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

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

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

mluvčí společnosti Agel provozující 
Nemocnici Prostějov. „Chtěli bychom 
ale požádat veřejnost, aby lidé přichá-
zeli k očkování skutečně na sjednaný 
čas, není třeba mít třicetiminutový či 
ještě delší předstih. Nejoptimálnější je 
skutečně příchod na čas rezervace, aby 
se klienti vyhnuli zbytečnému čekání. 
Zkušenosti ukazují, že zkoušejí přichá-
zet také lidé ‚z  ulice‘ bez objednávky 
a vyptávají se, zda nemohou být naoč-
kováni. To opravdu není možné, očko-
vané jsou opravdu pouze registrované 
osoby s  konkrétním termínem, není 
proto možné naočkovat kolemjdoucí 
bez registrace,“ vysvětluje Miloševská. 
„Po roce pandemie koronaviru se zdá, 
že právě vakcinace je jedinou cestou, 
která nám umožní návrat k normální-
mu životu. Na vybudování očkovací-
ho centra jsme se v Prostějově už řadu 
týdnů připravovali, bezprostředním 
impulsem pro jeho spuštění byla ak-
tuálně naplněná očkovací kapacita ne-
mocnice. Jsme rád, že centrum slouží 
nejen obyvatelům našeho města, ale 
i všem lidem z celého prostějovského 
regionu,“ neskrývá spokojenost Franti-
šek Jura, primátor Statutárního města 
Prostějov. „Rád bych ještě jednou po-
děkoval všem svým kolegům, kteří se 
na přípravě podíleli, zaměstnancům 
společnosti AGEL Středomoravská 
nemocniční i  Olomouckému kraji,“ 
vzkázal.
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Pokles nově nakažených v kraji pokračuje
„V kraji navíc evidujeme o 2 362 aktuálně nemocných 

méně než předchozí týden,“ raduje se hejtman Suchánek
PROSTĚJOV Samé optimistické 
zprávy, jen to nezakřiknout! Pokles 
počtu lidí, kteří v  Olomouckém 
kraji byli pozitivně testováni na 
covid-19, pokračoval i  během 
uplynulého týdne. Sice méně ra-
zantněji, ale přece. A  příznivější 
zprávy přicházejí i z Krajské hygi-
enické stanice v  Olomouci, co se 
týká aktuálně nemocných lidí s ko-
ronavirem. Zatímco v  neděli 28. 
března jich bylo v  Olomouckém 
kraji 9 439, o týden později se je-
jich počet snížil až na 7 177! Je to 
tedy o  2  362 případů méně. „To 
jsou tak pozitivní věci, že by člověk 
snad začal věřit i tomu, že covid-19 
porážíme. Ale buďme trpěliví 
a  nevynášejme raději předčasné 
soudy,“ zůstává opatrným hejtman 
Josef Suchánek. 
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V neděli 4. dubna odpoledne regis-
trovala Krajská hygienická stanice 
v Olomouci už celkem 85 242 pozi-
tivně testovaných osob na covid-19 
v  Olomouckém kraji od začátku 
pandemie. Oproti předchozímu týd-
nu se jedná o navýšení tohoto počtu 
o  2  390 případů, což je ovšem 
o zhruba dvě stovky méně než týden 
předtím. Potěšitelné je, že velmi vý-
razně poklesl počet aktuálně nemoc-
ných lidí, a to o 2 362 na současných 

7 177 z nedělního poledne 4. dubna. 
Nejvíce aktuálně nakažených je 
v  Olomouci (2  010), v  Prostějově 
(946), Přerově (837) a  Šumperku 
(625). V Konici je pak 124 aktuálně 
nemocných lidí s  covid-19. V  Olo-
mouckém kraji bylo vyléčeno z ná-
kazy dosud 76 500 lidí, ale bohužel 
od začátku pandemie registrujeme 
již také 1 507 úmrtí.
Zlepšující se statistiky vývoje náka-
zy covid-19 si pochvaluje hejtman 
Olomouckého kraje. „Když sleduji 
optimistické zprávy o  snižujícím se 
počtu nových případů a  teď hlavně 

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

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

denní nárůst nakažených covidem-19 v olomouckém kraji

Zdroj: KHS Olomouc

50pacientů s covid-19covid-19
V nemocnici

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

ková mluvčí společnosti Agel pro-
vozující Nemocnici Prostějov. 
V prostějovské nemocnici i nadále 
probíhá testování, a to jak PCR vy-
šetřením, tak pomocí antigenních 
testů. Podle mluvčí tohoto zdravot-
nického zařízení během uplynulé-
ho měsíce poklesl také poměr po-
zitivních testů na covid-19. „Naše 
mikrobiologická laboratoř v březnu 
provedla téměř dvanáct tisíc PCR 
vyšetření na přítomnost koronavi-
ru. Zatímco ještě na začátku měsí-
ce činil poměr zachycených pozi-
tivních vzorků téměř 40 procent, 
v  posledním týdnu se pohybuje 
okolo 33 procent. Nemocnice rov-
něž pokračuje v  antigenním testo-
vání veřejnosti. V  březnu absolvo-
valo na prostějovském odběrovém 
místě tento typ testu 4  500 tisíce 
lidí. Záchyt pozitivních vzorků je 
u antigenních testů podstatně nižší 
a v průměru se pohybuje okolo čtyř 
procent,“ vypočítala Miloševská. 
 (mik)

Klesá poměr pozitivních Klesá poměr pozitivních 

testů na koronavirustestů na koronavirus

V „Kasku“ bylo naočkováno už 3 222 osob
„Nemůžeme ale očkovat lidi z ulice bez registrace,“ 

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

V  očkovacím  centru  vydatně  pomáhají  dob-
rovolníci  z  řad  zaměstnanců  prostějovského 
magistrátu.  Ti  u  vchodu  předávají  zájemcům 
o očkování veškeré potřebné informace. 
  Foto: Michal Kadlec

Očkovací centrum ve Společenském domě už dokáže aplikovat vakcíny až 400 
lidem denně.  Foto: Michal Kadlec
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Hasiči a zdravotníci
uctili oběti covidu
PROSTĚJOV Nestává se to často, aby zazněly v České republice na něčí 
počest či památku sirény či zvony. Občas se tak ale děje. Vzpomenout 
můžeme třeba na zvonění po střelbě v Uherském Brodě v roce 2015. 
Také tehdy se ozvaly zvony v Prostějově. Stejně tak i letos. 
Bohužel opět se jednalo o  smutnou 
záležitost. Po celé zemi se rozezněly 
zvony na uctění památky více než 
25  tisíc obětí koronaviru. A  nejen 
zvony. „I my jsme se připojili k pietě 
za oběti pandemie covid-19... Spolu 
se záchranáři Zdravotnické záchran-

né služby Olomouckého kraje jsme 
v  Prostějově spustili ve dvanáct ho-
din sirény našich cisteren i  sanitek,“ 
připomněli krajští hasiči. Celou po-
chmurnou atmosféru pak rovněž 
mohla umocnit minuta ticha, která 
měla akci provázet.  (sob)

Okresní hospodářská komora v Prostějově INFORMUJEINFORMUJE
PROČ MĚNIT ZAVEDENÝ ZPŮSOB TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH

Vláda by místo spekulací o změnách v testování měla zajistit těchto pět věcí:

1. vyhodnotit stávající testování ve fir-
mách a s odstupem dalších dvou týdnů 
zahájit společnou diskusi nad výsledky,
2. stát musí prověřit, zda všechny testy, 
které firmy nakupují podle doporučení 
ministerstva zdravotnictví, jsou dostateč-
ně kvalitní a spolehlivě zachytí pozitivní 
jedince, případně vydat seznam konkrét-
ních doporučených testů,

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

Rádi bychom požádali, aby zástupci vlády 
ocenili chování firem a  jejich zaměstnan-
ců. Situaci řešíme s maximální vstřícností 
a flexibilitou. Cítíme potřebu vládu upo-
zornit, že neustálá politická diskuse 
o  případných plánovaných změnách 
v testování a fungování firem či podezí-
rání zaměstnavatelů a jejich zaměstnan-
ců, působí demotivačně. Zodpovědné 
zaměstnavatele i zaměstnance uráží.
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Svaz průmyslu a  dopra-
vy ČR, Hospodářská 
komora ČR, Konfede-
race zaměstnavatelských 
a  podnikatelských svazů 
ČR a  Asociace malých 
a středních podniků a živ-
nostníků ČR shodně sdě-
lují, že nevidí důvod, proč 
měnit zavedený způsob 
testování ve firmách.


