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PROSTĚJOV Tady je na místě obrovská gratulace!
Sympatický Petr Marák zvítězil v letošním ročníku Ceny
Michala Velíška, kterou od roku 2006 uděluje Nadace Adra
a TV Nova za statečnost při záchraně lidského života. Jako
první člověk z Prostějova tak získal skleněného anděla a oficiálně se tak zařadil do společnosti skutečných
hrdinů všedního dne, kteří nám všem mohou sloužit za vzor.

A získal za to Cenu Michala Velíška...

rubriky
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rychlý
9HĀHUQtN
S odpadem si postojíte
Prostějov (mik) – Fronta až na hlavní komunikaci k čerpací stanici ve
Vrahovické ulici. To byl obrázek nedělního dopoledne, kdy do sběrného
dvora v Průmyslové ulici zamířily
desítky občanů, aby předaly jiný než
běžný komunální či tříděný odpad.
Fronta vozidel čekající na odbavení
nebrala konce a začínala se nafukovat. „Vystál jsem si tady poctivě asi
hodinu a půl, přitom vezu do sběrného dvora jen jeden starý televizor.
Ale furt je to lepší než riskovat tisícovou pokutu za to, že bych tu televizi
nechal někde u kontejneru,“ svěřil se
Večerníku senior z Vrahovic. A měl
pravdu...

Parkovištì nestaèilo
Prostějov (mik) – Zavřené supermarkety během nedělí zřejmě
Prostějovanům moc nevyhovují,
protože si podle všeho nedokáží nakoupit zásoby předem. To
se v plné nahotě ukazuje během
pondělků. Tedy alespoň před
prodejnou Lidl v ulici Újezd to
v pondělí 9. listopadu odpoledne
vypadalo jako v rozzuřeném úle.
„Jedu jinam, není tady kde zaparkovat a uvnitř se stojí fronty i na
košíky a vozíky,“ ulevil si naštvaný
muž z Prostějova. A skutečně. Na
parkovišti v okolí prodejny nebylo kde zaparkovat a uvnitř nebylo
skoro k hnutí.

www.vecernikpv.cz
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Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Prostějovsko není po Česku úplně známé jako místo s množstvím
zajímavých míst. Z těch větších památek jsou známé Čechy pod Kosířem, zámek Plumlov, Národní dům…Až nyní to vypadá, že přichází ta pravá bomba, která se nachází v Bohuslavicích! Jak totiž portál www.mapy.cz objevil,
v obci se nachází červí díra. Záhada, nad níž si vědci už nejednou lámali hlavu,
může mít své vysvětlení právě v malé obci na Konicku. Jak se totiž ukázalo,
z Bohuslavic se dá cestovat do úplně jiných Bohuslavic vzdálených dobře sto
kilometrů. To jsou divy. A co teprve kdyby se v Kostelci na Hané otevřelo podobné časoprostorové okno a mohlo se cestovat do minulosti i budoucnosti
všech zhruba třiceti Kostelců v Česku! Na Hané se zkrátka dějí divy...

Policejní mluvèí to zabalila
Olomouc, Prostějov (mik) – Během uplynulého týdne skončila
ve služebním poměru dlouholetá
tisková mluvčí prostějovské oddělené a následně Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje
Irena Urbánková, kde působí dokonce tohoto měsíce. „Odcházím
ze služebního poměru na vlastní
žádost a děkuji všem novinářům
za dlouholetou skvělou spolupráci,“ napsala i Večerníku Irena Urbánková.

rubriky
Večerníku

FOTO

Agentura
Zákaz vycházení po osmnácté hodině večerní je hodně drsný, nicméně
kvůli zpropadenému koronaviru
zřejmě vládní papaláši nemají jinou
možnost, jak své ovečky, pardon –
občany, ochránit. Stručně řečeno,
prostějovský ministr Blaťák vyhlásil
od zítřka další brutální opatření, do
kterého musel ovšem zapojit i všechny ozbrojené složky ve státě!
„Lidi jsou takoví ovádi, že nedodr-

„7 dnù Veèerníku v kostce“
<CWRN[PWNÚOKUGFOKFP[UGQJNÆFN/CTVKP<CQTCN

•• Pondělí••
Překořeněný život. Říká se, že přestávky jsou kořením života. Nechtěnou
a pořádně dlouhou přestávku si mimo mnoha dalších sportovců dali i hokejoví Jestřábi. Ti se na začátku týdne konečně mohli vrátit na led.
••Úterý ••
Škola života. Existuje nějaká škola pro notorické zloděje? Pokud ano, Radim Lakatoš by z ní určitě nosil samé jedničky. Svoji celoživotní kariéru recidivisty započal již v mladém věku a je téměř jisté, že o změně svého zaměření
neuvažuje. Nelze se pak divit, že se dostal před prostějovský soud, který ho
poslal tam, kde to zná více než dobře.
•• Středa ••
Bez koní. „Každoročně hledám koně, bílého zda má kdos pro mě, abych
sněhem pokryl pláně a mrazem dětské zrudly skráně. Naléhal jsem, jak jsem
mohl, aby sníh si letos pohl. Nakonec jsem sehnal v sáčku kancelářskou sešívačku.“ Tuhle básničku jsem si složil ke svému svátku a pro radost. Bohužel
ani letos žádný z Martinů toho správného koně nesehnal.
•• Čtvrtek ••
Sběratel pokladů. Dobrá písnička vás rozesměje, rozpláče nebo donutí přemýšlet. Podobné lze objevit i v lidové tvorbě. Hledání jejích pokladů zasvětil
podstatnou část svého života JUDr. Jan Poláček. Jeho sbírka Lidové písně
z Hané zachránila spoustu našich písniček, které by jinak nenávratně zmizely. Jan Poláček se narodil přesně před 124 lety.
•• Pátek ••
Paraskavedekatriafobie. Takto „jednoduše“ se nazývá chorobná obava
z pátku 13. Ten je v mnoha zemích považován za nešťastný den. Zcela reálný základ má tato pověra v pátku 13. října 1307. Právě tento den začal
francouzský král Filip IV. Sličný s pronásledováním a zatýkáním templářů,
po kterém následovalo mučení a smrt mnoha z těchto rytířů po celé Evropě a následný zánik řádu.
•• Sobota ••
Volné pole působnosti. Na tento den byly přeloženy strašidelné prohlídky
zámeckého parku. Opatření proti šíření koronaviru však nakonec do parku
návštěvníky nepustila a tak měly nejrůznější běsy v tento den celý park jen
pro sebe...
•• Neděle ••
Cesta bojovníka.. „Cesta úspěchu vede i přes slzy. Sám o tom něco vím!“
Přesně tato slova napsal judista Lukáš Krpálek k fotografii Davida Zaorala
z Prostějova, která se před dvěma lety objevila v galerii na sportovní hale
Sportcentra – DDM. Zatímco mnohé děti se Davidovi plačícímu po prohraném zápase posmívaly, fenomenální judista vše vnímal zcela jinak. Lukáš
Krpálek se narodil přesně před 30 lety.

Na Vrahovickou konečně dojde!
Minulých pět let byla každým rokem vždy odložena dávno naplánovaná rekonstrukce Vrahovické
ulice. Jak ale Večerník zjistil, teď
už opravdu, ale opravdu přijde na
řadu. Olomoucký kraj totiž získal
státní dotaci a podepsal smlouvu
s dodavatelem. V únoru 2021 se
má začít!
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žují skoro nic. Takže, vážení Čecháčci a Moraváčci, chtěli jste to sami!
Vyhlašuji stanné právo a zákaz vycházení z domovů od 18.00 do 6.00
hodin,“ uvedl v přímém přenosu televizní stanice Sliby-chyby ministr
zdravotnictví Honzík Blaťák. Po
něm si na tiskové konferenci vzal
slovo ministr vnitra Hamounek.
„Policisté a strážníci dostali ode mě
pokyn, aby každého, koho spatří
po osmnácté hodině večer venku,
bez milosti zastřelili! Na první
pokus se bude střílet gumovým
projektilem, a pokud po zásahu
nezaleze zasažený občan okamžitě
do svého domácího brlohu, bude

KRIMI
Ü½NGJ

Nechat v odstaveném autě klíčky v zapalování je trestuhodné. Mladý muž z Němčic nad
Hanou se tak nemohl v úterý
odpoledne divit, že mu někdo
cizí do vozidla prostě sedl a ujel
s ním. A bohužel se tato krádež
neobešla beze škod. Automobil
sice akční policisté brzy našli,
ale havarované v příkopu u silnice směrem na Mořice!

15 000
Policisté pachatele také dopadli,
a to ve chvíli, kdy se po nehodě
s kradeným autem snažil z místa
ujet na kole. Samozřejmě také
odcizeném... Majitel vozidla vyčíslil škodu na patnáct tisíc korun
a zloději teď hrozí za dvě krádeže
a řízení automobilu bez patřičného řidičského oprávnění až osm
let za mřížemi.

Pondělí 16. listopadu 2020

proti němu použito ostrých nábojů
ze služebních zbraní. U zesnulých
si pak uděláme čárku, že zemřeli
na covid-19,“ pravil ministr vnitra
Hamounek.
Drsná vyhlášení vládních ministrů
však nijak nekomentoval premiér
Andrej Kakiš. „Nechávám tato rozhodnutí na mých ministrech. Byl
bych ale nerad, kdyby byl zastřelen
někdo z voličů hnutí Ne, bude hůř,“
komentoval situaci velice stručně
premiér Kakiš.
Agentura Hóser zjistila, že pokyn
střílet do lidí nacházejících se večer mimo svůj domov, obdržela
i prostějovská policie. „Nafasovali

jsme jak gumové projektily, tak
opravdové ostré náboje. Věřím,
že nebudeme muset použít zbraň
proti žádnému občanovi Prostějova. Zeptám se jen své tchýně, jestli
náhodou nechce večer na procházku po venku,“ uvedl jeden z prostějovských strážců zákona, který
si z pochopitelných důvodů nepřál
být jmenován.
Za Agenturu Hóser Majkl
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.

DAVID SVOBODA
se narodil 29. června 2005 a trvalé bydliště má
hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
22. října 2020. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od
15 do 16 let, měří mezi 178 až 182 centimetry, má
hubenou postavu, hnědé oči a hnědé vlnité vlasy.

CO NÁS UDIVILO…
První uzavřená školka. Přestože
mateřské školy i přes přísná vládní
nařízení v souvislosti s protiepidemickými opatřeními odolávaly
a mohly být všechny v provozu,
u jedné z prostějovských mateřinek to od minulého týdne už neplatí. Kvůli nákaze covid-19 u některých dětí i členů pedagogického
sboru byla uzavřena
ZACHYTILI JSME

167 400 000

V návrhu rozpočtu města Prostějova pro příští rok se počítá se
stavebními investicemi přes 167
milionů korun. Je to mnohem
méně, než tomu bylo letos.
ZAUJALA NÁS...

KVĚTOSLAVA ŠŤASTNÁ

Foto: internet

Život někdy píše velmi smutné
příběhy. Během uplynulého týdne
zemřela po těžké nemoci zakladatelka a dosavadní ředitelka Domu
domácí péče SANCO.
ZASLECHLI JSME…

„POPRVÉ PO
DESETI LETECH
JSEM VIDĚL
DOMA KVÉST
STROMY...“
Elitní parašutista Dukly Prostějov
Oldřich Šorf promluvil v exkluzivním rozhovoru nejen o své kariéře, ale i specifikách letošní sezóny
ovlivněné koronavirem.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

7/4 °C
Otmar

¶WHUÙ

11/6 °C

Mahulena
Den boje studentů za svobodu
a demokracii

Støeda

11/6 °C

Ètvrtek

9/5 °C

Pátek

8/6 °C

Sobota

8/4 °C

Nedìle

9/4 °C

Romana

DANIEL ŠČUKA
se narodil 14. února 1995 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 21. října 2020. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 25 do 26 let, měří mezi
160 až 170 centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči a černé rovné vlasy.

Alžběta
Nikola
Albert

Cecílie
Zdroj: meteocentrum.cz
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PROSTĚJOV Tak se to potvrdilo! Říjnový zásah po zuby ozbrojeného policejního komanda v Polské ulici v Prostějově byl veden proti vařičům pervitinu. Obyvatelé zchátralého domku stojícího naproti nákupního centra
Haná byli zapojeni do sítě výrobců drog působící rovněž v Přerově a na
Kroměřížsku. Komando v Prostějově přistihlo tři muže, kteří pervitin právě vyráběli. O případu exkluzivně informoval Večerník již v předminulém
vydání, nyní přinášíme rozsáhlé informace přímo z policejních zdrojů. Ti je
kvůli probíhajícímu vyšetřování dlouho drželi pod pokličkou.

PŮVODNÍ
zpravodajství

klikni na
www.vecernikpv.cz

Mìli u sebe i zbraò

Při zásahu v nenápadném domku v Prostějově přistihli kriminalisté tři muže, kteří právě
pro Večerník
pervitin vařili. Výrobu už dokončit nestihli.
„Při čtyřech domovních prohlídkách krimiMartin
nalisté zajistili kompletní varnu pervitinu,
ZAORAL
velké množství chemických látek a další věci
Na tomto případě policejní specialisté ze Zlína potřebné k výrobě drogy. Zajistili také někopracovali několik měsíců! Poslední říjnovou lik kilogramů sušené marihuany a plynovou
neděli pak rozkryli síť výrobců a distributorů zbraň,“ vypočítala Javorková.
pervitinu. Postupně zadrželi 10 lidí, 4 z nich
Organizovaná skupina
putovali rovnou do vazby. Dlouho připravovaný zásah byl naplánovaný na neděli 25. října. Hlavními organizátory výroby pervitinu byli
„V tento den zadrželi v Prostějově, Přerově a na dva muži z Kroměřížska ve věku 37 a 44 let.
Kroměřížsku prvních šest osob, z toho jednu „Další se pak na výrobě různými způsoby
ženu. Další dva muže zadrželi v následujících podíleli, nakupovali a dováželi chemikálie,
dnech a posledního v pátek šestého listopadu. laboratorní skla nebo poskytovali prostory
Při policejním zákroku byly také zajištěny dal- pro výrobu, která probíhala většinou dvakrát
ší dvě osoby v celostátním pátrání,“ přiblížila týdně na nejméně třech místech, která se
měnila. Někteří pomáhali přímo při výroLenka Javorková, tisková mluvčí Krajského
bě tak, že míchali chemikálie, další ze
ředitelství policie Zlínského kraje.
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krýt, byli velmi obezřetní a opatrní, znali standardní metody a postupy policie. „Dvojice
organizátorů má v současné době zákaz řízení
motorových vozidel a z tohoto důvodu využívali k dovozu a převozu materiálů, ale i jejich
dovozu na různé schůzky, další členy skupiny,“
přiblížila dále Javorková.

skončila po sdělení obvinění ve vazbě. Tři
z obviněných už byli v minulosti za drogovou trestnou činnost trestáni. „Přesné množství vyrobeného pervitinu bude upřesněno
znaleckými posudky a následným vyšetřováním,“ připomněla tisková mluvčí.

Do obchodu
s drogami zapletl dceru

Celý zásah byl komplikovanější z důvodu
situace v souvislosti s pandemií koronaviru.
„Všem osobám museli policisté při zadržení
nasadit roušky a další ochranné pomůcky,
změřit teploty a ještě před zásahem zjistit,
zda nejsou v karanténě. Při jedné z domovních prohlídek museli mít všichni zúčastnění vzhledem ke zdravotnímu stavu zadržené
osoby ochranný oděv,“ uzavřela Lenka Javorková.

Vyšetřovatel devět zadržených ve věku od 21
do 56 let obvinil ze zvlášť závažného zločinu
nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za
který jim hrozí až desetiletý trest odnětí
Znali policejní postupy
svobody. Jedinou obviněnou ženou v této
Většina z obviněných jsou uživatelé perviti- kauze je jedenadvacetiletá dcera hlavního
nu. Při své činnosti se snažili trestnou činnost organizátora, která společně se třemi muži
skupiny pak měli za úkol drogu distribuovat
především ve Zlínském, ale i Jihomoravském a Olomouckém kraji,“ přidala policejní
mluvčí ze Zlínska další podrobnosti.

Pøi zásahu mìøili teplotu

SMUTEK V SANCO Šílený mord v Okružní:
Zemřela

Květoslava Šťastná
PROSTĚJOV Velký smutek zavládl nejen v Domě domácí péče SANCO ve Vrahovicích.
Prostějov v minulých dnech opustila další výrazná osobnost. Zemřela totiž zakladatelka
a ředitelka tohoto nestátního zdravotnického zařízení Květoslava Šťastná.
Ještě na konci září tohoto roku obdržela Květoslava Šťastná Cenu města Prostějova za rok 2019. „Byla oceněna její celoživotní péče o seniory, chronicky nemocné pacienty, hendikepované a závislé na nepřetržitém ošetřování,“ chválila Alena Rašková, náměstkyně primátora pro sociální oblast v Prostějově.
Květoslava Šťastná zemřela minulý týden ve svých 59 letech po delší těžké
nemoci. Bohužel nikdo z Večerníkem oslovených lidí nechtěl ztrátu výrazné prostějovské osobnosti nijak komentovat s tím, že rodina zemřelé
si nepřeje jakékoliv medializování této smutné události. „Moc prosím,
máme těsně po pohřbu maminky, zavolejte mi za pár dní,“ omluvila se dcera Květoslavy Šťastné a současná ředitelka Domu domácí péče SANCO
Karolína Tucker.
-X÷VQUNCXC iċCUVP¾ QDFTåGNC %GPW O÷UVC 2TQUV÷LQXC \C TQM Úzký rodinný kruh se s dlouholetou obětavou sociální pracovnicí rozlou\CEGNQåKXQVPÊRÆéKQRQVąGDPÆURQNWQDéCP[(QVQKPVGTPGV čil při smutečním obřadu v pátek 13. listopadu dopoledne. (mik)

Pøipomnìli jsme si

PROSTĚJOV Ten otřesný čin
mají ještě v živé paměti zejména obyvatelé panelového domu
v Okružní ulici, kde ke dvojnásobné tragédii došlo. Připomeňme, že v sobotu 25. července našla
policie v jednom z bytů dvě těla
bez známek života. Třiadvacetiletý mladík a jeho o rok starší
partnerka podlehli střelným zraněním. Dodnes není tento šílený
případ uzavřen!
Ještě během posledního červencového víkendu si kriminalisté byli
jistí, že mladý muž svoji spolubydlící
přítelkyni v pronajatém bytě zastřelil
a poté legálně drženou pistoli obrátil i proti sobě. „Případ šetříme jako
závažný zločin vraždy a následné
sebevraždy,“ potvrdil tehdy Libor

Hejtman, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého
kraje.
Jak během uplynulého týdne Večerník zjistil, šílený mord v Okružní ulici, a také skutečnost, že si vrah okamžitě po činu vzal také svůj život,
není dosud zcela objasněn a vyšetřování i nadále pokračuje. „Mohu potvrdit, že případ ještě není uzavřen.
Čekáme na poslední znalecký posudek, který by měl být vypracován do
konce měsíce listopadu,“ prozradila
Večerníku Marta Vlachová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje. Její kolega Libor Hejtman ještě doplnil, že policie
stále prověřuje motiv, který mladého muže vedl k tak šílenému činu.
(mik)

Den veteránù

Zítra oslavíme 17. listopad, Den boje
za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Státní svátek byl
původně spojen se vzpomínkou na uzavření českých vysokých škol v roce 1939
a deportace nepohodlných studentů do
koncentračních táborů. O šedesát let
později události na pražské Národní
třídě odstartovaly demokratické změny v tehdejším Československu. V obou
případech mladí lidé protestovali proti
totalitnímu režimu neuznávajícímu
základní lidská práva. V roce 1939 za
to mnozí z nich zaplatili svým životem,
v roce 1989 už naštěstí nikoliv. Státní
PROSTĚJOV Jedenáctý listopad je tradičně Dnem válečných
svátek 17. listopadu nám dává příleveteránů. Je to čas uctít památku československých legionářů,
žitost si tyto mladé lidi a jejich oběti
kteří si získali všeobecný respekt během 1. světové války.
připomenout. Díky nim dnes žijeme
v časech svobody, demokracie a také
prosperity. Historie nás učí, že to není „I díky jejich vynikající pověsti mohl po lerovskou říší zla. A v neposlední řadě je
první světové válce vzniknou náš svo- Den válečných veteránů příležitostí ponic samozřejmého.
bodný stát. Také si připomeneme muže děkovat vojákům bojujícím v zahraničFrantišek JURA,RTKO¾VQT a ženy bojující na obou frontách druhé ních misích během posledních desetileUVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX světové války, kteří pomohli porazit hit- tích. I oni nasazují životy za nás ostatní

(QVQYYYRTQUVGLQXGW

a za hodnoty, kterým věříme. Všichni
tito muži a ženy si zaslouží náš respekt
a uznání. A také poděkování,“ vzkázal
František Jura, primátor Statutárního
města Prostějov.
(red)
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Historie Konice, 8ÚUVCXDCMT[VÆJQDC\ÆPWXPGFQJNGFPW

a nebo snad

MHMtVRXĀDVQRVW"

d,UQWLKPÆRTKQTKV[PCRąÊMNCFTGMQPUVTWMEG
5RQNGéGPUMÆJQFQOWq
\FčXQFÿWLGP¾O÷UVGM4Q\GJPCN

6GPVQRQ\GOGMXGFNGCSWCRCTMWX-TCUKEÊEJLGRąKRTCXGPRTQXÚUVCXDWPQXÆJQMT[VÆJQDC\Æ
PW-TGCNK\CEKCNGJPGFVCMPGFQLFG (QVQCTEJKX8GéGTPÊMWC/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

5PÊOGM\TQMWX\JNGFGOMCMVW¾NPÊUKVWCEKVÚMCLÊEÊUGMQTQPCXKTWPCDTCNPCCM
VW¾NPQUVK
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

KONICE Zhruba před dvěma lety
Večerník informoval o tom, že vyšla brožura Konice v datech 1200–
1989. K dostání byla v konickém
informačním centru či v elektronické podobě na webových
stránkách města. Některé snímky
z ní během koronavirové epidemie
nečekaně nabraly na aktuálnosti.
Autorka publikace se v ní zaměřila
na některé klíčové a zlomové momenty z dějin města. Činí tak krát-

Napsáno
SĊHG

15. 11. 2010

kými ukázkami z kronik i vzácnými
dobovými fotografiemi. Kniha obsahuje i snímek z roku 1936, na němž
je zachycena předvojenská výchova
a příprava civilního obyvatelstva
k obraně. Kurzy tehdy pořádali záložní důstojníci, dobrovolné
zdravotní sestry a také učitelé. „Když
se dívám na tu fotku, nechápu, proč
si dnes někteří lidé stěžují na roušky,“
okomentoval snímek s úsměvem
jeden z místních.
(mls)

PROSTĚJOV Prvopočátky snah
o vybudování nového krytého plaveckého bazénu včetně wellnes
vybavení a různých dalších služeb
vedle prostějovského aquaparku se
datují už k podzimu roku 2016. Už
tenkrát na jednání zastupitelstva
tehdejší vedení magistrátu přišlo
s těmito plány, které byly podporovány i ze strany opozice. Dodnes
ovšem není do země ani kopnuto
a připravený pozemek za plotem
krasického koupaliště stále zarůstá
trávou. Proč? Podle aktuálního zjištění Večerníku na to nejsou peníze...
Opravdu horké diskuse na půdě prostějovského zastupitelstva se na toto téma
vedly v letech 2017 a 2018. V březnu
2017 radní oznámili, že ze svých plánů
výrazně slevili. Hlavně v tom, že místo
padesátimetrového bazénu postačí jen

poloviční. „Firma z Chebu, která dělá
projekty na kryté plavecké areály, nám
doporučila, že nejvýhodnější variantou
je krytý ‚plavečák‘ s menším než padesátimetrovým bazénem. Výhodnější
je to v tom, že takový areál by byl lépe
samofinancovatelný. Podle odborníků totiž do takových zařízení chodí na
různé atrakce a do wellness vybavení
spousta rodin s dětmi, ovšem velký
plavecký bazén je využíván jen velmi
málo, jeho provoz je výrazně ztrátový.
Ano, slibovali jsme bazén o délce padesát metrů s osmi plaveckými dráhami.
Ale jelikož hovoříme o projektu za 400
milionů korun a budeme si muset na
tuto investici vzít úvěr, je třeba uvažovat
také o rentabilním provozu tohoto nového zařízení,“ sdělil na jaře roku 2017
Zdeněk Fišer, tehdejší první náměstek
primátorky Prostějova. „Necháváme si

zpracovat i projekt krytého plaveckého
pětadvacetimetrového bazénu s tím, že
na uvolněné místo bychom doplnili raději více vodních atrakcí pro děti a také
další wellnes vybavení. Uvidíme, na
kolik peněz by nás přišla tato varianta,
poté se rozhodneme. Chceme o dvou
možnostech informovat i zastupitele,“
nastínil před skoro čtyřmi lety další
z náměstků Jiří Pospíšil. „Jistotou ovšem i nadále zůstává, že do dvou let by
měl v aquaparku vyrůst nový moderní
krytý bazén,“ dodal ještě na tiskové konferenci rady v březnu 2018 bývalý první
náměstek Fišer.
Přestože během posledních dvou
let Večerník ještě občas při jednáních zastupitelstva tu a tam zaslechl
poznámku o tomto projektu, dodnes se nic nestalo a krytý plavecký
bazén je v nedohlednu. A jaké plány

Podmínka pro vojáka za smrt kamaráda!

Před více než dvěma roky došlo v prostějovských kasárnách k neštěstí. Velmi těžce se zde
zranil voják útvaru speciálních sil, který posléze
v nemocnici zemřel. A zcela zbytečně, dalo by se
říct, po obyčejné klukovině. Dva vojáci se v kasárnách „ze srandy“ a hlavně v opilosti poprali.
A jeden z nich si při vzájemné kočkované zlomil
vaz. Viník tragédie nyní odešel po několika jednáních od prostějovského soudu s tříletým podmínečně odloženým trestem.
„Mohu potvrdit, že dne 21. října byl vyhlášen odsuzující rozsudek, kterým byl obžalovaný J. K. uznán

vinným trestným činem ublížení na zdraví. Spáchal
skutek spočívající v tom, že dne 18. srpna 2008 okolo 22.00 hodin v areálu kasáren před klubem speciálních sil Vojenského útvaru 8280 v Prostějově při
vzájemném pošťuchování přehodil chvatem přes
sebe poškozeného J. N., čímž ten upadl nešťastně
na zem a de facto si zlomil vaz. Jak bylo prokázáno,
z nevědomé nedbalosti způsobil obžalovaný smrt
svého kamaráda. U tohoto trestného činu je trestní
sazba tři až osm let odnětí svobody. Soud se nakonec
rozhodl uložit obžalovanému trest na samé spodní
hranici sazby v trvání tří let, jehož výkon byl odložen

na zkušební dobu čtyř let. Nad obžalovaným byl zároveň vysloven dohled. Během zkušební doby musí
nahradit pozůstalým poškozeného třikrát 240 tisíc
korun,“ uvedl k rozsudku Petr Vrtěl, předseda senátu
Okresního soudu v Prostějově. Jak dodal, rozsudek
není ještě pravomocný.
Otázkou pro nás laiky ale pořád zůstává, kde se
u profesionálních vojáků vycvičených i k zabíjení
vzal přímo v kasárnách alkohol. Velení útvaru speciálních sil už od prvopočátku uvalilo na případ přísné
informační embargo, na otázky novinářů vždy odpovídalo jen velmi stroze a neurčitě.

jak šel čas Prostějovem ...

Partyzánská ulice

má město dnes? Podle současného náměstka primátora pro stavební
investice v Prostějově projekt „nezemřel“, ale... „Byla vypracována studie
na tři varianty bazénu s odhadovanými náklady od 665 milionů korun až
do výše 828 milionů korun. Vzhledem
k této výši, omezeným rozpočtovým
možnostem financování města kvůli
covid-19 a prioritám v investiční výstavbě, kdy je na prvním místě rekonstrukce Společenského domu, a z toho
vyplývající nutnosti zapojení externího financování, se pro rok 2021 s touto
akcí nepočítá. A vývoj ekonomiky na
další období nelze v současnosti vůbec
predikovat,“ reagoval na dotaz Večerníku Jiří Rozehnal.
Zjednoduše řečeno, výstavba nového
krytého plaveckého stadionu v Prostějově zůstává v nedohlednu.
(mik)
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Prostějovští vojáci patří desítky let
k naprosté elitě Armády České republiky. Bylo to tak za komunistů, je
to i dnes. V současnosti právě i o mnoho víc, protože zejména „speciálové“
se účastní mezinárodních vojenských
misí v zemích celého světa. Ale tento případ, který měl soudní dohru
právě před deseti lety, vrhl nejen na
elitní vojáky pořádnou kaňku. Voják, který v opilosti po rvačce „ze
srandy“ vlastně zabil svého kamaráda ve zbrani, vyvázl nakonec s velice
mírným trestem. Je otázkou, zda
by za podobné ublížení na zdraví
s následkem smrti vyvázl s podmínkou normální civilní smrtelník. Ale
budiž, stalo se, a nějaký rozsudek
tehdy padl. Nicméně dodnes nikdo
z kompetentních velitelů nevysvětlil,
kde vojáci v onu osudnou chvíli přišli
k alkoholu...
(mik)

.GIGPF¾TPÊ JQUVKPGE 2CTV[\¾PUM¾ WNKEG D[NC QVGXąGPC X TQEG  RčXQFP÷ LCMQ WNKEG 4CFGEMÆJQ
QFMX÷VPCiVGH¾PKMQXCCQFNKUVQRCFWQR÷V4CFGEMÆJQ 4CFGV\M[)CUUG 5QWéCUPÆRQLOG
PQX¾PÊRNCVÊQFéGTXGPEGPCRQéGUVRCTV[\¾PUMÆJQJPWVÊD÷JGOFTWJÆUX÷VQXÆX¾NM[8TQEG
\FGD[NCRQUVCXGPCMCPCNK\CEGQFXCTQM[RQ\F÷LKWNKEGQU¾\GPCUVTQO[8TQJQXÆDWFQX÷U*CXNÊéMQ
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Vpodvečer během pondělí 9. listopadu vyjížděli strážníci do jednoho
z prostějovských supermarketů, kde
byl ostrahou zadržen muž podezřelý
z drobné krádeže. Strážníci na místě
kontaktovali člena ostrahy. Ten uvedl,
že za pokladní zónou zadržel muže,
který si na prodejní ploše do batohu
vložil zboží v hodnotě 1 198 korun
a s tím se pokusil odejít bez zaplacení.
Dále uvedl, že se stejný zloděj dopustil krádeže i před třemi dny, kdy se mu
podařilo odcizit zboží v hodnotě 954
koruny. Strážníci v podezřelém pachateli zjistili devatenáctiletého mladíka. K oběma skutkům se doznal.

Kamery je usvědčily
Během dvou dnů byly městským
kamerovým dohlížecím systémem
zachyceny dvě osoby odkládající odpad vedle kontejneru v okrajové části
města. Po zhlédnutí záznamu a využití
místní znalosti okrskových strážníků se
podařilo podezřelé osoby identifikovat. V prvním případě předminulou
sobotu 7. listopadu na místo přijela
čtyřiatřicetiletá žena, která z vozidla
vyložila pytel s odpadem. Druhý den
se naprosto stejného jednání dopustil
osmatřicetiletý muž. Rovněž byl ze
záznamu poznán okrskářem. Tím, že
odložili odpad mimo místa k tomu
určená, jsou obě osoby důvodně podezřelé z přestupku dle zákona o odpadech. Za jejich protiprávní jednání jim
u správního orgánu hrozí pokuta do
výše 50 000 korun.

Pomoc v nesnázích

Strážníci městské policie opět pomáhali nemohoucím osobám. V prvním
případě se v úterý 10. listopadu po půl
čtvrté ráno na linku 156 obrátila žena
s tím, že slyší volání o pomoc vycházející ze stoupaček v bytě. Žena uvedla,
že její manžel šel zjistit, ze kterého bytu
volání vychází. Na místo byla vyslána
hlídka. Volání ženy slyšela i další sousedka. Ta měla i klíče od bytu, ze kterého se volání ozývalo. Po odemčení
dveří byla uvnitř zjištěna pětasedmdesátiletá žena, která upadla na toaletě
a nemohla sama vstát. Žena zraněna
nebyla a přivolání zdravotní pomoci
odmítla. Ve čtvrtek 12. listopadu dopoledne strážníci řešili podobnou situaci.
V tomto případě pomáhali devadesátiletému muži, který v bytě upadl z invalidního vozíku. Ani tentokrát se senior
při pádu naštěstí nezranil. Dotyčný byl
posazen zpět do vozíku. I on lékařskou
pomoc odmítl. Za dva dny se situace
opakovala. Tentokrát starší muž upadl
z postele a opět lékařské ošetření odmítl. Po zvednutí a usazení do křesla
byl ponechán v péči manželky.

Čokolády si
už nevychutnal
Minulý čtvrtek 12. listopadu před dvacátou hodinou bylo přijato oznámení
o pokusu krádeže čokolád v supermarketu nedaleko hlavního vlakového
nádraží. Před prodejnou byl spatřen
podezřelý muž. Jakmile uviděl služební vozidlo městské policie, nasedl na
kolo a začal ujíždět. Strážníci dotyčného pronásledovali a zanedlouho se jim
ho podařilo zadržet. V podezřelém byl
zjištěn devatenáctiletý mladík, k pokusu krádeže v obchodě se doznal. Dále
uvedl, že ujížděl, jelikož již byl dříve
odsouzen. Na místo byla přivolána
Policie ČR, která si celou záležitost převzala k dalšímu šetření.

Policistům uvízla v síti velká ryba,
hrozí jí osm let kriminálu

PROSTĚJOV Je vůbec možné, aby se někdo během pouhých
tří měsíců dopustil takové porce trestných činů? Bohužel je! Více
než šest desítek vloupání má na svědomí recidivista, kterého
minulý týden zatkli prostějovští kriminalisté. Mladý poberta se
po výsleších přiznal k desítkám vloupání do vozidel na různých
místech Prostějova i v celém regionu, stejně tak k vloupáním
do prodejen či na zahradu u rodinného domu. A jelikož většinu
těchto zlodějen muž páchal v době vyhlášeného nouzového
stavu, hrozí mu tím pádem i extrémně vyšší trest.

Michal KADLEC
Mladý recidivista toho má na svědomí opravdu hodně. „Z trestných
činů krádeže, porušování domovní
svobody, poškození cizí věci a neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku
viní prostějovští kriminalisté devětadvacetiletého muže z Prostějovska. Těchto skutků se měl podezřelý
dopustit v období od srpna do října
tohoto roku v Prostějově a několika obcích jihovýchodním směrem
od Prostějova,“ uvedl pro začátek
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství policie Olo-

mouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
V uvedeném období se zadržený
chlapík měl vloupat do 48 zaparkovaných vozidel, devíti různých
provozoven a na jeden pozemek
u rodinného domu. „Do vozidel
i provozoven vnikal většinou hrubou
silou, na pozemek u rodinného domu
v Bedihošti pak vnikl po překonání oplocení. Ze zahrady rodinného
domu odcizil jízdní kolo, z provozoven většinou peníze a z vozidel
elektroniku, oděvy, tašky či nářadí.
V několika případech při vloupání nic
k odcizení nenašel a do dvou vozidel
a jedné provozovny se mu ani s pou-
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žitím násilí proniknout nepodařilo.
Výše způsobených škod byla dosud
vyčíslena na bezmála šest set tisíc korun. Celková výše škod se však dalším
šetřením bude upřesňovat a bude určitě vyšší,“ zdůrazňuje Kořínek.
V rámci prověřování uvedené trestné činnosti se kriminalistům podařilo zjistit, že dalších pěti vloupání
do objektů se obviněný muž měl
dopustit také ve spolupráci s dvaatřicetiletým komplicem z Prostějova.
„Společně způsobili škodu dosud
vyčíslenou na dalších bezmála třicet tisíc korun. Také tento muž byl
pro své jednání obviněn, a to z pře-

činu porušování domovní svobody
a zločinu krádeže,“ podotkl policejní mluvčí. „Pod tíhou důkazního
materiálu, který proti obviněným
shromáždili kriminalisté ve spolupráci s policisty místně příslušných
obvodních oddělení, obviněným
nezbylo než se k činům přiznat. Uvedeného jednání se dopustili přesto,
že byli v minulosti pro obdobnou
trestnou činnost již pravomocně odsouzeni. S přihlédnutím k trvajícímu
nouzovému stavu jim za uvedené
jednání v případě odsouzení hrozí
trest odnětí svobody na dvě léta až
osm let,“ uzavřel František Kořínek.
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Policie vandala z Vrahovic Alkoholička skončila
0XæSRKĆHxRYDOVYRMLPDQæHONX

U<OÁHI@QTKµOM<G<
PROSTĚJOV Nějaký čas je už ve
Vrahovicích klid, ovšem běsnění
zatím neznámého gaunera, který
v různých ulicích této příměstské
části Prostějova poničil desítky
osobních nebo dodávkových aut,
nemá stále tu potřebnou zlatou
tečku. Policie totiž po vandalovi
stále pátrá.
Zatím nedopadený darebák v největším měřítku řádil během dvou posledních zářijových dní, kdy v ulicích
J. Suka, Jano Köhlera, I. Olbrachta, kpt.
Nálepky a Vrahovické vrypy a škrábanci poškodil karoserie u 17 zaparko-

vaných vozidel. Škoda míří do desítek
tisíc korun. Podle místních však počet
poničených aut bude několikanásobně vyšší, protože ne všichni poškození
motoristé škody nahlásili. Vandal pak
udeřil ještě ve třech případech v polovině října, ovšem stopa nutná k jeho
vypátrání je stále slepá.
„Ve věci je stále konáno prověřování,
ale podezřelého se dosud nepodařilo vypátrat. Jakoukoli informaci od
veřejnosti samozřejmě i nadále rádi
přijmeme,“ sdělil minulý pátek Večerníku František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství policie

Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
O celou kauzu se živě zajímá také vedení prostějovského magistrátu, které
ještě nedávno uvažovalo o vypsání
odměny pro toho, kdo policii přivede
na stopu vandala. „Vím, že policisté
stále prověřují informace, které se
jim podařilo získat od vrahovických
občanů. Bližší podrobnosti ale vzhledem k pokračujícímu vyšetřování
sdělit nemohu. Věřím ale, že vandal
bude nakonec dopaden,“ poznamenal Jiří Rozehnal, náměstek primátora
Statutárního města Prostějov. (mik)

PROSTĚJOV Složité životní chvilky prožíval zřejmě muž z Prostějova, jehož manželka propadla
alkoholu. Během minulé středy
manžel navíc nahlásil policistům
její zmizení. Po krátkém pátrání
byla žena nalezena. Jelikož ale měla
značně popito a zle dorážela i na
muže zákona, skončila v poutech
na záchytce.
„Ve středu jedenáctého listopadu jsme
před dvaadvacátou hodinou přijali
oznámení pětapadesátiletého muže
o tom, že pohřešuje svou o rok mladší
manželku. K ženě uvedl, že v poslední
době ve větší míře požívá alkohol a on
má nyní obavu o její život,“ sdělil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.

v poutech!

Policisté ženu asi o hodinu později
vypátrali v prostějovském bytě její známé, která ji do bytu původně pozvala,
ale později se dámy nemohla zbavit.
„Žena neuposlechla výzvy policistů,
aby byt opustila, a hrubě se na policisty
obořila. Z důvodu ochrany okolí i ženy
ji policisté na místě s využitím donucovacích prostředků hmatů a chvatů zajistili a k vystřízlivění umístili do protialkoholní záchytné stanice. Provedenou
dechovou zkouškou u ní změřili hodnotu 2,98 promile alkoholu v dechu,“
přidal Kořínek s tím, že pro své jednání
je žena podezřelá z několika přestupků
proti veřejnému pořádku. Za ty jí hrozí
pokuta až do výše 10 000 korun. (mik)
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PROSTĚJOV „Zůstala jsem úplně bez peněz, neměla jsem ani
na autobus,“ takto vzpomínala sedmašedesátiletá seniorka
z Hluchova na chvíle, když zjistila, že jí z nákupního košíku zmizela její kabelka. Za krádeží v Albertu u prostějovského nádraží
stanul uplynulé úterý cikánský recidivista Radim Lakatoš před
prostějovským senátem. Soudci při této příležitosti přiznal, že
„čórky“ jsou celoživotním způsobem jeho obživy. Před sedmi
lety přitom dokázal s kabelkou ukrást i 1,3 milionu korun. Za po- změní. Minulé úterý byl obžalován soud již ovšem tak shovívavý neslední krádeže se do vězení vrátí na dva roky. Večerník sledoval z toho, že letos v červenci v Albertu byl. „Polehčující okolností je, že
u prostějovského nádraží okradl se- jste poškozené prostřednictvím
líčení přímo v síni Okresního soudu v Prostějově.

Recidivista Radim Lakatoš si před lety
u Kauflandu přišel na 1,3 milionu korun

v Audi A6 a Volkswagenu Touareg.
Hned poté začali ve velkém kupovat drogy i zlato a chodit do heren.
Bankovky rozdávali na všechny
strany. Než na ´Rozhonku´ doraziMartin
li policejní zakuklenci z Brna, rodina Lakatošova dokázala všechny
ZAORAL
peníze utratit,“ vzpomínal před
Osmatřicetiletý Radim Lakatoš pa- lety exkluzivně pro Večerník mnotří mezi členy rozvětvené rodiny hokrát trestaný Robert Horváth
obývající nechvalně známý dům zvaný „Štika“.
v Rozhonově ulici. Jeho čelným
1DVYRERGČ
představitelem je romský aktivista
od února
Ladislav Lakatoš, jehož je Radim
synovcem. Je tomu už sedm let, co Za to a další četné krádeže byl Raspolečně se svojí tehdejší přítelkyní dim Lakatoš odsouzen do vězení na
a celou početnou bandou vyrazili šest a půl roku. Propuštěn byl konke Kauflandu do Vyškova. „Vyjeli cem letošního února. Bylo jasné, že
starým Mondeem. Zpátky se vrátili ani takto dlouhý trest vězení jej ne-

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

niorku, která se z Hluchova vypravila do Prostějova na nákupy. Využil přitom její nepozornosti a vzal
ženě kabelku, kterou nechala zavěšenou na madle nákupního košíku.
Z ní vybral všechny peníze a také se
pokusil zneužít její platební kartu.
Na mnoho peněz si však tentokrát
nepřišel, celková škoda byla vyčíslena na tisíc korun.

Vybírá si
VQDGQRXNRĜLVW
Nebyl to přitom první podobný
případ od únorového propuštění.
Již v průběhu letošního roku byl
odsouzen za to, že u supermarketu
v Havlíčkově Brodě okradl další
seniorku. Za to dostal trest veřejně
prospěšných prací. Prostějovský

vašeho advokáta uhradil škodu
a že jste se k činu přiznal. Jako přitěžující se jeví fakt, že si očividně
vybíráte starší ženy, které jsou pro
vás snadnou kořistí, a také to, že
krádeže jsou dlouhodobým způsobem vaší obživy,“ shrnul soudce
Petr Vrtěl, který Lakatoše poslal na
dva roky do vězení.
Kuriózní bylo, když sám recidivista
ve své závěrečné řeči prosil o „poslední šanci“. „Poslední šance je od
toho poslední, že se dává pouze
jednou a naposledy. Dávat vám po
desáté poslední šanci by postrádalo
jakýkoliv smysl,“ reagoval na tuto
prosbu Vrtěl.
Rozsudek dosud není pravomocný, obžalovaný si ponechal lhůtu
pro možnost odvolání.
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QFEJ[EGPPCRQNPÊEGUV÷TGCIQXCND¾\NKX÷PCLCMÚMQNKXRQJ[D
éNQX÷MC0[PÊLG\P÷LHGw¾MUMQPVCMVPÊRQXCJQW/WUÊUGLGwV÷
PCWéKVJ[IKGPKEMÆP¾X[M[0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PCX÷VwKPW
RUčPGTGCIWLG8JQFPÚMF÷VGO

HAKIMEK

LGUGFOKNGVÚCåFGXÊVKNGVÚXGNMÚMąÊåGPGEXGNMÆJQX\TčUVW$Q
JWåGNUK\CUXčLåKXQVPG\CåKNPKER÷MPÆJQ,CMOKNG\ÊUM¾Fč
X÷TWRCMLG\P÷LPGMQPGéPÚOC\GN8JQFPÚMFQOGéMWUG
\CJT¾FMQW5HGPMQWUGUPGUGDG\RTQDNÆOWPCXQFÊVMWEJQFÊ
R÷MP÷PGVCJ¾8JQFPÚMF÷VGO
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WåVCMPGRQUNQWEJCLÊ0GPÊXJQFPÚFQD[VWWOÊDÚVJNWéPÚ
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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.

LGQDąÊMUP÷åPÚOUTFÊéMGOCURą¾VGNUMQWCX[TQXPCPQWRQ
XCJQW/KNWLGRQJ[DCPGUP¾wÊPWFW8JQFPÚRTQCMVKXPÊJQ
éNQX÷MCwċCUVPÚDWFGPC\CJTCF÷8\JNGFGOMXGNKMQUVKFQ
M¾åGKRQą¾FP÷\CV¾JPQWVXJQFPÚRTQVQJQMFQLGLFQM¾åG
WFTåGV8JQFPÚMF÷VGO

KAM S ODPADEM

www.vecernikpv.cz

zabezpečené skládky nebezpečných
odpadů.
Odpad se hodnotí jako nebezpečný, jestliže je splněno alespoň jedno
z kritérií pro uvedené nebezpečné
vlastnosti odpadů během jejich odstraňování: výbušnost, oxidace, hořlavost, dráždivost, škodlivost zdraví,
toxicita, karcinogenita, radioaktivita, žíravost, infekčnost, tendence
uvolňovat toxické nebo vysoce toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami, schopnost
uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí.
Celková produkce nebezpečných
odpadů v ČR je podle ČSÚ odhadována na 1,4 mil. tun. Některé z nebezpečných odpadů je možné recyklovat. Jiné se recyklovat nedají, nebo
dokonce nesmějí, a musejí se spálit
ve spalovnách nebezpečných odpadů. Popřípadě jinak odborně likvidovat. Zatímco třídění klasických
odpadů z domácností je jednoduchá
věc, s nebezpečnými odpady je to
složitější. Komu by se chtělo nosit
do sběrného dvora plechovku od
ředidla? Nebo zbytky čisticích prostředků, olejů a repelentů. Ale vynásobte si toto číslo počtem obyvatel
vašeho města a jsme hned úplně jinde. Nicméně nejvíce nebezpečných
odpadů vzniká v průmyslu.
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V době, kdy jsou jako nebezpečné odpady značeny i některé
čisticí prostředky, není tomuto
druhu odpadu věnována patřičná pozornost a mnoho lidí
netuší, jak s takovým odpadem
zacházet. Pokud máte láhev od
čističe, nebo jinou drobnost,
nelamte si hlavu. Vhoďte to do
směsného odpadu.
Jinak lze v Prostějově v provozních
hodinách nebezpečný odpad odevzdat do sběrného dvora v ulici
Anenská č. 11 a ulici Průmyslová

v Prostějově. V okrajových částech
města Prostějova je organizován
dvakrát do roka svoz.

I VY DOMA MÁTE NEBEZPEČNÝ ODPAD Kam v Prostìjovì vyhodit
QHEH]SHçQØRGSDG

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 redakčDěkujeme za pochopení! Redakce
ně zpracovaný obrázek.
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

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

BLAHOPØEJEME!!!

Vítejte na svìtì

Fotografie narozených miminek pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice
Prostějov. Jestliže již maminku v pokoji nezastihneme, můžete nám zasílat své snímky i s potřebnými údaji na e-mailovou adresu: miminka@vecernikpv.cz.
Nádavkem pak všem rodičům zašleme jako poděkování dárek - přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním. PROSTĚJOVSKÝ Večerník - Myslíme i na vaši budoucnost!
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výrobky z azbestu

zářivky, úsporné žárovky,
rtuťové teploměry, tonery

Firma FCC Prostějov, která poskytuje komplexní služby odpadového hospodářství v Prostějově
a okolních městech a obcích, si připomíná 20 let od svého založení.
Její působení se nese především ve
znamení rozšiřování a modernizace techniky a s ní spojených poskytovaných služeb.
„Paleta služeb, kterou FCC Prostějov
ve městě a okolí zajišťuje, je velmi
pestrá. Zahrnuje komplexní nakládání s odpady, údržbu komunikací
a související činnosti, správu hřbitovů, péči o městskou zeleň včetně
krajinářské tvorby. Provádíme však
též realizace dětských hřišť, spravujeme botanickou zahradu,“ vysvětluje
ředitel firmy Štěpán Špaček. „Nyní
společně s vedením statutárního
města Prostějov připravujeme modernizaci a rozšíření parkovacího systému v Prostějově. Cílem je instalace
a provoz navigačního systému, který
bude obyvatelům i návštěvníkům
města poskytovat informace o obsazenosti klíčových parkovišť,“ dodává.
Oblast, kde společnost FCC Prostějov zajišťuje svoz odpadu, se v uplynulých letech značně rozšířila. Kromě města Prostějov zahrnuje desítky
obcí v regionu. I proto je průběžně
doplňována a modernizována technika. Zásadní modernizace vozového
parku se uskutečnila především v posledních třech letech, kdy se celková
investice vyšplhala k šedesáti milionům korun.
Zakoupen byl například též elektrický komunální vysavač Glutton využívaný k úklidu centra města. Pracovníci, kteří doposud úklid prováděli

ručně, se tak mohli přesunout do
okrajových částí města. Komunální
vysavač je poháněn elektřinou, jeho
chod je navzdory velkému sacímu
výkonu velmi tichý a v případě potřeby může být k úklidu nasazen i ve
večerních hodinách.

Na jaře 2012 otevřela společnost FCC
Prostějov odpadové centrum určené
občanům Prostějova i okolních obcí.
Zařízení na sběr a výkup odpadů doplnilo městský systém nakládání s odpady o provozovnu sloužící především
živnostníkům a podnikatelům.

Tematika nebezpečných odpadů se netěší takové publicitě
jako recyklace. To především proto, že nebezpečné odpady nejsou
žádná sranda a málokomu by se
chtělo děsit veřejnost sedící před
televizními obrazovkami. A to je
škoda, protože nebezpečný odpad se jmenuje nebezpečný především proto, že je nebezpečný.
A veřejnost by se o tomto nebezpečí měla dozvědět a následně se
začít rozumně chovat.

pronájmy reklamních ploch
realizace firemních navigačních systémů na sloupech veřejného osvětlení
pronájmy reklamních ploch typu HORIZONT pro krátkodobé reklamní akce
pronájem reklamních ploch na silničních nadjezdech nad komunikací E462






Průmyslová 4407/1b, 796 01 Prostějov
Tel.: + 420 582 302 740
E-mail: prostejov@fcc-group.cz, www.fcc-group.cz

Oddělení služeb
zákazníkům
pondělí - pátek
6:00 - 16:00

údržba a opravy komunikací, dláždění chodníků
svislé a vodorovné značení (včetně balotiny)
strojní a ruční čištění komunikací a chodníků, letní i zimní
dovoz vody cisternou, kropení
údržba a opravy veřejného osvětlení
sadovnická a krajinářská tvorba
komplexní rozvojová péče o zeleň
arboristické práce, rizikové kácení stromů, štěpkování větví
drobné stavební úpravy – parková cestní síť, realizace dětských hřišť, mobiliáře a jejich
následná údržba











FCC Prostějov, s. r. o.

svoz a odstranění komunálního a nebezpečného odpadu
svoz a odstranění průmyslového, velkoobjemového a živnostenského odpadu
odvoz a odstranění stavebních odpadů
kontejnerová doprava (velikost kontejnerů od 3m3 do 40m3)
dovoz stavebních materiálů
prodej kontejnerů a nádob
likvidace černých skládek









Nebezpečný odpad je takový odpad, který je
zároveň nebezpečným materiálem.
Vykazuje nebezpečné vlivy směrem
ke zdraví lidí a zvířat a životnímu
prostředí všeobecně. A při manipulaci s ním hrozí nebezpečí, které
vychází z jeho vlastností. Není s ním
proto legálně možné nakládat jako
s běžným komunálním odpadem.
Nesmí se ukládat na běžné skládky
ani spalovat ve spalovnách komunálních odpadů. Likviduje se buď ve
speciálních spalovnách nebezpečných odpadů, nebo ve specializovaných firmách, nebo se ukládá na
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Poskytované služby

veškerá další chemie
z dílen mladých chemiků a pyrotechniků

autovraky

akumulátory

staré a nepoužité léky,
odpady z nemocnic
(jsou často infekční)

PVC (instalatérské trubky, linoleum, některé
dětské hračky, lékařské
nástroje, apod.)

térový papír

obrazovky monitorů, televizí (možná i radarů),
chladničky (ve své podstatě veškerá elektronika,
mobily

zbytky barev, laků, ředidel,
odmašťovadel, olejů, lepidel, nemrznoucích směsí

zbytky čisticích prostředků z domácností

repelenty

zbytky umělých hnojiv,
herbicidů, pesticidů a mořidel (zahrádkáři jistě znají)
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Kam s ním? Tento problém řešil už Jan Neruda ve svém
slavném fejetonu, ve kterém psal o tom, co
si počít se starou slámou ze svého slamníku. Zbavit
se odpadu může být občas pořádně zapeklitá záležitost.
Zažijete při tom věci, které sice mohou být i k smíchu, ale pokud
je právě prožíváte, rozhodně se bavit nebudete. Abyste se takovým
ošemetným situacím vyhnuli, přináší vám PROSTĚJOVSKÝ Večerník
tuto tematickou dvoustranu.
Texty připravil: Martin Zaoral
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Je podzim. Máte-li pocit, že jsem se
právě probudil z umělého spánku,
není tomu tak. V současné situaci je
sice trochu obtížnější vnímat zcela
obyčejné věci, ale s trochou nadsázky
se lze dobře orientovat podle pořadí vlny koronaviru. Máme druhou,
musí tu být podzim.
Pokud bychom byli v soutěži „Co na
to Češi“, a dostali bychom otázku,
co je nejcharakterističtějším znakem
tohoto ročního období, pak bychom
konstatováním, že padá listí ze stromů, možná trefili onen příslovečný
top. A protože učitelé neváhají ani
při distanční výuce, na kterou si děti
z pohodlí vlastního obýváku či pokojíčku už nadmíru zvykly, zadávat
obvyklé úkoly, dostali jsme za úkol
vypracovat jakýsi herbář z listů stromů vyskytujících se na území našeho
města. Tedy úkol dostaly dcery, ale
jaksi do realizace spadla celá rodina.
Není žádným tajemstvím, že listy se
nejlépe sbírají v parku. Procházeli
jsme tedy za tím účelem ten asi nejznámější, Smetanovy sady. Našli

www.vecernikpv.cz

FEJETON
TOMÁŠE KALÁBA

publicistika

Vůbec mě to nepřekvapilo, protože od začátku, co je Miloš Zeman
prezidentem České republiky,
jsem tvrdil, že horšího jedince si
našinec za hlavu státu už zvolit
nemohl. Přesto mě nedávné výroky o blbečcích, kteří ho kritizují,
a o tom, že během koronavirových
opatření zkrachují jen neschopní
podnikatelé, opět zvedly ze židle.
Tato peprná slova senilního a pomstychtivého staříka padla totiž
pár dní poté, co Hrad požádal vládu o navýšení rozpočtu o 215 milionů korun kvůli tomu, že vlivem
pandemie nemá takové tržby ze
vstupného... Zkrachuje tedy i neschopný hradní pán? Těžko… Pan
premiér Babiš ho totiž nutně po-

jsme tam spoustu věcí a nejen listy.
Za pěkného počasí byly některé lavičky obsazeny prostějovskou omladinou, moderní terminologií teenagery, kteří se tam tak v půltuctovém
počtu družně bavili a popíjeli, věřme,
že nikoli alkohol. Holt sociální kontakty jsou sociální kontakty. Omezení pohybu? No problem.
Nejde samozřejmě jen o ně, ještě
horší jsou skupinky pravidelných
konzumentů „lahváčů“ a dalšího lacinějšího alkoholu. Ti všichni dostali
jednoho pátečního rána větší chuť
do života a není divu. Když přišel
zkušený epidemiolog a bývalý plukovník na post šéfa zdravotnictví,
považoval jsem to za nevyhnutelný
tah, který by mohl potlačit neskutečný populismus vládnoucí garnitury,
která neváhala ve svých důsledcích
obětovat desítky životů kvůli volebnímu výsledku. I člověk s obyčejným
selským rozumem si mohl spočítat,
proč asi v průběhu září vládla okázalá nechuť k jakýmkoli významnějším restrikcím.

Chvíli to vypadalo nadějně, přes
jistou společenskou nechuť přišla
(pozdě) nevyhnutelná tvrdá opatření. A pak se ráno probudíte a zjistíte,
že si onen lampasák v záloze zajde
s jedním profláknutým Prostějovanem na úplně naivní schůzku do (zavřené) restaurace, a ještě k tomu s ležérním přístupem k nošení roušek.
„Proč nemají roušky, když nám
paní učitelka ještě připomínala, jak
se máme přes prázdniny chránit?“
obrátily se na mě holky s celkem logickou otázkou. Jak chcete donutit
pubertální mládež a koneckonců
kohokoli jiného, když vidí tak zavrženíhodný příklad politika, který
ještě několik hodin předtím vykládá
lidem v televizi, co všechno musí ve
vlastním zájmu dodržovat a jak je
nutné se uskrovnit.
O vrcholných politicích v našich zeměpisných šířkách za posledních dekády opravdu nemám valné mínění.
Lidská podstata má ovšem to, čemu
říkáme iluze, ráda. Zase jsem o další
z nich přišel...
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ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA
učitelé či vojáci, ale všichni, kteří jsou
schopni přijmout fakt, že jiní lidé mají
jiné zkušenosti a názory. Ale jsou takoví vůbec mezi námi? Jak se vlastně
takový demokrat pozná? Nejlépe je
to dle mě vidět v případě, pokud jeho
samého nazvete hlupákem či jiným
řekněme alternativním výrazem. Jaká
je v tomto případě jeho adekvátní
reakce? Rána pěstí? Hádka? Rozčilování se? Žaloba? Či snad pomsta? Ale
kdeže! On sám si následně společně
s Votairem řekne – sice s vámi nesouhlasím, ale vždy budu hájit vaše právo
tento názor veřejně zastávat...
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na soulož se svou vlastní matkou. Ač
se to člověku může zdát už dost „přes
čáru“, tehdejší nejvyšší soud jednomyslně rozhodl ve prospěch Larryho
Flynta. Vydavatel pornografie, muž,
který nedokončil ani základní školu, se
tak paradoxně stal jedním z největších
bojovníků za nedělitelnost práva na
svobodu slova zaručenou prvním dodatkem Ústavy Spojených států.
a Facebooku očividně tento
dodatek neplatí. Svědčí o tom
mimo jiné i případ Donalda Trumpa.
Přitom prezident nenapsal nic tak pobuřujícího či očividně lživého. Vždyť
nezpochybnitelným faktem je, že chřipka stejně jako covid má na různé lidi rozdílný vliv. Takže stejní lidé, kteří covid
prodělali bez příznaků, mohli být třeba
před rokem kvůli chřipce na pokraji
života a smrti. To samozřejmě neznamená, že to tak bude u každého. Proč
však proboha komukoliv zakazovat
hovořit o jeho vlastní zkušenosti?

emá cenu někoho takto neomaleně omezovat. Lidé si stejně
sami vyberou, čemu chtějí věřit. Podobné kroky pouze nahrávají nejrůznějším
paranoidním „popíračům“ tvrdícím, že
za vším kolem koronaviru stojí zájmy
mocných a bohatých vedených touhou
omezit naši svobodu. Následně například Bill Gates musí vyvracet takové
krkolomné teorie tvrdící, že chce prostřednictvím vakcín proti koronaviru
implantovat do lidských těl elektronická
zařízení... Facebook se dosud profiloval jako „nejdemokratičtější“ médium, které podporuje přirozenou
pluralitu názorů. Dlouhodobě se
však jeho správci chovají způsobem,
který by jim nejeden totalitní vládce
mohl závidět. Využívají k tomu přitom
síť konfidentů připravených kdykoliv
nahlásit „nevhodný“ příspěvek. V případě koronaviru a Donalda Trumpa
se lidé, kteří „dohlíží“ na jeho obsah,
skutečně odkopali. Jejich snaha v „boji
proti dezinformacím“ bude nepochybně více než kontraproduktivní a povede
mimo jiné k masivnímu utvrzování lidí
v takových nesmyslech, že to v historii
nemá obdoby.
o vše nasvědčujeme tomu, že se
demokracie v té podobě, v jaké
ji známe, skutečně ocitla na křižovatce.
Protože ji netvoří výhradně politici,
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Sportovištì beze sportu. Páni radní, nebuïte sobci
Ozývám se jako člověk, který celý svůj život spor- tovním střediskům různých sportů. Ale tito lidé mohlo by zde být WC, je tam voda, takže by se
tuje, mám to zažrané pod kůží! A to díky lidem, se musí pokusit nechat naočkovat pohyb pod mohla postavit drobná umývárna. Takové zařízekteří mne ke sportu přivedli – sokoli, různí dob- kůži do dušiček dětí od raného mládí, dokud ní může věnovat každá trochu větší firma, stačí ji
rovolníci, kteří se díky několika fabrikám, jež jim jsou tvárné. Jsem strašně smutný, když vidím tato jen oslovit.
to umožňovaly, mohli věnovat mládeži. A to za- krásná sportoviště zející prázdnotou a nikdo na Město může také organizovat soutěže pro dřídarmo! Doba pokročila, žijeme v kapitalismu, za nich nesportuje! Tato hřiště v sobě skrývají velký ve narozené! Proto navrhuji, aby každé takové
zařízení mělo placeného člověka zapáleného
všechno se platí, peníze jsou nad morálkou. Viz potenciál – přivést k pohybu hodně dětí.
případ BERBR! Doufejme, že vy, naši páni radní, Každý den se na takové hřiště dívám ze svého do sportu, který by za plat organizoval činnost,
okna. Je na Sídlišti Svornosti ve Vrahovicích. Je o které se zmiňuji! Prosím, páni konšelé, zamystakoví nejste!
Město Prostějov má oproti době minulé mno- před rekonstrukcí a je opuštěné. Obyvatelé síd- lete se nad touto myšlenkou! Máte mezi sebou na
ho krásných venkovních sportovišť. O takových liště ho kdysi vybudovali svépomocí, a to za při- radnici bývalé sportovce, učitele tělocviku a lidi,
se nám za mého mládí ani nesnilo. Je obrovská spění politiků před 40 lety. Naše město by mohlo kteří mají sport rádi a kterým není lhostejný osud
škoda, že tato zařízení prostějovská mládež ne- na tomto hřišti demonstrovat, že to jde! Stačí mládeže. Ti určitě budou této myšlence nakloněvyužívá! Nevyužívá je proto, že chybí lidé, kteří najít člověka, organizátora, bývalého sportovce, ni a budou jí fandit!
by se mládeži věnovali! Je zapotřebí je najít a za- hřiště zmodernizovat. Za hřištěm je prostor, kde Kde na to vzít? Navrhuji snížit počet náměstků
platit! Každé takové hřiště by mělo mít takového je možné osadit stavební buňku, kde může být primátorů na dva! Není zapotřebí mít pro měszapáleného člověka, který by organizoval ve spo- sklad sportovních pomůcek. Například pro teni- to, které má 40 tisíc obyvatel pět náměstků. Za
lupráci se školami soutěže v různých sportech. sové rakety na líný tenis, míče, přenosné lajny pro ušetřené peníze může navrhované organizátory
Sám jsem to na vlastní kůži zažil. Jde to, a to pro menší děti a tak dále. Sportovní pomůcky mohou město zaplatit a nemusí mít zrovna náměstkovděti od raného mládí. Nikdo nemusí vychovávat dodávat jako dary obchody, mohou si za to po- ské platy. Páni radní, nebuďte sobci a uvažujte
Čeněk Svoboda, Vrahovice
hned vrcholové sportovce! To nechejme spor- věsit na oplocení reklamy. Končí tam kanalizace, o budoucnosti!
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ociální síť Facebook před časem
odstranila příspěvek z oficiálního
účtu amerického prezidenta Donalda
Trumpa kvůli porušení pravidel namířených proti dezinformacím o covidu-19. Trump, který nemoc sám prodělal, chorobu označil za menší hrozbu,
než je běžná chřipka. Přestože drtivá
většina poznatků svědčí o tom, že se
americký prezident mýlí, smazáním
jeho příspěvku vyslali provozovatelé
této sociální sítě do světa jasný vzkaz
– všichni máte právo vyjádřit svůj názor, pokud ovšem tento názor bude
odpovídat našemu učení.
ěco takového by dřív bylo
v USA nemožné. Je to teprve 24
let, co měl premiéru film Miloše Formana Lid vs. Larry Flynt. Jeho hlavní
hrdina tehdy ve svém pornografickém
časopise nechal otisknout fiktivní reklamu, ve které fanatický evangelický
kazatel a zarytý abstinent propagoval
světově proslulou kořalku a vzpomínal
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Už opravdu nelze dělat, že se nic neděje! Ještě sice přesně nedokážeme odhadnout, jak zásadní budou ekonomické následky
opatření proti koronaviru, ale už nyní se dá říci jediné – svět se
zásadním způsobem změnil! A to výraznějším způsobem než
po 11. září 2001 či než po hospodářské krizi z roku 2008. Nástup
všeobecné cenzury totiž nelze přehlédnout. Nebo si dokážete
představit, že by si někdo ještě před pár lety dovolil zakázat, aby
americký prezident mohl vyslovit svůj osobní názor?

ODHALUJE CENZURA NA FACEBOOKU KONEC DEMOKRACIE?

třebuje, aby mu po parlamentních
volbách příští rok svěřil sestavení
vlády. Miloš Zeman si tak vlastně
může říkat, co chce, moc dobře ví,
že mu všichni kritici mohou políbit hýždě.
Ke smůle občanů České republiky už ale léta nemáme prezidenta,
který by dokázal národ povzbudit
v těžkých chvílích a jít mu také
příkladem. On by raději střílel
novináře, na blbečky kritiky sesílá
hladomor a podnikatelům přeje
krach. Osobně velice často patřím
k velkým kritikům Miloše Zemana. A nevadí mi, že se jeho nadávky do blbečků vztahují i na mě.
Já si totiž o něm myslím úplně to
samé...

Prezident, který nás
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Ahoj všichni,
tak jsem si nemohl nevzpomenout
na „Ivánka kamaráda“, když jsem se
dočetl o kauze estebáka Berbra. Opět
jsem se přesvědčil, že sice, jak říkával
trenér Bohemians Praha Tomáš Pospíchal, fotbal nemá logiku, ale pokud se nám ve fotbale objeví taková
individua jako „Ivánek kamarád“,
„Cinklý jaro Pelta“ a výše zmíněný
Berbr, tak je snad zbytečné na tento
sport chodit, na tož na něj jen koukat,
protože on snad ani logiku mít nemůže anebo ji naopak má tak moc, protože někde vzadu pořád někdo tahá
za nitky.
Na druhé straně je mi líto všech těch
fotbalových nadšenců, kteří v rámci
okresních, krajských a dalších přeborů obětují volný čas, aby o víkendu
potýrali tělo na zeleném pažitu, dokopali se jak koně a pak šli společně
na pivko. Mluvím teď o mužském
i ženském fotbale, protože zrovna
náš region má hned několik ženských
týmů.
Nadšenci jsou samozřejmě i mezi bafuňáři a jsem rád, že jednoho z nich
znám. Je to náš primátor František
Jura. Nedávno se k fotbalu a nové
korupční kauze vyjádřil v celostátním sportovním deníku a mne tak
nějak zase navštívila chuť náš fotbal
sledovat. Nevím, kdo z vás rozhovor
četl a tak si dovolím pana Juru trochu
citovat, snad se za to na mne nebude
zlobit. „Musí se budovat důvěra, což
nebude vůbec jednoduché. Prostě se
musí celá situace stabilizovat a dovést fotbal do řádné valné hromady
po skončení sezony, kde se musí navolit noví lidé. Musíme najít lidi, kteří
by byli ochotní do toho jít. Musí mít
důvod. Fotbal byl vždycky obraz celé
společnosti. Všechno nebylo a není
špatně. Jenže teď se provalila tahle
aféra. Tyhle podvody a korupce lidé
oprávněně nemají rádi. Je na čem
stavět.“.
Použil jsem několik vět a doufám, že
pan Jura bude jeden z těch, který náš
fotbal postaví zase na nohy, Marty

SLOUPEK

MARTYHO
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volby 2020

Nejprve Večerník zajímalo, zda krajské
volby ukázaly něco významného směrem k těm komunálním, které jsou na
pořadu v Prostějově na podzim 2022?
„Prostějov je město o velikosti, která
je z volebního hlediska přesně na hranici mezi dvěma typy obcí. V největších městech komunální volby totiž
rozhoduje hlavně celostátní politika,
v těch menších převažuje vliv místních podmínek. U nás se projevují oba
tyto vlivy. Z toho vyplývá, že letošní
krajské volby ukázaly, jak se posouvá
celostátní politická atmosféra a rozložení sil, ale moc toho nevypověděly
o místní prostějovské politice,“ myslí
i Petr Sokol, politolog a vysokoškolský
profesor. „Když si, spíše pro zajímavost,
přepočteme prostějovský výsledek
v krajských volbách na zisk mandátů
v městském zastupitelstvu, dostalo by
hnutí ANO 2011 12 mandátů, koalice
Piráti-STAN 8 křesel, Spojenci (KDU,
TOP 09, Zelení) 6 zastupitelů, ODS 5
křesel a SPD 4 mandáty. Kdyby ČSSD
získala o hlas více a měla přesně 5
procent, získala by v našem hypotetickém městském zastupitelstvu 2 křesla,
přičemž by po jednom ‚sebrala‘ ANO
a Pirátům-STAN,“ vypočítává politolog. „Jsem ale přesvědčen, že takto příští volby do městského zastupitelstva
určitě nedopadnou, protože sehrají roli
osobnosti lídrů a čelných kandidátů,

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

Dopravní policisté hledají svědky

PROSTĚJOV Václav Šmíd (KSČM, na snímku) je skutečný politický matador. Poslancem někdejšího Městského národního výboru v Prostějově se
stal už v roce 1986. Krátce na to byl zvolen místopředsedou MNV, na starost měl finance, plánování a výstavbu města. Zastupitelem Olomouckého
kraje se stal hned po prvních volbách v roce 2000. Zatímco na prostějovské
radnici stále působí, na kraji po krachu KSČM v letošních volbách na hejtmanství skončil. Na rozdíl od mnoha jiných však nikdy nezměnil politický
dres, přestože členství v kdysi jediné vládnoucí straně mnoho vyhlídek na
možnost prosazení se do lépe placených funkcí neskýtalo. V obsáhlém rozhovoru nás především zajímalo, v čem dlouhodobě působící muž v obou
platformách vidí souvislost mezi krajskou a komunální politikou...
zdravotnictví, školství, sport, finance,
EXKLUZIVNÍ
územní plánování, sociálku či dopravu.“
rozhovor
yy Přestože jste působil v krajském
zastupitelstvu tolik let, nikdy jste se
pro Večerník
nedostal do užšího vedení, tedy naMartin
příklad do rady kraje. Může řadový
ZAORAL
zastupitel něco ovlivnit?
yy Je podle vás pro politika výhodou „KSČM, za kterou jsem byl čtyři volební
spojovat funkci v krajském a měst- období zastupitelem, byla v krajské koaském zastupitelstvu?
lici pouze jedenkrát, a to v letech 2016 až
„Pro zastupitele je určitě výhodou být 2020. Zbývající období byla v opozici.
členem obou zastupitelstev, a to z důvo- Byl jsem však členem různých výborů,
du informací, které získává a které může komisí a právě v těchto se projednávají
využít při své práci. A to obousměrně, různé materiály pro radu i zastupitelstvo
jak městské informace v kraji, tak kraj- kraje. Zde mohou řadoví zastupitelé
ské ve městě, a to ve všech oblastech, ať uplatňovat svoje priority. A, věřte mi
už se jedná o dotace, investice, údržbu, nebo ne, této možnosti hojně využíva-

že připomínek bude méně než obvykle,“
říká první náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil
„Schodek“ v rozpočtu ve výši bezmála
115 milionů korun není příliš vysoký?
„Částka z rezerv je opravdu dosti vysoká,
ale máme některé investiční akce, které
jsou již v běhu, takže je musíme dokončit. Dále jsou některé projekty připraveny
a budou na ně čerpány dotace, proto je nemůžeme zastavit,“ vysvětluje Pospíšil, který ještě také upozornil na velmi složitou
dobu v souvislosti s pandemií covid-19
a nutnost omezit investice města. „Přestože jsme ještě spoustu akcí museli poškrtat,
tak já osobně jsem s investicemi pro rok
2021 spokojen. Sestavování rozpočtu
není nikdy lehké, ale v letošním roce je
zvláště složité vzhledem k nouzovému
stavu a velkému výpadku v příjmech
města. Museli jsme šetřit i v takzvaných
dalších investicích – jedná se například
o modernizaci vozového parku. Úspory
se hledaly i v provozních nákladech, byl
stanoven koeficient 0,9 oproti letošnímu
roku, to znamená, každý odbor a každá
příspěvková organizace musely hledat
finanční rezervy ve výši deseti procent
oproti letošnímu rozpočtu. Pokud byly
požadavky nad tento koeficient, tak muselo být vše řádně vysvětleno, zdůvodněno a doloženo,“ uvedl Jiří Pospíšil.
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Okolí hlavní nádraží v Prostějově se v minulosti dočkalo velké přestavby, zmizela
prastará prodejna, stejně tak lavice, které
byly dokonce původní. Naopak vznikly
nové obchody a centrum Českých drah.
K této rekonstrukci došlo před patnácti
lety, nyní ale je v plánu další, která se dotkne i nástupišť.
„Projekt rekonstrukce stanice Prostějov-hlavní nádraží počítá s vybudováním
jednoho vnějšího a jednoho ostrovního
nástupiště přístupného podchodem,
který bude prodloužen na druhou stranu kolejiště. V rámci stavby bude rovněž

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Vylepšená budova,
nová nástupiště a taky podchod. Velké plány se vážou už několik let k budoucí rekonstrukci hlavního nádraží v Prostějově. Tu například již na
podzim 2017 slíbil tehdejší náměstek ředitele SŽDC Tomáš Drmola.
Začátek prací, po jejichž konci mělo
být nádraží modernější a cestování
pohodlnější, byl původně plánován
i na rok 2021. Jak ale Večerník zjistil,
rekonstrukce nabere zpoždění.
ohledu nemá probíhající pandemie vliv
na termíny projednávání,“ prozradil aktuálně Večerníku Illiaš.
Se stavbou se však začne později, než se
původně čekalo. „Termín realizace je naplánovaný v rozmezí září 2023 až leden
2025. Předpokládané celkové investiční
náklady přesahují půldruhé miliardy korun,“ vzkázal Prostějovanům Marek Illiaš.
Na Prostějovsku to bude v krátké době
druhý velký projekt na železnici. Už nyní
se totiž pracuje na koridoru Vyškov–Přerov, který se dotkne také stanic Nezamyslice a Němčice nad Hanou.
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Michal KADLEC

jově bude opravdu po příští rok velmi
obtížná. Obě akce, a to jak rekonstrukce D46, tak i rekonstrukce Vrahovické
ulice, jsou dlouhodobě plánované.
U jedné je zadavatelem Ředitelství
silnic a dálnic, u druhé Olomoucký
kraj, a jak se to občas stává, souhra
okolností nakonec způsobila, že se
v jednom roce setkaly. Nicméně obě
rekonstrukce jsou potřeba a i přes
očekávané problémy jsem velmi ráda,
že se uskuteční. Bude to náročné pro
řidiče, pro firmy v průmyslové zóně
i pro obyvatele Vrahovic. Všechny
podrobnosti včetně objízdných tras
oznámíme dostatečně dopředu,“
sdělila náměstkyně prostějovského
primátora a její kolega pro stavební investice Jiří Rozehnal dodal, že už nyní
probíhají horečná jednání se všemi zainteresovanými stranami. „Celou záležitost řešíme společně s náměstkyní
Raškovou, odborem dopravy, Policií
ČR, zhotovitelem, Olomouckým krajem a v neposlední řadě i s dopravními
společnostmi KIDSOK a FTL. Došlo
již k setkání s firmami z průmyslové
zóny ve věci případných omezení.
Obě akce budou probíhat etapovitě a řeší se jednotlivé úseky tak, aby
doprava byla co nejméně omezená.
Ovšem po etapách úplné uzavření
Vrahovické ulice, s výjimkou vjezdu
vozidel IZS, je vzhledem k rozsahu
prací nezbytné.“
Rekonstrukce Vrahovické ulice
proběhne kompletně ve dvou etapách v roce 2021, rekonstrukce
D46 bude rozdělena na dva roky.

„Občané a firmy, kterých se rekonstrukce dotknou, budou dostatečně
dopředu informováni včetně objízdných tras a náhradních tras linek příměstské dopravy a MHD. Jedná se
o poslední výpadovou komunikaci
z města, která vyžaduje rekonstrukci,“
připomněl Jiří Rozehnal
A co všechno od úvodu příštího
roku Vrahovickou ulici čeká? „V plánu je nová dešťová kanalizace, oprava
celé komunikace včetně obrub a položení nového povrchu, opravy zastávek
MHD včetně několika přesunů zastávek, rekonstrukce stávajících míst
pro přecházení, opravy obou mostů
přes Hloučelu a Romži, nové veřejné
osvětlení a další záležitosti,“ prozradil
Rozehnal.
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„Začne se v únoru příštího roku,“ shodují se náměstci primátora

Další odklad rekonstrukce Vrahovické? UŽ NE!

0QXÚQDLGMVRTQFGLP[.KFNX#PGPUMÆWNKEKLKåPGD[NLCUPÚEJQDT[Uč

by měla mít uvnitř dostatek denního
světla, které zajistí prosklená část fasády. K pohodlnějšímu nakupování
mají přispět široké uličky, pokladny
s velkou odkládací plochou nebo také
dřevěné prvky sjednocené v dekoru
světlého dubu.
Změn dozná i parkoviště, které bude
vybaveno širšími místy, než je obvyklé. Vyčleněna tu budou i parkovací
místa pro rodiny s dětmi. Pro ně budou k dispozici i speciální vozíky pro
upevnění autosedačky či dětské nákupní vozíky. Parkoviště bude nově
vybaveno také závorami. Tuto novinku, které se budeme více věnovat
v příštím vydání, jistě neuvítají obyvatelé blízkého sídliště, kteří zde dosud
byli zvyklí nechávat své vozy. (mls)

PROSTĚJOV O šest dní dříve, než bylo v původním
-HGQDWVHEXGH
plánu, se ke svému
K
jednání po delším čase
WDNÅRPLPRÔ½GQÙF
opět sejdou zastupiILQDQFÉFK
telé statutárního města
Prostějova. V pořadí již 19.
zasedání tohoto nejvyššího politic- tématu spolupráce města při výstavbě
kého orgánu se vzhledem k protiepi- nové stanice integrovaného záchrandemickým opatřením uskuteční opět ného systému za Brněnskou ulicí,“ prove velkém sále Společenského domu zradil prostějovský primátor František
v Prostějově, a to tuto středu 18. listo- Jura. „Projednávat budeme dále dotace
padu. Primátor František Jura jej za- do sportovní, ale i sociální a zdravotní
hájí přesně v deset hodin dopoledne. oblasti. Zabývat se budeme rovněž
Jedním z hlavních bodů programu mimořádným členským příspěvkem
bude zcela jistě schvalování rozpočtu Národnímu sportovnímu centru a také
města na rok 2021, jednotlivé položky mimořádným majetkovým vkladem
návrhu tohoto nejdůležitějšího doku- do obecně prospěšné společnosti Námentu rozebírá Večerník na jiném mís- rodní dům. Na programu bude jako
tě této dvoustrany dnešního vydání. vždy několik majetkoprávních záležiZastupitelé a zastupitelky budou ov- tostí a také tradiční projednávání zálešem ve středu diskutovat také o jiných žitostí ohledně revitalizace jižní části
záležitostech.
centra Prostějova,“ nastínil další body
„A to o střednědobém výhledu hos- programu středečního jednání zastupipodaření města v letech 2022 až 2025, telstva primátor.
dojde na schvalování rozpočtových Večerník bude u toho a v příštím
opatření, jednat se bude o změnách ve vydání vám tradičně přineseme obvyhláškách města, například o nočním sáhlé zpravodajství. Ještě předtím
klidu či o místním poplatku z pobytu. ale najdete to nejhlavnější na
Věcnou diskusi očekávám i ohledně www.vecernikpv.cz.
(mik)

Zastupitelé se sejdou už tuto středu

Pondělí 16. listopadu 2020

Otevření nového Lidlu se přiblížilo

nahrazen stávající přejezd ve Vrahovické
ulici nově vybudovaným podjezdem,“
shrnul mluvčí Správy železnic Marek
Illiaš.
Právě díky novým nástupištím by nádraží
nezískalo jen moderní vzhled, ale cestujícím by se snáze nastupovalo do vlaku.
Magistrát pak rovněž v minulosti avizoval
podchod pod nádražím a parkovací místa. Tím se měl řešit letitý nedostatek přímo před budovou nádraží „V současné
době probíhá projektová příprava a pokračuje přípravná dokumentace k projednání územního rozhodnutí. V tomto

zjistili jsme

Investice za KĄG?MPC½HDGD<M?TFJMPI!
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nak. Tam koalice spíše slouží k ‚záchraně‘
malých stran, které by se do zastupitelstva samostatně nemusely dostat, protože nedosahují pěti procent. Na druhou
stranu je díky úspěchům předvolebních
koalic v krajských volbách teď spojování
stran hodně populární, což ostatně potvrdil i aktuální vznik společného klubu
ANO 2011 a ČSSD v Senátu. Teď se
zkrátka chtějí spojovat na různých úrovních úplně všichni. V Prostějově jsme
už předvolební koalice také měli. Před
PROSTĚJOV Dnes zavřeno! Plachdvěma roky se do zastupitelstva takto
tu s tímto sdělením lze od letošního
dostalo uskupení Na rovinu!, v němž
června objevit před prodejnou Lidl
se spojily hned čtyři strany! Občanští
v Anenské ulici. Původní objekt
demokraté zase tehdy kandidovali spotéto prodejny byl v létě srovnán se
lečně s Nezávislými osobnostmi města 2QFNGRQNKVQNQIC2GVTC5QMQNCDWFGOÊV\CFXCTQM[DQLQOCPF¾V[FQRTQUV÷LQXUMÆJQ\CUVWRKVGN
UVXCRQP÷MWFLKPQWCVOQUHÆTWPGåRąKPGF¾XPÚEJMTCLUMÚEJXQND¾EJ ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW
zemí a na jeho místě již roste nová
Prostějova. Osobně nečekám, že počet
prodejna. Večerník zajímalo, zda je
předvolebních koalic v dalších komunál- ních volbách nějak zásadně naroste, ale veřejného mínění potvrzují, že se ANO
již znám přesný termín, od kterého
některé se objeví. Nečekám ovšem, že změnilo na hnutí, které podporují téměř
začne fungovat.
koalice do komunálních voleb budou výhradně tradiční voliči levice. Pro sociáljak by dopadly komunální volby
Otevření nové prodejny Lidl v Anenpřesně kopírovat ty, které si nyní připra- ní demokracii je dnes ale Prostějov hlavní
GOHYÙVOHGNÕNUDMVNÙFKYROHE
ské ulici bylo původně plánováno na
vují pro volby sněmovní. Roli sehrají baštou v Olomouckém kraji. Ostatně se jí
konec roku. Zřejmě se však uskutečmístní poměry a osobní vztahy mezi i v posledních krajských volbách podařilo
ní o něco dřív. „Mělo by k němu dozastupiteli různých stran,“ rozebral tuto ve městě dostat přímo na hranci pěti projít v první polovině prosince tohoto
situaci Petr Sokol.
cent, což se naopak celokrajsky nestalo. Ve
roku, a to za předpokladu, že nenastaLevice v krajských volbách propadla městě sociální demokracii chyběl k překronou žádné komplikace,“ odpověděl na
a v Prostějově mají hlavně ČSSD a KSČM čení pěti procent jediný hlas, v kraji to bylo
náš dotaz David Šíma, PR specialista
dva roky na to, aby se zmátořily. Otázkou o něco více. Myslím si, že, když sociální deovšem je, zda se jim to podaří. Nebo levi- mokraté postaví za dva roky do čela měst- WWW.VECERNIKPV.CZ z uvedeného řetězce.
Nová moderní jednopatrová prodejna
coví voliči už „vymřeli“? „Určitě nezmizeli. ské kandidátky silné osobnosti, mají šanci
Jen odešli k jiným stranám. V nedávných se do zastupitelstva probojovat. Historicky
volbách do Evropského parlamentu se tře- je to samozřejmě pro ČSSD nízká laťka,
ba ukázalo, že v tradičních baštách sociální ale v konkurenci nových levicových hnutí
demokracie bodovalo Okamurovo hnutí je to zkrátka realita. O něco horší je podle
SPD. Zvlášť viditelné to tehdy bylo u nás mě situace v případě KSČM. Ta ve městě
na střední Moravě. Hlavním sběratelem překročila jen čtyři procenta hlasů a bude
levicových hlasů je teď ale Babišovo hnutí to mít za dva roky hodně obtížné,“ je přeANO 2011. Když začínalo, sbíralo voliče svědčen vyhlášený politolog, který je zván
z různých částí politického spektra. Teď do diskusních pořadů České televize.
<FTQL288GéGTPÊM
už ale jak volební výsledky, tak průzkumy Existuje předpoklad, že povolební PROSTĚJOV Už v roce 2016 se měla uskutečnit rekonstrukce Vrahovické ulice. Od té doby jsme každý rok slyšeli jen jedno jediné – odloženo!
Nyní se ale zdá, že pětileté čekání je už opravdu, ale opravdu u konce!
Dva prostějovští náměstci primátora Večerníku potvrdili, že Olomoucký kraj jako hlavní investor už podepsal smlouvu s dodavatelem stavby,
a navíc už dorazily i státní dotace. Začít se má v únoru příštího roku. Má
to ale jeden háček. Prostějov se tím na začátku roku 2021 dostane do
obrovských dopravních problémů. Společně s Vrahovickou ulicí totiž
bude opravou procházet i estakáda Haná. Obě uzavírky tak mohou přinést fatální dopravní kolaps...
počtu Olomouckého kraje na příští
rok se rekonstrukce Vrahovické ulice
Nutno hned na začátku uvést, že po nedotknou,“ uvedla exkluzivně pro
výměně vedení Olomouckého kraje Večerník Alena Rašková (ČSSD),
jí včetně dotazů a návrhů na vlastním Pěkným příkladem ‚hájení zájmů‘ je dnes v posledních letech i v Prostějo„U drtivé většiny problémů, to v jednu chvíli nevypadalo s realizací náměstkyně primátora, která má na
zastupitelstvu. Jedná se zejména o růz- již výstavba severního obchvatu města vě. Nejsem již přesvědčen, že
které se řešily v obou orgá- rekonstrukce Vrahovické ulice nejlíp. starost dopravu v Prostějově.
né dotace, zařazení akcí do investic či Prostějova. Do plánu krajské výstavby byl tomu bude tak i v nadchánech, byla shoda. Snad jen „Jako první budeme chtít udělat revizi Na základě již získané dotace vlastník
finanční prostředky pro obce. Příkladů obchvat zařazen částkou zhruba tří set mi- zejícím období. Žel, voliči
u pronájmu prostějovské již navrženého rozpočtu Olomouc- komunikace, tedy Olomoucký kraj,
jsou desítky, zejména podpora dotací lionů korun již v roce 2008. Dlouhá léta ji a koronavirus rozhodli jinak.
nemocnice společnosti Agel kého kraje na rok 2021 a budeme vypsal jako investor výběrové řízení.
na činnost do sportu, kultury, zdravot- krajští zastupitelé za náš okres ‚udržovali‘ Myslím si, že v neprospěch
někteří zastupitelé zaujali v něm hledat maximální úspory. Náš „S vítěznou společností Porr je podenictví a zařazení akcí do plánu investic. v plánu investic, i když ze strany kraje jako města. Ptáte-li se na to, zda
odlišná stanoviska při diskusi kraj není v nejlepší finanční kondici psána smlouva o dílo s počátkem prací
Zastával jsem také jedno volební období investora nebylo nasazeno patřičné úsilí úspěch v kraja hlasování v Pros- a chceme tak revidovat některé inves- od února příštího roku. Město Prostěfunkci předsedy kontrolního výboru, k realizaci. Až rada města v roce 2015 ských volbách je
tějově či na kraji tice,“ pronesl v nedávném rozhovoru jov se bude také finančně spolupodípro Večerník Josef Suchánek (Pirá- let na této akci,“ potvrdil Jiří Rozehnal
který má činnost kraje kontrolovat. To- přijala usnesení k pomoci kraji při výku- předpokladem
v Olomouci.“
muto výboru vždy předsedal opoziční pu pozemků, teprve se ‚pohnuly ledy‘. pro nadcházeyy Vy sám po le- ti+STAN), nový hejtman Olomouc- (ANO 2011), náměstek primátora
Prostějova pro stavební investice.
zastupitel. Za současného právního po- Díky radnímu Šlamborovi, který měl jící komunální
tošních krajských kého kraje.
stavení kontrolního výboru tento bude značný vliv v Olomouci na získání financí volby, jsem toho
volbách již v za- Nicméně náměstci prostějovského Jak již bylo uvedeno, hned v úvojen budit zdání demokracie.“
z evropských fondů a opětovné zařazení názoru, a volební
stupitelstvu kraje primátora minulou středu prozradili, du příštího roku čekají Prostějov
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW nepůsobíte, v tom že s rekonstrukcí Vrahovické ulice se dvě obrovské a časově náročné
yy Sledoval jste, že by krajský zastu- akce do investic, a dnešnímu náměstkovi výsledky v předpitel pocházející z určité obce, města Rozehnalovi i radnímu Karšulínovi, kteří cházejících obměstském stále „na beton“ počítá! „Věřím, že v příštím rekonstrukce důležitých komuniči regionu hájil zájmy místa, odkud zajistili výkupy pozemků, může být dnes dobích to potvrzují, že neexistuje přímá ano. Bude něco, po čem se vám bude roce proběhne. Firma, která vyhrála kací. A tím samozřejmě uzavírky.
výběrové řízení, nám již předložila Kromě rekonstrukce Vrahovické
pochází?
obchvat realizován.“
spojitost. Bohužel vždy hrají v komunál- stýskat?
„Jak správně říkáte, každý zastupitel po- yyPromítaly se v minulosti podle vás ních volbách důležitou roli i celostátní „Přiznám se, že určitá nostalgie zde je. harmonogram průběhu rekonstruk- ulice bude souběžně realizována rechází z některého místa, kde jej většinou nějak výsledky krajských voleb do ko- témata a způsob jejich řešení.“
Člověk získal za téměř dvacetileté pů- ce, jednáme s ní a také s firmou, která konstrukce dálničního úseku přes
občané znají a volí. Je proto zcela logické, munální politiky?
yy Řada vašich prostějovských kole- sobní na kraji mnoho přátel, se kterými má rekonstruovat D46, o objízdných estakádu Haná. Lze se tedy obávat
že kromě zájmů kraje hájí a prosazuje zá- „Samozřejmě. Daleko lépe se komunální gů rovněž působila v obou orgánech. se setkával, pracoval, podílel se s nimi trasách, o problémech, které mohou velkých dopravních komplikací
jmy svého okolí. Přednostně však musí politika realizuje v případě, že obdobné Sledoval jste u nich odlišný přístup na práci pro kraj. Ale člověk musí být vzniknout v průběhu příštího roku. v Prostějově.
hájit zájmy stran či seskupení, za které byl koalice jsou na obou úrovních řízení, což k řešení problémů než u těch, kteří realista, přibyly mně roky a je třeba my- Akce je již tedy rozběhnuta a já jsem „Ano, také se toho bojím,“ přiznala
přesvědčena, že i případné škrty v roz- Rašková. „Dopravní situace v Prostězvolen, a teprve následně i další priority. například bylo dle mého názoru vidět působili pouze v zastupitelstvu?
slet i na svoje zájmy a zdraví.“

kandidatura lokálních hnutí i konečné vytvoření možných předvolebních
koalic a nezávislých uskupení,“ doplnil
jedním dechem Sokol.
V nedávných krajských volbách se poměrně značnému množství menších
stran a hnutí vyplatila spojení s většími
uskupeními nebo vytvoření společných koalic. Večerník tedy zajímalo, zda
i v rámci komunálních voleb se mohou
osvědčit koalice menších stran či hnutí.
A opravdu tak mají větší šanci na vyšší
volební zisky? „Předvolební koalice mají
díky volebním pravidlům jasnou výhodu pro střední a menší strany ve volbách
do Poslanecké sněmovny, protože jsou
jinak menší strany znevýhodněny při
rozdělování mandátů na úkor větších.
U komunálních voleb je to ale trochu ji-

PROSTĚJOV Současná radniční koalice v Prostějově je již v polovině svého mandátu.
A i když se to někomu nezdá, dva roky do dalších komunálních voleb není zas až tak příliš
dlouhá doba. Otázkou je, zda už nyní některé politické subjekty „zbrojí“ na okamžik, kdy se
na podzim roku 2022 bude v komunálních volbách rozhodovat o křeslech v Zastupitelstvu
statutárního města Prostějova. A vezmou si třeba příklad z nedávných krajských voleb, ve
kterých nakonec výrazně uspěly menší politické strany a hnutí, které se spojily a vytvořily
silné koalice. Nad odkazem krajských voleb směrem k těm komunálním se Večerník zamýšlel
politologem
vysokoškolským učitelem Petrem Sokolem.
zaspřispění
PetraaKozáka

„V komunálních volbách koalice spíše slouží
k ‚záchraně‘ malých stran,“ míní politolog Petr Sokol
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Prostějov (sob) - První příčka? Komunální politika. A pak to zkusím v kraji. To
si možná řekli v Olomouckém kraji při
tvoření kandidátek mnohé strany i politici. Alespoň to tak vypadá podle lidí, co se
snažili dostat do krajského zastupitelstva.
Řada z nich totiž nyní „sedí“ i na obcích.
Za SPD se snažili třeba Pavel Dopita,
který se těsně nedostal, i druhý prostějovský zastupitel SPD Martin Křupka. Z ODS to byl zase radní Tomáš
Blumenstein, z ČSSD místostarostka
Němčic nad Hanou Jana Oulehlová
nebo bývalí prostějovští zastupitelé
Bedřich Grulich či Pavel Holík. Nebyla však nouze ani o další zajímavé lidi
z Prostějovska: Monarchistům poskytla
svou kandidaturu historička a pedagožka Eva Suchánková, ODS zase známý
majitel optiky Radek Wagner. A za Piráty kandidoval někdejší sportovní redaktor z Prostějova Dominik Voráč.

Zastupitelé chtìli
hromadnì do kraje

Prostějov (sob) - Rolí hejtmana není
jen rozhodování, ale také reprezentování kraje. Předchůdci současného
lídra Jiří Rozbořil a Ladislav Okleštěk
se nebáli ukazovat často na veřejných
akcích, ať už se jednalo o rekonstrukce
staveb, pietní akce, nebo akce kulturní.
Nyní se do této role bude vpravovat Josef Suchánek. Ten se zúčastnil v Olomouci Dne veteránů a při té příležitosti
pronesl rovněž svůj první veřejný projev ve funkci hejtmana.

Hejtman na první akci

Prostějov (sob) - Vítězství ANO 2011
v letošních krajských volbách nese pro
hnutí přízvisko „Pyrrhovo“. Důvod je
prostý. Přestože ve většině krajů vyhrálo
a celkově získalo nejvíce zastupitelů, leckde část ostatních stran premianta obešla. A výsledkem je vládnutí ANO 2011
pouze ve třech krajích. S tím se ovšem
místy odmítají smířit voliči, kteří vyjadřují svůj nesouhlas s tím, že vítěz voleb byl
obejit. Pravdou však je, že vyhrát „bitvu“,
tedy volby, ještě neznamená vyhrát „válku“, tedy sestavení koalice. Což se letos
potvrdilo opravdu na mnoha frontách.

Èást volièù odmítá obejití vítìze

PROSTÌJOVSKO VYKLIDILO NA
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tá. Pokud nechceme zásadně snižovat
investice, omezovat opravy našich školských zařízeni a také naše dotační programy, musíme zapojit více než sto milionů korun z vlastních rezerv,“ připustil
první muž radnice. „Nemám z toho radost, ale je velmi důležité v této těžké
době investovat a také pomáhat spolkovým organizacím,“ deklaruje v exkluzivním rozhovoru pro Večerník (celé
jeho znění najdete na jiném místě
dvoustrany - pozn.red.) František Jura.
Vypichujeme několik základních faktů
z rozpočtu. „Za mnou metodicky řízenou oblast investic došlo ke snížení
nákladů z částky 280 milionů korun

v roce 2020 na částku 167 milionů korun v příštím roce. Bohužel dopad pandemie covid-19 se projevuje ve všech
sférách našeho života, veřejnou správu
a konkrétně investice nevyjímaje,“ poznamenal náměstek primátora Statutárního města Prostějov pro stavební
investice Jiří Rozehnal. Právě investice
budou kvůli úsporám v roce 2021 výrazně omezeny, z čehož pochopitelně nikdo radost nemá. „Spokojen nejsem, ale
plně respektuji nastavenou rozpočtovou
kázeň,“ komentoval Rozehnal rapidní
snížení stavebních investic.
Druhý návrh rozpočtu města pro příští rok je koncipován jako schodkový.

<FTQL(KPCPéPÊQFDQT/CIKUVT¾VWO÷UVC2TQUV÷LQXC

VÝDAJE:
997 909 750

tivním směrem. Musím však zdůraznit, že díky uvážlivému hospodaření
města v minulých letech má Prostějov
rezervy pro zvládnutí tohoto mimořádně složitého období. Řada měst
nic naspořeno nemá, některá jsou dokonce z minulosti hodně zadlužena.
Prostějov je na tom z tohoto pohledu
dobře, naše finance jsou dlouhodobě
zdravé.“
yy Co byste z rozpočtu nejvíce vypíchl?
„Bude se dokončovat severní obchvat,
začneme opravovat Vrahovickou ulici,
pokračovat hodláme v regeneraci sídliště B. Šmerala. Významnou investicí
bude určitě také rekonstrukce objektu
na Husově náměstí, kde sídlí ekocentrum Iris.“

114 961 630
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Do zastupitelstva, které se koná ve středu 18. listopadu, je předložen návrh
rozpočtu schválený radou města. Až po
projednání a odsouhlasení nejvyšším
orgánem bude známa jeho definitivní
podoba pro rok 2021. „Současná situace je kvůli výpadku příjmů velmi složi-

za přispění Petra Kozáka

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Druhý návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro příští rok už schválili radní, ve
středu ho bude probírat na svém jednání zastupitelstvo. Předložený materiál jasně poukazuje na velmi
složitou dobu v souvislosti s pandemií covid-19 a nutnost hledat úspory, kde se jen dá. Rozpočty jednotlivých odborů magistrátu byly „ořezány“ o deset procent a rapidně také došlo ke snížení objemu
stavebních investic v roce 2021.„Nemám z toho radost, ale respektuji nastavenou rozpočtovou kázeň,“
svěřil se Večerníku Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek prostějovského primátora.„Sestavování rozpočtu nebylo lehké,“ doplnil první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko) k rozpočtu města na rok 2021,
který byl navržen s výrazným deficitem.„Prostějov je na tom přesto dobře, naše finance jsou dlouhodobě zdravé,“ uklidňuje František Jura (ANO 2011), primátor Statutárního města Prostějov.

dim Carda, vedoucí finančního odboru
prostějovského magistrátu s tím, že objem financujících operací je tedy plánován v celkové sumě 90 025 700 korun.
V minulých letech bylo zvykem, že
rozpočet na další rok byl schvalován
až v prosinci. Nyní si radní a vzápětí zastupitelé zvolili dřívější postup schvalování tohoto nejdůležitějšího dokumentu města. „Tento návrh je konečný
a už by neměl doznat žádných změn. Samozřejmě na zastupitelstvu mohou ve
středu padnout různé úpravy. S předsedy
všech klubů zastoupených v zastupitelstvu však byl návrh projednán, tak věřím,

<FTQL(KPCPéPÊQFDQT/CIKUVT¾VWO÷UVC2TQUV÷LQXC
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„Předpokládá příjmy běžného rozpočtového období v celkovém objemu 907
884 050 korun a výdaje ve výši 997 909
750 korun. Neinvestiční výdaje bez částek na opravy a údržbu stavební povahy
jsou navrhovány ve výši 820 294 350
korun. Ostatní, tedy jiné než stavební
investice, jsou rozpočtovány ve výši 10
215 400 korun a celkové investiční výdaje a výdaje na opravy i údržbu stavební
povahy jsou potom navrhovány v sumě
167 400 000 korun. V návrhu rozpočtu se předpokládá zapojení vlastních
finančních zdrojů ve výši 114 961 630
korun,“ seznámil se základními údaji Ra-
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Magistrát bude muset v roce 2021 sáhnout do svých rezerv

zpravodajství

yy Jak vidíte schodkový rozpočet na příští rok?
„Do ekonomiky našeho města bohužel významně zasáhla
epidemie koronaviru a opatření státu na její zastavení. Současná situace je
kvůli výpadku příjmů
opravdu velmi složitá. Pokud nechceme zásadně snižo-

PROSTĚJOV Čelní srážka dvou osobních vozidel zaměstnala hned první den minulého týdne prostějovské dopravní policisty. Nehoda bez zranění však v sobě
skrývá několik nevyjasněných otazníků, z toho důvodu strážci dopravního pořádku hledají svědky.
„V pondělí 3. listopadu v 16.25 hodin došlo ve Foerstrově ulici u křižovatky s ulicí Hyacintovou, k čelnímu střetu
osobních automobilů značek Ford a Renault. Ke zranění
osob při dopravní nehodě nedošlo. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 60 tisíc korun. Alkohol u zúčastněných řidičů policisté na místě vyloučili provedenými dechovými zkouškami,“ popsal méně závažnou
nehodu policejní tiskový mluvčí František Kořínek.

ZHQVQ2QNKEKGè4

Policisté skupiny dopravních nehod se v zájmu
řádného objasnění příčin a okolností obrací na
její případné svědky. „Zejména na řidičku tmavého vozidla karoserie SUV, která v době nehody místem projížděla z ulice Hyacintové do ulice
Foerstrovy. Se svými poznatky se mohou obrátit
osobně na dopravním inspektorátu v Havlíčkově ulici v Prostějově nebo telefonicky na čísla
974 781 251, 974 781 580 či na bezplatnou telefonní linku 158,“ apeluje na veřejnost František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
(mik)
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Dopravní policisté hledají svědky
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Petr KOZÁK

PROSTĚJOV Těsně před středečním jednáním zastupitelstva, na
němž má dojít ke schvalování nejdůležitějšího dokumentu města,
Večerník exkluzivně vyzpovídal
prostějovského primátora Františka
Juru (na snímku) na jedno zásadní
téma a tím je právě schvalování rozpočtu pro rok 2021.

přiznal primátor Jura

vat investice, omezovat opravy našich
školských zařízeni a také naše dotační
programy, musíme zapojit více než
sto milionů korun z vlastních rezerv. Nemám z toho radost,
ale je velmi důležité v této
těžké době investovat a také
pomáhat spolkovým organizacím tak, aby
život v našem
městě pokračoval v rámci možností
tím správ(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
ným a pozi-

sestavování vycházíme ze skutečných
priorit našeho města a z koncepčních
dokumentů. Já pevně věřím, že i když
ne všem můžeme kvůli omezeným finančním možnostem vyjít vstříc, tak
nakonec najdeme shodu a rozpočet
bude schválen nejen hlasy koalice.“
yy Plánuje vedení města v příštím
roce, že by si vzalo úvěr?
„Určitě nepočítáme s úvěrem na běžnou činnost města, na spotřebu. Půjčit
si peníze na investice je ovšem něco jiného. Pro vedení města je prioritou rekonstrukce Společenského domu. Na
tuto investici si umím představit, že
si město vezme úvěr, který je v tomto
období velmi výhodný. Ale definitivní
slovo v této věci bude mít vždy zastupitelstvo.“

PROSTĚJOV Neosvětlený chodec
a řidič, který ho přehlédl. Takto by se
daly shrnout příčiny srážky osobního vozidla s mužem, který v tmavém
oblečení a bez jakýchkoliv světelných
bezpečnostních prvků na oblečení
přecházel silnici v prostějovské ulici
U Spalovny. Chodec po srážce s autem skončil v nemocnici, naštěstí jen
lehce poraněný.
„Ve středu jedenáctého listopadu po půl
šesté ráno došlo v ulici U Spalovny ke
střetu osobního automobilu Dacia se
čtyřiatřicetiletým chodcem. Podle dosavadního šetření měl neosvětlený muž
v okamžiku střetu vozovku přecházet
a podle svého tvrzení si vozidla nevšiml.
Také řidič automobilu měl chodce přehlédnout. Po střetu s levou přední částí
vozidla chodec upadl na čelní sklo a při
dopravní nehodě utrpěl lehké zranění,“
sdělil František Kořínek, tiskový mluvčí
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Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Ke zranění dalších osob nedošlo. Výše
způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 20 000 korun. „Alkohol
u obou účastníků policisté na místě vyloučili provedenými dechovými zkouškami,“ doplnil Kořínek.
(mik)
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yy Očekáváte, že může být rozpočet na středečním zastupitelstvu
ještě doplněn?
„Se všemi předsedy zastupitelských
klubů jsem rozpočet v první fázi již
projednával a ještě před zastupitelstvem budeme znovu o tomto návrhu
diskutovat. Samozřejmě můžou být
připomínky i na samotném jednání.
Můžu ale říct, že vedení města diskutovalo návrh rozpočtu velmi zodpovědně a já věřím, že tento materiál
dostane podporu.“
yy Obáváte se, že opozice bude výrazně proti, nebo doufáte v hladké
schválení návrhu rozpočtu?
„Rozpočet města je náš nejdůležitější
dokument. Není vytvářen ´pravicově´ nebo ´levicově´ či jinak. Při jeho

„Musíme zapojit více než sto milionů korun z vlastních rezerv,“

Prostějov (mik) -OBěhem tohoto
týdne budou zcela uzavřeny části Dvořákovy a Okružní ulice. Od pondělí 16.
do pátku 20. listopadu budou úplně
uzavřeny komunikace ve Dvořákově
ulici včetně místního parkoviště a také
chodník s cyklostezkou v Okružní
ulici. „Důvodem tohoto opatření je
vyvložkování kanalizace v chodníku
a cyklostezce v souvislosti s blížící se
rekonstrukcí dálnice D46,“ informoval
Miroslav Nakládal, vedoucí odboru
dopravy prostějovského magistrátu.

8]DYÉUN\YHGYRXXOLFÉFK

Prostějov (mik) - Na vlastní bezpečnost si nyní musí dávat pozor lidé
procházející Žižkovým náměstím
v Prostějově. V bezprostřední blízkosti
budovy spořitelny probíhají od středy
11. listopadu stavební práce na výměně oken budovy, která jsou v havarijním stavu. „Práce potrvají zatím blíže
neurčenou dobu a budou probíhat
pomocí vysokozdvižné plošiny. Lidé,
kteří budou daným místem procházet,
by tak měli dbát zvýšené opatrnosti,“
nabádá Jiří Rozehnal (ANO 2011),
náměstek primátora Prostějova.

3R]RUXVSRÔLWHOQ\

Prostějov (mik) - Po vleklých problémech s nákazou covid-19 a povinnou
karanténou u jednotlivých pracovníků
byla po opakovaném prodloužení uzavření uplynulou středu konečně obnovena činnost oddělení matriky prostějovského magistrátu. Alespoň částečně.
„Provoz už ve středu jedenáctého listopadu zajišťovala jedna pracovnice,
která vyřizovala nejnutnější záležitosti
občanů. Běžný provoz matriky bude
plně obnoven od pondělí šestnáctého
listopadu (tj. dnes - pozn.red.),“ uvedl
František Jura (ANO 2011), primátor
Statutárního města Prostějova.
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volbách ziskem druhého nejvyššího
počtu hlasů ukázalo, že se s ním musí
počítat. Vzhledem k tomu, že zástupce
tohoto hnutí dosud pevně tmelí společný nepřítel v podobě vládnoucí koalice, nedá se předpokládat, že by v něm
v následující době došlo k nějakému
zásadnějšímu rozkolu. Ten může nastat až těsně před volbami v souvislosti
s bojem o post lídra a potenciálního
primátora. Ovšem příklad prostějovského hnutí ANO, jehož někdejší ambiciózní kandidátka na tuto funkci
nakonec nedokázala najít společnou
řeč prakticky s nikým, by měl být pro
mnohé z dnešních opozičníků dostatečně odstrašující.
Kromě výše uvedeného se dá očekávat
jistý nárůst obliby ODS, ačkoliv na vítězství to v tomto případě zřejmě stačit
nebude. Velký otazník rovněž visí nad
úspěchem PéVéčka, za nějž už nebude
kandidovat Ivana Hemerková coby
jedna z jeho nejvýraznějších tváří, na
druhou stranu toto hnutí opakovaně
dokázalo uspět navzdory ne právě
ideální výchozí pozici.
Co tedy vlastně ukázaly letošní krajské volby? Zejména to, že stejně jako
na kraji ani na prostějovské radnici
nemusí za dva roky vládnout vítěz
klání, ale spíše ten, který se s ostatními
dokáže nejlépe dohodnout...

Jakým způsobem letošní krajské volby ovlivnily ty komunální,
které se konají v Prostějově za dva roky? Lze si z nich
pro vaši stranu či hnutí vzít nějaké ponaučení?

OTÁZKA

PROSTĚJOV Zda nedávné volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje nějakým způsobem ovlivnily myšlení politických stran a hnutí v Prostějově před komunálními volbami na podzim 2022, na to Večerník se zeptal
předsedů všech devíti politických subjektů, které jsou zastoupeny v místním zastupitelstvu. Na anketní otázku zareagovalo sedm předsedů, naopak Jan Navrátil (Změna pro Prostějov) a Aleš Matyášek (Na rovinu!) je
nechali bez jakéhokoliv vyjádření, bez povšimnutí...

Vecerníku
ˇ

ANKETA
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PROSTĚJOV Hlas lidu, hlas boží.
Právě v této tradiční a pravidelné rubrice Večerníku jsme nedávno otiskli
dva příspěvky z pera prostějovských
občanů. Milan Koudelka si myslí, že
ODS zradila zájmy regionu, protože
neochota spojit se s vítězným ANO
2011 a především s hnutím Svoboda přímá demokracie zcela zhatila
možnost mít více zástupců z Prostějovska ve vedení Olomouckého kraje. Přitom podle čtenáře Večerníku
spolupráce s SPD na prostějovské
radnici ODS nevadí. František Jánský
pak přímo Miladě Sokolové z ODS
položil otázku, zda jí nyní nevadí spolupráce s Piráty v rámci kraje, když je
s nimi v prostějovském zastupitelstvu
na pomalu válečné stezce...
„Ráda bych zareagovala. Do koalice s SPD
jsme na kraji jako ODS nechtěli v žádném
případě vstoupit, protože máme úplně
odlišné programy a cíle než tato strana.
Nechtěli jsme podvést naše voliče a po
volbách udělat něco jiného, než jsme říkali
před nimi. Předpokládám také, že stejně to
vidí i sama SPD. K otázce jmenování pana

Křupky ředitelem Národního domu bych
uvedla, že byl do funkce samozřejmě vybrán nikoliv na základě politické nominace, ale jako člověk, který má v oboru velké
zkušenosti a také dostatek manažerských
schopností. Při výběru zaměstnanců na
radnici i v podnicích, kde má město majetkovou účast, totiž nikdy nehledíme na to,
jakou má kdo stranickou legitimaci, ale na
to, jaké má předpoklady pro danou práci,“
uvedla ve svém prohlášení Milada Sokolová, náměstkyně prostějovského primátora.
„Co se hlasování v krajském zastupitelstvu týče, budu i tam hlasovat tak, jak
to dělám u nás ve městě. Nebudu se
rozhodovat podle toho, jak hlasují zastupitelé jiných stran, ale podle svého
přesvědčení a mého osobního názoru,
co je prospěšné pro Prostějov a Prostějovsko. S Petrem Lyskem nemám žádný
osobní problém, i když někdy máme na
věci rozdílný názor. To je ale snad úplně
normální,“ tvrdí budoucí uvolněná zastupitelka Olomouckého kraje.
„A že vyjednavači ODS při vytváření krajské koalice zradili zájem Prostějovska, protože jej prý odřízli od vedení kraje? Není to

vůbec žádná pravda, což mohu jednoduše
dokázat. Sama jsem totiž přijala funkci
v novém širším vedení kraje a budu mít na
starost cestovní ruch, a to mimo jiné právě
proto, aby náš region nezůstal stranou. Celou situaci oběma pánům vysvětlím ráda
i osobně, pokud mě zkontaktují,“ vzkázala
Milada Sokolová.
(mik)
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kandidátku skutečné osobnosti, otevřít ji
-@OM(JPN<G (!2ß0)
více mladým a připravit viditelnější kam„Krajské volby a hlavně
paň oproti té krajské.“
povolební vyjednávání ukázaly, že hnu'DüÁ/JU@CI<G +,
tí ANO 2011 kvůli
„Hnutí ANO v letošsvé politice, chování
ních volbách v Oloa také faktu, že za pomouckém
kraji
slední čtyři roky v krajském zastupitelstvu
dosáhlo historicky
ignorovalo smysluplné podněty opozinejlepšího výsledku
ce, naprosto ztrácí koaliční potencionál.
27,01 procenta hlasů,
A byť krajské volby vyhrálo, nedokázalo
avšak i přes toto vítězství prokazující se domluvit s nikým, aby ve vedení Olovůli obyvatel kraje je v opozici díky mouckého kraje mohlo pokračovat. Tím
iracionalitě povolebních vyjednávání, muselo hnutí ANO opustit vedoucí pozijejichž jediným cílem bylo za každou ce. Osobně si myslím, že tento trend bude
cenu odstavit hnutí ANO i za cenu pokračovat za rok v parlamentních a za
podrazu na voliče. Ale i taková může dva roky v komunálních volbách. Pokud
být demokracie, budiž to pro nás ovšem hnutí ANO rychle nezmění svůj
všechny mementem. Spolu s našimi styl politiky a jednání.“
voliči půjdeme do následujících voleb
s cílem výrazně uspět a dosáhnout ještě
)P?QÁF`PG?< (0ß*
lepších výsledků.“
„Tato otázka má dvě
roviny.
První je ta, že
*<MODI(üPKF< 0-!
již v příštím roce se
„Svoboda a přímá deuskuteční volby do
mokracie stejně jako
Poslanecké sněmovostatní strany má své
ny, tou druhou jsou kopevné jádro voličů,
munální volby v roce 2022. V tuto chvíli
ale vždy jsou ještě
nelze říci, jakým způsobem jí ovlivnily
voliči náhodní, voliči,
či ovlivní letošní krajské volby, ale ani ty
kteří občas mění z různých důvodů své do Poslanecké sněmovny v příštím roce.
politické názory. A tady je potřeba jít těmto V prvé řadě bude záležet dle mého návoličům naproti. Samozřejmě cítíme, že zoru na výsledku našeho sjezdu, respekjsou ve hře i truc hlasy, ale to je a bude. SPD tive personálních změnách ve vedení
pracuje a vyplácí se nám to s kontaktní strany. Ty se musí uskutečnit, abychom
kampaní, tak k tomu bude přistupovat i za vyvodili zodpovědnost za katastrofální
dva roky. Myslím, že ještě usilovněji, vždy výsledky letošních krajských voleb. Druje co zlepšovat. Máme znovu pět krajských há a podstatná bude ta, jaké osobnosti
zastupitelů a myslím, že náš výsledek je nabídneme našim voličům ve volbách
dobrý, nemusíme se za něj stydět. Je těžké v roce 2022. Komunální a krajské volby
dělat odhady, jak mohou vypadat komu- jsou přeci jen trochu o něčem jiném, ty
nální volby za dva roky, protože se může komunální spíše o jednotlivých osobodehrát ještě mnoho, ale SPD rozhodně nostech a volebních prioritách, ty krajnebude přešlapovat na místě.“
ské o celkovém vnímání dané politické
strany u veřejnosti. Zcela zodpovědně
musím říci, že na kandidátce pro komu'DüÁ-JNKÁnDG -½3½àFJ
nální volby a jejím složení již pracujeme
„Jakým způsobem je
od konce předchozích komunálních voovlivní, se teprve
leb. Jsem si, ale vědom, že jde o velice neukáže. Komunální
lehký úkol, i vzhledem k naší současné
volby jsou trochu
situaci v Prostějově, kdy jsme v krajských
specifické tím, že
volbách zcela propadli. Musíme volilidé volí napříč poličům nabídnout změnu a zároveň řešení,
tickým spektrem a vybírají si především ale také omladit naši kandidátku a přiosobnosti, které znají a které by chtěli blížit náš program střední, ale i té mladší
vidět v zastupitelstvu. Co možná krajské generaci. Jde o úkol nelehký, ale pevně
volby naznačily, je spojení stran, které věřím, že se nám to během příštích dvou
společně půjdou do komunálních voleb let podaří a náš výsledek v komunálních
jako koalice.“
volbách bude pro nás příznivý.“

Ve velkém přehledu krajských zastupitelů z Prostějovska od roku 2000 jsme za období 2016–2020 vynechali
jméno předsedy OV KSČM Ludvíka Šuldy, který sice nepochází z regionu, nicméně zde už několik let žije.
Tímto se redakce omlouvá politikovi i čtenářům.

Omluva Ludvíku Šuldovi

„Pro ČSSD měla na
výsledek krajských
voleb zdrcující vliv
celostátní politika.
A to i přes fakt, že naši
zástupci ve vládě prosazují a prosadili celou řadu dobrých věcí
pro lidi, jako je například zvýšení důchodů. Ovšem jako vlastní počin a úspěch si
je často přisvojí někdo jiný. To si musíme
uvědomit i pro komunální volby. Volby
v Prostějově jsou prioritně o komunálních tématech a osobnostech. I když i zde
hraje roli vnímání ČSSD jako značky. Nikdo nám ovšem nemůže zakázat jednu
věc, abychom pracovali. Je dobré si důvody neúspěchu říct a přiznat i chyby. Nemá
smysl se ale uanalizovat... Máme témata
a návrhy, které představíme a o nichž jsme
přesvědčeni, že přinesou občanům města
Prostějov užitek. Připomeneme, co jsme
prosadili v minulosti a v tomto volebním
období. Jdeme do ekonomicky velmi
nepříznivého období. Bude důležité udržet dobré hospodaření města a zároveň
zajistit jeho rozvoj a podporu zejména
sociálních projektů orientovaných na důchodce, na ty, kteří se ocitli v tíživé situaci,
a ty, kteří pomoc potřebují, i když pracují.
Musí to být o každodenní mravenčí práci. Ponaučení vidím v nutnosti získat na

„Začne se v únoru příštího roku,“ shodují se náměstci
primátora
@?üD>C$MPGD>C
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„Pro prostějovské občanské demokraty
znamenají letošní
krajské volby hlavně poučení, že je
klíčové poslat do voleb
silné osobnosti. Naše prostějovská lídryně Milada Sokolová získala při krajských
volbách ve městě i v okrese největší procento preferenčních hlasů ze všech kandidátů napříč všemi kandidujícími stranami. Lidé výrazně ‚kroužkovali‘ i naši
dvojku – Radka Wagnera. Kandidátku
se silnými osobnostmi, a to i nezávislými, budeme chtít proto postavit opět
i do komunálek v roce 2022. Celkově
uspěly i předvolební koalice, takže počítám, že se pro komunální volby opět
budeme chtít spojit s Nezávislými osobnostmi města Prostějova, s nimiž jsme
spolupracovali již minule. Obecně pak
podle mého názoru příští komunální
volby i náš výsledek v nich ovlivní spíše
to, co se daří dělat ve městě, než to, jak se
volilo nyní v celém Olomouckém kraji.“

Petr Sokol (ODS)

Otevření nového Lidlu se přiblížilo

Není příliš pravděpodobné, že by
výsledky krajských voleb v tuto chvíli jakýmkoliv způsobem ovlivnily
komunální politiku jako takovou.
Určité změny budou probíhat pouze
v životech konkrétních lidí. Asi nejvíce
se to samozřejmě projeví u bývalého
starosty Výšovic a později i hejtmana
Ladislava Oklešťka, kterému zůstane už „jen“ funkce poslance. Vyklidit
svoji olomouckou kancelář musel i bývalý starosta Kostelce na Hané Ladislav Hynek. Možná definitivní konec
v politice volby také znamenaly pro
bývalou starostku Držovic Blanku
Kolečkářovou. Naopak práce přibyde
náměstkyni prostějovského primátora
Miladě Sokolové, která se nově stala
také uvolněnou krajskou zastupitelkou pro oblast cestovního ruchu.
Co však není zcela vyloučeno, že vznik
vládnoucí koalice a faktická izolace
vítěze voleb se může za dva roky promítnout do povolebního vyjednávání
o vládnoucí koalici na prostějovské
radnici. O ní kromě zástupců nyní
nejsilnějšího ANO 2011 totiž budou
zásadním způsobem usilovat také Piráti. Otázkou zůstává, pod jakou vlajkou do rozbouřených volebních vod
vlastně poplují. Dosud jsou zastoupení v opozičním a víceméně protestním
hnutí Na rovinu!, které v předchozích

na prostějovské radnici?

Blíží se revoluce

Martin ZAORAL
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Další odklad
rekonstrukce Vrahovické? UŽ NE!

vyjednávání po komunálních volbách
v Prostějově za dva roky se budou nést
v duchu současného hesla – všichni
proti ANO 2011? „Povolební vyjednávání se vždy odvíjí od konkrétního
volebního výsledku a místní předvolební situace. Nerozumím přesně, s čím
budoucí předvolební vyjednávání v otázce porovnáváte, ale třeba po krajských
volbách v Olomouckém kraji s hnutím
ANO 2011 podle mých informací jednaly všechny strany. Vraťme se ale k Prostějovu. Tady se, myslím, volební jednání
budou odehrávat spíše na základě zdejšího rozložení sil a místních vztahů mezi
politickými stranami a uskupeními než
podle nějakých celostátních šablon. Myslím, že se nespletu, když řeknu, že prostějovská radniční koalice ještě nikdy přesně
nekopírovala uspořádání celostátní vládní koalice. Bylo by asi překvapivé, kdyby
tomu bylo příště jinak,“ uzavřel toto téma
Petr Sokol.

voleb?

KRAJI POZICE, CO TO ZNAMENÁ?

www.vecernikpv.cz
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společnost ohlédnutí
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OTASLAVICE Poslední víkend v září patří klasicky otaslavickým hodům a ani letos nechybělo nic, co k nim patří. Na návštěvníky čekaly hned dvě výstavy. V malém sále sokolovny obrazy místních rodáků a ve farských zahradách muzeum řemesel. Neděli ozvláštnila letos v pořadí druhá vyjížďka historických vozidel doplněná o historické motocykly.
V centru obce byla možnost vyzkoušet si různá elektrokola. A o sportovní stránku se
po celý víkend starali fotbalisté, v neděli přišel na pořad i turnaj volejbalistů na umělce.
K pohodové atmosféře přispěl i koncert dívčí pěvecké kapely v sokolovně.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan
FRÉHAR
Hodové slavnosti začaly v Otaslavicích už v pátek, kdy v sokolovně proběhlo promítání filmu Případ mrtvého nebožtíka. Zájem o promítání

Druhá vernisáž probíhala ve farské
zahradě a nabídla pohled do muzea
řemesel s nečekanými unikáty. Obě
výstavy byly volně přístupné po oba
hodové dny. Letošní novinkou byla
půjčovna elektrokol, kterou zařídil
šéfredaktor a vydavatel magazínu
o elektrokolech Ondřej Vysypal.
A že bylo z čeho vybírat! Od klasiky
až po různé speciály, nechyběla rikša, tedy dvousedadlový vozík před
kolem. Tu si velmi oblíbily děti,

&÷VKUGPGLXÊEGX[ą¾FKN[XEGPVTWQDEGPCMQNQVQéÊEJ

nezkazily ani povinné roušky, film
si užilo několik desítek lidí. Sobota
přinesla hned dvě výstavy. Vernisáž
obrazů místních rodáků probíhala
v malém sále sokolovny od čtyř hodin odpoledne, slavnostního zahájení se účastnili autoři Milada Wernerová, Dita Langerová a Ivan Ambrož.
„Spousta návštěvníků kvitovala, že
se potkala s autory. Na začátku jsme
nezapomněli výstavu pokřtít, pak už
se lidé kochali pohledem na jednotlivá díla. Musím všem poděkovat, že
opravdu dorazili v rouškách a dodržovali veškerá opatření. I tak věřím,
že si nejen výstavu, ale celé hody
náležitě užili,“ doplnil místostarosta
obce Mojmír Sokol.

ské speciály a historický zrenovovaný autobus, takzvaná „ešelka“.
Projížďka obcí trvala přibližně
hodinku, průvod projel každou
její částí. Prohlédnout si zblízka
zaparkované stroje bylo možné
v průběhu odpoledne. „Chceme
touto projížďkou ukázat místním
obyvatelům, že brambory nerostou v supermarketu a že o ornou
půdu na Hané je potřeba se starat.
Také tím samozřejmě demonstrujeme naši sílu, která nemusí být
pouze vojenská. Jsme moc rádi, že
se tento projekt uchytil a pokračoval i v letošním roce ještě v hojnějším počtu. Bylo vidět, že i lidé se
dívali z balkónů a oken, nechyběly
úsměvy, což je pro nás to nejdůle-

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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tele svatého Michala kromě klasické
hodové mše byla ke zhlédnutí výstava
ornátů všech bývalých farářů, kteří
v Otaslavicích sloužili. Měl zde být
také obraz z roku 1928, jenž obyvatelé Otaslavic a Vincencova věnovali do
Křtin, jenže se jeho restaurace bohužel
protáhla, takže obraz k dispozici nebyl.
V centru obce nechyběla zábava především pro děti, a to různé atrakce
a kolotoče, samozřejmě také stánky se

(QVQ,CP(TGJCT

které se s radostí jim vlastní nechávaly promotéry vozit. Elektrokola si
vyzkoušela spousta lidí a panovala
s nimi velká spokojenost. „Musím
přiznat, že je to opravdu menší dřina a větší pohodlí než na starém
kole, ale zůstanu u svého,“ unisono
znělo od místních, kteří si jízdu vyzkoušeli.
Zlatý hřeb hodových oslav přišel
v neděli dopoledne, kdy více než
tři desítky fanoušků historických
strojů předvedly projížďku po
Otaslavicích. K vidění byly opravdové unikáty, které obdivovaly
davy lidí. Nechyběly staré traktory
Zetory, kombajny a oproti loňskému ročníku přibyly také motorkář-
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žitější,“ okomentoval vyjížďku starosta obce Marek Hýbl.
V areálu sokolovny se odehrávala
sportovní i kulinářská stránka hodů.
Z udírny voněly různé dobroty jako
klobásky, krkovička a bok. V nepříliš
vlídném počasí přišla vhod polévka
pro zahřátí. Sport obstaraly na fotbalovém hřišti tři duely. V sobotu
26. září se tak v hojném počtu mohli
diváci podívat na „A“-mužstvo proti
Újezdci, v neděli 27. září dopoled-

ZHQVQ,CP(TGJCT

sladkými pochutinami. Jedinou akcí
nejvíce chybějící místním teenagerům
byla klasická hodová zábava v areálu
sokolovny, která se z epidemiologických důvodů konat nemohla.
V Otaslavicích tak letos ukázali, že
i přes vlnu koronavirových opatření a nevlídného počasí je možné
uspořádat hody, které lidi opravdu
baví. Všechno bylo, jak se patří, navíc
s úsměvy na rtech.

(QVQ,CP(TGJCT

ne nastoupili ke svému zápasu žáci
a odpoledne ještě místní rezerva.
V areálu se navíc odehrál také dvanáctý ročník Memoriálu Josefa Pospíšila ve volejbale, kdy i navzdory
chladnému počasí předvedla desítka
týmů kvalitní hru.
Nouze nebyla ani o hudební program.
O něj se postaral místní hráč fotbalu
Chvojas, který odehrál koncert v hospodě pod lípou, i dívčí hudební skupina Sára a Terezie Klemošovy. V kos-
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BRODEK U PROSTĚJOVA Hodové slavnosti probíhaly v září ve
velkém také v Brodku u Prostějova, kde bylo v areálu hřiště připraveno vše, na co si návštěvníci jen vzpomněli. Pro děti nechyběla celá řada atrakcí, na kterých se mohly vyřádit. Samozřejmost
představovaly klasické stánky, z nichž lákavě voněly sladké dobroty.
U pohostinství na hřišti se pro změnu sliny sbíhaly na maso na grilu. Spoustu fanoušků pak přitáhl sportovní program, takže v areálu
vládla velmi příjemná a přátelská atmosféra, všichni si užívali pohodového dne. U toho prostě Večerník nemohl chybět!

Jan FRÉHAR
Co bylo k vidění? K pobavení návštěvníků okolí hřiště vyplňovaly
pouťové atrakce. Především ti nejmenší si užívali labutí, řetízkového
kolotoče, skákacích hradů či jízdy
vláčkem, vše za doprovodu nezbytné porce hudby, která k tomuto typu
zábavy nerozlučně patří. Pamatovalo
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se i na starší děti, proto nechyběla klasická střelnice ani autodrom. Spousta
návštěvníků se zastavovala u stánků
s různými dobrotami, táhla cukrová
vata, pendreky. Největší radost projevovaly děti, užívaly si nejen kolotočů,
ale také i dětského hřiště, kde doslova
řádily s různými spreji a hračkami.
V areálu hřiště samozřejmě nemohl
chybět ani sportovní program. Na

travnatém hřišti se tak mohli fanoušci podívat na hladkou výhru svého
mužstva proti Určicím a o kousek dál
na betonovém hřišti si na své přišli
fandové volejbalu, kteří mohli sledovat zápas okresní ligy. Ten se ale domácím hráčkám nevydařil a prohrály
nula dva na sety. Celkovou atmosféru to ale určitě nepokazilo, bavily se
opravdu všechny generace.
Z prostoru mezi hřišti navíc voněly
různé dobroty z udírny, nechyběly
klobásy, makrely ani hranolky a kýta
na ohni. Každý po svém si tak užil
nejen krásné odpoledne.
Večerní hodová zábava, která každým
rokem doprovází program slavností,
byla sice zrušena, ale i bez „juchandy“
se všichni náramně bavili.

FOTOGALERIE
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Majitelka obytné kulturní památky touží po návratu do Brna

MOŘICE Velkolepé sídlo tvořící jedinečnou dominantu centra
Mořic. To je místní zámek. Jednu jeho polovinu včetně centrální
věže vlastní obec. Fungují v ní byty, lékařská ordinace a do dětského kroužku dochází rodiče se svými ratolestmi. Druhá polovina je v soukromých rukou. Kromě rozsáhlé obytné části zde
sídlí také firma specializující se na prodej náhradních dílů a příslušenství na historická vozidla zejména značky Fiat. A právě
tato část je nyní na prodej. Navržená cena je 14 650 000 korun.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Zámek v Mořicích pochází ze
17. století, jeho součástí je i budova
sladovny, která uzavírá nádvoří zámku. „Objekt jsme do roku 2000 měli
v pronájmu, později jsme ho jako
rodina odkoupili. Bohužel o rok
později sladovna vyhořela, pro nás
to byla o to větší katastrofa, že jsme ji
neměli pojištěnou. Na její kompletní
rekonstrukci je zpracován projekt
včetně všech potřebných povolení.
Předchozí majitel a otec mé dcery
má dlouhodobé zdravotní problémy se srdcem. I proto toužíme po
návratu do Brna, kam stejně vždy na
víkendy mířím,“ vysvětlila Večerníku

Zdeňka Rystonovská, která zámek
vlastní společně se svojí dcerou Martinou.
Našel se již na odkup rozlehlé
kulturní památky vážný zájemce?
„Zámek již nabízíme delší dobu.
Jeden potenciální kupec ze zahraničí tu již byl, nicméně chtěl objekt
koupit celý, což nebylo možné. Vše
také poněkud komplikují nároky památkářů. Aktuálně žádného zájemce
nemáme a počítáme, že vzhledem
k situaci s koronavirem se zřejmě
ani jen tak neobjeví,“ prozradila nám
spolumajitelka.
První poschodí prošlo kompletní
vnitřní rekonstrukcí včetně výměny oken. Na další potřebné opravy jsou vyřízena veškerá stavební
povolení. Nabízí se tedy otázka,
zda by o odkup zbytku objektu neprojevila zájem obec. „Na zámku
nám určitě záleží, neradi bychom,
pokud by v něm vznikla například
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Vrhnou se na chodníky
Stařechovice (mls) - Po výstavbě
kanalizace následné opravě silnice
dojde ve Stařechovicích i na chodníky. Plánují zde výstavbu hned čtyř
úseků chodníků v celkové délce
zhruba 800 metrů. Při rekonstrukci
silnice se s budoucí výstavbou chodníků počítalo, proto jejich výstavba
plynule naváže bez zásahu do nových
povrchů. Do úprav silnice byly zahrnuty i úpravy autobusových zastávek
včetně nástupišť. V rámci výstavby
chodníků se již nástupiště nebudou
řešit, jen budou plynule a bezbariérově napojena na chodníky.

Opraví úøad
Klenovice na Hané (mls) - Rekonstrukce vnitřních prostor by se měla
v dohledné době dočkat budova
obecního úřadu v Klenovicích na
Hané. Vedení obce v této souvislosti
žádá o dotace.

/CLKVGNMCOK RQNQXKP[ \¾OMW MVGT¾ LG
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Foto: www.mmreality.cz a Facebook

Zámek Mořice
Zámek byl postaven na konci 17. století. Po požáru v roce 1807 byl zámek
přestavěn v empírovém stylu, přestavba byla zřejmě realizována až po
roce 1816. V zámku je dnes Zámecká
knihovna Mořice a jsou v něm byty.
V jeho těsné blízkosti v parku před ním
se nachází zajímavě pojatý kostel sv.
Martina.
ubytovna v majetku obchodníků
s chudobou... To, jak doufáme, ovšem nehrozí. Každopádně odkup
zbývající části nemovitosti je zcela
mimo naše finanční možnosti, její
cena představuje dvojnásobek celé-

ho našeho ročního rozpočtu, další
peníze by pak byly třeba k její další
rekonstrukci. Takové zadlužení si
přirozeně nemůžeme dovolit,“ reagoval na tuto variantu starosta obce
Tomáš Pavelka.

Přestože opravená obytná část nabízí
velkorysý a vkusně zařízený historický
prostor, život na zámku není jen o splnění romantických snů. „Upřímně řečeno
se nám v Mořících už zas tak moc nelíbí.
Zlaté Brno!“ uzavřela Rystonovská.

Busy stále jako
o prázdninách
Prostějovsko (mls) - Už v pátek
6. listopadu se začaly autobusy v regionu řídit jízdními řády platnými pro
jarní prázdniny. Nejinak tomu bude
i v nadcházející dnech. „Od středy
osmnáctého listopadu pokračujeme
u autobusové dopravy IDSOK v režimu jarních prázdnin,“ potvrdila
Kateřina Suchánková.

Pozor, dìti!
Kralice na Hané (mls) - Zvýšit bezpečnost dětí docházejících do místní školy. To je cíl umístění nových
značek „Pozor, děti!“ v Kralicích na
Hané. Objevit by se měly v úseku
mezi obcemi Kralice na Hané a Bedihošť. Zároveň dojde k výměně značky „Dej přednost v jízdě“ za „Stopku“
na křižovatce v centru městyse.
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Kdy
bylo
v
novém
tisíciletí
Lapku pøistihl majitel
ji celou vypil,“ informoval Libor
Hejtman, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého
kraje.
To ale nebylo všechno! „Dva dny
poté se muž rozhodl celou akci zopakovat. Tentokrát vyrazil na lup už
dopoledne. Stejným způsobem jako
minule pronikl do přístavku a z něj
ukradl další litr pálenky z jablek.
Než se vydal domů, upil z lahve, aby
se přesvědčil o kvalitě pálenky. Nezvaného hosta však při tom přistihl
majitel domu a lapkovi odcizenou
pálenku vzal. Vzápětí případ oznámil policistům,“ řekl mluvčí krajské
policie s dovětkem, že pachateli
hrozí vzhledem k nouzovému stavu
přísnější trest.
(mik)
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MOSTKOVICE V polovině října zasáhly prostějovský region vytrvalé deště. Hloučela v Soběsukách
se dokonce dostala až na třetí povodňový stupeň
značící stav ohrožení. Povodňovou vlnu zastavila
až plumlovská přehrada, která se zaplnila nevídaným způsobem. Pamětníci Večerník upozornili, že
hladina nádrže v minulosti sahala už i výše.
Voda z plumlovské přehrady nedávno mimo jiné zcela
zaplavila mostek vedoucí k hotelu Plumlov. „V minulosti
tam však už bylo i více vody. Bylo to v zimě 2006, kdy také
napadlo hodně sněhu. Tehdy byla hladina tak vysoko, že
málem zakryla kresbu Mickey Mouse na skále,“ prozradil
známý propagátor aktivního přístupu k životu Jiří Kremla
z Mostkovic, který nám na důkaz svého tvrzení zaslal i archivní fotografii.
(mls)

NA VÁŠ NÁMÌT
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Foto: archiv J. Kremly
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PROSTĚJOVSKO Touha po kvalitní pálence dohnala muže středního věku ke krádeži. Na alkohol
zřejmě peníze neměl, takže se vydal pro cizí mok. Po odcizení litru
višňovice z domu na Prostějovsku
dostal chuť na další. Dva dny nato
ho ale při stejném činu přistihl
majitel a sám ho lapil!
„Až osmiroční trest hrozí šestačtyřicetiletému muži za zločin krádeže
a přečin porušování domovní svobody. Ten nejprve ve čtvrtek pátého
listopadu odpoledne vnikl na dvůr
v malé obci na Prostějovsku, poté
jeho kroky směřovaly do přístavku
u domu, který byl odemčen. Z něj
odcizil jeden litr vypálené višňovice. Láhev si odnesl domů, kde

20111111710

STRANA 24

NEBUDE!
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V dosud přesně nezjištěné době
přes noc z úterý 10. na středu 11.
listopadu se neznámý pachatel
vloupal do areálu zemědělského
družstva v obci na Prostějovsku.
Po násilném vniknutí pachatel
z objektu odcizil malotraktor
typu MT8-150, dvounápravový
přívěs Lorries TPM27 a autobaterii z nákladního automobilu.
Celková výše uvedeným jednáním způsobených škod byla
předběžně vyčíslena na více než
250 tisíc korun. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení pro
podezření ze zločinu krádeže. Za
ten pachateli v případě dopadení
a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na dva roky až osm let.

Okradení družstevníci

Z přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky je podezřelý pětačtyřicetiletý muž z Vyškovska.
Prostějovští policisté jej zastavili v pátek 6. listopadu dopoledne
ve Výšovicích, když řídil vozidlo
SsangYong Korando. Policisté
muže při dopravní kontrole vyzvali k podrobení se orientační
dechové zkoušce na alkohol. Řidič nadýchal 1,40 promile alkoholu v dechu a k požití alkoholu
se doznal. Muž přišel na místě
o řidičský průkaz a hrozí mu
trest odnětí svobody až na jeden
rok, peněžitý trest nebo zákaz
činnosti.

Řídil pod vlivem

Na opilého cyklistu policisté narazili předminulou neděli 8. listopadu odpoledne v Mostkovicích.
Cyklista vrávoral ze strany na
stranu po celé šířce komunikace
na jízdním kole. Policisté u třiapadesátiletého muže provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol. Přístroj zaznamenal hodnotu
2,33 promile alkoholu v dechu.
Cyklista uvedl, že před jízdou vypil pět dvanáctistupňových piv.
Muž je podezřelý z přestupku proti bezpečnosti silničního provozu
a za jízdu pod vlivem alkoholu
mu hrozí příslušným správním
orgánem pokuta od 25 do 50 tisíc
korun.

Na kole po pěti pivech
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aneb jsme s vámi u toho...
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Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

zprávy z regionu

www.vecernikpv.cz

Lenfeldova tvoří řadu let jakýsi stomatologický klan, který se i s týmem
sestřiček těší všeobecnému uznání
velkého množství pacientů. Lidé na
nich oceňují profesionalitu i lidskost
a za jejich službami jsou ochotni dojíždět až z Brna. Jisté však je, že ani
Lenfeldovi nápor dalších pacientů

Svoji zkušenost s tímto problémem
mají například v nedalekém Hvozdě.
Zubaře hledali přes dva roky. Starosta
obce tehdy pátral na lékařské fakultě,
dotazoval se nejen v okolí, ale třeba
i ve východních Čechách. Nakonec
v roce 2018 objevil lékařku žijící
v nedaleké obci, která v té době or-

Husarský kousek
ïÞÁïèóÝi

nezvládnou. A to i s ohledem na případné výrazné snížení kvality péče.
„Bohužel není v našich možnostech
přijmout další pacienty,“ potvrdil
Večerníku Jiří Lenfeld mladší, podle
něhož hledání dalšího stomatologa
pro Konici bude velmi obtížné.
Sehnat mladého stomatologa do
Konice tak je obrovskou výzvou.
„Pokud chce město dostat do Konice zubaře, bude muset nabídnout
buď vybavenou ordinaci, nebo odpustit nájem. Například v nedalekém Městečku Trnávka zubaři prodali pozemek na stavbu rodinného
domu za symbolickou cenu,“ nabídla jeden z možných receptů místní
obyvatelka.

Jak na to?

dinovala v Litovli. Martina Čapáková
nyní působí pět dní v týdnu přímo ve
Hvozdě, a to v moderně zařízené ordinaci, která vznikla v objektu bývalé
pekárny.

<WDCąMC5XCVCXC&XQą¾MQX¾UV¾NGQTFKPWLGXUQWUGFUVXÊFQOWUGPKQTčXG8TEJNKEMÆJQWNKEK
Foto: Martin Zaoral

Michal SOBECKÝ

– z ní ovšem daleko neuvidíte, dávno ji
obrostly stromy. V současnosti je navíc
nepřístupná. „Bylo nám hygienou doporučeno, abychom zámecký park uzavřeli.
Důvodem je, že to není běžný veřejný
park a funguje zde návštěvní doba,“ pravil
kastelán zámku Martin Váňa. S parkem
tak došlo k uzavření také rozhledny.
Pokud přesto toužíte po pěkném výhledu,
zkuste rozhlednu Kopaninka u Repech.
„Je otevřená mezi devátou a sedmnáctou
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nedávno rok zavřená kvůli nejistotě
z hlediska statiky. To už je však minulost.
Nicméně na rozhlednu se lidé nedostali
ani po vyhlášení nouzového stavu. „Teď
je rozhledna zavřená. Uvidíme nyní,
co se bude dít po dvacátém listopadu.
Budeme mít na mikroregionu valnou
hromadu, kde se o dalším otevření pobavíme,“ sdělil místopředseda Mikroregionu Kosířsko Jan Blaho. Sám je ale
skeptikem. „Lze čekat, že do konce roku
bude spíše zavřeno,“ posteskl si.
Podobně je tomu v nedalekých Čechách
Asi nejznámější v širokém okolí je roz- pod Kosířem. V tamním parku se nahledna na Velkém Kosíři. Stavba byla chází více než 100 let stará rozhledna

PROSTĚJOV Během podzimu stát
opět pozavíral většinu míst, kde
může docházet ke zvýšené koncentraci obyvatelstva. Důvodem je koronavirová epidemie. Zdá se však, že
jsou lokality, na které „zapomněl“.
Doteď tak zůstávají přístupné a za
pěkného počasí velmi oblíbené rozhledny. Na Prostějovsku jsou nyní
tři – a sice na Velkém Kosíři, v parku v Čechách pod Kosířem a dále
u Repech. Jsou tedy v současnosti
přístupné? A jak se staví jejich provozovatelé k otevření během přicházejícího zimního období?

hodinou. Nyní ale pochopitelně nepořádáme akce,“ uvedl majitel Břetislav Usnul,.
Nevylučuje však, že do konce roku nějaké
akce budou. „Byli bychom rádi, kdyby lidi
přišli – na Silvestra i na Nový rok je velký
zájem. Uvidíme ale, co nám život a naši
mocipáni dovolí,“ krčí rameny Usnul.
Turisté ale mají jednu jistotu, sem a dále
na volně přístupné rozhledny a vyhlídky
ve Vitčicích, v Dobrochově a na Kozlově
u Víceměřic se i v současnosti dostanou.

OHROZIM Nenadálá dopravní
situace a rovněž špatný technický
stav vozovky stojí za nehodou, ke
které došlo na konci předminulého
víkendu na silnici mezi Vícovem
a Ohrozimí. Pod řidičem náklaďáku, který se vyhýbal protijedoucím
vozidlům, se utrhla krajnice. Šofér
už nedokázal na situaci zareagovat,
v příkopu porazil strom, čímž si výrazně poškodil auto. Zarážející je
ovšem fakt, že z místa ujelo několik
řidičů osobních vozidel, kteří nehodu viděli…

„V neděli osmého listopadu před osmnáctou hodinou řídil šestačtyřicetiletý
muž nákladní automobil MAN mezi
obcemi Vícov a Ohrozim. Dle svých slov
se před obcí Ohrozim míjel s protijedoucími osobními automobily, přičemž
nejméně jedno z nich mělo částečně
zasahovat do jeho jízdního pruhu. Aby
zabránil střetu s vozidlem, najel co nejvíce k pravé krajnici, váhou vozidla však
došlo k utržení krajnice a následnému
vyjetí nákladního automobilu vpravo
mimo komunikaci, kde porazil vzrostlý
strom,“ popsal nehodu Libor Hejtman,

tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Ke zranění osob nedošlo a výše
způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 200 000 korun. „Alkohol u řidiče nákladního automobilu policisté na místě vyloučili
provedenými dechovými zkouškami.
U řidičů osobních automobilů kontrola na alkohol neproběhla, protože
z místa odjeli. Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody jsou tak
předmětem dalšího šetření,“ doplnil
Hejtman.
(mls)
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krajnice!

u
V pøíkop
trom,
porazil s
jeli...
ostatní u

poskytnuta svazku dotace a stanovena
doba udržitelnosti deset let,“ objasnila
starostka Bronislava Krénarová.
Vzápětí vysvětlila, proč už ve svazku
městys nebude. „Tato lhůta uplynula.
Proto je možné z tohoto svazku vystoupit a majetek vybudovaný svazkem ve
prospěch městyse Protivanov bezúplatně převézt z majetku svazku do majetku městyse Protivanov. Tímto se ucelí
nás majetek týkající se kanalizační sítě
a bude se i moci schválit ucelený plán
obnovy této vodohospodářské infrastruktury,“ řekla starostka.
(sob)
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NAVŠTIVTE NEJCTENEJŠÍ
PROSTEJOVSKÝ WEB

PROTIVANOV Konec účasti v jednom svazku obcí hlásí aktuálně Protivanov. Zastupitelé městyse si odhlasovali, že už Protivanov nebude
součástí Svazku obcí Drahansko.
„Předmětem činnosti Svazku obcí Drahansko a okolí je výstavba i následná
společná správa a řízení skupinové vodohospodářské infrastruktury v obcích
svazku a dalších společných rozvodů až
po jejich napojení do místních sítí. Městys Protivanov budoval prostřednictvím
svazku v letech 2009 až 2010 druhou
etapu kanalizační sítě. Na tuto akci byla

KONICE Mají (staro)novou plošinu a nebojí se ji použít! To platí pro
dobrovolné hasiče z Konice, kteří se
začátkem uplynulého týdne pustili
do prořezávání větví stromu rostoucího na hlavním náměstí.
Hasiči na žádost místostarosty odstranili zlomené suché větve, které hrozily pádem směrem k lavičce. Využili
přitom plošinu MP 16 na podvozku
Avie, kterou nedávno díky městu zís-

kali do svého vlastnictví. „Vozidlo bylo
zakoupeno v modro-oranžovém laku.
Aby splňovalo podmínky hasičského
automobilu, dva členové naší jednotky ve svém volném čase provedli její
barevnou proměnu. Zabralo jim to
několik hodin odmašťování, broušení,
kytování a konečně i lakování,“ upozornil na obětavou práci členů SDH
Konice jeho starosta Vlastimil Šmída.
(mls)

2ąKRT¾EKX[WåKNKRNQwKPW/2#XKGMVGTQWPGF¾XPQEGNQWRąGNCMQXCNK Foto: SDH Konice

s novou plošinou

nebezpečné větve

odstraňovali

MOŘICE Ještě ani ne osmnáctiletý zloděj měl minulé úterý velice
zjednodušenou cestu k lupu. Před
domem v Němčicích nad Hanou
totiž našel odstavené auto s klíčky v zapalování. Situaci tak mladík využil a s vozidlem odjel. Ne
však daleko, u Mořic havaroval.
Pěšky se mu ale nechtělo, takže se
dopustil další zlodějny a směrem
k Vrchoslavicích se vydal na cizím
jízdním kole. A zase neujel daleko,
neboť v tu chvíli mu už byly v patách policejní hlídky!
„V úterý desátého listopadu odpoledne se na nás obrátil mladý muž, že
mu před malým okamžikem někdo
odcizil osobní auto, které měl odstavené před domem v obci Němčice
nad Hanou i s klíčky v zapalování. Policejní hlídky ihned dostaly informace
z operačního střediska a začalo pátrání
po vozidle i pachateli, kterého se podařilo během půlhodiny od oznáme-

ní zadržet. Bohužel ke škodě majitele
stihl zloděj auto značky Volkswagen
Golf nabourat,“ konstatovala Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Šetřením události vyšlo najevo, že mladistvý pachatel využil situace, kdy klíče
od vozidla byly v zapalování, nasedl
a odjel. „Projel Mořicemi směrem na
Vrchoslavice a přibližně půl kilometru
za Mořicemi jízdu nezvládl a havaroval
mimo komunikaci do pravého příkopu. Nehodu ustál bez zdravotní újmy,

bez potíží z vozidla vystoupil a vrátil se
pěšky zpátky do obce Mořice, kde našel
na kraji dědiny u jednoho z domů neuzamčené jízdní kolo, na které bez výčitek svědomí nasedl a odjel původně
zamýšleným směrem na Vrchoslavice
okolo auta, které naboural. Do cíle ale
nedojel, protože byl zadržen policejní
hlídkou a skončil na policejní služebně,“ popsala jak další chování mladistvého, tak i jeho dopadení Zajícová.
Jak následně dodala, později se zjistilo,
že se mladík projížděl autem bez patřičného oprávnění, které je k řízení potřeba. „Že by řídil pod vlivem alkoholu, se
nepotvrdilo, majitel havarovaného golfu si škodu předběžně stanovil na patncát tisíc korun. Po zadokumentování
případu byl mladík propuštěn na svobodu, nicméně je podezřelý z trestných
činů krádeže a neoprávněného užívání
cizí věci. Při rozhodování o trestu bude
soud zajisté přihlížet i k tomu, že se
podezřelý uvedeného jednání dopustil
v době nouzového stavu,“ zdůraznila
policejní mluvčí.
(mik)
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Mladistvý pak odcizil kolo,
policisté mu byli v patách

vystoupil HASIČI Z KONICE S ukradeným Volkswagenem havaroval
Pod náklaďákem se utrhla Protivanov
U@NKJGFPJ=>Á

Svatava Dvořáková stále ještě působí v objektu stojícím v bezprostředním sousedství domu seniorů ve
Vrchlického ulici. Svoji praxi se letos
chystá uzavřít. Jedinou ordinací na
celou Konici i okolní obce tak zůstane ta, kterou provozuje Jiří Lenfeld
se svojí ženou a synem. Celá rodina

Martin ZAORAL

PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

KONICE Tohle bude velký problém! Na konci letošního roku
skončí v Konici zubařka Svatava Dvořáková. Vedení města prostřednictvím Olomouckého kraje za ni začalo hledat náhradu.
Ovšem nepodařilo se. Co bude dál?

Ve Hvozdě hledání stomatoložky zabralo dva roky

V KONICI SKONČÍ ZUBAŘKA. NÁHRADU SE NEDAŘÍ NAJÍT -QRCPKPMCEJEGQVGXąÊV
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BUKOVÁ Pod dozorem kamer
bude v budoucnu dění v Bukové.
Obec už vybrala zhotovitele místního kamerového systému. Ten by
měl odradit například bezohledné
pejskaře od přestupkové činnosti
i vandaly zvažující spáchání trestného činu. Obec plánuje v dohledné době nainstalovat celkem pět
kamer monitorujících veřejná prostranství.
„Mimo jiné teď opravujeme hasičskou
zbrojnici, chceme mít ale i jiná místa
pod dozorem. Máme navíc v obci
sběrné místo, chceme proto také sledovat tuto oblast,“ vysvětlil starosta
obce Milan Kolísek.
Buková se tímto krokem stane jednou
z nemnoha obcí, které se rozhodly
investovat do kamerového systému.
Kde ale v budoucnu lidé budou mít
jistotu, že někdo jejich počínání sleduje? „Dvě by měly být na pohostinství
a další tři na budově obecního úřadu.
Zatím nemáme smlouvu na provedení této akce, jen je hotové výběrové
řízení a jeho vítěze jsme informovali,“
sdělil pro Večerník Milan Kolísek. Investice by podle jeho slov měla přijít
na zhruba 70 000 korun.
(sob)

KAMERY

budou hlídat

V Bukové

Vrbátky (sob) - Příjemnou zprávu nejen pro
děti, ale taky pro dorost mají ve Vrbátkách.
Obec se totiž rozhodla opravit a doplnit
některá hřiště ve svých částech. Důvodem je
jejich životnost je na hraně. „Chystáme renovaci dětských hřišť ve Vrbátkách, Štětovicích
i Dubanech. Spousta prvků je ze smrkového
dřeva, životnost mají asi deset let. A ta už
dobíhá,“ uvedl starosta Pavel Novotný. O rekonstrukci se nyní budou bavit zastupitelé.
„Měla by přijít asi na tři čtvrtě milionu korun
a chceme zde doplnit i workoutové prvky.
Na hřiště se budou dávat dotace a tahle by se
potkala s naším záměrem,“ vysvětlil. Investiční
akci plánují na příští rok.

Obec zvelebí høištì

Malé Hradisko (sob) - Bohatý program
mělo poslední zasedání zastupitelstva
v Malém Hradisku. Kromě toho, že řešilo
například osud pobočky pošty (Večerník
informoval v minulém čísle – pozn.red.),
zabývalo se rovněž opravou některých
místních komunikací. Zastupitelé se nakonec shodli, že by bylo záhodno, aby se k ní
přikročilo. K tomu se obrátí obec na Ministerstvo pro místní rozvoj se žádostí o dotaci.
„Žádost je teprve rozpracovaná, necháváme
si udělat odhad. Celkově chceme opravit tři
úseky komunikací - jedna vede k lyžařskému
vleku, druhá k požární nádrži, třetí navazuje
na komunikaci k požární nádrži,“ uvedl starosta obce Marian Fiedler. Podle jeho
odhadu by se měla obec v březnu dozvědět,
zda se žádostí uspěla. Šlo by přitom o nemalé peníze, ministerstvo nabízí proplacení
až osmdesát procent nákladů. „Celková
částka na opravy by měla být do dvou
milionů korun,“ doplnil starosta.

Opraví místní cesty

RYCHLÝ
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Novým ředitelem Gymnázia Jiřího Wolkera je Michal Műller
PROSTĚJOV Tomu se říká věrnost! Michal Műller (na snímku)
připravuje studenty Gymnázia Jiřího Wolkera již celé jedno čtvrtstoletí, z toho sedmnáct roků působil ve funkci zástupce ředitele.
Nelze se proto divit, že v případě
výběrového řízení na uvolněné
místo šéfa po odchodu Michala
Šmucra do služeb NKÚ, doslova
neměl konkurenci. Post však převzal v nelehké době druhé vlny
koronaviru, kdy došlo k opětovném uzavření škol. A právě nejen
kolem tohoto tématu se točila
dotazy obsáhlého rozhovoru,
v němž jsme se však mimo jiné
dotkli i další budoucnosti školy,
s níž spojil svůj život či osudové
role, kterou v jeho životě určitě
sehrál sport.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL
yy Učitelé se se svými studenty
potkávají opět pouze prostřednictvím monitorů počítačů. Jak
tuto situaci zvládáte?
„Již na jaře jsme si tuto variantu
vyzkoušeli, takže tentokrát jsme
částečně tušili, do čeho jdeme. Na
druhou stranu to bylo jiné v tom,
že nějakou dobu probíhala výuka
v rouškách, což je velmi náročné
jak pro žáky, tak pro učitele. Hned
od prvních dnů jsme žákům nabídli
možnost po druhé vyučovací jednotce korzovat a svačit na školním
dvoře. Podle tehdejších pravidel
bylo možné roušku sundat a nadýchat se čerstvého vzduchu. Totéž
jsme nabídli během polední pauzy.
Pracovat v respirátoru či roušce je
velmi náročné. Manželka je zdravotní sestra na stomatochirurgii, tak
vím, jak musí být lékaři a zdravotní
sestry chráněni nejen při operacích.
Nedokážu si osobně představit, jak
bych to celý den udýchal a zvládl
takhle při tom fyzicky pracovat.
Nejen z tohoto důvodu mám ke
zdravotníkům obrovský respekt
a úctu.“
yy Jaká je zkušenost s přístupem
studentů k on-line výuce?
„Již během prázdnin jsme s kolegy pracovali na přípravě jednotné
platformy, rozhodli jsme se pro
Microsoft teams. Jedna z výhod je,
že výuka je uzavřená a nikdo zvenčí by neměl vyrušovat a do výuky
vstupovat. Vždy ale může ‚zlobit‘
někdo zevnitř, což řešíme. Je tu
možnost nahrání vyučovací jednotky a na základě toho situaci řešit,

případně přistoupit k výchovným
opatřením.“
yy Studenti obvykle moderní informační technologie zvládají na
vysoké úrovni. Je tomu ale v případě kantorů?
„S přípravou jsme začali již v posledním srpnovém týdnu, kdy hlavní prioritou bylo seznámení učitelů
s jednotnou platformou. Do října
jsme vstupovali připraveni. Osobně
si myslím, že on-line výuka funguje, máme kladné ohlasy od rodičů.
Před několika dny mě kontaktovala
ředitelka střední oděvní školy Ivana
Vaňková, která sledovala on-line
hodinu chemie své vnučky a vysekla nám obrovskou pochvalu, jak byla
výuka vedena. Musím přiznat, že
naši učitelé od konce srpna ušli kus
trnité cesty a na náročnou distanční
výuku se adaptovali. Osobně jejich
práci hodnotím hodně vysoko, rád
bych využil tuto možnost a ještě
jednou jim veřejně poděkoval.“
yyKdo konkrétně za tím stojí?
„Určitě bych podtrhl aktivitu hlavních organizátorů, oceňuji práci
Jany Šiškové a Kateřiny Divišové,
které jako zástupkyně ředitele řídí
výuku, dále metodika distanční
výuky Lukáše Matouška, technické
zázemí zvládají Jakub Fojtík a František Střídecký. Svými příspěvky
pomohli i učitelé, kteří již dříve
s Microsoft teams pracovali. Sdílením svých zkušeností ostatním učitelům posunuli kvalitu on-line výuky. Rád bych jmenoval za všechny
aspoň Pavlu Jiříčkovou. Pro většinu
učitelů to však byla úplná novinka
a těší mě, jak se do toho ‚zakousli‘
a zvládají to.“
yy Domníváte se, že se výpadek
v prezenční formě studia z dlouhodobějšího hlediska projeví na
znalostech studentů?
„Samozřejmě to není ideální, ovšem vycházím z postoje, že něco
špatné je vždy k něčemu prospěšné. Tím, že žáky teď připravujeme
v distanční výuce, tak je seznamujeme s novou metodou, se kterou se
setkají na vysoké škole a následně
použijí v praxi, a to je jeden z cílů
střední školy. Taky velmi záleží na
kvalitě distanční výuky, kterou škola dokáže připravit. Faktem je, že
u nejnižších tříd základní školy je
osobnost učitele nenahraditelná,
tam je to problém. Taky u žáků, kteří se připravují na přijímací zkoušky, to znamená u žáků devátých tříd
základních škol a u maturitních ročníků. U nich to není ideální forma
přípravy. Pokud se situace rozvolní,
měli by do škol nastoupit tyto třídy
prioritně.“
yy Dala se v zavedení on-line
výuky najít také nějaká pozitiva?

vizitka
MICHAL MŰLLER
✓ narodil se v roce 1966 v Prostějově
✓ chodil na ZŠ na Sídlišti Svobody
(dnes ZŠ Jana Železného), v roce 1985
maturoval na Gymnáziu Jiřího Wolkera
✓ nastoupil na Přírodovědeckou fakultu
Univerzity Palackého v Olomouci,
obor učitelství matematika-fyzika, státnice složil v roce 1990
✓ po absolvování vysoké školy jej čekala roční základní
vojenská služba, teprve poté nastoupil jako učitel na ZŠ Dr. Horáka
✓ po dvou letech přešel na střední průmyslovou školu v Lidické
ulici, aby v roce 1995 přešel na Gymnázium Jiřího Wolkera
✓ v roce 2003 začal působit jako zástupce ředitele, ředitelem byl
jmenován 1. října 2020
✓ je bývalým basketbalovým hráčem a v současnosti předseda
mládežnického oddílu BCM Orli Prostějov
✓ je ženatý, manželka Kateřina pracuje jako zdravotní sestra
na stomatochirurgii, dva synové: starší Richard studuje
Univerzitu Karlovu v Praze, mladší Matyáš je v septimě na GJW
✓ mezi jeho koníčky patří sport, rodina, svým způsobem i práce
zajímavost: celý život jej provází sport, díky němuž se dali dohromady i jeho rodiče a podobně jako oni se se svojí manželkou
poprvé potkal v legendární posilovně REMI v Českobratrské ulici
v Prostějově

„Myslím, že tyto těžké situace
mohou rodinu stmelit. Rodina je
zásadním parametrem pro kvalitní výchovu a vzdělávání. Dítě potřebuje mít dobře fungující vzory
ve svých rodičích, jejich podporu
a jistoty, o které se může opřít do
života. S obdivem hodnotím rodiče, kteří po náročné práci zvládnou
přijít domů a věnovat se dětem a jejich distanční výuce. To je až nadlidský výkon. Obecně všichni rodiče, kteří teď mají děti doma a musí
se s nimi vzdělávat, to mají náročné.
Mají můj velký respekt.“
yy Co se týče budoucího rozvoje GJW, vyzvedl jste třídy, kde
z podstatné části probíhá výuka v angličtině. Jak se vám tento koncept osvědčil z hlediska
uplatnění vašich absolventů?
„Osmileté gymnázium je a bude
vlajkovou lodí Gymnázia Jiřího
Wolkera. Letos máme první absolventy tohoto oboru výuky v anglickém jazyce, kteří se dostali vesměs
na všechny vysoké školy, které pro
ně byly prioritou. Jsem přesvědčen, že se zařadí mezi úspěšné absolventy naší školy, kterými dnes
jsou ve svém oboru úspěšní lékaři,
právníci, manažeři, technici, učitelé či vědci, jako byl například Otto
Wichterle, který na GJW maturoval
v roce 1931. Jsem velmi rád, že jméno našeho významného absolventa
ponese jiná škola v Prostějově.“
yy Rovněž jste zmínil třídu složenou z talentovaných sportovců. Je však vůbec v lidských možnostech plnohodnotně spojit
každodenní tréninkový dril potřebný pro současný vrcholový
sport s náročným studiem?
„Spojení studia na gymnáziu či
na vysoké škole a vrcholového
sportu je možné, ale má to zásadní podmínku, a sice mít odolnost
a obrovské odhodlání tuto řeholi
zvládnout. Je to o mimořádně tvrdé
práci. Naposledy jsem to probíral
s naším maturantem a úspěšným
tenistou Jiřím Lehečkou, kterému
jsem poděkoval za mimořádnou
reprezentaci školy. Sám přiznal, že
bez individuálního přístupu učitelů
by to nešlo. Zmínil především práci
třídní učitelky Venduly Zbořilové,
která současně vyučuje na Fakultě
tělesné kultury UP v Olomouci,
a také aktivitu Radky Svobodové,
která je koordinátorkou sportovního gymnázia.“
yy Gymnázium Jiřího Wolkera
rozjelo rozsáhlou spolupráci se
zahraničními školami. Kolik studentů ji ročně využívá a co jim
přináší?
„Rozhodně máme za cíl v zahraniční spolupráci pokračovat, byť
například naše nejvzdálenější partnerská škola v čínském městě Si-an se vzhledem k současné situaci
posouvá do ještě větší a nedostupnější vzdálenosti. V rámci Erasmu
si budeme v dalších vlnách žádat
o konkrétní spolupráci. Reálná je
komunikace se školami ve Španělsku, Finsku, Dánsku, nově zkusíme Estonsko. Tradiční partnerské
školy máme v Sasku v Německu,
Polsku a ruské Kostromě. Jedná se
o týdenní pobyty pro přibližně pět
žáků a dva učitele s různou náplní
i dle požadavku partnerské školy.
Kdy se to vše uskuteční, je velká
otázka. V předešlých letech hodně
práce v této oblasti odvedl Vratislav
Havlík, který již naplno odešel do
kantorské penze. Určitě nebudu
přehánět, když ho označím za legendu mezi učiteli na GJW. Je to
osobnost, na kterou dnes již s úctou vzpomínají generace absolventů. Touto cestou mu přeji mnoho
zdraví a těším se na osobní setkání
s ním.“

Kdo ze studentů chce do světa, ať vyrazí a chytí
příležitost za ‚pačesy‘. Jestli se potom vrátí zpět
do Prostějova, je spíš o pracovní nabídce, o vztazích
v rodině či o přátelství s bývalými spolužáky...
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yy Vaše studenty systematicky
připravujete na to, aby po absolvování studia „vyrazili do světa“.
Lze ovšem i ty úspěšné nějak
motivovat k tomu, aby se posléze
z tohoto světa vrátili zpět do Prostějova?
„V tomto směru mám volnější až
kosmopolitní přístup, kdo chce do
světa, ať vyrazí a chytí příležitost za
‚pačesy‘. Jestli se potom vrátí, je spíš
o pracovní nabídce, o vztazích v rodině či o přátelství a kontaktech s bývalými spolužáky.“
yy Váš předchůdce ve funkci Michal Šmucr se určitě neomezoval
pouze na zajištění prostého chodu školy. Před lety podpořil zrod
populárního Divadla Point, společně s Alešem Procházkou stál
u obnovy tradice pořádání studentského svátku Majáles, v posledních letech byl hodně aktivní
ve spolku Hanácký Jeruzalém,
jenž připomíná židovskou historii města. Která z těchto aktivit je
vám osobně nejbližší?
„Máte pravdu, to vše jsou významné
aktivity z jeho ‚dílny‘. Navíc Michal

Šmucr stál u zrodu literární soutěže,
kterou opět vyhlašujeme. Divadlo
Point i Majáles jsou spojeny i s osobností Aleše Procházky. Naše spolupráce je dlouholetá a pevně věřím, že
ještě dlouho budeme v tomto směru
kooperovat. Má hlavní podíl na tom,
že Divadlo Point v roce 2015 získalo
cenu Olomouckého kraje za přínos
v oblasti kultury a obdobné ocenění
získalo divadlo letos od statutárního
města Prostějova. Navíc jsou představení Divadla Point opravdu úžasná!“
yy Vy sám působíte v předsednictvu BCM Orli Prostějov, jehož jste
šéfem.
„Ke sportu obecně mám velmi blízko a původně jsem i zvažoval studium učitelství s aprobací matematika
a tělesná výchova. Jenže v roce 1985,
kdy jsem šel na vysokou školu, se
tato kombinace oproti předešlým
letům neotevřela. Tak jsem s velkým
zklamáním zvolil obor matematika-fyzika. Otec byl přeborníkem Olomouckého kraje v atletice, stál i u začátků házené v Kostelci. Tam také
poznal moji maminku, která hrála
za Zoru Olomouc. Později hrál také

Národní ligu za Agrostroj, vzpomínám si, jak jsme chodili jako děti do
areálu ke Kalichu na venkovní hřiště
fandit. Otec uměl i volejbal, ale nejvíc
ho táhl basketbal. U toho taky zůstal
jako trenér i funkcionář. Takže se dá
říct, že jsem to basketbalové ‚funkcionaření‘ po něm zdědil.
yy Daří se vám v současnosti
stále ještě aktivně sportovat?
„Manželka sportuje odmalička a právě ona mě přivedla k cyklistice. Na její
popud jsem si pořídil pořádné kolo
a vyrážíme spolu na cyklotrasy. Každoročně jezdíme na dovolenou do
Krkonoš či s přáteli na jižní Moravu.
Vím, že jednou ‚skončím na elektrokole‘, ale zatím dokážu vyjet vlastními
silami v Krkonoších na Luční i Labskou boudu.“ (úsměv)
yy Předpokládám, že v této rodinné tradici pokračují i vaše děti...
„Oba synové hrají basketbal, starší
dal ale už přednost studiu, mladší se
stále drží, je kapitánem u extraligového týmu U19. Oba mi dělají velkou
radost a jsem na ně pyšný. Ale na kole
už mi bohužel ujedou, kdykoliv si
vzpomenou...“ (smích)

Ja

V této těžké koronavirové době plné všelijakých omezení také výrazně opadne
veškerá aktivita Prostějovanů. Najednou se budeme omezovat pouze na povinnosti v domácím prostředí a práci. Z toho vyplyne u mnohých špatná nálada.
LVI – 22. 7. až 22. 8. Zásluhou svého
blízkého získáte možnost seznámit se s
vlivnou osobou. A tu v těchto dnech potřebujete. Máte totiž v hlavě plán, který
nejde jen tak lehce uvést v život, pokud
vám někdo známý nepomůže.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Často a rádi
někoho kritizujete, ovšem sami si nevidíte ani na špičku nosu. Chyba! Zkuste
se alespoň v těchto dnech zaměřit sami
na sebe a na svoji práci. Uvidíte, že vám
odpadne spousta starostí.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Vlažný začátek týdne se poměrně rychle změní
doslova v zemětřesení ve vaší profesi.
Najednou se před vámi objeví spousta
úkolů, které bude potřeba splnit. Nepodceňujte to, jde vám doslova o místo!
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Ztratíte věc,
kterou jste si dlouhé roky hýčkali. Bohužel se vám nepodaří ji najít, takže to můžete už rovnou oplakat. Náladu vám ale
zlepší zpráva o vašem finančním kontě.
Můžete hojně nakupovat.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Menší
spory v rodině vás do jisté míry vykolejí
z dosavadního způsobu života. Nejste
zvyklí se hádat, nyní je ale potřeba pročistit vzduch. Důležité bude, že dokážete znovu najít společnou řeč.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1. Nějak
vám dojde fantazie, kterou ke své každodenní činnosti hodně potřebujete.
Chce to pár dní relaxu a úplně vytěsnit
veškeré pracovní záležitosti z hlavy.
Vezměte si dovolenou.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Užijete si
dny plné pohody, a navíc se k vám postupně dostanou jen samé dobré zprávy.
Dobrou náladu vám nepokazí ani fakt,
že vás o víkendu čeká spousta domácích
prací a hlavní úklid.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Zcela vás pohltí chuť nakupovat, abyste před Vánoci
měli pokoj a nemuseli se stresovat. Máte
recht, ale nepřehánějte to. Nechte si železnou zásobu na konec roku, bude se
vám určitě hodit!
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Při výběru prostředku do myčky nádobí můžete volit mezi mycími a multifunkčními přípravky, které jsou k dostání v různých formách. Ty první pouze zajišťují
odstraňování nečistot a pro správnou funkci myčky je spolu s nimi nutné doplňovat
i leštidlo a regenerační sůl, ty druhé v sobě již leštidlo i sůl obsahují. Pro cenově nejvýhodnější gel Somat gold neutra fresh a Somat machine cleaner si zajděte do Albertu, nejlevnější Finish all in one max lemon nabízí Billa, sůl Finish Calgonit zase
Tesco. Somat extra power shine jsme objevili pouze v Kauflandu a čistič myčky
značky Finish nabízí za nejmenší peníz Penny market.
Čistota je půl zdraví!
Průzkum byl proveden ve středu 11. listopadu.

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
MC Cipísek
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
Provoz funguje v režimu on-line. Najdete nás
na www.mccipisek.cz
RÙZNÉ...
SVAZ
NESLYŠÍCÍCH
A
NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s.
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01,
tel. 775 549 777
oznamujeme všem klientům, že poradenské
pracoviště v Prostějově má změněnou
provozní dobu: úterý od 8:30 do 11:30,
středa od 8:30 do 11:30 a čtvrtek jen pro
objednané klienty.

Můžete využít služeb našeho zařízení
v podobě odborného sociálního poradenství a nabídky baterií do sluchadel a drobné příslušenství ke sluchadlům (hadičky,
čistící tablety, či ušní tvarovky různých
velikostí).
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz
pomůcek. Bližší informace v kanceláři č.
106 nebo na tel. č. 588 008 095,
724 706 773

Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby
nevidomým a slabozrakým občanům
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Prostějovská odbočka Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých (SONS) poskytuje zrakově postiženým klientům základní poradenství, sociálně aktivizační služby a dopomoc
v rámci dobrovolnické služby. Dále nabízí
možnost 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.
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Jak zapojit malé a střední firmy regionálního charakteru do veřejných
zakázek? V současné době omezování není situace v malých a středních
firmách nijak jednoduchá. Jednou
z možností, jak přežít, jsou veřejné
zakázky.
Malé a střední podniky obvykle nedisponují specializovanými administrativními pracovníky, kteří jsou dobře
obeznámeni s jazykem a procedurami

veřejných zakázek. Při vyhledávání příslušných podnikatelských příležitostí
a sestavování nabídek často čelí větším
obtížím než velké podniky.
V rámci iniciativy Chytrý zadavatel
vznikl projekt pomoci s cílem zmírnění dopadů vyvolaných pandetmií
covid-19 na malé a střední podnikatele
regionálního charakteru jejich vyšším
zapojením do vyhlašovaných veřejných zakázek. V rámci projektu vznikla

MPSV zveřejnilo nový manuál
pro podávání žádostí v programech Antivirus
Upozorňujeme zaměstnavatele, že Ministerstvo
práce a sociálních věcí aktualizovalo Manuál pro
zaměstnavatele pro Cílený Program podpory
zaměstnanosti „Antivirus“. Informace k programu Antivirus a novou metodiku naleznete na
https://www.komora.cz/news/antivirus-podpora-zamestnanosti-jak-a-kde-zadost-kdo-bude-mit-narok-na-podporu/.

příručka, která je určena zadavatelům
veřejných zakázek. V příručce bychom
se jako její autoři rádi podělili o své zkušenosti, tentokrát z oblasti zpřístupnění
veřejných zakázek malým a středním
podnikům.
Publikace vznikla za finanční podpory
Moravskoslezského kraje a je poskytována zdarma. Pro získání elektronické
příručky zavítejte na webové stránky
https://www.chytryzadavatel.cz.

Zrušení pevných telefonních linek Okresní
hospodářské komory v Prostějově a omezení provozu kanceláře
Upozorňujeme, že jsme zrušili obě naše pevné linky 582332721 a 582332489. Pro
telefonický kontakt používejte mobilní telefony, které najdete na www.ohkpv.cz. Připomínáme, že s účinností od 22. 10. 2020 má naše kancelář až do odvolání omezen
provoz služeb:
Ověřování certifikátů o původu zboží – provoz denně pouze od 9.00 do
13.00 hodin.
CZECHPOINT – pro veřejnost uzavřen, ověřování pouze pro firmy – provoz denně od 9.00 do 13.00 hodin.
(ohk)

Obec: Brodek u Prostějova
Dne: 30. 11. 2020 od 7:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast: ulice Květná od č. 373 po č. 382.
Obec: Koválovice u Tíštína
Dne: 2. 12. 2020 od 7:30 do 13:30
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Koválovice u Tištína (mimo areálu ZD).
Obec: Držovice
Dne: 2. 12. 2020 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: Držovice celá ul. Za Branou, U Hřbitova s č.
291, 292.
Obec: Hrubčice
Dne: 3. 12. 2020 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: Hrubčice
- parcela K/495/3.
Obec: Rakůvka
Dne: 4. 12. 2020 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Rakůvka: jednostranně ulice od č.
29 po č. 21 a dále ulice po konec
obce směr Ochoz.

Obec: Prostějov
Dne: 4. 12. 2020 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: ul. Lužická č. 4 – 12.
Obec: Mostkovice
Dne: 7. 12. 2020 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: Mostkovice - pravá strana ul. Podskalí č. 2 22, ul. Jižní od ul. Podskalí po ul.
Na Valše, celá ul. Slepá, U Pomníku, oboustranně ul. Uličky - od ul.
Podskalí po č. 12 a 19 (vč. fa. BZD
monn eu s.r.o.).
Obec: Tištín
Dne: 8. 12. 2020 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: Tištín:
oboustranně ulice od č. 176 a 256
po č. 243 a 245.
Obec: Tištín
Dne: 8. 12. 2020 od 8:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: Tištín:
Oboustranně ulice od č. 54 a 36
po č. 158 a 126 a dále od č. 169 a
87 po konec obce s č. 73 a 249.

Obec: Krumsín
Dne: 9. 12. 2020 od 7:30 do 12:30
hodin. Vypnutá oblast: Krumsín
č. 238 (Panda - trans, s.r.o.), část
ulice s č. 46, 224, 229, 226, 223,
228, 205, 233.
Obec: Smržice
Dne: 9. 12. 2020 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Smržice s ulicemi Blíšťka vč. objektu VaK a část. ul. Podhájí s nov.
RD za objektem drůbežárny, celá
ul. Družstevní, Trávníky vč. ul. sm.
ke kostelu, J. Kotka (mimo č. 1 9), Podhájí č. 2 - 10, Za Farskou č.
456 a 466.
Obec: Vranovice - Kelčice
Dne: 11. 12. 2020 od 7:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
Vranovice: jednostranně ulice
od č. 89 po č. 38 a dále od č. 69
po č. 106 vč. uličky s čísly 62, 58,
86 a 90.

E.ON Distribuce, a.s.

REDAKCE
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Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie:

-

79,90
(250ml)
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elektrické energie

... tentokrát ze sortimentu: 3ĤÌ35$9.<'20<ą.<

189,00

INFORMUJE

Oznámení o přerušení dodávky

nákupní
servis
pro vás
Somat gold gel neutra fresh 990 ml
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Konstelace hvězd Prostějova
BERANI – 21. 3. až 20. 4. V zaměstnání si prožijete kritické dny, ve kterých
se budete rozhodovat o svém vlastním
osudu. Ostatně už hodně dlouho přemýšlíte o změně zaměstnání, takže nyní
opravdu nastal ten pravý čas.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Uprostřed týdne vás napadne skvělý plán, jak obohatit
svůj život a najít ten správný rytmus.
Najednou úplně oživnete, a bude to
hned znát. V práci budete excelovat,
doma zase nadchnete partnera.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Kladete si
zbytečně velké cíle, přitom v tuto chvíli už víte, že je nedokážete zrealizovat.
Zůstaňte alespoň trochu u zdi a snažte
se splnit jen to, co opravdu jde. Ušetříte
čas i síly.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Raději se vyhněte styku s elektrospotřebiči, některý
z nich by vás mohl „kopnout“. Nebezpečí úrazu vám hrozí i tehdy, pokud se rozhodnete jezdit do práce autem. Zvolte
raději kolo nebo autobus.

infoservis

www.vecernikpv.cz

Pondělí 16. listopadu 2020
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nabídka realit a nemovitostí / řádková inzerce / vzpomínky
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SLUŽBY

KOUPÍM

REALITY
Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895

Koupím a v hotovosti ihned zaplatím
téměř každý nábytek a bytové doplňky do roku 1980 jako lustry, lampy,
hodiny, obrazy, staré hudební nástroje,
staré hračky, porcelán, sklo, rádia, fotoaparáty, věci ze stříbra,šperky, bižuterii
dále staré knihy, pohledy, plakáty, mapy,
mince, bankovky, vyznamenání, zbraně,
uniformy, vzduchovky, veterány zejména
JAWA a věci na ně.
Rychlé a seriózní jednání.
Tel.: 605 138 473

Koupím byt 1 – 2 + 1. Nebudu brát
hypotéku, může být i družstevní. T: 605
011 594
Sháním pozemek, chalupu nebo chatu.
Mobil 732 116 877
Hledám novější dům, ideálně přímo
v Prostějově (nebo parcelu) 737 827
329

Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

Dne 20. listopadu 2020
uplyne 20 let,
kdy nás navždy opustil
pan Miloslav FIALA,
rodák z Lipové.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery s rodinami.

Kdo v srdcích žije, neumírá...

Odvoz fekálií-čištění kanalizace.
Svoboda 774 368 343.
3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz
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GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům
za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
Koupím starý nábytek do roku 1965, lustry, hodiny, housle, harmoniky, saxofony,
obrazy moravských a českých malířu.
Tel. 702 809 319.

Volejte: 739 322 895
.UDSNRYDOV cihla
.þ
3+1 Finská DV po rek.
.þ
'ROQtOV po. rek.
.þ
Volejte: 723 335 940
NN03XMPDQRYp
.þ

Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon,
tel.:736 127 661, simonrene@seznam.cz
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Volejte: 723 335 940
1+1 Plumlovská 40m2 cihla
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Dne 11. listopadu 2020
jsme vzpomenuli 3. výročí, kdy nás
navždy opustil náš milovaný,
pan Libor STROUHAL.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Dne 6. listopadu 2020
jsme se naposledy rozloučili
ve smuteční síni na Mlýnské ulici
v Prostějově s naším
manželem a tatínkem,
panem Vladislavem ZELENÝM.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu tichou vzpomínku.
Zvláštní poděkování patří Soukromé
pohřební službě pí. Václavkové za vstřícný
přístup a důstojné rozloučení.
Děti s rodinami

VOLEJTE: 739 322 895
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PRODÁM
Prodám 10 m3 palivového dříví.
Tel.: 605 864 140.

'23258ý8-(0(
1DEt]tPH SURGHM 5'
Y REFL0\VOHMRYLFH9 GRPČ
VH QDFKi]t E\W  D UHVWDXUDFH MHå MH DNWXiOQČ URYQČå
Y\XåLWD N E\GOHQt 3R]HPHN
P .XUW QD YROHMEDO GČWVNp KĜLãWČ D]DKUDGD %XGRYX MH PRåQR Y\XåtW QD NRPELQDFL SURYR]X UHVWDXUDFH
D E\GOHQt SRSĜtSDGČ MHQ QD E\GOHQt MDNR SURVWRUQê URGLQQê GĤP  Då  QHER UHNUHDþQt REMHNW
&HQD.þ
7HO  

GRATULACE
60 LET SPOLU,
60 LET JEDNÉ VELKÉ LÁSKY.
Dne 12. listopadu 2020
tomu bylo 60 let,
kdy si řekli své ANO manželé
Jiří a Emílie VINCOUROVI.
Milí rodiče,
blahopřejeme Vám k vaší překrásné
diamantové svatbě a děkujeme Vám
za vaši obětavou lásku, kterou stále
rozdáváte nejen svým dcerám, ale i
vašim vnoučátkům a pravnoučátkům.
Máme Vás všichni moc rádi.
Hanka a Danka

3RNXG QHQt XYHGHQR MLQDN SODWt XYãHFK LQ]HUiWĤ WĜtGD
HQHUJHWLFNp QiURþQRVWL *PLPRĜiGQČ QHKRVSRGiUQi

www.realitypolzer.cz

FINANCE
Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330
PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428
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Inzerce:
tel.: 608 960 042
inzerce@vecernikpv.cz

Dne 10. listopadu 2020 jsme se
naposledy rozloučili ve smuteční síni
na Mlýnské ulici v Prostějově s naším
manželem a tatínkem,
panem Davidem VÝMOLOU.
Poděkování za květinové dary
patří kolegům z Vojenského útvaru
Bučovice, kamarádům z folklorních
souborů Kosíř a Mánes. Zvláštní
poděkování patří Soukromé
pohřební službě pí. Václavkové
za důstojné rozloučení.
Manželka s dětmi.

Zavzpomínejme

To, že čas rány hojí, je jen pouhé
zdání, stále je v srdci bolest a tiché
vzpomínaní.

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

Dnes, tj. 16. listopadu 2020
vzpomeneme 6. výročí úmrtí paní
Marie BĚLEJOVÉ,
rozené Zavadilové
z Kostelce na Hané.
Děkujeme všem, kteří ji měli rádi
a vzpomenou s námi. Manžel,
synové a dcera s rodinami.

Dne 18. listopadu 2020
si připomeneme 3. výročí úmrtí
paní Milady KORHOŇOVÉ
z Čechůvek.
Prosím, kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi. Děkují
manžel a dcery Jarmila, Ivana,
Milena a Ilona s rodinami,
včetně vnoučat a pravnoučat.

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
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Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Milada Cetkovská 1925
Malé Hradisko
Milan Červinka 1926
Prostějov
Aleš Roudenský 1971
Vyškov
František Dopita 1949
Prostějov
Marie Lysická 1932
Hluchov
Radek Slezák 1970
Klenovice na Hané

2007102112
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Za pouhou desetikorunu
si můžete v tomto týdnu
podat inzerát v naší rubrice
POZOR ALE JEN
VE ŠŤASTNOU HODINKU
a to ve středu mezi
16 a 17 hodinou
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

Dnes, tj. 16. listopadu 2020
uplynulo 5 let od úmrtí
pana Vladimíra KOUKALA.
Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkují manželka Ludmila, dcera
Vladimíra s rodinou a vnučky
Monika, Terezie a Eliška.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

na naše
blízké!
m;m-l;m࢙ķ
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Dne 20. listopadu 2020
si připomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
manžel a tatínek
pan Vladimír HUŤKA.
Stále vzpomínají manželka, dcera
Naďa s rodinou, synové Vladimír,
Roman s rodinami.
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Dne 11. listopadu 2020
jsme vzpomenuli 6. smutné
výročí od úmrtí
paní Milady ANTALÍKOVÉ
z Brodku u Konice.
Všichni, kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje dcera s rodinou.

Kdo v srdci žije neumírá...

PODĚKOVÁNÍ

15021020132

Volejte: 739 322 895
1DEt]tPHYêVWDYEX5'QDYODVWQtPSR]HPNX
SURYHGHQtQt]NRHQHUJHWLFNiGĜHYRVWDYEDQt]Np
FHQ\RVYČGþHQiNYDOLWDLQGLYLGXiOQtSĜtVWXS
9ROHMWH 

Dne 18. listopadu 2020
vzpomeneme 4. smutné výročí,
kdy nás opustil
pan Arnošt MATOUŠEK
z Dřevnovic.
Stále vzpomínají manželka
a synové Arnošt, Marek
a Vítězslav s rodinami.

STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov.
podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Ručně pletené svetry pro psy.
Pv 606 166 853

Pondělí 16. listopadu 2020

Čas všechno mění, i pláč časem
ustane, vzpomínka v našich srdcích
na Tebe však zůstane.

„Je dobré vědět a uložit si tel. číslo
777 135 540.“ Jsme zde pro Vás 31 let.
„Tato služba je našim koníčkem.“
Otevírání dveří v případě ztráty klíče.
Otevírání zaklapnutých dveří.
Opravy vod. baterií a plyn ohřívačů,
karmy PO-35 (Mora).
Tel.: 777 135 540, Opavský František
mail: 99fab@seznam.cz

Pronájem bytu 2 + 1 v rodinném domě.
Tel. 792 764 485
Pronajmu vybavený byt 1+1 v centru
města. Tel:704416641

www.vecernikpv.cz

Uzávěrka
INZERCE

je v PÁTEK
20. listopadu
v 10.00 hodin
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Pondělí 16. listopadu 2020
Věra Ehlerová 1942 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Jaromír Karafiát 1937 Plumlov 11.45 Obřadní síň Prostějov
František Lužný 1937 Ptení 14.00 kostel Ptení
Středa 18. listopadu 2020
Bohuslav Zapletal 1934 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Zdeňka Sobotková 1930 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Anděla Křížková 1925 Malé Hradisko 14.00 Obřadní síň Malé Hradisko
Čtvrtek 19. listopadu 2020
Miluška Pospíšilová 1934 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Jarmila Skácelová 1936 Čelčice 14.00 kostel Klenovice na Hané
Božena Mráčková 1929 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Václav Hrubý 1934
Prostějov
David Výmola 1971
Prostějov
Jaroslav Brátel 1949
Brodek u Prostějova
Jaroslav Řehulka 1926
Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Čtvrtek 19. listopadu 2020
Jiří Vorálek 1934 Otinoves 11.30 Obřadní síň Mlýnská úzký rodinný kruh
Jaroslav Hložek 1926 Pivín 10.00 uložení do hrobu v Pivíně
Pátek 20. listopadu 2020
Margita Kašpárková 1938 Prostějov 10.00 Obřadní síň Mlýnská úzký rodinný kruh

Pohřební služba FCC Prostějov

ƑƏƏࣂ

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Ivan Verner 1938
Tomáš Kočí 1954

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Prostějov Středa 18. listopadu 2020
Prostějov Marta Pospíšilová 1934 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
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UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
JE V PÁTEK
20. LISTOPADU
V 10.00 HODIN
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SRQGČOt ±
VWĜHGD ±
SiWHN ±
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QDLGFP¾XMWéKTGMNCOCEKRąGFRNCVPÆ
RQWåÊXGLVGVGN
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RTGFRNCVPG@XGEGTPKMRXE\
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HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
Přijmeme do trvalého pracovního
poměru pracovníky na pozici:
- údržbář a vedoucí pracovní skupiny
provozu zpracování druhotných surovin.
Požadavky : vyučen, schopností řízení
VZV, provádění údržbářských, drobných zámečnických a svářečských prací.
- manipulační dělník provozu zpracování
druhotných surovin - schopnost řízení VZV
výhodou. Nature s.r.o., Olomoucká 485,
Držovice, Tel. : 608811174.

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Manipulační dělníci
Obchodní referenti
Pracovníci v železářství
Prodavači
Řidiči sk. C
Zámečníci

18 000-21 000 Kč
17 800-25 000 Kč
14 000 Kč
17 800-20 000 Kč
28 000-35 000 Kč
20 000-27 000 Kč

jednosměnný
jednosměnný
třísměnný
jednosměnný
pružná prac. doba
jednosměnný

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

Nature, Držovice
ODT Management, Pv
Železářství HK, Pv
Staroveské Centrum Vína, Pv
Gredos-trans, Protivanov
Manus, Prostějov

Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
JE V PÁTEK
20. LISTOPADU
V 10.00 HODIN

Kontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, PV. Zprostředkování zaměstnání: Plumlovská 458/36, 796 01 Prostějov

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

20111321724

Práce v době nouzového stavu v PV.
Potravin. výroba - obsluha balící linky drobných výrobků. Pracujeme bez
omezení v zajištěných epidemiologických podmínkách. Práci nabídneme
dle Vašich časových možností.
Přijmeme prodavače nebo prodavačInfo: 722 55 33 45,
ku do autoservisu v Prostějově. Praxe
email: prace.prostejov@email.cz
v oboru automotive a znalost účetního
programu Pohoda výhodou. Nástup
Do výrobní firmy přijmeme mechanika, možný od 1.1.2020. Platové ohodnocezámečníka - svářeče. Možno brigádně ní až 30 000 Kč. Strukturovaný životopis
i HPP i důchodce.
zašlete na e-mail: info@pneufloryk.cz.
Bližší info tel: 603 533 508,
Vybrané uchazeče budeme kontaktovat
technikpv@seznam.cz
po 30.11.2020.

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,

2007162118

Do výrobní firmy hledáme manuálně
zručného pracovníka možno brigádně
i HPP, důchodce, studenty i ZPS na pomocné a montážní práce.
Bližší info tel: 603 533 508,
technikpv@seznam.cz

Pondělí 16. listopadu 2020

CHCETE SI OBJEDNAT
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VWĜHGD ±
SiWHN ±
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
ulice Plumlovská
Petr SEKANINA, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební hodnu.

I šestačtyřicáté číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKA 19. listopadu 2020, 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
Ladislav Okleštěk
Vincent PEŠÁK, Mostkovice
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
DO LIDOVKY
Eduard DRTIL, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
2, 7, 9, 6
Veronika KAMENÁ, Čelechovice na Hané
Výherce získává:DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Největší zahradnictví široko daleko.
Ivo NOVOTNÝ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝPOUKAZvhodnotě400Kčnasortiment zahradnictví

20041760516

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.þQDPDOtĜVNpVOXåE\

SUDOKU

OSMISMĚRKA

20101561611

20050760687

...S ÚSMĚVEM

ARASA, ARŠÍK, BACHOR, BALIT, BIDLO, FALZA, HLEDÍ, IKONY, KNOTY,
KORÁB, LENKA, NÁPLŇ, POTAH, ROVNÉ, SFÉRA, SHLUK, SHNÍT, SIRKY,
SOSNA, SPIRÁLA, STRIE, ŠNAPS, ÚKRYT, ÚPADEK, VLNKA
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY
a graficky lehce poupravili manželský pár ze skupiny
Javory, který nedávno doprovodil kapelu hradišťan
při vystoupení ve Společenském domě v Prostějově...

1DãHEêY
03=
=EDYRYDW
VOXSN\

2EOtW
ĜLGþHML

ýiVW
I\]LN\

3RQGČOt
]NUDWND

9HSĜY\
GiYDMtFt
Y\VRNp
]YXN\

%DOtN
REHFQČ
6LOQČ
NĜLþHW

,QGLiQ

GtO
WDMHQN\

2QO\
FKLOG
DQJ]NU

/LWHUiUQČ $QWLELR
WLNXP
WYRĜLW
]NUDWND

1i]HY
3ĜHGPČW\ .yGÈ]HU
]QDþN\
VORYHQ EiMGåiQX
GUDVOtNX

8YQLWĜ
&HVWRYQt
GRNODG
/LWHUiUQt
SRHWLFNê
~WYDU

3ODQHWND

.-2
YHW0DN
DOXUD
$WH0DL
0DRU
$56$
5HGL
$7%

20101661623

%R.

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\

řešení 46
kde najdete: Husovo náměstí
kdo je: Hana a Petr Ulrychovi
osmisměrka: DOUČOVÁNÍ
sudoku: 8, 4, 5, 1
Křížovka: Největší železářství
v Prostějově

řešení 45
kde najdete: ulice Plumlovská
kdo je: Ladislav Okleštěk
osmisměrka: DO LIDOVKY
sudoku: 4, 3, 8, 5
Křížovka:Největší zahradnictví
široko daleko.

DÁREK POD STROMEČEK,
KTERÝ VYDRŽÍ CELÝ ROK...
VYBERTE
SI VLASTNÍ
POUKAZ
se jménem
vašeho blízkého

Výhody pro pøedplatitele:
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NAVŠTIVTE NEJCTENEJŠÍ
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WEB
\CO÷UÊEąÊLGPEGNMGO 90 395
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sOCIC\ÊPUVGNGXK\PÊORTQITCOGOPCEGNÚVÚFGP<&#4/#
PROSTĚJOVSKÝ Večerník je dlouhodobě nejsilnější titul na regionálním trhu. Kombinuje
aktuální informace s víkendovým čtením. Věnuje se čtenářsky atraktivním rubrikám, jako jsou lidé,
společnost, příroda, hobby, zdraví, auto-moto, ale také bydlení. V každém čísle najdete minimálně
dva velké rozhovory. Pravidelně nabízí exkluzivní seriál PROMĚNA IMAGE. Připravuje také
nejrozšířenější sportovní zpravodajství, přímé reportáže, témata, analýzy a komentáře i statistický
a výsledkový servis.

ZAJISTĚTE SI PŘEDPLATNÉ
NEJČTENĚJŠÍHO REGIONÁLNÍHO PERIODIKA UŽ TEĎ

ZKUSTE TO PŘES MOBIL

A POTĚŠTE ORIGINÁLNÍM DÁRKEM!
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ƔƔ Exprostějovský brankář Jakub
Neužil vychytal v nedělním utkání hokejové extraligy na ledě Pardubic své
první vítězství v dresu pražské Sparty.
ƔƔ Své záležitosti k vyřízení budou
muset posunout lidé ve Ptení, dnes
totiž z důvodu dovolené není otevřen
místní obecní úřad, zítra navíc následuje státní svátek.
ƔƔ Ve čtvrtek 19. listopadu oslaví své
39. narozeniny bývalý útočník pražské
Sparty či Karlových varů a Znojma
Petr Kumstát, jeden z nejúspěšnějších
hokejových rodáků z Prostějova.

Pondělí 16. listopadu 2020

PŘEKVAPIVÝ
ROZVOD
NA LEDĚ

Jestřábi se rozloučili s útočníkem Wágnerem

Naleznete
uvnitř

JAK SI VEDE
ESKÁČKO?

ƔƔ Fotbalisté Prostějova mají za sebou reprezentační přestávku a před
sebou „anglický“ týden v Čechách...
strana 35

PROSTĚJOV Jedním z progresivních mladých hráčů s potenciálem, kteří v létě přišli do hokejového
LHK Jestřábi Prostějov, byl i třiadvacetiletý útočník František Wágner. Teď už však v hanáckém klubu
nefiguruje, vedení se s ním zkraje minulého týdne dohodlo na ukončení vzájemné spolupráce.

„Franta šel v posledních letech výkonnostně nahoru, minulou sezónu měl v Kadani velice dobrou. Proto jsme ho
chtěli a věřili, že v našich barvách se bude dál zlepšovat,
že pomůže mančaftu,“ vzpomínal na nemalá očekávání
sportovní manažer elhákáčka Jiří Vykoukal.
Oboustranně slibné představy ale rozmetaly zdravotní komplikace s lýtky. „Od začátku přípravy tam bylo zranění, které
se dlouho neléčilo, a Franta byl pořád na marodce. Potom na-

skočil do utkání se Šumperkem, načež si zdravotní problém
obnovil,“ popsal Vykoukal vývoj situace.
Zadanýchokolnostíposlézeoddílisamotnýplejerdospělikdohodě,
že Wágner v prostějovských službách skončí. „Bohužel to dopadlo
takhle, ztráta Franty nás opravdu mrzí. Ovšem nejsme v situaci, kdy
bychomsimohlidovolithodržetzakaždoucenubezohledunaveškeré okolnosti,“ upřesnil Vykoukal se závěrečným dovětkem: „Přejememuhlavněbrzkéuzdraveníahodněštěstívdalšíkariéře.“

SKVĚLÝ BABOR
ƔƔ Prostějovský cyklista se na dráhovém mistrovství Evropy v bulharském
Plovdivu neztratil. Která disciplína
strana 39
mu sedla nejlíp?

REDAKCE
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ƔƔ Dobrovolní hasiči z Plumlova si
krátí čas při čekání na obnovení doby
předkoronavirové sdílením fotek na
Facebooku, které zobrazují počínání
(nejen) jejich družstva v extralize požárního útoku.

1DSURYR]RYQČ9iSHQLFH3URVWČMRY
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ƔƔ Prostějovská plavkyně Julie Nekoksová hlásí velký úspěch:Na závodech v Maďarsku získala ve štafetě
stříbro.

9RVWDWQtGQ\MHUHGDNFHX]DYĜHQD

ƔƔ Novostavba objektu ekocentra
IRIS v Prostějově pro ochránce přírody má jasnější obrysy. Radní na své
poslední schůzi rozhodli, že budovu
postaví POZEMSTAV Prostějov, který
v zadávacím řízení předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

Číslo 46 •Ročník 24

Marek SONNEVEND

Co mají spoleèného
Fotbalisté Klenovic
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Jen se zakousnout!
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V porotě bude
i bubeník „Plastiků“
PROSTĚJOV Jste studentem
střední školy? Baví vás psaní? Nebojíte se jít s kůží na trh? Chcete
získat cennou zpětnou vazbu na
vlastní tvorbu? Přišla by vám vhod
finanční odměna? Pokud ano, pak
máte až do konce listopadu jedinečnou příležitost zapojit se do
třetího ročníku literární soutěže
pro studenty středních škol Olomouckého kraje, kterou vyhlásilo
Gymnázium Jiřího Wolkera.

Martin ZAORAL
,CP5EJPGKFGTRčUQDKNXG\P¾OÆJWFGDPÊUMWRKP÷2NCUVKE2GQRNGQHVJG7PKXGTUG
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Soutěž je vypsána ve dvou kategoriích. Zaslat tak můžete buď
povídku v rozsahu maximálně 5
normostran, nebo tři básně. Téma
je volné a jednotliví studenti se

mohou zúčastnit obou kategorií
současně.
Vítězové kategorií si odnesou finanční odměnu 2 000 korun, pro
zbylé oceněné bude připravena tisícikoruna. „V porotě budou takové
osobnosti jako například chartista
a bývalý bubeník skupiny Plastic People of the Universe Jan Schneider,
či bývalá ředitelka městského divadla
Alena Spurná. Duší celého projektu
je Michal Marek, který u nás vede nepovinný předmět tvůrčí psaní,“ upozornil nás ředitel GJW Michal Müller.
Práce s uvedením jména autora,
školy a ročníku lze zasílat do 30. listopadu na e-mailm.marek@gjwprostejov.cz. Do předmětu je třeba
uvést heslo Literární cena GJW.

/KNCP$GPFCUGUXÚO\CVÊORQUNGFPÊOFÊNGO

PROSTĚJOV Je to velký patriot
a na mnoha svých romanticky
pojatých obrazech zachycuje celou řadu prostějovských zákoutí.
Nedávno se však Milan Benda
pustil do komerční zakázky. Při
její realizaci dokázal, že své malířské řemeslo ovládá skutečně
bravurně.
Znáte historku o tom, jak starověký
malíř Zeuxis namaloval zátiší s hrozny tak věrně, že se na něj slétali ptáci,
aby si na nich pochutnali? Podobné
dílo nedávno vytvořil prostějovský
malíř Milan Benda. „Obraz vznikl
pro jeden z obchodních řetězců

(QVQ(CEGDQQM

v Praze,“ nastínil umělec, který svoji „srdeční“ tvorbu před čtyřmi lety
představil na výstavě ve Špalíčku
prostějovského muzea. Tehdy vystavil zejména výstižné portréty
a melancholická městská zákoutí
často tonoucí v mlze či záplavách
deště. V jejich tvorbě přitom pokračuje i nadále a jejich originální styl
něčím odkazuje na anglické romantické malířství 19. století.
„Těmto svým obrazům říkám městské krajiny a často jsou malovány
v atmosféře soumraku nebo v deštivém podvečeru,“ přiblížil tuto linii
své tvorby Milan Benda.
(mls)
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PROSTĚJOV Deset let a bezmála
sedm desítek rodin u vánočních
stromečků. Tak by se dala stručně
shrnout podstata projektu Venduly Burgrové, který bude k vidění
před Vánoci na náměstí, a to hned
vedle vánočního stromu. Výstavním prostorem se stane netradičně
interiér nákladního automobilu,
který můžete navštívit 21., 22. a 23.
prosince od 16.00 do 19.00 hodin.
K netradičními řešení expozice výstavy
dospělo vedení pořádajícího Kulturního klubu Duha kvůli aktuální epidemiologické situaci, která nedovoluje uspořádání výstavy v klasické galerii. „Do
dodávky budou vstupovat návštěvníci
výstavy jednotlivě a prostor bude po
celou dobu otevření ventilován,“ uvedl
kurátor výstavy Mira Macík.
Fotografka, absolventka oboru Fotografie Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně působící na Střední škole designu
a módy již desátým rokem dokumen-

tuje rodiny převážně z Prostějova
a okolí u jejich vánočních stromečků.
Svou dosavadní práci, do které je zapojeno bezmála 70 rodin, se rozhodla
prezentovat právě o Vánocích.
V prostějovském klubu Duha Vendula vystavovala již několikrát. První výstava v roce 2016 se zabývala tématy
jako foodporn a venkovská zabijačka.
V roce 2018 představila soubor zabývající se hledáním domova a tentýž
rok byla iniciátorkou výstavy ateliéru
Reklamní fotografie, kde tou dobou
studovala. Poslední její výstavou
v Duze byla instalace v prostorách
vestibulu s názvem Růžena, na které
spolupracovala s fotografkou Katarínou Križanovou.
A proč v nákladním autě? Je to zkrátka další styl boje umělců proti koronaviru. Tato akce nebude první
netradiční prostějovskou výstavou
tohoto roku, která reaguje na situaci
v České republice a nařízení vlády. Na
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PROSTĚJOV Příjemné luštění
v knihovně? Letos kvůli koronaviru nebude. Městská knihovna
Prostějov si však pro děti a mládež přesto připravila kvíz. Tentokrát ovšem on-line.
„Můžete se pobavit a zároveň soutěžit o pěkné ceny. A když nám na
konci kvízu necháte vzkaz, budeme rádi,“ vzkazují na Facebooku
pracovníci knihovny.
Letošní kvíz probíhá ve znamení
Harryho Pottera a bude se tak dít
až do 13. prosince.
(sob)

PROSTĚJOV Opravdu smolný je
závěr tohoto roku pro amatérské
Moje divadlo v Prostějově. Kvůli
koronaviru muselo divadlo posunout derniéru hry Klíč pro dva,
která byla původně naplánovaná
na konec října. Jak se ale ukázalo,
vládní nařízení nechtějí fanouškům divadla dopřát. Výsledkem
tedy je opětovné odložení derniéry. Nebo snad zrušení? „Určitě
ji neodpískáme. Ta hra je natolik
dobrá, že si derniéru zaslouží,“
uvádí za Moje divadlo Martina
Drmolová.
Komedie si tak přeci jen podle ní
příznivci divadla užijí. I když vůbec
není jasné, kdy to bude. Bude ale
mít kdy ansámbl vůbec zkoušet?
„O zkoušení ani teď nejde. Spíše o to
sehnat datum v divadle. Máme jedno rezervované, a sice 13. prosince,
ale to jsme chtěli hrát novou hru....

-NÊéRTQFXCUGWUMWVGéPÊX\MC\WLÊ\FKXCFNC1V¾\MCLGMF[UGVCMUVCPG
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Ale klidně tam můžeme dát i derniéru. Ještě jsme se nerozhodli,“ uvedla
pro Večerník Martina Drmolová ke
hře, která měla mít původně derniéru teď 14. listopadu. „Myslím si, že
kvůli vládním opatřením ještě ani
nebude představení povolené, sama

za sebe bych to tedy směrovala až po
Novém roce. S divadlem jsme o tom
ale zatím nemluvili,“ říká Martina
Drmolová. Co je jisté, tak to, že koronavirem a souvisejícími vládními
nařízeními kultura nejen na Hané
pořádně utrpěla.
(sob)

přelomu dubna a května se ve výstavní místnosti v Duze prezentovala absolventka oboru Scénografie alternativního a loutkového divadla pražské
DAMU Karolína Jansová. Karolína
vytvořila objekty s humanoidními
rysy, se kterými v karanténě sdílela
okamžiky běžného života. V Duze
z nich následovně vytvořila instalaci
koncipovanou jako výkladní skříň
viditelnou z ulice, která byla návštěvníkům výstavy, ale i kolemjdoucím,
k dispozici 24 hodin denně.
Nápad se líbí náměstkyni prostějovského primátora pro kulturu. „Jsem
velmi ráda, že jsme našli možnost,
jak výstavu s vánoční tematikou právě v předvánočním čase uspořádat.
Věřím, že návštěvníky v této nelehké
době příznivě naladí. Lidé si ji zaslouží v předvánočním čase zhlédnout
a toto byla možnost, jak výstavu
uspořádat,“ chválí originalitu nápadu
Milada Sokolová.
(red)
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PROSTĚJOV Jak informoval večerník již v minulém vydání, od
středy 4. listopadu Městské divadlo Prostějov znovu otevřelo
pokladnu v pravidelné otevírací
době. Pokračuje prodej předplatného, a to až do čtvrtka 26. listopadu 2020.
„Současně je možné vracet vstupenky na koncert Nota Bene Prostějov
a Slavnostní koncert Rotary Club
(Dechový orchestr ZUŠ), a to do

čtvrtka 26. listopadu,“ prozradila
Hana Šprynarová z Městského divadla Prostějov. „Dodržujte všechna
epidemiologická opatření – používejte roušky, dezinfekci a vstupujte
jednotlivě. Všechna představení
naplánovaná na listopad a prosinec
přesouváme na jaro 2021. Sledujte
internetové stránky, aktuální termíny postupně doplňujeme,“ vzkazuje
všem divadelním přívržencům produkční.
(red)
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vynesla sumu 60 000

korun!

KLENOVICEStejně jako ve sportu, tak i životní bitvy nevyhraje vždy ten silnější a rychlejší. Dříve nebo později vyhraje ten, který věří, že může vyhrát. Podobným heslem
se řídí i fotbaloví nadšenci v Klenovicích na Hané, kde ač
si na chvíli museli dát od této nejpopulárnější míčové hry
na světě pokoj, zůstávají aktivní ve svém projektu ‚Každý
gól se počítá´ na podporu handicapované holčičky, kde
zároveň získali věhlasného partnera.

Petr KOZÁK
I když se vládní nařízení nevyhnulo
ani klenovickému oddílu, ten tak již
v tomto roce nepřidá ani jednu branku, díky nimž se navyšuje částka na
podporu čtyřleté Lexinky, dokázal
vybrat úctyhodnou sumu. „Náš klub
je hrdý na to, že ač ze hřiště ne vždy
dokážeme odejít jako vítězové, mimo
něj jsme však všichni šampioni. O to
více nás těší, že se k nám připojuje stále
více a více lidí, kteří věnují nejen svůj
čas, ale hlavně prostředky, díky nimž
může malá, zato velká bojovnice Lexinka vyhrát svoji životní bitvu. A my
každý její krůček budeme bedlivě sledovat a podporovat ji i nadále,“ pronesl
nadšeně mentor projektu a klenovický
fotbalista Josef Popelka. „Chceme poděkovat všem dárcům, jež se podíleli
na neskutečné sumě šedesát tisíc korun českých, které se nám společně
podařilo dát dohromady,“ vzkázal.

O celou polovinu se postaral
prvoligový FC Slovan Liberec,
další část pak vyšla z již zmiňovaného projektu ‚Každý gól se
počítá‘, z prodeje trik speciálně
vyrobených pro tuto příležitost
a v neposlední řadě díky štědrosti anonymního dárce. V pátek
6. listopadu pak zároveň v Klenovicích předali v zastoupení předsedy klubu Stanislava Cetkovského, kapitána Tomáše Rozehnala
a mentora projektu Josefa Popelky šek na zmíněných 60 000 Kč.
„Holky nejprve dostaly šek od FC
Slovan Liberec, který reprezentoval
hráč našeho týmu Marek Liška. Ten
společně se svým bratrem Jirkou
(exlibereckým hráčem a současným
vedoucím mužstva liberecké juniorky – pozn.red.) má největší podíl
právě na této spolupráci a sumě,
kterou tým z pod Ještědu věnoval.
Nesmírně si toho všichni vážíme

-QN¾å,QUGH2QRGNMC

a věříme, že to nebyla poslední spolupráce. Finanční hotovost již byla
převedena na transparentní účet:
2601389022/2010, kam můžete
přispívat i vy,“ přeje si předseda
klubu Stanislav Cetkovský. „Chtěla bych moc poděkovat za krásný
příspěvek pro moji dceru Lexinku.
Vážím si toho, že i v této době, kdy

á á PROSTEJOVSKÝ
á
NAVŠTIVTE NEJCTENEJŠÍ
WEB

to nikdo z nás nemá lehké, se lidé
dokážou semknout. S Lexinkou
makáme na tom, aby se posunovala dopředu a to hlavně díky rehabilitacím, na které tyto peníze použijeme,“ neskrývala dojetí Kateřina
Piňosová, maminka Lexinky.
Život se s mnohými z nás nemazlí,
a tak se někdy stane, že buď my sami,

nebo někdo z našich blízkých prodělá vážnou nemoc či úraz a stane se
závislým na pomoci druhých. Je obdivuhodné, že i v této nelehké době
se stále najdou lidé, kterým není cizí
podat pomocnou ruku. A to partě
fotbalových nadšenců v Klenovicích
na Hané rozhodně není. „Maminka Kačka má náš neskonalý obdiv

a úctu, s jakou péčí a láskou se o čtyřletou dcerku stará. Díky ní vidíme,
že to vše má smysl a stojí za to rvát
se o vítězství. Budeme i nadále rádi
Lexinku podporovat, i když si od fotbalu na chvíli odpočineme. O to více
se vrátíme plni sil, elánu a odhodlání. Děkujeme, že jste u toho s námi,“
zářil spokojeností Josef Popelka.
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PROSTĚJOV Rozhodnutí prostějovských radních o zrušení tradičního provozu kluziště a dalších
kulturních i společenských předvánočních akcí, o němž Večerník
informoval v minulém vydání,
přišlo logicky v čase, kdy vládní
protiepidemická opatření stále trvají a podle aktuálních zpráv mají
pokračovat až do Vánoc. Vedení
magistrátu ale stále doufá, že se alespoň něco podaří z vánočních tradic konaných na prostějovském náměstí zachránit. A pokud to situace
dovolí, mobilní kluziště by mohlo
být před muzeem instalováno v lednu. O tom všem si Večerník povídal
v exkluzivním rozhovoru s náměstkyní primátora Prostějova Miladou
Sokolovou (na snímku).

Michal KADLEC
yy Jak těžké bylo rozhodování
o tom, že je město po pěti letech
nuceno zrušit provoz mobilního
kluziště na prostějovském náměstí?
„Nerozhodovalo se nám vůbec lehko, rozhodnutí jsme posunovali co

nejdál. Podstata rozhodnutí, že tradiční listopadovo-prosincové kluziště na náměstí letos nebude, spočívá
ve vládních opatřeních a situaci plynoucí z koronaviru.“
yy Zároveň ale uvažujete o tom,
že pokud to situace dovolí, mohlo
by kluziště být instalováno třeba
v lednu. Je to tak?
„Ano, hoří v nás ještě malý plamínek
naděje, že se epidemická situace relativně rychle natolik zlepší, že bude
možné kluziště přeci jen ještě postavit v zimních měsících. Už sice nebude vládnout typická předvánoční atmosféra, ale věřím, že kdyby to vyšlo,
bude kluziště zase místem zdravého
sportování pod širým nebem a trochu i setkávání Prostějovanů. Ale
s tím setkáváním to nechci zakřiknout. Musíme si držet pěsti.“
yy Po jednání rady města bylo
zveřejněno, že se ruší také vánoční kulturní program. Můžete
být konkrétní, o co všechno lidé
v rámci Prostějovské zimy přijdou?
„Václav Noid Bárta byl tím, kdo měl
rozsvěcovat stromeček, šanci měli

dostat samozřejmě i místní zpěváci
a kapely podobně jako již v loňském
roce. Víc konkrétního nechci prozrazovat, protože nám všichni interpreti
přislíbili, že za téhle situace rádi vystoupí za rok.“
yy Jak bude v rámci možností vůbec probíhat slavnostní rozsvícení vánočního stromu?
„Neuskuteční se tedy koncert Noida Bárty ani slavnostní rozsvícení
krásného vánočního stromku, který
k nám letos připutuje z Lipové. Dodržíme původně naplánované datum
jeho rozsvícení, ale nestane se tak
v určitou hodinu, protože se bohužel
musíme vyhnout tomu, aby se lidé
jako tradičně v tento čas shromáždili
na náměstí. To teď bohužel nejde.
Vánoční atmosféru ale nechceme
v Prostějově vzdát ani v dnešních složitých podmínkách. Na náměstí bude
jako každý rok vystaven velký betlém
a mateřské školky a magistrát vyzdobí
přibližně čtyřicet vánočních stromků
ve velkých květináčích, aby pokračovala i tato předvánoční tradice, kterou
před lety do města přinesl Okrašlovací spolek města Prostějova. Letos nemůžeme zapojit základní školy, které
se učí distančně, ale našli jsme jinou
možnost. Bohužel tentokrát musíme
oželet také tradiční vánoční zvoničku.

Z hygienického hlediska nejde zařídit
dezinfekci provazu, kterým se zvoní.
Vánoční přání tak budeme muset
posílat s našimi dětmi do nebe tichou
modlitbou či myšlenkou.“
yy Mohou se Prostějované těšit
alespoň na nějaké stánky na náměstí? Vánoční jarmark jako takový je rovněž zrušen?
„I tady se snažíme jít co nejdál a najít
maximum možného, co by neodporovalo vládním nařízením. Rozhodli
jsme se připravit papírové kelímky,
nachystány jsou k zakoupení v informačním centru i vratné plecháčky.
Nechali jsme postavit na náměstí
stánky, abychom alespoň částečně
vytvořili vánoční kulisu města. Zatím
ale platí, že se budou moci otevřít jen
ty, které splňují podmínku, že budou
prodávat čerstvé domácí potraviny.
V provozu by mohly být například
prodejny sýrů nebo uzenin. Jako vedení města tajně doufáme, že vláda
umožní na prosinec otevřít i stánky
s různými ručními výrobky. Nechceme ale nic riskovat a přesné podmínky přizpůsobíme aktuální situaci
s virem. Trhovce jsme dopředu informovali, že pro ně uděláme maximum
možného, ale musí počítat s tím, že
v nejhorším případě nemusí být otevřený žádný stánek.“

yy Jaké budou podle
vás letošní Vánoce obecně? Budou
opravdu natolik jiné
než ty předešlé?
„Stejné jako loni jistě nebudou. I kdyby
všechna opatření do
Vánoc skončila, řada lidí
bude stejně postižena tím,
co se dosud stalo. Bohužel ale
asi některá omezení
zůstanou v platnosti i během svátků.
Nikdo a nic nám
naštěstí nemůže vzít vánoční
atmosféru v našich rodinách.
Chybět nám naopak může předvánoční setkávání. Právě dnes
na mě vyskočila
na Facebooku
vzpomínka s přáteli na punči. Bohužel pro letošní
rok s klábosením
s teplým punčem
v ruce počítat nemůžeme...“ (povzdechne si)
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velkolepé oslavy, a podle mě velice vydařené, musíme si tyto významné okamžiky vedoucí ke svobodě
připomenout každý sám,“ dodala Sokolová.
„Lidé ale mohou kdykoliv přijít a zapálit svíčku u
sochy T. G. Masaryka na náměstí, na úterý 17. listopadu je pak na tomto místě ohlášeno shromáždění neformálního sdružení s názvem Spolek Proti
zapomnění,“ prozradila Jana Gáborová, referentka
vnějších vztahů prostějovského magistrátu. (mik)
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VRBÁTKY Co mají společného jaro a podzim? Že během obou ročních období jsou
kvůli koronaviru výrazně omezené veškeré
sportovní i společenské aktivity. Ve Vrbátkách však mají ještě jednoho společného
jmenovatele. Jak na začátku roku, tak nyní se
totiž rozhodli zpestřit volný čas dětem. Od
toho slouží centrum Volňásek, které nyní během obou koronavirových vln ukazuje, že si
ví rady za každé situace.
„Na jaře jsem na našem webu založila projekt
‚Volňásek s vámi doma‘. V rámci něho jsem
začala pořádat ‚Volňáskovu on-line hru‘, natáčet videa, sepisovat články a další. On-line hra
byla o tom, že přihlášeným dětem každý den
chodil úkol a na konci je za plnění čekala odměna,“ ohlédla se vedoucí Volňásku Miroslava
Gabrielová.

Akce se osvědčila, zájem byl veliký a tak se k projektu Volňásek vrátil i nyní. „Vznikl v podstatě sešitek plný různých výzev a úkolů, ve verzi pro mladší
a starší děti. Rodiče se můžou o sešitky přihlásit a ty
jim pak budou doručeny domů nebo si je mohou
stáhnout z webu a vytisknout doma. Děti si tak
samy vybírají, na jaký úkol mají náladu, a můžou
si splnění odškrtávat a fyzicky svůj pokrok vidět
oproti původním on-line hrám. Pro šikovné ‚výzvaře‘ je opět připravena odměna,“ prozradila Gabrielová k aktuálním Výzvohrátkám.
Děti čekají drobné výzvy a úkoly od přečtení
knížky až po malování. „V sešitech je kolem osmdesáti výzev, takže to dětem chvíli zabere, než
je splní. Výhodou je, že děti mohou výzvy plnit
podle toho, na co kdy budou mít chuť. Snad tedy
z nového parťáka pro volný čas budou mít radost,“ doufá Miroslava Gabrielová.
(sob)

Volňásek připravil podzimní výzvu
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den CEV oznámila revidovaný soutěžní program pro skupinovou fázi
elitní Champions League, přičemž
turnaje konané v biologicky bezpečné bublině nahradily dříve ohlášené
duely doma i venku. V současnosti
s rostoucím počtem nakažených koronavirem v celé Evropě a s mnoha
omezeními zavedenými vnitrostátními orgány za účelem omezení šíření
nemoci covid-19 se stejný formát
jeví jako nejpravděpodobnější řešení i pro CEV Cup a Challenge Cup,“
informovala Evropská volejbalová
federace před pondělními videokonferencemi.
Za vékáčko ji absolvoval Ondřej Hubáček, dosavadní sportovně technický
manažer hanáckého oddílu nově se
zaměřující výhradně na jeho účinkování v pohárové Evropě. „CEV chce
v zájmu snížení zdravotních rizik omezit cestování mezi jednotlivými zeměmi, poslední dobou při hygienických
opatřeních čím dál komplikovanější.
Proto byla v předběžně stanoveném
modelu spojena osmifinálová a čtvrtfinálová fáze, kterou odehrají vždy
čtyři družstva turnajově na jednom
místě,“ prozradil Hubáček.
V rámci jednání na dálku prostřednictvím techniky šlo o to vyjasnit si, které
z klubů by měly zájem tyto jednorázové třídenní akce zorganizovat. „Vyšlo
najevo, že CEV požaduje uhrazení části
nákladů s pořádáním turnaje spojených,
což by nebyly zrovna malé peníze. Proto jsme informovali, že plánované klání
organizovat nechceme a domácího prostředí se vzdáváme,“ upřesnil sportovní
ředitel VK Miroslav Čada.
Turnaj osmifinále a čtvrtfinále Challenge Cupu žen 2020/21 týkající
se Prostějova by se měl každopádně
uskutečnit od 8. do 10. prosince za
účasti Moravanek, CSM Alba Blaj
(Rumunsko) a vítězů šestnáctifinálových dvojic Dinamo Bukurešť – FC
Porto i Sanaya La Laguna (Španělsko) – Piraně Brusno (Slovensko).
„Uvidíme, který z týmů se pořadatelství nakonec chopí. Do semifinále Vyzývacího poháru postoupí jen
nejlepší z celého kvarteta,“ doplnil
Ondra Hubáček.

na Brno. Mezitím uplynul měsíc a půl,
ovšem podstatná je hlavně jedna věc,
že už konečně můžeme hrát zápasy,“
vypíchl nejdůležitější fakt trenér vékáčka Lubomír Petráš.
Ve zmíněném vzájemném střetnutí
a dosud posledním vystoupení obou
družstev Hanačky podlehly Jihomoravankám 1:3 (-16, -22, 12, -18), když
pouze ve třetí sadě odvedly výborný
výkon. Jinak hrály průměrně, většinu
mače spíš přímo špatně.
Naopak kvalitně šlapající KP táhly zejména lotyšská reprezentační nahrávač-

ka Elvita Dolotova a nejčastěji bodující
slovenská univerzálka Karin Šunderlíková. Dařilo se také smečařkám Denise
Pavlíkové a Magdaleně Bukovské i blokařce, zároveň kapitánce Haně Judlové. A to ještě hostující kolektiv neměl
tehdy k dispozici dvě americké akvizice
Cassidy Baird a Kelsi Hobbs.
„Královo Pole má letos sice mladý, ale
hodně talentovaný i velice dobrý mančaft. Přesto věřím, že my jsme schopní
proti němu předvést lepší volejbal než
naposledy. Budeme mít motivaci oplatit
Brnu domácí porážku na jeho hřišti, uká-

zat se v příznivějším herním světle. Určitě
přitom může rozhodovat, kdo se zdárněji
vypořádal s vynucenou dlouhou přestávkou a na další vzájemné utkání se dokáže
lépe připravit,“ přemítal Petráš směrem
k sobotnímu měření sil v městské sportovní hale ve Vodově ulici.
Samozřejmě proběhne bez diváků,
přičemž na sestavy obou výběrů
bude mít vliv povinné testování
hráček i členů realizačních týmů
na koronavirus nejpozději osmačtyřicet hodin před úvodním hvizdem.
(son)

Osud si trochu zalaškoval,
zalaškoval, Prostějovanky čeká
po koronapauze opět KP Brno – tentokrát venku

Svěřenkyně kouče Petráše měly v prosinci odehrát dvojutkání osmifinále
Vyzývacího poháru proti lepšímu z dua
Dinamo Bukurešť (Rumunsko) – FC
Porto (Portugalsko), ale původní plán
se nejspíš změní. Právě proto uspořádalo vedení Evropské volejbalové
federace během pondělí 9. listopadu
sérii informačních videokonferencí pro
zástupce zúčastněných klubů.
a pochopitelně závěrečné play-off. „Jak jste se mohli dočíst, minulý tý„Bude to ale velký nápor na termíny,
zvlášť při působení poloviny extraligových klubů v evropských pohárech. Je
potřeba najít náhradní data pro sedm
odložených utkání a především pro
sedm celých kol, která během plošného
zákazu sportování v ČR nebylo možné
uskutečnit,“ upozornil provozní šéf VK.
Přesný program duelů UNIQA extraligy žen 2020/21 po restartu přitom ještě nebyl plně stanoven. „Podle současných informací se bude 21.
listopadu normálně pokračovat 13. ko- PROSTĚJOV Když hrály volejlem tak, jak je to v původním rozpisu, balistky VK Prostějov zkraje října
což platí i pro další kola. Navíc je však svůj dosud poslední soutěžní duel,
potřeba najít termíny pro všechny ty měly doma za soupeře Královo
zmíněné odložené zápasy. Předpoklá- Pole. Nyní se po covidové výludám, že Asociace volejbalových klubů ce vracejí do UNIQA extral igy
tyto i jiné podstatné záležitosti vyřeší žen ČR 2020/2021 a ve 13. kole
před opětovným spuštěním soutěže,“ nastoupí proti stejnému brněnskému celku. Tentokrát v sobodoplnil Miroslav Čada.
tu 21. listopadu od 17.00 hodin
venku.
„Je zajímavá náhoda, jak to při všech
těch koronavirových odkladech vyšlo,
že vlastně podruhé za sebou narazíme

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Zatímco šestnáctifinále obou nižších evropských pohárů ve volejbalu žen 2020/2021 ještě
probíhá v obvyklém režimu vzájemných střetnutí dvojic doma a venku,
v další fázi už budou mít CEV Cup
i Challenge Cup s největší pravděpodobností jiný zápasový režim. A týká
se to i volejbalistek VK Prostějov.

starosty Horáka
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PROSTĚJOV Prostějov byl od přelomu 19. a 20. století největším městem na Moravě s českou
samosprávou. A jak se ukázalo, i čeští politici tehdy uměli. V dobrém světle se například předvedl
právník Josef Horák.
V roce 1902 se stal starostou a úřad vykonával až do roku 1913. Přičinil se o dostavbu Národního
domu a dále o stavbu nové radnice. Za jeho starostování byl rovněž do města přiveden vodovod.
Zemřel 12. listopadu 1914, tedy krátce po vypuknutí 1. světové války.
(sob)

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Petra Maráka do soutěže přihlásila jeho přítelkyně. Širší
veřejnost se o jeho činu dozvěděla
až teprve díky reportáži odvysílané
na TV Nova v rámci tří nominací
na prestižní cenu. Následně o něm
informoval i Večerník. Ukázalo se,
že příběh pětačtyřicetiletého Prostějovana dokázal zaujmout jak
porotu, tak i širokou veřejnost, a to
v neuvěřitelné konkurenci skutečně nervydrásajících a dojemných
zápletek, které dokáže zauzlovat
pouze sám život. Výsledky byly zveřejněny v pátek 13. listopadu.

Připomeňme si ještě, že jen díky
jeho bleskovému zásahu se 15. srpna
2020 rodinná oslava v Otaslavicích
nezměnila v tragédii. Zemřít mohl
malý chlapec, který se zřítil do sep-

Co se vlastnì stalo?

„Bylo to pro mě obrovské překvapení. O vítězství jsem se dozvěděl
v pátek z televizních novin na Nově.
Měl jsem z toho určitě neskutečnou
radost. Obdržel jsem již nespočet
gratulací. Ze všech nejvíc mě potěšila ta od tatínka zachráněného chlapce,“ prozradil Večerníku Petr Marák,
s nímž vám v dohledné době přineseme obsáhlý rozhovor.

2GORzHQÙFHUHPRQL½O

Slavnostní vyhlášení jména 15. držitele tohoto morálního ocenění
pro neprofesionály se mělo konat
hned na počátku listopadu, ale
vládní opatření vztahující se k za-

mezení pandemie koronaviru to
neumožnila. Organizátoři se proto
rozhodli, že nejprve prostřednictvím reportáže TV Nova veřejnosti oznámí, komu náleží hlavní cena.

Později, až to bude možné, se
uskuteční tradiční ceremoniál
v Praze v primátorské rezidenci,
jehož se zúčastní všichni finalisté,
hosté a média.
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EXKLUZIVNĚ

tiku. Petr Marák se nejprve pokusil
klučinu vytáhnout, když se to nepodařilo, tak za ním do žumpy skočil.
Zachytil ho a snažil se, aby měl vystrašený hoch hlavu nad splašky do
té doby, než se po spuštěném žebříku oba dostali nahoru do bezpečí.
Přítomní se shodli, že nebýt pana
Maráka, dítěti by do příjezdu profesionálů určitě došly síly.

Příběh muže, který pro tonoucího
chlapce skočil do žumpy,
zaujal porotu i veřejnost

yy Jak probíhaly tréninkové kempy
národního výběru?
„První byl v rakouském Ennsu, kde jsme
si po delší době sáhly na balón a mohly
normálně trénovat. Většina času tam proto byla zaměřena spíš na techniku práce
s míčem ve dvojicích, k tomu i cvičení na
kondici a sílu. Herní situace šest na šest se
skákáním na síti jsme trochu víc dělaly až
ke konci. Na druhé soustředění jsme se
pak přesunuly do Polska kousek za hranice, protože v Rakousku zavedli lockdown.
Tentokrát už bylo na programu mnohem
víc týmové hry, kromě toho jsme mohly
využívat super posilovnu. Myslím, že dohromady se za ty dva týdny povedlo udělat spoustu kvalitní práce.“
yy Provázela pobyty v zahraničí nějaká zvláštní hygienická pravidla?
„V době, kdy jsme tam byly, panovala

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR

v Česku mnohem přísnější opatření proti
koronaviru, takže ani ne. Akorát před Rakouskem musely holky z Prahy, kde tehdy
byla červená čísla s covidem, povinně na
testy. Během pobytů jsme se pak snažily
trávit co nejvíc času v hale a na hotelu,
chodily jsme maximálně do obchodu
něco si nakoupit. Jinak nikam, abychom
neohrozily sebe ani okolí. První týden
vedl trenér Olympu Praha Stanislav Mitáč, druhý měl na povel kouč Šelem Brno
Ondřej Boula. Celkově to proběhlo úplně v pohodě, na vysoké úrovni.“
yy Pomohla vám repre soustředění
hodně i vzhledem k předchozí špatné
situaci se zákazem normální přípravy
v ČR?
„Já bych řekla, že mně osobně dost pomohla i ta dvoutýdenní přestávka od začátku lockdownu u nás. Úvod extraligy
mi totiž moc nevyšel, hlavně psychicky
jsem byla trochu rozhozená. Pauza mi
pomohla se celkově srovnat, dát se dohromady. A na soustředěních s nároďákem mi pak netrvalo vůbec dlouho se
dostat zpátky do tempa, cítila jsem se tam
výborně. Pocitově myslím, že se mi i po
herní stránce docela dařilo. Tudíž mi to
pomohlo fakt hodně.“

PROSTĚJOV Být většinu času zavřená doma a jen čekat, co bude, či
nebude? Nic takového pro Kláru Dvořáčkovou (na snímku) během
několika posledních týdnů neplatilo ani náhodou, byť v České republice nadále panuje nouzový stav. Původně zakonzervovanou
a později uvolněnou přípravu profesionálních sportovních týmů si
mladá nahrávačka volejbalistek VK Prostějov navíc zpestřila dvěma
týdny na reprezentačních soustředěních v cizině, teď už se nemůže
dočkat sobotního zápasového restartu.

yy Co následný návrat do klubové přípravy?
„S ´Kopy´ (Kopáčová – pozn.red.), Stavi
(Stavinohová) a Míšou Jurčíkovou jsme
se z Polska vrátily v neděli večer, na celé
pondělí i úterní dopoledne jsme dostaly
od našeho prostějovského kouče Luboše Petráše volno na odpočinek. K týmu
jsme se tak připojily v úterý odpoledne
a musím říct, že ve zbytku uplynulého týdne byla příprava dost intenzivní.
Pan trenér se evidentně snaží, abychom
dohnaly, co jsme vynuceně zameškaly.
(smích) Měly jsme víc herních tréninků
s vysokou náročností, k tomu i nějakou
kondici a v sobotu kvalitní společnou
práci s družstvem Olomouce. Celkově
to bylo vyvážené, postupně se dostáváme
zpět do formy. Musíme rychle, když se
už v sobotu začíná.“
yy Jak se teď cítíte po fyzické
i volejbalové stránce?
„Platí, co už jsem řekla, že se
možná paradoxně cítím líp
než před pauzou. Psychicky
byl pro mě úvod sezóny
těžký tím, že jsem ve dvaceti letech první nahrávačkou, potřebovala jsem
si na tuhle roli asi trochu
zvyknout a zahajovací zápasy mi úplně nevyšly. Potom
jsem se srovnala, v reprezentaci nabrala zpátky sebevědomí. A teď už jsem
víc v pohodě, abych svou úlohu líp
zvládala.“
yy Vstup do extraligy vám nevyšel ideálně ani z týmového hle-
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diska. Věříte, že po dlouhé přestávce
můžete hrát lépe než dosud?
„Tohle se těžko odhaduje. Náročné to
poslední dobou měl každý, všude se museli vyrovnávat se složitými podmínkami
a v rámci možností improvizovat. Je pravda, že po restartu může dost rozhodovat,

kde tohle nestandardní období zvládli
dobře a kde hůř. Za nás si myslím, že Prostějov se s nepříjemnou situací popral výborně a do pokračování sezóny půjdeme
kvalitně nachystané. I když realitu ukážou
až vlastní utkání.“
yy Jaké bude nastoupit po skoro
dvou měsících bez jediného duelu
znovu proti KP Brno?
„Zvláštní, je to jako v play-off, ale s padesátidenní přestávkou mezi dvěma
zápasy... (pousměje se) Musíme se dobře
takticky připravit podle prvního vzájemného utkání, abychom šly na soupeřky maximálně nachystané. A hlavně
předvést lepší výkon. Potom věřím, že
na Královo Pole můžeme mít. Motivací
určitě je taky jim oplatit domácí porážku. Každopádně utkání mohou dost
ovlivnit povinné testy na koronavirus
před ním. Jeden mančaft třeba bude mít
několik pozitivních výsledků a přijde
o klíčové opory, tím pak do zápasu
půjde výrazně oslabený. Snad se
nám nic takového nestane.“
yy Co škola, nakolik se dá zvládat za aktuálních nouzových
podmínek?
„Já studuju na univerzitě dálkově, takže pro mě to až tak velká
změna není, neboť přednášek
nemíváme ani za normální situace tak
moc. Samozřejmě je rozdíl, když nejste
na přednášce osobně a místo toho probíhá výuka on-line po internetu, ale dá
se to – nic jiného teď nezbývá. Prostě je
studium o samostatné práci doma ještě
mnohem víc než dříve.“
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PROSTĚJOV Už zítra, tj. v úterý 17. listopadu,
dojde na 31. výročí sametové revoluce roku
1989 a také 81. výročí boje studentů za svobodu, který vyvrcholil hromadnými popravami a
uzavřením českých vysokých škol nacisty v roce
1939. Na rozdíl od loňského roku si však tato
významná výročí připomeneme pouze komorně a každý ve svém nitru.
Jak je totiž notoricky známo, vládní opatření v době
nouzového stavu zakazují větší shromažďování
osob v obavách z nákazy covid-19. „Co se týká akcí
města, proběhne v pondělí 16. listopadu pouze komorní vzpomínka na náměstí, kdy primátor František Jura a první náměstek Jiří Pospíšil položí květiny
k soše T. G. Masaryka,“ sdělila Večerníku Milada
Sokolová, náměstkyně primátora. Jak vzápětí dodala, ostatní připomínkové akce magistrát z důvodu
vyhlášení nouzového stavu ani neplánoval nebo některé zrušil. „Je mi to osobně velice líto. Na rozdíl od
loňského roku, kdy i v Prostějově proběhly v rámci
kulatého třicátého výročí listopadových událostí

Letos jen komorně. A každý sám..
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Michal SOBECKÝ

ním počtu. Šlo nám o to, aby mohli
přítomní vykonat modlitbu. Nakonec
nás tam bylo jen patnáct, a to včetně
rabínů,“ uvedla za spolek Hanácký Jeruzalém Jana Gáborová.
Akci ovlivnil i fakt, že velká část účastníků je obvykle ze zahraničí, vesměs
z Rakouska. Ti, co zavítali, se pak museli smířit s přísnými hygienickými
opatřeními. „Nikoho jsme ani na tuto
akci nezvali. Chtěli jsme minimalizovat riziko, pokud možno. Samozřejmě
„Bylo to velmi ovlivněno kroonavi- jsme měli všichni roušky a dodržovali
rem, proto jsme se sešli jen v minimál- rozestupy,“ prozradila Gáborová.

PROSTĚJOV Velký zástup lidí,
televizní štáb a všudypřítomní židovští rabíni. Takové je obvykle
uctění památky rabína Cvi Jehošua
Horowitze u náhrobku ve Studentské ulici. Od jeho smrti uplynulo
204 let. Letošek byl ale jiný. Akce se
sice uplynulý čtvrtek uskutečnila,
nicméně v mnohem menším měřítku.

rouškám navzdory

Extraligový restart potvrzen po udělení výjimky na 21. listopadu,
musí se dodržovat přísná hygienická opatření

Prostějov (son) - O výhodu
domácího prostředí přišly
v šestnáctifinále CEV Cupu žen
2020/21 volejbalistky Šelem
Brno i Olympu Praha, jež shodně
absolvovaly oba své zápasy této
fáze evropského poháru klubů na
hřišti protivníků. Jihomoravanky
cestovaly do kosovského Gjilanu.
„Ještě před lockdownem v Česku
bylo jasné, že soupeřky z Kosova
se k nám bez nutnosti karantény
nedostanou. Prakticky ihned po
losu nás vedení KV Drita Gjilan
kontaktovalo se zájmem odehrát
obě utkání na jejich půdě. Nakonec
se to ukázalo jako dobré řešení,
jelikož v Brně by se stejně hrálo
bez diváků, takže ztráta domácího
prostředí tolik nemrzí, obzvlášť
když evropské poháry u nás na
Kouničce hrát nemůžeme,“ řekl
trenér Šelem Ondřej Boula.
Pražanky se vydaly do chorvatského Záhřebu. „Podobně jako
loni jsme chtěli odehrát domácí
utkání v kladenské sportovní
hale a na tuhle možnost čekali do
poslední chvíle. Nakonec se to
nepodařilo, nabídli jsme tak sehrát
oba zápasy v Záhřebu. Což soupeř
po jisté době přijal za oboustranně
výhodných podmínek, CEV
poté žádosti vyhověla. Ale aby to
nebylo jednoduché, pět hráček
je bohužel covid pozitivních. Po
kontrolních testech minulý týden
máme připravených devět hráček
a čtyři členy realizačního týmu,“
informoval před střetnutími kouč
PVK Stanislav Mitáč. Šelmy Brno
posléze postoupily do další fáze
díky dvěma hladkým triumfům
nad Gjilanem 3:0, naopak oslabený
Olymp byl vyřazen po dvou jasných porážkách od Mladosti 0:3.

V CEV Cupu Šelmy Brno
postoupily a Olymp vypadl

Viktorie Dominiková, Kateřina
Hrubá, Nikola Linhartová,
Klára Mazouchová, Kristýna
Němčíková, Eliška Richterová,
Adéla Sekaninová, Natálie
Vařeková, Aneta Vehovská, Valerie
Vinklerová, Martina Začalová.

Hráčská soupiska juniorek
TJ OP Prostějov pro sezónu
2020/21:

Prostějov (son) - Dospělé volejbalistky TJ OP Prostějov na svůj
vstup do aktuální druholigové
sezóny stále čekají, jak jsme psali
ewminulém vydání Večerníku. To
juniorky ópéčka už stihly odehrát
tři dvoukola tohoto ročníku krajského přeboru U19, v nichž nasbíraly dvanáct bodů. A usadily se
na průběžné druhé pozici zápasově
nekompletní tabulky. „Začátek proti Kojetínu nám ještě nevyšel, tam
jsme neměli moc kompletní sestavu. Potom proti béčku Olomouce
i v Bohuňovicích už to ale bylo mnohem lepší a naše hra už snesla nějaká
měřítka,“ pověděl Večerníku hlavní
trenér TJ OP Ladislav Sypko. Na
rozdíl od loňska, kdy bylo družstvo
hodně mladé, vidí současné ambice svého kolektivu opět výše.
„Holky jsou o rok starší, tým se od
minulé sezóny stabilizoval a věřím,
že i herně zkvalitnil. Proto se znovu
chceme pohybovat v popředí krajského přeboru a zkusit vybojovat
postup do kvalifikace o první ligu
juniorek. Nemusí to výsledkově
vyjít, ale solidní volejbal bychom
měli i tak předvádět. Podmínkou
samozřejmě je, abychom mohli zase
normálně trénovat i hrát zápasy, ne
stát kvůli koronaviru,“ upozornil
Sypko.

Juniorky OP Prostìjov?
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volejbal

16. KOLO – sobota 5. prosince (17.00 hod.)
Prostějov – Ostrava, Šternberk – Šelmy
Brno, Liberec – Olomouc (18.00), KP
Brno – Frýdek-Místek (18.00), Přerov –
Olymp Praha (18.00).
17. KOLO – sobota 12. prosince (17.00 hod.)
Frýdek-Místek – Prostějov, Olymp Praha – KP Brno, Ostrava – Olomouc, Šelmy
Brno – Přerov (3. 12., 19.00), Šternberk –
Liberec (10. 12.).
18. KOLO – sobota 19. prosince (17.00 hod.)
Prostějov – Olymp Praha, Liberec –
Ostrava (18.00), KP Brno – Šelmy Brno
(18.00), Přerov – Šternberk (18.00), Olomouc – Frýdek-Místek (17. 12., 18.00).

9. KOLO: Olymp Praha – Prostějov,
Ostrava – Liberec, Frýdek-Místek – Olomouc, Šternberk – Přerov, Šelmy Brno –
KP Brno.
10. KOLO: Šelmy Brno – Prostějov,
Šternberk – KP Brno, Olymp Praha – Olomouc, Frýdek-Místek – Ostrava, Liberec –
Přerov.
11. KOLO: Prostějov – Šternberk, Frýdek-Místek – Liberec, Ostrava – Olymp
Praha, Olomouc – Šelmy Brno, KP Brno
– Přerov.
12. KOLO: Přerov – Prostějov, Olymp
Praha – Frýdek-Místek, Liberec – KP Brno,
Šelmy Brno – Ostrava, Olomouc – Šternberk.
Pro všechny odložené zápasy budou stanoveny náhradní termíny.

ní ředitel vékáčka Miroslav Čada.
Možnost zase hrát je logicky „vykoupena
nutností dodržovat striktní hygienická
opatření stanovená právě Ministerstvem
zdravotnictví (viz. přehled v samostatném
článku na této dvoustraně). „Na jejich splnění budeme samozřejmě připraveni.
Stěžejní je zajistit pravidelné testování na
covid-19 všech našich hráček i členů realizačního týmu před každým zápasem,
stejně jako si pohlídat stoprocentní dodržení veškerých nařízení přesně podle
manuálu,“ zdůraznil Čada.
Při větším počtu soutěžních mačů,
jež všechny extraligové účastníky
v následujících týdnech a měsících
(snad) čekají, však rychle poroste
finanční nákladnost často opakovaných testů. „Řešením je dát tyhle vynaložené peníze do prokazatelných nákladů klubu ve spojitosti s omezeními kvůli
koronaviru a čerpat na jejich uhrazení
prostředky ze schváleného dotačního
programu ‚COVID – Sport 2‘,“ nadhodil
Čada, jaká cesta by měla vést k zahojení
dobou zkoušené oddílové ekonomiky.
Prioritou rovněž je pokusit se o odehrání kompletní porce střetnutí podle
původního rozpisu elitní tuzemské
soutěže, aby partneři a sponzoři nekrátili svou podporu. To znamená absolvovat jak základní část (18 kol), tak
nadstavbovou fázi (dalších 9 dějství)
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obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2020/2021

„Klíčové pro návrat k utkáním bylo,
když Český volejbalový svaz obdržel
po několika dnech čekání výjimku od
Ministerstva zdravotnictví na pořádání profesionálních soutěží. Díky splnění této nezbytné podmínky mohlo
být potvrzeno obnovení UNIQA
extraligy mužů na 14. listopadu a žen
o týden později,“ konstatoval sportov-

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

PROSTĚJOV Po fotbalu, hokeji, basketbalu
a házené využil možnosti obnovit zápasový program svých profesionálních soutěží také český
volejbal. Muži už v restartovaném režimu fungují, ženy do něj naskočí v sobotu 21. listopadu
tak, jak bylo předběžně plánováno. Volejbalistky
VK Prostějov čeká úvodní duel po koronavirové
pauze na hřišti KP Brno.

Extraligový restart potvrzen po udělení výjimky na 21. listopadu,
musí se dodržovat přísná hygienická opatření

VOLEJBALISTKY SE VRACEJÍ NA

být k dispozici nejpozději před vstupem povinné osoby do sportovní haly
a nesmí být v době zahájení sportovní
akce starší 48 hodin od odběru biologického vzorku. Povinnost absolvovat
RT-PCR test před utkáním se nevztahuje na povinné osoby, které prokazatelně prodělaly onemocnění covid-19,
nemají klinické známky onemocnění
covid-19, absolvovaly podle platných
mimořádných opatření Ministerstva
zdravotnictví izolaci ve stanoveném
rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní.
V případě, že u povinné osoby, která absolvovala vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR, je výsledek
tohoto vyšetření pozitivní a jedná se

Ukládá se povinnost všem
osobám přítomným v době
konání sportovní akce v areálu sportovní haly potvrdit nepřítomnost klinických známek infekčního
onemocnění prostřednictvím selfreporting formuláře. Tento formulář
bude pro účely případné kontroly ze
strany orgánu ochrany veřejného zdraví k dispozici u klubového lékaře v případě hráčů a realizačního týmu, či
u osoby pověřené organizátorem
v případě ostatních osob přítomných
v areálu sportovní haly.
Všichni hráči, rozhodčí
a členové realizačního týmu
(dále jen „povinná osoba“)
jsou povinni absolvovat vyšetření na
přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR před každým soutěžním
utkáním. Výsledek tohoto testu musí

PROSTĚJOV
Restartovaný
program střetnutí volejbalové
UNIQA extraligy žen ČR 2020/21
bude nyní provázet soubor přísných hygienických opatření stanovený českým Ministerstvem
zdravotnictví. V následujícím
protiepidemickém desateru přinášíme přehled, co vše je nutné
splnit.
Organizátor zajistí vstupní
filtr do areálu sportovní
haly (změření teploty
a sběr selfreporting formuláře)
u všech osob, které vstupují do areálu sportovní haly. Osobě, která nevyplní selfreporting formulář nebo
je naměřena teplota vyšší než 37,5
stupně Celsia, bude umožněn vstup
pouze se souhlasem klubového lékaře pověřeného organizátorem.

Michaela Jurčíková a Adéla Stavinohová
jsem dal jednodenní volno po nedělním
návratu z reprezentačního soustředění
v Polsku,“ vysvětlil kouč vékáčka Lubomír Petráš. Od úterý 10. listopadu
už měl k dispozici všech jedenáct svěřenkyň. „Konečně jsme se po mnoha
improvizovaných týdnech sešli komplet
pohromadě a mohli naplno pracovat
nejen na kondici, ale hlavně na herních
věcech. To je teď po předchozím měsíci
bez kontaktu s míčem nejdůležitější,“
zdůraznil Petráš.

Z hráček (mimochodem bez výjimky
zdravých) měl vzhledem ke koronavirovým okolnostem příznivý dojem. „Ani
bych neřekl, že je na holkách nějak moc
vidět celý ten výpadek. Samozřejmě
potřebují nějaký čas, aby se dostaly do
standardní volejbalové pohody, ovšem
logické nedostatky při hře momentálně
vynahrazuje obrovská chuť na sobě dělat i velká radost z opětovné možnosti
věnovat se tomu, co mají tak rády,“ konstatoval slovenský odborník s úsměvem.
Do přípravného plánu mohl po delší

odmlce znovu zařadit cvičné sady
šest na šest. A nejen to. „V sobotu 14.
listopadu jsme v naší hale Sportcentra
DDM absolvovali jeden společný modelovaný trénink s týmem UP Olomouc, včetně několika herních setů,“
prozradil Petráš s tím, že repete si obě
hanácká družstva dají ve středu 18.
listopadu v olomoucké Sportovní
hale Univerzity Palackého. „Potřebujeme se před prvním mistrákem
obnoveného ligového programu dostat
aspoň trochu do režimu utkání.“ (son)

1.

3.

2.

4.

5.

o osobu, která prokazatelně prodělala
onemocnění covid-19 a absolvovala
podle platných mimořádných opatření
Ministerstva zdravotnictví izolaci z důvodu pozitivního PCR testu ve stanoveném rozsahu, může tato osoba nastoupit k soutěžnímu utkání pouze
v případě, že od prvního pozitivního
výsledku RT-PCR testu neuplynulo
více než 90 dní. V případě, že uplynulo
od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu více než 90 dní, osoba
k soutěžnímu utkání nenastoupí a bude
izolována do doby rozhodnutí místně
příslušného orgánu ochrany veřejného
zdraví o dalším postupu.
Klubový lékař v případě hráčů a členů realizačního
týmu, či osoba pověřená organizátorem v případě ostatních povinných osob, vyznačí do selfreporti-

9.

7.
8.

6.

ng formuláře datum provedení
a výsledek posledního RT-PCR testu
na přítomnost viru SARS-CoV-2.
Organizátor nebo klub zajistí
nošení
prostředků
k ochraně dýchacích cest
v areálu sportovní haly. Tato povinnost se nevztahuje na hráče a rozhodčí
v průběhu utkání nebo tréninku
a v době použití sprch.
Organizátor zajistí nepřítomnost diváků v hledišti po
dobu konání sportovní akce.
Organizátor zajistí, aby maximální počet všech přítomných v areálu sportovní haly
nepřesáhl 100 osob.
Organizátor zajistí adekvátní prostor a podmínky pro
případnou potřebu předběžné izolace v případě výskytu po-

10.

vs

dezření na infekční respirační onemocnění.
Organizátor zajistí nastavení komunikace s místně
příslušným
orgánem
ochrany veřejného zdraví. Pořádání
utkání volejbalové extraligy bude
probíhat v souladu s výše uvedenými závaznými hygienicko-protiepidemickými podmínkami, jež vyplývají ze „Závazných pokynů
k organizaci utkání profesionálních
soutěží ve volejbalu, basketbalu, házené a florbalu“.
(son)
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PROSTĚJOV Po dlouhé době
prožily volejbalistky VK Prostějov
tréninkově normální týden v klasickém režimu. Nejbližší sobotu
totiž naskočí po měsíc a půl trvající
zápasové přestávce zpět do extraligového kolotoče, proto makaly na
plné obrátky, aby měly na restartu
přerušené sezóny co nejlepší možnou formu.
„V pondělí devátého listopadu jsme ještě
netrénovali kompletní, protože čtveřici
Klára Dvořáčková, Gabriela Kopáčová,

Největší diskuse se pravděpodobně
strhnou okolo povinného testování na
koronavirus. „Vypadá to, že bude nutné testovat před každým utkáním, což
by byla pro kluby dost velká finanční
zátěž. Uvidíme, co se pro nejbližší období s definitivní platností vyjedná,“
odtušil Čada.
Podstatným bodem programu dnešního rokování se určitě stane rovněž
upravený zápasový program ligového
kalendáře. „Přes víkend měl vzniknout aktualizovaný rozpis střetnutí
s termíny všech dohrávek i odložených kol. Předpokládám, že se bude
dolaďovat, aby byl schůdný pro všechny týmy,“ očekával Čada.
(son)

PROSTĚJOV Jak zní nejčerstvější
informace týkající se nadcházejícího pokračování UNIQA extraligy
žen 2020/21? Tak, že se dnes, tj.
v pondělí 16. listopadu, po poledni
uskuteční důležitá videokonference
Asociace volejbalových klubů, během níž se budou řešit veškeré klíčové záležitosti ohledně restartu.
„V pondělí 16. listopadu od 12.30 hodin
se on-line znovu spojí zástupci všech ženských extraligových oddílů, aby schválili,
jak soutěž pojede dál od obnoveného
začátku, který byl na minulé videokonferenci předběžně stanoven na sobotu 21.
listopadu. Tento termín každopádně platí,“ pověděl Večerníku sportovní ředitel
VK Prostějov Miroslav Čada.

Čtvrtfinále (1-8, 2-7, 3-6, 4-5), semifinále i finále se hraje na tři vítězné zápasy, série
o bronz na dvě vítězná utkání. O 5. až 8. místo se nehraje.
(son)

play-off

pandemie
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mocnice nemá naštěstí problém s nedostatečnými kapacitami pro umístění
pacientů s covid-19. „Lidé nemusí mít
obavy, nemocnice může v případě
potřeby kapacity dále navýšit,“ ujistila
tisková mluvčí.
V minulých třech týdnech však prostějovská nemocnice hlásila další

problém, tentokrát s nakaženým
personálem. Chybělo až dvacet
procent lékařů a sestřiček, na pomoc tak nemocnici dorazili dobrovolníci, především z řad studentek
a studentů Střední zdravotnické
školy v Prostějově. „Zdravotnický
personál se teď pomalu vrací zpět do

práce, nejhorší má snad nemocnice
v tomto ohledu za sebou. Studenti
z řad mediků i studentů středních
zdravotnických škol se v nemocnici určitě osvědčili a věříme, že i pro ně bude
zkušenost z nemocnice velkým přínosem do jejich budoucí kariéry ve zdravotnictví,“ míní Radka Miloševská.

'REDNRURQDYLURY¿SĆHMHKODYQøYHONÛPĆHWø]FĎP

Ke 37 případům úmrtí z předminulého týdne bohužel přibyly v nemocnici
další smutné okamžiky. „Počty pacientů jsou stále vysoké. Ano, bohužel
i v uplynulém týdnu jsme evidovali
úmrtí těchto pacientů,“ sdělila bez bližších podrobností a počtů Miloševská.
Jak ale vzápětí dodala, prostějovská ne-

hol v okrajové části města. Jednalo se
o muže bez domova ve věku 34 až 37
let. Pánové svým; jednáním porušili
mimořádné vládní opatření spočívající v zákazu požívání alkoholu na
veřejnosti a zákazu volného pohybu
osob. Z části rozpitá lahev s vínem
jim byla odebrána. O protiprávním
jednání byli poučeni,“ popsala celou
událost Tereza Greplová, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
Jak dodala, záležitost byla oznámena
příslušnému správnímu orgánu k dořešení a celému kvartetu hrozí pokuta
až do výše 20 000 korun.
(mik)

Výsměch všem drobným živnostníkům. Takto se mohou jevit vládní
opatření v souvislosti s aktuální přeplněností obchodních center. Tam
se den co den mačkají tisíce lidí.
Velmi dobře si toho lze všimnout
i v Prostějově. „Ve čtvrtek byl prostějovský Lidl totálně narvaný, lidi se
přehrabovali v oblečení, tlačenice jak
blázen, a přitom jsou u nás zavřená
kadeřnictví, masáže, služby či malé
obchody, kde si majitel v pohodě

Martin ZAORAL
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může pohlídat počet zákazníků,“
upozornil Večerník Milan Měchura.
O tom, že podobná situace panuje aktuálně i v dalších supermarketech, nemůže být pochyb. „Na
konci týdne se v Tesku tvořily
opravdu dlouhé fronty, přitom
fungovaly pouze tři pokladny,“ přidal se například Jaroslav Doležel.
A nebyl sám...
Některá nastavení vládních pravidel
v souvislosti s opatřením boje proti
koronaviru jsou opravdu podivuhodná…

Foto: Facebook

Foto: Facebook
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Předplatné objednávejte prostřednictvím e-mailu
predplatne@vecernikpv.cz nebo na telefonním čísle 608 960 042.
Preferujte bezkontaktní platbu, plaťte převodem!

Získáte kompletní informace o koronaviru v Prostějově a přilehlém regionu, mnoho dalších zpráv
a cenných informací a nově pro vás připravujeme vtipy, kvízy a spoustu další zábavy na volné chvíle.
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Zùstaòte doma, chraòte sebe i ostatní pøed nákazou!
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BUĎTE INFORMOVANÍ V DOBĚ KARANTÉNY

PROSTĚJOV S bezdomovci bývá
často potíž i tehdy, když nejsou
nařízena tak přísná vládní opatření jako teď. Jenže právě nyní je
potřeba vystříhat se chování, které je přesně popsáno v opatřeních
souvisejících s nouzovým stavem.
Čtveřice osob však vůbec nedbala
na to, že během této doby je zakázáno pít alkohol na všech veřejných místech.
„Ve středu jedenáctého listopadu
v dopoledních hodinách při kontrolní činnosti si strážníci povšimli
čtveřice osob konzumujících alko-

PROSTĚJOVTohle přece nejde
přehlédnout! Na jednu stranu
si člověk nemůže zajít zaplavat,
zahrát squash, ostříhat, nakoupit v krámku oblečení nebo
si jen tak sednout na pivo. Na
druhou stranu jsou snad všechny supermarkety natřískané až
po střechu. Svědčí o tom mimo
jiné i dvě fotografie z minulého
týdne.
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Osud si trochu*<G½J=>CJ?TENJPU<Qü@I½
zalaškoval, Prostějovanky čeká

po koronapauze opět KP Brno – tentokrát venku

Michal KADLEC
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„+RVSLWDOL]RYiQRMHXçSDFLHQWĢ,“
hlásí mluvèí Radka Miloševská

covid-pozitivních pacientů, z toho
šestnáct osob je ve vážném stavu hospitalizováno na lůžkách intenzivní
péče. Plný tucet pacientů pak potřebuje podporu umělé plicní ventilace,“
potvrdila Večerníku v pátek odpoledne Radka Miloševská, tisková mluvčí
„V tuto chvíli leží v Nemocnici AGEL společnosti Agel provozující NemocProstějov celkem devětadevadesát nici Prostějov.

PROSTĚJOV Situace v prostějovské nemocnici ohledně hospitalizovaných pacientů s covid-19 se bohužel stále nelepší. Během pátečního
dopoledne vystoupal jejich počet
skoro ke stovce, plný tucet z nich
je ve vážném stavu odkázaných na
umělou plicní ventilaci. A během
týdne zde i pacienti nakažení koronavirem umírali…

2I@HJ>ID>DPH½M<E½?<Gl½GD?¹

COVID-19

Pondělí 16. listopadu 2020
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Všech deset týmů se střetne jednou každý s každým (nasazení dle průběžného pořadí) v 19. až 27. kole dlouhodobé fáze. Prvních osm družstev v tabulce po nadstavbě
postoupí do play-off, devátému a desátému celku pořadí skončí sezóna – bez boje
o záchranu, neboť nikdo nesestupuje.

nadstavbová část

1. KOLO: KP Brno – Šternberk, Ostrava
– Frýdek-Místek.
2. KOLO: Šternberk – Prostějov.
3. KOLO: Frýdek-Místek – Olymp Praha.
4. KOLO: Liberec – Olymp Praha.
5. KOLO: Prostějov – Liberec, Olomouc
– KP Brno.
6. KOLO: Prostějov – Olomouc, Šternberk – Olymp Praha, Přerov – Frýdek-Místek, KP Brno – Ostrava, Šelmy Brno
– Liberec.
7. KOLO: Ostrava – Prostějov, Frýdek-Místek – KP Brno, Olymp Praha – Přerov,
Olomouc – Liberec, Šelmy Brno – Šternberk.
8. KOLO: Prostějov – Frýdek-Místek, Olomouc – Ostrava, Liberec – Šternberk, Přerov
– Šelmy Brno, KP Brno – Olymp Praha.

ZÁKLADNÍ ČÁST: dohrávky

13. KOLO – sobota 21. listopadu (17.00 hod.)
VK Královo Pole Brno – VK Prostějov,
PVK Olymp Praha – VK Dukla Liberec,
TJ Sokol Frýdek-Místek – VK Šelmy Brno,
TJ Ostrava – TJ Sokol Šternberk,
VK UP Olomouc – Volejbal Přerov.
14. KOLO – čtvrtek 26. listopadu (17.00 hod.)
Liberec – Prostějov (18.00), Šternberk –
Frýdek-Místek, Přerov – Ostrava (18.00),
Šelmy Brno – Olymp Praha (18.00), KP
Brno – Olomouc (16. 12., 18.00).
15. KOLO – sobota 28. listopadu (17.00 hod.)
Olomouc – Prostějov, Olymp Praha – Šternberk, Frýdek-Místek – Přerov, Ostrava – KP
Brno, Liberec – Šelmy Brno (30. 11., 17.10).

ZÁKLADNÍ ČÁST: ZBYTEK
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„Jednadvacet zaměstnanců je covid
pozitivních, uzdravených pracovníků
je šest. Uživatelů je v tuto chvíli nakažených devatenáct a pět se jich již
uzdravilo. Jeden náš uživatel bohužel
zemřel. Navíc máme tři hospitalizované klienty ve zdravotnickém zařízení s onemocněním covid-19,“ poskytla Večerníku v pátek odpoledne
výčet čísel ředitelka Helena Vránová.
Ta si posledně stěžovala, že specializovaná firma nedodala potřebné

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

vybavení na plošné testování všech
zaměstnanců i klientů, což přikázala
vláda. Nyní se ale tento nedostatek
odstranil. „Antigenní testy pro detekci viru SARS-CoV-2 z nosohltanu
jsme již obdrželi a okamžitě jsme zahájili testování, a to jak u klientů, tak
u zaměstnanců. Testování bude periodicky probíhat každých pět dnů.
Doposud však nemáme všechny
testy hotové. Zdravotnický personál
testy provádí nad rámec svých běžných pracovních povinností. Během
příštího týdne předpokládám, že
budeme mít ukončenou první vlnu
testování,“ hlásí Vránová, které se
Večerník vzápětí zeptal, zda má nějaký soukromý odhad, kdy by mohlo
dojít k prvnímu rozvolnění tvrdých

PROSTĚJOV V Centru sociálních služeb v Brněnské ulici
v Prostějově už podle informací ředitelky Heleny Vránové probíhá celoplošné testování členů personálu i všech uživatelů tohoto sociálního zařízení. Bohužel i tady už během minulého týdne
vyvěsili černý prapor. Jeden z klientů totiž nákaze covid-19 podlehl. Večerník stejně jako každý týden zajímala aktuální situace
v Centru sociálních služeb v Prostějově.

opatření, například co se týká zákazu
návštěv. „V pátek jsme dostali informaci od prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR pana
Horeckého, který jednal s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou ve věci
uvolnění návštěv v pobytových zařízeních sociálních služeb. Ještě v průběhu listopadu dojde údajně k uvolnění zákazu návštěv. Podrobnosti
budou předmětem dalšího jednání
příští týden ve středu osmnáctého
listopadu. Předpokládám tedy, že návštěvy budou opět možné, ale určitě
za přísných hygienických podmínek,
které nám budou přesně stanoveny,“
uvedla ředitelka Centra sociálních
služeb v Prostějově.
Večerníku se pak ještě svěřila se svojí
spokojeností nad tím, jak tomuto sociálnímu zařízení pomáhají Olomoucký kraj a také prostějovský magistrát.
A samozřejmě spousta dobrovolníků.
„Obě instituce, a to jak zástupci zřizovatele, tak i z Magistrátu města Prostějova se téměř denně zajímají o dění

8%GPVTWUQEK¾NPÊEJUNWåGDX2TQUV÷LQX÷RTQDÊJCLÊWåRQXKPPÆEGNQRNQwPÆVGUV[LCM
MNKGPVčVQJQVQ\CąÊ\GPÊVCMKéNGPčRGTUQP¾NW
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„Další tři klienti jsou v nemocnici,“
konstatuje ředitelka
Helena Vránová

Při nočních kontrolách strážníci zjistili, že jen málokdo z těch, kteří jdou
z práce nebo do práce, má u sebe potvrzení od zaměstnavatele. „Tím by
zjednodušil a hlavně urychlil případnou kontrolu,“ doporučila Greplová.

Bez potvrzení od
zamìstnavatele

3ĆË]QLYÇ]SU¿Y\]e1HUXGRYN\r

Při výkonu služby hlídky strážníci
mimo jiné i přes den kontrolují nošení roušek, pohyb osob na veřejnosti,
shlukování, konzumaci alkoholu na
0QéPÊWNKEGUGUKEGX[NKFPKN[RąGUVQPG\čUV¾XCLÊ\EGNCRT¾\FPÆ (QVQ2GVT5N¾FGM
veřejnosti a uzavření provozoven. Co
se týče zákazu vycházení v nočních lo o skupinku tří osob bez domova, tři přestupky byly zjištěny u jednotliv- dá říci, že Prostějované vzali nařízení
hodinách, bylo zjištěno celkem 6 pře- které po jedenadvacátého hodině na ců, kteří se pohybovali v době zákazu o zákazu vycházení vážně a snaží se jej
stupků. „V jednom případě se jedna- veřejnosti konzumovaly alkohol. Další vycházení po ulici. Celkově se však dodržovat,“ shrnula Tereza Greplová.

PROSTĚJOV S nepříjemným problémem se v souvislosti s epidemií
koronaviru musí vyrovnat mnohé organizace, a sice s nedostatkem personálu. V domovech pro seniory nebo
ve zdravotnických zařízeních tak
nyní chybí zaměstnanci, kteří skončili v karanténě, a také ti, kteří jsou na
ošetřovném. Vznikají tak díry, které
se často jen stěží dají zacelit.
„Zatím to pokrýváme z našich vlastních

zdrojů. Ale máme v záloze skupinu dobrovolníků, kteří by nám měli být schopni
v případě nouze pomoci,“ uvedl ředitel
kosteleckého domova pro seniory David Ševčík.
Preventivním náborem dobrovolníků
však reagovaly také další organizace.
„Momentálně máme šest lidí jako dobrovolníky. Čtyři z nich jsou na prodloužené praxi, kterou s naším souhlasem
nemuseli odložit, ale dokončují ji nyní.

Jeden člověk byl u nás na nařízené práci,
pak byl v kontaktu s pozitivně testovaným člověkem,“ řekl ředitel prostějovské
Charity František Hynek. Zatím je ale
podle jeho slov Charita spíše v přípravné
fázi na ještě horší časy.
Podobné je to i v domově pro seniory
v Nerudově ulici. Večerník už v minulých číslech informoval, že se tam
vyskytlo několik případů koronaviru,
jedna z klientek musela být dokon-

ce převezena do nemocnice. „Zatím
vše ale zvládáme s naším personálem.
Dobrovolníky sháníme hlavně preventivně,“ uvedl ředitel domova Zdeněk
Libíček. Už nyní přesto organizace cítí
potřebu dobrovolníků na některé práce. „Potřebovali bychom někoho na
úklid, dále například na krmení nebo
přebalování klientů. Přihlášených pár
lidí taky máme. Uvidíme, zda a kdy je
využijeme,“ dodal Libíček.
(sob)

PROSTĚJOV Aspoň nějaká pozitivní
zpráva! Ředitel Domova pro seniory
v Nerudově ulici v Prostějově Večerníku v neděli odpoledne prozradil, že
celoplošné testy na covid-19 nařízené
vládou dopadly v tomto zařízení nad
očekávání příznivě!
„Uplynulý pátek proběhly v našem domově celoplošné testy na covid-19, které
prodělaly na tři stovky klientů domova
i všichni členové personálu. Přiznám se, že
jsem měl velké obavy z výsledků. Ale nyní
v neděli už známe výsledky a ty jsou velice

příznivé. Z celoplošných testů vyplynuli
jen dva pozitivně testovaní zaměstnanci,
ale stařečkové a stařenky jsou do jednoho bez nákazy! V našem zařízení tak jen
dobíhají karanténní opatření z předešlých
dní a stav nemocných se výrazně zlepšuje,“ popsal Večerníku v neděli odpoledne
Zdeněk Libíček, ředitel Domova seniorů
v Nerudově ulici v Prostějově.
Jak ještě dodal, v pátek 20. listopadu proběhnou v domově další celoplošné testy.
„Snad budou i další výsledky příznivé,“
přeje si ředitel domova.
(mik)

hledají dobrovolníky E@I?Q<U<HîNOI<I>D

Pomozte! Organizace z Prostějovska -JKGJnI½HO@NOPKJUDODQIÁ

Pokud se procházíte po 21:00 hodině po městě, hrozí vám od konce
října pokuta. Většina lidí si tak noční
procházku rozmyslí, obzvláště když
vzhledem k uzavřeným obchodům
a restauracím stejně není moc kam
jít.

Martin ZAORAL

Zajímalo nás, zda strážníci kontrolují i řidiče. „Takové kontroly městská
policie nerealizuje. Pokud by řidič
porušil dopravní předpisy, tak by
strážníci zjišťovali i to, zda nebyl porušen zákaz vycházení,“ odpověděla
tisková mluvčí.

Na kontrolu nařízení dohlíží strážníci,
kterým tím přibyla další k řadě jejich
povinností. Někteří z nás se v upozorňování na tento typ „nepravostí“ přímo
našli. „Strážníci často reagují na oznámení prostřednictvím tísňové linky,
případně podněty přímo v ulicích města,“ potvrdila Tereza Greplová, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.

Porušení zákazu?
Jen ojedinìlé

Øidièi
kontrolovaní nejsou

Upozornìní
od obèanù

Městská policie eviduje řadu telefonických upozornění od občanů

PROSTĚJOV Podíváte se večer
z okna na ulici a nikde nikdo.
Jen občas po silnici projede auto
či uvidíte osamělou postavu se
psem. Od 28. října u nás platí zákaz nočního vycházení. Přestože
se jedná o jedno z nejméně pochopitelných opatření, jaké nám
šíření koronaviru přineslo, lidé
z Prostějova jej až na ojedinělé
výjimky dodržují. Strážnici dosud zjistili pouhých šest přestupků, z toho se ve třech případech
jednalo o bezdomovce.

Pondělí 16. listopadu 2020

www.vecernikpv.cz
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formátu a rozpisu soutěže pro sezónu
2020/2021,“ informoval tiskový mluvčí
ČSLH Zdeněk Zikmund. Co to v praxi
znamená? Že se místo jednapadesáti
kol dlouhodobé fáze odehraje nakonec
jen čtyřiatřicet. „Pro uvedené řešení se
při čtvrteční videokonferenci vyslovily
dvě třetiny účastníků druhé nejvyšší
soutěže,“ prozradil Zikmund.
Mezi ty, kdo byli proti, patřil i zástupce LHK Jestřábi Prostějov. „Očekával

oddílů o udělení výjimky pro pokračování soutěže po dvacátém listopadu,“
doplnil Zikmund.
V praxi tedy restart proběhne nejdříve
v sobotu 21. listopadu, leč možná ještě
o dost později. Éterem se vznáší datum
znovuobnovení například 30. listopadu. „Řeší se vysoká finanční nákladnost
PCR testů, která je pro prvoligové kluby
těžko přijatelná. Mnohem víc schůdné
by bylo o poznání levnější antigenní
testování,“ ozřejmil Vykoukal důležité
ekonomické dilema.

v Moravské

Nyní záleží, jaké podmínky se prostřednictvím Národní sportovní agentury
podaří vyjednat s Ministerstvem zdravotnictví. A také může teoreticky pomoci rozvolnění hygienických opatření,
pokud k nim od 21. listopadu skutečně
dojde. Sázet na natolik příznivé okolnosti
se však – navzdory klesajícím počtům
nemocných – předem rozhodně nedá.
Konkrétní podoba nového zápasového rozpisu pokračování Chance
ligy by měla vzniknout během úvodní poloviny tohoto týdne.

+NWUVTCéPÊHQVQ+PVGTPGV

úvodního duelu sezóny. „Michal začal
před dvěma týdny rehabilitovat, jeho
stav se postupně zlepšuje. Vypadá to, že
někdy na přelomu roku by se snad mohl
vrátit do hry,“ odtušil Vykoukal.
Celá ptačí letka přitom vyrazí zpátky do zápasových bojů Chance ligy
mužů ČR 2020/21 možná už nejbližší sobotu 21. listopadu, pokud
Český svaz ledního hokeje rozhodne o restartu soutěže k tomuto datu.
V takovém případě by Hanáci podle
stávajícího rozpisu střetnutí přivítali

od 17.00 hodin na vlastním ledě nováčka z Kolína. Pochopitelně před
prázdným hledištěm bez podpory
fanoušků.
„Je ale pravděpodobnější, že svaz po
zkrácení základní části z jednapadesáti na čtyřiatřicet kol vypracuje úplně
nový program utkání. Volných termínů je teď dostatek a z mého pohledu
by se nejdřív mělo uskutečnit co nejvíc
dohrávek, aby se aspoň trochu srovnal
velký rozdíl v odehraných zápasech
mezi jednotlivými týmy. Uvidíme,

nakolik si kompetentní lidé dají na pokračování první ligy záležet,“ nadhodil
Vykoukal. Každopádně cíle ptačích
dravců se navzdory enormním peripetiím nemění. „Máme náročného
a ambiciózního majitele, který chce
v každém ročníku uspět na maximum. A buďme za to rádi, že se pan
Luňák nespokojí s málem, že by mu
stačilo pouze nějak přežívat. Proto dál
půjdeme do každého souboje naplno,
abychom společně zkusili dosáhnout
nejvýš, jak to jen půjde.“
(son)

yyCo tedy říkáte na úpravu hracího systému prvoligové soutěže?
„Nakonec šlo o rozhodnutí Českého svazu ledního hokeje. Ve čtvrtek dvanáctého
listopadu sice proběhla videokonference
zástupců všech klubů soutěže, ale svaz od
začátku prosazoval svou jedinou alternativu, tedy místo tříkolové základní části
pouze dvoukolovou. S tím, že jinak se
nestihne dlouhodobá fáze dohrát a právě
tuto variantu je potřeba schválit. Na což
bylo svazem silně tlačeno.“
yyŽádné jiné možnosti k jednání
tedy neexistovaly?
„Přesně tak, a právě tohle mě mrzí a udivuje. Očekával bych, že vzhledem ke

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

složitosti současné situace svaz osloví
všechny kluby Chance ligy, aby zjistil
jejich názory na možné pokračování soutěže, s jakými se potýkají problémy a co
navrhují udělat se sezónou dál, protože
jiným problémům čelíme v Prostějově
a jiným zase třeba v Litoměřicích. Místo
toho svaz komunikoval jen s několika vybranými kluby, zatímco postoj ostatních
nikoho nezajímal. Následně nám byl
zaslán e-mail s dotazy, kdy můžeme začít
hrát a že je předpoklad, že se hrací systém
změní z tříkolového na dvoukolový, který jsme hned negovali. I přesto vznikla
pouze jediná alternativa se zkrácením základní části místo toho, aby variant bylo
minimálně několik. Možná by nakonec
zvítězila ta svazová, ale nikdo neměl šanci
si ji porovnat s nějakou další.“
yy Vy jste tedy byl proti zvolenému řešení?
„Já netvrdím, že v současné době hrát
dlouhodobou fázi dvoukolově místo

PROSTĚJOV Spoustu otázek vyvolává (nejen) u sportovního
manažera prostějovských hokejistů Jiřího Vykoukala (na snímku) současné dění v celé společnosti včetně sportu i hokeje,
a to v čele se čtvrtečním rozhodnutím o zkrácení základní části
Chance ligy z 51 na 34 kol. Bývalému špičkovému obránci se
nelíbí, jakým způsobem byla tahle změna prosazena.

tříkolově je v zásadě špatně, třeba bychom k takovému kroku nakonec všichni společně dospěli jako v opravdové
demokracii. Vadí mi to, že si svaz nedal
víc práce na rozpracování většího počtu
možných variant, ze kterých by šlo vybírat. Místo toho prosazoval své jediné
řešení. Navíc při hlasování by stačil i jeden hlas proti, z toho důvodu o změně
rozhodl s konečnou platností prezident
svazu. Ačkoliv jsme například my navrhovali, ať si všichni vezmou dva tři dny
na rozmyšlenou i pokus najít zmíněné
jiné alternativy. Tohle však bylo rychle
smeteno ze stolu, celá videokonference
měla tendenční průběh.“
yyMůže vám zkrácení soutěže přinést problémy?
„Při nižším počtu odehraných utkání
samozřejmě hrozí, že někteří partneři
nebudou chtít dodržet finanční plnění
na základě uzavřených smluv. My však
věříme – i vzhledem k našemu nesouhlasu s daným rozhodnutím svazu – že
nám partneři zůstanou věrní v maximální míře. A k žádnému krácení podpory nepřistoupí.“
yyJe reálné, že bude Chance liga
pokračovat už od soboty 21. listopadu?

„Tohle nedokážu říct, opět půjde o rozhodnutí svazu. Jen doufám, že si vedení
Chance ligy dá dostatek práce s vyřešením všech důležitých otázek, které se
restartu soutěže týkají. Aby se důkladně a dopodrobna zabývalo veškerými
tématy, hledalo nejlepší cestu pro kluby, nikoliv pro sebe. Například zvolit
takový zápasový rozpis, aby se nejprve
aspoň trochu srovnal velký rozdíl v počtu utkání mezi jednotlivými týmy.
Nebo klubům nějakým způsobem
pomoct s ekonomicky nákladným testováním na koronavirus.“
yyCo máte na mysli?
„Třeba najít nějakého partnera či sponzora – nebo se o to aspoň pokusit – na
pokrytí alespoň části oddílových nákladů na covidové testy. Nebo vymyslet
takový hrací systém, aby klubům stačilo
jedno testování týdně. Samozřejmě
všichni doufáme, že se při rozvolňování současných vládních opatření přejde k antigennímu testování, poté
k žádnému a následně
i k návratu diváků do hlediště. Nechat se testovat
celou sezónu metodou
PCR je zkrátka finančně
neúnosné. Navíc vůbec
nechápu, proč je zrovna
sport v tomto směru tak
diskriminovaný.“

(QVQ+PVGTPGV

yyV čem konkrétně?
„Podle zveřejněných statistik chytí při
sportu koronavirus pouhé jedno procento ze všech nakažených, přitom jsou
sportovci nuceni se pravidelně a opakovaně testovat. Naopak v klasickém
zaměstnání je míra nakažených okolo
čtyřiceti procent, přitom žádné pravidelné testy nutné nejsou. Tenhle nepoměr absolutně nechápu.“
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právě to, abychom se konečně vrátili
ke klasické náplni přípravy,“ zdůraznil
sportovní manažer a asistent kouče
LHK Jestřábi Jiří Vykoukal. Tým ale
nebyl zcela kompletní. „Většina kluků
odmakala všechno, některým je však
umožňováno si část dnů vyhradit na
brigády, aby mohli přivydělávat peníze
v těchto ekonomicky těžkých časech.
A pár hráčů pro změnu doléčuje různá
zranění,“ prozradil.
Týká se to například útočníka Gaga,
jenž putoval na marodku hned zkraje
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PROSTĚJOV Tak už i hokejoví Jestřábi vletěli zpátky do normálního
tréninkového režimu. Téměř celý
uplynulý týden – konkrétně od pondělí 9. do pátku 13. listopadu – absolvovali po předchozí dlouhé době
covidové improvizace ve standardní
přípravné náplni.
„Každý pracovní den jsme trénovali
dvoufázově, vždy jednu jednotku na
ledě prostějovského zimního stadionu
a druhou jednotku na suchu se zaměřením na kondici či sílu. Podstatné bylo

yyJeště něco vás udivuje?
„Samozřejmě tahle situace povede
k novým oborům, ale kdy to bude a za
jakých podmínek, to ještě nějakou chvíli potrvá. A někdy se člověk opravdu
nestačí divit. Třeba když si přečtete, že
ministryně financí navrhuje zmrazení
platů státních zaměstnanců, a vy se pak
podíváte, jak je na tom sektor OSVČ.
Nebo když slyšíte, že má polovina restaurací, kadeřnictví a nevím čeho ještě
zkrachovat, že se to pročistí. Já si pak
říkám, aby tady nebylo potřeba postavit víc mostů, psychiatrických léčeben
nebo azylových domů...“

Prostějov (son) - Vzpomínáte si
na emotivního forvarda Vladimíra
Luku, jenž před mnoha lety patřil
k oporám prostějovského hokeje
ještě ve druhé lize mužů? Borce, jehož kariéru provázela řada různých
excesů, momentálně pobývá na
britských ostrovech. „Byly nějaké
nabídky z Česka, ale já chtěl zkusit zahraničí. Měl jsem rozjednané
Německo, ale to nevyšlo. Následně přišla nabídka ze Sheffieldu,
přičemž tady v okolí mám rodinu,
tak jsem to vzal. To byl důležitý
aspekt všeho,“ vysvětlil důvody,
proč minulou sezónu strávil v Anglii. Momentálně čeká, až se uvolní anticovidová opatření a vezme
některou z tamních nabídek. Zároveň i zavzpomínal na staré časy.
„Nejradši ze všech postupů do první ligy vzpomínám na ten s Prostějovem. K Jestřábům jsme se dostali
za zvláštní situace ještě s Martinem
Piechou. Měli jsme hrát v Porubě,
ta nás poté poslala do Havířova,
jenže ten nás nakonec nechtěl, přičemž už nás nechtěla ani Poruba,
takže jsme šli do Prostějova. Tam
byl tým mladých kluků, nikdo moc
nepočítal s tím, že bychom mohli postoupit, ale nám se to přesto
povedlo,“ vrátil se Luka do krásné
historie.

Luka èeká v Anglii
na nabídku

Prostějov (son) - Na jaře sestoupili z Tipsport extraligy, ale rádi by se
do ní okamžitě vrátili. Nyní k tomu
hokejisté Kladna udělali jeden důležitý ekonomický krok: oddílové
vedení získalo nového generálního
partnera, prvního od roku 2014.
Stala se jím společnost Kaufland.
„Pokud postoupíme zpátky do extraligy, Kaufland za námi bude stát
minimálně čtyři roky. Je to pro nás
velice významné, generální partner
nám může výrazně pomoct s návratem do nejvyšší české soutěže,“
nechal se slyšet majitel a stále i aktivní plejer Rytířů Jaromír Jágr.

Kladno má generálního
partnera

se prodlužuje
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„Vzhledem k nedostatku termínů, který neumožňuje dohrání Chance ligy
v původní podobě, rozhodl prezident
Českého hokeje Tomáš Král o změně

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV K zásadní úpravě došlo v hracím modelu Chance
ligy mužů ČR 2020/2021. Vedení Českého hokejového svazu
přišlo s návrhem, aby se základní část soutěže z původního
tříkolového systému (každý s každým třikrát) zkrátila na dvoukolový (každý s každým dvakrát). A během videokonference
zástupců všech prvoligových klubů byla tahle nová varianta
ve čtvrtek 12. listopadu většinově schválena.

bych, že vzhledem ke složitosti současné situace svaz osloví všechny kluby
Chance ligy, aby zjistil jejich názory na
možné pokračování soutěže, s jakými
se potýkají problémy a co navrhují
udělat se sezónou dál. Místo toho svaz
komunikoval jen s několika vybranými
kluby, zatímco postoj ostatních nikoho
nezajímal. Následně tak vznikla jediná
alternativa se zkrácením základní části
místo toho, aby variant bylo minimálně
několik a kluby samy mohly hlasováním rozhodnout, která je pro ně nejpřijatelnější,“ posteskl si sportovní manažer
elhákáčka Jiří Vykoukal svůj nesouhlas.
Další podstatnou otázkou je, kdy se po
koronavirové pauze opět roztočí celý
prvoligový kolotoč. „Vedení Českého
hokeje požádá na základě rozhodnutí

Soutěž bude restartována nejdříve
po 20. listopadu a možná ještě později,
řeší se ekonomická nákladnost testování

Prostějov (son) - Internetový portál hokej.cz se rozhodl informačně
spíš plané období koronavirové
odstávky vyplnit každodenním
podrobným představením jednoho z klubů Chance ligy ČR. Minulou neděli 8. listopadu došla řada
na LHK Prostějov. Hokejoví fandové tak nahlédli do zajímavých
statistik Hanáků, zhlédli nejlepší
fotografie ve spojení s Jestřáby, zavzpomínali na místní legendu Oldřicha Machače, víc se seznámili
s letní posilou Petrem Mrázkem
a užili si rozhovory s mladým talentem Petrem Chlánem, zkušeným
kanonýrem Lukášem Žálčíkem
i majitelem Jaroslavem Luňákem.
„Loni byl v týmu velký věkový rozdíl. Dneska jsou tady nejstarší hráči
Kauly a Robin Staněk, kluci okolo
třiceti let. Tým je mladší, líp se
podle mě stmelil. Navíc přišel nový
trenér, víc si to sedá než loni. I ten
projev je trošku jiný,“ řekl mimo
jiné Petr Chlán, zatím nejproduktivnější hráč tohoto prvoligového
ročníku.

Zviditelnìní
se doèkali i Jestøábi
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nevyskytuje. Naopak bez statistického zápisu je třeba David Brančík,
který nastupuje v americké SPLH za
Knoxville. „Momentálně ale nevím,
kde budu působit. Mám informace,
kdy bude SPHL a ECHL začínat, ale
nic není garantováno. Vše se odvíjí od
covidu,“ vysvětlil pro Večerník obránce, který v minulé sezóně chvíli působil i v mateřském Prostějově.
Také ve Švýcarsku má prostějovský
hokej zastoupení. Jmenovat můžeme
Davida Kuncka, který v nedávné minulosti rovněž hrál za mateřský klub.
Nyní ale válí v nižší švýcarské lize, ve
druhé divizi. Tedy válel. „Aktuálně
běží jen dvě nejvyšší seniorské soutěže, všechny nižší nebo juniorské
soutěže se nehrají. Konkrétně můj
tým nehraje už něco okolo dvou
týdnů, protože předchozí zápas nám
byl odložen z důvodu pozitivního
testu v soupeřově teamu,“ uvedl pro
redakci třiadvacetiletý hráč, který tak
v aktuálním ročníku nastřádal jen tři
zápasy (2+1).
Zcela bez zápisů do statistik pak zůstává Nicholas Langer. Hráč, který
jako mládežník působil několik sezón v Prostějově, platí za hokejového světoběžníka, hrál už v Kanadě,
USA, v Rakousku, Německu, a dokonce v Turecku. Nyní ho hokej zanesl až na Island. „Islandská liga byla
v den mého debutu zrušena a vše se
zavřelo. Po třech týdnech se rozjely
zase tréninky, ale zrovna když se už
do toho člověk dostává, tak to možná zas zavřou kvůli nárůstu nakažených,“ řekl Nicholas Lang.

yy Minulou sezónu jste byl hráčem, trenérem i skautem v Turecku. Co vás vedlo k přesunu na
Island?
„Je za tím mnoho aspektů. V Turecku jsem měl nějaký plán a cíl,
který je na dlouhou trať, třeba na
pět až šest let, aby se teprve dostavily první výsledky. Měl jsem
možnost setrvat tam do června
a trénovat, ale protože hokej není
tak populární, tak i finanční odměny tomu odpovídaly. Zkušenost to
byla výborná, ale po finanční stránce
to nemělo smysl, protože bych byl
placený za trenéra, ale jelikož jsme
neudělali play-off, tak bych už jako

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovoro

tak mohu kdykoliv
přijet a hrát tady. Měl
jsem i jiné možnosti,
mám známosti po světě. Měl jsem odletět dál
na východ za Turecko
k arabským šejkům,
kde těží ropu a cpou
tam peníze do hokeje, ale nedostal jsem
víza. Už se tam
*QMGLQXÆ FQDTQFTWåUVXÊ 0KEJQNCUG .CPIC snažím dostat tři
RQMTCéWLGP[PÊPC+UNCPFW
roky, takže snad to
Foto: archiv N. Langa napočtvrté vyjde.
zorganizoval kemp. Ale kvůli pande- (úsměv) Jinak je to tady jiné. Ráno se
mii je zasáhly finance a chtěli mi dát probudím v osm a je tu tma. V promíň peněz, ale třeba i hokejek než sinci tady bude světlo jen dvě hodiny
minulou sezónu.“
denně. Už nám tady v říjnu i zasně-

yy Jak obtížná byla vaše aklimatizace na Islandu?
„Přesun na Island nebyl nějak
těžký. Já už tu byl asi dvakrát na
dovolené a hrál jsem s kluky
islandskými v Kanadě, takže
tu mám spoustu kamarádů. Říkali
mi, že kdybych v budoucnu chtěl,

musím zadejchanej
vysvětlovat někomu,
co má dělat. Mohu se soustředit
víc sám na sebe. Role skauta mi zůstala,
ale už nejedu pro žádný tým. Spíše jen
klukům se snažím pomoc a předávám
dál kontakty.“
yy Jak to tedy hodnotíte? Polepšil
jste si přesunem na Island?
„Každá krajina má své. Po hokejové
stránce v Turecku to nebylo na úrovni, kromě istanbulských mančaftů, ale
měl jsem od klubu všechno od letenky, hokejek, jídla, bydlení až po výplatu s bonusy. Tady je hokej na jiném
levelu. Úroveň už jen podle tréninku
je velmi dobrá, ale člověk si hradí vše
na vlastní náklady. Musím tu chodit
do práce, platit si bydlení a jídlo, ale
zbyde mi měsíčně víc peněz než za
čtyři měsíce v Česku. Každé má své.“
(pousměje se)

žilo. Ráno prší, odpoledne sluníčko
na hodinu, jinak furt fouká vítr nebo
poprchává a padají vločky. Oproti Turecku je tu zima, mají ještě pětadvacet
stupňů a my jsme měli už i mínus.“
yy Jaká je nyní vaše role v týmu?
„Na Islandu působím jen jako hráč.
Trenéra jsem dělal kondičního doma
v Česku po sezóně, ale tady spíš jsem
rád, že se mohu soustředit na sebe a ne-

"+1/2*0, &)+¡ %0)2Û"

hráč placený nebyl.
Letos jsem si řekl
o víc peněz, protože si myslím,
že jsem odvedl
skvělou práci,
naučil je nové
věci, vypracoval
tréninkové plány,

Na nový ročník této amatérské hokejové soutěže jistě všichni její hráči
čekali. Není divu, když loňskou rozehranou sezónu ukončil nouzový
stav. Pátý ročník i přes stálý výskyt
covidu-19 začal 16. srpna. „Začátek
soutěže hodnotím kladně, jelikož
jsme opět přibrali nějaké nové týmy.
Určitě jsme posunuli soutěž po pěti
letech zase o stupínek výše,“ říká
Vladislav Roj, který je zároveň i kapitánem a vedoucím týmu HC Stars.
Jedním z nováčků soutěže je i HC
Skalka, která je po 7 zápasech na 9.
místě tabulky. „Jako nováček soutěže
jsme s průběžným umístěním spokojeni. Co nás mrzí, je určitě prohra
s Vlky 4:6. Zato vítězství nad Oriflame nám hodně pomohlo,“ hodnotí
dosavadní průběh Martin Glouzar,
brankář a vedoucí týmu HC Skalka.
Největší důvod k radosti mají zajisté
hokejisté HC Stars, kteří jsou několikanásobní držitelé titulu a aktuálně
jim bez jediné prohry po 8 utkáních patří vedoucí příčku tabulky.
„Spokojený jsem, těší nás to všech-

Eva REITEROVÁ

ny. Máme tu takovou rivalitu mezi
námi, ‚Kohótama‘ a HC 61. Řekl
bych, že jsme tři vyrovnaná mužstva.
Náš tým už stárne, věkový průměr
máme přes čtyřicet let a je otázkou
času je, kdy nás ti mladí dohoní
a předčí. Stále čekáme, že to přijde,
ale zatím pět let odoláváme,“ komentuje se smíchem situaci svého týmu
Vladislav Roj.
Na začátku října po zhoršení koronavirové situace vláda vydala nová
opatření proti šíření viru. Jedním
z nich byla stopka pro veškerý sport
minimálně na 14 dnů, která však trvá
dodnes. „Uzávěrka ze strany státu
nás nepotěšila. De facto se uzavřelo
všechno v republice, to prostě neovlivníme. Některá nařízení považuji
za zmatečná. Od nás dostali všichni
vedoucí týmů nějaké informace, že
se budeme víceméně držet toho,
co nám sdělí stát a vedení obou stadionů Olomouc a Prostějov, které
využíváme. Komunikujeme, ptáme
se a zjišťujeme. I když nejsme pod
svazem Českého hokeje, tak to s ním
musíme konzultovat. Tyto věci se
nás dotýkají,“ přiznává prezident

PROSTĚJOV Stopka pro hokej, ale i pro ostatní sporty, to není
zlý sen, nýbrž aktuální realita profesionálních a amatérských
soutěží v České republice. Olomoucká hokejová super liga
(OHSL), která se rozběhla dokonce už v polovině srpna, vládním opatřením taktéž neunikla. Třináct týmů této OHSL proto
stihlo odehrát zatím jen 8. kol z ročníku 2020/2021. „Společně
s Radkem Blahou máme připravený krizový scénář, kdy by se
liga dohrála, i kdyby to mělo být třeba v květnu 2021,“ prozrazuje prezident ligy Vladislav Roj.

OHSL Roj. Jak celou situaci berou
přímo kluby? „Je to nepříjemné, ale
myslím si, že většina kluků v této
nelehké době hokej vůbec neřeší.
Každý má trošku jiné myšlenky než
ty na hokej. Ten nám chybí, ale teď
jsou důležitější věci,“ uvádí Glouzar
z HC Skalka.
Na názor jsme se zeptali i kapitána
prostějovského klubu HC Beerboys
Prostějov, který je v lize také nováčkem. „Po posledním mistrovském
zápase s Willdcats Olomouc jsme
si z legrace navzájem popřáli veselé
Vánoce a šťastný nový rok. Momentálně to však vypadá, že to zas taková
sranda nebyla. Stejně jako všechny
sportovní oddíly i nás velice štve
nejistá budoucnost a opatření měnící se ze dne na den. Nezbývá než
doufat, že se situace co nejdřív zlepší
a budeme se moct vrátit do normálního života co nejdříve,“ říká Tomáš
Fojtek.
Podobně jako profesionální hokejové kluby i ty z amatérských soutěží si přejí brzký návrat na led a do
soutěžního tempa. I přesto zůstávají
hráči společně s vedením realističtí
a nevěří v to, že se liga opět začne
hrát v listopadu nebo v prosinci.
„Doufám, že se liga opět rozběhne.
Myslím si ale, že dřív jak v lednu to
nebude. Určitě se soutěž výrazně
zkrátí,“ přiznává Glouzar. „Zatím je
odehraných celkem osmačtyřicet
zápasů. Předpoklad byl ovšem takový, že do konce roku odehrajeme
alespoň 13 kol, což je osmasedm-

„Letos už si nezahrajeme,“
teskní amatérští hokejisté

desát! Bohužel se to nepodařilo
a myslím si, že se to ani nepodaří.
Dle zákulisních šumů se totiž nebude hrát nejen v listopadu, ale ani
v prosinci! A to je problém. Lidi
jsou smutní a zklamaní, nicméně to
všichni chápou,“ uvádí Roj. „Chci
věřit v to, že se alespoň do konce
roku soutěž rozběhne,“ dodává.
Vedení Olomoucké hokejové super
ligy už má ale vymyšlený plán, kdyby
vývoj pandemie pokračoval nepříznivě a stopka by se protáhla. Oproti loňskému ročníku chtějí letos soutěž regulérně dohrát. „Společně s Radkem
Blahou máme připravený krizový
scénář, kdy by se liga dohrála, i kdyby
to mělo být třeba v květnu 2021. Tímto bych chtěl všechny týmy uklidnit,“
prozrazuje Vladislav Roj.
Aktuální opatření nedovolují shlukování lidí, k tomu patří i společné
trénování, pokud se nejedná o profesionální klub. Pro OHSL to tedy
znamená celkovou stopku, ve všech
směrech a týmy se mohou potkat
dohromady jedině on-line. „Nemáme kde trénovat. Kluby jezdí trénovat například do Dobříše. My se
teoreticky můžeme domluvit tady
v Rýmařově, ale ani nevím, zda je
tam teď led. Navíc teď venku mohou
být dva lidé, takže my vůbec,“ konstatuje amatérský hokejista.
Pro některé z klubů to není žádná změna, jiní si ovšem budou asi
chybět. „Pro nás se toho moc nezměnilo, hrajeme jen většinou zápasy v týdnu, je totiž těžké se dostat
někde na led v nějakou rozumnou

dobu, takže tréninky nám scházet
úplně nebudou. Individuální plány
jsme klukům nedávali. Na každém
je, jak se bude udržovat v kondici,“
uvádí Glouzar.
Naopak HC Beerboys měl během
stopky plány. Ale jak se říká, člověk
míní, život mění. „V plánu bylo
ťuknout si hokejbal za barákem,
ale vzhledem k opatření to není
možné. Vím, že si pár kluků chodí alespoň zaběhat. Ono taky nic
jiného dělat moc nejde. Navíc, co
mám informace, tak pár kluků je
nebo bylo v karanténě vzhledem
k nákaze na pracovištích nebo
v rodinách. Někteří si covidem
také prošli. Nicméně nezbývá nic
jiného než to zvládat,“ přiznává kapitán Beerboys Fojtek.
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je možné si denně od 7:00 do
17:00 hodin zajistit přes telefonní číslo 724 535 353. Přístroj
si členové spolku mezi sebou
střídavě předávají.
„Pomoc seniorům jsme nabízeli už
v první vlně a zájem o ni byl překvapivě vyšší, než je nyní. Tehdy jsme
pomáhali jednomu až dvěma lidem
denně, nyní je to tak jeden až dva za
týden,“ zareagoval na dotaz Večerníku David Pospíšil.
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otevřena od středy osmnáctého listopadu,“ sdělila v úvodu minulého
týdne ředitelka předškolního zařízení Alena Hekalová.
Situace uvnitř školky měla však
svůj další vývoj během celého týdne, a bohužel neblahý. V sobotu se
na jejích internetových stránkách
objevila nepříznivá zpráva. „Po epidemickém šetření prostějovských
hygieniků a vzhledem k dalšímu
nárůstu pozitivně testovaných osob
se uzavření naší školky prodlužuje
až do pátku dvacátého listopadu.
Otevření je tedy zatím plánováno
až v pondělí třiadvacátého listopadu. Pokud ovšem nedojde k dalším
zdravotním komplikacím,“ zaktualizovala zprávu o nutnosti uzavření
prostějovské školky její ředitelka
Alena Hekalová.
(mik)
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PROSTĚJOV Nepříjemnou zprávu zveřejnilo vedení mateřské
školy v Moravské ulici v Prostějově. Zatímco se i na internetových
stránkách objevila informace
o uzavření provozu této mateřinky do středy 18. listopadu, během
víkendu došlo k prodloužení tohoto termínu. Důvodem je nákaza covid-19.
„Od pondělí devátého listopadu je
vzhledem k pozitivně testovaným
osobám na covid-19 uzavřena mateřská škola v Moravské ulici. Všechny děti a osoby, tedy zaměstnanci,
které byly ve školce přítomny v období od třetího do devátého listopadu, jsou povinny dodržet karanténu
do sedmnáctého listopadu. V případě, že nedojde k další nákaze a škola
bude schopna zajistit provoz, bude

&÷VKUGFQwMQNM[X/QTCXUMÆWNKEKX2TQUV÷LQX÷XT¾VÊPGLFąÊXGXRQPF÷NÊNKUVQRCFW
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se prodlužuje

v Moravské
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Bezvětří, ale pořádné chladno. Všude
šustí spadané listí. Ale zvuk kroků? Ten
se pomalu neozývá. Listopadové sobotní dopoledne je v centru města obzvlášť
tiché. Občas je vidět nějaký ten pejskař,
ale lidé se zdánlivě pomalu probouzejí.
Že by tedy byl čas na kávu? I přes přísná
opatření se dá i v sobotu snadno sehnat.
„U odebírání zákusků je to zhruba stejné. Odpadli ale lidé, kteří si sem chodí
sednout. A děti si zde v koutku taky tím
pádem nehrají,“ dovídáme se od Veroniky Popelkové v kavárně Sladká tečka
mezitím, co připravuje ranní kafe. „Je
to trochu smutnější?“ ptá se Večerník.
„Ano, o dost,“ přitakává.
Během těch pár minut už se ale přeci
jen ulice plní. Většina lidí nosí roušky,
přestože nemusí, zácpy, při kterých by
měli mezi sebou méně než dva metry,
opravdu v centru nejsou. Jedno z mála
míst, odkud se ozývá živý hovor, je
kavárna Corso, kde stojí malý hlouček
lidí. I zde si ale snaží držet od sebe odstup. Podobně živo už je pak jen v květinářství na Husserlově náměstí. „Pár
lidí občas přijde, ale je to úplně jiné,“
dovídáme se od ženy, která zde pracuje.
„Hlavně nadáváme na to, jak nás vláda

Michal SOBECKÝ

točí. Člověk neví, co bude a jak bude.
Služby chybí, když lidi nedělají, nemají
peníze, zase pak chybí jinde,“ hořekuje
nejmladší ze čtveřice dam.
Není však všechno jen o penězích.
„Třeba úsměv a komunikace mezi lidmi, to mi teď chybí a vadí mi to. Člověk
to tak nevnímá,“ vysvětluje svůj postoj.
Stále více bereme roušky už tak nějak
samozřejmě, že už na to takto vlastně
nepomýšlí. Pravda ale je, že i v Prostějově se lidi na ulici méně vídají ve skupinkách. Dříve? Potkali se, pozdravili,
známí spolu pohovořili. Nyní nic takového téměř není. Doba je prostě jiná
a jedním z poznávacích znamení v Česku jsou výdejní okýnka. „Vyfotím si jedno, na památku. Tomu se jednou snad
zasmějeme,“ říká mladík své přítelkyni.
„Na památku? Na památku čeho?!,“
reaguje neznámá žena, odhadem padesátnice. „Musíte vy mladí trochu zatlačit
na důchodce, aby ty dacany nevolili,“
dodává předtím, než mizí v obchodním
domě. Ty se, aspoň tedy co se týká supermarketů, prakticky nezměnily. Snad
jen v tom, že je zde ještě více lidí než normálně. „Totálně narvaná prodejna, lidi
se přehrabovali v oblečení, tlačenice jak
blázen, a přitom jsou tady zavřená kadeřnictví, masáže, služby, malé obchody,“

líčí pak své zážitky na Facebooku muž
po čtvrteční návštěvě prostějovského Lidlu. Nejen ve čtvrtek, ale taky v sobotu
se však lidé setkají v supermarketech se

PROSTĚJOV Doba kamenná, doba bronzová, doma moderní. A dnes? Doba koronavirová. Tento
přívlastek už roku 2020 nikdo neodpáře. Jak se ale změna reality promítla do života v Prostějově?
A jak vypadalo jeho centrum v době před a poté během korony? Změn je hodně a zdaleka ne
všechny jsou vidět na první pohled jako třeba roušky. Část jich mají lidé i na duši...

lyptickém filmu, nikde ani noha, ani
živáčka. Jen v okolí supermarketů to
vypadá jako v době před (nebo krátce po) vypuknutí války, všude shon,
roušky, stres, ustaraně vypadající lidé
s obřími nákupy. A do toho neexistující společenské akce, které nahrazují
fronty před úřady i nebo třeba na změření teploty při vstupu do některých

(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

fabrik. Uhlídá tohle všechno nový ministerský PES? „To musel být opravdu
dlouhý večírek těch, co to vymysleli.
A jak říkali v tom filmu, pár chytrých
hlav se dalo dohromady. A vymysleli
psa,“ smějí se dámy v květinářství. Je
to ale smích nepříliš veselý a s nádechem víry v lepší zítřek bez koronaviru
a opatření.

2TQUV÷LQXXFQD÷MQTQPCXKTW2T¾\FPÆWNKEGQDąÊHTQPV[XQDEJQFGEJCNKFÆUPGTX[PCRQEJQFW

zácpami. A jednotlivci v nich jsou někdy
nervózní. „Hele dva metry, jó?“ je například poučen pán, který si chce odložit
na pojízdný pokladní pás. Není mu však
přáno.
Koronavirus se zkrátka v Prostějově promítl do každodenního života.
Zejména o víkendech vypadají ulice
města jako v nějakém postapoka-
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kolem covidové nákazy v našem
zařízení. Nabízí podporu a pomoc.
Zajišťují nám ochranné pomůcky,
například ochranné kombinézy jsou
nedostatkovým zbožím, nebo jsou
velmi předražené. V tomto je nám náš
zřizovatel velmi nápomocen. Stále pak
využíváme studenty pedagogických
a sociálních oborů na pracovní povinnost a jsme s jejich prací velmi spokojení. Velmi rychle se zapracovali a jsou
platnými členy týmu,“ těší ředitelku
centra Helenu Vránovou.

Martin ZAORAL

příklad ve spolupráci s městysem
vzali za svůj provoz obecního kluziště, které v zimě vzniklo na multifunkčním hřišti. Bezprostředně
po vyhlášení nouzového stavu se
nyní zapojili do pomoci seniorům, jimž zajišťují nákup potravin,
drogerie a léků, popřípadě dodání
roušek nebo dezinfekce. A to vše
až domů. Kromě toho pomáhají
Nezamysličtí mažoreti nejsou jen také při vyřizování náležitostí na
pro legraci, už v minulosti si na- úřadech. Všechny tyto služby

NEZAMYSLICE Spolek Nezamyslických mažoretů je znám zejména
díky svým recesistickým vystoupením plných humoru a pořádáním
akcí, jako je Zimní olymppijáda
na konci června či Silvestrovská
koupel. Ale tím výčet jejich aktivit
rozhodně nekončí.

/CåQTGVKRQO¾JCLÊ UGPKQTčO
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PROSTĚJOV Kanada, USA, Rakousko, ale taky Turecko. Nicholas
Lang se může právem pasovat za hokejového světoběžníka. Hokejista,
který coby patnáctiletý oblékal dres
Prostějova a na Hané strávil tři sezóny, už s tímto sportem procestoval
velkou část světa. Nyní si připisuje
další dobrodružství, z turecké Ankary se přesunul na Island. Ani tam to
ale nemusí být konečná, jak prozradil, pokukuje i po jiných destinacích.
Třiadvacetiletý hráč zmiňuje místa
jako Arábie či Jihoafrická republika.

6CMÆMQNQVQé\¾RCUč1NQOQWEMÆJQMGLQXÆ

Začněme v Česku. V extralize aktuálně pravidelně hraje pouze jedno jméno z Prostějovska. Útočník
Antonín Honejsek už jako teenager
odešel do Zlína a tam přes krátká angažmá v brněnské Kometě, v Hradci
Králové nebo ve Finsku už zůstal.
Zabydlel se v základní sestavě a stal
se jedním z hlavních pilířů. A jak se
mu daří letos? Zatím odehrál osm
zápasů a získal solidních šest bodů.
Zejména v posledních zápasech se
mu přitom bodově velmi daří.
Dál naopak pokračuje KHL, v níž se
nachází rovněž jeden zástupce z Prostějova. V Dinamu Riga působí Ondřej
Vitásek. Vysoký bek v minulosti vyhrál titul s Libercem, nyní ale už čtyři
roky hraje v KHL. V nynější sezóně
má na kontě devět zápasů a v nich dvě
asistence. Je ale třeba dodat, že v posledních zápasech se Vitásek v sestavě

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Hráči jako Lukáš
Krajíček, Petr Kumstát nebo
bratři Meidlové? Bývávalo. Místo
těchto jmen dělají nyní prostějovskému hokeji jméno ve světě či
české extralize jiní hokejisté. Kromě Antonína Honejska ve Zlíně
se ale činí i několik dalších plejerů. Vesměs hrají v nižších evropských ligách, zastoupení však má
prostějovský hokej i v Americe.
A donedávna byl jeden z hokejových legionářů rovněž v Turecku.
Jak se tedy nyní, v sezóně značně
ovlivněné koronavirem, daří prostějovským odchovancům?

N@UÇITHPNÁKJàF<O

+îFO@üÁNDI<NO<MO „V Turrecku jsem měl nějaký plán,
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„Mám ale mírné obavy z nástupu dětí do škol,“
netají se hejtman Josef Suchánek

denní nárůst nakažených covidem-19 v olomouckém kraji

PROSTĚJOV Během uplynulé soboty přibylo v Olomouckém kraji pouze 208 nových případů pozitivně testovaných osob na covid-19. Je to nejmenší přírůstek od začátku vyhlášení nouzového stavu. Mírný optimismus v souvislosti se zlepšující se koronavirovu situací
vyjádřil Večerníku v neděli pozdě večer také hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.
Zároveň ale zmínil dvě věci, které mu osobně optimismus brzdí. Jednak jsou to obavy z vývoje situace po středečním nástupu dětí prvních a druhých ročníků zpátky do škol a jednak
jde o čísla zemřelých na covid-19. Ta bohužel naopak stále stoupají.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC

za přispění

Jakuba
JURKA
K sobotnímu večeru 14. listopadu
evidovala Krajská hygienická správa Olomouckého kraje celkem 28
797 pozitivně testovaných obyvatel
na covid-19 od začátku pandemie.
„Aktivních případů nemocných registrujeme v Olomouckém kraji momentálně 7 926. Celkově je pak z koronaviru vyléčených 20 486 osob, ale

rychlý
9HĀHUQtN
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Prostějov (sob) - Hygienický
a zdravotnický materiál? A zejména roušky? To byly největší hity
v podobě pomoci zdravotnickým
a sociálním službám v České republice. Nyní je ale nahrazují spíše
jiné formy pomoci. Třeba potravinová. Pokud tak chcete, v dobrém
smyslu, třeba zdravotnickému
personálu směny takříkajíc osladit,
můžete. Po domluvě s vedoucími
pracovníky oddělení je možné poskytnout týmu v nemocnici nebo
v domovech pro seniory třeba
dobroty, kávu i jiné příjemnosti,
které nemálo pomůžou zvládat
současnou náročnou situaci. Záleží hlavně na domluvě.

¤½VWREFÉ
EH]DNWLYQÉFKSÔÉSDGÕ
Prostějov (sob) - Do ruda se zbarvily mapy ukazující, jak jsou na
tom ohledně nákazy koronavirem
jednotlivé části České republiky.
Přesto se v ní ale najdou i nyní,
uprostřed druhé koronavirové
vlny, světlé body. A pár je jich i na
Prostějovsku. Aktuálně tak třeba
Otinoves hlásí nula aktivních případů, stejně tak Raková u Konice.
Po jednom pak nyní je v Ohrozimi
nebo v Hačkách. Pravdou ovšem
je, že se situace i při aktuálním celostátním snížení počtu testů vyvíjí
rychle.

0DWHÔLQN\MVRX
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Prostějov (sob) - Alespoň jednu
dobrou zprávu v poslední době
mohli zaznamenat rodiče menších
dětí. I přes velký nárůst případů
koronaviru během října a zprvu
v listopadu zůstala většina školek
otevřená. Přesto ale některé musely být uzavřeny. Například v Nezamyslicích se tak stalo do 4. listopadu, sousední Němčice nad Hanou
zase koncem října přerušily provoz
kvůli malému počtu dětí. Minulý
týden 9. listopadu po čase otevřeli
mateřinku v Kostelci na Hané.

od začátku pandemie evidujeme už
385 případů úmrtí v souvislosti s nákazou koronaviru. Na Prostějovsku
bylo od začátku pandemie pozitivně
testováno k sobotnímu večeru celkem 4 987 lidí a vyléčených v tomto
regionu evidujeme 3 476 osob. Během soboty 14. listopadu přibylo
v Olomouckém kraji pouze 208 nově
pozitivně testovaných, na Prostějovsku to byli jen čtyři lidé,“ uvedla krajská hygienička Růžena Haliřová.
Denní přírůstky nově nakažených
osob s výjimkou minulé středy se
skutečně v Olomouckém kraji rapidně snižuji. „Určitě je to důvod
k mírnému optimismu. Ta čísla
skutečně klesají, ale je potřeba vidět
i to, že ne všude je tomu tak. Napří-

klad na Jesenicku tyto počty stagnují
a snižovat se nějak nechtějí,“ řekl
Večerníku hejtman Olomouckého
kraje Josef Suchánek, který se zároveň svěřil se svými obavami, jak se
celá situace bude vyvíjet dále v nejbližších dnech. „Osobně se obávám
toho, aby po nástupu dětí z prvních
a druhých ročníků zpátky do školy se
čísla nově nakažených opět nezvyšovala. Určité nebezpečí, že by děti
virus přenesly zpátky do rodin, tu
určitě existuje. Navíc na tento návrat
dětí do škol panují rozdílné názory
i mezi odborníky, takže my laici se
v tom nyní těžko orientujeme. A za
druhé mě stále mrzí fakt, že neustále přibývá mrtvých na covid-19.
Jen doufám, že je to doběh počtů
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Zdroj: KHS Olomouckého kraje

dříve nakažených a že i tento nárůst
bude brzy stagnovat a dokonce se
rapidně snižovat,“ přeje si hejtman
Suchánek. Ten se ještě zmínil o situaci v nemocnicích a sociálních
ústavech. „Je velice potěšitelné, že
se vrací uzdravený lékařský personál
zpět do práce, a stejně tak i personál

v domovech seniorů a dalších sociálních ústavech v Olomouckém kraji,“
uzavřel toto téma pozitivní zprávou
Suchánek.
A co Prostějovsko konkrétně? Celou
epidemickou situaci zvládal region
doposud velmi špatně. Aktuálně je
ve statutárním městě Prostějov na-

kažených 1 849 lidí, za poslední týden jich přibylo 881. Špatně situaci
nese okrsek okolo Konice. Tam je
epidemická situace vážná, na 100
tisíc obyvatel je 2 407 nakažených,
což je téměř 2,5 procenta! Aktivních případů je tam 256, z toho jen
112 za poslední týden!

+@EH@InÁ?îODN@QM<>Á?JnFJG
PROSTĚJOV Ve středu 18. listopadu se do školních lavic vrátí nejen
žáci 1. a 2. tříd základních škol, ale i žáci speciálních škol. Ministři
školství Robert Plaga a zdravotnictví Jan Blatný to s definitivní platností během minulého týdne potvrdili. Prezenční výuka u nejmenších dětí se navrací po dlouhých týdnech i do Prostějova.
ve třídách,“ upřesnil ministr
Michal KADLEC výuky
Plaga. Ještě větší apel pak bude MiDěti se do škol vrátí v celých třídách, nisterstvo školství směřovat k větránebudou se tedy rozdělovat na sku- ní tříd. Mělo by probíhat nejen po
piny. Ministr školství dále dodal, že konci hodin, ale i v jejich průběhu.
budou rovněž fungovat školní druži- Povolen nebude zpěv ani tělocvik.
ny a jídelny. Školy ale budou muset Pohyb dětí na vzduchu je ale podle
zajistit, aby nedocházelo k mísení ministra školství vítaný.
jednotlivých kolektivů. Stejná tří- Na středeční návrat dětí nejnižších
da se tedy bude společně vyučovat, ročníků jsou připraveni i na základní
chodit na oběd i trávit čas v družině. škole Dr. Horáka v Prostějově. „Moc
„Budou nutná režimová opatření. se na prvňáčky a druháky těšíme.
Roušky se budou nosit ve společ- Distanční výuku jsme sice zvládali
ných prostorách i po celou dobu na rozdíl od jarních měsíců, kdy s ní
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nebyly ještě dostatečné zkušenosti,
velice dobře, ale pro ty nejmenší děti
není podle mého názoru nejvhodnější. Klasickou prezenční výuku
u tak malých školáků prostě nejde
tak jednoduše zastoupit. Návrat žáků
prvních a druhých tříd naprosto vítám a oceňuji toto rozhodnutí obou
ministerstev i vlády,“ řekla Večerníku
Petra Rubáčová, ředitelka školy. Jak
vzápětí dodala, na výuku prvních
dvou ročníků jsou ona i celý pedago-

.20(17Éì9(Ġ(51Ì.8
MICHAL SOBECKÝ
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„Druhého listopadu nepůjdou školáci do lavic jedině, že by bouchla
atomovka.“ Vzpomínáte si na tento
výrok dnes již bývalého ministra
zdravotnictví Romana Prymuly? Já
také. A co se stalo? Dítka školou povinná zůstala doma, i když výbuch
nenastal.
Dnes o skoro měsíc později jsme
vlastně ve stejné situaci. Vláda
nejprve slíbila návrat prvňáků
a druháků, dnes se už šušká také
o deváťácích a posledním ročníku středních škol. Na přirovnání
s bombou se naštěstí zapomnělo.
Na co ale naopak veřejnost nezapomněla, to je chaos a nepodloženost
řady předchozích opatření. Tím si

ovšem vláda pořádně zavařila. Po
tom všem, co kabinet Andreje Babiše předvedl, se nutně musela zvětšit
množina občanů, kteří tvrdí, že
vláda neví, jak si s koronavirovou
krizí poradit. Záhy po oznámení
návratu školáků se tak rozeběhly
očekávané diskuse.
A diskutéři na sociálních sítích i pod
články se rozdělili záhy na několik
základních skupin. Jedni krok vítají
s tím, že bylo dávno načase a vláda
ohrozila vzdělávání dětí. Druzí poukazují na to, že by se mělo ještě počkat, protože v opačném případě by
si Česká republika zadělala na třetí
vlnu. Třetí skupina si pak z toho všeho dělá legraci...

Všechny tři ale mají jednu věc
společnou, a sice zjevnou nedůvěru v kroky vlády. Kabinet si svou
připraveností na dobu koronavirovou zkrátka zavařil. I případné
pozitivní kroky jí budou u veřejnosti procházet mnohem obtížněji než kdy jindy. A že se snaží
nyní koaliční poslanci prosadit
povinný podíl českých potravin
na pultech a vyšší podíl biopaliv
v pohonných hmotách, je už jen
takový bonbónek.
Vláda si nyní musí zvyknout, že
je pod vzteklým a nedůvěřivým
pohledem rostoucího počtu voličů. Včetně rodičů školáků-navrátilců.
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gický sbor připraveni. „Všechna přísná protiepidemická opatření jsme
schopni zabezpečit na sto procent,
včetně všech dalších hygienických
nařízení. Naše uklízečky neměly volno, byly ve škole, proto jsou veškeré
prostory budov a tříd řádně uklize-

ny a vydezinfikovány. Osobně mám
obavy pouze z toho, aby nejmenší
dětí vydržely s nasazenými rouškami
po celý vyučovací den. Budeme se
ale maximálně snažit také o výuku
venku, pokud to samozřejmě počasí
dovolí,“ ujistila Rubáčová.

Michal SOBECKÝ
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PROSTĚJOV Přestože halová lukostřelecká sezóna,
která měla odstartovat před dvěma týdny, se zatím
nekoná, dění na scéně neutichlo, naopak. Lukostřelci
nyní budou vybírat ty nejlepší ze svého středu v rámci letní sezóny. Do finální nominace se dostalo deset
střelců, také pět paralukostřelců, dorostenců a trenérů.
Prostějovský lukostřelecký klub přitom může těšit, že
má v nominacích hned čtyři želízka v ohni.

9DQNHWĨROXNRVWíHOFHURNXMVRX
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nikou Zajícovou, Erikem Suchým,
Milošem Beránkem a Michalem
Láníkem.
Naopak reprezentační trenér dívčí
části národního výběru Martin Klíč,
jenž je současně hlavním koučem
mládeže v BC DTJ Prostějov, na
Balkán neodjel. Proč? Byl u porodu dcerky, ve středu 11. listopadu
jeho žena přivedla na svět maličkou Amálku. „Má 51 centimetrů
a 3,15 kilogramů, obě holky jsou
zdravé a v pořádku,“ prozradil Večerníku šťastný tatínek, pro kterého je
Amálie narozená na magické datum
11. 11. prvním potomkem.
Ale zpět k boxu. Zanedlouho
(23. listopadu až 3. prosince) se
v bulharské Sofii uskuteční další
evropský šampionát, tentokrát
kadetů a kadetek. „Tam už bych

„Jsme rádi, že se ve velké konkurenci mezi střelci i trenéry dostali zástupci z našeho oddílu. Letos byl rok plný nových českých rekordů.
A konkurence je opravdu veliká,“ poznamenala předsedkyně klubu
Magda Robová. Ta se spolu s Magdalenou Majarovou dostala do
nominace na trenéra roku, v hlavní nominaci pak je také Michal Hlahůlek a kadetka Eliška Novotná. „U Michala jsme to očekávali, měl
skvělou sezónu, spolu s Eliškou Horáčkovou má největší šanci na vítězství. A Eliška Novotná v nominaci, to je velký úspěch. Má za sebou
velkou sezónu, dostala se do reprezentace, vyhrála domácí šampionát
jak v hale, tak venku. Dokonce se zúčastnila halového MČR dospělých, kde byla jako kadetka čtvrtá,“ vyjádřila se Magda Robová.

Foto: internet

Boxerka Václavíková
je na juniorském ME,
UHSUHWUHQpUĆ5
.Otćtam
.Otć
tam nemohl –
byl u porodu dcery
PROSTĚJOV Všechny rohovnické soutěže České republiky
včetně extraligy družstev mužů
2020/21 momentálně stojí kvůli
přetrvávajícímu vládnímu zákazu
s ohledem na šíření koronaviru.
Významné mezinárodní akce se
však i za celosvětově zhoršené
zdravotní situace dál konají, samozřejmě s dodržováním striktních hygienických opatření.
Týká se to rovněž aktuálního Mistrovství Evropy juniorů a juniorek,
jež probíhá od 14. do 22. listopadu
v Černé Hoře. A původně se jej měla
zúčastnit dvojice Prostějovanů. Nakonec však do Budvy odcestovala
pouze juniorka Kristýna Václavíková (do 64 kilogramů) z oddílu SK
Prostějov, která je ve výpravě ČR
společně s Claudií Tóthovou, Vero-

33

sport

www.vecernikpv.cz

Pondělí 16. listopadu 2020

Ekonomicky to zatím nějak
zvládáme, ale hrana se blíží,
přiznává majitel LHK Jaroslav Luňák
PROSTĚJOV K momentální
složité situaci způsobené sportovní stopkou kvůli opatřením
proti koronaviru se poprvé
veřejně vyjádřil i majitel hokejového týmu LHK Jestřábi Prostějov. Co Jaroslav Luňák zajímavého řekl?

měl cestovat, navíc zastoupení bude
v Bulharsku mít náš klub BC DTJ
Prostějov i přímo v ringu. Ve váze do
57 kilogramů zabojuje o co nejlepší
výsledek Filip Jílek, pro kterého to
bude vrchol dosavadní kariéry. Intenzivně maká, aby uspěl,“ informoval Klíč.
Co ještě je u rohovníků détéjéčka
nového? „Příprava probíhá samozřejmě individuálním způsobem,
než vláda rozvolní současná nařízení a budeme moci znovu začít se
společnými tréninky. Stejně tak se
čeká, až půjde uspořádat odložená
mistrovství republiky mužů a žen
v České Lípě a školní mládeže v České Kamenici. Snad k tomu dojde
v nějaké dohledné době,“ zadoufal
Martin Klíč, čerstvě boxerský trenér
na plný úvazek.
(son)

O covid dopadech
na pøípravu...

„Velmi nám to komplikuje situaci,
protože jsme neměli možnost sehnat ledovou plochu, takže hráči
trénovali, jak se dá. V malých skupinkách a v přírodě. To nebylo ideální, ale nezbývalo nám nic jiného.
Teď pevně doufáme, že už se začne
hrát.“
O ekonomické situaci
klubu...

„Situace je složitá. Není snad jediný partner, který by garantoval
stejné plnění jako v předchozích
sezónách. Někteří se asi schovali za
koronu, i když nemuseli. Nějak to
zvládáme, ale ta hrana se blíží.“

sme v tom sami – podobně na tom
jsou určitě Přerov či Vsetín. Výpadky ze vstupného se pro nás po„Drastická opatření ve vztahu k hrá- hybují v řádech miliónů korun,
čům jsme nerealizovali. Za září jsme které jsou nyní nenávratně pryč.“
se dohodli, že nebudou vyplaceny
2GRVDYDGQÉPSUÕEÈKX
prémie. To částečně vychází také
VRXWÈzH
z postavení v tabulce, která není vů„Hlavně náš poslední zápas naznačil,
bec relevantní.“
že by to nemuselo být úplně špatné.
O restartu Chance ligy...
Máme nový tým, kluci se sehrávají.
Hlavně mi je líto, že je sezóna poka„Sport je na okraji zájmu. Strašně mě žená koronavirem. Obecně chceme
mrzí, že kopírujeme spoustu věcí ze zapojit daleko více mladých hráčů,
zahraničí, ale co se týče sportu, až do kteří se přijdou do Prostějova sporminulého týdne se nepohnulo nic. tovně posunout a ne jen za relativně
Všichni přitom víme, že fotbal a ho- velkými penězi. Například Petra
kej se hrál a hraje v zemích všude Chlána jsme koupili, vidíme v něm
kolem, které jsou koronavirem taky obrovský potenciál. Začal dobře, za
zasažené. Na rozhodnutí minister- což jsme rádi, ale sezóna je strašně
stva jsme čekali jako na smilování. dlouhá, posun bude muset ještě proJsou různé názory, co dál. Kluby bu- kázat. Jsou tam ale i další hráči. Muždou určitě jednat mezi sebou.“
stvo jsme hodně obměnili, neboť
jsme si v určitých chvílích řekli, že to
2KUDQÉEH]GLY½NÕ
nelze dělat jako dosud a zkusíme to
jinak. Znamenalo to, že tady nebu„Patříme k těm klubům, kde pří- dou zvučná jména, ale tým mladých
jem ze vstupného činí nezanedba- a ambiciózních hráčů, kteří se budou
telnou položku v rozpočtu. Nej- chtít posunout.“
(son)
2VQLzRY½QÉSODWÕ
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Šance pro Chance ligu. Nebo taky ne? Druhá
nejvyšší hokejová liga ještě stále stojí. Je tu však
posun, týmy už vědí, jak budou hrát. Nově by
v soutěži měl platit systém dvou vzájemných zápasů v základní části a pak hned vyřazovací část.
Týmy tak přijdou o část zápasů, ale na druhou
stranu, asi budou rády vůbec za to, že se hraje.
Nebo také ne?
Chance liga, zejména týmy ve větších městech
jsou do určité míry závislé na divácích. Aby ne,
čím více diváků, tím více peněz v pokladně ze
vstupného. A zároveň čím více diváků, tím větší
je zase zájem ze strany sponzorů, vždyť hokejoví
fanoušci mohou vidět reklamy, slyšet je v přestávkovém programu, vědět, kdo jejich oblíbený
tým podporuje. To je doslova k nezaplacení.
To teď ale odpadá a Chance liga bude dále bez
diváků, ne každý si navíc bude chtít připlatit za
přenos. Šance sponzorů zaujmout obecenstvo
bude nižší. A k tomu by si kluby samy měly testovat hráče. Nejenže tak přijdou o peníze od diváků a od sponzorů, ale taky o další prostředky
kvůli testování.
Začátek soutěže, navíc stále ještě neoficiální, tak
může ve výsledku znamenat pro kluby více problémů než radosti.

Je zde krize, musíme si utáhnout opasky. Takový
by měl být logický vývod nejen vlády v době, kdy
se ekonomika propadá a budoucnost je více než
nejistá. A jako takové by byly osekané výdaje nejdříve tam, kde to zdánlivě bude bolet nejméně,
tedy do sportu a kultury.
Jenže obě tato odvětví už dostala pořádně zabrat
kvůli koronaviru. A bylo by za současné situace velmi nezodpovědné, kdyby utahování opasků v této
oblasti pokračovalo z důvodu snížení dotací.
Obava však pochopitelně trvá, krajské rozpočty
osekal ten státní. Také města musí počítat s nižšími výnosy z daní a celkově nižšími příjmy. Dá se
tedy čekat, že by se městské i krajské kasy mohly
v tomhle směru uskrovnit.
Jak se ale zachovají městské a krajské samosprávy?
Rozum říká, snižme celkový dotační balík. Srdce
ale musí odporovat, vždyť na co se dnes často
dotace poskytují? Na mládež. Na tu mládež, která tento rok téměř nechodila do školy, nemohla
sportovat, byla zavřená doma nebo ve v hloučcích
ploužila ulicemi. Celkově se dá říct, že „mladí“
letos neměli co na práci a teď je důležité je spolu
přivést k rozumnému trávení volného času. Takže
kdy jindy sport (ale také kulturu) podpořit více
než teď?

Ministerstvo zdravotnictví má letos už třetího
ministra. Místo Romana Prymuly nastoupil Jan
Blatný a očekávání byla velká. Výsledkem byl zatím PES. Tedy přehled toho, co se bude moct dělat
nebo nedělat během různých období za epidemie
koronaviru. Jednotlivé části „psa“ se týkají otevření
obchodů, kulturních ale také sportovních akcí.
„Sláva“, chtělo by se říct. „To to trvalo“, můžeme dodat. Nicméně PES má jednu drobnou nevýhodu. Je
v něm obsažené bodování, které je poměrně složité.
Bude obtížné se podle něj orientovat právě pro sporty, ale také třeba menší podnikatele.
PES pak sportovní soutěže rozděluje i podle počtu
diváků. Dle bodového rozřazení by ale zejména
nižší, regionální soutěže měly dostat zelenou relativně brzy. Ovšem pochopitelně bez diváků. A za
přísných hygienických opatření.
Přesto zde ale zatím nejsou patrná žádná alespoň trochu konkrétní data. Nemluví se zatím v médiích dosud
o tom, zda by amatérské soutěže mohly začít třeba
v lednu nebo v únoru, není zde pověstné světlo na konci tunelu. Což pro sporty jako jsou ping-pong, korfbal
nebo florbal, které by nyní měly být zhruba v polovině
sezóny, může znamenat další pohromu. Co tedy, vládo,
alespoň nastřelit nějaké datum? S návraty do škol to
úplně nešlo, třeba teď budeš úspěšnější.

NAVŠTIVTE
NEJČTENĚJŠÍ
PROSTĚJOVSKÝ
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Slovenský hokejový trenér Mikuláš Mihňák vychovává už rok prostějovské naděje
PROSTĚJOV Trénovat děti je velmi
obtížný úkol, a to zejména těch nejmenších. Jejich koučové musí nejen
umět vybalancovat přístup, ale být rovněž trpěliví, vstřícní, rozumní a k tomu
umět sportovní caparty dostat do hry.
Přesně v takové roli je teprve pětadvacetiletý vyslanec SK Prostějov 1913
Mikuláš Mihňák (na snímku). Mladý
lodivod začínal s hráčskou a následně
i trenérskou kariérou na severovýchodním Slovensku. Zde si vydobyl
značné sympatie hráčů i rodičů, což
se projevilo mimo jiné v nominaci na
nejoblíbenějšího trenéra mládeže. Své
zkušenosti zavítal loni uplatňovat právě do Prostějova kde je hlavním kormidelníkem rozrůstající se přípravky,
kategorie ročníků 2011/2012 i hokejové třídy 2014.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Marek
SONNEVEND
yy Kdy jste začal uvažovat o trénování? Měl jste v tomhle směru třeba
i negativní motivaci, kdy jste viděl,
jak nechcete, aby se trénovalo?
„Napadlo mě to někdy na konci střední školy v roce 2014. Samozřejmě jako
každý hráč jsem si svým hokejovým
životem prošel mnohými trenéry, kteří mě pozitivně posouvali vpřed. Ale
setkal jsem se i s takovými, kterým šlo
spíše o jejich vlastní profit a úspěch.
I díky nim jsem se dal na tuto cestu
a zabránil tak do určité míry tomu,
aby se to více malým a mladým hokejistům také nestalo.“

yy Co pro vás v tomhle směru byl
nejhorší zážitek?
„Asi to, jak je trenér v negativním
slova smyslu zaměřený na některého
hráče. A v něm to evokuje nesmírný
pocit nespravedlnosti. Přece jen je
pro každého hráče trenér modla a jak
trenér vůči hráči projevuje nepřiměřené množství nespokojnosti, s tímto
hráčem se to následně vleče do konce
života.“
yy …a řada hráčů pak samozřejmě
se sportováním končí. To ale nebyl
váš případ, že? Spíše u vás bylo těžké skloubit sportování a hraní?
„Naštěstí ne. V mém případě to byla
kumulace více vážnějších zranění
a operací právě v nejproduktivnějším
věku hokejového hráče. A proto jsem
se postupně začal poohlížet po jiných
možnostech.“
yy Jaký první svůj trenérský
úspěch si vybavíte? Případně kdy
poprvé vám trénování přineslo velkou radost?
„Nějaký zásadní trenérský úspěch, co
se týká třeba umístění v tabulce, pro
mě neznamená až takový úspěch jako
to, že se mladí hráči dostávají v tréninkovém a zápasovém procesu do stavu
flow. Tedy takzvaného prožitku, kdy si
hru skutečně užívají a získávají pocit,
že jsou svobodní ve svém vlastním
rozhodování.“
yy S trénováním jste začal na Slovensku, nyní jste na Moravě. Jak
byste porovnal zázemí obou zemí?
„Myslím si, že v České republice je
mnohem více hokejových klubů,
které mají podmínky na vyšší úrovni.
Co je pozitivní, že v obou zemích se
najdou šikovní a talentovaní hokejisté, se kterými se má kvalitně praco-

vat. Na Slovensku se už před pár lety
rozběhl projekt Learn to play, který
pod záštitou IIHF připravuje trenéry
v klubech. Nové informace a metody
se tím pádem dostanou ke každému
z nich. Podobné vzdělávací akce bych
uvítal i v České republice.“
yy Co je nejvíce negativním trendem v českém hokeji? Předpokládám, že nesledujete vývoj jen
u těch nejmladších...
„Za negativní trend považuji otevřenost novým možnostem a metodám,
jak hráče vychovávat. Ještě stále jsme
bohužel v době, kdy si myslíme, že
všechno je úžasné. A že se všechno
dělá perfektně. Mnoho trenérů se
samo nevzdělává a nedohledává si
nové informace, aby se někam posunuli. Zároveň však vidím problém
v uznání trenérské práce jako takové.
Mnoho z koučů v Česku i na Slovensku tak například trénuje při jiném zaměstnání, protože tato práce není stále dostatečně ohodnocená podobně,
jako je tomu třeba u učitelů. Následně
dochází k tomu, že trenéři nemají trénování jako prioritu, zároveň nemají
tolik volného času a financí, aby si
některé doškolovací semináře a přednášky zaplatili. A tím pádem stagnují.
To vše se zrcadlí v práci s mládeží a na
počtu draftovaných hráčů.“
yy Když se přesunu do Prostějova, jak jste zde zatím spokojený?
Splnilo tohle angažmá vaše očekávání?
„V některých ohledech ano, ale jsem
zastáncem nestagnování. A proto do
budoucna beru v úvahu i jiné možnosti pro můj kariérní růst, jako jsou
například zahraniční stáže a podobně.“

Ještě stále jsme bohužel v době, kdy si
myslíme, že všechno je úžasné... A že se
všechno dělá perfektně. Mnoho trenérů
se samo nevzdělává a nedohledává si nové
informace, aby se někam posunuli. Druhou
věcí je, že k tomu vůbec nemají podmínky…
yy Co vás na samém začátku oslovilo na SK Prostějov 1913?
„Myšlenka a otevřenost něco změnit.“
yy Na čem zakládáte své tréninky
a jaká je jejich nosná myšlenka?
„Snažím se je koncipovat tak, aby jednak splnily svůj daný cíl a jednak aby
je děti vnímaly jako něco, na co se
mohou těšit a užít si to.“
yy Co by se pak podle vás
mělo na prostějovské mládeži ještě změnit a zlepšit?
„Podle mého názoru je to
hlavně důvěra ze strany rodičů
hráčů. A to hlavně směrem k práci
trenérů. Častokrát mám pocit jako
by nás rodiče vnímali za nějakého
soupeře. Je potřeba si však uvědomit,
že to děláme všichni společně hlavně
pro radost samotných dětí...“
yy Jak vnímáte současnou koronavirovou
dobu?
„Momentální situace je
nesmírně náročná pro
celý sport. Není jednoduché všechno jen tak
zastavit a očekávat, že
to po několika měsících
bude zase OK. Nebude…
Po skončení opatření se
budeme muset všichni vrátit
zpět a zapracovat o mnoho více, abychom se dostali na potřebnou úroveň.“

yy Bojíte se v důsledku koronaviru odlivu hráčů?
„Myslím si, že by se to této
oblasti nemělo dotknout.“

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

vizitka
MIKULÁŠ MIHŇÁK

20111211715

narodil se 12. ledna 1995 v Prešově
bývalý hokejista, v současnosti hokejový trenér mládeže
lednímu hokeji se věnoval od dětství, začínal s ním v rodném Prešově
později hrál ještě za Bardejov a za Slovan Bratislava, s nímž získal v roce 2016
titul v nejvyšší juniorské soutěži
✓ hráčskou kariéru skončil v roce 2019 kvůli zranění, už tehdy se věnoval trénování
✓ vystudoval bakaláře na Fakultě tělesné výchovy a sportu na Komenského univerzitě v Bratislavě, nyní studuje na
Univerzitě Palackého v Olomouci, kterou plánuje příští rok dokončit
✓ v roce 2019 se stal novou posilou trenérského týmu SK Prostějov 1913
✓ aktuálně vede kategorie ročníku 2011/2012, 2014-sportovní třída se zaměřením na hokej a také přípravku
✓ má rád turistiku a pohyb v přírodě
zajímavost: mezi jeho vůbec největší hobby patří rybaření, konkrétně muškaření

20112011778

✓
✓
✓
✓
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DOHRÁVKA A OSMÉ KOLO, TO JSOU DVA ZÁPASY ESKÁČKA VENKU
„Covidoví“ Šustr a Mucha ve Vlašimi asi budou

PROSTĚJOV A máme tu první „anglický“ týden, kterých vzhledem ke skluzu podzimní části Fortuna:Národní ligy bude v termínové listině asi víc. Tentokrát platí pouze pro Vlašim a Prostějov,
dva kluby, které na Mezinárodní den studenstva dohrají odložený
zápas čtvrtého kola. Kompletní osmé kolo, v rámci něhož bude
Prostějov cestovat do Chrudimi, je na programu o víkendu.
Eskáčko by mělo odcestovat na zápasy v kompletní sestavě, absentovat ve Vlašimi bude jen vykartovaný Zapletal.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš KALÁB
Druhá nejvyšší soutěž v průběhu
reprezentační přestávky nezahálela
a využila tohoto období k dohrávce
všech zápasů z doby před přerušením soutěže kvůli epidemii covid-19. První bod pod trenérem
Františkem Strakou i v celém aktuálním ročníku vybojoval doma Třinec, na druhou stranu Táborsko po
vítězství v Blansku triumfovalo
i v Praze s Vyšehradem a jako nováček tak poskočilo až ke středu tabulky. Naopak se příliš nedaří Vyšehra-

du, který po zápase v Prostějově
neuspěl ani v dalších zápasech.
Svěřenci trenéra Pavla Šustra se
v uplynulém týdnu museli bez šéfa
lavičky obejít. Pravidelné tréninky
absolvovali s jeho asistenty Tomášem Hunalem, Matějem Vybíhalem
a Petarem Aleksijevićem. Další postavou v karanténě byl pak brankář
Filip Mucha. „Fakt, že jsem se ocitl
v karanténě, byl pro mě trošku překvapením, protože se cítím výborně, za
celou dobu se u mě neprojevil jediný
příznak, tedy ani teplota, ztráta čichu,
nebo chuti,“ vyjádřil své překvapení
nad situací, do níž se nečekaně dostal.
Přes nulové příznaky ovšem logicky
musí samozřejmě rozhodnutí respektovat. Naděje na brzký návrat k fotbalu
je ale vysoká. „Naštěstí už v pondělí
absolvujeme s týmem další testy, a po-

kud budou negativní, okamžitě bych
se měl zapojit do tréninku. Vzhledem
k tomu, že hrajeme už v úterý ve Vlašimi, mohl bych tam aspoň na lavičku.
Sice jsem se po dobu karantény v rámci možností udržoval v kondici, ale přece jen ty klasické tréninky chybí. Snad
se tedy vrátím do branky co nejdřív,“
doufá gólman, který se stal od začátku
podzimu brankářskou jedničkou.
Podobný vývoj lze očekávat i u trenéra
Šustra. Jestliže budou oba po uplynutí
desetidenní bezpříznakové karantény
v pořádku, měli by se zapojit do běžných fotbalových aktivit. A dokonce
mají jakousi, byť spornou, výhodu.
„Pokud pozitivní test na koronavirus nedoprovází po dobu karantény
žádné příznaky, nemusí pak daný je-

+NWUVTCéPÊHQVQ

dinec absolvovat po dobu devadesáti
dnů testy, protože by měl mít dostatek protilátek,“ vysvětlil technický ředitel 1.SK Prostějov Tomáš Čepa.

šehradem. Jedinou jistou absencí
pod Blaníkem tedy bude stopka za
čtyři žluté karty, které vyfasoval záložník Michal Zapletal.

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

Eskáčko čeká dvojboj v Čechách: Vlašim a Chrudim
PROSTĚJOV Vyrovnané souboje týmů
ze středu tabulky slibují následující zápasy fotbalistů 1.SK Prostějov. Zatímco
v úterý 17. listopadu od 13:30 hodin nastoupí na hřišti středočeské Vlašimi, která
má zatím vyrovnanou bilanci dvou výher,
remíz a proher, v sobotu 21. listopadu ve
stejný čas se svěřenci kouče Šustra představí v Chrudimi.
Vlašim byla v minulém ročníku tak trochu
osudem bývalého trenéra Oldřicha Machaly.
Nejenže se proti tomuto soupeři bodově nedařilo, ale eskáčko mu nevstřelilo ani branku.
Po nečekané domácí porážce 0:1 prohráli
Hanáci i na závěr podzimu pod Blaníkem
0:2, což byla pro vedení klubu příslovečná
poslední kapka.
Svěřenci bývalého záložníka Plzně, Dukly, Slavie či Příbrami Daniela Šmejkala
rozehráli podzim se střídavými úspěchy.
Prohráli sice v Hradci, zato doma převálcovali ústeckou Armu, prohráli těsně v Líšni
a doma jen remizovali s nováčkem z Blan-

Během dalšího týdne bez zápasu
se dali dohromady i všichni více či
méně zranění hráči, kteří nemohli
nastoupit k domácímu utkání s Vy-

ska. Po restartu soutěže ale získali cenné tři
body ve Varnsdorfu a remizovali v Třinci.
Na tyto úspěchy by rádi navázali doma
právě proti Prostějovu.
Jedničkou mezi třemi tyčemi je šestadvacetiletý Řehák, který zatím nikoho do branky
nepustil a vychytal jedno utkání s nulou. Střeleckou tabulku vede s třemi brankami útočník Červenka, kterému se dvěma brankami
sekunduje Brazilec Dias. S tuctem vstřelených branek patří Vlašim k těm gólově efektivnějším týmům, eskáčko se oproti tomu
trefilo pouze sedmkrát.
V zatím posledním utkání v Třinci nastoupila
Vlašim v sestavě Řehák – Kozel, Sváta, Zukal,
Broukal, V. Svoboda – Průcha, Blecha, Dias
(77. Zinhasović) – Červenka, Diamé (64.
Firbacher).
To Chrudimi se v úvodu sezóny spíše nedařilo. Porazila sice nováčka z Táborska, jenže pak
prohrála v Hradci i doma s Jihlavou. Teprve
až po remíze v Ústí nad Labem přišlo domácí
vítězství nad Varnsdorfem. Po restartu soutě-

že Východočeši nejprve prohráli v Líšni a teprve jednoznačné vítězství v dohrávce proti
slabému Vyšehradu je posunulo na slušivé
šesté místo právě před Prostějov.
Na jaře po vyrovnaném souboji se oba soupeři rozešli smírně, když hostující eskáčko
poslal do vedení Šteigl, domácí ale stačili pět
minut před koncem vyrovnat. Chrudim šla
do své třetí druholigové sezóny po řadě ztrát
s okleštěným kádrem. Stanoveným cílem je
tak jednoznačně záchrana soutěže. Konec
Vašulína, Sixty a Janouška totiž otřásl základní sestavou Chrudimi, zodpovědnost na
sebe tak museli vzít jiní. V brance dominuje
devětadvacetiletý Mrázek, který vychytal tři
zápasy s čistým kontem, střelecky se zatím
nejvíc daří dvaadvacetiletému útočníkovi
Mužíkovi.
V dohrávce proti Vyšehradu, zatím posledním utkání Chrudimi, na sebe vzala zodpovědnost sestava Mrázek – D. Hašek, Vencl,
Drahoš – Mužík, Verner, Kesner, D. Breda,
Sokol – Kang-hjon, Rybička.
(tok)
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Dohrávka 3. kola:

Vyšehrad - Táborsko

0:2 (0:0) 'XNOD9\VRġLQD

3:3 (2:0)

Branky:ýDSHN%RXOD5R]KRGÿt2UHO±3RGDQê9ROIå./DĖND 9<6 
Diváci: 0.

Branka:  .R]PD  %XFKYDOGHN  +DGDãþRN ±  6PHMNDO $UUR\R 
.ĜLãĢiO5R]KRGÿt0DFKiOHN±+RFN/HãNDå.'RXPELD '8. Diváci:

Branky:+DEXVWD-DYĤUHN SHQ $NXOLQLQ±ýHUYHQND%URXN
DO'DQLHO.R]HO5R]KRGÿt'HQHY±0HOLFKDU9HMWDVDå.$WWDK
-DYĤUHN+êEO*iþ±96YRERGDDiváci: 0.

Branky:7ROQR0DMND5R]KRGÿt+RFHN±9RGUiåND'RKQiOHNå.+DORXVND
%/$ Diváci: 0.

&KUXGLP9\ñHKUDG

Branky:'LDVýHUYHQND5R]KRGÿt'XEUDYVNê±1RYiN+XU\FKå.
+DVLO=EURåHN.RXĜLO.XEU/HKRF]NL±%OHFKD3UĤFKD
6YiWDýHUYHQNDDiváci: 0.

7íLQHF9ODñLP
Dohrávka 4. kola:

3:3 (2:2) %ODQVNR7iERUVNR

3:0 (0:0)

Branky:.DQJKMRQ5\ELþND0XåtN5R]KRGÿt=HOLQND±+iMHN6ODYtþHN
å.'%UHGD9HQFO6RNRO YãLFKQL&+5 Diváci: 0.

Dohrávka 6. kola:

9DUQVGRUI9ODñLP



Branky:$WWDK-DYĤUHN SHQ 5R]KRGÿt0DFKDþ±.RWDOtN+XU\FKå. 
0XOHPH9HVHOê WUHQpU ±$WWDK$NXOLQLQ-DYĤUHN59DQČN, 

þ.$NXOLQLQ 75, Diváci:

7. kolo:
3URVWĨMRY9\ñHKUDG
3:0 (2:0) 
Branky:.RSĜLYD=LNO=DSOHWDO5R]KRGÿt0DUHN±3RGDQê%DWtN

å.=DSOHWDO±.Ĝtå.XEDOD/DĖND'UREtOHNDiváci: 0.

ÔVWtQ/þLÿNRY
2:1 (0:1) 
Branky:.XãHMýLþRYVNê±8UEDQHF5R]KRGÿt3HWĜtN±-3RåLYLO0DWRXãHN 

å.3URãHN±'5LFKWHU%ĜH]LQD6~NHQQtN8UEDQHFDiváci: 0.


þLÿNRY7íLQHF

0:2 (0:1)

7íLQHF+U.UiORYp

1:2 (0:2)

Branky: -DYĤUHN±9ONDQRYD3UHNRS5R]KRGÿt*LQ]HO±/DNRPê0LNHVNDå.
:HEHUâWHLQKEHO6WiĖD$WWDK+êEO±3UHNRS.RGHãDiváci: 0.

/tñHç&KUXGLP

1:0 (1:0)

Branky: 0DWRFKD5R]KRGÿt.OtPD±0RMåtã%XUHãå..XþHUD±
)RIDQDDiváci: 0.
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„Jsem už třetí generace fotbalistů,“
prozrazuje Daniel Bialek, který chce s Prostějovem překonat své předky
PROSTĚJOV Dědeček i otec váleli
první ligu. Nejlepší motivace pro stopera Daniela Bialka (na snímku), aby
se v Prostějově zviditelnil natolik, aby
se časem do první ligy taky podíval.
Zatím od ledna sbírá zkušenosti ve
druhé lize a na postu stopera se ukázal
ve velmi dobrém světle. Rodák z Ostravy na Hané pomalu zapouští kořeny a v omlazeném týmu by měl nabyté zkušenosti posouvat dál. Nejen
o fotbale, ale i o zajímavé přezdívce
se rozhovořil v následující interview, jež vzniklo ještě před restartem
Fortuna:Národní ligy.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Tomáš KALÁB
yy Ve své dosavadní fotbalové kariéře
jste se pohyboval na severu Moravy,
jste v prvním angažmá mimo region.
Jak se vlastně přihodilo, že jste přišel
na Hanou?
„Kontaktoval mě sportovní ředitel pan
Dudík. Nijak zvlášť jsem se nerozmýšlel
a hned jsem řekl, že to zkusím. V prvním

pololetí jsme jezdili čtyři kluci z Ostravy,
takže byl Prostějov snadno dosažitelný.
Ostatní tři ale v létě skončili, takže jsem se
teď přestěhoval do Olomouce. Mám tak
kromě rodné Ostravy i druhé bydliště.
Určitě mi to život obohatilo, poznal jsem
novou krajinu, nové lidi. Jsem zatím hodně spokojený.“
yy V eskáčku hrajete na místě stopera, je to váš stabilní post?
„Ne, já jsem začínal jako střední záložník, několikrát jsem dokonce nastoupil
v útoku. Zpětně se divím, že jsem i dával
góly. (úsměv) Tehdy jsem byl totiž typově
takový ten malý technický hráč, jenže pak
jsem za dva roky vyrostl dvaadvacet centimetrů. Následovalo takové mladicky
nerozvážné období, během něhož jsem
v zápasech dorostu příliš nenastupoval
a z něhož mi pomohl trenér, když mě
postavil na stopera. Myslím si, že je to pro
mě lepší pozice než ta původní.“
yy Prošel jste většinou třetiligovými
kluby,měljstepředpříchodemdoProstějova zkušenosti i z vyšších soutěží?
„V kategorii nejstarších dorostenců jsem
hrál krátce v Karviné, pak si mě stáhl
Frýdek-Místek zpět. Tam jsem hrál jeden zápas ve druhé lize, jenže pak došlo
ke změně trenéra a dál jsem příležitosti
nedostával.“

yy V zimě jste fakticky vystřídal Tomáše Janíčka, který ukončil kariéru, hrajete vedle Aleše Schustera, na stoperu
hrával třeba i současný asistent Tomáš
Hunal. Berete je jako jakési vzory a závazek ke kvalitním výkonům?
„Popravdě si to příliš neuvědomuji,
ale Tomáš Hunal mi hodně pomáhá,
konzultuji s ním některé věci stejně jako
s Alešem Schusterem. Někdy se ho možná ptám i na úplné banality, ale vždy mi
vše ochotně vysvětlí, a další zápas vím, jak
na to.“
yy V základní sestavě jste se poměrně zabydlel, pociťujete tedy osobní
výkonnostní posun za těch několik
měsíců v Prostějově?
„Bezprostředně po mém příchodu do
Prostějova jsem si říkal, že v tomhle klubu
nemám co dělat! Kvalitou tréninků i po
výkonnostní stránce to byl oproti třetí
lize obrovský rozdíl. Kluci mně pomohli začlenit se do týmu, to mi pomohlo
nejvíc. V minulém ročníku bylo v týmu
více zkušených hráčů, kteří mi pomáhali
v mém rozvoji, za to jsem jim vděčný.“
yy Přestože jste poměrně nováček
v týmu, byl jste u letního významného přerodu celého kádru, takže máte
možnost srovnání. Jak jste ty změny
vnímal?

„To je těžká otázka. Všechno má svá pozitiva a negativa. Předtím jsme měli více
zkušeností, teď jsme zase běhavější, rychlejší. Na jaře jsem zkušenosti od druhých
absorboval, teď mi trenér připomíná, že
nabyté zkušenosti bych měl zase posouvat dál. Vždycky říkám, že těch zkušeností zase tolik nemám. Spíše si teď v kabině
pomáháme navzájem.“
yy Jak probíhala příprava v nedobrovolné zápasové pauze?
„Měli jsme standardně tréninky každý
den, trenér nám dával možná i více do
těla vzhledem k tomu, že nejsme zápasově vytížení. Bylo to dobře Jakmile se
soutěž obnovila, ukázali jsme, že jsme na
sto procent připraveni. To je teď nejdůležitější, být pořád dobře připraven.“
yy Jaké jsou vaše fotbalové cíle pro
nejbližší období?
„Hlavně bych si chtěl uchovat stabilní
dobrou formu, protože to byl v třetí lize
můj hlavní problém. Tři zápasy jsem
odehrál dobře, pak mi to zase párkrát
nesedlo. Na jaře jsem byl se svými výkony celkem spokojený, teď cítím, že to
zase pokulhává. Takže cílem je hlavně
být herně vytížený. Samozřejmě bych
jednou rád nakoukl do první ligy. Máme
s tatínkem malou sázku, protože on postoupil s Karvinou do ligy, takže jej po-

třebuji překonat, aby mě pozval aspoň na cifickou přezdívku, tu jste dostal až
kafe.“ (smích)
v Prostějově nebo jste si ji takříyy Takže vy jste z fotbakajíc přinesl s sebou?
lové rodiny?
„Tu mám právě po tatínkovi.
„Ano, děda hrál za BaV minulé sezóně jsem se
ník Ostrava, taťka za
totiž v týmu potkal s MaKarvinou, já je potřetějem Biolkem, jemu říkali
buji překonat oba dva.
spoluhráči ‚Biolis‘, mně pak
(úsměv) Takže pokud
‚Bialis‘. Aby se to nepletlo, tak
vím, jsme už třetí genejsem je poučil, že mi mohou
race fotbalistů.“
říkat ‚kozel‘, protože tatínyy Nelze přeslechnout
kovi do pětadvaceti let rostly
vaši poněkud spevousy jen na bradě. Protože
byl také zároveň dobrý hlavičkář,
tedy míč ‚trkal‘, tak se zrodila jeho přezdívka
‚kozel‘. A mně to
zůstalo.“
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FOTBALOVÝ KRAJ:

fotbal extra - 5. díl
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branek:

Gianpaolo Pezzotti (Chválkovice)

Gianpaolo Pezzotti (Chválkovice)

929 – Filip Vlachopulos (Řetězárna), 928
– Pavel Šárník (Bohdíkov), 919 – Karel
Hloušek, Marek Mauler (oba Paseka),
917 – Martin Kubíček, Jan Rochovanský,
Marek Rigo (všichni Olomouc-Chomoutov), 912 – Roman Penc, Radek Výkrutík
(oba Chválkovice), 911 – Vojtěch Dostál,
Miroslav Uvízl (oba Haňovice)

Minuty:

1 – Lukáš Jedelský a Michal Novotný (oba
Maletín), Jiří Jašíček a Roman Kamený
(oba Konice), Ondřej Daněk (Chválkovice), Lukáš Kováč (Řetězárna), Lukáš
Křenek (Lesnice), Miroslav Fišara (Náměšť na Hané), Martin Kováč (Olešnice), Jakub Ošťádal (Troubelice), Martin
Ambrož (Hlubočky), Martin Kubíček
(Chomoutov)

¤W\ÔL
branky:

9 hráčů, ani jeden od zástupců Prostějovska

¤HUYHQÅNDUW\

5 – Filip Vlachopulos (Řetězárna), Jan
Frýba (Bělkovice-Lašťany), 4 – Pavel
Klimek (Chválkovice), Jaroslav Hatoň
(Bohdíkov), Josef Tvarbožek (Bělkovice-Lašťany), Filip Jati (Řetězárna), Jakub
Michalík (Paseka)

lOXWÅNDUW\

11 – Gianpaolo Pezzotti (Chválkovice), 10
– Roman Kamený (Konice), Roman Puchr
(Olešnice), 9 – Martin Kováč (Olešnice),
8 – Lukáš Jedelský (Maletín), 7 – Miroslav
Fišara (Náměšť na Hané), Jaromír Krása
(Konice), Lukáš Křenek (Lesnice), 6 – Jiří
Jašíček (Konice), Lukáš Kováč (Řetězárna)

1HMOHSvÉ
støelci
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27:22 18
21:7 15
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TABULKA VENKU

P
45:12
33:4
27:22
26:27
28:27
15:16
17:21
27:18
15:17
15:16
17:25
22:28
10:31
7:40

Maletín
9
Olešnice
5
Konice
4
+OXERþN\ 
ěHWČ]iUQD 
%ČONRYLFH/DãĢ 
1iPČãĢQ+ 
3DVHND

%RKGtNRY 
&KYiONRYLFH 
/HVQLFH

7URXEHOLFH 
&KRPRXWRY 
+DĖRYLFH 

R
0
1
3
3
5
5
4
5
5
5
6
8
8
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$VNXSLQD$NUDMVNÙSÔHERU
- individuální statistiky
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TABULKA DOMA

/WåUVXQ
1. FC Olešnice
Sokol Konice
Maletín
).+OXERþN\
6.ěHWČ]iUQD
7-6RNRO/HVQLFH
6.3DVHND
6.&KYiONRYLFH
).%RKGtNRY
%ČONRYLFH/DãĢDQ\
6.1iPČãĢQD+DQp
2ORPRXF&KRPRXWRY
6RNRO7URXEHOLFH
6.+DĖRYLFH

1. Konice
6 5
2. Olešnice
5 5
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Michal SOBECKÝ

PŮVODNÍ zpravodajství pro Večeník

PROSTĚJOVSKO Mnohem dříve než obvykle a po mnohem méně odehraných zápasech. Zatímco celkově snese rok 2020 přídomek„divný“, v regionálním fotbale můžeme zajít ještě dál,„strašný“
bude asi to nejpřesnější označení. Aby ne, jaro 2020 vůbec nezačalo a podzim už je taky po deseti odehraných kolech hotový.
I v nich se toho ale událo mnoho zajímavého. Padaly góly i červené
karty, zklamání střídalo nadšení, nechybělo ani několik překvapení. Kdo by třeba tipoval, že Mostkovice doma porazí první tým nebo že Protivanov odehraje s Čechovicemi bezbrankovou remízu?
Takových zajímavých i často nečekaných momentů bylo ve zkráceném podzimu přitom dost a dost. Společně se pak podíváme na
dění v jednotlivých soutěžích, rozebereme si hráčské i týmové statistiky, přineseme exkluzivní rozhovory a chybět nebudou ani tradiční
redakční komentáře.
Na stránky nejčtenějšího regionálního periodika se tak vrátil seriál FOTBAL EXTRA, tedy dvě strany věnované uplynulé půlsezóně.
Postupně si na nich představíme dění v jednotlivých ligách. Doposud
jsme se věnovali obecně fotbalovému podzimu a jeho předčasnému
konci a v minulém díle už jsme se podívali na dění v krajském přeboru
a dva zástupce Prostějovska - Lipovou a Kralice na Hané. V pořadí pátý
kousek patří skvělé podzimní jízdě Konice. Tamní Sokol se po návratu
do skupiny „A“ I.A třídy Olomouckého KFS stal nejlépe bránícím celkem soutěže a týmem, který může opět pokukovat po postupu.
Tímto dílem ale seriál nekončí, v tom příštím i přespříštím se podíváme na dění v I.A třídě skupině B, následovat budou ještě letos dvě
grupy I.B třídy. Start příštího letopočtu bude patřit soutěžím pod hlavičkou OFS Prostějov a nezapomeneme ani na ženy a mládež.
Pohodlně se tedy usaďte a počtěte si další ohlédnutí za fotbalovým
podzimem!
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Před sezónou proběhla škatulata v konické brance. A velmi důležitá. Brankář
Vévoda se totiž rozhodl skončit, čímž
Sokol přišel o svou jedničku. Zůstal
Michal Zapletal, k němuž se záhy přidal
Patrik Huňka, který přišel z Kralic na
Hané. Tento krok se ukázal jako trefou
do černého, nový gólman se okamžitě
vypracoval na oporu Konice, branky
prakticky nepouští, trenér ho často
Rozvrstvení branek
chválí, že v rozhodujících pasážích zápasů dokáže tým vzorně podržet. Faktor Huňka je zkrátka nutno označit za Některé týmy sází pouze na jednoho
dva střelce. V případě Protivanova
jeden z rozhodujících.
TJ SOKOL KONICE - VURYQ½QÉSUYQÉÄ½VWLVH]ÏQ

3RYHGHQ½YÙPÈQD
brankáøù

-QPKEMÚHQVDCNQXÚVÚONGVQU\CåÊX¾UMX÷NQW
UG\ÐPW0GRTXPÊ Foto: Miloslav Fajstl

je to třeba zejména Marek Grmela,
Kostelec na Hané zase střelecky výrazně táhne David Preisler. Konice to
má trochu jinak. Sice i ona má hráče,
od kterých se očekává častěji než od
jiných, že budou mít prsty (kopačku)
v gólech. Nicméně stále platí, že za
Konici se trefuje více hráčů. Roman
Kamený, David Holub, Jaromír Krása, nově taky Martin Neoral. To jsou
jen někteří hráči přispívající střelecky.
Bránit jednoho snajpra? Dá se zvládnout. Ale čelit více střelecky aktivním
borcům už je mnohem těžší.

Aby tým začal šlapat, k tomu je potřeba
mnohem víc než jen kvalitní tým, jeho psychické rozpoložení nebo úroveň tréninků.
Ale samozřejmě taky vedení týmu a jeho
stabilita. Tu už více než čtyři roky ztělesňuje
Petr Ullmann. Zkušený trenér, zároveň stále
ještě aktivní hráč Jesence-Dzbelu je známý
jako taktik a hlavně jako velký motivátor. Své
hráče dokáže nabudit, vyhecovat je a vnést
na hřiště energii. Navíc se nebojí sestavou
v průběhu zápasu zahýbat, což se mu už
mnohokrát osvědčilo, třeba v podobě branek od střídajícího žolíka Davida Holuba.

Stabilní
WUHQÅUVNÙSRVW

KONICE To je jízda! Konice se po
návratu do skupiny „A“ v I.A třídě O KFS zabydlela a dokud vláda
fakticky nezrušila všechno sportovní dění v zemi, držela se na
druhé pozici. Držela přitom není
to nejpřesnější označení. Sokol si
totiž vybudoval desetibodový náskok a nadále tak soupeří o postup
s Olešnicí, která je zatím dokonce
stoprocentní. Povede se Konici
uspět, těžkého soupeře nakonec
přetlačí a postoupí? To je ve hvězdách. Stejně však to, zda vzhledem
k opatřením proti koronaviru bude
vůbec mít možnost.
„Trenér musí být vždy nespokojený,“
směje se Ladislav Bílý. Starosta konického Sokola tím naráží vlastně hned
na dvě skutečnosti, na horkokrevného kouče konického „áčka“ Petra
Ullmanna a taky na starý známý fakt,
že i při sebelepší situaci je vždycky
co zlepšovat. Určitě na fotbalovém
trávníku. A rovnou přidává příklad.
„Nepodařilo se nám zcela nahradit
odchody hráčů ze studijních důvodů, snad se nám kluci vrátí, uvítáme
je. A nepodařilo se ani úplně doplnit
obranu,“ povzdechl si Bílý.

Zdá se ale, že povzdech téměř není
namístě. Fotbalová Konice šlape, střílí
branky jednu za druhou, naopak téměř žádné nedostává. Oproti minulým sezónám, které byly samy velmi
dobré, se Konice přes pár odchodů
ještě zlepšila. Velký podíl na tom mají
i hráči, kteří do týmu nedávno přišli,
ještě nedávno o sobě jako o nováčkovi
v sestavě mohl mluvit Jiří Jašíček nebo
třeba Tomáš Pěruška. Dnes? Stabilní
články sestavy se spoustou prostoru
na hřišti. Navíc (nejen) tato dvojice
umí střílet důležité branky.
Jedním z noviců je i Patrik Huňka. Jeho
příchod do Konice zařídil win-win situaci, Sokol získal mladého, přitom již
zkušeného brankáře. A pro soutěž nadstandardního. A Huňka přijal angažmá
v týmu, který sice hraje níže než Kralice
na Hané, nicméně se mu trvale daří
a rozhodně netrpí nestabilitou. „Odchod z Kralic byl pro mě těžký. Ale přestup do Konice se ukázal jako správná
volba. Daří se mi zde nesmírně, a když
jsem nastoupil, vždy se vyhrálo. Navíc
držím pětizápasovou sérii bez puštěné
branky,“ připomněl spokojený gólman.
Konice, to však nejsou jen nováčci,
ale taky zkušení hecíři. Patří mezi ně
již zmiňovaný Petr Ullmann, kterému
se daří tým nejen připravit, ale taky
nabudit, nebo naopak uklidnit v důležitých momentech – případně v těch
nečetných, kdy se nedaří. Platí to však
i o hráčích. Někteří, například Adam
Širůček, Jaromír Krása nebo Roman
Kamený, jsou stálicemi, bez kterých
si lze konický tým z posledních let jen
sotva představit. Důvody úspěchu pak
hledal třetí z nich. „Výhodou bylo, že
když se po prvním nouzovém stavu na
jaře začínalo rozvolňovat, tak jsme začali hned poctivě trénovat a hrát přátelská utkání. Mnoho klubů ještě stálo, ale my se připravovali. Myslím, že
to pro nás byl velký přínos do sezóny,“
vyjádřil se nejúspěšnější střelec týmu
Roman Kamený.
V současné situaci se však ani trénovat
nedá. A i jindy ambiciózní klub některé věci částečně přehodnocuje. „Kdybyste se mě zeptal třeba před rokem,
odpověď je jiná,“ říká ohledně postupu
Ladislav Bílý. „Teď tato otázka není vůbec namístě. Nevíme přece ani, jestli se
soutěže dohrají. Pokud bychom na to
ale sportovně měli, postupu bychom se
nebránili,“ vyjádřil se přece jen konkrétně starosta konického Sokola.

Patrik Huňka
Michal Zapletal

Ondřej Cetkovský
Jiří Jašíček
Roman Kamený
Martin Příkopa
Trenér: Petr Ullmann

Jan Cetkovský
Jan Franc
David Holub
Jakub Kořenovský
Roman Krása
Jaromír Krása
Martin Neoral
Tomáš Pěruška
Adam Širůček
Tomáš Ullmann

Martin Bílý
Ladislav Bílý
František Bílý
Filip Drešr
Luděk Knoll
Ondřej Procházka
Jaromír Rus
Lukáš Ryp
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Individuální statistiky Sokol Konice:
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v mladém věku přivede do klubu.
Procházejí celým procesem a v dorostu se již připravují na přesun do
mužské kategorie,“ vyjádřil se Miroslav Fajstl.
Dorost Konice jako jeden z mála
klubů z Prostějovska je zastoupen
v nejvyšší regionální soutěži. A ti nejúspěšnější se následně dostávají do
„A“-týmu. „Mezi muži už nastupují

+8Ł.$
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vs

drží Petr Čech, který má rekord 902
minut – já jsem na 585 minutách.
Překonat tohoto velikána by byl
můj sen, i když jsou to přece jen odlišné soutěže.“ (smích)
>>dokončení najdete na straně 38

„Domnívám se, že je rozumné začít
na jaře dřív, než něco dohrávat teď
na sílu a bez diváků. Navíc by to
doteď nebylo ani možné. Například
šlágr s Olešnicí si vůbec nedokážu
představit bez fanoušků. Nemělo by
to ten správný fotbalový náboj, jak
se říká. Očekává se velká návštěva
a lidi z celého regionu se na to těšili.“
yy Vrátím se k týmu. Jak jste zmiňoval, přišlo pár nových lidí včetně Patrika Huňky. Koho dalšího
vyzdvihnout? Například Jiří Jašíček je v Konici nováčkem.
„Když jsem jmenoval Patrika, tak
samozřejmě nemůžu opomenout
ani ostatní. Co se týká hráčského
pole, všichni potvrdili předpoklady.
Hlavně tedy Jirka Jašíček, který přišel po těžkém zranění kolene. Bojoval chvíli s nadváhou. Bylo to na
něm vidět, byl tam velký tréninkový
deficit. Ale postupem času se ukázalo, že jde o obrovský talent. Mládeží
si vlastně prošel v Prostějově a nyní
je to jeden z našich nejlepších hráčů v ofenzivě. Po jeho boku ožil
střelecky Roman Kamený, který
se zase stal naším nejlepším hráčem a fotbalově se vrací tam, kam
patří. Ale na tom měl právě velký
podíl Jirka, který mu hodně gólů

yy Jak jste po uplynulých deseti kolech spokojen s postavením
v tabulce, s výkony?
„Kdybych měl shrnout těch deset
kol čtvrté sezóny, co jsem u mužstva, tak myslím, že jsme teď docílili
zatím největšího úspěchu, protože
jsme ztratili pouhé dva body z třiceti možných. To je absolutně výborný
výsledek. I skóre hovoří za sebe, dostali jsme pouhé čtyři branky. Vyplnilo a potvrdilo se to, že mančaft má
herně stoupající tendenci. Je navíc
vidět, že jsme už delší dobu pohromadě a výsledky nejsou náhodné.
Samozřejmě nám taky pomohly
posily. Hlavně Patrik Huňka do brány, což je velká osobnost, s jeho příchodem to byl výborný tah. Celý
tým nyní zaslouží velkou pochvalu
a uznání, protože jeho současné postavení je velkým výsledkem. Jak pro
město, tak pro konický klub. Samozřejmě na tom mají podíl i další lidé,
třeba asistenti Miloš Fajstl, Milan
Nový, pan Kučera, vedoucí mužstva,
nechci nikoho opomenout. Za těch
deset kol mám každopádně jen slova
chvály.“
yy Již dříve jste deklaroval, že se
na podzim již hrát nebude, což se
naplnilo...

s jakou formou a chutí nastupuji do
zápasu, což ukazuje, že jsem dostal
pouze jeden gól a následně šest
dalších zápasů udržel čisté konto.
Pokukuji už do historie, kterému
gólmanovi se to podařilo. U nás to

VPěMHVHNRQLFNiSRVLODPH]LWőHPLW\ĀHPL

i někteří dorostenci a nehrají tam jen
minutové porce, ale pokud to jde, dáváme jim šanci se zapojit i do klíčových postů, aby byla zachována kontinuita,“ poznamenal Miroslav Fajstl.
Příkladem mohou být hráči Martin
Příkopa, Martin Bílý nebo jako Jan
Cetkovský. Zejména prvně dva jmenovaní už ve svých šestnácti letech
naskakují pravidelně.

super spolupráci všem trenérům a členům realizačních týmů, funkcionářům,
hráčům i rodičům TJ Smržice, Jiskra
Brodek u Konice a TJ Horní Štěpá-

nov za spoluprací při výchově mládeže
v mikroregionu. A abych nezapomněl,
tak ani Vojtěchu Nakládalovi za kvalitní
tréninky brankářů,“ dodal Fajstl.

üÁFµ*DMJNG<Q#<ENOG

Miroslav Fajstl na závěr nezapomíná
poděkovat ani klubům, s nimiž Konice v mládežnických kategoriích tvoří
spojené celky. „Rád bych poděkoval za

připravil, jejich spolupráce fungovala. A jak říkám, Jirka Jašíček byl
jedním z našich vůbec nejlepších
hráčů podzimu. Nechci zapomenout třeba ani na Romana Krásu,
který ukazoval velký potenciál, ale
bohužel ho přibrzdilo zranění nohy,
kterou má v sádře. Což je škoda, už
to má skoro šest týdnů. Proto jsem
i na jednu stranu rád, že se teď už
nehraje, protože se aspoň stihneme
doléčit. I další hráči měli zdravotní
problémy. Potom už třeba budeme
fungovat zase v jiném rozložení.“
yy Hráči jako Kořenovský,
nebo Knoll měli zdravotní
potíže. Jak to s nimi aktuálně vypadá?
„Kuba Kořenovský se už
po těžkém výronu vrátil do
sestavy, už nějaké zápasy
odehrál. To je náš kapitán,
bez kterého si základní sestavu moc nedokážu představit.
Luďa Knoll musel podstoupit

března místo osmadvacátého. To už
je tři týdny rozdíl, pak bychom museli přípravu začít dříve než koncem
ledna.“
yy Co byste při podzimním
ohlédnutí nejvíce vyzdvihl?
„Myslím si, že je to hlavně kolektiv. Ať
skladba hráčů, nebo kabina, která si
prostě sedla. A noví hráči jsou Konici
oddaní, jsou to často kluci tady z okolí. I David Holub, který dojíždí, řekl,
že lepší partu ještě nezažil. (úsměv)
Marťa Neoral po zranění hodně ožil,
děkoval, že se vrátil do sestavy, že dostal úplně jinou chuť do fotbalu, než
měl v Kralicích. A hned gólem rozhodl. Řekl bych zkrátka, že je základem
dobrá parta, která opravdu funguje. Já
se pak snažím týmu vytvořit podmínky. Kluci mají k dispozici regenerace,
vířivky, sauny, před zápasem občerstvení. Tím disponují možná ve vyšších
ligách, ale ne v I.A třídě. Prostě, zázemí
se snažíme hráčům vytvářet co nejlepší, a ti kluci nám to vrací.“

Nejvíce bych vyzdvihl kolektiv.
Ať skladba hráčů, nebo kabina,
která si prostě sedla. Základem
našich dobrých výsledků je dobrá
parta, která opravdu funguje...

OM@I½M-@OM2GGH<II

„Je to teď vůbec
těžké plánovat,
protože neznáme
termín zahájení jarní části. Jestli se tedy
začne hrát dřív, nebo
nezačne. Doufám, že
FAČR aspoň do konce roku
vydá stanovisko, abychom podle
toho mohli upravit tréninkový plán.
Protože tým musí být nachystaný
jak kondičně, tak mentálně, taky
herně. Je potřeba řešit skladbu
přípravných zápasů. Už mě
některé týmy jako třeba Boskovice a jiné oslovovaly.
Již teď v listopadu a prosinci budu samozřejmě
pracovat na tom, abych
tréninkový
proces
nachystal, abychom
včas byli připravení.
Například se může
stát, že svaz rozhodne
Foto: Michal Sobecký o začátku na desátého

operaci kolene, ale teď už se zapojil
do tréninku, i do nějakého zápasu naskočil. Měl jsem ale obavy, aby návrat
neuspěchal, jsem tedy teď rád, že v nastalé pauze bude mít možnost dát se
stoprocentně dohromady, aby mohl
absolvovat celou zimní přípravu. Tam
to s ním vypadá taky velice dobře,
koleno mu drží. Takže já doufám,
že v zimě naskočí naplno. Snad už si
smůlu vybral. I když už teď v zápasech,
co nastoupil, ukázal, že je taky dobrá
posila. A rozhodně nezklamal.“
yy Co plánujete
na zimní přípravu? Chystáte i soustředění?

[!J>ÁGDGDENH@U<OÁHI@EQîOnÁCJÎNKî>CP hI@NFMÑQµNKJFJE@IJNO

PROSTĚJOV Konice? Veskrze
mladý a běhavý tým, ale také celek,
který dává šanci i svým vlastním
odchovancům. Ne každá obec nebo
město se tímto může pochlubit.
Konice ano. A i zde vidí jeden z trenérů mládeže Miroslav Fajstl důvod
úspěchů týmu. „Áčko je dlouhodobě tvořeno zejména vlastními odchovanci a hráči, které náš skauting

PROSTĚJOV Konec brankáře Jaroslava Vévody mohl být pro Konici pohromou, ale také výzvou
najít jiného opravdu kvalitního
gólmana. Jak se ukázalo, platí
druhý scénář. Konický Sokol se
totiž před sezónou 2020/2021
domluvil s Patrikem Huňkou (na
snímku). Někdejší brankář Kralic
na Hané se přesunul o 30 kilometrů na severozápad a s ním i velké
očekávání, které do něj vedení
týmu vkládalo. Nezklamal, by co
víc očekávání ještě předčil. Aktuálně drží šňůru šesti výher v řadě,
a dokonce i půltuctu vychytaných
nul. Těší se tak přízni realizačního týmu, spoluhráčů i podpoře
diváků a děkuje rovněž přítelkyni. „Snaží se jezdit na každý můj
zápas.“
yy Do Konice jste přišel před sezónou z Kralic na Hané. Co konkrétního stálo za přesunem?
„Hlavním důvodem byl nový impuls do fotbalu a chuť přijít k tomu,
co mě vlastně baví. A to je vyhrávání, což se mi v Konici splnilo. Za
svou kariéru jsem nebyl tak dlouho
spokojený a nikdy jsem nezažil, abychom měli takovou sérii výher. Musím uznat, že jsem sám překvapený,

jindy, pracuje psychika a kdejaká maličkost se může ukázat jako
klíčová. Zatím to vypadá, že Olešnice razí politiku toho, že postoupit
„chce a musí“, kdežto Konice „chce
a může“. I tohle bude důležité,
i když hráči obou týmů se nepochybně už dívají na tabulku.
V každém případě Konice má
(opět) skvěle nakročeno ke splnění
ambiciózního dlouhodobého cíle.
A vzhledem k tomu, že nynější kvalitní kádr nemusí mít navěky, by
byla obrovská škoda pro mužstvo,
kdyby nedošlo na vrchol své výkonosti a nepoznalo své limity.

Å3RNXNXMLSRUHNRUGX3HWUDÿHFKD´

ještě o malý chloupek úspěšnější Jenže Olešnice je na tom ještě o něco
(šťastnější, chcete-li), nebo přesun lépe. Dosud totiž neztratila ani bod
do skupiny. Ten z roku 2019 klubu a zdá se, jakoby jí nic nemělo v cestě
výrazně uškodil. Jak ostatně pro- za postupem do „kraje“ stát v cestě.
rokoval trenér
Snad právě s výjimPetr Ullmann,
kou Sokola.
pro Konici buoba celky může
KOMENTÁØ Nyní
dou zápasy ve
čekat rozhodnutí
skupině „B“,
v podobě toho, zda
kde se nachází mnoho týmů z Pro- se odehrají vzájemné souboje. Postějovska, těžší. Potvrdilo se to. Po kud totiž ani jeden z týmů neztradlouhé době skončila hůře než dru- tí na jaře šťávu, souboj o postup se
há.
smrskne právě pouze na OlešniNyní to vypadá na starý dobrý scé- ci a Konici. Kdo by přitom mohl
nář. Konice totiž hraje suverénně, uspět, to je dost těžké předpovídat.
sbírá body i nuly vzadu a tým šlape. V takových zápasech, více než kdy

PROSTĚJOV Skvěle, i když předčasně, skončil fotbalový podzim pro celek Konice. Tým má nakročeno k tomu mít v posledních letech nejlepší sezónu a šlape. Doposud totiž ztratil jen
dva body, a daří se i herně. Konice v průběhu nedohrané podzimní části opakovaně ukázala, že dokáže vyhrávat. Velkou zásluhu na současných úspěších má Petr Ullmann (na snímku).
Svou horkokrevností dokáže hráče vyburcovat, pečlivě naplánovanými přípravami dostat do kondice i herní pohody, jeho
silnou stránkou se stalo i koučování.

Těsně, ale přece. Postup o úroveň
výš jako by byl pro Konici prokletý.
Přitom když se člověk podívá na výsledky klubu z dlouhodobého hlediska, je to snad poslední meta, která
Sokolu chybí pro to, aby řekl, že je
sezóna úspěšná. Konice je trvale ve
své soutěži jedním z nejúspěšnějších
týmů, pravidelně sbírá umístění těsně pod úplnou špicí tabulky, soupeře
dokáže přehrát a pyšní se poměrně
širokým kádrem. Chybí opravdu jediné, první místo a možnost o vlastním postupu rozhodnout.
Vždy se totiž nakonec objevil jeden
ze dvou faktorů. Buď tým, který byl

Postup?9\VQĘQìFtONWHUìPĢçHY\MtW [!JMJNO@I>DI@CM<EÁQµàFPE@IHDIPOJQ½KJM>@ h

Jestli se Konice něčím aktuálně může chlubit, je to velmi nízký počet inkasovaných
branek. Tým v průměru dostává jen 0,5
branky na zápas, což je skvělé číslo. Pětkrát
za sebou koničtí brankáři vychytali čisté
konto, taky v posledním zápase před přerušením soutěže se jim to povedlo. S tím ale
souvisí i dobrá práce defenzivy, která na své
brankáře nepropouští příliš mnoho střel.
Obrana Konice přitom musela během sezóny být několikrát přeházená kvůli pracovním povinnostem či zdravotním potížím. Ukázalo se však, že i nucené změny se
daří týmu provést tak, aby hra neutrpěla.

Kvalitní defenziva

KONICE Konický celek se trvale řadí
k těm, které myslí vysoko. V I.A třídě
Olomouckého KFS patří ke stabilním
a zároveň nejkvalitnějším týmům, navíc s velmi solidním zázemím. Potvrzuje se to i letos. V prozatím přerušené
sezóně je Konice na druhém místě za
suverénní Olešnicí, na kterou ztrácí dva
body. Týmu se neskutečně daří, držel
dokonce pětizápasovou šňůru bitev,
v nichž neobdržel ani gól. Čím to?

+ODYQøXGUæHWWÛPMVRXY.RQLFLVNURPQË
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připravila sportovní redakce Večerníku

PROSTĚJOV V dnešním vydání jsme se podívali na další
statistiky v nejvyšší okresní soutěži. Zaměřili jsme
přitom na „nejlepší“ sběrače karet a brankáře, kterým se
nejčastěji podařilo udržet čisté konto. Na čele pořadí karet je trojice hráčů s průměrem jedné žluté karty na dvě
utkání. Co se týče červených karet, těm se zatím vyhnula
více než polovina mužstev, jediné Dobromilice ji už viděly dokonce dvakrát. Pořadí brankářů vévodí veterán
Radim Miler z vedoucích Kralic se čtyřmi nulami. Se stejným počtem vychytaných čistých kont se o první příčku
dělí s Lukášem Dokoupilem z Vícova.

lOXWÅNDUW\

5

1. Michal Tomek (Nìmèice)


4.



Jan Václavík (Dobromilice) 5
5RPDQ+\zË½O 9ÙvRYLFH 
František Hanák (Vrahovice) 4
.RXNDO.ULVWL½Q 9ÙvRYLFH 
3UXFHN'DYLG 9ÙvRYLFH  
Jakub Kratochvíl (Dobromilice) 4

Èervené karty
1. Dobromilice
(Blumenstein, Kratochvíl)
3. Nezamyslice (Pavelka)
 'UzRYLFH 6UEHQÙ 
Vrahovice (Vitásek)
Plumlov „B“ (Kotlán)
Nìmèice (Chmelaø)

2
1

1
1
1

Èistá konta
1. Radim Miler (Kralice „B“)
Lukáš Dokoupil (Vícov)
=E\QÈN/Rvy½N 'UzRYLFH 
4. Adam Kopøiva (Nìmèice)
Ondøej Chmelaø (Nìmèice)
Martin Grulich (Ptení)

4

2
2
2
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PROSTĚJOV I když se na
podzim stihlo odehrát pouze
deset kol a zbytek první poloviny sezóny Přeboru OFS
Prostějov-II. třídy 2020/2021
je přesunut na jaro, na fanoušky čekala řada velmi zajímavých zápasů, které musely bavit. Pár z nich si nyní detailněji
rozebereme. Nejde pouze
o důležité zápasy a rozhodující body, ale také o různé zajímavosti a perličky. I těch totiž
za deset kol byla celá řada.

Jan FREHAR
FC Kralice na Hané „B“
6RNRO'UzRYLFH

3:1

Předposlední prázdninový víkend
nabídl důležitý souboj o čelo tabulky okresního přeboru. Do kralického areálu zavítaly Držovice a chtěly
se pokusit obrat domácí družinu
o body. Start do zápasu se jim vydařil, když se během první desetiminutovky prosadil nejlepší střelec
celé soutěže Bross. Pak ale veškerou
iniciativu převzal soubor trenéra
Navrátila a ještě během první půle
skóre otočil. Na začátku druhé půle
navíc přidal další branku a důležité
vítězství na cestě za podzimním půlmistrem bylo na světě.
Sokol Vrahovice
FC Dobromilice

5:4pk

V pátém kole se odehrála velmi zajímavá bitva se spoustou branek ve
Vrahovicích, kam přijelo mužstvo
Dobromilic. V prvním poločase se
nejprve do vedení dostali domácí,
po půlhodině bylo ale skóre nakloněno na stranu hostů. Chvíli před
odchodem do šaten ale srovnal Bukovec. Zajímavá první půle ukázala,
že se mají fanoušci ve druhé na co
těšit. To, co však přišlo během poslední desetiminutovky, asi nikdo

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

nečekal. Domácí si vzali vedení zpět
hned z kraje druhé půle a nejtěsnější
náskok drželi až do dvaaosmdesáté
minuty. V ní ovšem potrestal chybu
obrany hostující Richter a srovnal na
tři tři. Zápas směřoval k penaltám,
ale Blumenstein si nešťastně tři minuty před koncem srazil míč do své
sítě a domácím k třem bodům nic
nechybělo. Jenže obrana Vrahovic se
nepoučila z předchozí chyby a v poslední sekundě dala možnost Richterovi, který nezaváhal a srovnal stav
zápasu. Na penalty se bodu navíc
domácí dočkali.

K té se pro překvapení obecenstva
i hostujícího celku postavil brankář
Radim Miler a nutno říct, že proměnil s naprostým přehledem a mohl se
spoluhráči oslavit nejen tečku za vítězstvím a vstřelený gól, ale také čisté konto. K penaltě se chystal Miler
i v zápase s Vrahovicemi, tam ho ale
trenér Navrátil nepustil. „Domlouvali jsme se už na tréninku, že pokud
to situace dovolí, může si jít Radim
penaltu kopnout. Všichni víme, že
jeho technika je vynikající. Mohl si
tak užít svou chvíli slávy,“ prozradil
lodivod Kralic Petr Navrátil.

FC Kralice na Hané „B“
Sokol Vícov

Haná Nezamyslice
TJ Tištín

3:0

V průběhu pátého kola se udál zajímavý moment také v Kralicích.
Místní rezerva si šla po velmi vydařené první půli za vítězstvím. Domácí drželi po celou druhou půli
dvoubrankové vedení. Deset minut
před koncem si domácí šli za třetí
brankou, ale za záchrannou brzdu
zatáhl stoper Vícova a sudímu nezbylo nic jiného než nařídit penaltu.

11:1

Jeden z nejtěžších dnů tištínské kopané vůbec. V osmém kole zavítali
muži okolo trenéra Oulehly do nedalekých Nezamyslic, kde během
letošního podzimu hráli i domácí
zápasy. Derby obvykle nemá favorita
a ani zde tomu nebylo jinak. Domácí
ale s hosty zcela zametli a rozebrali je
neskutečnými jedenácti brankami.
Tento den budou chtít jistě všichni

v Tištíně co nejdříve zapomenout.
Nezamyslice naopak znovu ukázaly, že návrat do okresu myslely zcela
vážně.
Sokol Urèice „B“
Sokol Plumlov „B“

6:8

Poslední desáté kolo podzimní sezóny se už muselo obejít bez fanoušků.
Ty určitě mrzelo, že tak nemohli být
svědky neskutečné přestřelky v Určicích. Rezervy domácích a Plumlova
ukázaly, že spíše než obrana je baví
útočit. Po první půli na tom byli lépe
hosté, kteří šli do kabin s tříbrankovým polštářem. Během druhé půle
se však domácí zvedli a stahovali
ztrátu, jenže vždy když se k hostům
přiblížili, inkasovali další branku.
Druhou půli nakonec o jedinou
branku vyhráli, ale na otočení skóre
to nestačilo a poslední zápas podzimu tak nabídl neskutečných čtrnáct
branek, u kterých scházeli pouze
diváci. „Brankáři se dneska rozhodli,
že mají zákaz chytat míče rukama,“
glosoval dění trenér hostující rezervy Radek Bureš.

Jarní boje začnou dřív! Å3RNXNXMLSRUHNRUGX3HWUDÿHFKD´
Krajský fotbalový svaz
projedná návrat na trávník

PROSTĚJOV Koronavirová opatření utnula po deseti kolech i krajské soutěže ve fotbale. A prakticky
hned se začalo řešit, jak postupovat dál. Vždyť z podzimního
programu nebyla odehraná celá
třetina. Nabízelo se samozřejmě
více variant, například vložené zápasové středy nebo také prodloužení sezóny až do července. Hlavní tíha rozhodování však zůstávala
a nadále zůstává na Krajském fotbalovém svazu v Olomouci.

Michal SOBECKÝ
Termín začátku jarní části soutěže
je přitom pro týmy důležitý. Podle
něj totiž ladí přípravu. Na rozhodnutí, kdy začne, tak netrpělivě čekají například v Čechovicích. „Proslýchá se, že se začne o dva týdny
dříve. Takže místo abychom začali
přípravu v únoru, posuneme začátek taky o dva týdny,“ poznamenal
trenér Čechovic Lukáš Koláček.
A tuto možnost následně potvrdil
předseda KFS Olomouc Stanislav
Kaláb. „Takový scénář na stole je,
STK to zpracovalo a my to budeme
projednávat na výboru začátkem
prosince,“ uvedl pro Večerník.
Pro týmy by to byla velká novinka,
drtivá většina z nich nedisponu-

je umělou trávou. Kromě Konice nebo také prostějovské Hané.
„Možná menší výhoda pro nás to
je, ale nijak bych to nepřeceňoval.
My mnohem raději hrajeme na
přírodní trávě,“ uvedl trenér i předseda klubu Daniel Kolář. „Asi jiná
možnost není. A je pro nás lepší začít dříve než vkládat zápasy do týdne. Pokud bude takto rozhodnuto,
musíme to respektovat. Je to asi
nejlepší řešení ze všech špatných,
která se nabízela,“ dodal na adresu
začít se zápasy už někdy po půlce
února.
Dokonce bez ohledu na to, kdy soutěž začne, hodlají přitom některé
týmy trénovat dříve. „Příprava bude
muset začít dřív a budeme muset
být tvrdší,“ konstatuje třeba plumlovský trenér, kterého čeká nelehká
záchranářská práce.
A jakou šanci dřívějšímu startu
soutěží dávají vůbec na samotném
svazu? „Myslím si, že je to dobře
v souvislosti s dohrávkou kol, která
nebyla dohraná na podzim. A pokud bude počasí, nic tomu nebrání.
Dokonce uvažujeme, že bychom
jako krajský fotbalový svaz na provoz umělek převzali i část nákladů,“
slibuje na dálku klubům Stanislav
Kaláb.
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>>>dokončení ze strany 36
yyJak vás hráči v Konici přivítali?
„Velmi pozitivně a přátelsky. Je to tým,
který má velkou sílu a ambice postoupit. Kolektiv funguje na sto procent a je
v něm řada kvalitních hráčů, kteří by
mohli mířit výše, ale ukazují týmové
srdce, které tluče pro Konici. Veškerou
pohodu týmu dodává vedení, které dělá
vše pro to, aby hráči měli nadstandardní podmínky. Který tým v I.A třídě se
může pochlubit umělou trávou a také
vnitřními prostorami vybavenými posilovnou, saunou a ´whirpoolkou´?
V Konici skvěle odvádí svou práci trenér Ullmann, který je někdy přísný, ale
férový. Vždy dokáže naladit tu správnou
atmosféru a udělat si i srandu z některých hráčů. Ale následně přepnout
a navnadit nás do zápasu.“
yy Jaké jste si před příchodem dával
osobní cíle?
„Cílů bylo více. V první řadě jsem chtěl
zkusit zase něco jiného a nového. Dále
najít chuť do fotbalu a zapracovat na své
co nejlepší formě. Následně jsem měl
a mám ambici pomoci Konici udělat
vše pro to, aby se postoupilo.“
yy Ale v týmu se zatím o postupu
moc nemluví?
„Mluví i nemluví... Trenér Ullmann
řekl, že jsou jasné cíle postoupit. Ale
máme pokoru před Olešnicí, která

prokazuje, že má hodně velkou kvalitu. Tak bychom to zase nechtěli zakřiknout.“
yy Když jste předtím naťukl trenéra
Ullmanna, jedná se spíše o energický
a „divočejší“ typ trenéra. Vyhovuje
vám tento styl koučování?
„Ano, to je pravda. Ale v kabině je to
super člověk, který dělá vše pro to, aby
se vyhrávalo a vše mělo nějaký řád. Tréninky má připravené, ale někdy dlouhé.
(úsměv) Zato však vždy ve vysokém
tempu a se zapojením všech hráčů.
Doposud musím říct, že mi jeho vedení
sedí. I když má nějaké mouchy. Třeba
fandění Barceloně.“ (smích)
yy Zmínil jste Olešnici a souboj
s tímto celkem o prvenství v soutěži.
Chtělo by se vám vůbec do takového
zápasu, pokud by měl být bez diváků?
„Na zápas s Olešnicí jsem se nesmírně
moc těšil, byla by to největší prověrka v soutěži. Zde by se ukázalo, kdo si
ten postup zaslouží. Tento duel by si
zasloužil diváckou kulisu, protože byl
v hledáčku spousty fotbalových fanoušků. Věřím, že stadion by byl zcela
vyprodán. A diváci by hráče burcovali
k ještě lepším výkonům. Mrzí mě, že se
zápas neodehrál. Poctivě jsme se na něj
připravovali. Bylo by to pro nás takové
menší El Clasico!“ (úsměv)
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PLOVDIV, PROSTĚJOV Od středy do neděle uplynulého týdne
probíhalo v Bulharsku mistrovství Evropy v dráhové cyklistice. Své
zastoupení tam měl i tým z Prostějova SKC TUFO PARDUS, který
reprezentoval jednadvacetiletý Daniel Babor. Nejlepšího umístění dosáhl specialista na vytrvalostní disciplíny hned první den
šampionátu, kdy bral ve vylučovacím závodě krásné páté místo.
O den později ve své nejoblíbenější disciplíně scratchi obsadil
čtrnácté místo. Včera šampionát zakončil společně s Rugovacem
osmým místem v madisonu na padesát kilometrů.

Jan FREHAR
Každý ze závodů se odvíjel pro
mladého jezdce jinak. S působením
svého zástupce však panuje v týmu
spokojenost, což potvrdil také
sportovní manažer prostějovského oddílu. „Zářná chvilka přišla ve

vylučovacím závodě. Ve scratchi to
pojal Dan velmi aktivně, ale bohužel neměl štěstí na ten správný únik
a v závěru už mu trošku došly síly pro
spurt a závěrečné boje v posledních
kolech. V neděli ještě jeli s Denisem
Rugovacem madison, kde obsadili
osmé místo. Neměli žádnou ztrátu

kol a získali i nějaké body, takže určitě musí panovat spokojenost,“ prozradil Michal Mráček.
Nutné je také připomenout, že prostějovský cyklista se připravoval více
na mistrovství světa do 23 let a elitní
šampionát byl pro něj pomyslnou
třešničkou za podařenou sezónou.
„Mezi oběma akcemi byla pauza
necelého měsíce, takže nebylo příliš
času potrénovat a šlo spíše o to Dana
připravit po psychické stránce a nechat ho odpočinout. Určitě se však
v nabité konkurenci neztratil a ukázal, že jeho potenciál je opravdu velký,“ dodal Mráček, který je také rád,
že i pro příští ročník zůstává Babor
právě v prostějovské stáji.

Foto: Internet
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PROSTĚJOV Nemalý cíl si dal před časem Ladislav Kučírek z Dřínova. Rozhodl se přihlásit na spojené mistrovství České a Slovenské republiky v šipkách. To se letos, vzhledem ke koronaviru, konalo on-line. I tak ale šlo o prestižní záležitost a možnost popasovat se
nejen s rekreačními hráči. Někdejší hráč Pavlovic u Kojetína se tak
představil minulý víkend v pětičlenné základní skupině. Cíle? Užít
si to. „Je mi jedno, kolikátý skončím. Cokoli lepšího než páté místo
bude úspěch,“ nechal se slyšet Kučírek před samotný kláním.
S výsledkem nakonec mohl být den,“ popsal Kučírek. Celkově je za
spokojený, skončil totiž čtvrtý. Až zkušenost spokojený. Při ohlédnutí
do posledního zápasu ovšem bojo- ovšem uznává, že na turnaji, v němž
val ve skupině o druhé místo. „Po- jednou vyhrál, mohl zaházet i lépe.
.CFKUNCX -WéÊTGM O¾ \C UGDQW \MWwG kud bych v posledním zápase vyhrál „Když se zpětně vrátím k zápasům,
PQUVUOKUVTQXUVXÊOèGUMÆC5NQXGPUMÆ a měl lepší průměr na tři šipky, tak tak uznávám, že se dalo uhrát více.
TGRWDNKM[XwKRM¾EJ
se dalo postoupit ze třetího místa. Chce to lepší přípravu, klid a sou
(QVQCTEJKX.-WéÊTMC Ale takové průměry neházím každý středění. Šipky jsou hlavně o hlavě.“
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Kučírek, který je známý také organizováním turnajů v malé kopané, kam jezdí rovněž fotbalisté
z Pavlovic a Klenovic, pak na dálku
poděkoval všem známým za podporu. „Chtěl jsem jim ten zážitek
z on-line zápasu zprostředkovat
živě. Něco se povedlo více, něco
méně. Občas jsem si před zápasem
připadal více jako počítačový expert než šipkař. Bohužel si myslím,
že to mělo i vliv na můj výkon,“
konstatoval. Přesto je ale za možnost účasti rád. A už nyní plánuje,
že za rok se mistrovství také zúčastní.
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PROSTĚJOV Naprosto ve stínu
současného boje proti koronaviru
zůstal v České republice význam
sportování a pohybu. Ano, profesionálové už mohou normálně
trénovat i hrát zápasy – ale co
všichni ostatní včetně dětí a mládeže? Ti ostrouhali dva měsíce na
jaře a další kráter do jakékoliv snahy o zdravý životní styl jim hodila
současná covidová stopka, která
hrozí ještě delším trváním.
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sportovat způsobí právě u mladých
nenapravitelné škody,“ říká Kremla
pravdivě.
Pro zajímavost přinášíme několik úryvků ze starého sokolského
textu.
„Za nejdůležitější úkol tělesné výchovy sokolské v přítomné době považujeme výchovu dorostu mužského i ženského. Kde cvičení mládeže
dosud nebylo zavedeno, budiž usilováno o jeho zavedení, kde upadlo,
budiž obnoveno.“
„Povznesení tělesné výchovy mládeže budiž věnována péče co největší.
Nutno zavésti povinnou lékařskou
prohlídku mládeže při vstupu do
cvičení a usilovati, aby výsledky tělovýchovné práce odborně připravených cvičitelů byly zjišťovány lékaři
k tomuto úkolu odborně a tělocvičně připravenými.“

„Vedle osvědčených způsobů, jimiž až dosud byl dorost pro cvičení v Sokole získáván a v něm
udržován, jest třeba věnovati pozornost všem prostředkům tělovýchovným, které jsou v souladu
s vrozenými zálibami a potřebami
mladého člověka.“
„Cílem sokolské výchovy mládeže
budiž vůbec péče o stejnoměrné vypěstění všech tělesných i duševních
stránek jak mladého hocha, tak i dívky. Samostatnost správného úsudku,
hloubka i bohatství citové, zejména
citu sociálního, který překlenuje rozdíly třídní a vede k bratrství a pospolitosti. Posléze i vědomí povinnosti
a odvaha k dobrému činu nechť jsou
cílem výchovy dorostu.“
Mají o tomhle alespoň trochu povědomí vrcholní politici, kteří rozhodují o našich životech?

20110911702
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ří s plošným zákazem veškerého
sportu spíš k výjimkám jak v rámci
Evropy, tak celého světa. „Už před
nástupem koronaviru byly velké
problémy s tím nejen přivést děti
a mládež k pravidelnému pohybu,
ale hlavně je pak u zdravého způsobu života dlouhodobě udržet. Za
současné situace bude taková snaha
ještě mnohem obtížnější,“ trápí se
aktuálním stavem Jiří Kremla, čestný předseda korfbalového oddílu
SK RG Prostějov a bývalý šéf sportovních komisí Olomouckého kraje
i města Prostějova.
Aby dokumentoval, nakolik je pohybová zdatnost lidstva nemálo stěžejním tématem, poskytl Večerníku
cennou archivní ukázku z usnesení
sjezdu České obce sokolské v roce
1924. „Už Sokolové skoro před sto
lety věděli, jak je pohyb pro člověka
důležitý. V téhle době se na to dost
zapomíná a nejen já mám obavy, že
momentální opakovaná nemožnost
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Elitní parašutista Dukly Prostějov Oldřich Šorf o své kariéře
i specifikách letošní sezóny ovlivněné koronavirem

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Marek
SONNEVEND
yy V době covidové jste přišli
o všechny letošní závody kromě
mistrovství republiky. Jak jste se
s tím vyrovnávali?
„Docela jsme si odpočinuli od zdlouhavého cestování, což byl takový příjemný bonus. Ale jinak člověka samozřejmě netěší, když na něco trénuje
a ono se to pak vůbec nekoná. Parašutismus je naše povolání, máme skákat a vyhrávat. Místo toho nám postupně zrušili nebo odložili na příští
rok veškeré mezinárodní akce včetně
těch nejdůležitějších, což bylo samozřejmě demotivující. Přesto jsme se
snažili normálně pokračovat v přípra-

vě, pokud to hygienické podmínky
umožňovaly. Kromě několika týdnů
na začátku sezóny to vycházelo, teď
v závěru jsme společně trénovali až
do opětovného zavedení přísnějších
opatření.“
yy Jedinou uskutečněnou soutěží
2020 bylo zmíněné MČR. Vyšlo
podle vašich představ?
„Závodilo se v dost těžkých podmínkách, ve Strakonicích to s větrem
bývá vždycky složitější. Proto výsledky v počtu trestných centimetrů
nebyly pro nikoho světové, ty centimetry naskakovaly všem hodně.
Někteří to ale zvládli o něco líp než
ostatní, díky tomu zvítězili a získali
další medaile. Mně osobně se víc
dařilo v akrobacii, naopak přesnost
přistání nebyla nic moc, na můj vkus
jsem trestných centimetrů nasbíral
až příliš. Ani elektronické zařízení mi
občas nepřálo.“ (úsměv)
yy Doufali jste během roku, že
aspoň některé mezinárodní závody proběhnou?
„Armádní mistrovství světa v Rakousku odložili na příští rok velice
brzy, s civilním světovým šampionátem v Rusku to dopadlo stejně o několik týdnů později. A pak se postupně rušily jednotlivé díly Světového
poháru, s čímž člověk za celkové globální situace s koronavirem tak nějak počítal. Jak už jsem řekl, je určitě
nepříjemné přijít vlastně o všechny
závodní vrcholy během celé sezóny,
ale že bychom kvůli tomu vyloženě
truchlili, se říct nedá. Bylo potřeba
to brát jako realitu, zvlášť když na
soutěže v klasickém parašutismu se

vizitka
OLDŘICH ŠORF
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✓ narodil se 17. října 1980 v Jablonci
nad Nisou
✓ parašutista ASO Dukla Prostějov
v klasických disciplínách
✓ s rodinou momentálně žije v Pivíně
✓ s parašutismem začínal ještě jako teenager
v Liberci, intenzivněji věnovat se mu jal
na základní vojenské službě v tamní Dukle
✓ do Prostějova se přesunul roku 2001, od té doby působí v místním Armád
ním sportovním oddílu coby voják z povolání
✓ od sezóny 2005 objížděl závody Světového poháru, v roce 2009
se premiérově zúčastnil mistrovství světa a hned pomohl vybojovat zlato
v družstvech
✓ na světových i evropských šampionátech už získal mnoho medailí týmo
vých a několik individuálních, největším úspěchem je titul absolutního
mistra světa v jednotlivcích 2018
✓ dokázal vyhrát mezi jednotlivci už i závod Světového poháru
na přesnost přistání
✓ má středoškolské vzdělání
✓ je ženatý, má dvě děti
zajímavost: pochází z parašutistické rodiny, jeho rodiče se seznámili
v rámci seskoků na letišti v Liberci

normálně sjede okolo dvou stovek
závodníků z celého světa plus doprovod a riziko nakažení by za takových podmínek prostě existovalo.
Nemluvě o testování, které je finančně dost nákladné a znamenalo by
peníze vydané navíc. Tohle vše organizátoři zohlednili a radši soutěže
nepořádali, my jsme se s tím museli
vyrovnat.“
yy A užít si tím víc rodiny?
„Ano, tohle bylo pozitivní. Jak se
říká, všechno špatné je i k něčemu
dobré. Hlavně jaro jsme prožili nezvykle doma, když se od půlky března až do konce dubna nesmělo skoro nic a každý jsme trénovali doma
individuálně. Normálně vždy vycestujeme hned začátkem jara někam
do zahraničí na soustředění, většinu
času pak trávíme mimo domov. Letos to bylo úplně jinak a poprvé po
deseti letech jsem viděl tady doma
kvést stromy. (směje se) Fajn zážitek,
pochopitelně i ten čas navíc strávený
s rodinou.“
yy Nemrzí přece jen, že jste coby
sportovec ve své vrcholné výkonnosti přišel o celou jednu sezónu?
„Člověk by se měl asi zabývat jen
tím, co může ovlivnit. A s rušením
závodů zkrátka nic neudělám, proto se současnou situaci snažím brát
jako fakt, netrápit se tím a nehysterčit. Navíc obě mistrovství světa byla
jen odložena na příští rok a uskuteční se. Tedy snad, pokud se covid podaří do té doby dostat pod kontrolu.
Jestli ano, můžu to za letošní sezónu
aspoň trochu dohnat v té další. Uvidíme však, jak na tom kdo bude výkonnostně po tak dlouhé soutěžní
pauze. Výsledky můžou být dost jiné
než před přestávkou, třeba se to nahoře úplně přesype.“
yy V Dukle Prostějov, potažmo
reprezentaci České republiky je
vás špičkových závodníků celá
řada. Jak to máte se vzájemnou
rivalitou?
„Třeba Jirka Gečnuk se pohybuje
na tom nejvyšším mezinárodním levelu nějakých dvacet let,
já jsem se tam dotáhl posledních pět roků, patří tam i další kluci, například Hynek Tábor nebo Libor Jiroušek.
Ale já osobně vůči
nim nepociťuju rivalitu absolutně žádnou.
Podstatné v našem
sportu je, že individuální výsledek
vždycky vychází
z týmové soutěže,
kde skáčeme jeden
za druhého, navzájem si přejeme, aby

se i ostatním z našeho družstva dařilo. Je to v našem vlastním zájmu,
kromě toho si vzájemně fandíme
tak nějak přirozeně. Jsme parťáci
a kamarádi, byl by nesmysl všechno

levelu, ten pak prodávat na nejdůležitějších závodech. Někdy to vyjde
líp a jindy hůř, takový je sport. Zvlášť
v parašutismu hodně záleží i na povětrnostních podmínkách a člověk

potřebuje taky štěstí. Jako podstatné
však určitě vidím hlavně to, abychom
od příštího roku mohli zase normálně soutěžit a ne pořád řešit, co nám
dovolí či nedovolí koronavirus.“

Jako podstatné určitě vidím hlavně to,
abychom od příštího roku mohli zase
normálně soutěžit a ne pořád řešit, co
nám dovolí či nedovolí koronavirus...
kazit přehnanou rivalitou. A za sebe
musím říct, že mám radši týmové
medaile, sdílená radost je prostě
lepší. Proto nejraději vzpomínám na
svůj úplně první světový šampionát
2009 v Lučenci, kde jsme hned
dokázali vyhrát soutěž družstev.
To byla pro mě obrovská euforie,
nezapomenutelný zážitek.“
yy Předloni jste se stal i absolutním mistrem světa mezi jednotlivci. Cílem do dalšího pokračování
kariéry je tedy udržet se co nejdéle na vrcholu?
„Asi tak nějak. Pracovat na sobě trvale v přípravě, sázet na osvědčené
tréninkové postupy a snažit se zůstávat na nejvyšším výkonnostním
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Foto: archiv O. Šorfa
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PROSTĚJOV Díky Armádnímu
sportovnímu oddílu Dukla se právě v Prostějově dařilo a stále daří
generovat světově špičkové parašutisty v klasických disciplínách.
Nedávno Večerník přinesl povídání s velezkušeným Jiřím Gečnukem, na něž dnes navazujeme rozhovorem s příslušníkem o něco
mladší generace. Přesto tento fakt
je Oldřich Šorf (na snímku) už několik let členem absolutní mezinárodní elity, individuálním i týmovým mistrem světa či vítězem
závodu Světového poháru. Letos
si však kvůli koronaviru soutěžně
zaskákal bohužel jen minimálně.
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„Ve výkonnostním a amatérském sportu
je to teď hlavně o vůli sám na sobě makat,“
říká kouč HK David Ševčík
PROSTĚJOV Vynikající vstup do aktuální druholigové sezóny
měli házenkáři TJ Sokol Kostelec na Hané HK, když nejprve zdolali Maloměřice B 31:24 a poté smetli silné Velké Meziříčí 41:30.
Leč další dva zápasy jim byly odloženy, následně došlo kvůli šíření
covid-19 k zastavení veškerého sportu v České republice. Což kromě uvolnění činnosti profesionálů nadále trvá.

Marek SONNEVEND
„My jsme do soutěže odstartovali opravdu skvěle a můžeme jen
litovat, že nás koronavirus ve výborném rozletu tak přibrzdil. Ale
nedá se bohužel nic dělat, závažnost
zdravotní situace je potřeba respektovat. A počkat, až bude možné
znovu plošně sportovat,“ konstatoval hlavní kouč kosteleckého týmu
David Ševčík.
Příprava jeho svěřenců probíhá od
12. října pouze individuálně. „Momentálně je všechno o tom, jak kdo

přistupuje sám k sobě. Já věřím, že
většina kluků našeho mužstva neztrácí chuť ani motivaci udělat každý
den něco pro své tělo, fyzicky se udržovat. Tenhle přístup je samozřejmě
individuální člověk od člověka, záleží především na chtění, vůli i možnostech na sobě pravidelně makat,“
odtušil Ševčík.
Dobře ví, o čem mluví, neboť je bývalým špičkovým plejerem se zkušenostmi z extraligy ČR i nadnárodní
interligy. „S hráči jsme průběžně
v kontaktu přes messenger na facebooku, kde máme svou skupinu.

Občas jim tam něco napíšu, kluci
reagují a ve většině případů věřím, že
v rámci možností opravdu kondičně
pracují. Přesto je zřejmé, že po tak
dlouhé pauze někdo naskočí zpátky
do společné přípravy v lepším stavu
a někdo v horším. Bylo to tak v létě
po jarní přestávce, s podobným průběhem musíme počítat i teď,“ je si
Ševčík vědom reality.
Ta momentálně vypadá tak, že restart výkonnostních sportovních
soutěží v tuzemsku nastane s největší pravděpodobností až po novém
roce, ne dříve. „Říkal jsem to už
v říjnu, že nechci být špatným prorokem, ale že podle mého názoru
si do Vánoc nezahrajeme. Určitě je
dobře, že vláda povolila aspoň profi
soutěže, u nás amatérů to ještě nějaký čas logicky potrvá,“ pravil Ševčík
smířeně.

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Osobně nemá nijak přesnou konkrétní představu o tom, kterak naložit s přerušenou 2. ligou mužů JM
2020/21. „To je otázka na vedení svazu, jak vymyslet pokračování nižších
českých soutěží. Aby se stihly odehrát

komplet celé, muselo by se asi začít
hned v lednu a potom jet nepřetržitě
až do konce května. To však jen teoretizuji, záleží na případném rozvolňování hygienických opatření a na následném rozhodnutí zodpovědných

LINEC, PROSTĚJOV V dalším
vylepšování svého žebříčkového
postavení pokračovala tenistka
Barbora Krejčíková i na turnaji
v Linci. V Rakousku došla až do semifinále, v němž po bitvě prohrála
s nasazenou jedničkou Arynou Sabalenkovou z Běloruska. Přesto se
posunula na 65. příčku na žebříčku
WTA.
„Nečekala jsem, že bych se mohla dostat do semifinále. Je to úplně úžasný
výsledek. První dva zápasy byly velmi
těžké, ten druhý jsem mohla i prohrát, takže už jsem klidně mohla být
doma,“ hodnotila své rakouské vystoupení Krejčíková.
Po posledním utkání proto nebyla
příliš zklamaná, protože prohrála
s tenistkou, která se na konci sezóny
dostala do skvělé formy. „Beru to tak,
že jsem hrála s tenistkou, která je teď
jednou z nejlepších. Lítaly na mě servisy, které měly rychlost 195 kilometrů za hodinu. Něco takového čekám
spíš od kluků. Nicméně jsem ji třikrát
brejkla, takže se nemám za co stydět,“
poznamenala tenistka, která je jinak
se svými letošními výkony spokojená.

„Sezónu beru jako velice povedenou.
Víc jsem z ní vymáčknout nemohla.“
V Linci se představila také Kateřina
Siniaková, která doplatila na těžký los.
Svůj zápas 1. kola se čtvrtou nasazenou Ruskou Alexandrovovou začala
ztrátou podání a úvodní set už nezachránila. Do druhého sice vstoupila
brejkem, koncovku sady ale nezvládla. V osmém gamu přišla znovu o servis a soupeřka už zápas nepustila.
Prostějovský talent Jiří Lehečka tentokrát nezazářil, když na challengeru
v Bratislavě vypadl hned v prvním
kole.
(lv)

lidí. V našem případě jsem přesvědčený, že se ke společným tréninkům
vrátíme okamžitě, jakmile to bude
možné. Chlapi se snad hodně těší, až
si konečně budou moci zase zahrát
házenou,“ doplnil David Ševčík.

Krejèíková
se
v
Linci
Basketbalistky SK K2
GRVWDODDçGRVHPLILQiOH
VODYtWőLYìKU\
6ROLGQË]Dê¿WHN]DVWDYLONRURQDYLUXV

PROSTĚJOV Velmi dobrý úvod
do sezóny zaznamenaly prostějovské basketbalistky. Hráčky
sdružené pod hlavičkou SK K2
Prostějov mají za sebou už tři výhry z celkových čtyř zápasů. Dosud prohrály pouze žačky U14,
ovšem velkým rozdílem – rozdrtil
je Hradec Králové. „Prohra není
překvapením, ale mysleli jsme, že
dostaneme pod sto bodů. To se
bohužel nepodařilo,“ uvedl předseda basketbalové sekce klubu
Bohdan Hnízdil.

V dalších utkáních už ale byly prostějovské basketbalistky úspěšnější.
Hráčky U15 mají za sebou už čtyři
mače, tři z nich vítězné. Nejprve
porazily Ostravu 64:53, v dalším
kole zase smetly Havířov poměrem
87:52. Díky třem výhrám jsou v tabulce druhé. Kadetky zase uhrály
proti Hradci Králové výsledek 72:55.
„Proti kadetkám stál asi nejsilnější
soupeř v soutěži. Přesto naše holky
vyhrály. Ale celkově se dá u všech
týmů říct, že až další kola ukážou,“
uvedl dále Hnízdil. V dalších dvou

zápasech si kadetky připsaly výhru
a prohru. Víc toho kvůli koronavirové uzávěře nestihly.
Už na začátku sezóny, před samotným ukončením všech soutěží, však
několik zápasů odpadlo. Podobně
jako loni, kdy hned dva týmy basketbalistek přišly kvůli předčasnému
ukončení soutěží o možnost postoupit do extraligy. „Bohužel bylo přesunuto utkání se Žabinami Brno. Snad
se soutěže nějak odehrají a nebude
to jako na jaře,“ doufá šéf ´kádvojky´.
(sob)

REDAKCE

35267ħ-296.e+29(Ġ(51Ì.8

MUŽI
Bratislava – ITF challenger
Dvouhra – 1. kolo: Lehečka – Viola
(Itálie) 6:2, 4:6, 6:7.

ŽENY
Linec – WTA Tour
Dvouhra – 1. kolo: Krejčíková – Tanová (Francie) 6:3, 5:7, 6:2; Siniaková –
Alexandrovová (4-Rusko) 3:6, 4:6. 2.
kolo: Krejčíková – Minnenová (Belgie)
5:7, 7:6 (9:7), 6:4. Čtvrtfinále: Krejčíková – Sasnovičová (Bělorusko) 6:3,
6:1. Semifinále: Krejčíková – Sabalenková (1-Bělorusko) 5:7, 6:4, 3:6.
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VEČERNÍKU TESTY, TRÉNINK, ZÁPAS. A POŘÁD DOKOLA
PROSTĚJOV V hodně zvláštním „valčíkovém“ rytmu jedou
v posledních dnech profesionální sportovci, což se pochopitelně týká také basketbalistů. Mezi tréninky a zápasy si musí
vyhradit čas na testování na koronavirus, aby splnili hodně
přísné vládní nařízení týkající se restartu nejvyšších soutěží.

FRANTIŠEK VÁÒA

Stoprocentní úspěšností trestných hodů a pěti
asistencemi se prezentoval na palubovce Brna
křídelník Olomoucka, se sedmnácti body nejlepší střelec svého týmu. Snažil se o rychlý přechod do útoku a díky tomu si vykoledoval čtyři
fauly. Měl více než poloviční úspěšnost při zakončení za dva body. Škoda jen, že se mu příliš nedařilo při střelbě z dálky, když proměnil
pouze jednu trojku.

DOMINIK
ŠTĚPÁN

Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„Je to logisticky docela náročné, ale
musíme si s tím poradit. Chceme
hrát a jiná cesta neexistuje. Všichni
věříme, že tato situace nebude trvat
déle než několik týdnů a vše se uklidní,“ přeje si společně s celým týmem
sportovní manažer BK Olomoucko
Michal Pekárek.
Hned dvojí napětí prožívali hráči
i realizační tým především ve čtvrtek

7
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RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Dohnal dal první
ligové body
Brno (lv) – Duel Olomoucka s Brnem přinesl také nasazení hned několika mladíků do sestav na obou
stranách. Přes osm minut odehrál za
hanácký výběr šestnáctiletý mladík
Pavel Dohnal a vůbec si nevedl špatně. Dokonce se zapsal mezi střelce,
když proměnil jeden ze dvou pokusů za tři body. Zaznamenal své první
body v Kooperativa NBL a přidal
i jeden doskok. V brněnském dresu se debutu dočkal sedmnáctiletý
pivotman Ondřej Husták a více než
osm minut odehrál také o rok mladší
Jakub Nečas. Domácí basketbalisté
se ale, na rozdíl od Dohnala, mezi
střelce nezapsali.

Po Turech èekají
Medvìdi
Prostějov, Kolín (lv) – Třetí zápas
v rozmezí šesti dnů odehrají basketbalisté BK Olomoucko v Kolíně
v rámci 10. kola Kooperativa NBL. Vyrazí do Polabí, kde na ně budou již tuto
středu 18. listopadu čekat od 17:45
hodin kolínští Medvědi. „Bude to hodně náročné, protože nemáme čas na
regeneraci. Navíc Kolín bezprostředně
po návratu na palubovku ukázal, že je
v dobré formě. Na půdě Nymburka
vyhrál poločas a prohrál pouze o deset bodů,“ řekl kouč BK Olomoucko
Predrag Benáček. „Kolín táhne Číž,
Skinner, Novotný nebo Machač. Jsou
nebezpeční na každém postu,“ míní
Bekáček.
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před pátečním utkáním v Brně. Testy se musely dopředu objednat ještě
ve chvíli, kdy nejvyšší domácí soutěž
ještě neměla potvrzeno, že se vůbec
obnoví. Rozhodnutí hlavní hygieničky padlo přibližně třicet hodin
přes zahajovacím rozskokem. „Testování muselo být dohodnuto bez
ohledu na klíčový verdikt. Celá situace byla hodně napínavá, naštěstí
všechno dopadlo dobře a zdravotní
prohlídka nebyla zbytečná,“ poznamenal Pekárek.
Platnost PCR testů na covid není
72 hodin, jak žádalo vedení Koope-

Foto: Basket Brno

rativa NBL, ale pouze osmačtyřicet
hodin jako v jiných sportech. Proto se budou hráči s lékaři potkávat
v nejbližší době pravidelně. „Tomu
odpovídal také víkendový program

ligového týmu. Po pátečním zápase
v Brně následovalo sobotní testování
a pak nedělní předzápasový trénink,“
přiblížil průběh posledních dnů
sportovní manažer Hanáků.

JAKUB
KRAKOVIČ

'QHVSURWL7XU÷PRGUXKpYtWĨ]VWYtYOLJRYpVH]yQĨ
PROSTĚJOV Basketbalová Kooperativa NBL se po svém obnovení
snaží dohnat časový skluz a 16. listopadu, tj. dnes, pokračuje přeloženým 9. kolem. V jeho rámci tým BK
Olomoucko přivítá od 17.00 hodin
v hale Sportcentra DDM Svitavy.
Utkání fanoušci můžou sledovat
v přímém přenosu na tvcom.cz.
„Ani jednomu týmu se v probíhajícím ročníku ligy zatím příliš nedaří
a z tohoto pohledu půjde o nesmírně
důležité utkání. Vítěze může úspěch
nakopnout do dalšího průběhu Kooperativa NBL. Pochopitelně si přejeme, aby to byl náš případ. Potřebujeme, abychom hráli minimálně jako

tři čtvrtiny v Brně, pak se to může podařit. Doufám, že využijeme domácí
palubovku, kde se každý tým cítí lépe
než v hostujícím prostředí,“ uvedl před
zápasem Predrag Benáček, kouč BK
Olomoucko.
Sami hráči si uvědomují, že tým čeká
klíčové střetnutí, které může změnit
dosavadní průběh sezóny. „Prohráli
jsme šest zápasů v řadě, další neúspěch
už nechceme. Není kam couvnout.
Tento duel prostě musíme zvládnout.
Turům se také nedaří, ze vzájemného
souboje chceme vyjít jako vítězové,“
řekl pivot Hanáků Dominik Štěpán.
Hosté přijedou s bilancí jedné výhry
a šesti porážek, díky níž jsou na tom

v tabulce stejně jako Olomoucko.
A také s odhodláním své postavení
vylepšit. „Cesta k vítězství povede přes
kvalitní práci na obranné polovině,
se kterou máme doposud velké problémy. V tréninku však byla na týmu
vidět velká chuť a nasazení. Věřím tak,
že půjdeme do dalších zápasů s čistou
hlavou a budeme předvádět výkony
hodné našich ambicí,“ tvrdí svitavský
trenér Lukáš Pivoda. „Čeká nás těžká
práce. Soupeř se potýká s nepovedeným vstupem do sezóny jako my.
I přesto má Olomoucko v týmu velkou
kvalitu v čele s ostrostřelcem Lukášem
Palyzou, kterému sekunduje například
František Váňa,“ dodal Pivoda. (lv)

BASKETBAL
NADSTAVBA KOOPERATIVA NBL
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Hanákům vydržely síly pouze tři čtvrtiny
BRNO, PROSTĚJOV Restart nejvyšší ligové soutěže basketbalistům
BK Olomoucko nevyšel. V páteční
dohrávce 2. kola Kooperativa NBL
na palubovce Brna prohráli, přestože ještě na začátku poslední čtvrtiny
drželi nerozhodné skóre. V koncovce měli ale domácí, kteří si pomohli
i kvalitní střelbou z dálky, více fyzických sil.
Začátek střetnutí byl vyrovnaný do
konce třetí minuty, kdy koš Feštra přinesl skóre 8:8. Pak se ovšem domácí
nadechli k velkému náporu a zásluhou
trojice Blake, Puršl, Farský odskočili na
17:8 a diktovali tempo hry. V 6. minutě Brno vedlo dvouciferným rozdílem
20:10, to ale bylo jeho maximum. Další
propad odmítl trojkou Palyza, pak už
hosté začali pomaličku ztrátu stahovat.
Přesto po deseti minutách prohrávali
o pět bodů – 22:27.

KOOPERATIVA NBL - DOHRÁVKA 2. KOLA

Basket Brno - BK Olomoucko
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(27:22 49:48 65:59)

2B: Trojky: TH: 
Doskoky:  AsistenceFauly: 
5R]KRGÿt.HF=iUXED/LQKDUWDiváci:

sestava BK Olomoucko:
9iĖD)UDQWLãHNâWČSiQ'RPLQLN3DO\]D/XNiã6\FKUD/XNiã3HNiUHN'DYLG
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Trenér: 3UHGUDJ%HQiþHN

&2=$=1÷/2 NA TISKOVCE...
/XERPÉU5µl,¤.$ – Basket Brno:
„Jsem rád za vítězství, protože pauza byla dlouhá, i když stejná pro oba týmy.
Olomoucku mohlo uškodit, že si nákazou prošlo právě během pauzy a bylo otázkou, jak obě družstva vydrží fyzicky. Na obou stranách byla vidět nerozehranost,
byla tam spousta nepřesností na obou koncích hřiště. Nechci být přehnaně kritický, ale tohle nebyl z naší strany výkon, kterým bychom se chtěli prezentovat,
což bylo zapříčiněno i velice chytrou hrou Olomoucka.“

3UHGUDJ%(1¤(.– BK Olomoucko:
Hanáci ve své snaze dotáhnout manko pokračovali i ve druhé čtvrtině. Ve
14. minutě po koši Sychry už prohrávali o jediný bod (31:32) a o minutu
později už dokonce vedli 36:34, když
Štěpán přes faul svůj pokus a proměnil
i následující trestný hod. Brno kontrovalo kvalitní střelbou z dálky a opět
otočilo výsledek. Po trojkách Nehyby
a Bálinta vedlo v poločase o jediný bod
49:48.

Po přestávce se chvíli zdálo, že se hosté
dostanou před svého soupeře a platilo to do 24. minuty, kdy Olomoucko
vedlo 56:53. Hanáckému týmu ale
v následujících minutách odešla střelba a až do konce čtvrtiny přidal pouhé
tři body. Brno také neproměnilo celou
řadu pokusů, i tak se dostalo do vedení. Po třiceti minutách vedlo 65:59 a to
ještě střela Půlpána v poslední sekundě
skončila na obroučce.

„Brno vyhrálo zaslouženě, vedlo v zápase po drtivou většinu hrací doby. Smekám
před svými hráči, dokázali se držet třiatřicet minut v zápase a být vyrovnaným
soupeřem, protože opravdu všichni hráči prošli koronavirovou nákazou, trénovali jsme jen šest až sedm dní a síly nám nakonec v posledních šesti minutách
došly. Toho Brno využilo. Měli jsme celkem dvacet ztrát, z toho třináct ve druhém poločase, a právě ty pramenily z nedostatku sil a taky z dobré obrany Brna.“

Basketbalisté Olomoucka se chtěli vzepřít osudu a velkým nasazením dokázali
ve 33. minutě srovnat na 65:65, vzápětí
však inkasovali sedm bodů v řadě. Čtyři minuty před koncem už prohrávali
67:77 po bodech Krakoviče a bylo

rozhodnuto. Porážka týmu sídlícího
v Prostějově se nakonec ještě navýšila.
Na Hanou se svěřenci kouče Benáčka
vraceli s třináctibodovým mankem.
Potěšit mohl snad jen debut šestnáctiletého benjamínka Pavla Dohnala. (lv)

Å3őHGSDX]RXE\ODNRQGLFHOHSåt´
PROSTĚJOV Nejlepší zápas sezóny má za sebou
Dominik Štěpán (na snímku). V Brně strávil na palubovce přes dvacet minut a patřil k nejlepším
hráčům Olomoucka v prvním utkání po nucené
přestávce. „Hlavně v prvním poločase jsem se cítil
dobře,“ poznamenal mladý pivot Hanáků.

EXKLUZIVNÍ

rozhovor
(QVQ4CFGM8¾ÿC

pro Večerník
Ladislav VALNÝ

yy Čekal jste, že dostanete takový herní prostor?
„Vlastně ano. Věděl jsem, že nebude hrát Nemanja Bezbradica,
a bylo jasné, že pod koš bude muset nastoupit jiný pivot. Takže to
zase tak velké překvapení nebylo
a myslím, že výkon nebyl špatný.“
yy Přestože jste se pod košem pral třeba se zkušeným
Jakubem Krakovičem nebo
reprezentantem Šimonem
Puršlem…

SőL]QiYiäWěSiQ

„To se nedá nic dělat. Při zápase nejde myslet na to, kdo proti
vám stojí. I kdyby to byl LeBron
James. (úsměv) Snažil jsem se
zkrátka podat co nejlepší výkon
a bylo z toho patnáct bodů, což
není špatné.“
yy Přes tři čtvrtiny bylo brněnské utkání vyrovnané, zá-

věr týmu ale nevyšel. V čem
byl problém?
„Těžko říct. Možná už nám docházely i síly. Po pauze jsme měli
jen osm tréninků, prakticky celý
tým si prošel nemocí. Osobně
jsem cítil, že fyzicky to není příliš
dobré. Před pauzou to bylo z pohledu kondice mnohem lepší.“

yy Jaká byla po další porážce
nálada v kabině?
„Ta neúspěšná série je už dlouhá, takže nějaká frustrace tam
pochopitelně je. Nikdo z toho
nemá radost, na druhou stranu
nemáme hlavy dole. Potřebujeme se co nejdříve chytit, už
není na co čekat.“
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Aleš
VHUYiW´őtNiEDVNHWEDORYìNRXĀ Novák
PROSTĚJOV Ke konci léta si zkušený lodivod BK Olomoucko
Predrag Benáček basketbal užíval plnými doušky. Připravoval na
nový soutěžní ročník výrazně omlazenou sestavu složenou především s domácích hráčů a rychle přijal nadšení nezkušených, ale
natěšených talentovaných hráčů. Sám přiznával, že se těší na každý
trénink a že i on sám čerpá energii z nasazení mladíků v kádru BK
Olomoucko. Cítil, že se může podílet na výchově nedávných juniorů, pomáhat v jejich rozvoji a posouvat je do vrcholového basketbalu. O to víc trenéra zabolelo, když se nový ročník Kooperativa NBL
zastavil dříve, než se pořádně rozběhl. A současně vnímá, že škody,
které vynucená pauza způsobila, se budou odstraňovat hodně
dlouho. „Hráčům odešla síla i energie. Čekají nás těžké měsíce,“
odhaduje Benáček, rodák ze Sarajeva s českými kořeny a slovinským
pasem, který má za sebou bohatou hráčskou i trenérskou kariéru.

Místo trénování Netflix
yy Nejvyšší česká soutěže stačila
odehrát několik kol a po předčasně ukončeném minulém ročníku
přišla další pauza. Co jste si říkal,
muselo dojít k přerušení soutěže?
„Nic. Že jsem se spletl. Na jaře jsme
přišli o tři měsíce, každý se s tím nějak srovnal. Začala příprava a každý
věřil, že se vše vrací do normálu. Že
se celková situace uklidní. Bylo to
jinak. Na to, co přišlo na podzim,
nebyl nikdo připravený. Zaskočilo to
celou společnost a celý svět...“
yy Nikdo nemá křišťálovou kouli…
„Bohužel. Osobně jsem čekal, že
společnost bude mít jiné problémy.
Že přijde finanční krize jako dopad
jarní vlny pandemie. Přišlo něco jiného a je to strašné. Stačí se podívat
na čísla nemocných a mrtvých. Na
podzim jsme začali jásat, když počet
nakažených klesl z patnácti tisíc na
třináct. A na jaře přitom byla při několika stovkách všude panika!“
yy Sledujete detailně informace
kolem covidu?
„O tom, co se v celém světě v posledních měsících děje, hodně přemýšlím, ale nesleduji každou změnu, každé nové výsledky. Prostě to
nejde, na další informace už nemám
kapacitu. Z tohoto pohledu chápu,
jak průběh pandemie na jaře vnímali
třeba v Itálii, která na tom byla nesmírně špatně. Myslím, že tam pod
tíhou všech těch informací nakonec
otupěli a snažili se zachránit, co šlo.“
yy Přemýšlení o světě vám zabralo v posledních týdnech veškerý nečekaně volný čas?
„To zase ne. Snažil jsem se zabavit,
ale když musíte být téměř neustále
doma, moc se toho vymyslet nedá.
Takže jsem skončil u Netflixu. Vybral jsem si jeden seriál a viděl všechny jeho části. Bylo jich tolik, že mi
vydržely téměř do konce přestávky,
což bylo dobře. Moc dlouho bych to
už nevydržel...“
yy Závěr pauzy zpestřily volby ve
Spojených státech. Sledoval jste je?
„Hodně pozorně. Je fakt, že průběh
voleb nabídl i jiné informace než
jen ty koronavirové. Člověk trošku
přepnul hlavu. Ale taky nic veselého.
O dění ve světě se hodně zajímám,
i průběh voleb ve Spojených státech
ukázal, že lidstvo má vážné problémy, mělo by je začít řešit.“

Mladé pauza zastavila
yy Před sezónou jste říkal, že
nový ročník Kooperativa NBL je
kvůli menšímu počtu cizinců velkou šancí pro mladé hráče. Platí
to stále?
„Podle soupisek ano, ale realita je bohužel jiná. Nikdo se nestane hráčem
na střídačce. Hrát zase nebude,
když nemůže trénovat. Právě o to
přicházejí mladí kluci ve chvíli,

kdy by si měli dobývat místo v ligových výběrech. Sezónu jsem
z jejich pohledu na začátku viděl
jako krásnou příležitost. Nedopadlo to.“
yy Výkonnostní progres mladých hráčů se konat nebude?
„Takové to každoroční přirozené
zlepšování nepřijde. Rozhodně ne
tak velké, což může pro basketbal
znamenat velký problém. Předpokládám, že stejné to bude v dalších
sportech. Trénink se nedá v náhradních podmínkách nahradit
nějakou jinou činností.“
yy Opravdu není žádné náhradní řešení?
„Jedině
pokud
má někdo doma
sportovní halu.
Pak je to možné,
jinak ne. Víte, domácí trénování
je zástěrka. Sportovci
se snaží tělu nalhat, že
něco dělají. Nemyslím
to zle. Všichni se snaží sami sebe přesvědčit o tom, že nezahálejí.
Upřímně řečeno je to dobré kvůli dobrému pocitu.
Basket je založený na rychlých sprintech a pohybech. To
v obýváku nenatrénujete.“
yy Po pauze jste se mohli
vrátit alespoň na venkovní
sportoviště. To už bylo o něčem
jiném?
„Bylo to pochopitelně lepší než se jen
protahovat doma, ale ani takový trénink
halu nemůže nahradit. Delší výběr zlepší výdrž, ale sprint to prostě není. Navíc
už se hlásil podzim a bylo chladno. Celkově šlo o takovou náplast a možnost se protáhnout.“
yy Po další úpravě nařízení jste se vrátili do haly.
Vnímáte to jako návrat do
normálu?
„Rád bych, ale do normálu se budeme vracet ještě dlouho. Prakticky
celý tým prošel nemocí, která všem
vzala hodně energie. Když vypadnete z tréninku, tělo se rychle oslabí. V tomto případě ale organizmus
navíc bojoval s chorobou a sil ubylo
mnohem více. To je velký problém.“

7ěçNiVH]yQD
YQHMLVWpGREě
yy První zápasy nového ligového ročníku omlazenému týmu
příliš nevyšly. Co říkáte pěti porážkám v šesti zápasech, na které
navázala další ztráta v brně?
„Je to nepříjemné. Těch porážek je
hodně, i když hned tři byly velmi
těsné, navíc jsme měli pokaždé poslední střelu, která mohla výsledek
otočit nebo alespoň poslat zápas
do prodloužení. Tady se ukázalo,
že chyběli Američané zvyklí brát
takové okamžiky na sebe. Museli to
udělat naši kluci a pro ty to byla no-

3UHGUDJ%HQiĀHN
EXKLUZIVNÍ rozhovor

s repre
ve Slovinsku

pro Večerník

Ladislav VALNÝ
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Foto: Marek Sonnevend

MARIBOR, PROSTĚJOV Jak si poradit v situaci, kdy veškerý
mládežnický sport v České republice kvůli vládním zákazům
od 12. října stojí (včetně možnosti normálně trénovat) a ještě
nějakou dobu stát bude? Jedním z účinných receptů je vycestovat za přípravou do zahraničí, kde neplatí natolik přísná
omezení. Takové řešení samozřejmě připadá v úvahu jen pro
ty, kteří mají možnosti i finance. Jako například volejbalový
šéftrenér mládeže VK Prostějov Aleš Novák (na snímku), jenž
z pozice kouče národní reprezentace dívek ČR U14 vzal dvaatřicet hráček na dvoutýdenní soustředění do Slovinska.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

vinka. Získali zkušenosti, příště už
budou vědět, co mají dělat. Ale byly
draze zaplacené.“
yy
Před týmem je celá řada
utkání, ve kterých se může výsledkově zvednout…
„To je pravda, přesto musíme reálně vnímat, že to bude těžké. Ano,
chceme se zvednout. Ovšem bez
tréninku je to těžké. Nejde jen
věřit, že se to zlomí a přijde série
výher. Chceme být úspěšní a uděláme pro to maximum. Ale nemá
smysl nevnímat, jak to bude těžké.“
yy Podle upraveného rozpisu
se bude hrát hodně často. Je to
dobrý nápad po dlouhé pauze?
„Rozpis máme, ale nikdo neví, zda
se dodrží. Všichni jdeme do neznáma. Bude se testovat, před zápasy
můžou hráči vypadnout. Je těžké
odhadovat, jak vše bude fungovat. Česká basketbalová federace
se snaží, aby se mohlo hrát. Kluby
rovněž dělají maximum. S nastalou

situací ale nikdo nemá zkušenost.
Nevíme, co všechno se může stát.
Takže soutěž zase rozjedeme a uvidíme, co bude.“
yy Hrát se bude pochopitelně
bez diváků. Máte představu, jak
to berou fanoušci?
„Pochopitelně by chtěli být v hledišti. To nemůžou, přesto jsou rádi,
že se zase hraje. Alespoň prostřednictvím kamer mají možnost zápasy vidět. Své týmy, ne ty zahraniční. To je pro fanouška důležité. Já
osobně například miluji Manchester United. To ale neznamená, že se
na ně chci dívat dva měsíce v kuse.
Chci vidět naše hráče.“
yy A ti se zase chtějí předvést
svým příznivcům…
„Přesně tak. Žijeme ve složité
době. Poznamenala celou společnost. I v těžkých okamžicích se ale
lidi chtějí bavit třeba sledováním
sportovních utkání. Jsme nejen
sportovci, ale i baviči. A fanoušky
chceme potěšit a pobavit.“

yyJak tento nápad vznikl?
„Nejde o nic převratného. Řada klubů
z různých sportů vysílala poslední dobou své týmy trénovat do ciziny, protože tam to šlo a u nás ne. Tohle řešení
volily hlavně oddíly z pohraničí, jež
nemusely moc daleko dojíždět, ke stejnému kroku přistoupil například i ženský nároďák volejbalistek. Proto jsem
zkusil něco vymyslet také pro holky
z reprezentace Lvíčat ČR – a vyšlo to.“
yy Můžete přiblížit parametry
tréninkového kempu na slovinském území?
„Potrvá dva týdny od neděle osmého
do neděle dvaadvacátého listopadu.
Jsme v Mariboru, uzavřeni před okolním světem v hotelu se sportovním
areálem v klasické koronavirové bublině. Máme k dispozici krásnou halu
se třemi kurty, k tomu výborné zázemí
včetně ubytování i stravy, tudíž nám
absolutně nic nechybí. Pochopitelně
musíme dodržovat všechna místní
hygienická pravidla, ale na to už jsme si
zvykli a nejde o nic nepřekonatelného.
Podstatné je, že se nám reálně povedlo
do Slovinska vycestovat a děvčata tady
mohou čtrnáct dní plnohodnotně trénovat. Což by v Česku nemohla.“

yyKolik vás v Mariboru je?
„Vzali jsme sem šestnáct členek výběru ČR U14 a k tomu šestnáct hráček
z reprezentací ročníků narození 2004
i 2002. Celkem tedy dvaatřicet holek
plus realizační tým. Zatím všechno
probíhá skvěle a jsme nadšení, že se
můžeme věnovat normální přípravě
bez omezení. Po měsíční vynucené
přestávce byly kontakt s míčem i herní
zátěž už moc potřeba.“
yy Vzal jste na Balkán i některé
prostějovské volejbalistky?
„Ano, jsou tu nahrávačka Andrea Fabikovičová, smečařka či univerzálka
Simona Marešová a libero Andrea Píchalová. Ostatní mládežnické hráčky
VK si zatím musí vystačit s individuální přípravou, než česká vláda rozvolní
proticovidová opatření a umožní mládeži i dětem zase sportovat.“
yyPozorujete na reprezentačních
svěřenkyních po měsíc trvající herní
pauze velký pokles výkonnosti?
„První tréninky tady ve Slovinsku nebyly po pravdě nic moc, ta přestávka bez
balónů a klasické přípravy se logicky
projevila. Postupně se však holky do
toho dostávají zpátky a herní jistota,
veškeré návyky i celková forma jdou
pomalu nahoru. Řekl bych, že měsíční
výpadek se ještě dá zvládnout a mladí
sportovci si s takovou překážkou dokáží
poradit. Ale je jasné, že čím déle v případě všech ostatních nedobrovolná pauza
potrvá, tím horší následky pak budou.
Z mnoha různých hledisek.“

Snažíme se
minimalizovat
následky
covidové
stopky, proto
jsme vzali holky
za hranice

drobnohled

48

www.vecernikpv.cz

Pondělí 16. listopadu 2020

POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

Prostějov má mládežnickou mistryni ČR v golfu!
9HURQLNDÿHUQiMHQHMOHSåtĀHVNRX
KUiĀNRXYNDWHJRULL8DVYěGRPLWě

EXGXMHVYRXVSRUWRYQtNDULpUX
PROSTĚJOV V současné době koronavirové trpí v podstatě
celý sport jak v České republice, tak ve světě. Našly by se
však výjimky, například golf. Ten se hraje venku v přírodě,
a navíc jde o individuální odvětví, tudíž opatřeními proti šíření covid-19 tolik nestrádá. A golfových vyznavačů v jinak
složitých časech utěšeně přibývá. Jednu špičkovou hráčku
už má i náš region, a to bez ohledu na všeobjímající nákazu novým typem choroby. Jmenuje se Veronika Černá, má
dvanáct let a ve své věkové kategorii je nejlepší hráčkou ČR!

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Dcera bývalého a fanoušky velmi oblíbeného hokejisty Michala
„Benzina“ Černého začala s golfem v roce 2014, tedy ve svých
šesti letech. „Zaregistrovali jsme
se oba v Golfovém klubu Kořenec a Verunka tam jako ještě malá
holka odstartovala svou přípravu.
Ujal se jí trenér Tomáš Daul, se
kterým jsme si hned padli do noty.
Má totiž vztah k hokeji a hůl drží

vlevo, jako my oba, což je v golfu
dost netypické. Nejdůležitější ze
všeho však bylo, že to Verču okamžitě chytilo a doteď hodně baví,“
nechal Michal Černý nahlédnout
pod pokličku úvodu kariéry své
ratolesti.
Díky systematické a pilné práci se
Veronika neustále zlepšovala. „Od
roku 2015 hrávala baby turnaje,
postupně se začala prosazovat i na
menších regionálních akcích ve
vyšších věkových kategoriích. Větší průlom pak nastal během sezóny
2019, kdy vyhrála mistrovství GK
Kořenec mezi všemi juniorkami
i ženami, ačkoliv tehdy měla pouhých jedenáct,“ zavzpomínal hrdý
tatínek.

Letos v létě dokonce ovládla mistrovství republiky dívek U12 ve Slavkově
u Brna a mezi mladšími žákyněmi triumfovala rovněž ve čtyřdílném seriálu
Národní golfové tour! „Verča je strašně
svědomitá, s výbornou tréninkovou
morálkou a přitom i ambiciózní, psychicky silná. Proto se při svém nesporném talentu tak rychle zlepšuje. Chce
vítězit a jde si za tím,“ ocenil někdejší
extraligový borec a dlouholetá opora
prostějovského ledového týmu, ještě
loni kustod místních Jestřábů.
Nyní pracuje ve známé restauraci
U Chmelů a maximálně podporuje slibně se rozvíjející kariéru své
dcerky. „Trénuje minimálně pětkrát týdně, kromě Kořence jezdíme
i do nedalekého Kostelce na Hané
a během zimy využíváme kryté
prostředí Golf Indoor Olomouc.
Náš tým tvoří vedle kouče Tomáše Daula i kondiční trenér Martin
Finkes a ještě František Ingr, což je
statistik, analytik i manažer. Díky
pomoci těchto odborníků i podpoře kořeneckého oddílu má Veronika
takové podmínky, že na sobě může
intenzivně pracovat a dál jít nahoru,“ zdůraznil Michal.

8GTQPKMCèGTP¾XCMEKPCIQNHQXÆOJąKwVK HQVQXRTCXQ CUG
\ÊUMCPÚOKVTQHGLGOK UPÊOGMXNGXQ  2x foto: rodinný archiv

Už teď Černá vévodí republikovému žebříčku mezi děvčaty do dvanácti let a v rámci klání Morava Tour
se dokáže pravidelně prosazovat na
medailové posty i v konkurenci
stejně mladých chlapců. „Podstatné
je nejen kvalitně trénovat, ale také
každoročně absolvovat co nejvíc
turnajů. Koronavirus naštěstí moc
neosekal ani letošní program, tudíž

jich stihla třiadvacet, což je téměř
každý víkend od jara do podzimu,“
zmínil táta velké sportovní naděje.
Podporuje ji a pomáhá celá rodina.
„Již druhým rokem je Verča v Regionální tréninkové skupině Východ,
tedy vlastně na takovém prvním
stupni reprezentace ČR. S nároďákem letos absolvovala čtyři soustředění v Brně, Čeladné a Kunětické

Hoře, k tomu ještě zimní kondiční
kempy v Nymburce. Našlápnuto
má výborně, jen musí vydržet,“
uzavřel Michal Černý s tím, že by
pochopitelně uvítal jakoukoliv
podporu od případných sponzorů
či partnerů. „Jestli by chtěl někdo
přispět ke kariéře mladé talentované golfistky, ať se mi ozve,“ doplnil
se smíchem.

Veronika Černá: „Golf mě strašně moc baví,
jednou bych chtěla být světovou jedničkou“
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na ledě s bruslemi, protože hokej hrával
tatínek, a pinkala i tenis. Což mě ale moc
nebavilo. Potom mě táta v šesti letech
jednou vzal na golf, který trochu uměl,
a tenhle sport mě okamžitě chytil. Začal
mě hned strašně bavit, od té doby se mu
věnuju.“
yyProč jste tak dobrá?
„Myslím, že mám nějaký sportovní talent po tátovi. Hlavní však určitě je, že
vás musí ten sport fakt bavit a je potřeba
pro úspěchy hodně udělat. Já mám
Marek SONNEVEND toho
výhodu, že nejen ráda hraju turnaje, ale
yyJaké byly vaše golfové začátky? i trénuju. Chci se zlepšovat a dělá mi ra„Původně jsem to jako malá zkoušela dost, když se to daří.“

yyMáte nějaké vzory?
„Ano, z českých hráček Denisu Vodičkovou a ze světa dceru slavného tenisty
Petra Kordy Nelly. Jednou bych chtěla
být tak dobrá jako ona.“
yyTo znamená dost vysoké životní cíle, že?
„Jo. Chci se v budoucnu dostat do nejužší mezinárodní špičky a klidně se stát
i světovou jedničkou, nebojím se to říct.
Vím, že je přede mnou ještě dlouhá cesta
a strašně moc práce, ale chci si za tím jít.
Postupnými kroky, pro příští rok si dávám
za cíl vyhrát mistrovství republiky i Národní golfovou tour mezi staršími žákyněmi.“

jak si veronika èerná zlepšovala svùj handicap
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PROSTĚJOV Sice má teprve dvanáct let, ale když s ní mluvíte, působí
jako dívka, která to má na svůj věk
perfektně srovnané v hlavě. A ví, co
chce, pevným krokem si za tím postupně jde. Prostějovanka Veronika
Černá vládne tuzemskému golfu
mezi mladšími žákyněmi a do budoucna má smělé cíle. Nejen o nich
jsme hovořili v exkluzivním rozhovoru pro Večerník.

