu a vyžadují péči na oddělení JIP,“
uvedl pro Večerník v pátek odpoledne Adam Knesl, tiskový mluvčí společnosti Agel provozující Nemocnici
Prostějov. Další optimistická zpráva
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Prostě jim vypršely smlouvy a nedošlo k prodloužení, tak to v kolektivních sportech chodí. Každopádně
holkám moc děkujeme za jejich prostějovské působení, zvlášť v případě
Anet s ´Balčou´ velice dlouhé. A přejeme jim do další kariéry i života jen
to nejlepší,“ rozloučil se s kvintetem
sportovní ředitel VK Miroslav Čada.
Oficiální zveřejnění jmen končících plejerek současně prozrazuje
skutečnost, které členky stávajícího kádru nadále zůstávají v prostějovském A-družstvu. Základ
týmu vytvoří sedm žen: nahrávačka Klára Dvořáčková, blokařky Kateřina Kvapilová a Petra
Kožoušková, smečařky Martina
Michalíková a Karolína Fričová,
univerzálka Gabriela Kopáčová
a libero Adéla Stavinohová.
vé tabulky blízko jejího dna včetně
obsazení konečného sedmého místa
nás rozhodně neuspokojil, od další
sezóny chceme víc,“ avizoval Čada.
Nové akvizice začne odtajňovat už
brzy. „Vedli jsme a v některých případech ještě vedeme jednání, která

jsou úspěšně dokončena, či se jejich
zdárné uzavření blíží. Proto se naši
fanoušci a příznivci mohou v dohledné době těšit na první jména novopečených posil,“ slíbil sportovní
ředitel a současně navrátilec na post
hlavního kouče.
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„K nim samozřejmě přivedeme nové
posily. A mohu říct, že naším jasným
záměrem je mančaft v rámci možností opravdu posílit tak, aby byl
kvalitnější než v minulém ročníku
a lépe fungoval v zápasech na hřišti.
Pohyb ve spodní polovině extraligo-

yy Jak vnímáte s odstupem času
skončenou sezónu?
„Určitě jsme mohly i měly dopadnout líp. Náš kádr tvořily dobré
hráčky, ale jako tým jsme ve většině
utkání nedokázaly hrát dostatečně
dobrý volejbal. Na hřišti nám to
nefungovalo podle představ, čemuž
odpovídaly horší výkony i výsledky.
Připisovaly jsme mnohem víc porážek než vítězství, tenhle poměr měl
být mnohem vyrovnanější.“
yy Co přinesl poslední rok vám
osobně?
„Ze začátku jsem neměla úplně povedený start do sezóny, tím si přestala trochu věřit. Během covidové
pauzy mi ale pomohlo soustředění
s reprezentací, kde jsem ožila, práce
v jiném prostředí a s jinými trenéry
mě nakopla. Myslím, že od té doby
to z mé strany bylo lepší. Akorát mě
mrzelo, že jsem v některých zápasech
nedostala šanci, protože jsem si docela

Marek SONNEVEND

„Je super, že
se
udržujeme v kondici
a k tomu děláme
i na individuálních herher
ních věcech. Navíc si pro zpestření
zkoušíme taky jiné sporty, například
jsme hrály basketbal nebo fotbal,
což byla velká sranda. (smích) Došlo
i na badminton, který nás s holkama
všechny moc bavil, a shodly jsme se,
že by ho koučové mohli občas zařadit i v sezóně. Ještě nás čeká tenis, ten
bude jistě taky super.“
yy Směrem k příštímu ročníku se
obmění téměř polovina hráčského
kádru. Co říkáte na tak výrazný řez?
„Pěti holkám skončily smlouvy a zamíří jinam, tak to ve sportu chodí. Po
nevydařené sezóně se větší změny
asi daly čekat. Odcházející parťačky
mi každopádně budou chybět a nejvíc Míša Jurčíková, se kterou jsem se
hodně skamarádila. Z nových posil
zatím neznám po pravdě všechna

jména, ale těším se na ně. A rozhodně je mezi námi hezky přivítáme.“
yy Bude tedy nová sezóna lepší
než uplynulá?
„V
V to věříme a pro zlepšení uděláme
maximum. O tom, že jde i z hlediska klubu o jasný cíl, svědčil lednový
návrat do realizačního týmu pana
Čady, který se znovu stane hlavním
koučem. K áčku se navíc vrátila
i Soli, trenérské zajištění včetně pana
Petráše a Kuby Krčmaře tak bude
o dost početnější. Všichni společně
půjdeme za tím, abychom zvedli
naši volejbalovou kvalitu.“
yy Nakolik zvládáte studium vysoké školy, konkrétně Univerzity
Palackého v Olomouci?
„První semestr mám zdárně za sebou,
teď mě čekají zkoušky na konci druhého semestru. Jednu jsem už zvládla, ale dalších pět mi ještě zbývá, tak
je na čase začít se víc učit. (směje se)
Padnou na to asi hlavně víkendy, musím se školou pořádně zabrat.“

-N¾TC&XQą¾éMQX¾PCR¾VGéPÊOVTÆPKPMWRąKRT¾EKXRQUKNQXP÷ Foto: Marek Sonnevend

Praha, Prostějov (son) – Minimálně
několik hráček VK Prostějov různých
věkových kategorií se každoročně
naplno věnuje plážovému volejbalu,
řada dalších si příležitostně zahraje
některé turnaje. Proto se i letos dění
na písku budeme pravidelně věnovat.
Momentálně už beachvolejbalová Národní tour 2021 zná svůj termínový
kalendář, leč vzhledem ke stále nejisté
situaci s rychlostí tempa v rozvolňování hygienických opatření proti šíření
koronaviru v ČR jsou stanovená data
jednotlivých akcí zatím jen předčasná.
„Kalendář je připraven, ale poslední
dva měsíce nedělám nic jiného, než
měním, posunuji či ruším turnaje.
Většina dětí ještě ani nechodí do školy
a trénink nezačal tak, jak bychom si
představovali. Dohodli jsme se s vedením ČVS, že požádáme o výjimku,
abychom mohli Národní tour spustit.
Uvidíme, budeme-li úspěšní a za jakých podmínek. Pokud budu muset
opět některé turnaje zrušit, pokusím
se najít náhradní termíny po dohodě
s jednotlivými promotéry,“ uvedl šéf
tuzemské beachvolejbalové série Jan
Meruna. Pokud Ministerstvo zdravotnictví ČR návrh schválí, odstartuje
Národní tour 2021 v sobotu 8. května
Českým pohárem juniorek na pražském Strahově.

Beachvolejbalová
Národní tour má
SÔHGEÈzQÙNDOHQG½Ô

Prostějov (son) – Sobota 8. května
je dnem, kdy se v Praze uskuteční Valná hromada Českého volejbalového
svazu s volbami jeho nového vedení.
Prostějov bude mít na tomto vrcholném funkcionářském dostaveníčku
trojnásobné zastoupení. Na základě
rozhodnutí nedávné Valné hromady
Olomouckého krajského volejbalového svazu se na státní svátek do metropole ČR vydají Miroslav Čada (sportovní ředitel a nově znovu i hlavní kouč
VK Prostějov), Aleš Novák (šéftrenér
mládeže VK Prostějov, člen Výkonného výboru OL KVS) a Jakub Gall
(člen Výkonného výboru OL KVS
a jeho předchozí předseda, extraligový rozhodčí). Na rozdíl od okresních
i krajských hromad by se ta nadcházející celostátní měla konat nikoliv
distančně formou internetového on-line videopřenosu, ale osobně přímo na
místě. „Určitě je to takhle lepší, a pokud
setkání umožňují hygienická pravidla
proti šíření koronaviru, musí se toho
využít,“ řekl Miroslav Čada. Ústředním
bodem programu dlouho očekávaného jednání se pochopitelně stane volba
nového šéfa ČVS. „Nějakou představu
už mám, ale nechci se rozhodovat zbytečně dopředu. Vhodnější vždycky je
vyslechnout si kandidáty, jejich plány,
představy, cíle i vize. A potom dát přednost tomu lepšímu podle vlastního názoru. Což platí pro veškeré volby, navíc
na programu valné hromady bude také
spousta jiných důležitých témat,“ upozornil Čada.

Èada, Novák a Gall
na Valnou hromadu ÈVS

„Navázali jsme tam, kde tréninky před krátkým
oddechem skončily. To znamená individuální
herní činnosti kombinované s kondicí, posilovnou a doplňkovými sporty,“ zopakoval trenér
vékáčka Lubomír Petráš náplň práce, která se
pro jeho svěřenkyně nyní nemění.
Momentálně chyběly v zátěži dvě hráčky. „Gábina Kopáčová je po operaci paty kvůli dlouhodo-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Snaha volejbalistek VK Prostějov nechat za sebou nepříliš povedenou
sezónu a co nejlépe se nachystat na příští
soutěžní ročník neustává. Proto jeden volný
týden od 19. do 25. dubna následovalo v tom
uplynulém další pokračování aktuální fáze
přípravy.

bým bolestem achilovky. A na druhý operační
zákrok s kolenem po necelém půl roce šla Míša
Jurčíková, kterou noha pořád zlobila,“ informoval Petráš.
Tím pádem makalo devět plejerek ještě bez slovenské reprezentantky Karolíny Fričové, ovšem
od tohoto týdne se kulatý počet dál sníží. Hned
pěti dosavadním členkám kádru (Iva Šípová,
Michaela Jurčíková, Tereza Pluhařová, Aneta
Weidenthalerová, Tereza Baláková) totiž k 30.
dubnu vypršely smlouvy a v prostějovských
službách končí.
„Těmto holkám však nebráníme, aby se s námi
ve zbývajících třech tréninkových týdnech před
následnou dovolenou dál připravovaly. Mohou
se kdykoliv zapojit. A říkaly, že toho občas využijí,“ doplnil Petráš na vysvětlenou.
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věřila. Což však nikomu nezazlívám,
vždycky rozhodují trenéři. Každopádně už se těším na další ročník a chci
v něm ukázat, že na to mám. Připadá
mi, že už nedělám tolik chyb jako dříve v pro mě problémových věcech.
Chci a musím se ale dál zlepšovat.“
yy Ženská reprezentace ČR se
v Prostějově chystá na kvalifikaci
mistrovství Evropy. Mrzí vás, že
jste se alespoň do širší nominace
tentokrát nedostala?
„Určitě mě to mrzelo, ale nejsem
z toho nijak špatná. Být v nominaci
a makat s nároďákem by mě samozřejmě potěšilo, jenže dostaly šanci
jiné holky, které měly lepší klubovou
sezónu. Aspoň budu mít čas na větší
odpočinek, který po psychicky náročném roce asi potřebuju víc než například loni. Snažím se všechno brát
v pohodě, během volna si určitě zajdu
třeba na beach jen tak pro radost.“
yy Jak hodnotíte současnou fázi
přípravy VK od druhé poloviny
března minimálně do půlky května?

PROSTĚJOV Další posun ve své rozvíjející se kariéře udělala během
ěhe
em
uplynulé sezóny dvacetiletá volejbalistka VK Prostějov Klára Dvořáčková
čko
ová
(na snímku). Poprvé přestala být „jen“ druhou nahrávačkou a na místě
místě
týmové jedničky tohoto postu se vcelku rovnoměrně střídala se
zkušenou parťačkou Ivou Šípovou. Kolektivně se však hanáckému
družstvu moc nedařilo, což byl stín na soutěžním ročníku 2020/21.
Následující interview vzniklo po pátečním tréninku.

INFORMUJE

PROSTĚJOV Na plné obrátky už
běží příprava mládežnických volejbalistek VK Prostějov. Po protikoronavirovém lockdownu se
podařilo rozjet tréninkový proces
veškerých věkových kategorií, za
postupně rozvolňovaných hygienických opatření jsou přitom dodržována všechna aktuální nařízení.
Nejdéle – již od 12. dubna – znovu
makají juniorky a kadetky hanáckého
klubu studující specializované sportovní třídy Gymnázia Jiřího Wolkera.
Od pondělí 26. dubna pak své tréninky
obnovily také další prostějovské hráčky
juniorského a kadetského věku stejně
jako starší i mladší žákyně a přípravka.
„Všechno běží přesně podle plánu.
Využíváme venkovní areál TJ Sokol
II Prostějov U Kalicha, holky naskočily do společné přípravy po dlouhé
pauze s velkou chutí a nadšeně odtrénovaly první čtyři dny. Na hřištích
jsme strávili pondělní, úterní, středeční i čtvrteční odpoledne,“ spokojeně
konstatoval šéftrenér mládeže ve vékáčku Aleš Novák.
Bez ohledu na složité okolnosti uplynulého období vidí na děvčatech nezměněnou, spíš ještě intenzivnější zapálenost pro volejbal a aktivní pohyb.
„V rámci úvodního týdne jsme zvládli
rovněž vstupní testování, přišel se na
nás podívat i pan doktor Miroslav Černošek. A teď od května zahájíme nábor
do naší volejbalové přípravky, zveme
všechny nové adeptky této krásné kolektivní hry,“ zdůraznil Novák. (son)
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Konkrétně jsou to nahrávačka Iva Šípová, blokařka Michaela Jurčíková,
smečařky Tereza Pluhařová a Aneta
Weidenthalerová i univerzálka Tereza Baláková. První tři jmenované
přišly teprve loni před uplynulým
soutěžním ročníkem a strávily tak
ve vékáčku pouze rok, naopak posledně dvě zmíněné jsou místními
odchovankyněmi a čeká je premiérová změna klubových barev mezi
dospělými.
„Za odchodem všech pěti hráček
není potřeba hledat nic zvláštního.

Marek
SONNEVEND

zpravodajství
ství
pro Večerník
ník

PŮVODNÍ
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PROSTĚJOV Posledním dubnovým dnem letošního roku
jim skončily platné profesionální kontrakty s VK Prostějov,
nové pro příští sezónu 2021/2022 nebyly ani nebudou uzavřeny. Tahle charakteristika se týká pěti volejbalistek, které
tudíž nyní hanácký klub opouštějí.

Po vypršení smluv z Prostějova odcházejí Šípová,
Jurčíková, Pluhařová, Weidenthalerová a Baláková

RYCHLÝ
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volejbal

V KRAJI PŘIBYLO ZA TÝDEN UŽ JEN
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„To je pravda. Už nějakou dobu
předtím jsem občas vypomáhal na
trénincích jako hráč, když bylo holek
zrovna málo a potřebovaly kužel do
pole na ostřelování. (směje se) Znali
jsme se s Lukášem Mičekem i Lubošem Petrášem z HVL, skamarádili
se a tam vznikla tahle moje původní
výpomoc. Na což pak neplánovaně
navázalo to, že jsem začal dělat i statistika. Výhodou bylo, že jsem znal
celý mančaft a šel tak do známého
prostředí. V dělání statistik jsem se
však musel postupně zdokonalovat,
aby to za něco stálo a pomáhalo
týmu.“
* Existuje nějaký jednotný mustr,
jak zápasové statistiky vytvářet?
Do jaké míry se liší člověk od člověka?
„Řekl bych, že každý statistik je
dělá trochu jinak. Ten program je
totiž až moc chytrý, dá se do něj
zapisovat strašně moc údajů a špičkové kluby mají i dva statistiky, aby
to všechno během utkání zvládali.
Když jsi na to normálně sám, tak
je potřeba hlavně zvládat základní
věci: kdo a jak útočí, blokuje, podává a přihrává. Tohle je nutné si
zautomatizovat, a jakmile to člověk
umí, může přidávat další údaje. Například druh útočné kombinace,
jestli se zakončovalo z rychlé, nebo
vysoké nahrávky, jakým směrem,
z jaké zóny a tak dále. Možností, co
zapisovat, je prostě hromada. A záleží, co kdo stihne, zvládne. Asi jako
u všeho přitom platí, že čím déle to
děláš, tím víc jistoty i cviku nabíráš,
postupně se zlepšuješ. Důležité je
správně zapsat základní statistiky
do live systému Českého volejbalového svazu. Ty nadstavbové věci
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✓ narodil se 20. července 1988 v Prostějově
✓ ve městě strávil celý svůj dosavadní život
✓ je asistentem trenéra a současně statistikem
volejbalistek VK Prostějov
✓ v dětství i mládí se věnoval různým sportům,
volejbal začal hrát až jako teenager
✓ je dlouholetým členem týmu TJ Haná Metal Prostějov (dříve Pozemstav
Prostějov), s nímž několikrát vyhrál Hanáckou volejbalovou ligu
smíšených družstev
✓ v plážovém volejbalu získal řadu medailových umístění včetně pár zlatých
v již zaniklém turnajovém seriálu Koupelky hrávaném v areálu
Beach Sport Prostějov
✓ v oficiálních soutěžích ČVS nastupoval několik sezón v krajském přeboru
mužů za Sportovní klub K2 Prostějov
✓ od roku 2017 vypomáhal při trénincích žen vékáčka, v lednu 2019 se stal
statistikemA-družstvaVKProstějovaodléta2020navícděláiasistentakouče
✓ je svobodný
zajímavost: má vysokoškolské vzdělání, vystudoval Mendlovu
univerzitu Brno, pracuje coby státní úředník a volejbalu se věnuje
pouze ve volném čase jako svému koníčku, vedlejší činnosti

JAKUB KRČMAŘ

yy Můžete zavzpomínat na své
začátky ve VK?
„Tenkrát zde trochu nečekaně
skončil tehdejší statistik Honza
Moravčík, narychlo hledali nového.
A s Lukášem Mičekem, který dělal
asistenta trenéra, jsme se na pivu domluvili, že to zkusím já. Měl jsem čas
přes Vánoce a Nový rok se věci okolo statistik naučit, Lukáš mi všechno
ukázal i vysvětlil. No a mně se to asi
docela povedlo, protože jsem od ledna začal normálně fungovat a nějak
to zvládal. Šlo o takovou spontánní
akci, vždycky říkám, že jsem se statistikem stal spíš omylem.“ (smích)
yyVy jste ale tehdy nebyl v prostějovském oddílu úplným nováčkem, že?

Marek
SONNEVEND
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„Volejbal mám rád, takže hlavně radost. A protože jsem vlastně volejbalový amatér, který s tímto sportem
začínal dost pozdě a učil se jen od
kamarádů či z televize, je pro mě
nejvíc obohacující pronikání do
systémů hry. Nejen jak funguje profesionální klub, co a jak v něm chodí.
Ale právě ty systémové herní věci,
včetně taktiky. Už nejsem úplně blbej, konečně i teoreticky něco víc
vím. (směje se) A navíc se podílím na
týmovém uvádění teorie do praxe.
Nejpodstatnější pro mě samozřejmě
je, aby mančaft i s mým přispěním
dobře fungoval. O což se budu ve
VK Prostějov dál snažit minimálně na pozici statistika, kde bych
měl zůstat. Jak to bude dál
s prací asistenta, se
teprve uvidí.“
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Jsem vlastně volejbalový amatér, který s tímto
sportem začínal dost pozdě a učil se spíše jen
od kamarádů či z televize, je pro mě obohacující
„Z čísel jásám,
na úplný návrat
pronikání do systémů hry. Nejen jak funguje
školáků
to ale nestačí,“
profesionální
klub, co a jak v něm chodí.
konstatuje
hejtman
Suchánek
Ale právě ty systémové
herní věci,
včetně taktiky. Už nejsem úplně blbej,
konečně i teoreticky něco víc vím...

1 029 NAKAŽENÝCH

se pak využívají třeba na konkrétní
soupeře v předzápasové taktické
přípravě, nebo se může holkám
ukázat, jak a co během hry dělají.“
yyS ohledem na rychlost volejbalu je nemožné vyhnout se při
vytváření zápasové statistiky nějakým chybám, ne?
„Někdo je třeba tak dobrý, že jich
dělá málo, občas možná žádnou.
(úsměv) Normální člověk ale v té
rychlosti většinou něco splete,
třeba že útočila hráčka číslo devět
místo šestky a podobně. Vlastní
holky samozřejmě znáte líp, naopak
u těch soupeřových je někdy identifikace hned naživo těžší. Chyby má
však svaz pohlídané tím, že hlavní
statistik ČVS Zdeněk Sklenář po
každém extraligovém kole prochází
všechna utkání ze záznamu a případné nepřesnosti opravuje, koriguje. Aby výsledná čísla odpovídala
dpovídala
skutečné realitě.“
yyLoni v létě jste k práci
áci statistika přibral i post asistenta
nta kouče.
Tohle se z vašeho pohledu
du zrodilo
jak?
„To byla docela podobnáá situace.
Odešel dosavadní asistent
nt Lukáš
Sťahuliak s Nikčou Stümpelovou
mpelovou
do Olomouce. Hledala see náhrada
a Luboše Petráše s Mirkem
m Čadou
napadlo, že to hodí na mě.
ě. (smích)
Nakonec jsem se rozhodll do toho
jít s tím, že kvůli svému zaměstnání
aměstnání
i jiným koníčkům nezvládnu
ládnu absolvovat zdaleka všechnyy tréninky
a budu jen u některých. Když
dyž na tohle klubové vedení přistoupilo,
upilo, domluvili jsme se. A vzhledem
em k opatřením proti covidu, která postupem
času nastala, jsem měl naa volejbal
nakonec mnohem víc času a na
trénincích nechyběl skoro
ro nikdy,
o zápasech nemluvě. V zaměstnání
aměstnání
jsem totiž přešel na home
me office,
odpadly mi veškeré volnočasové
lnočasové
aktivity a tím pádem jsem
m se mohl
intenzivně věnovat VK.“
yyNakolik náročné bylo
ylo zaučování do trenérské role?
e?
„I když jsem do té doby s holkama absolvoval spoustu
tu
tréninků, bylo to pro měě
od nové sezóny hodněě
jiné. Už jsem přestal být
jen ten kužel v poli, místo
toho jsem se musel učit
nahazovat balóny smečařřkám, rozehrávat libero, řadu
du
dalších konkrétních věcíí při herních cvičeních. Do všehoo jsem se
postupně dostával, zvykall si, nějak
to zvládal a snad měl proo tým přínos, že to fungovalo, jak mělo. Což
ale musí posoudit jiní.“
yyCo vám působení u prostějovv
ského extraligového ženstva
tva dává?
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
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vat také počet hospitalizovaných, což je
velmi důležitou zprávou,“ přiznává spokojenost také ministr zdravotnictví Petr
Arenberger. V květnu by měly dorazit
další tři miliony dávek od firmy Pfizer/
BioNTech, takže by se počty měly zvedat i v dalším období a Česko by mohlo
ještě letět tabulkou vzhůru. I proto už
začíná i premiér Andrej Babiš hovořit
o možném termínu spuštění očkování
všech dospělých osob. Prostřednictvím

PROSTĚJOV Desítky a desítky lidí denně využívaly dosud možnost nechat se zdarma testovat. A to buď v prostějovské nemocnici, nebo
u sportcentra. Proč taky ne, čekal je odborně
provedený antigenní test a velmi rychlý výsledek. Hlavně však měli jistotu, že se už na další
den dostanou na řadu.
Minulý týden však vše změnil, ve chvíli, kdy vláda
pootevřela služby a začala více hovořit o otevření
obchodů, se strhla lavina. Lavina zájmu o testování. Nejbližší termíny v prostějovské nemocnici tak
byly k mání až za více než týden! A to přitom ještě
nedávno ti, kteří si narychlo na povinnost testu
vzpomněli, mohli v klidu vyrazit další den ráno. Je
tak nasnadě očekávat další testovací místo? (sob)
svého vyjádření prozradil, že by chtěl od kýmkoliv způsobem covid, daleko vyšší
středy otevřít očkovací brány pro osoby ochranu před novými mutacemi, jako je
v rozmezí 50–54 let, a na začátku června například britská či jihoafrická.
pro všechny dospělé od 16 let.
Podle těchto zjištění tak vědci z univerziJe však otázkou, jak to bude možné, ty tvrdí, že je zcela zásadní i druhá dávjelikož se v pátek objevila znepokojují- ka vakcíny, jinak nejsou lidé dostatečně
cí studie ohledně vakcíny právě firmy chránění před novými mutacemi, navíc
Pfizer/BioNTech, kde studie na Krá- se dá předpokládat, že mutací bude stále
lovské univerzitě v Londýně zkoumala přibývat. Už nyní se mluví kromě dvou
imunitní reakci po jedné dávce vakcíny. dříve zmíněných ještě například o indicPodle studie mají lidé, kteří prodělali ja- ké či brazilské mutaci.

Plno! Uvolnění
způsobilo lavinu

V

odpovědnost za to, že vláda nedokázala
vyřešit školy dříve.
současné chvíli to tak pociťuje
například sport, který se stal nechtěným spoluviníkem, že dostal přednost i před školami. Jenže o povolení
alespoň omezené kapacity v hledištích
se mluvilo už dlouhodobě. Ještě za
nouzového stavu se také kluby hlásily k těmto možnostem za dodržování přísných hygienických podmínek
a toho nejdůležitějšího, a sice vykázaného negativního testu. Kdo by si také

S

nevzpomněl na úplný start tohoto projektu v případě zápasů Slavie v Evropské lize, po kterém byl odvolán ministr
zdravotnictví Roman Prymula.
amozřejmě má na toto téma každý odlišný pohled, ale upřímně
vzato se snaží možnost otestování
nabízet i samy kluby, což znamená
daleko větší množství provedených
testů. Nemluvě o tom, že většina
tohoto testování probíhá o víkendech a komplikace to neznamená
pro stát, ale pro kluby, které však
v této situaci udělají pro návrat fanoušků cokoliv. Kromě negativního
testu není na stadionech problém ani
s rozestupy, ani respirátory. Navíc jsou
lidé ve venkovním prostředí. Najít tak
zde různé protiargumenty, proč by
lidé do hlediště nemohli, jsem kromě
toho, že dostali přednost před školní
docházkou, nezaznamenal.

C

O

bě odvětví spolu totiž nijak nesouvisí, zatímco u škol měl daleko dříve zajistit stát pravidelné testování a návrat, jenž už mohl být dávno
zařízený a v provozu naprostého fungování. To fotbalové fanoušky by měl
za úkol a na starost každý klub, kde by
byl stát pouze hlídačem dodržení testů
a všech hygienických náležitostí.
o tak z toho vlastně plyne? Děti
už měly být ve školách dávno
a fanoušci v hledištích také. Nejde na
skutečnost pohlížet jen tak, že značí nějakou výhodu pro fanoušky, ale jedná se
o řadu testů navíc, které by mohly být
v případě pozitivního výsledku nadále
trasovány, a v boji s pandemií to mohlo
jedině pomoci. Dalších takových odvětví najdeme celou řadu, žádné z nich
si však nezaslouží být spojováno s tím,
že vláda nedokázala daleko dříve prosadit a posadit žáky zpátky do lavic.

ANALÝZA
JANA
FREHARA

Program Antivirus bude prozatím
pokračovat do konce května. Prodloužení vládního protikrizového
programu doporučila v minulém
týdnu tripartita a dnes o něm rozhodla i vláda. Důvodem prodloužení Antiviru je jak pokračující
nepříznivá epidemická situace, tak
předpokládaný termín nabytí účinnosti kurzarbeitu k 1. lednu 2022.
Od spuštění programu 6. dubna 2020
do letošního 11. dubna bylo v rámci programu Antivirus uzavřeno se
zaměstnavateli 72 085 dohod o poskytnutí příspěvku a bylo podpořeno 1 006 179 zaměstnanců. K výplatě
byly za toto období odeslány příspěvky v objemu 37,7 mld. Kč.

Smyslem programu Antivirus,
který realizuje Ministerstvo práce
a sociálních věcí, je zmírnění dopadů celosvětového šíření nákazy
covid-19 na zaměstnanost. V rámci
programu Antivirus jsou zaměstnavatelům refundovány náklady
vzniklé v důsledku výplaty náhrad
mezd zaměstnancům za dobu trvání
překážek v práci. Antivirus byl opakovaně prodlužován. Naposledy do
30. dubna 2021, kdy zároveň došlo
k některým úpravám v podmínkách
poskytování příspěvku. Aktuálně
schválené prodloužení do 31.
května ale už s žádnými novými
změnami nepočítá.
TZ HK ČR a MPO
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PROSTĚJOV Očkovací centrum ve
Společenském domě v Komenského ulici v Prostějově funguje už více
než půldruhého měsíce a za tu dobu
už stihlo naočkovat oběma dávkami
vakcíny proti covid-19 zhruba 20
000 občanů. Krizový štáb nyní ale
hledá dobrovolné pomocníky, kterých je nedostatek.
Doposud se do rolí hostesek při vchodu do „Kaska“ stavěli z řad dobrovolníků pracovníci magistrátu. Není jich
už ale tolik, aby tato služba mohla být
zabezpečena v plné míře. „V souvislosti s provozem v očkovacím centru
ve Společenském domě v Prostějově
žádá Krizový štáb města Prostějova
další dobrovolníky o součinnost. Jde
o pozici „hosteska“, která má na starost
pomoc při nasměrování občanů uvnitř
očkovacího centra a poskytování informací organizačního charakteru. Nutná
je ochota pomoci méně pohyblivým
občanům a komunikativní schopnost.
Pracovní doba v očkovacím centru je

od pondělí do pátku v rozmezí od 8.00
do 16.00 hodin. V případě potřeby
existuje možnost rozdělit si směnu na
dopolední a odpolední,“ popisuje Jana
Gáborová, tisková mluvčí Magistrátu
statutárního města Prostějova. „Pracovníci projdou krátkým školením.
Dobrovolníky registruje pracoviště tu-

ristického informačního centra (TIC)
přímo na radnici, zájemci se mohou
registrovat také na telefonním čísle 800
900 001. Pracovnice TIC si zapíšou
kontaktní údaje na zájemce o pomoc
v očkovacím centru a tito budou dle
potřeby kontaktováni,“ uvedla dále Gáborová.
(mik)

&QDTQXQNPKEG\ąCFRTCEQXPKEOCIKUVT¾VWXåF[FQM¾\CN[RQOQEKNKFGORąKEJ¾\GLÊEÊO
FQ5RQNGéGPUMÆJQFQOWMQéMQX¾PÊUQTICPK\CéPÊOKTCFCOKéKTGIKUVTCEÊ
Foto: Michal Kadlec
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e se měly vrátit děti do lavic daleko dříve, o tom není pochyb.
S povinným testováním už měly děti
dávno dohánět učivo alespoň na základních školách, pro které bylo toto
období jednoznačně nejtěžší. Čekat
však půl roku byl luxus, který je nepochopitelný a jen těžko jakýmkoliv
způsobem vysvětlitelný. V době, kdy
se tak už začíná pomalu rozvolňovat
vše, začínají být dehonestovány další obory, které za své požadavky také
dlouhodobě bojují a samy nenesou

Ž

Mluví se o tom celý týden, jak je možné, že fotbal dostal přednost před návratem žáků do škol? Jenže ono všechno má svá pro
a proti… A zcela na rovinu. I přes čísla, která v České republice
byla, jsou a budou, už dávno měla být školní docházka povolena
stejně jako návrat alespoň části fanoušků do hledišť. Jenže prioritní návrat do škol vymizel rychleji než pára nad hrncem, a i proto je teď bit také sport za to, že šel dlouhodobou cestou k nynějšímu úspěchu a částečnému návratu svých příznivců na stadiony.

Přednost fotbalu před školou? Chyba je úplně jinde

nám hlásí již strop svých kapacit. Plánujeme sice otevření nových center,
ale spíše chceme využít praktických
lékařů. Právě na ně spoléháme,“ řekl
Suchánek, který Večerníku ještě
s úlevou prozradil, že krajští hygienici sice evidují aktuálně 41 případů
jihoafrické mutace koronaviru v Olomouckém kraji, avšak... „Je to stejné
číslo jako předminulý týden, takže se
nerozšiřuje.“

I když je právě Česká republika považována v souvislosti s covidem za jednu s nejpostiženějších zemí, co se týče
očkování, mohli bychom jít příkladem.
V celosvětové tabulce se totiž Česko
staví na 34. místo na světě v počtu vykázaných dávek a v Evropě i ve světě patří
k nadprůměrným státům, i když se stále
nedosáhlo na sto tisíc obyvatel denně,
o kterých se hovořilo, že přijdou už po
Velikonocích. Nový rekord byl však
vytvořen ve čtvrtek, kdy bylo vykázáno
více než 72 tisíc vakcín.
„Díky očkování se nám stále daří snižo-

Jan FREHAR

PROSTĚJOV V České republice už
mají za sebou alespoň první dávku
vakcíny více než 3 miliony osob. Jedná se tak tedy o téměř čtvrtinu obyvatel. Kompletní vakcínu už hlásí více
než milion osob a v porovnání se světem tak Česko nezaostává, ba naopak
patří k těm lepším nejen v Evropě, ale
také ve světě. Během května by navíc
měly dorazit další tři miliony dávek
od společnosti Pfizer, která však
v současnosti řeší komplikace ohledně nových mutací koronaviru, proti
nimž by jedna dávka nemusela stačit.
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Asistent trenéra Jakub Krčmař v řadách VK Prostějov zůstává

PROSTĚJOV V lednu 2019 začínal u VK Prostějov jako narychlo
povolaný nový statistik, během
uplynulé sezóny k tomu přidal
i roli trenérského asistenta. Dvaatřicetiletý Jakub Krčmař (na snímku) přitom nikdy nebyl vrcholovým hráčem a k volejbalu se dostal
až jako teenager i prostřednictvím
Hanácké ligy smíšených družstev.
Momentálně už je nedílnou součástí realizačního týmu vékáčka.
Po skončení soutěžního ročníku
2020/2021 jsme jej trochu vyzpovídali na celkové téma jeho dosavadního působení v klubu.
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PROSTĚJOV Poslední
záblesky zimního období už
jsou pryč a než se nadějeme,
přijde na řadu období léta.
Kromě krásného počasí také
nastane čas pro dětské tábory, které jsou každoročně
velmi oblíbené nejen u samotných ratolestí. Zatímco
pro děti se jedná o velké
dobrodružství a většinou už
dobře známou partu kamarádů, pro rodiče představuje jistou dávku odpočinku,
kterou by si obzvláště po
posledních náročných měsících zasloužili. Do uplynulého týdne panovala velká
nejistota, zda budou moci
kempy proběhnout stejně
jako v předešlých letech, po
úterním jednání České rady
dětí a mládeže s hlavní hygieničkou to však vypadá
velmi nadějně a tábory nyní
dostaly zelenou. Podobných
srazů se každoročně účastní
až čtvrt milionu dětí, pro které by bylo velmi obtížné najít
případnou jinou zábavu.
Texty připravil:
Jan Frehar
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Zubøi sází hojnì
na mládí

35
27

Poslední dva roky to však pořadatelé letních táborů měli nahnuté. Kvůli
pandemii dlouho nevěděli, zda budou
vůbec moci tábory uspořádat. Proto
se také většina rozhodla pro opakování různých aktivit z minulých ročníků
a příliš novinek zřejmě světlo světa nespatří. Možná je tak čas uvažovat o tom,
zda by nebylo dobré přistoupit ke změně prostředí a přeci jen si i po několika
letech nevybrat jiný tábor, kde mohou
čekat daleko jiná dobrodružství. Ať
už však vaše volba dopadne jakkoliv,
myslete na to, že se „táborníci“ účastní
různých sportovních a kreativních činností, jež musí především zaujmout.

Kromě dětí se tábory neobejdou také bez brigádníků, kteří dětem celý tábor vytváří. Táborové
brigády během prázdnin jsou tak velmi oblíbené
především mezi studenty. Řada brigádníků se vrací každým rokem již do známého prostředí a kolektivu. Kromě vydělaných peněz jde také o řadu
zážitků, které si táborníci pochvalují.
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váš potomek rozhodne pro určité
téma podle zájmu, nebo se dohodne
společně s kamarády, že vyrazí právě
na předem domluvený tábor.
V dalších letech je už situace jednodušší. Dítě buď zábava letního
tábora chytne a bude chtít pokračovat i v následujících letech, nebo se
bude poohlížet po jiných aktivitách.
Pokud však zůstane u první varianty,
je velmi pravděpodobné, že se bude
chtít vracet na stejný tábor i místo
pravidelně. Rozhodujícími faktory
jsou už většinou známé tváře kamarádů, ale také jejich táborových
vedoucích.

Druhů letních táborů existuje
spousta, liší se od sebe například
typem pořadatele, ubytováním,
velikostí, podle místa působení či
podle nepřeberného množství rozličných témat – zaměření. Jak tedy
správně přistoupit k výběru konkrétního tábora pro vaše děti?
Pokud je to jen trochu možné, určitě
to nechejte na nich. Nejdůležitější
bývá úplně první tábor, který ovlivní i následující roky. Nejlepším způsobem je tak opravdu nechat volbu
čistě na dětech, ony si umí poradit
samy, až se kolikrát my dospělí divíme… Proto respektujme, ať už se
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Nejistá situace s pandemií ovlivní
i samotnou nabídku. Zatímco v předešlých letech organizátoři lákali na
různé novinky ať už formou nových
míst, či zajímavých aktivit, letos
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děti mohou představovat konečně
návrat zpátky do jejich komfortního prostředí. Letní tábory by jim
určitě posloužily k sebezdokonalení, návratu k sociálním kontaktům
i aktivnímu pohybu. To vše totiž
za poslední rok utrpělo ze všeho
nejvíce. V neposlední řadě by také
mohly znamenat obzvláště zasloužený odpočinek pro rodiče i prarodiče, kteří za sebou mají také velmi
náročné období.

Kromě letních táborů jsou také stále oblíbenější i tábory během celého roku. Ať už se jedná o ty konané
o jarních prázdninách, ale i například
v rámci Velikonoc. V letošním roce
1,/6'0,2
však musely být všechny tyto pobyty
+21+
v důsledku pandemie zrušeny. O to
větší zájem dětí se tak dá očekávat
Náročné období s covidem se tedy právě v případě letních táborů, který
snad už blíží ke svému závěru a pro už tak každoročně roste.

Vrátit se mají
HP
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pøijít má Kloz

přihlášky nepodala, rodiče ale zůstávají s vedoucími táborů v kontaktu
a čekají, jak se bude situace vyvíjet.
Podle ministerstev zdravotnictví
a školství i hlavní hygieničky bylo
však zatím stále příliš brzy určit jednoznačné podmínky na prázdninové
měsíce. V minulém týdnu se však už
ledy pohnuly. Podle České rady dětí
a mládeže se během úterního jednání
podařilo společně s hlavní hygieničkou Pavlou Svrčinovou dohodnout
podmínky pro účast dětí na táboře.
Hlavní podmínkou bude negativní
test na koronavirus, který nesmí být
starší než tři dny před odjezdem.
Další pravidla by měla být relativně
stejná jako v loňském roce. Velmi
důležité však bude také aktuální situace a čísla nakažených, které by ještě
mohly znamenat pro tábory stopku.

Organizátory i rodiče s dětmi potěšila aktuální zpráva

Loňské léto ovlivněné pandemií
koronaviru pro tábory neznamenalo žádné výraznější komplikace,
alespoň co se týkalo jejich pořádání.
V případě podezření na nákazu se
však na táborech testovalo, zatímco
posléze někde byly pozitivní děti
pouze odděleny od ostatních, jinde
se dokonce zavíraly celé tábory. V letošním roce by mohla být situace
velmi podobná, s absolutní jistotou
se však o této variantě mluvit nedá.
Epidemické ukazatele v posledních
dnech naznačují ústup onemocnění,
kontrola nad pandemií však zůstává křehká a budoucí průběh je stále vysoce nepředvídatelný. Drtivá většina agentur své
služby nabízí a jejich přípravy jsou v plném proudu. Kromě toho počítají také
s variantou, že by se musely tábory zrušit.
Proto se snaží zajistit případné náhrady.
Někde se tak jedná o možný návrat částky
nebo různé další kompenzace.
I díky těmto skutečnostem tak zájem
o tábory zcela neopadl. Drtivá většina podaných přihlášek je většinou od
rodin, jejichž děti se určitého táboru
účastní pravidelně. Zbývající skupina
ny už ale nenavázal. Naposledy působil
v Havířově (4+7). Ve stejné době oblékal dres Jestřábů další navrátilec Marek
Švec, zapsal si tehdy 81 startů. Poté se
odstěhoval do Baníku Sokolov, kde hrál
dosud. Nevedl si špatně, v minulé sezóně nastřádal 33 bodů, v této měl opět
slušná čísla a navrch zapsal jen 6 trestných minut. Ani poslední jméno není
fanouškům Prostějova zcela neznámé.
Je jím Jan Kloz, který v minulosti hrál za
Kladno či Litoměřice. Nejpovedenější
sezónu si zapsal v Ústí nad Labem, kde
řádil po boku Jaroslava Roubíka. Naposledy Kloz působil ve Vsetíně a Havířově (celkem 8+3). Ani jedno ze jmen
ovšem Jestřábi o uplynulém víkendu
nepotvrdili. Jasněji snad bude dnes po
výše zmíněné schůzce.

Foto: internet

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

6. zápas: Jihlava – Kladno 1:3 (1:0, 0:2, 0:1). Stav
série: 3:3. Branky: )URQN ,OOpã ±0DFKDþ
(Frye), 34. Suchánek, 58. Kubík (Melka.
7. zápas: Kladno – Jihlava 5:2 (4:1, 0:1, 1:0).
Branky: 8. Hlava, 9. Marosz (Jágr, Snuggerund),
 0DURVW .XEtN   5DþXN =DFKDUþXN +ODYD 
=DFKDUþXN±)URQN 7+DUNDEXV,OOpã 
/LFKDQHF ýDFKRWVNê7+DYUiQHN .RQHÿQëVWDY
série: 4:3, Kladno postupuje do extraligy.

CHANCE LIGA; PLAY-OFF
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yy Jak hodnotíte posun o ligu výše
po třech sezónách v Chance lize?
„Tak pro mě je to jeden ze splněných
snů. A určitě jsem rád, že mi k tomu
Prostějov za ty dva roky pomohl.
Hodně mi to dalo. Vítkovice pro mě

Foto: internet

čítají do základní sestavy. Že nebudu
nikde pendlovat. Ale pak už to bude
na mně, jak se budu snažit.“
yy Naznačili vám, co vedení Vítkovic na vás zaujalo? Čeho si cení?
A co naopak budete muset zlepšit?
„Říkali, že se jim líbí to, s jakým hraju nasazením a v jaké hraji rychlosti.
A taky to, že umím přečíst hru jako
centr. Zároveň ale po mně budou požadovat více bojovnosti a to, abych
chodil více do střel – a podobné věci.“
yy Měl jste nabídky i z jiných klubů?
„Nabídky jsem měl, zvažoval jsem je.
Ale asi bych je nerad specifikoval.“
yy Bylo něco i ze zahraničí?
„Ano, bylo. Ale od Vítkovic to byla
nejlepší nabídka a pro mě možnost
největšího posunu. Takže si myslím,
že je to další dobrý krok k mému snu
dostat se s hokejem do zahraničí. Tam
bych se jednou rád dostal, snad se mi
to povede a Vítkovice mi k tomu pomůžou.“

Praha, Prostějov (son) – Zatím sexteto hráčů, kteří ze stávajícího kádru
zůstanou na soupisce prvoligových
hokejistů Slavie Praha, zveřejnilo vedení oddílu z české metropole. Nejprve bylo potvrzeno pokračování
tří útočníků Jiřího Doležala, Filipa
Vlčka a Daniela Kružíka. „Jirka
je zkušený borec, který by měl jít
příkladem mladším hráčům. Věříme,
že bude opět odvádět práci, která
třeba navenek není tolik vidět, ale
pro tým je hodně důležitá,“ těšilo
setrvání ostříleného Doležala kouče
sešívaných Jiřího Vebera. Následně
ppřidali podpisy na nových smlouvvách také mladší beci Tadeáš Hejda, Tomáš Duda a Mikuláš Hovjd
oorka. „V lednu mě bohužel vyřadilo
zzranění, kvůli kterému jsem musel
ppředčasně ukončit sezónu, ale už v té
ddobě jsme se s vedením bavili o mém
ddalším působení v klubu. Jsem rád, že
tu zůstávám, Slavia je pro mě srdcová
zzáležitost,“ radoval se Hejda.

Slávisté hlásí šest
pokraèujících

Nejvìtším letošním hitem by
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Aleš Totter bude za poslední dva roky
už čtvrtým trenérem Prostějova, a to
po Jiřím Vykoukalovi, Ladislavu Lubinovi a Jiřím Šejbovi. Po příchodu
ho čeká těžká práce, k ruce bude mít
značně prořídlý tým, který opustila desítka hráčů včetně téměř všech
opor. A rovněž dosavadní spekulace
ohledně realizačního týmu napovídají, že u Jestřábů nezůstane po ročníku
2020/2021 kámen na kameni.

Přerov, Prostějov (son) – Dvěma
událostem patřil minulý týden
v hokejovém Přerově. Tamní
mužstvo HC ZUBR odstartovalo
v pondělí 26. dubna společnou
přípravu na novou sezónu Chance
ligy ČR a vedení klubu při té
příležitosti podepsalo profesionální
smlouvy hned s devítkou svých
mládežnických odchovanců ještě
juniorského věku. Kontrakt uzavřeli
gólmani Michal Postava a Petr Žurek,
obránci Matyáš Gréč, Adam Holík,
Jakub Němec, Jan Billa a útočníci Jan
Fencl, Matěj Halík i Michal Šilhavý.
„Někteří už mají v našem áčku něco
za sebou, teď by si měli říct o daleko
větší roli. Ostatní budou součástí
širšího kádru,“ upřesnil sportovní
manažer přerovského klubu Pavel
Hanák. Již dříve se Tuři pochlubili
setrváním klíčového forvarda Romana Pšurného, brankáře Michaela
Petráska a zadáka Jiřího Krisla.

Foto: Josef Popelka

P
Prostějov
(son) – Hrst novinek
z táborů dalších účastníků druhé
nnejvyšší tuzemské soutěže načínáme
ooznámením, že aktivní kariéru již
v devětadvaceti letech ukončil kappitán Vrchlabí Tomáš Jirků. „Po
Vánocích jsem měl jednání s maV
jijitelem a sportovním manažerem, kde
mi byla nabídnuta možnost zařadit
m
se v budoucnu na pozici asistenta
trenéra u našeho A-týmu,“ vysvětlil
tr
svůj krok plejer, který se na východě
sv
Čech věnuje i vedení mládežnických
Č
talentů.
ta
Forvard Marek Švec opouští Sokolov,
F
nneboť se rozhodl přestoupit jinam.
„V následující sezóně budu soupeřem
Baníku. Název klubu zatím neprozB
radím, ale brzy se ho dozvíte,“ uvedl
ra
devětadvacetiletý Švec. Za Vsetín
bude chytat stejná brankářská trojice
jako dosud, když po Davidu Gábovi
a Davidu Sachrovi prodloužil své
angažmá na Valašsku i Jakub Málek.
„Jsme rádi, že Kuba bude pokračovat
na Lapači. Má všechno před sebou
a jsou před ním další výzvy, které
bude naplňovat v našem dresu,“
pověděl jednatel VHK ROBE Daniel
Tobola. Bývalá prostějovská opora
Tomáš Nouza ještě neuzavře svou
košatou hráčskou dráhu, místo úplného konce se vrátil do rodného
Písku působícího ve druhé lize mužů.
„Teď mám po operaci a léčím se.
Jsme domluvení, že od nové sezóny
začnu trénovat mládež, rád bych
pomohl dorostu i juniorům,“ prozradil „Nouzik“ s tím, že případné
naskočení do sestavy Jihočechů se
bude odvíjet od jeho zdravotního
stavu.
Další novinky najdete v souhrnném článku po otevření
přestupového okna na jiném místě
této dvoustrany.

Co nového
v dalších klubech?

mohly být douèovací tábory

yy Znáte někoho z vítkovického
ovického
týmu? Nebo vás čeká zcela
la neznámé prostředí?
„Z Havířova tam jde gólman
man Aleš
Stezka. Setkali jsme se spolu
polu
předtím v Chomutově. A pakk
možná pár mladých kluků.
Jinak si z hlavy ale nevybavuji nikoho, že bych znal.
Pro mě to tedy bude vcelku
nové.“
yy Fanoušci v posledních
ch
dvou sezónách příliš nemohohli na stadiony. Co byste těm
ěm
prostějovským vzkázal?
„I když nemohli na stadiony,
ny,
tak jsme rádi, že nás podpororovali, například dělali plakáty.
áty.
A když bylo derby, byli slyšet
yšet
i zvenku. Čili bych jim chtěl
htěl
poděkovat za atmosféru, kterou dokázali vytvořit, i když
dyž
nemohli být přímo na stadionu.
nu.
Budu rád, když se v budoucnu
cnu
někdy uvidíme.“

KLADNO, PROSTĚJOV Obrovský a maximálně vyrovnaný boj
na plný počet sedmi duelů přinesla finálová série Chance ligy
mužů ČR 2020/21 mezi hokejisty
Kladna a Jihlavy. Favorit nakonec
i přes velké problémy splnil svou
celoroční misi a po loňském sestupu se dokázal vrátit mezi tuzemskou elitu.
Středočeši přitom odvraceli postupový mečbol soupeře, neboť ve finále
i do třetice nevyužili výhodu domácího prostředí a Dukla šla do zápasového vedení 3:2. Šanci dokonat senzaci
však nevyužila, také ona na vlastním

ledě znovu padla. V úterním šestém
vzájemném střetnutí sice vedla 1:0,
ale Rytíři během druhé třetiny vývoj
otočili a necelé tři minuty před koncem pečetili výsledek na 1:3.
Tím byla série opět vyrovnaná, tentokrát 3:3. A ve čtvrtek přišel na
kladenském kluzišti rozhodující mač
o všechno. Ten už papírově silnější
tým zvládl přesvědčivým způsobem,
když základ pozdější euforie položil
drtivým nástupem do soudné bitvy.
V 19. minutě vedl už 4:0, a byť potom hosté rychle snížili na 4:2, měli
Jágrovci průběh celého utkání pod
kontrolou. Co neubránili, to pochy-

tal brankář Košarišťan. Aby v závěrečné minutě při jihlavské power-play Zacharčuk trefou do opuštěné
klece definitivně spustil postupové
oslavy.
„Dnes jsme na ně od začátku vletěli
a v první třetině využili naše silné
momentum k nastřílení čtyř gólů,
hosté byli v šoku. Je škoda, že jsme
si hned nechali snížit do šatny. Oni
pak dali druhou branku a zatápěli
nám až do konce, měli dost šancí, nastřelili břevno. Ale podstatné
je, že jsme to dotáhli k vítězství.
Upřímně jsem nečekal, že budeme
mít s Jihlavou takové problémy na

plných sedm zápasů. Naštěstí to
dobře dopadlo,“ oddechl si Jaromír
Jágr, majitel hokejového Kladna
a současně v devětačtyřiceti letech
stále aktivní útočník.
Na radostné křepčení však on osobně
neměl ani pomyšlení. „Cítím vnitřní
radost, ale už přemýšlím nad příští
sezónou. Ohledně pokračování některých hráčů se musím rozhodnout
do zítřka, což není jednoduché, řeším
hodně věcí najednou. Chci sestavit
nejlepší možný mančaft pro extraligu, kde budeme mít jasný cíl: zachránit se,“ myslela žijící legenda ledového sportu již na budoucnost. (son)

finálovému obratu s Jihlavou vrací do extraligy
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Jágr, Plekannec a spol. too dokáázali: Rytíři se díky
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budou nová výzva. A snad se prosadím.“
yy Pomohlo vám i to, že jste u Jestřábů dostával poměrně dost prostoru na ledě?
„Myslím si, že určitě. Jako mladý hráč
za to můžu být určitě jen rád. Ať už ty
sezóny zrovna byly lepší, nebo horší,
tak můžu Prostějovu jen poděkovat.“
yy Jakou budete mít roli ve vítkovickém týmu?
„Myslím si, že na to odpoví až přípravné zápasy. Řekli mi ale, že se mnou po-

PROSTĚJOV Dvě sezóny a konec. U jedenadvacetiletého Petra
Chlána (na snímku) se velmi rychle naplnila slova realizačního týmu
Prostějova o tom, že by mohl mít našlápnuto do extraligy. Uplynulo
pár měsíců a je to tady, mladý útočníkse stal hráčem Vítkovic.
Jestřábům tak dává vale po dvou kompletních sezónách, v nichž
se postupně propracoval do druhého útoku a z nadějného hráče
se stala pravidelně bodující opora. A v uplynulé sezóně se mohl pochlubit i dobrými čísly směrem dozadu. Nyní se ale „Chlánič“, který
přišel z Chomutova, loučí. A zatímco jeho hokejové dvojče Kryštof
Ouřada míří na sever Čech, on zacílil na severní Moravu.

Michal
SOBECKÝ

internetových stránkách klubu dosud chybí zpráva i o konci Totterova
předchůdce Jiřího Šejby. Bližší informace budou podle opakovaných vyjádření Lukáše Luňáka a sportovního
manažera Jiřího Vykoukala až v průběhu května. „Mělo by se tak stát
po pondělní schůzce, ale definitivně
vám nic potvrdit ani vyvrátit nemůžu,“ konstatoval stroze jindy hovorný
Jiří Vykoukal.
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Ten v minulosti působil například
v Mostě nebo v Berouně a největší
úspěch coby asistent trenéra ale zaznamenal v Českých Budějovicích,
s nimiž loni postoupil do extraligy
a kde po boku Václava Prospala působil i v uplynulém ročníku.
Jméno nového trenéra má redakce ze
dvou na sobě nezávislých zdrojů. Sám
klub ho však dosud nepotvrdil. „Stále
nemohu potvrdit žádnou informaci,“ zopakoval na dotaz Večerníku Aleš Totter.
Skoupé na slovo je zatím rovněž vedení hokejových Jestřábů. Ostatně na

Michal SOBECKÝ

Petr Chlán se loučí s Prostějovem, míří do extraligy

Prostějov by ale měl přivítat také náhrady. Spekuluje e zejména o třech
útočnících, z nichž dva už na Hané
působili. Fanoušci Jestřábů si určitě
více vzpomenou na Jana Rudovského,
který v prostějovském klubu působil
mezi lety 2016 a 2018. V základní části
odehrál skoro 90 zápasů a ve druhé ze
sezón měl průměr přes bod na utkání.
Jeho další cesty vedly do Frýdku-Místku a Chomutova, kde na tehdejší výko-
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Vykoukal nicméně potvrdil, že by měl
kromě nového kouče přijít také nový
asistent trenéra, dle informací Večerníku by to měl být odborník od třinecké
mládeže.

PROSTĚJOV Odchod někdejšího
lodivoda Jiřího Šejby odstartoval
dlouhé očekávání. Kdo zkušeného
kouče a někdejšího mistra světa
nahradí? Variant se nabízela celá
řada, Prostějov nebyl jediný klub,
který se po konci sezóny ocitl bez
kouče. Jak ale Večerník v minulém
čísle informoval, novým trenérem
Jestřábů se má stát Aleš Totter!
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A co Peštuka?
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Mezi hokejovými mantinely

hokej

PŮVODNÍ
zpravodajství

Další velkou ztrátu Prostějov zaznamenal v případě Davida Bartoše, Exznojemský forvard končí v dresu Jestřábů
po pouhém roce. Za tu dobu ale naplno
ukázal své kvality. Odehrál 31 zápasů,
ve kterých zapsal 30 bodů. Byl třetím
nejproduktivnějším Jestřábem a spolu
s Petrem Mrázkem nejlepším nahrávačem. Právě trio Mrázek – Bartoš – Gago
mělo nejvíce soupeře ničit. Nicméně po
zranění Gaga se rozpadlo. I tak ale Bartoš
po přesunu z EBEL ligy ukázal, co v něm
je. „Probíhala jednání mezi Davidem
a majitelem. Zájem ze strany Prostějova
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Potvrdily se i informace Večerníku, že
odchází také Dominik Hrníčko. „Dominik zde prokazoval kvality, každý rok šel
nahoru. Myslím, že zájem z Prostějova
byl a probíhala jednání mezi Dominikem a majitelem. Upřednostnil ale jinou
nabídku,“ uvedl stručně Vykoukal k odchodu čísla 59, specialisty na přesilovky
i oslabení. Další forvard Kryštof Ouřada
zde sice nezanechal takovou stopu. I tak
jde ale o další oslabení ofenzivních řad.
„Bohužel jsem měl během angažmá
v Prostějově dvě smolná zranění. Hodnotím jej ovšem i tak pozitivně. Nyní ale
čekám, že dostanu víc herního prostoru
než u Jestřábů a budu se ho snažit lépe
využít,“ vyjádřil se pro Večerník.
I v realizačním týmu však nastávají změny. Po konci trenéra Jiřího Šejby, jehož
v sobotu jako svou posilu trenérského štábu uvedla Poruba, se spekuluje
i o dvou dalších výrazných změnách.
A to v podobě odchodu Jiřího Vykoukala a také asistenta trenéra Ivo Peštuky.
Ke své budoucnosti se sportovní manažer vyjádřit nechtěl. „Ponechám to bez
komentáře,“ uvedl stroze. Potvrdit, ani
vyvrátit nechtěl ani jméno Aleš Tottera
jakožto nového vládce jestřábího hnízda. Dosavadní asistent trenéra v Českých Budějovicích by se ale přes všechna
mlžení měl podle našich zpráv skutečně
ujmout žezla, o čemž Večerník informoval již v minulém vydání.
Ivo Peštuka nebyl o moc sdílnější.
„Máme v pondělí schůzku s novým
trenérem a celým štábem lidí. Nechme
to na později,“ řekl nám asistent všech
trenérů v posledních čtyřech sezónách.
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byl velký. Nakonec k dohodě nedošlo
a hráč dal přednost jiné nabídce,“ uvedl
Jiří Vykoukal na adresu Davida Bartoše.
Ten se nyní přesune do Frýdku-Místku.
Při pokračování v dosavadních výkonech přitom může pokukovat po povolávacím rozkazu z Třince.

René PIEGL
Martin PĚNČÍK
Tomáš DRTIL
Petr CHLÁN
David BARTOŠ
Lukáš ŽÁLČÍK
Dominik HRNÍČKO
Daniel VACHUTKA
Matěj NOVÁK
Kryštof OUŘADA
Jiří ŠEJBA

Petr KREJČÍ
Ondřej BLÁHA
Petr MRÁZEK
Michal GAGO

Jan KLOZ
Jan RUDOVSKÝ
Marek ŠVEC

34 let
34 let
29 let

Havířov
Havířov
Sokolov

obránce
obránce
obránce
útočník
útočník
útočník
útočník
útočník
útočník
útočník
trenér

25 let
21 let
30 let
21 let
29 let
30 let
25 let
28 let
22 let
20 let
58 let

28 let
26 let
23 let

Hradec Králové/Kolín
Šumperk
Šumperk
Vítkovice
Frýdek-Místek
Šumperk
Poruba
Šumperk
Třebíč
Ústí nad Labem
Poruba
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ODCHODY

brankář
útočník
útočník

POKRAČUJÍ V KLUBU
obránce
21 let
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útočník,
útočník
útočník

PŘÍCHODY
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Citelných změn doznala během posledního měsíce a půl sestava Jestřábů.
Ze soupisky zmizelo už tucet jmen.
Některá další – například Kryštof Ouřada – těsně před začátkem přestupního
období. A objevily se už i první změny
směrem dovnitř, spekuluje se o trojici
Potvrzeny i odchody
hráčů, z nichž dva již na Hané působili.
*TPÊéMCC1WąCF[
Právě dnes, tj. v pondělí 3. května, má
proběhnout důležitá schůzka v klubu,
která by měla vyřešit další otazníky včet- V první řadě nastalo potvrzení odchodu
ně sestavení realizačního týmu. Co se ví Petra Chlána do extraligových Vítkovic,
jeho souputník Kryštof Ouřada zamík dnešnímu dni?
řil do Ústí nad Labem a kroky Matěje
Nováka povedou možná do Třebíče.
„Je to škoda. O Petrovi se to vědělo, měl
ambice se dostat do extraligy, a to se mu
podařilo. S největší pravděpodobností
by mohl mít vyřízené střídavé starty do
Prostějova,“ uvádí sportovní manažer
Jiří Vykoukal.

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

Jestřábi zažívají nelehké období. Po
nepovedeném play-off, zejména příliš
krátkém vystoupení, přišla řada změn.
Bohužel často v podobě odchodu
hráčů z klubu. Už krátce po sezóně se
rozloučili například René Piegl, Daniel Vachutka nebo Martin Pěnčík, vale
dal Prostějovu i kanonýr Lukáš Žálčík.
O uplynulém víkendu dostaly události
ještě větší spád, když se začátkem přestupního období se spustila přímo lavina odchodů.

Vrátit se mají
HP
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PROSTĚJOV Neklidné vody prostějovského hokejového dění uplynulou sobotu pořádně rozčeřil začátek přestupního období. Tým nově opustil útočník Kryštof Ouřada, potvrzen byl rovněž
přesun dalšího forvarda Petra Chlána do extraligy. Spousta věcí však stále zůstává nedořešena.
Klub dosud nepotvrdil jméno nového trenéra, kterým by měl být Aleš Totter (Večerník informovall
v minulém vydání – pozn.red.). Jindy hovorný sportovní manažer Jestřábů Jiří Vykoukal je poslední týdny velice strohý. A víceméně mlčel i tentokrát. Pouze potvrdil změnu v realizačním týmu.
„Podle mých informací by měl přijít jak nový trenér, tak nový asistent,“ konstatoval. Ve výsledku to
znamená, že je ohrožena pozice dosavadního asistenta Ivo Peštuky. Ten v Prostějově působí od
roku 2016. A co víc, stále více se spekuluje o budoucnosti sportovního manažera Jiřího Vykoukala!
Některé zdroje hovoří o jeho nahrazení, nejčastěji padá jméno spolumajitele klubu Lukáše Luňáka.
Ten však svůj nástup do ryzí funkcionařiny popřel. „Jediné, co vám mohu sdělit za sebe, je fakt, že
nejsem a nebudu zastávat funkci sportovního manažera,“ odepsal na dotaz Večerníku.

Spekuluje se o konci sportovního manažera.

'ă7,$7É%25<

%*.08<#.0#$ª&-78ª6-18+%1&%*<ª

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

budou možnosti přeci jen trochu
chudší. Není se však příliš čemu divit.
V současné chvíli ani sami organizátoři nevědí, zda bude možné tábory
vůbec pořádat, a je tak celkem pochopitelné, že právě z těchto důvodů
se nechtějí do větších akcí pouštět.
Daleko více se letos budou zaměřovat na aktivity z předešlých let, půjde
o jejich různou kombinaci.
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Nejvíce podaných přihlášek zatím
hlásí příměstské tábory. Zájem od
domovů dětí a mládeže nebo jiných
volnočasových středisek u rodičů
rok od roku stoupá. Řada těchto
táborů bude probíhat také v prostějovském regionu.
Více než dvě desítky různých dobrodružných či sportovních táborů nabízí
Sportcentrum-Dům dětí a mládeže
v Prostějově, zaváhat s podáním přihlášky na některý z pořádaných turnusů
se nemusí vyplatit, jelikož už více než
polovina z nich má zaplněnou kapacitu a k některým se už děti nemohou

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

dostat ani jako náhradníci. I tak však
stále ještě řada táborů k dispozici je.
V Prostějově navíc na děti čekají i různé
novinky. Tou největší je zřejmě možnost
využití nové moderní haly na Vápenici.
Kromě příměstských táborů si zájem udržují také klasické letní tábory
v přírodě. I v tomto případě platí již
uvedené, hodně záleží, jak nakonec
celá letošní sezóna dopadne. Většina
areálů musí být totiž dopředu rezervována se vším potřebným. K tomu jsou
však nutné také finance, které formou
vybraných záloh už potřebují mít jednotlivé oddíly táborů.
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z prohlášení Ministerstva školství.
Je však otázkou, zda s těmito tábory
bude panovat také souhlas rodičů, kteří jsou spíše zastánci klasických letních
táborů plných aktivit a dobrodružství
než vzdělávacího typu. Na klasické
tábory se navíc již delší dobu mohou
děti hlásit, zatímco na vzdělávací stále
příliš nenarazíte. Zda tak tyto programy a peníze budou užitečně vynaložené a skutečně se uskuteční, zatím není
jasno. Podle různých anket jsou však
rodiče i děti spíše proti a raději dají
přednost klasice.

Souběžně s klasickými sportovními, dobrodružnými či například tanečními tábory, které jsou už
roky pravidelně plně obsazeny, přicházejí pořadatelé na scénu se stále oblíbenějšími jazykovými
tábory, kde se kromě různých aktivit vaše ratolesti také mohou přiučit některému z cizích jazyků.
Na výběr je jich každým rokem stále více a nejde
pouze o globální jazyky. Díky vzrůstajícímu zájmu o tento druh táborů se tak už zařadily mezi
klasické tábory.
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Vinou pandemie většina dětí strávila téměř celý letošní školní ročník při
on-line výuce doma. I proto tak Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
pro letošní rok rozhodlo o podpoře čtvrt miliardy korun na doučovací tábory,
které by měly probíhat během podzimu, a dalších sto milionů by mělo putovat
na letní doučovací tábory. Už nyní je jasné, že by se do těchto táborů měli zapojit především studenti vysokých a středních pedagogických škol, zda však
bude i o takové tábory zájem ze strany rodičů, zatím není příliš jasné.
K této variantě se Ministerstvo školství nistra na opakování celého ročníku,
přiklonilo už před několika týdny. Po- který některá uskupení navrhovala.
dle vyjádření ministra školství Roberta Návrat do normálu bez nerovností ve
Plagy by to mohlo snížit nerovnosti vzdělávání bude totiž trvat minimálně
v přístupu ke vzdělávání, které během další dva roky, a i díky těmto podpůron-line výuky vznikají. Dalším velkým ným programům by se mohla situafaktorem je také negativní pohled mi- ce zvládnout rychleji, stojí v jednom

mohly být douèovací tábory

Nejvìtším letošním hitem by

3. května 2021
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Fotbalisté Prostějova prodloužili
sérii výher na půdě soupeřů

vs.

DOZVÍTE SE:

nictví ČR o provedeném očkování
proti onemocnění COVID-19 a od
aplikace druhé dávky očkovací látky
v případě dvoudávkového schématu
podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo
nejméně 14 dní, nebo od aplikace
první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle
SPC uplynulo nejméně 14 dnů
✓ dokladem (lékařskou zprávou)
o laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19, uplynutí doby izolace podle platného mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví,
a že od prvního pozitivního POC
antigenního testu na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2 nebo

yy Jak hodnotíte utkání proti Ústí
nad Labem?
„Myslím, že jsme do utkání vstoupili
lépe než soupeř. Byli jsme agresivnější,
více na balónu, měli jsme více brankových příležitostí. Podařilo se nám ale
proměnit bohužel jen dvě, mělo to být
víc. Ve druhém poločase bylo vidět, že

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

trenér Ústí asi udělal vítr v šatně. Pak
na nás nastoupili, dali nám branku a za
těch prvních pět minut zaslouženě –
byli lepší, dominantnější na míči. Potom jsme se ale s tím srovnali a zápas,
myslím si, právem dotáhli do vítězného konce.“
yy Hromobití ze šatny domácích
jste ale neslyšeli?
„Ne, to ne. Jsme v šatně soustředění na
sebe. Nic jsme tedy neslyšeli.“ (úsměv)
yy Jak jste viděl situaci, která předcházela vaší brance na 1:0?
„Myslím, že jsme dobře napadali rozehrávku. Tvrdoň špatně rozehrál, Da-

vid Píchal to dobře vystihl, propíchl
to na Koudyho, který mi to z jedničky
poslal mezi nohama soupeře. Já si to
přebral levačkou a jen jsem si počkal
na gólmana. Věděl jsem, že mi nejspíš
půjde pod nohy. Počkal jsem si tedy
jen a lobnul jsem ho. Měl jsem ale jasno, co udělám, už když jsem přebíral
balón.“
yy Co říkáte na to, že soupeř málem
v nastavení snížil hlavičkou brankáře?
„Mně se zdá, že ten brankář už takto
gól dal, a též v posledních minutách.
A byla by to pro nás určitě rána. Naštěstí to netrefil, byl tam ale sám a měl
brankovou příležitost. Dotáhli jsme
to k vítězství, a to je pro nás nejdůležitější.“
yy Nepřišlo vám, že ve druhém poločase už jste nebyli tak nebezpeční
směrem dopředu, že šancí ubylo?
„To máte pravdu. První poločas byl

z naší strany o hodně lepší. Bylo to
ale podle mě i tím, že Arma na nás nastoupila, hrála. A my jsme jen čekali.
Druhý poločas jsme si už žádnou
nou tutovku nevytvořili, i když jsme dali gól
z ofsajdu. Ale bylo toho směrem
em dopředu podstatně méně než v prvním.
rvním.“
yy Na jaře se vám střelecky hodně
daří. Čemu to přičítáte?
„Cítím důvěru trenéra. A nastupuji
upuji na
pozici útočníka, takže se ode mě góly
právem očekávají. A jsem rád, žee je dávám. Mohl jsem jich ale dát víc,
c, ať už
proti Jihlavě, nebo Chrudimi. Těší mě,
že jsem týmu pomohl.“
yy Čeká vás náročný týden a zápasy
s Hradcem Králové a Líšní. S čím do
nich půjdete?
„Určitě to budou oba dva obtížné
zápasy. Myslím, že když nastoupíme
oupíme
jako v Ústí nad Labem, tak to budou
zajímavá utkání. A doufám, že s vítězným koncem pro nás.“

Tomáš Zlatohlávek započal cestu za devátou výhrou
PROSTĚJOV Je mu teprve dvacet let. Přesto patří mezi hlavní
opory druholigového mužstva. Tomáš Zlatohlávek (na snímku)
byl jedním z hráčů, kteří uspěli v zimě na testech a pro jarní část
F:NL oblékli dres Prostějova. A svou příležitost chytil za pačesy.
Průměrně mu na vstřelení branky stačí zhruba devadesát minut,
přičemž svou produktivitu nyní potvrdil i v Ústí nad Labem, kde
otevřel skóre zápasu. A měl i další šance.

?

?

RT-PCR testu na přítomnost viru
SARS-CoV-2 neuplynulo více než
90 dní.
✓ případně se v den zápasu od 14.00
do 16.30 hodin nechat otestovat přímo u stadionu
Na tribunách musejí fanoušci sedět
v rozestupech ob jednu řadu a ob jedno sedadlo, po celou dobu musejí mít
ústa i nos zakrytý respirátorem třídy
FFP2 nebo KN95 bez výdechového
ventilu.
„Na utkání bude umožněn vstup
pouze při dodržení všech výše uvedených podmínek,“ důrazně upozorňuje Tomáš Čepa.
Stejný režim bude panovat i před sobotním duelem proti Líšni.

??
!!! Najdete už v příštím čísle Večerníku !!!

✓ jak vnímá letošní posun tabulkou nahoru?
✓MDNE\VH]DFKRYDOYSĜtSDGČSRVWXSXGR)/"
/"
✓RNROLNPXVHOVQtåLWILQDQþQtUR]SRþHW"
✓YUiWtVHNOXEQČNG\QDÄäHOt]ND³GR6SRUWRYQtXOLFH"
t OL
OL "
✓FRQHMYtFHFK\EtVWDGLRQX6&0=D0tVWQtPQiGUDåtP"
✓RNRKR]KUiþĤMH]iMHPYSUYQtOL]H"
✓ kolik stojí klub testování na koronavirus?
✓SURþFKFHEêWPtVWRSĜHGVHGRX)$ý5"
✓MDNêPiSOiQDFRĜtNiQDVYpSURWLNDQGLGiW\"
✓VNêPVLXPtSĜHGVWDYLWVSROXSUiFLVNêPYĤEHF"

Foto: Michal Sobecký

ÚSTÍ NAD LABEM, PROSTĚJOV
V rámci 21. kola Fortuna:Národní
ligy zajížděli prostějovští fotbalisté na
hřiště ústecké Army, která byla v průběžné tabulce hned v závěsu. A po
pátečním televizním utkání se na tom
nic nezměnilo. Svěřenci Pavla Šustra
zůstávají i nadále venku neporažení,
když k bilanci dvou remíz přidali deváté vítězství. O vedení eskáčka se postaral Zlatohlávek a ještě v první půli
jej navýšil Kopřiva. Jedinou branku
Severočechů zařídil na startu druhého poločasu Prošek. I když Ústí nad
Labem tlačilo a v nastavení mohl vyrovnat domácí brankář Tvrdoň, na
tříbodovém importu Hanáků už se
nic nezměnilo.
Eskáčko šlo do utkání v pozměněné
sestavě. Nemocného Stříže nahradil na
levé obraně Sečkář, nemohl nastoupit vykartovaný Sus, jehož místo zaujal Omale.
Utkání začalo poměrně opatrně, na druhou stranu už ve druhé minutě Prošek
rozehrával nebezpečnou standardku po
faulu Omaleho. Nic z ní ale nebylo. Po
volném přímém kopu na druhé straně
naopak zahrozilo eskáčko, ale ani tentokrát se skóre neměnilo. 14. minuta
přinesla nedůraznou střelu Zlatohlávka,

Druhá půle začala stíhací jízdou Severočechů. Zejména byl aktivní nejlepší domácí střelec Bílek. Ve 48. minutě přestřelil zeď a trefil břevno. Dvě minuty nato
už se ale prosadil Prošek, Emmer mu
nahrál napříč pásmem, na druhé straně
zaváhal Machynek a hosté snížili – 1:2.
62. minuta přinesla pěknou akci Prostějova, který ve druhém poločase neměl
tolik ze hry, Schuster poslal dobrou nahrávku Sečkářovi, který poslal Uličkou
Koudelkovi – ten byl však zblokovaný.
Kopřiva už zblokovaný nebyl, mířil však
jen do brankáře.
Závěr utkání poznamenala častá přerušení a mnoho střídání na obou stranách,

zejména domácí byli v tomhle směru aktivní. Průchod emocím pak dal v 82. minutě Píchal, který sice skóroval, ale podle
rozhodčích se tak stalo po ofsajdu. Krátce
poté střílel Matoušek do brankáře, Kopřiva poslal dorážku do boční sítě. Čas domácím rychle utíkal, a tak napřeli všechny
síly do útoku. A to se málem vyplatilo,
brankář Ústí Tvrdoň totiž v nastaveném
čase trefil hlavou roh Kušeje a míč jen těsně minul bránu. Blízko brance byl rovněž
Ikugar, ale míč trefil z voleje rovněž vedle
tyče. Ústí už nemělo čas a časomíra byla
neúprosná, Prostějov nakonec výhru
ukopal, zůstává venku neporažený a uhájil
třetí místo druholigové tabulky! (sob)

Pavel ŠUSTR - 1.SK Prostìjov:
„Pro nás se jedná o cenné vítězství, protože Ústí nad Labem je tým, který
se pohybuje v horních patrech soutěžní tabulky. Věděli jsme o kvalitách
soupeře, na sever Čech jsme jeli s pokorou a cílem alespoň bodovat. Díky
dobrému přístupu hráčů jsme utkání zvládli vítězně. Vždycky je příjemné,
když jedete takový kus cesty a uhrajete výsledek. Co se týká hry, tak i když
jsme šli do vedení 2:0, měli jsme tam ještě několik dalších příležitostí. Mohli
jsme ještě odskočit. Neproměnili jsme je a trochu znervózněli, když jsme
si na začátku druhého poločasu nechali dát branku. A pak už to bylo hektické až do konce. Naštěstí jsme to ukopali, a přežili i šanci jejich gólmana
v nastaveném čase. Převládá tak samozřejmě pocit spokojenosti.“

David JAROLÍM - FK Ústí nad Labem:
„Prospali jsme totálně první poločas. Náš výkon byl ustrašený, nedostupovali
jsme hráče, kteří měli prostor v útočné fázi. Prostějov byl směrem dopředu
výborný, měl rychlé přechody, ale góly, které jsme obdrželi, jsme soupeři
doslova zbytečně namazali. První gól padl po špatné rozehrávce, před druhou
obdrženou brankou máme míč na kopačce, místo odkopu míče k bráně
soupeře z toho byl aut pro soupeře. Následně jsme nezachytli protihráče,
co nám zaběhl za záda a potrestal nás. O přestávce jsme si důrazněji řekli, že
nasazení a pohyb by měl vypadal jinak. Chci hrát útočný fotbal odzadu, ale to
neznamená, že budeme hrát naivně a bez určité agresivity. Nestačí hrát pouze
jeden poločas a bez důrazu na body pomýšlet nemůžeme.“

Pozápasové hodnocení trenérù

v minutě devatenácté ale Píchal vystihl
rozehrávku soupeře. Rozehrál na Koudelku, který přiťukl Zlatohlávkovi, jenž se
prosadil tváří tvář brankáři – 0:1.
Prostějov byl nadále aktivnější. Přečíslení čtyř na jednoho nevyužil, následně
Koudelka dvakrát mířil mimo. Domácí
mírně zatlačili, k přímému ohrožení brány se ale nedostali. A tak se připomnělo
eskáčko. Ve 34. minutě převzal od Juráska míč Kopřiva, který si potáhl a poté
po zemi trefil přesně – 0:2. Domácí se
snažili odpovědět, Prošek ale mířil nad.
A podobně se dařilo i Koudelkovi, který
ale mezi tři tyče mířil – jenže Tvrdoň byl
připraven.

(0:2)
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Foto: www.fkusti.cz

Vyrovnaný souboj na půdě Ústí a drama až do poslední vteřiny

Neporazitelnost trvá! 6ąKDQF[VTGHKNPCè652146-QRąKXC

KOUDELKOU

S JANEM

EXKLIZIVNÍ ROZHOV
HOVOR
OR

11.00 a 17.00 hodin. „Věrných příznivců bude vpuštěno maximálně sto
padesát a samozřejmostí budou rozestupy i testování,“ přidává dále prostějovský funkcionář. „Uvidíme, kdo
přijde proměnit vstupenku za speciální lístek. Spousta lidí bude bohužel
naštvaná, ale z opatření nemůžeme
ustoupit, je zde hrozba velkých pokut
ze svazu. Snad se to setká s pochopením,“ upozorňuje Tomáš Čepa s tím,
že diváci musejí u vstupu do areálu
vyplnit vstupní formulář, podstoupit
měření teploty a současně se prokázat jednou z těchto možností:
✓ negativním výsledkem RT-PCR
testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 ne starším 48 hodin
✓ negativním výsledkem POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 ne starším 48
hodin – ověřen laboratoří –
✓ certifikátem Ministerstva zdravot-
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1. SK PROSTĚJOV FRANTIŠKEM

připravujeme…
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Michal SOBECKÝ
Petr KOZÁK

se počítají například také organizační pracovníci utkání. „Do celkové
povolené kapacity deseti procent
se počítají přítomní novináři, fotografové, pořadatelé, V.I.P. hosté
a všichni pracovníci potřební k zajištění utkání. Dostupná kapacita je tak
značně omezena a k dispozici bude
pouze několik desítek vstupenek,“
potvrzuje Tomáš Čepa, technický
manažer 1.SK Prostějov.
Příchozí, jimiž budou výhradně majitelé permanentní vstupenek, navíc
čekají velká omezení. „Majitelé permanentek, kteří budou mít zájem
utkání za přísných podmínek shlédnout, si musí svůj volný vstup vyměnit za speciální, platný pouze k utkání
s Hradcem Králové a současně věřit,
že se vlezou do omezené kapacity,“
vzkazuje dále Čepa. Výměna vstupenek oproti permanentce bude
probíhat v pondělí 3. května mezi

Avšak velkým omezením

První diváci se vrací!

=Q¿PHSRGPËQN\MDNYLGøWIRWEDO

PROSTĚJOV Velmi smutný pohled nabízely dosud prázdné tribuny při fotbalových zápasech nejen 1.SK Prostějov. Důvodem byla
vládní protikoronavirová opatře0CWVM¾PÊU*TCFEGO-T¾NQXÆC.ÊwPÊUG ní. Nyní se ale nově diváci, alespoň
OQJQWXT¾VKVFKX¾EKFoto: Michal Sobecký částečně, do hlediště vrací. Jak to
Blížící se utkání, z nichž to proti Hradci bude konkrétně v areálu SCM Za
Králové se odehraje už v úterý, budou Místním nádražím?
atraktivní i pro diváky. Ti se částečně
mohou vrátit do ochozů! „Jsem rád, že
budou moci přijít diváci. To je dobře.
Věřím, že i těch sto padesát lidí bude
trochu fandit a i díky tomu to hráči Na úterní zápas s Hradcem Králové
dokáží zlomit,“ říká František Jura. již může být puštěno do hlediště 10
A prozradil, kdo bude mít při vstupu procent z celkové kapacity stánku,
na stadion přednost. „Primárně to bu- což je dle oficiálního údaje 3500
dou držitelé permanentek. Kdo přijde míst. Jednoduchými počty by se
a permanentku má, dostane lístek na tedy z prostějovského pohledu na
zápas. Musí ovšem mít negativní test na šlágr jara mohlo dostat až 350 přízcovid-19 a bude mu změřena teplota. nivců. Jenže nutno však poznameBudeme mít v den utkání od čtrnác- nat, že část musí být vyjmuta pro
ti hodin přistavený stan na testování. partnery klubu a do konečného čísla
A měnit permanentky za vstupenky
budou moct v pondělí od jedenácti do
osmnácti hodin,“ vzkázal fanouškům
předseda klubu s tím, že podrobnější
informace budou zveřejněny na internetových stránkách.
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Prostějov (sob) - Bolelo to, ale body jsou
na světě. To si nejspíš říkají po prodlouženém víkendu v Hradci Králové a Líšni.
Oba týmy z popředí tabulky ale nakonec
nezaváhaly. Hradec Králové bral hubenou výhru proti Blansku. A taky Líšeň
se natrápila. Až 16 minut před koncem
zlomila proti Vyšehradu remízový stav.
V utkání se taky jistě potvrdil už obecně
očekávaný sestup Vyšehradu o patro níž.

Favorité nezaváhali

Prostějov (sob) - V krátkém sledu druhého vykartovaného hráče si připsalo
prostějovské eskáčko. Zatímco v utkání
s Chrudimí se jednalo o Martina Suse,
který dokonce „žlutil“ čtyři zápasy v řadě,
nyní stejný osud potkal Davida Píchala.
Ten dostal kartu ve 32. minutě. A i když
v zápase již druhou nepřidal, na jeho osudu v dalším utkání to nic nemění, čeká ho
nedobrovolná absence. A zrovna proti
lídrovi tabulky z Hradce Králové...

Píchal se nechal
vykartovat

Prostějov (sob) - Ústí nad Labem je
v některých ohledech poněkud zvláštní
celek. Třeba v počtu nastřílených branek.
Na tým, který se pohybuje hodně vysoko v tabulce, jich je minimum. Ještě zajímavějším faktem ale je, že nejproduktivnějším hráčem je obránce Michal Bílek.
Potvrdil to i proti Prostějovu, kdy opakovaně ohrožoval bránu a měl dobré šance
– ze standardky navíc nastřelil břevno.

Nejaktivnìjším hráèem
dopøedu? Obránce

9(ÿ(51Ì.

Shodou okolností během pátku jsem
poslouchal vyprávění velezkušeného
hráče Miroslava Takáče o tom, kde
všude se dříve hrávalo. Na oranisku,
na škváře… Žádný ideál. Nebudeme
zase přehánět, v Ústí nad Labem to
sice škvára nebyla, oranisku už se to
ale pomalu blížilo. A zdálo se, že ani
jednomu týmu to moc nesvědčilo. Kombinaci po zemi, aby u obou soků člověk
pomalu pohledal. Všechno létalo vzduchem, míč nejednou divoce odskočil.

Poněkud netradičně se kriticky zmínil
o údržbě trávníku i domácí hráč,
konkrétně Michal Bílek. Alespoň podle detailnějších záběrů České televize
mu musíme dát za pravdu. Skutečně
na tom hřiště mohlo být lépe. Průběh
zápasu, vzhled hřiště i konečné skóre
tak znamenají, že Ústí nad Labem by si
mělo dát do novin dva inzeráty. První ve
znění „Hledáme střelce. Zn.: Spěchá!“
a druhý, snad ještě důležitější. „Sháníme
trávníkáře. Nástup nutný ihned.“

0CéGOUGVQJTCLG

MICHAL SOBECKÝ
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BÍLEK

Tradičně velmi agresivně hrající záložník na hřišti vynikal.
ynikal.
nil i na
Spoustu míčů pochytal, hodně toho tentokrát odbránil
hranici vápna. Nejvíce platný byl tradičně ve středu pole,
le,
kde spoluhráče zásoboval nahrávkami a naopak jich
h
soupeři spoustu vzal. Do střelby se tentokrát nezapojoval, přesto byl pro tým mimořádně platný. Rovněž
s troškou nadsázky oceňujeme, že klasicky důraznýý
výkon plný srážek i emocí nevyústil ve žlutou kartu.

SOLOMON OMALE
LE

si nepamatuji. Je to možná rekord druhé ligy! Je pouze škoda, že doma takové výsledky nemáme. Byli bychom
pak v tabulce třeba ještě jinde,“ komentuje počínání týmu předseda klubu František Jura. „Bilance venkovních zápasů je krásná, nezažil jsem
takovou ani jako hráč. Bohužel výsledky nepotvrzujeme doma,“ přidal lodivod prostějovských fotbalistů Pavel
Šustr.
Mužstvo tentokrát porušilo nepsané
pravidlo v tom, že má obvykle horší
vstup do utkání. „Je to s největší pravděpodobností o tom, jak dokážeme
připravit hráče po psychické stránce.

Abychom do zápasu vstoupili aktivně
a hráli fotbal, jaký chceme hrát. Naopak ve druhém poločase místo toho,
abychom se více zklidnili a byli sebevědomější, tak vstup zas až tak dobrý
nebyl,“ shrnul trenér.
Samotné hře příliš nepřál stav trávníku.
I když u obou celků byla snaha kombinovat, povrch tuto snahu hatil. „Trávník
opravdu nebyl v úplně ideálním stavu,
takže některé kombinace byly složitější. Neřekl bych výrazně, ale mohlo to
ovlivnit některé momenty. David Píchal měl třeba stoprocentní šanci a říkal
později, že zrovna v tom momentě mu
to skočilo,“ ohlédl se Šustr.

I vzhledem ke koronavirové situaci
musel sáhnout k několika změnám.
Na marodce je Michal Stříž, do hry se
naopak pomalu vrací jiní hráči. „Michal Stříž je nemocný, neprošel na
covid-19. Bialek už je připravený, ale
dostává se do herní a fyzické pohody.
To samé Matoušek, Langer i Šmehyl,
který měl karanténu kratší, ale není
snadné se vrátit po covidu do formy.
Martin Sus stál za karty a navíc má
svalové problémy, uvidíme tedy, jak
to s ním bude,“ představil zdravotní neduhy svých svěřenců lodivod
1.SK.
V utkání znovu dostal přednost
v bráně Filip Mucha před Michalem
Bártou. Nyní ale čekají eskáčko dva
těžké domácí mače s Líšní a Hradcem Králové. Rozloží tedy trenér
zátěž mezi oba brankáře? „Máme
dva kvalitní gólmany. Teď chytá Filip a zatím nemám důvod to měnit,“
vyjádřil se na toto téma jasně Šustr.

Foto: Internet

sport
3. května 2021
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Teprve pětadvacetiletý kouč má za sebou úspěšné štace u mládeže Jestřábů,
následně působil v Kralupech nad Vltavou. Poslední rok strávil v Českých

Budějovicích, odsud ale poněkud
překvapivě odešel. Po výzvě vést na
jihu Čech mládežnickou akademii,
být jejím šéftrenérem, ho ale nyní čeká

PROSTĚJOV Se začátkem přestupního období se v českém hokeji
nekonají škatulata jen na pozicích hráčů, ale taky na trenérských lavicích. Jaro už přineslo pro Prostějov zajímavý návrat rodáka Martina
Janečka do Šumperka. Nyní vešlo najevo, že s ním bude spolupracovat další Prostějovan, a sice talentovaný kouč Lukáš Majer!

Michal SOBECKÝ
další, neméně velká, má udržet spolu
s Martinem Janečkem v Šumperku
první ligu.
„Nevnímám to tak, že by to byl nějaký
kariérní posun. Beru to prostě, jak to
je. Nespěchal jsem na to, abych se dostal k áčku, Martin mě ale dost lámal,“
usmívá se Lukáš Majer, novopečený
asistent trenéra Šumperka. Ten zcela
přestavěl kádr a vyhlíží lepší zítřky.

Základem ale bude vyhnout se pádu
o soutěž níže. A co přimělo Majera
k přesunu? „Situace s covidem, kdy
jsme s mládeží nehráli. Proto taky
sezóna byla taková, jaká byla. Mám
k tomu pokoru, moc si té šance vážím. Na druhou stranu nevzlétávám
k oblakům,“ uvedl dnes již bývalý
šéfterenér mládeže HC Motor České
Budějovice.

HOKEJOVÝ TRENÉR LUKÁŠ MAJER
HO
 ņ

 ÿĐ
  ƣ
 ƣ ²
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Los za všechny prachy. I to si pomyslí
(nejen) fanoušek 1.SK Prostějov při
pohledu na nejbližší program. Tento
týden totiž bude ve znamení veleobtížných zápasů. První na řadě bude
Hradec Králové. Východočeši mají
skvělou formu, z devíti jarních zápasů vyhráli hned osm a navíc střelecky
září, když pravidelně střílí tři a více
branek. Takto nejbližší soupeř zlikvidoval Ústí nad Labem, Táborsko, Vyšehrad nebo třeba Žižkov. O favoritovi
tudíž není pochyb.
Hradečtí „Votroci“ kopali naposledy
první ligu v ročníku 2016/2017. Předchozí ročníky oscilovali mezi první
a druhou ligou, vždy se po sestupu
dokázali okamžitě vrátit na fotbalové
výsluní. Tentokrát to ale tak snadné
nebylo a poslední tři druholigové ročníky zakončili vždy až na čtvrté příčce.
Letos ale mají sezónu dobře rozjetou
a všichni kolem královehradeckého
fotbalu cítí, že to za současné příznivé
situace prostě vyjít musí.
Poslední tři roky mužstvo trénuje
úspěšný trenér Zdenko Frťala, který
si udělal jméno především ve druholigovém Varnsdorfu, jenž vytáhl na
práh nejvyšší soutěže a jako asistent
Michala Bílka má titul s pražskou
Spartou. V kádru vede známá jména

Tomáš KALÁB
Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Naposledy v jarní
sezóně mají týmy Fortuna:Národní ligy v týdenním kalendáři dvě
zápasová kola. Pro prostějovské
eskáčko bude nastávající týden
obzvlášť specifický a náročný, protože v něm přivítá na domácí půdě
dva nejlepší týmy druholigové
soutěže. Prostě, co souboj, to šlágr
kola! Už zítra, tj. v úterý 4. května, se od 17.00 hodin na stadionu
SCM Za Místním nádražím představí lídr tabulky z Hradce Králové. V tradičním víkendovém čase,
tedy v sobotu 8. května taktéž od
17.00 hodin, pak přijede v pořadí
druhá Líšeň.

Na vedoucí Hradec Králové ztrácí
druhá Líšeň osm bodů, což je už pořádný odstup. Přesto je pro tento tým
z předměstí Brna druhá příčka trochu
nečekaná, i když už v minulém premiérovém ročníku ve druhé nejvyšší
soutěži ukázal, že je třeba s ním počítat. Klub, který okusil i divizní fotbal,
se od roku 2014 usadil ve třetí Moravskoslezské lize, kterou v poslední
„předcovidové“ sezóně v roce 2019

Derby s exprostějovany
na druhé straně barikády

jako záložníka Adama Vlkanovu či
bývalého chrudimského kanonýra
Daniela Vašulína. Ten nezklamal ani
v Hradci a s osmi brankami je nejlepším střelcem týmu. Na záda mu
dýchají sedmigóloví útočníci Pavel
Dvořák a Erik Prekop. Veterána Radima Ottmara mezi třemi tyčemi na jaře
vystřídal exolomoucký Michal Reichl.
Nejvíce žlutých karet (7) má Michal
Leibl, nejvíce odehraných minut –
přes 1700 – nastřádal Denis Donát.
Na jaře „Votroci“ zaváhali pouze
jedinkrát, hned v prvním kole po
zimní pauze prohráli na hřišti Líšně
1:2. V zatím posledním kole v pátek
porazili doma Blansko nejtěsnějším
rozdílem, kdy jediným střelcem byl
z penalty Dvořák. Domácí nastoupili
v sestavě Reichl – F. Čech (46. Vučić),
Donát, Leibl, Urma – Kodeš, J. Rada
(61. Soukeník) – Prekop (61. J. Král),
P. Dvořák, Vlkanova (79. Kateřiňák)
– Vašulín.
Úterní soupeři se naposledy potkali v podzimní části letošní sezony.
Tehdy Prostějov zazářil, když „Pod
lízátky“ doslova ukradl všechny tři
body! Utkání rozhodla jediná branka
Jakuba Kopřivy. Na tento zápas ale nerad vzpomíná Daniel Bialek, který se
tehdy hned zkraje utkání vážně zranil
a následků se na dlouhé měsíce zcela
nezbavil.
Domácí zápas s Hradcem Králové
začne v úterý 4. května od 17.00
hodin a přijít na něj mohou i permanentkáři.
s přehledem vyhrál a postoupil do
profesionální soutěže. Tam se uvedl velmi dobře, nakonec z toho bylo
v konečné tabulce deváté místo.
Tentokrát se ale od samého začátku
drží na předních příčkách tabulky na
druhém či třetím místě, po třináctém
kole, v němž zvítězil nad Hradcem
Králové, dokonce vedl. Jihomoravané taky potupili třeba Chrudim nebo
Duklu Praha výraznými vítězstvími.
Na jaře Líšeň zakolísala pouze ve Vlašimi. Svědčí to o dlouhodobé kvalitě
týmu vedeném Milanem Valachovičem, kterému kryje záda zkušený
Leoš Kalvoda. V bráně se daří Vlastimilu Veselému, který ve statistikách
figuruje s osmi vychytanými nulami
na druhém místě. Stejnou příčku zaujímá v hodnocení střelců s jedenácti
brankami záložník Jaroslav Málek.
V kádru Líšně jsou také známé tváře z prostějovského stadionu, zdejší
dres nedávno oblékal Milan Lutonský,
David Pašek, Martin Zikl. V jihomoravské metropoli na jaře hostuje Jan
Šteigl, v základní sestavě se objevuje
také Marek Matocha.
V posledním kole vyhrála 2:1 na hřišti
posledního Vyšehradu, kde nastoupila sestava Veselý – Jeřábek, Otrísal,
O. Ševčík, Lutonský – Kučera – Pašek
(75. Reteno Elekana), Málek (75. Rolinek), Matocha (88. Bednář), Krška
– Silný (83. Szotkowski).
(tok)
Podzimní měření sil skončilo remízou
2:2, jak dopadne tento mač tentokrát?
To zjistíme ve sváteční sobotu 8. květ.$03ĜÌã7Č
NRORVWĝHGDNYčWQDKRGLQ3URVWčMRY²
+UDGHF.UiORYp ~WHUë 'XNOD3UDKD±9LNWRULDäLåNRY 33ý763257 9ODãLP±9\ãHKUDG
 7ĜLQHF±ÒVWtQDG/DEHP9DUQVGRUI±-LKODYD
%ODQVNR±&KUXGLP/tãHĖ±7iERUVNR
NRORVRERWDNYčWQDKRGLQ9LNWRULDäLåNRY
±9ODãLP QHGČOH 7iERUVNR±-LKODYD QHGČOH
 +UDGHF.UiORYp±'XNOD3UDKD 33
ý763257 ÒVWtQDG/DEHP±%ODQVNR  &KUXGLP
±7ĜLQHF3URVWčMRY²/täHė9\ãHKUDG±9DUQVGRUI

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA
Dohrávka 18. kola: 7ĝLQHF²9LNWRULDåLæNRY  
Branky: D2PDVWD äOXWpNDUW\ +XãHN
0DVKLNH6XNLVD
21. kolo: ÓVWtQDG/DEHP²3URVWčMRY   7iERUVNR²7ĝLQHF  Branky: 7ROQRYODVWQt
9DQČN äOXWpNDUW\ $OPHLGD±$GDPXãND%HGHFV&HOED$WWDK +UDGHF.UiORYp²%ODQsko 1:0 (0:0). Branky: ]SHQDOW\'YRĜiN äOXWpNDUW\
9XþLþ/HLEO±.RSLþiU -LKODYD²9ODäLP
3:3 (0:0). Branky: D3DWUiN]SHQDOW\ýHUY±
D)LUEDFKHU-XUiVHNäOXWpNDUW\ .ĜLãĢiO
 ýHUY  .OREiVD ±  %UHGD  9\äHKUDG
²/täHė  Branky: 6XFKDQ±6LOQê
âHYþtN äOXWpNDUW\ 2UGHOW6XFKDQ(JHUW
$OH[DQGU &KUXGLP²'XNOD3UDKD  Branky:
)DOH\HäOXWpNDUW\ 1LNRGHP±âHEUOH
Peterka 9LNWRULDåLæNRY²9DUQVGRUI  Branky:
'LYLã äOXWpNDUW\ $KDPDGD±=EURåHN
5LFKWHU%OiKD
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$
+UDGHF.UiORYp      
/tãHĖ
     
3URVWčMRY
     
ÒVWtQDG/DEHP      
'XNOD3UDKD
     
&KUXGLP
     
9ODãLP
     
äLåNRY
     
-LKODYD
     
9DUQVGRUI
     
7iERUVNR
     
7ĜLQHF
     
%ODQVNR
     
9\ãHKUDG
     

na od 17.00 hodin. Opět na domácím
hřišti, doufejme tak, že domácí prostředí se tentokrát ukáže být pro Prostějov výhodou.
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PROSTĚJOV Český box si i v neleh- nentálním šampionátu kadetek už od 1. do
12. července v hlavním městě Gruzie Tbilisi. Školní mládež má pak své ME 10. až 20.
srpna v bosenském Sarajevu, i tam vyšleme
své zástupce a zástupkyně,“ ujistil Klíč.
Též v chlapeckých kategoriích má BC DTJ
Prostějov hned několik reprezentantů ČR, do
českých národních výběrů patří například Filip
Jílek, Markus Šándor, Vladimír Skalský či Dorian Kropog. „S klukama i s holkama je hlavně
potřeba kvalitně systematicky pracovat, aby
makali a současně je to bavilo, u boxu vydrželi.
Právě o tohle se dlouhodobě snažíme, takový
je náš záměr,“ zdůraznil Martin Klíč.
Co se týče letošních mistrovství republiky, pro některé kategorie muselo dojít
kvůli pomalu rozvolňovaným omezením
k termínovým změnám. MČR školní mládeže v České Kamenici (původně 21. až
23. května) tak nově proběhne od 15. do
17. října, MČR kadetů a kadetek v Českých
Budějovicích (původně 5. a 6. června) bylo
přesunuto na 5. až 7. listopadu. Pro MČR juniorů a juniorek v Třeboni zůstalo datum od
24. do 26. září. „Snad už se veškerá sportovní činnost vrátí do normálu a nebude ještě
nutné znovu něco měnit,“ zadoufal prostějovský trenér.
(son)

SONDA
MICHALA
SOBECKÉHO

Do ostravského turnaje přitom vstoupil parádním způsobem, když v prvním kole přehrál
Francouze Constanta Lestienna za pouhých 50
minut a soupeři povolil pouze dvě hry.
Devatenáctiletý český tenista získal od stavu
1:2 hned jedenáct gemů v řadě, což rozhodlo.
V dalším duelu už na dalšího zástupce francouzského tenisu nestačil. Hned první kolo
znamenalo konečnou pro Zdeňka Koláře.

Finalista z roku 2016 prohrál s Argentincem
Tomasem Martinem Etcheverrym po dvou
hodinách a 10 minutách, když střetnutí zlomila vyrovnaná koncovka druhé sady.
Hráčům TK Agrofert se nedařilo ani v deblu,
hned na začátku soutěže vypadl Lehečka hrající s Vrbenským a také Svrčina. Jeho partnerem
byl další prostějovský tenista Vít Kopřiva. Kolář
pak s Rosolem skončili v semifinále.
(lv)
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Více než měsíc uplynulo od posledního (nešťastného)
utkání Jestřábů. V něm Prostějov dlouho vzdoroval,
nakonec však padl s Porubou a jeho pouť vyřazovací
částí skončila. Právě tehdy však obvykle u klubů začíná
honba za novými hráči, podepisování těch stávajících
nebo džentlmenské rozloučení s těmi, o které buď už
není zájem, nebo z jiného důvodu…
Jenže Prostějov? To je asi jiný svět. Na stránkách Jestřábů se nedočtete, kdo má pro příští sezónu smlouvu, ani na koho již byla uplatněna opce. Nedočtete
se, kdo by měl tým posílit, jaké jsou jeho priority do
dalšího ročníku. A dokonce zde není uvedená ani
měsíc stará informace, že Jiří Šejba skončil jako trenér
Prostějova.
Když se přitom koukneme ke konkurenci, uvidíme
zcela jiný obrázek. Přerov uvedl seznam hráčů, kteří v týmu nepokračují, Vsetín rovněž a k tomu další
novinky. Havířov své „podpisy“ průběžně zveřejňuje, o Šumperku, který si na komunikaci směrem ven
dává obzvlášť záležet, ani netřeba mluvit.
A Prostějov? Nic. Poslední komunikace směrem ven
z klubu byla k Velikonocům a dále poděkování sponzorům. Když zkusíte kontaktovat vedení klubu, dostane
se vám jen marné snahy. Snad jediný Jiří Vykoukal se
chová profesionálně, jenže zase má svázaná ústa.
Jenže pro profesionální sport jsou důležitou složkou
i fanoušci, sportovní veřejnost. Je důležité je mít na
své straně. Jaké závěry si ale má člověk vytvořit z toho,
že klub jednoduše mlčí a o změnách v týmu se člověk
doví od konkurence?
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MADRID, PROSTĚJOV O čtvrtém titulu ze silně obsazeného turnaje v Madridu
může snít exprostějovská tenistka Petra
Kvitová, která zatím postoupila do 3. kola.
Poprvé se v hlavním španělském městě radovala před deseti lety.
„Už tři výhry jsou neuvěřitelné a čtvrtou bych
nenazvala ani snem. V Madridu je vždy skvělé obsazení. Od prvního zápasu to připomíná
druhý týden na grandslamu. Je třeba jít krok za
krokem,“ míní Kvitová, která na úvod přešla přes
krajanku Bouzkovou a pak si poradila s bývalou
světovou jedničkou Kerberovou z Německa.

1

2
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Madrid
Dvouhra – 1. kolo: Kvitová (9) – BouzNRYi ý5    VNUHþ .UHMþtNRYi ±
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sady. Hlavně servis byl parádní,“ pochvalovala si
Muchová po vítězství nad vítězkou na Australian Open, která se prezentovala sebevědomým
výkonem. „Neřekla bych, že je to pro mě překvapení, ale výhry si cením. Byla jsem připravena
využít všechny své zbraně a jsem nadšená, že to
fungovalo,“ radovala se Muchová.
Hodně rychle skončila cesta Barbory Krejčíkové. Hráčka z loňské soupisky TK Agrofert domácí Badosaovou nezachytila začátek a ve druhé
sadě se marně snažila o obrat. O kolo později se
rozloučila Karolína Plíšková, které Ruska Pavljučenková dokonce nadělila kanára.
(lv)

Už v zimní přípravě to bylo vidět. Hráči prostějovského eskáčka zprvu v zápasech opatrně našlapují,
jako kdyby nevěděli, co si proti soupeři mohou dovolit. Úvody utkání bývají pravda občas opatrnější,
ale zde jde mluvit klidně o ustrašenosti.
Nastal přelom dubna a května, konec sezóny se blíží. Jenže v tomhle směru, zdá se, tým Pavla Šustra
zatím nepřekročil svůj stín. Zejména v začátcích
utkání Prostějov (ne)překvapuje svou plachostí. Až
ve druhé půli poločasu, případně po přestávce, se
obvykle výkony borců zvedají, byť v domácím prostředí občas neplatí ani to.
Lodivod Šustr si je této slabiny velice dobře vědom.
O „nedostatku odvahy“ a „nastavení hlavy“ hovoří
téměř po každém zápase. Obojí spolu samozřejmě
souvisí. Teď jen najít způsob, jak se tohoto problému zbavit. Něco na uvolnění v šatně před zápasem,
či dokonce meditace? Snad… Možnosti by se našly. A najít by se měly, už jen proto, aby se eskáčko
udrželo nahoře. Tým už přitom měl možnost se za
sezónu herně otrkat. Navíc pravidelně dokazuje, že
funguje jak po celkové, tak po individuální stránce.
Navíc trenér Šustr vtiskl týmu určitý směr a ukazuje se, že zvolil dobře.
V případě fotbalistů eskáčka zkrátka platí název
jednoho z dílů detektivního seriálu Castle na zabití: Hlavní je hlava. V pátek se o tom mohli přesvědčit fanoušci po celé republice. Nicméně tentokrát
eskáčko hrálo odvážně hned od začátku. Bohužel,
byla to spíš výjimka potvrzující pravidlo.
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„Zdejší antuka mi svědčí. Především druhý zápas byl opravdu dobrý,“ poznamenala tenistka.
Pokračuje také dcera prostějovského rodáka
a fotbalisty Železáren Josefa Muchy a sestra
brankářské jedničky současného eskáčka Filipa,
Karolína Muchová, která se teprve před týdnem
vrátila do hry po dvouměsíční léčbě břišního
svalu z Melbourne. Výbornou formu ukázala
především ve 2. kole, v němž přetlačila druhou
nasazenou Japonku Ósakaovou. V rozhodující
třetí sadě soupeřce povolila jedinou hru. „Začátek byl výborný, pak jsem ale vypadla z tempa.
Ve třetím setu se mi podařilo vrátit ke hře z první
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OSTRAVA, PROSTĚJOV Účast Jiřího
Lehečky ve 2. kole byla maximem prostějovských tenistů na challengeru v Ostravě. Na antukových kurtech ve Smetanových sadech majitel divoké karty vypadl
ve dvou setech se třetím nasazeným Benjaminem Bonzim.
Francouzskému favoritovi stačilo v obou setech získat jediný brejk, sám byl při vlastním
podání stoprocentní, když odvrátil všechny
čtyři brejkboly českého tenisty. „Několik
šancí bylo. Klíčové výměny se mi ale nepodařilo vyhrát,“ uznal Lehečka.

PES je mrtvý, ať žije pes. I tak by se dal chápat
nový výtvor Ministerstva zdravotnictví, tedy
jakýsi náznak plánu, co, jak a kdy by se mělo
rozvolňovat. Určitě pro sport. Zatímco PES
dával jasná pravidla – dokud se jím vláda řídila, tedy asi tak týden – nové „Balíčky“ jsou
oproti tomu skořápkou. A působí dojmem narychlo spíchnutého projektu ve stylu „hlavně
aby něco bylo“.
Pro sport zde příliš místa nezbylo. Balíčky ho
řeší spíš okrajově, navíc – tak jak to mají vládní politici ve zvyku – naprosto mimo kontakt
s realitou. Příklad? Zaprvé balíček tři, kam by
se většina země měla posunout, přináší naprosté minimum rozvolnění. Pro sport žádné.
Možnost sportování ve skupinách do dvaceti
lidí venku je až na další úrovni. Realita? Běžně
takto většina sportuje už nyní, opatření – neopatření.
Největším špatným vtipem je ale balíček poslední. Zde si vláda dokonce dovolila napsat,
že ho teprve upřesní. Opět ani náznak uvolnění pro sporty. Zkuste si taky nyní představit, že byste po několika týdnech donesli do
školy nedodělaný úkol. S tím že víte, co má
být na poslední straně. Jen jste ji zatím jaksi
nedopsali…
Balíčky celkově sportu v jeho nouzi nepomohly. Stejně tak většině lidí v orientaci. Jsou těžší
na výpočet, vágní, nedodělané. Zlatý PES.

proticovidovými restrikcemi dokázal
poradit. A to za pomoci účasti na řadě
zahraničních soustředění i turnajů
v kombinaci s individuální přípravou
v klubech. Díky tomu se opakovaně podařilo dosáhnout na medaile z vrcholných mezinárodních akcí. Co nyní dál?
„Věřím, že se postupně budou uvolňovat hygienická nařízení proti šíření koronaviru tak,
aby se brzy dalo normálně trénovat v jednotlivých oddílech. Vedle toho samozřejmě
nadále pojede reprezentační program. Pro
holky i pro kluky teď máme v plánu tréninkový kemp včetně sparingů v Polsku, následně juniorky pojedou na přípravný turnaj
do Maďarska,“ informoval kouč dívek ČR
a zároveň hlavní trenér mládeže BC DTJ
Prostějov Martin Klíč. V Egeru by za necelý
měsíc měly nastoupit medailistky z evropského šampionátu, respektive světového,
Claudie Tóthová a Veronika Gajdová, dále
Veronika Čajanová a rovněž prostějovská
Barbora Mahrová. „Pro tahle děvčata bude
příštím vrcholem juniorské Mistrovství Evropy v září v černohorské Budvě. Naše Bára
Mahrová navíc může startovat i na konti-

ké KOU
době uplynulých měsíců s mnoha
KOUDEL

EXKLIZIVNÍ ROZHOVOR

JS@MNF½I<?îE@à@FµKüÁKM<Q<Žádný prostějovský zázrak na
Zítra Hradec Králové, v sobotu Líšeň. S JANEM<KJO½?<GnÁOPMI<EJQ½QM>CJGT
ostravských kurtech

Velmi dobrý podzim eskáčku nestačil,
nyní na něj navazuje i jarem. V tom
dobrém i v tom špatném. Domácí zápasy nadále Prostějovu nejdou, ty venkovní má naopak velmi dobré. A potvrdil to i v Ústí nad Labem, kde vyhrál
2:1. „Je to skoro neuvěřitelné! Naše
výsledky z venku jsou výborné, devětadvacet bodů z venkovních zápasů, to

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Televizní utkání mají za sebou po minulém týdnu fotbalisté 1.SK Prostějov. Svěřenci trenéra Pavla Šustra v něm zvítězili 2:1 na půdě houževnatého Ústí nad Labem. A mohou se dál dívat na
soupeře z popředí tabulky Fortuna:Národní ligy, konkrétně ze třetího místa. V nejbližších kolech je přitom čekají právě výše postavení protivníci – druhá Líšeň a lídr z Hradce Králové! Navíc se tak stane doma,
kde se ovšem eskáčku moc nedaří. Avšak v honbě za body hráčům tentokrát mohou pomoct už diváci.
Zatleskat jim mohou i za dosavadní výkony venku. V jedenácti zápasech probíhající sezóny totiž prostějovští fotbalisté nepoznali přemožitele a s bilancí 9 - 2 - 0 vévodí celému pelotonu.

Fotbalisté Prostějova prodloužili
sérii výher na půdě soupeřů

PODLE
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AKTUÁLNÍ FOTBALOVÉ
NOVINKY HLEDEJTE
I NADÁLE NA

Daniel KOLÁŘ,
trenér Haná Prostějov
„Já bych se držel schváleného rozpisu. Pokud
se nepletu, tak tam stojí,
že pokud by se podařilo odehrát přes padesát
procent, tak jsou možné postupy i sestupy.
Tedy tak, jak to bylo na začátku sezóny
stanoveno. Pokud by ale bylo rozhodnuto,
že proběhne anulace, respektoval bych to.
A žádný problém bych s tím osobně neměl.“

Petr ULLMANN,
trenér TJ Sokol Konice
„Můj názor je ten, že
i loňská sezóna, kdy se
odehrál jen podzim,
byla divná. Nejsme na
to zvyklí, aby někdo
postoupil po podzimní
části. Je to dlouhodobá soutěž. Horší tým
může přes zimu potrénovat, doplnit kádr
a poprat se ještě o lepší výsledek. Teď,
když by ani tu možnost nedostali, tak si
myslím, že by to bylo dost nespravedlivé.
Nezbyde nic jiného než tabulky anulovat
soutěž a začít na podzim nový ročník.
Nebavím se o tom, že postup do kraje už
se asi týká jen nás a Olešnice, ale jde hlavně o týmy na spodku tabulky.“

Ivo KROUPA,
trenér TJ Sokol
Mostkovice
„Určitě anulovat. Po
deseti zápasech se to
přece nedá hodnotit,
to je nesmysl. Bylo by to
nespravedlivé a nelidské, za mě úplná kravina. Kdyby to byla aspoň půlka… I když
to je taky dost málo. Ale po deseti zápasech
nechat někoho spadnout? To prostě nejde.“

JAK BYSTE VYŘEŠILI KONEC
MLÁDEŽNICKÝCH A OKRESNÍCH AMATÉRSKÝCH SOUTĚŽÍ?

Polovinu odehraných zápasů. Tolik
by měly mít odehrané soutěže, aby
se dalo určit, kdo bude a kdo nebude sestupovat či postupovat. Mnozí
fotbaloví činitelé však mluví o tom,
že ani v takovém případě by nebyly
soutěže příliš regulérní. A tento klíč
se jim nezdá. Ptali jsme se vybraných zástupců:

ANKETA

Velice smutný, zároveň naopak velmi
potěšující, takový je stav fotbalu na
Prostějovsku. Záleží fakticky na tom,
z jakého úhlu se na to člověk dívá.
Nepěkný obrázek poskytují okresní
soutěže, které se za posledních pár
let smrskly. A hovoří se už o zániku
některých z nich. Ostatně spojování
nebo přímo zánik týmů nejsou ničím
novým, ve III. třídě OFS to dokonce
zachraňují dva týmy z Olomoucka.
Hráči zkrátka stárnou, noví se neženou a tak týmy logicky „vymírají“.
Jiný pohled se nabízí u mládeže. A to
zejména u našich nejmenších. Zde je
totiž vidět pokrok, počet týmů setrvale roste. Přípravkami se tak nejen
ve velké míře chlubí třeba prostějovské eskáčko nebo třeba další tradiční
kluby jako Konice, Kostelec na Hané
či Čechovice. Ale najdeme je rozeseté
prakticky po celém okrese.
A to často i tam, kde jinak mládež
skomírá, není nebo naopak zanikl
mužský tým. Příklad? Třeba Horní
Štěpánov. Ten po jarní vlně koronaviru přišel o tým mužů, který už se
nesešel. Přípravka ale žije dál. Nebo
takový Vícov. Tam byste zase hledali
ší náklady, zároveň je na ni potřeba
nejméně dětí. Jenže než začneme hanět oddíly, že šly cestou nejmenšího
odporu, uvědomme si, k jaké práci
se při zřízení přípravky oddíly zavázaly. Rozhodly se jít do výchovy od
nejútlejšího věku, musely si proto vyřešit zázemí a hlavně trenéry. A právě
trenéři mají obrovskou odpovědnost
za nejmenší, často čiperné a neposedné děti. Navíc jsou odpovědni nejen za jejich zdraví, ale také za to, že
u fotbalu v prvních letech vydrží. Že
je bude bavit, naplňovat, že si ho zamilují.

KOMENTÁØ

marně jiné mládežnické týmy. Nicméně přípravkou disponuje. A k mužům hrajícím okresní přebor tak
zdejší klub dodává ještě přidanou
hodnotu.
Jak říká člen Komise mládeže OFS
Prostějov Miloslav Fajstl, pro kluby je
nejjednodušší „pořídit si“ z mládeže
právě přípravku. Jsou na ni nejmen-

Tím spíše je skvělé, že počet přípravek
na Prostějovsku vzrůstá. A že i na
mnoha dědinách nemusí rodiče své
dítko vozit jinam, protože tým mají
přímo v obci. Samozřejmě v každém
klubu se s malými dětmi pracuje jinak, někde lépe, jinde hůře. Ovšem
všechny kluby, které se do této čin-

Foto: Facebook

nosti pustily, si zaslouží obdiv. Je to
cesta náročná, a pokud chtějí vidět
i výsledky, tak na hodně dlouhou
dobu. Dát však malým dětem lásku
ke sportu, zážitky a pocit soudržnosti
s týmem, to je k nezaplacení. Musíme
si to nejen opakovat, ale hlavně pro to
konečně něco udělat!
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Při pohledu na tabulky krajských
soutěží je na první pohled jasné, že
jestli někomu anulování ročníku
místo dohrávky podzimních kol
pomůže, budou to právě Kralice.
Na záchranu ztrácely po podzimu
osm bodů, přitom jich ve hře bylo
už jen patnáct. I tak však panuje
i u kapitána mužstva především
zklamání, že příprava zase bude bez
vyvrcholení v podobě soutěžních
utkání. Michal Prokop (na snímku)
totiž pevně věřil, že by nově okysličené mužstvo příchodem nového
trenéra souboj o záchranu ještě určitě nevzdalo.
yy S největší pravděpodobností se
i ta letošní sezóna zase anuluje. Co
na to říkáte?
„Je to v první řadě škoda. U nás jsme
se na to už všichni hodně těšili a myslím si, že to platilo i pro všechny
ostatní kluby. Od ledna jsme se připravovali v těžkých podmínkách. Pak
se to úplně stoplo, nyní zase probíhá
dril. Byli jsme připravení, že v těch
pěti zápasech se pokusíme zabrat,
uhrát všechny čtyři domácí souboje
a záchranu si vykopat na hřišti. Teď
už tak jen čekáme, co tedy bude se
soutěží.“
yy Není to pro vaše mužstvo i tak
trošku vysvobození? Přece jen pokud by se dohrávalo jen pět kol, tu
situaci se záchranou byste měli velmi složitou.
„Byli jsme připravení, že si to pokusíme uhrát sami. I když jsme moc dobře
věděli, že to bude nesmírně těžké. Pokud se to však nedohraje, je to pro nás
určité plus a snad hlavně ponaučení do
dalších sezón, abychom se pohybovali
na zcela jiných místech a neřešili podobné trable jako v letošní sezóně.“
yy Nezačíná už ta situace být velmi demotivující? Nemožnost trénování, anulování ročníků a tak
dále…
„Je to určitě demotivující. U nás je
však i přes ty výsledky super parta lidí,
která je ráda, že se spolu může sejít alespoň na trénincích. Zápasy jsou pak
tím vyvrcholením, na které se těšíme
ze všeho nejvíce. Nad tou demotivací
tak snad zatím stále převládá natěšení,
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
až se soutěže zase rozjedou.“
yy Věříte, že příští ročník už proběhne bez větších komplikací
a snad i kompletní? A že se vám podaří i výsledkově zvednout?
„Pevně v to doufám, že už se situace
hráčů, kdy se stávalo,
uklidní a bude všechno v pořádku
že někteří nemohli z prašlapat, jak jsme byli dříve zvyklí.
covních důvodů na zápas,
O tom, že se jako mužstvo zvednekaždé oslabení pro nás
me, nepochybuji. Čeká nás určité
bylo velice citelné.
doplnění kádru, které přinese daleSnad se tak odehraje
ko větší možnosti. Nyní jsme totiž kompletní ročník, ve kterém budeme
měli největší potíže s nedostatkem v jiných patrech tabulky.“

„Je to obrovská škoda“
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zatím různí nebo je jich minimum.
Dosavadní opatření i nově vydané
balíčky Ministerstva zdravotnictví ale
neumožňují žádný jiný verdikt. Čeká
se de facto jen na definitivní štempl,
který má z FAČR dorazit v tomto týdnu. Krajské a okresní svazy následně
vyhlásí zmíněné anulování sezóny.
Jiným variantám – že by například

sehrát alespoň jeden přípravný zápas,
tak už je zbytečné dále čekat. Osobně
jsem stále pro, aby se soutěže ještě
rozběhly a alespoň podzimní část se
podařila dohrát, protože anulovat
i druhou sezónu je špatný signál, jenže čas se opravdu krátí a v případě
jakýchkoliv dalších komplikací by to
mohlo být kontraproduktivní,“ přiznal smutný verdikt Daniel Vitonský,
nový předseda Olomouckého KFS.
Od 10. května by se přitom rozvolnění
v podobě možnosti trénování dvaceti
osob mohl fotbal dočkat, jenže v regionech s vyššími počty nakažených by
i nadále platila přísnější pravidla.

V KOSTCE

platilo stávající pořadí tabulek jako konečné - se přisuzuje maximálně jedno
procento.
Hlasy z fotbalového prostředí nejsou
radostné. „V tom chaosu už jsem to
přestal trochu sledovat. Evidentně
návrat není prioritou,“ konstatuje konický fotbalový starosta Ladislav Bílý.
„Řešili jsme tu situaci zhruba před
čtrnácti dny na videokonferenci, kde
jsme se o různých možnostech bavili.
Celkově padla shoda, že pokud nebude možné od třetího května (tj. dnes –
pozn.red.) začít řádná příprava i s možností využití vnitřních prostorů šaten
a sociálních zařízení, v dalších týdnech

ROČNÍK 2020/21 ZAČAL 8. SRPNA 2020
11. ŘÍJNA 2020 SE ODEHRÁLY POSLEDNÍ DUELY PŘED PŘEDČASNÝM UKONČENÍM PODZIMU
POSLEDNÍ TŘI ZÁPASY SE NAVÍC HRÁLY BEZ DIVÁKŮ
DOHRÁVKY PODZIMNÍ ČÁSTI MĚLY ZAČÍT JIŽ V POLOVINĚ ÚNORA KRAJSKÝM PŘEBOREM
NA KONCI BŘEZNA BYLO JASNO O TOM, ŽE SE JARNÍ ČÁST LETOŠNÍHO ROČNÍKU NEODEHRAJE
DO POLOVINY DUBNA KLUBY NEMĚLY MOŽNOST VINOU PANDEMIE ANI TRÉNOVAT
V SOUČASNÉ DOBĚ JE MOŽNÉ TRÉNOVAT V OMEZENÉM POČTU OSOB, BEZ MOŽNOSTI VYUŽITÍ VNITŘNÍCH PROSTOR
STÁLE HLASITĚJI SE MLUVÍ O PŘEDČASNÉM UKONČENÍ A ANULOVÁNÍ ROČNÍKU, COŽ JE NA 99% JISTÉ
HRANIČNÍ TERMÍN PRO ZAHÁJENÍ PŘÍPRAVY BYL STANOVEN NA DNEŠEK, TJ. PONDĚLÍ 3. KVĚTNA A TO SE NEZAČNE
JIŽ ZÍTRA, TJ. V ÚTERÝ 4. KVĚTNA, ROZHODNE O OSUDU LETOŠNÍ SEZÓNY VV FAČR

2020/2021
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Už minulá sezóna byla značně poznamenaná protikoronavirovými opatřeními vlády. O této platí totéž, už v půlce října loňského roku musely skončit
všechny fotbalové soutěže a znovu se
rozjely pouze ty profesionální. Nyní
je už jasné, že amatéři hrát v ročníku
2020/21 už nebudou. Ročník skončí
nedohraný, byť oficiální informace se

S hodně silnou hořkostí a nejspíš i řadou nadávek budou jednou
vzpomínat fotbaloví hráči, trenéři a funkcionáři na roky 2020
a 2021. Zejména ti, co se pohybují ve výkonnostním a mládežnickém fotbalu. Znovu totiž reálně hrozí, že se nedohrají žádné
soutěže! A to už podruhé v řadě. Z klubů nyní zní slova o likvidaci
sportu i strachu z toho, co přijde po rozvolnění.

„I my jsme stále v očekávání, jak nakonec FAČR společně s řídicími komisemi a krajskými fotbalovými svazy rozhodne. V okresních soutěžích
těch zápasů zase tolik nechybí podle
vyšších soutěží, musí však zůstat posloupnost soutěží, takže všechno nyní
bude záviset od těch nejvyšších amatérských soutěží. My můžeme začít
jednat až podle rozhodnutí těchto orgánů. Čekání už je však opravdu dlouhé a čas k dohrání se stále krátí, což pro
fotbal určitě není dobré,“ přidal svůj
pohled také předseda OFS Prostějov
Milan Elfmark.
Regionální kluby, které se navrch
starají o mládež, na takovýto scénář
doplatí nejvíce. „Pokud ke konci dojde, tak mě to samozřejmě mrzí, pro-

tože už je to druhý rok. Nejde to tedy
brát na lehkou váhu. Dost mně vadí,
že do dneška nevíme žádný termín,
kdy by to ještě mělo smysl. Ale to, že
je mládežnický sport odpískaný, už
v kuloárech zaznívá delší dobu,“ říká
nespokojeně konický Ladislav Bílý
a dodává, že má strach z toho, kolik
lidí se nakonec ke sportu po uvolnění
opatření vrátí.
Podobně hovoří taky čechovický
sekretář Josef Sklenář, který je zároveň místopředsedou OFS Prostějov.
„Pro mě je to obrovské zklamání,
Můj názor je dlouho neměnný. To,
co vláda udělala, ten pokus o likvidaci sportu, je neodpustitelný,“ vyjadřuje se poměrně radikálně. A není
daleko od pravdy... To vše se přitom

děje v době, kdy se testuje na školách i na pracovištích a laboratorně
potvrzené antigenní testy jsou poskytované zdarma široké veřejnosti.
„Už dávno měli vymyslet systém,
jak by se mohly soutěže mládeže
a všechny amatérské soutěže dohrát,
fungovat. Určitě by se našlo nějaké
řešení. Za mě je to likvidace sportu,“
zdůrazňuje Josef Sklenář. „Sport je
na vedlejší koleji. Bohužel to je ale
vnímáním na centrální úrovni. Na
rozdíl od zahraničí je u nás považován za nějakou zbytnou, volnočasovou aktivitu,“ konstatuje smutně
Ladislav Bílý.
Fotbal má bohužel po sezóně, definitiva je za dveřmi. Nebo se stane zítra
nějaký zázrak?
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Fotbalové svazy ohlásí v tomto týdnu anulování sezóny

Miroslav TAKÁČ,
hrající trenér TJ Sokol
Čechovice „B“
„Nechtěl bych to přehnat silnými slovy...
Jednak je to ale škoda
pro fotbal a celkově
pro sport. Myslím si,
že to je nešťastné rozhodnutí. Pro nás,
kteří tím žijeme, je to špatné. Ale hlavně
pro ty, kteří s fotbalem začínají. Já jsem
teď schopný jít si ke hvězdárně zaběhat, a navíc si před noční s dětmi zahrát
s balonem. Pro ty mladé je to ale právě
nejhorší. Další generace si měly zvykat
na sport, na pravidelný režim… Abych
řekl pravdu, nemám televizi a vůbec
tomu nerozumím. Proč zákazy?! Dopad bude asi velmi velký. Věřím ale, že
v hlavách lidí je to, že sport je pevnou
součástí života. Navíc Češi jsou národ
soutěživý. Stačí tedy podat prst a my už
se chytneme.“

Martin MUSIL,
předseda trenér mládeže
eže
TJ Sokol Bedihošť
„Tak trochu jsem s tím
počítal. Každopádně je
to určitě škoda pro kluky, kteří přechází z kategorie do kategorie.
Tři čtvrtě sezóny jim to sebralo. Máme
tam pár takových případů. Mají jít do dorostu, ale ten už nemáme. Takže budou
možná muset vydržet sezónu bez fotbalu
a pak budeme to mužstvo muset založit.
Je to mínus pro kluky, taky je to dost o fotbalové výkonnosti. Nehrají a teď mají jít
o kategorii výš. Nebudou tak výkonní, jak
by asi být měli.“

CO ŘÍKÁTE NA KONEC MLÁDEŽNICKÝCH A OKRESNÍCH
AMATÉRSKÝCH SOUTĚŽÍ
VE FOTBALE?

Minul duben, začal květen.
A fotbalisté stále nemohou ani bez
omezení trénovat. A návrat zápasů
už zní pouze jako úplná utopie.
Konec mládežnických a amatérských soutěží je tu. Ptali jsme se
vybrané trojice:

0OiGHçLLDPDWpUţPMHY\VWDYHQDVWRSND
ANKETA
?
C
E
KON

Michal SOBECKÝ a Jan FRÉHAR

PŮVODNÍ zpravodajství pro Večeník

PROSTĚJOVSKO Tak ještě jeden večírek pro tenhle seriál!
Přestože v minulém vydání už jsme avizovali, že oblíbený souhrn pod hlavičkou FOTBAL EXTRA na čas opouští stránky nejčtenějšího regionálního periodika, události tomu chtějí ještě jinak. Čas pro amatérské i mládežnické soutěže totiž bez větších
skrupulí vypršel a je na devětadevadesát procent jisté, že žádná
se nedohraje. Proto jsme se rozhodli přednést vám naposledy
pořadí, v jakém týmy na podzim loňského roku své grupy dohrály a současně přinést aktuální informace i ohlasy zainteresovaných nad druhou zavřenou sezónou v řadě. Smutné čtení...
Věříme však, že již brzy se dlouhodobý seriál FOTBAL EXTRA
na stránky Večerníku vrátí a ročník 2021-2022 už proběhne dle
harmonogramu. Ještě předtím si připomeňme, co vše jsme
vám během posledních pěti měsíců přinesli.
Od prosince loňského roku nastalo mapování uplynulého
dění na zelených trávních od profesionálů přes výkonnostní hráče až po mladé talenty, opomenuty nezůstávaly ani
ženy. Postupně jsme se věnovali „A“ týmu 1.SK Prostějov, dále se podívali na dění v krajském přeboru i v dalších třídách
Olomouckého KFS. Hned od prvního lednového čísla se redaktoři zaměřili na soutěže pod hlavičkou OFS Prostějov, ale
ani tím zdaleka neskončili. Záhy jsme totiž sondovali dění
v ženském fotbalu, který má v regionu už tři družstva. A aby
toho nebylo málo, v dubnových číslech jsme zavítali do světa
mládežnické kopané. Zprvu jsme řešili mládež obecně, v dalších dílech se věnovali ryze týmům prostějovského eskáčka,
následně se podívali na situaci v nižších soutěžích a zveřejnili
nejen všechny stávající tabulky, ale i řadu exkluzivních rozhovorů a tradičně nechyběl redakční komentář. To vše z prostředí krajské i okresní úrovně.
Ještě jednou se tedy pohodlně usaďte a začtěte se do přídavku ohlédnutí za fotbalovým podzimem i shrnutí jeho smutného konce. Na jaře se totiž už nezačne! Ale nebojte, Večerník
chystá důstojnou náhradu fotbalového počtení. Máte se i nadále na co těšit, už brzy!
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fotbal extra - 26. díl
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1. Šternberk
10 9 1 26:7 26 1 0
2. Ústí u Hr.
10 7 3 24:12 20 2 1
3. Lutín
10 7 3 12:8 20 2 1
4. Lipová
10 7 3 18:15 19 2 0
äHODWRYLFH
      
9HONp/RVLQ\       
/LWRYHO
      
'RODQ\
      
5DSRWtQ
      
10. Jeseník
10 4 6 17:12 14 0 2
0HGORY
      
%URGHNX3Ĝ       
0RKHOQLFH
      
%RKXĖRYLFH       
=iEĜHKQ0       
.UDOLFHQ+       
,$WĝtGDVNXSLQD$SRG]LP
2OHãQLFH
      
.RQLFH
      
0DOHWtQ
      
+OXERþN\
      
ěHWČ]iUQD
      
/HVQLFH
      
3DVHND
      
&KYiONRYLFH
      
%RKGtNRY
      
%ČONRYLFH/DãĢDQ\      
1iPČãĢQD+DQp      
2O&KRPRXW       
7URXEHOLFH
      
+DĖRYLFH
      
)*3VWXGLR,$VNXSLQD%
6RNRO%ČORWtQ       
1RYp6DG\Ä%³       
+).2ORPRXFÄ%³      
þHFKRYLFH
      
/LSQtNQ%
      
.RVWHOHFQ+       
8UÿLFH
      
%HĖRY
      
9. Dub n. M.
10 4 6 17:23 11 3 2
6ODYRQtQ
      
.RMHWtQ.RYDORYLFH      
3URWLYDQRY       
2SDWRYLFH
      
3OXPORY
      
,%WĝtGDVNXSLQD$
.RYDORYLFH
      
äHODWRYLFHÄ%³       
5DGVODYLFH
      
3LYtQ
      
.OHQRYLFH
      
7RYDþRY
      
2WDVODYLFH
      
ÒMH]GHF
      
7URXEN\
      
-H]HUQLFH
      
9UFKRVODYLFH       
+RUQt0RãWČQLFH      
0RVWNRYLFH       
ÒVWtX+UÄ%³       
/LRQVSRUW,%WĝtGDVNXSLQD%
/RãWLFH
      
+DQi3URVWčMRY       
9HONi%\VWĜLFH       
6ODWLQLFH
      
.RåXãDQ\
      
=YROH
      
9HONê7êQHF
      
-HVHQHF']EHO       
+QČYRWtQ
      
6PUæLFH
      
'RORSOD]\
      
0RU%HURXQ       
ýHUQRYtU
      
âWHUQEHUNÄ%³       
3ĝHERU2)63URVWčMRY,,WĝtGD
.UDOLFHQ+Ä%³       
'REURPLOLFH
      
'UåRYLFH
      
9UDKRYLFH
      
3WHQt
      
1H]DP\VOLFH       
%URGHNX3Y
      
3OXPORYÄ%³
      
8UþLFHÄ%³
      
9tFRY
      
%URGHNX.       
1ČPþLFHQ+       
9êãRYLFH6NDOND      
7LãWtQ
      
,,,WĝtGDVNXSLQDÅ$´
2OãDQ\X3Y
      
.RVWHOHFQ+Ä%³      
äHOHþ
      
2WDVODYLFHÄ%³       
%HGLKRãĢ
      
ýHFKRYLFHÄ%³       
3DYORYLFHX.       
%URGHNX3YÄ%³       
7-%LVNXSLFH       
,,,WĝtGDVNXSLQDÅ$´
1. Luká
7 5 2 26:11 15 0 0
+YR]G
      
=GČWtQ
      
ýHFK\S.
      
.ODGN\
      
3ĜHP\VORYLFH       
9LOpPRY
      
3URWLYDQRYÄ%³       
%URGHNX.Ä%³       
06'åVNXSLQDÅ%´
0XWČQLFH
     
8KHUVNê%URG      
+ROHãRY
     
%H]PČURY
     
9ONRã
     
3URWLYDQRY
     
%ĜH]ĤYN\
     
0RVWNRYLFH
     
'UæRYLFH
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Jaroslav SVOZIL,
trenér TJ Sokol Pivín
n
„Úplně s tím souhlasím, je to dobré rozhodnutí. Zdálo by se
mi to hodně nespravedlivé vůči těm, co
by měli sestupovat,
aby se dělala tabulka po padesáti procentech odehraných
utkání. Vím, že se to odhlasovalo, dal se
bod do soutěžního řádu, ale takhle je to
rozumnější. U mládeže nejde ani tak o výsledky, jako spíš o odehrané zápasy. Ale
v dnešní situaci, aby se jeden zápas hrál
a pak přišlo zas něco nového, tak je lepší
počkat a v srpnu vše zahájit nanovo.“

06'/VWDUätGRURVW
2ORPRXFÄ%³      
%UQRÄ%³
     
-LKODYD
     
3URVWčMRY
     
.URPČĜtå
     
6ORYiFNRÄ%³      
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/tãHĖ
     
=OtQ
     
9tWNRYLFH
     
7ĜLQHF
     
+OXþtQ
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%ODQVNR
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-LKODYD
     
+OXþtQ
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6ORYiFNR
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06''VWDUätGRURVWVNXSLQDÅ(´
âXPSHUN
     
.DUYLQi
     
3URVWčMRY
     
3ĜHURY
     
7ĜLQHF
     
+).2ORPRXF      
9DO0H]LĜtþt
     
)UêGHN0tVWHN      
8QLþRY
     
)UêGODQWQ2      
.URPČĜtå
     
1RYê-LþtQ
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14. Vsetín
10 1 0 9 12:45 3
+UDQLFH
     
+DYtĜRY
     
06''PODGätGRURVWVNXSLQDÅ(´
9DO0H]LĜtþt
     
7ĜLQHF
     
8QLþRY
     
âXPSHUN
     
3URVWčMRY
     
6. Vsetín
10 5 3 2 35:11 18
+).2ORPRXF      
1RYê-LþtQ
     
.DUYLQi
     
)UêGHN0tVWHN      
     
3ĜHURY
     
+DYtĜRY
     
6WDUi%ČOi
     
+UDQLFH
     
.URPČĜtå
)UêGODQWQ2      
06å/8
     
%UQR
     
2SDYD
     
6ORYiFNR
2ORPRXF
     
2VWUDYD
     
.DUYLQi
     
)UêGHN0tVWHN      
=OtQ
     
+RGRQtQ
     
-LKODYD
     
3URVWčMRY
     
9tWNRYLFH
     
06å/8
2VWUDYD
     
2ORPRXF
     
6ORYiFNR
     
%UQR
     
+RGRQtQ
     
)UêGHN0tVWHN      
=OtQ
     
2SDYD
     
.DUYLQi
     
3URVWčMRY
     
-LKODYD
     
9tWNRYLFH
     
63608MLK
%UQR
     
6ORYiFNR
     
2ORPRXF
    
3URVWčMRY
     
=OtQ
     
-LKODYD
     
+RGRQtQ
     
äćiUQDG6i]DYRX     
9\ãNRY
     
%RVNRYLFH
     
=QRMPR
     
.URPČĜtå
     
+DYOtþNĤY%URG     
/tãHĖ
     
7ĜHEtþ
    
%UQR
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63608MLK
%UQR=EURMRYND     
2ORPRXF
     
6ORYiFNR
    
9\ãNRY
     
%UQR6SDUWD
    
-LKODYD
     
/tãHĖ
     
=OtQ
     
+RGRQtQ
     
7ĜHEtþ
     
äćiUQDG6i]DYRX     
=QRMPR
     
3URVWčMRY
     
.URPČĜtå
     
+DYOtþNĤY%URG     
%RVNRYLFH
    
.UDMVNëSĝHERUGRURVWX
0RKHOQLFH
      
.R]ORYLFH
      
%RKXĖRYLFH       
=iEĜHK
      
1RYp6DG\
      
6ODYRQtQ
      
&KRPRXWRY+RUND      
8. Šternberk
9 4 0 0 5 13:23 12
9. Jeseník
9 3 0 1 5 16:23 10
10. Dub
9 3 0 1 5 17:29 10
ýHUQRYtU
      
ýHFKRYLFH       
%URGHNX.RQLFH      
äHODWRYLFH       
.UDMVNiVRXWčæGRURVWXVNXSLQDÅ$´
.RVWHOHFQ+       
+DĖRYLFH
      
2OãDQ\X3Y       
5DSRWtQ
      
'RODQ\
      
/RãWLFH
      
9HONp/RVLQ\       
âXPYDOG
      
.UDMVNiVRXWčæGRURVWXVNXSLQDÅ%´
.R]ORYLFHÄ%³       
7RYDþRY
      
9þHFKRY2SDWRY       
1H]DP\VOLFH       
/RYČãLFH
      
+RUQt0RãWČQLFH      
ýHFKRYLFHÄ%³       
1ČP%URGHNX3Y      
3LYtQ
      
.UDMVNëSĝHERUVWDUätFKæiNĥ
6ODYRQtQ
      
'XE7RYDþRY       
3. Jeseník
10 7 0 1 2 70:16 22
ýHFKRYLFH0RVWN      
1RYp6DG\
      
.RQLFH6PUåLFH       
2OãDQ\
      
/RãWLFH
      
9. Šternberk
9 4 0 0 5 41:20 12
ýHUQRYtU
      
=iEĜHK
      
.R]ORY5DGVODY      
1H]DP1ČPþLFH      
äHODWRYLFH       
.UDMVNëSĝHERUPODGätFKæiNĥ
1RYp6DG\
      
2. Jeseník
10 9 0 0 1 77:13 27
.R]ORYLFH
      
0RKHOQLFH
      
=iEĜHK
      
6ODYRQtQ
      
2OãDQ\
      
'XE7RYDþRY       
ýHUQRYtU
      
ýHFKRYLFH       
11. Šternberk
9 1 1 1 6 21:38 6
.RQLFH6PUåLFH      
1H]DP1ČPþLFH      
äHODWRYLFH       
.UDMVNiVRXWčæPODGätFKæiNĥ
-HVHQHF']EHO       
1RYê0DOtQ       
=XEU3ĜHURY       
4. Šternberk
9 5 1 1 2 37:20 18
âXPSHUNÄ%³       
2ORPRXFÄ%³       
+UDQLFHÄ&³       
âXPSHUNÄ&³       
&KYiONRYLFH       
+UDQLFHÄ%³       
9HONê7êQHF       
3URVWČMRYÄ%³       
3ĜHURYÄ%³       
/RãWLFH
      
3ĝHERU2)63URVWčMRYVWDUätæiFL
2WDVODYLFH
      
%URGHNX3Y       
3OXPORY3WHQt       
8UþLFH
      
6PUåLFH
      
%HGLKRãĢ'UåRY       
0RVWNRYLFH       
+RUQtâWČSiQRY       
-HV']EHO3ĜHP      
3URWLYDQRY       
%URGHNX.RQLFH      
.OHQRYLFHQ+      
3LYtQ
      
3ĝHERU2)63URVWčMRYPODGätæiFL
9UDKRYLFH
      
%URGHNX3Y       
3URWLYDQRY
      
9tFRY3WHQt       
8UþLFH
      
3ĜHP\VORYLFH       
+DQi3URVWČMRY       
.RVWHOHFQ+       
.UDOLFHQD+DQp      
%HGLKRãĢ'UåRY      
/LS%URGHNX.       
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HRÁT BUDOU I PRVNÍ LIGU
Prioritou je výchova hráčů pro nejvyšší
šší
ší soutěžž
PROSTĚJOV Vedle klubu BK Olomoucko má nezastupitelnou pozici v prostějovském basketbale oddíl BCM Orli
Prostějov věnující se především mládeži a výchově hráčů. V tom je klub úspěšný, což dokazují soupisky elitních
týmů. Odchovanci z prostějovské líhně působí kromě
Olomoucka také v Brně, Ostravě nebo Opavě. V této práci
chtějí Orli pokračovat i v dalších sezónách.
„Je to náš cíl, klub má výběry ve všech
věkových kategoriích. Ve sledovaných
soutěžích U17 a U19 hrajeme extraligu,
což je pro připravovaný přechod mezi
muže klíčové. A navíc hrajeme i první
ligu mužů s výběrem do 23 let. Na tom
nic nechceme měnit, bez ohledu na
současný vývoj v Kooperativa NBL,“ poznamenal předseda BCM Orli Prostějov
Michal Müller.

Původní
ní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav
lav VALNÝ

Klub, který se soustředí především
na mládež, má status Vrcholového
centra mládeže, což předkládá kooperaci s klubem hrajícím nejvyšší
domácí soutěž. Funci kooperujícího partnera dosud plnil BK Olomoucko, o jeho osudu se v těchto
týdnech stále jedná. Situace v mužském basketbale opravdu není
jednoduchá, což ostatně potvrzuje

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

nedávné odstoupení Svitav z Kooperativa NBL. Tuři po odchodu
hlavního partnera pustili licenci
pro nejvyšší soutěž do Jindřichova
Hradce.
„Tuto situaci pochopitelně vnímáme. Česká basketbalová federace

si přeje, aby Vrcholová sportovní
centra mládeže vychovávala co
největší počet hráčů pro nejvyšší
mužskou soutěž. Z tohoto pohledu
si stojíme hodně dobře, proto věříme, že nám status zůstane,“ doufá
předseda Müller.

-@FµMFĄQUµÜDO@F?JFJI>@F<MD½MT
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KOLÍN, PROSTĚJOV Na své první play-off v Kooperativa NBL David
Pekárek zřejmě nikdy nezapomene. Před startem vyřazovací části
sezóny se přesunul z Olomoucka do Kolína a s polabským týmem ve
čtvrtfinále narazil na Pardubice. Ve druhém utkání dostal od Thomase
Dunanse pěstí, což mu zůstane navždy v paměti.

„Za poločas jsem dal třiadvacet
bodů, což je zatím nejlepší číslo v kariéře. Ale jednou si spíš vzpomenu
na tu ránu,“ poznamenal k nepříjemnému incidentu Pekárek, který byl
útokem soupeře zaskočený. „Krátce
předtím jsme měli normální konverzaci ohledně jedné situace, jestli šlo
o kroky, nebo ne, ale nic nenasvědčovalo tomu, že by později mohl
takhle vybuchnout,“ přiblížil okamžiky před zkratem pardubického
hráče Pekárek.
Nejvytíženější hráč Olomoucka
v průběhu sezóny marně hledal
důvody Dunansova útoku, za který jeho iniciátor dostal od vedení
soutěže stopku na čtyři zápasy a finanční pokutu, což byl maximálně
možný trest. Na nic nepřišel, i když
si opakovaně pouštěl předchozí vzájemný souboj.
„Ještě jsem si ze záznamu tu clonu
pouštěl a přišla mi úplně normální,

nebyl tam žádný úmysl ho zranit,
nebo si na něj počkat v nějakém slepém úhlu. Reagovat takhle každý po
nějaké tvrdší cloně, o které třeba neví,
tak z toho bude MMA,“ řekl Pekárek,
kterého při kolínských ofenzivních
výpadech měl bránit právě americký
basketbalista. A přes něj kolínská posila nasypala Pardubicím třiadvacet
bodů na čtrnáct minut.
Pardubice se den po napadení omluvily prostřednictvím sportovního
ředitele Radka Nečase, bývalého
špičkového hráče a reprezentanta.
„Omluvu jsem zaregistroval a přijal.
Necháme to už za sebou,“ uzavřel
nepříjemný incident postižený hráč
a hned v dalším vzájemném utkání
potvrdil, že to myslí vážně. Kolín
porazil Pardubice i ve třetím zápase
a postoupil do semifinále. Pekárek
k tomu přispěl patnácti body a byl
druhým nejlepším střelcem týmu.
(lv)
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PROSTĚJOV Po odchodu Predraga Benáčka na konci základní části sezóny se stal hlavním trenérem BK Olomoucko
Michal Pešta (na snímku). Ve složité situaci se s týmem marně snažil dotáhnout ztrátu na předkolo play-off, podařilo
se mu však s týmem přeskočit Ostravu, což znamenalo
jedenácté místo v Kooperativa NBL. „Víc se zřejmě reálně
zvládnout nedalo,“ řekl mladý kouč, pro něhož to bylo první
angažmá u „A“-týmu mužů.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

pro Večerník

Ladislav VALNÝ
yy Hodně prostotu dostávali hráči nastupující generace. Je to největší přínos sezóny?
„Rozhodně. Výsledkově se to nepovedlo, ale z pohledu budoucnosti
mladých basketbalistů to byla pro
řadu hráčů možná zlomová sezóna.
Hráli nejvyšší soutěž proti nejlepším hráčům. Zkusili si, na co stačí,
zjistili, v čem potřebují přidat. To
jsou zkušenosti, které je posunou.“

yy V kádru byla celá řada nezkušených hráčů. Do zápasů nevstupovali za odměnu za práci v tréninku, byla to zkrátka nutnost.
Bylo to pro vás z tohoto pohledu
hodně složité?
„Ani ne, jen bylo třeba klukům vysvětlit, že jdou na palubovku v jiné
pozici, než byli dříve zvyklí. Že nenastupují jen s cílem nic nepokazit, ale
mají už zodpovědnost za výsledek.
Během sezóny se u celé řady hráčů
prostě role změnily. Myslím, že se
s tím vesměs popasovali dobře.“
yy Budoucnost BK Olomoucko
je z pohledu Kooperativa NBL
nejistá. Platilo tedy dvojnásobně,
že basketbalisté hrají o své jméno
a budoucnost?

basketbal
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„I tak se to může brát. Basketbal
je pochopitelně
ně týmový sport, ale
všichni sledujíí také individuální výý
kony. Dovednosti,
nosti, nasazení v obraně. Myslím si,, že z tohoto pohledu
se hráči předvedli
vedli v dobrém světle
a své uplatnění
ní najdou.“
yy Bylo těžké
ké tým motivovat ve
chvílích, kdyy se postup do
play-off stal utopií?
ekl. Na
„To bych neřekl.
šichni
palubovku všichni
ovali
vždy vstupovali
pět.
s cílem uspět.
těl
Každý
chtěl
ez
vyhrávat, bez
še
ohledu na naše
apostavení v taibulce. Potvrdiolo se to i v pose.
sledním zápase.
Nám už o nic
nešlo, přesto se
nem
tým s Děčínem
al na
popral, nechal
kurtu všechnyy síly
a podařilo se mu vyhrát. Tak to má být.“

PROSTĚJOV Po měsících nejisP
toty se mladým sportovcům, tedy
i basketbalistům prostějovských
Orlů, blýská na lepší časy. Týmy
jednotlivých věkových kategorií
se postupně vrací k pravidelnému
tréninku, aby byly nachystané na
příští sezónu, snad již normální.
„Pečlivě sledujeme veškeré změny týkající se zdravotních nařízení
a podle toho plánujeme návrat našich dětí k pravidelnému sportování.
Snažíme se využívat venkovní hřiště
a doufáme, že se už brzy všichni vrátíme do hal,“ říká předseda BCM
Orli Prostějov Michal Müller.
V relativně běžném režimu funguje
příprava hráčů kategorie U17 a U19.
Řada basketbalistů studuje, a proto
může trénovat pod hlavičkou pros-

tějovského sportovního gymnázia
Jiřího Wolkera.
„Je to na základě ministerské výjimky, pochopitelně při splnění veškerých podmínek. Naši trenéři vždy na
začátku týdne dostanou odpovídající počet testů a všichni hráči je pravidelně podstupují,“ uvedl Müller.
Kromě kadetů a juniorů absolvovali relativně normální sezónu také
Orli, kteří byli na soupisce BK Olomoucko. Pravidelně trénovali, navíc
měli až do konce Kooperativa NBL
pravidelné herní vytížení.
(lv)

.223(5$7,9$1%/²3/$<2))
1. zápasy: Opava – Hradec Králové 89:84
(32:24, 49:42, 71:65). Stav série: 1:0. Nejvíce
ERGĥ*QLDGHN-XUHþND=EUiQHN6ODYtN
±+DODGD6HGPiN/RãRQVNê%DUDF
Stav série: 1:0 * Brno – USK Praha 69:76
(15:21, 29:38, 51:56). Stav série: 0:1 Nejvíce
ERGĥ%ODNH3ĤOSiQ1HþDV*RUJLHY
±6HKQDO3UROHWD0DUHã%iWRYVNê
2. zápasy: Nymburk – Ústí nad Labem 105:82
(33:15, 64:38, 92:59). Stav série: 2:0. Nejvíce
ERGĥ=LPHUPDQQ+DUGLQJ.RYiĜ2EDVRKDQ±+DQHV)DLW+D\PRQG3HFND
  Kolín – Pardubice 103:95 (24:26, 54:52,
82:71). Stav série: 2:0. 1HMYtFH ERGĥ 3HNiUHN
1RYRWQê6NLQQHU-HOtQHN±9\RUDO
3RWRþHN6YRERGDâYUGOtN Brno – USK
Praha 83:63 (16:20, 36:37, 58:45). Stav série:
1:1 1HMYtFH ERGĥ 5LVWRQSRLQND  .UDNRYLþ
%ODNH.R]LQD±9\URXEDO6FKLOE
âWČUED6HKQDO Opava – Hradec Králové 79:56 (21:14, 44:25, 67:38). Stav série: 2:0.
1HMYtFH ERGĥ .YDSLO  âLĜLQD  -XUHþND 
.RXĜLO±6HGPiN/RãRQVNê6WDPHQNRYLF
.DQWĤUHN
3. zápasy: Pardubice – Kolín 79:81 (15:22,
24:39, 56:56). .RQHþQêVWDYVpULH Nejvíce
ERGĥ6YRERGD9\RUDO0HUHãã3RWRþHN
±:DOODFH3HNiUHN3HWUiã6NLQQHU
12 * Ústí nad Labem – Nymburk 69:93 (25:23,
41:47, 50:70). .RQHþQêVWDYVpULH Nejvíce
ERGĥ+DQHV+D\PRQG$XWUH\'DYLG
±+UXEDQ+DUGLQJ'DOWRQ2EDVRKDQ Hradec Králové – Opava 70:95 (25:20,
36:40, 51:75). .RQHþQêVWDYVpULH Nejvíce
ERGĥ/RãRQVNê3HWHUND.DQWĤUHN6HGPiN±6ODYtNâLĜLQD.RXĜLO*QLDGHN
* USK Praha – Brno 80:75 (26:22, 39:44, 57:67).
Stav série: 2:1.1HMYtFHERGĥ6FKLOE6HKQDO
 0DUHã  3UROHWD  ± 3XUãO  )DUVNê 
.UDNRYLþ%ODNH
4. zápas: USK Praha – Brno 75:81 (23:11, 42:39,
65:57). Stav série: 2:2.1HMYtFHERGĥ6HKQDO
âWČUED9\URXEDO%iWRYVNê±3ĤOSiQ
*HRUJLHY%ODNH3XUãO
.$03ĜÌã7Č
]iSDVVWĝHGDNYčWQDKRGLQ
%UQR±86.3UDKD

150123020036

38

3/ ¡*"0"
!,0"!)

&/)!01,.+2/+,é0'× 2^! * !*

K ?îGÁ ÎO@MÑ<
KJI
Ñ ÜKKµO@F

2±K@ID>@ ,MJNOêEJQ
DIU@M>@@Q@>@MIDFKQ>U

Pekárek a Kouøil si dál

SURGOXçXMtVH]yQX

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

OPAVA, KOLÍN Jeden ze dvou
hráčů BK Olomoucko si na konci
sezóny zahraje o basketbalový titul. Kolín, v jehož dresu momentálně nastupuje David Pekárek, si
to totiž v semifinále rozdá z Opavou. Té pomáhá Radovan Kouřil.
Ani poražený nemusí zůstat bez
medaile – bude na něj čekat ještě
duel o bronz.
„Sezónu jsem si prodloužil právě kvůli možnosti bojovat o ligovou medaili.
Teď je to tady a uvidíme, který tým
se bude radovat z dalšího postupu.
Poslední vzájemný zápas na konci

nadstavby jsme sice prohráli, ale teď
to bude něco jiného,“ míní Pekárek,
který střelecky táhne Kolín za historickým úspěchem. Maximem Medvědů je zatím třetí místo před devíti
lety, kdy je trénoval Predrag Benáček.
Kouřil k postupu před Hradec Králové pomohl v průměru deseti body
a pěti asistencemi, přičemž na palubovce strávil přes jednadvacet minut. Také on chce do finále. „Máme
silný tým a zdvojené posty. To bude
naše výhoda. Měli bychom mít více
sil,“ předpokládá zkušený rozehrávač.
(lv)
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Národní tým v tomto týdnu zakončí svůj dlouhý kemp v Prostějově
ZIVNÍ
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reportáž
pro Večerník
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PRVNÍ ZÁPAS

Česko – Polsko 4:0 (19, 15, 19, 18)
Rozhodčí: Spáčil a Možnár.
Hráno bez diváků.
Sestava Česka: Kossányiová, Trnková, Orvošová, Hodanová, Šimáňová,
Valková, libera Dostálová, Chevalierová. Střídaly: Purchartová, Nová,
Svobodová, Mlejnková, Grabovská,
Kojdová, Bajusz, Žarnovická.
Sestava Polska: Gryka, Nowicka,
Fedusio, Centka, Drozkowska, Gorecka, libera Jagla, Lysiak. Střídaly:
Czyrnianska, Szlagowska, Damaske,
Rozanski, Lazowska.

na vyšší úrovni, klíčem k dokonání zápasového obratu se přitom stalo otočení dramatické čtvrté sady z 18:22
na 26:24. Tiebreak už patřil lepším
svěřenkyním řeckého lodivoda přesvědčivým poměrem 15:10.
„Tentokrát jsme měli ve hře výkyvy,
které se budeme snažit ve zbývajících
utkání. Jsem spokojen s výsledkem trénincích odstranit. Každopádně jsem
i výkonem všech děvčat, které zasáhly hodně spokojený s tím, že náš mančaft
do zápasu,“ hodnotil hlavní trenér ČR se ani za stavu 0:2 na sety nevzdal a doGiannis Athanasopoulos.
kázal otočit celé utkání na 3:2,“ zdůraznil Athanasopoulos. „Polky do zápasu
DRUHÝ ZÁPAS
najely s větší kvalitou, silou i dobrým
Česko – Polsko 3:2
podáním. Nicméně my jsme se zvedly,
(-16, -23, 13, 24, 10)
udržely nervy a nakonec vyhrály,“ doplRozhodčí: Možnár a Spáčil.
nila trenéra smečařka Andrea KossányiHráno bez diváků.
ová, bývalá opora VK Prostějov.
Sestava Česka: Kossányiová, ValkoCo dál?
vá, Šimáňová, Mlejnková, Orvošová,
Už evropská kvalifikace
Trnková, libera Dostálová, Chevalierová. Střídaly: Nová, Bajusz, Svobodová, Purchartová, Jehlářová, Gra- Nyní se bude český národní kolektiv
dál připravovat v Národním sporbovská, Kojdová, Hodanová.
Sestava Polska: Nowicka, Lazowska, tovním centru Prostějov se zázemím
Rozanski, Ziolkowska, Czyrnianska, v blízkém Hotelu Tennis Club, na
Gryka, libera Jagla, Lysiak. Střídaly: Hané stráví ještě první část tohoto
týdne. Následně odcestuje do lotyšGorecka, Fedusio.
V odvetě Češkám vůbec nevyšla dru- ského Daugavpilsu, kde od čtvrtka do
há polovina úvodního dějství od sta- soboty absolvuje úvodní ze dvou turvu 13:10 do 16:25, následně ztratily najů kvalifikace o postup na Mistrovv těsném závěru i slibně rozjetý druhý ství Evropy žen 2021. Postupně změří
díl (17:12 – 23:25). Teprve pak se síly s domácím souborem, s Bosnou
podařilo výkon družstva stabilizovat a Hercegovinou i se Slovinskem, při-

PROSTĚJOV Nakonec pouze dva - namísto původně zamýšlených tří - přátelské duely odehrála volejbalová reprezentace žen České republiky s Polskem v rámci více než
měsíčního prostějovského soustředění. V hale Národního
sportovního centra byly na programu ve čtvrtek a v pátek,
obě střetnutí přitom vyhrál domácí tým. Nejprve jasně bez
problémů, poté těsně díky velkému obratu.
Polská strana vyslala na Hanou spíš
mladší výběr bez největších reprezentačních opor, což se hned v úvodním
vzájemném souboji projevilo. Začátek byl sice od Češek trochu pomalejší, ale jakmile otočily nepříznivý
vývoj zahajovacího setu, dostaly celý
další průběh pevně pod svou kontrolu. A dobrým výkonem ovládly utkání i dodatečnou sadu.
„V šatně jsem zdůraznil důležitost
utkání a možná to způsobilo náš
dost vlažný vstup. Po oddechovém
čase jsme však začali být uvolněnější,
v hodně aspektech odehráli kvalitní

PROGRAM KVALIFIKACE ME ŽEN 2021
- 1. TURNAJ SKUPINY F (DAUGAVPILS)
čtvrtek 6. května: 15.00 hodin Slovinsko – Bosna a Hercegovina, 18.40 hodin Lotyšsko – Česko
pátek 7. května: 15.00 hodin Bosna a Hercegovina – Česko,
18.40 hodin Lotyšsko – Slovinsko
sobota 8. května: 15.00 hodin Slovinsko – Česko, 18.40 hodin
Lotyšsko – Bosna a Hercegovina
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čemž na letošní kontinentální šampionát projdou v součtu s druhým
kvalifikačním turnajem dva nejlepší
celky skupiny F. „Soupeře v žádném
případě nepodceňujeme, ale jsme si

vědomi svých kvalit a chceme je naplno ukázat. Ideální by samozřejmě
bylo v Lotyšsku třikrát zvítězit,“ pousmál se Giannis Athanasopoulos se
zřejmým přáním.

MALÁ KOPANÁ:

WåFXCVTÆPKPMQXÆVÚFP[PC\CJ¾LGPÊ Kluby hlasováním vybraly
PROSTĚJOV Úvodní dva týdny
přípravy od prvotního rozvolnění hygienických opatření proti
šíření covid-19 dosud absolvovali
nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov.
Po velice dlouhé pauze způsobené
proticovidovými zákazy se zatím
dostávají postupně do herního
i kondičního tempa.
„Trénujeme dvakrát týdně v našem
venkovním areálu u sokolovny na
Skálově náměstí, a to dvojice a singly, abychom dodržovali vládní nařízení. Využíváme jak hlavního antukového kurtu, tak druhého dvorce
s umělým povrchem, který byl po
rekonstrukci slavnostně otevřen loni
v létě. Kluci říkají, že se na něm hraje
výborně,“ pověděl Večerníku hlavní
trenér Sokola I Richard Beneš.
Jeho svěřenci se vesměs maximálně
snaží nabrat zpět logicky ztracenou
formu. „Základem všeho je pochopitelně fyzička, a po téhle stránce se

çèïáëÚÜqìòìíhæèäëÞìçqÜáìèîíiq
UQWV÷åÊUGUV¾NGéGM¾ ÚfÞäÚãq¥äÝòìÞó~çÚèÝìíÚëíîãÞ
při společné přípravě hodně projeví,
kdo během dlouhatánské přestávky
co dělal či nedělal. Ti, kteří na sobě
poctivě a systematicky makali, mají
značnou výhodu i náskok před těmi,
kteří individuálně spíš zaháleli,“ poukázal Beneš obecně, leč naprosto
pravdivě.
„V herních dovednostech se tréninkový výpadek podepsal samozřejmě
na všech, v tomhle chlapci potřebují
čas. Nejlépe se na hřišti zatím jeví
bratři Lukáš Pírek a Ladislav Pírek
i díky dobré kondiční připravenosti,
velice slušně vypadá také nováček
Jakub Bucher z Mohelnice. Na to, že
doteď hrál jen amatérské turnaje, za
klukama nijak moc nezaostává, a navíc z něj úplně tryská čiré nadšení.
Jestli ustojí psychiku, může z něj být

dost zajímavá posila našeho prvoligového týmu,“ odtušil kouč.
Ovšem kdy by mohly odstartovat
české nohejbalové soutěže 2021 včetně zmíněné 1. ligy družstev mužů
ČR, v níž Prostějované působí, to
nadále zůstává ve hvězdách. „Pořád
se odkládají zápasy, celá kola. A je
otázka, co se vlastně nakonec stihne.
Pokud by vešlo v platnost povolení
venkovního sportování s patnácti
metry čtverečními na jednotlivce,
tak by se v nohejbale daly teoreticky
rozjet i soutěže. Problém však spočívá
v tom, že náhradní hřiště za nepříznivého počasí bývají uvnitř, kde asi nepůjde normálně sportovat mnohem
déle než venku,“ zmínil Beneš další
možnou překážku pro vyhlížený start
zápasového kolotoče.
(son)

PROSTĚJOV Šestnáct přihlášených účastníků okresních soutěží
v malé kopané ČUS Prostějovska
2021 mělo na vybranou ze tří variant, podle jakého hracího systému
pokračovat od nadcházející sezóny.
Nakonec v hlasování klubů zvítězila
jedna ze dvou nových verzí.
„Nejméně hlasů dostala varianta, že se
systém vůbec nebude měnit a vše zůstane při starém. O něco větší zájem vzbudila možnost číslo tři, ale jednoznačně
nejvíc oddíly hlasovaly pro dvojku. Právě tahle verze proto byla schválena a od
letošního ročníku budeme podle ní
hrát,“ prozradil Večerníku předseda výkonného výboru Komise malé kopané
při České unii sportu PV Pavel Kočíb.

Jakou konkrétní podobu tedy okresní
ligy nově dostanou? Družstva budou
pro úvodní fázi celé sezóny (základní
část na jaře) regionálně rozdělena do
dvou skupin. Severozápadní vytvoří
SK Chaloupka Prostějov, 1.FC Laškov, FC Daniels Prostějov, TJ Orli
Otinoves, FK Bohuslavice, FC Zavadilka Prostějov, FC Juniors Hluchov
a TJ Ohrozim, do Jihovýchodní se
zařadí SK Tomek 99 Dobrochov, FK
Vrbátky, SK Kobra Kobeřice, Spojené
kluby Hluchov/Čehovice, SK Mexiko
Víceměřice, SK Dřevnovice, MK Klopotovice a nováček Skalka. Po odehrání základní části bude následovat
podzimní nadstavba o konečné umístění, kdy lepší mužstva z obou skupin

(1. až 4.) vytvoří finálovou grupu o 1.
až 8. místo a horší celky (5. až 8.) se
střetnou o 9. až 16. příčku.
„Teď musíme vytvořit rozlosování
jarní základní fáze včetně určení dějišť
pro jednotlivé turnaje každého kola.
Přesné termíny však můžeme stanovit
až poté, co dojde k většímu rozvolnění hygienických opatření proti šíření
koronaviru tak, aby se malá kopaná
dala na venkovních hřištích pod širým
nebem bez problémů hrát. Chvíli už to
vypadalo, že při povolení dvaceti společně sportujících lidí budeme moci
začít, ale tohle rozhodnutí bylo druhý
den zase zrušeno. Nezbývá než dál čekat a naše soutěže zahájit nejdříve, jak
to půjde,“ konstatoval Kočíb. (son)
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„Sám jsem zvědavý, kolik kluků bude po dlouhé pauze
normálně pokračovat,“ říká kostelecký kouč David Ševčík

KOSTELEC NA HANÉ,
PROSTĚJOV Osm měsíců. Tak
dlouho už jsou bez svého milovaného sportu všichni neprofesionální házenkáři včetně těch
z mužstva TJ Sokol Kostelec na
Hané HK. Jejich hlavní trenér
David Ševčík ale na nic nežehrá, s rozvahou vnímá složitou
koronavirovou situaci a je v očekávání snad již brzkého restartu
přípravy svého týmu.

Marek SONNEVEND
Podle původních plánů předchozího vedení Českého svazu házené
mělo od posledního dubnového
víkendu zahájit dohrávání aspoň
poloviny zápasového programu ve
všech soutěžích dospělých a mládeže 2020/21. Z téhle odvážné
vize však s předstihem sešlo, noví

vedoucí činovníci rozhodli brzy
po volbách o zrušení celé aktuální
sezóny.
„Já osobně jsem tehdy vnímal
nepříznivý vývoj pandemie a po
pravdě jsem si nedokázal představit, že by soutěže šlo vzhledem ke
zdravotním podmínkám v zemi
takhle narychlo rozjet. Bylo by to
asi úplně mimo současnou realitu, proto bylo rozhodnutí svazu
o předčasném ukončení ročníku
jedině správné. Nic jiného dělat
nešlo, což další průběh covidu
u nás jen potvrdil. Teprve teď pomalu dochází k postupnému rozvolňování hygienických opatření,“
řekl David Ševčík Večerníku.
Nejen tvrdému kolektivnímu odvětví znovu chybělo – stejně jako
loni na jaře – to nejpodstatnější,
a sice čas. „Z mého pohledu bylo

zřejmé, že se dohrát soutěže ani
v nějaké dílčí podobě nedalo stihnout. Po natolik dlouhé pauze bez
normálních tréninků by rychlé
naskočení do zápasového zatížení
znamenalo výrazně zvýšené riziko
zdravotních problémů, zranění.
Hlavně amatérští sportovci, kteří
více než půl roku fyzicky nic pořádně nedělali, potřebují aspoň
pět šest týdnů pozvolného návratu
do dřívější formy v rámci rozumně vedené přípravy s postupně se
zvyšující zátěží,“ upozornil Ševčík.
Přesně takovou cestou hodlá se
svými svěřenci jít nyní, až dojde
k většímu uvolnění zákazů umožňujícímu v rámci možností klasické společné tréninky. „Vypadá to,
že alespoň venku by tohle mělo jít
už docela brzo. Byť za cenu dodržování určitých hygienických naří-

zení, která bude muset každý splňovat. My s klukama samozřejmě
vývoj situace pozorně sledujeme
a věřím, že jakmile to reálně půjde,
tak přípravu obnovíme. Máme velkou výhodu ve výborném zázemí,
jež nám dává kostelecký městský
sportovní areál. Můžeme makat na
kondici, pracovat s míčem na venkovním hřišti a věnovat se třeba
i doplňkovým sportům,“ nadhodil
bývalý extraligový (a interligový)
plejer.
Největší úskalí vidí jednoznačně
v obnovování hráčského kádru
do původní podoby, k dřívějšímu
složení. „Upřímně mám nemalé
obavy, kolik kluků se k házené na
té naší výkonnostně-amatérské
úrovni třeba vůbec nevrátí. Někteří mohli za těch osm měsíců
zlenivět a zjistit, že jim pravidelné
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Foto: Marek Sonnevend

sportování ani nechybí. V jiných
případech si manželky, přítelkyně
či partnerky, potažmo děti zvykly
na to, o kolik víc s nimi tráví volného času, a vznikne domácí tlak
na tom kvůli házené nic moc neměnit. Taky je otázka, nakolik se
s chlapama na prvním srazu vzá-

jemně poznáme vzhledem k tomu,
kolik kdo nabral kilo vlastní váhy,“
zasmál se Ševčík s nadsázkou. Mírnou, leč nikoliv přehnanou.
Navzdory velké radosti z blížícího
se návratu k aktivnímu způsobu
týmového života to úplná sranda
rozhodně nebude.
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

ORIENŤÁK ŽIJE aneb plán ČSOS na nejbližší dobu

PROSTĚJOV Celá společnost, sportovní organizace i orientační běh zažily v posledních měsících tvrdou ránu. Český svaz orientačních sportů si uvědomuje význam důležitosti opětovného nastartování celého tuzemského sportu, a tedy i orientačních odvětví.

NÍ
PŮVODNÍ
zpravodajství
jství
pro Večerník
ník

Marek
SONNEVEND
VEND
D

www.orientacnisporty.cz a bude
postupně představován celé členské základně i veřejnosti.
V materiálu jsou popsány projekty
a aktivity, které jsou buď připravovány, nebo dostanou patřičnou péči

v následujícím období. Není to finální sumář všech požadavků, na
základě aktuální situace může dojít
k přidání aktivit, které pomohou
nastartovat orientační běh po pandemii.

Vedení Českého svazu orientačních
sportů se snaží od začátku koronavirové pandemie přizpůsobovat
soutěže i jednotlivé aktivity tak, aby
se dalo v činnosti pokračovat, byť
ve velmi zpřísněných podmínkách.
Zapojuje se také do aktivit, které
sportovní prostředí připravuje, navrhuje připomínky, jedná s Národní
sportovní agenturou. Všichni pevně
věří, že v nadcházejících týdnech
a měsících se situace bude výrazně
zlepšovat, bez omezení se budou
moci konat tréninky i závody.
Co tedy dál? Nesmí nám ujet vlak,
proto Výkonný výbor ČSOS vydal
materiál ORIENŤÁK ŽIJE, který
popisuje aktivity, které bude s dalšími připravovat na podporu orientačních sportů. Tak, aby ukázal,
že orientační běh je bezpečný pro
provozování, jeho organizátoři jsou
pořadatelsky zkušení a jako komunita mohou spolupracovat na řadě
kroků s nejrůznějšími veřejnými institucemi.
Projekt je přitom rozdělen do několika rovin, protože podpora musí být
namířena nejen na vrcholový sport,
ale i na výkonnostní a amatérský pro
neregistrované hobbíky. Celý materiál je k dispozici ke stažení na
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Foto: Pavel Honkyš

akce orientaèního bìhu jedou navzdory covidu
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PROSTĚJOV Orienťák žije, to je oficiální heslo kampaně
paně Českého svazu orientačních sportů zaměřené na restart tohoto přírodního sportu
po skončení pandemie koronaviru. Nejen na tohlee téma zodpověděl
ík Dušan Vystavěl,
několik otázek v exkluzivním rozhovoru pro Večerník
ň člen exekupředseda orientačních běžců SK Prostějov a zároveň
tů.
tivy české i mezinárodní federace orientačních sportů.

Marek SONNEVEND

yy Jaká teď panuje situace pro orientační
běh?
„V současnosti sice stále nemůžeme pořádat
závody nebo tréninky pro více než dvanáct
osob, ale díky tomu, že orienťák je individuálním sportem a většinou probíhá ve zdravém přírodním prostředí, tak existují možnosti, jak se našemu odvětví věnovat i za
současných protiepidemických opatření.
V tomto případě máme velkou výhodu, že
nejsme vázáni na uzavřenou halu a můžeme
sportovat v největší tělocvičně – přírodě.“

yy Existují tedy i nyní možnosti provozovat tento finančně nenáročný sport na
Prostějovsku?
„Společně se Sokolem Plumlov a KOB Konice jsme spojili síly a v lesích na Prostějovsku jsme celkem na osmi místech připravili
tréninkové Areály pevných kontrol. Na
webových stránkách našeho oddílu www.
skprostejov.cz si každý zájemce může zdarma stáhnout mapu s kontrolami i tratěmi
a sám, s rodinou či kamarády si trať proběhnout. Jednotlivá kontrolní stanoviště jsou
označena dřevěnými kolíky. Na našich internetových stránkách je rovněž zveřejněn
krátký návod jak postupovat pro ty, kteří se
s orienťákem ještě nesetkali.“

yy A co vaše aktivity v tréninkové a závodní činnosti?
„Momentálně to vypadá, že všechny celostátní
závody naplánované na květen a červen by se
měly uskutečnit na základě výjimky Ministerstva zdravotnictví a Národní sportovní agentury. Ovšem jak to bude s povolením menších
závodů – krajských a okresních, případně akcí
pro veřejnost – to si musíme ještě počkat.
Nicméně závody připravujeme, abychom
byli nachystaní. A příprava? Tu lze i v současné době provozovat, samozřejmě v omezené
formě. Nicméně věříme, že v květnu dojde
k rozvolnění a budeme se moci vrátit k pravidelným tréninkům zejména pro děti a mládež.
Také jsme si v našem oddílu říkali, že bychom

ještě během květnaa
ěměli uspořádat něájaké propagačně-nábyy
borové akce tak, abyenskou
chom rozšířili členskou
átek nebo kozákladnu. A na začátek
nec letních prázdninn plánujeme
isty tradiční
společně s biatlonisty
ního běhu
Festival orientačního
a letního biatlonu, což je nábomce o tyto
rová akce pro zájemce
outdoorové sporty. Předchozí
hly v Prosdva ročníky proběhly
át bychom
tějově, pro tentokrát
vše chtěli směřovatt na koupaliště ve Stražisku..“
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