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Zdejší boss
leží v nemocnici.
Co se stalo?

OLOMOUC, PROSTĚJOV Zpropadený koronavirus! Virem
se už nakazila i jedna z nejznámějších a nejvlivnějších
osobností Prostějova. Majitel společností TK PLUS a šéf
prostějovského tenisu Miroslav Černošek leží ve velmi vážném stavu na jednotce intenzivní péče Fakultní nemocnice Olomouc, kam byl začátkem minulého týdne převezen
z Prostějova. Jeho zdravotní stav je natolik závažný, že se
hospitalizace neobejde bez napojení na plicní ventilaci. „Bohužel žádné dobré zprávy nemám, zatím se to
nelepší,“ potvrdila zdravotní nepříjemnosti svého manžela Petra Černošková.
„Všichni Mirkovi držíme pěsti a myslíme na něj. Věřím, že se ze všeho brzy dostane,“ posílá na dálku vzkaz primátor
Prostějova František Jura a připojují se další prostějovské osobnosti.

ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ 24-25

➢

20111911741

20111911740

20112011782

20111811729

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

rubriky

2

rychlý
9HĀHrQtN
Kontejner v rybníku
Prostějov (mik) – K neskutečnému vandalskému činu došlo minulý
týden v Krasicích. „Chtěl bych upozornit, že nějací magoři hodili do
krasického rybníka žlutý kontejner
na tříděný odpad! Doufám tedy,
že ho pracovníci města brzy vyloví
a nezamrzne tam,“ upozornil magistrát Dušan Pořízka z Krasic. Toto
oznámení bylo prověřeno. „Děkujeme za informaci, celá záležitost
byla předána k prověření svozové
společnosti,“ odpověděla Jana Gáborová, referentka vnějších vztahů
Magistrátu města Prostějova.

www.vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz
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dorazili
do Vrahovic

PROSTĚJOV Podle snímku zveřejněného na facebookových stránkách NašeVrahovice to vypadá,
jako kdyby do této příměstské části dorazila americká vojska! Omyl, to jen pouze vojenský džíp
v hodně velkém zmenšení nechal některý z malých hošíků na zdejším dětském hřišti. Je však patrné,
že zatímco naše starší generace v dětství „válčila“ s tankem číslo 23 nebo „kaťušemi“, v dnešní době už malí chlapci přezbrojili svoji armádu na výdobytky„imperialistů“. Snad si ale povedený džíp
s americkou hvězdou na kapotě dotyčný zapomnětlivec z dětského hřiště odnesl zpátky domů...

Agentura

Nejtepleji ve støedu
Prostějov (mik) – Minulou středu se alespoň na krátkou chvíli
vrátilo do města teplejší počasí.
Po dlouhé době vykouklo z šedivé oblohy dokonce sluníčko
a meteorologové prostějovské
hvězdárny naměřili třetí nejvyšší
listopadovou teplotu 12,8 stupně Celsia. Zřejmě to ale bylo
na dlouhou dobu naposledy, co
jsme si užili hezčího počasí.

rubriky
Večerníku

FOTO

Rozhledna v mlze
Velký Kosíř (mik) – Před
časem provozovatelé rozhledny
na Velkém Kosíři oznámili, že
tuto turistickou atrakci na zimu
uzavírají. Dané rozhodnutí se
mnohým lidem samozřejmě
nelíbilo. Jak se ale Večerník při
turistickém „výšlapu“ během
svátečního úterý přesvědčil,
uzavření rozhledny má přece jen
své opodstatnění. Celá byla totiž
v zamlženém oparu, takže
o nějaké vyhlídce do krajiny se
nedalo mluvit ani náhodou. Desítky turistů tak v úterý vzaly zavděk alespoň možností opéct si
špekáčky. Také krásná atrakce!

Zatracený koronáč! Tenhle čínský
xindl ruší jednu akci za druhou. A bohužel ani tradiční Vánoční koupel ve
výpusti plumlovské přehrady nezůstane ušetřena. Jak se totiž Agentura Hóser
s předstihem dozvěděla, zimní plavci
byli nuceni tuto sváteční akci zrušit.
„Je nám to nepříjemné, byli jsme přesvědčení, že ten virus v ledové vodě
zahubíme a že nám to bude umožněno. Jenže vláda této republiky nám

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

rr1POEˉMÎrr
Chance liga dostala šanci. Prostějovští hokejisté si už mohou začít brousit
brusle i zuby na své příští soupeře. Chance liga získala povolení znovu hrát.
Nejbližší šlágr? Jestřábi první prosincový den vyzvou Jágrovo Kladno.
rr¼UFSÝrr
Za svobodu! Den boje za svobodu a demokracii opět ukázal, že někteří
lidé si tyto pojmy představují skutečně absurdním způsobem. Bojovat proti zákazu zpíváním – přeřváváním písně Motlidba pro Martu jako se tomu
dělo na Národní třídě v Praze, to jen tak někoho nenapadne. V Prostějově
události z roku 1989 vkusně připomněla světelná trikolóra na fasádě kina
Metro 70.
rr4U˺FEBrr
Rodiče šťastní jako děti. Říká se, že učitel nám může otevřít dveře, ale
vstoupit musíme my sami. Po 44 dnech domácí emigrace se opět otevřely
dveře škol pro žáky prvních a druhých tříd základních škol. Většina dětí byla
ráda, ovšem rodiče, ti byli nadšeni úplně všichni.
rrɥUWSUFLrr
Stále zhasnuto. Na příslovečné světlo na konci covidového tunelu zoufale čekají snad všichni, kteří mají co do činění s kulturou. Nejinak je tomu
v případě Divadla Point, které mělo na tento den přeloženu svoji hru Když
se zhasne. Chtělo ji tentokrát sehrát přímo na prknech Městského divadla
v Prostějově. Ale člověk míní, covid mění...
rr1ÃUFLrr
Krvácení s rozhlasem. Říká se, že krev není voda. Podobně blízký vztah
jako ke svým příbuzným mohou mít někteří lidé i k rádiu, které je jim věrným průvodcem a společníkem. Právě jim byl určen projekt Daruj krev
s českým rozhlasem. Akce probíhala do konce týdne i na hematologicko-transfuzním oddělení prostějovské nemocnice.
rr4PCPUBrr
Ingredience pro nejlepšího kuchaře. Kdo je stále sytý, tak jen těžko může
chápat, co si vytrpí člověk, jehož pravidelně sužuje hlad. Právě pro takové
jsou určeny Sbírky potravin, které po celé republice pravidelně pořádají potravinové banky. Zatímco na jaře se sbírka nakonec nekonala, nyní se to již
podařilo.
rr/FEˉMFrr
Cestovatel po mozku. „Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale
emociální bytost, která občas myslí,“ prohlásil známý neuropatolog a spisovatel František Koukolík. Vědec s úžasnou schopností srozumitelně podat
fascinující poznatky nejen o mozku, ale i o naší společnosti nedávno vystoupil na sérii přednášek v Olomouci. Výtěžek z nich putoval Rodinnému centru U Mloka. František Koukolík v plné svěžesti oslavil své 79. narozeniny.
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V Prostějově se rozmáhá hodně velký nešvar. Během uplynulých dní došlo v prostějovských supermarketech ke třem
případům okradených seniorek. Zatím neznámí pachatelé
si vyhlédli a využili naprosté
nepozornosti tří žen ve věku
od 66 do 67 let. Policisté varují
zejména starší zákazníky otevřených prodejen, aby byli na
své věci maximálně opatrní.


Zloději seniorkám odcizili věci,
které měly uložené v nákupních
vozících. Přišly tak hlavně o peněženky s finanční hotovostí,
doklady, platebními kartami a
v jednom z případů i o mobilní
telefon. To vše za čtyřiadvacet
tisíc korun.

ně a přemožitelka kanálu La Manche
Danuše Nabořilová. „Kdybych to věděla, zůstala bych na Aljašce, kde jsem
se koupala během léta. Hodně mě to
mrzí, do té špinavé vody ve výpusti
přehrady jsem se strašně těšila a chtěla
se pokusit o rekord. Vsadila jsem se totiž s Masařkou i Pláclem, že vydržím
pod vodou bez dechu přesně hodinu,“
zalitovala Danuše Nabořilová.
Podle zjištění Agentury Hóser ani další desítky otužilců zúčastňujících se
pravidelně vánoční akce na přehradě
nebudou na Štědrý den zahálet. „Já už
jsem domluvenej s manželkou, že mě
na hodinu zavře do mražáku. Nudit se
nebudu, během té doby v něm napor-

CO NÁS UDIVILO…
Žondra to pořád nevzdává. Pachatel přepadení tenistky Petry
Kvitové v jejím prostějovském bytě
v prosinci 2016 byl odsouzen na jedenáct let kriminálu. Radim Žondra ale i přes rozsudky krajského,
vrchního i Nejvyššího soudu stále
tvrdí, že je nevinný. Minulý týden
dokonce podal ústavní stížnost.
ZACHYTILI JSME

Foto: Facebook Naše Vrahovice

9iQRÿQtNRXSiQtOHWRVMHQYHYDQĚ
koupání zakázala. Takže se s covidem
nesmíme ani popasovat po svém,“ svěřil se s lítostí Michal Masařka, hlavní
organizátor Vánoční koupele.
Podle zjištění naší agentury otužilci
nepřipravují ani odložení akce, ale
každý z nich ji pojme po svém a právě
na Štědrý den. „Mě to tak sere, že ani
nevíte jak! Nu což, napustím si doma
vanu studenou vodou, přidám do ní
led z mrazničky a zahájím ledový
protest. Předpokládám, že ve vaně
vydržím tak hodinu, pak se půjdu ven
zabalit do sněhu,“ řekl nestor zimního
plavání Boban Plácl. Se zrušením vánoční koupele se jen tak lehce nemůže
smířit ani slavná prostějovská plavky-

/ÃSPEOÎ E̐N OFLPOˁÎ Do záchrany provozu restaurace, kavárny a vůbec celého provozu
Národního domu město „nalilo“
další statisíce korun. Stalo se tak
i přes výrazné protesty některých
opozičních zastupitelů. Minulou
středu dokonce hrozilo, že Národní dům bude na rok uzavřen. Hlasováním to ale neprošlo.

cuju aspoň kapra na večeři,“ plánuje
Mojmír Tuleň z Mostkovic. „Já pracuji v mrazírnách a rozvážím mražené
zboží. Takže na Štědrý den si vezmu
službu, auto s mrazicím boxem zaparkuji na hrázi plumlovské přehrady a
v poledne se do toho mrazáku zavřu.
Takže já se této akce vlastně zúčastním přímo na místě,“ lebedí si po svém
rozhodnutí další otužilec Mrazík.
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.

PETR MARIŇÁK
se narodil 3. července 1990 a trvalé bydliště
NÃIMÃØFOPWPLSFTF1SPTUˉKPW/BIMFEBOÊIP
vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 13. listopadu 2020. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 30 do 35 let, měří mezi 192 až
195 centimetry, má hubenou postavu, hnědé
oči a hnědé rovné vlasy.

."35*/#"-0(
se narodil 15. února 2006 a trvalé bydliště
NÃIMÃØFOPWPLSFTF1SPTUˉKPW/BIMFEBOÊIP
vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 13. listopadu 2020. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 14 do 15 let, měří mezí
175 až 180 centimetry, má hubenou postavu,
hnědé oči a hnědočerné rovné vlasy.

54 500 000

'JOBOˁOÎ WÝQBEFL [ Q˺ÎKN̐ Cˉ
hem letošní koronavirové krize
nemusí rozpočet města až tolik
bolet. Stát totiž magistrátu poslal významnou finanční kompenzaci 54,5 milionu korun.
un.
ZAUJAL NÁS...

ZDENĚK BALCAŘÍK

Foto: Martin Zaoral

Neúnavný organizátor oblíbených turistických akcí ze Smržic
je velmi aktivní i ve svém soukromém životě. S manželkou Janou
pravidelně absolvuje nespočet
pozoruhodných výletů. Tím posledním byla 31 kilometrů dlouhá pěší tůra, kterou si připomněli
31. výročí Sametové revoluce.
ZASLECHLI JSME…

„PUSU SI DÁT
MŮŽOU. PŘECE
MUSÍ VĚDĚT,
KOHO SI
BEROU!“
Elitní parašutista Dukly Prostějov
Oldřich Šorf promluvil v exkluzivním
rozhovoru nejen o své kariéře, ale
ispecifikáchletošnísezónyovlivněné
koronavirem.
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„Byla to jen půjčená atrapa!“
zastavuje fámy
Martin Křupka, ředitel
Národního domu

„Z kavárny Národního domu zmizel
starodávný kávovar! Zajímalo by mě,
zda ho snad někdo ukradl, nebo
byl přemístěn s odchodem bývalého ředitele,“ láteřil opoziční
zastupitel Petr Ošťádal (Na rovinu!).
Okamžitě se vyrojily spekulace o další krádeži či zpronevěře, kterou má
na triku bývalý šéf obecně prospěšné
5QWéCUPÚ ąGFKVGN 0¾TQFPÊJQ FQOW /CTVKP -ąWRMC X[UX÷VNKN åG X RąÊRCF÷ \OK\GPÊ
společnosti Národní dům Jiří Hloch.
UVCTQF¾XPÆJQM¾XQXCTWQå¾FPQWMT¾FGåPGwNQ ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMWCKPVGTPGV
Nic takového se ale nestalo!
PROSTĚJOV Kromě jízlivých poznámek a urážlivých obvinění kvůli sna„Pan Ošťádal ten starý kávovar zřejmě
ze podpořit provoz Národního domu další půjčkou, se opozice v prostějovském zastupitelstvu během stře- viděl při návštěvě Národního domu
dečního jednání vytasila s další neověřenou „novinkou“. Jak ale zjištění Večerníku ukázalo, všechno je jinak... a pak zjistil, že tam není. Je tomu sice

tak, ale okolnosti jsou zcela pragmatické. Jednalo se o atrapu kávovaru,
který Národnímu domu zapůjčil
dodavatel kávy. Spolupráce s touto
firmou ale skončila, takže dodavatel si
atrapu kávovaru zase odvezl,“ vysvětlil
Večerníku současný ředitel Národního domu Martin Křupka.
A celá kauza je tak objasněna, konec
fámám. Možná by si to nejprve chtělo zjistit všechny skutečnosti a pravdu, než začnu do světa vykřikovat
„zaručené“ zprávy očerňující vše, co
současné vedení města udělá, či za co
může být zodpovědno...
(mik)

SULP¿WRU
NRPHQWXMH

Až do konce letošního roku mohou
obyvatelé našeho města hlasovat
o názvu pro nový park v Okružní
ulici. Jsem rád, že nové jméno vyberou
sami obyvatelé. Beru to jako dobrou
příležitost, abychom se všichni zapojili do dění v naší samosprávě a ještě
se navíc dozvěděli informace o osobnostech, které jsou s Prostějovem
spojeny. Dosavadní návrhy počítají
s pojmenováním parku po některém
ze šesti občanů, kteří se zapsali do jeho
historie. Jejich jméno prozatím nenese
žádné veřejné prostranství, škola nebo
jiná budova. Anketa na webu města
ale počítá také s možností, že účastníci navrhnou vlastní pojmenování.
Budu moc rád, pokud se do hlasování
o novém jménu zapojí co nejvíce z vás
a děkuji každému, kdo této akci věnuje trochu svého vlastního času.

František JURA,RTKO¾VQT

UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

Národní dům vzbudil větší EMOCE než rozpočet
PROSTĚJOV V pořadí už devatenácté jednání Zastupitelstva
statutárního města Prostějova přineslo uplynulou středu po celý den vzrušené diskuse, mnohdy plné emocí. Důležité ale je, že
většina zastupitelů nakonec zvedla ruku pro nejdůležitější dokument, kterým je bezesporu nový rozpočet města na rok 2021. Jak
už Večerník detailně popsal v minulém vydání, magistrát bude
příští rok hospodařit s deficitem zhruba 90 milionů korun. Ten
však pokryje celý z finančních rezerv. Daleko více emočně vypjatých chvilek jsme však mohli sledovat při schvalování mimořádné
dotace i půjčky Národnímu domu.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
Zastupitelé a zastupitelky se ke svému
jednání opět sešli v hlavním sále Společenského domu, a to kvůli přísným hygienickým opatřením. Po celou dobu zasedání, které trvalo celkem devět hodin,
museli mít komunální politici nasazeny
roušky, každý z nich měl samostatný stůl

na vzdálenost přes dva metry a primátor
města František Jura (ANO 2011) už
hned na začátku jednání upozornil zastupitele na zákaz občerstvení v hlavním
sále.
Jednání se zúčastnilo 32 zastupitelů, přičemž Pavel Holík (ČSSD) dorazil z pracovních důvodů zhruba o hodinu později, omluveni byli nemocní Václav Šmíd
(KSČM), Zuzana Bartošová (KDU-ČSL) a Bohuslav Macháň (PéVéčko).
Než zastupitelé přikročili k nejdůležitějšímu bodu programu, kterým byl
rozpočet města na rok 2021, došlo na
úpravy celého programu. Primátor stáhl

z programu schvalování nové vyhlášky
města o místním poplatku z pobytu,
dále rozhodnutí o dotaci Olomouckého
kraje na akci Prostějovská zima a rovněž
také ožehavý bod ohledně mimořádného členského příspěvku Národnímu
sportovnímu centru. Opozice naopak
navrhovala předřadit body o marketingových smlouvách se sportovními kluby
a diskusi o střednědobém výhledu rozpočtu města na roky 2022 až 2025 před
bod o schvalování rozpočtu města na rok
2021, s těmito návrhy ovšem Aleš Matyášek (Na rovinu!) neuspěl. Pro bylo pouze jedenáct zastupitelů.
O podobě nového rozpočtu statutárního
města Prostějova na příští rok se debatovalo bezmála dvě hodiny a pro schodkový rozpočet nakonec zvedlo ruku čtyřiadvacet zastupitelů. Tři byli proti a pět
z nich se hlasování zdrželo. Mnohem více
se debatovalo, a mnohdy velice emotivně, o další finanční pomoci Národnímu
domu. Po trestním oznámení na bývalého ředitele Jiřího Hlocha, který v obecně
prospěšné společnosti zanechal „sekyru“
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ve výši jednoho a půl milionu korun, se
zastupitelům už nechtělo do Národního
domu pumpovat další městské peníze.
Padaly dokonce návrhy i na okamžité
uzavření restaurace i kavárny, což nakonec hlasováním neprošlo.

Jak vše probíhalo si můžete přečíst na dvoustraně
14-15, záležitosti se sportovní tematikou pak najdete
na straně 33. Poslední jednání zastupitelstva v tomto
roce je naplánováno na 8. prosince.
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VRBÁTKY Nádraží ve Vrbátkách provází tragická smůla. Na konci září loňského roku zde
tragicky zahynul dvaaosmdesátiletý místní
senior, kterého kvůli jeho vlastní neopatrnosti přejel přijíždějící vlak. Bohužel minulý
týden došlo na stejném místě k další nehodě.
Tentokrát ale naštěstí jednapadesátiletá žena
přežila.
„V úterý 17. listopadu ve 14.21 hodin v železniční stanici Vrbátky z rozjíždějícího se
vlaku vypadla jednapadesátiletá žena. Pá-

dem na betonové nástupiště si způsobila
lehké zranění, se kterým byla převezena
do prostějovské nemocnice,“ informoval
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého
kraje.
Po tomto neštěstí se okamžitě vyrojily spekulace, zda ženu z vlaku někdo úmyslně
nevyhodil. To ale vyšetřovatelé odmítají.
„Provedeným šetřením na místo přivolaní policisté vyloučili, že by za pádem ženy

z vlaku byla druhá osoba. Provedenými
dechovými zkouškami pak u zraněné ženy
i strojvůdce vlaku vyloučili i ovlivnění alkoholem. Podle dosavadního šetření žena
nestihla včas vystoupit a podařilo se jí to
až v okamžiku, kdy se vlak začal rozjíždět,“
konstatoval ke smutné tragédii policejní
mluvčí. „Přesné příčiny, okolnosti i míra
zavinění incidentu jsou předmětem dalšího
šetření,“ dodal přesto Kořínek.
Inu, jistota je jistota.
(mik)

pohled zpátky
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PROSTĚJOV Tohle se jen tak nerozsekne... Už začátkem letošního
roku se mělo začít s realizací projektu
úprav prostoru bývalého židovského
hřbitova, který se nachází v bezprostřední blízkosti RG a ZŠ města Prostějova. Vše se ovšem odsouvá a termín
zahájení prací dosud nebyl stanoven.
Spor o další budoucnost bývalého
židovského hřbitova se vedl zejména
v souvislosti s plánovaným uzavřením
veřejného prostoru před největší prostějovskou školou. V polovině loňského
listopadu proběhla schůzka mezi zá-

Napsáno
SĊHG
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Vznikne další penzion,
luxusní rodinné sídlo
či zůstane i nadále opuštěný?

PLUMLOV Kdyby tyhle stěny
mohly vyprávět… Bývalý penzion Oáza stojící nedaleko pláže
U Lázničků v blízkosti plumlovské přehrady několik let fungoval
jako jeden z posledních klasických
nevěstinců v regionu. Nyní je již
několik let opuštěný a zhruba dva
roky na prodej. Původně požadovaných 12 milionů korun však
nikdo nebyl ochotný zaplatit. Pěkný dům se špatnou pověstí tak nepochybně změní svůj účel, z jeho
hambaté historie už zůstane jen
nepatrný STÍN MINULOSTI...
Plumlovská přehrada táhne! Na
jednom jejím břehu se podařilo obnovit provoz kdysi totálně zdevastovaného hotelu Zlechov, kousek od
něj vyrůstá velkoryse pojatý rekre-

ační areál pro policisty z celého kraje za více jak 90 milionů korun. Na
druhém břehu již sedm let funguje
hotel Plumlov, kde opakovaně vařil
i Zdeněk Pohlreich či zpíval Ondřej
Havelka. Jen kousek od něj však stojí
rozlehlá stavba, která na svoje „lepší
časy“ stále jen vzpomíná. Přitom
před necelými deseti lety v penzionu
Oáza fungoval luxusní nevěstinec.
Jenže ty doby jsou dávno pryč. „Je to
zhruba sedm let, co Oáza skončila.
Pamatuji si, že se ještě všude možně
snažili shánět nové slečny a lákali
na nižší ceny, ale k ničemu to stejně
nevedlo,“ ohlédl se za pikantní historií Oázy jeden z pamětníků.
Přesun placeného sexu na internet
a všeobecná krize nevěstinců tedy
vystavily stopku i Oáze. Nový účel
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se však pro ni ani po letech stále nepodařilo najít. Následně dům změnil
majitele. Od roku 2013 patří společnosti Stichovická investiční, jejímž
majitelem je podnikatel obchodující
v minulosti zejména v Prostějově
v oblasti počítačových technologií.
Ten se postaral o částečnou rekonstrukci a zateplení objektu. Po jejím
skončení nemovitost nabídl k prodeji, ten se však stále nedaří. Původní
cena totiž byla stanovena na 12 milionů korun, dle aktuálních informací
je „k jednání“.
„Prodává se to už aspoň dva roky.
Jisté je, že to koupil na kšeft, ale není
vyloučeno, že to neprodá, a nakonec
tam třeba dožije. Cena se mi zdá
přemrštěná, leda by to koupil člověk, který potřebuje někam ulít větší

množství peněz,“ glosoval situaci jeden z místních, který kolem bývalé
Oázy každodenně dojíždí do práce.
V objektu se nachází celkem čtyři
apartmány s vlastním sociálním zařízením, dále restaurace s částečně
zařízenou kuchyní a nakládací rampou, letní bar s výčepem, vnitřním
i venkovním posezením a udírnou.
K dispozici je i parkoviště.
Jaká je tedy budoucnost rozlehlé
vily? „Že by tu někdo začal provozovat restauraci a penzion, tomu už
moc nevěřím. Konkurence je velká
a doba zlá. Jedině že by si tu chtěl
někdo zřídit velké rodinné sídlo. Ale
takový člověk si obvykle postaví své
vlastní někde na míru,“ zauvažoval
člověk podnikající právě v oboru restauratérství.
(mls)
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Nezvyklou změnou v životě nyní prochází František Horák, dlouholetý strážník prostějovské
městské policie. Svoji policejní kariéru nyní musí
pověsit na hřebík, alespoň prozatím. V rodném
Kostelci na Hané ho totiž hlasy voličů v nedávných komunálních volbách katapultovaly hodně
vysoko na zdejší radnici. Stal se místostarostou.
„U městské policie jsem v Prostějově pracoval od roku
1994. Začínal jsem jako strážník hlídkové služby. Po
sedmi letech jsem byl zařazen do skupiny prevence
kriminality, kde jsem vykonával funkci preventisty,“
zavzpomínal na své policejní časy František Horák.
A copak ho vedlo k tomu, aby změnil profesi a dal se

na politiku? „Jsem rodilý Kostelečák a nikdy mi nebylo lhostejné dění v našem městě. Měl jsem několik
myšlenek a nápadů, jak zlepšit chod města. To byly
důvody, proč jsem vstoupil do komunální politiky,“
vysvětlil Večerníku dnes už bývalý strážník. Podle zákona mu ale místo u městské policie bude i nadále takzvaně drženo. „Do výkonu funkce místostarosty jsem
byl ze strany dosavadního zaměstnavatele uvolněn. Po
ukončení volebního období se budu moci ze zákona
vrátit na místo strážníka. Dosavadní zaměstnání tak
přerušuji na čtyři roky,“ řekl k tomu Horák.
Nový místostarosta města Kostelce na Hané bude
mít v kompetenci chod města příspěvkové organiza-

ce. Cílem pro toto volební období je pro něj týmová
práce na radnici a prosperita města. Po policejní práci se mu zatím nestýská. „První dny na radnici jsou
pro mě náročné. Seznamuji se se spoustou nových
věcí, takže zatím není čas na stesk,“ zakončil náš krátký rozhovor František Horák.
A jak se s prázdným místem vyrovnávají prostějovští strážníci? „Přijmeme za pana Horáka náhradu po dobu jeho funkce na kostelecké radnici.
Když se za čtyři roky vrátí, bude bez problémů
přijat zpátky. Neradi bychom o takového člověka
přišli, je to kvalitní policista,“ řekl Jan Nagy, velitel
Městské policie Prostějov.
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stupci prostějovské radnice s předsedou Federace židovských obcí a ředitelem nadace Kolel Damsek Eliezer. Jejím
výsledkem byla dohoda, která měla
umožnit rodičům přivést děti přímo ke
vchodu do školy a neomezovat přístup
hasičů či záchranářů. Nicméně o tom,
zda parčík zůstane po většinu času i nadále přístupný veřejnosti, však stále panovaly vážné obavy.
Dle této dohody mělo být investorem
úprav město Prostějov, židovská nadace
však měla práce ve finále financovat. S realizací projektu se mělo začít na počátku
letošního roku. K tomu však dosud nedošlo. „Vzhledem k pandemii koronaviru nebylo možné pokračovat dle původních časových představ. V současnosti
není zatím zpracována ani studie. Jakmile
budou relevantní informace k dispozici,
budeme veřejnost informovat,“ zareagoval na naše dotazy náměstek primátora
Jiří Rozehnal, jehož se Večerník mimo
jiné zeptal, zda bude po realizaci projektu nějak omezen přístup do uvedeného
prostoru pro veřejnost včetně žáků, studentů a zaměstnanců nedaleké školy.
„Vzhledem k výše uvedenému nelze na
tuto otázku konkrétně odpovědět. Prosíme tedy o trpělivost.“
(mls)

jak šel čas Prostějovem ...

František Horák se před deseti lety
rozhodl pro politickou kariéru,
a udělal dobře. V ní se mu totiž daří
a na kostelecké radnici působí dodnes! V roce 2016 dokonce v křesle
starosty Kostelce na Hané vystřídal
Ladislava Hynka, který po krajských volbách „povýšil“ na post
náměstka hejtmana a obě funkce
naráz by nezvládal. Z dnešního
pohledu je zajímavé to, že u prostějovské městské policie věřili či doufali, že se oblíbený „Franta“ za čtyři
roky vrátí. Omyl, František Horák
je úspěšný nejen v komunální politice, ale letos zároveň obhájil post
krajského zastupitele. Prostějovští
strážníci si tak na jeho návrat budou muset ještě nějaký čas počkat.
Bylo by možná zajímavé zjistit, zda
mu stále ještě drží místo... (mik)

Česká ulice
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Příště: ulice Šárka

krimi

www.vecernikpv.cz

Pondělí 23. listopadu 2020

KRGLQ

168 21<148/#4-'6'%*5'#-6+8+<7,ª<.1&ö,+

VPěVWVNRXSROLFLt

Porušila, co se dalo

Ve večerních hodinách předminulé
soboty 14. listopadu si strážníci provádějící hlídkovou činnost v okolí
sídliště Hloučela povšimli okolo
projíždějícího vozidla bez přední
registrační značky a s poškozeným
čelním sklem. Při kontrole byla za
volantem zjištěna jednačtyřicetiletá
žena. Požadované doklady potřebné při řízení vozidla hlídce nepředložila uvedla, že řidičský průkaz
nemá z důvodu vyslovení zákazu
řízení. Zelenou kartu rovněž nebyla schopna hlídce předložit. Při
ověřování bylo zjištěno, že zákaz
řízení dotyčné skončil před více jak
rokem a žena si o vydání nového řidičského průkazu nepožádala. Dále
bylo zjištěno, že vozidlo, které řídila,
má dva roky propadlou technickou
kontrolu. Povinné ručení rovněž
nebylo uhrazeno. Tím, že řídila
vozidlo bez registrační značky, bez
zákonného pojištění a s propadlou
technickou kontrolou, a navíc neměla platné řidičské oprávnění, je
jednačtyřicetiletá řidičřka důvodně
podezřelá ze spáchání několika přestupků. Celá záležitost byla zadokumentována a předána k projednání
příslušnému správnímu orgánu.
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Pes v kotci, páníček
na záchytce
Ve středu 18. listopadu odpoledne
bylo přijato prostřednictvím linky
156 oznámení o ležící podnapilé
osobě, která má u sebe agresivního
psa. Strážníci událost potvrdili, na
komunikaci byl nalezen bezvládně
ležící muž se psem na vodítku. Po
odchytu byl pes odvezen a umístěn do kotce na služebně městské
policie. Muž byl probuzen, načež
při provedené orientační dechové
zkoušce u něj bylo změřeno 3,03
promile alkoholu v dechu. Jelikož
opilec byl ve stavu, kdy nekontroloval své chování, nebyl schopen
se sám o sebe postarat a ohrožoval
bezpečnost i plynulost silničního
provozu, rozhodli strážníci o jeho
převozu na záchytku. Protiprávní
jednání čtyřiačtyřicetiletého muže
bude řešit příslušný správní orgán.

Kradl jen drahý alkohol
V odpoledních hodinách čtvrtku 19.
listopadu vyjížděla hlídka do jednoho z prostějovských supermarketů
k nahlášené drobné krádeži. Strážníci na místě zkontaktovali člena ostrahy. Ten označil jako pachatele krádeže čtyřiatřicetiletého muže. Dotyčný
si na prodejní ploše uschoval do tašky lahev alkoholu v hodnotě 849 korun. S takto ukrytou lahví se pokusil
projít pokladní zónou bez zaplacení.
Tam byl všímavou ostrahou zadržen
a vyzván k vyčkání příjezdu hlídky.
Výzvy muž uposlechl a strážníkům
se k činu přiznal. Odcizené zboží
dobrovolně vydal, lahev měla odlepený kolek, proto nemohla být
vrácena zpět do prodeje. Pracovník
ostrahy hlídce uvedl, že se dotyčný
muž stejného jednání dopustil i před
třemi dny. To se mu podařilo odcizit
dvě lahve alkoholu v hodnotě 1 800
korun. V tomto případě zadržen nebyl, ale jeho počínání je zachyceno
na kamerovém záznamu. V obou
případech je podezřelý ze spáchání
přestupku proti majetku. Správní
orgán má možnost uložit mu pokutu do 50 000 korun a v případě
opakovaného jednání až do výše
70 000 korun.

Trojice padouchů
okradla seniorky,
seniorky,policie
policie varuje

Michal KADLEC
„Za předminulý týden prostějovští
policisté přijali oznámení tří seniorek o odcizení věcí při nakupování
v supermarketech. Všechny tři případy měly velmi podobný scénář.
Poškozenými byly ženy ve věku od
šestašedesáti do sedmašedesáti let
a příležitost zlodějům daly samy
svou neopatrností. Ve všech případech tak přišly o věci uložené bez
dohledu v nákupním vozíku,“ potvrdil případy František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Vzápětí všechny tři případy podrobně popsal. „V pondělí devátého listopadu kolem šestnácté hodiny nakupující v supermarketu v Plumlovské
ulici přišla o peněženku, kterou měla

PROSTĚJOV Do pořádného maléru se dostala
mladá žena z Konice.
Úvěrovou společnost, od
které si půjčila osm tisíc
korun, obelhala. Uvedla
totiž příjem, který vůbec
neexistoval. Peníze navíc
nesplácela, tudíž se dostala do hledáčku hospodářské kriminálky.
„V loňském roce si prostřednictvím internetu na
jednom z portálů zabývajících se půjčkami sjednala
smlouvu o spotřebitelském
úvěru šestadvacetiletá žena
z Konice. Uvedla, že má
pravidelné měsíční příjmy
ve výši 21 704 koruny, což
se nezakládalo na pravdě,
protože mladá maminka

pobírala pouze rodičovský
příspěvek ve výši 3 800 korun. Její žádosti oslovená
společnost vyhověla a poskytla jí úvěr 8 000 korun,
s tím, že do třiceti dnů, jak
bylo oboustranně domluveno, dluh ve dvojnásobné
výši 16 800 korun splatí,“
popsal úvěrovou transakci
František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.
„Vzhledem k tomu, že mladá
žena peníze neměla, úvěr nesplácela. Za to byla v těchto
dnech obviněna z trestného
činu úvěrového podvodu, za
který trestní zákoník stanovil
maximální trest odnětí svobody až na dva roky,“ uzavřel
Kořínek.
(mik)
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zření ze zločinů krádeže a přečinů
neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku.
A vzhledem ke spáchání těchto činů
v době vyhlášeného nouzového stavu hrozí pachatelům v případě zjištění až osmiletý trest za mřížemi.
Policie ČR upozorňuje, že především senioři si mají v těchto
předvánočních dnech lépe hlídat své věci. „Ubránit se takovému
okradení je velice snadné. Stačí se
držet jediné rady, a to být obezřetný, své věci si hlídat a nikam
je neodkládat. Pravděpodobnost
okradení se tím dramaticky sníží,
přesto však nelze zcela vyloučit, že

se stanete obětí zloděje. Ani v takovém případě však nemusí být způsobená škoda nijak vysoká. Již roky
se na různých preventivních besedách snažím lidem vštěpovat, aby
u sebe nenosili zbytečně vysokou
hotovost a cenné věci, které nutně
nepotřebují. Peníze patří do banky
a v dnešní době platebních karet
a on-line nákupů by člověk u sebe
měl nosit hotovost jen v nezbytně
nutné výši pro úhradu běžných provozních výdajů. Položme si otázku
– opravdu potřebuje mít člověk na
nákupech v peněžence dvanáct tisíc
korun? Zřejmě ne,“ apeluje na veřejnost policejní mluvčí.

*G<?µH<HDIF<GC<G< Páníček se opil, pes močil
O@éE@J=QDIîI<UKJ?QJ?P

ÿ(51É
Seniora připravil
o 140 tisíc

PROSTĚJOV Předvánoční období je zde a s ním i zvýšená
aktivita zlodějů při nakupování. Prostějovští policisté například řešili tři případy, ve kterých si zatím neznámí pachatelé
vybrali za cíl starší ženy. Ty navíc byly naprosto neobezřetné
a na tom, že byly okradeny, mají rovněž svůj nemalý podíl.
Pokud se policistům podaří všechny tři poberty vypátrat
a lapit, každému z nich hrozí v době vyhlášeného nouzového stavu až osmiletý kriminál!
uloženou ve vozíku v kabelce. S peněženkou přišla i o osobní doklady a finanční hotovost přesahující
dvanáct tisíc korun. Ve středu jedenáctého listopadu před šestnáctou
hodinou v prodejně nedaleko centra
města žena přišla o igelitovou tašku
s peněženkou s osobními doklady,
dvěma platebními kartami a finanční hotovostí 2 900 korun. Výše
způsobené škody v tomto případě
byla vyčíslena na bezmála čtyři tisíce korun. Třetí žena nakupující
v pátek třináctého listopadu dopoledne v Olomoucké ulici postrádá
o kabelku s peněženkou, osobními
doklady, platební kartou, mobilním
telefonem a finanční hotovostí. Způsobenou škodu vyčíslila na bezmála
osm tisíc korun,“ prozradil Kořínek
s tím, že policisté ve věcech zahájili
úkony trestního řízení pro pode-
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PROSTĚJOV Agresivní pes
s opilým páníčkem pořádně zaměstnal strážníky
městské policie. Občané
z jedné lokalit Prostějova
přivolali policisty ve chvíli,
kdy na dětském hřišti ležel totálně
opilý muž a kolem něj pobíhal agresivní
pes. Složitá situace! Následně vyšlo najevo, že páníček se dopustil hned několika
přestupků.
V pondělí 16. listopadu v odpoledních hodinách bylo přijato prostřednictvím linky 156
oznámení o muži se psem, který vlivem požitého alkoholu není schopen ovládat svého
čtyřnohého kamaráda. Do uvedené lokality
byla okamžitě vyslána hlídka. „Zmíněný muž
se nacházel i se svým psem na dětském hřišti.
Ten byl agresivní. Na výzvy strážníků k uvázání psa dotyčný nijak nereagoval. Učinil tak
až v okamžiku, kdy se na místo dostavila další
hlídka s odchytovými pomůckami a pokusila se agresivního psa odchytit,“ sdělila Tereza
Greplová, tisková mluvčí Městské policie
Prostějov.

Osmatřicetiletý muž je
svým jednáním podezřelý z několika
přestupků. „Tím,
že neměl psa na
vodítku a nacházel
se s ním na dětském hřišti, porušil vyhlášku města a zákon na ochranu
zvířat proti týrání. Dále je podezřelý z přestupku proti veřejnému pořádku, jelikož jeho pes
znečistil močí hrací prvky na hřišti. Po celou
dobu projednávání věci se strážníky pak navíc
muž neměl nasazenou roušku a odmítal si
dýchací cesty zakrýt i jiným způsobem, čímž
porušil mimořádná ochranná vládní opatření.
Své protiprávní jednání odmítl se strážníky
na místě řešit. Jelikož bylo hřiště močí značně
znečištěné, zabezpečili strážníci celý objekt
proti vstupu osob a byl zajištěn jeho úklid
a desinfekce hracích prvků,“ popsala další patálie s opilým pejskařem Tereza Greplová.
Celá záležitost bude mít dohru u správního
orgánu, ten má možnost náklady vynaložené na dezinfekci a očistu hracích prvků dát
k úhradě osmatřicetiletému muži.
(mik)

Předminulý pátek 13. listopadu
v dopoledních hodinách dosud
nezjištěný pachatel na e-mail
sedmasedmdesátiletého muže
z Prostějova zaslal zprávu, která
vypadala jako naléhavé upozornění banky, u které má vedený
běžný účet. Senior v obdrženém
e-mailu klikl na odkaz na údajné stránky banky a v otevřeném
okně, které vzhledem připomínalo originální stránku banky,
zadal přihlašovací údaje k účtu.
Před samotným otevřením účtu
však došlo k náhlému přerušení přihlášení. Asi o dvě hodiny
později byl muž telefonicky
kontaktován zástupcem banky
a upozorněn na nestandardní
operaci na jeho účtu. Zjištění,
že mu z účtu bez jeho vědomí
odešlo 140 tisíc korun, oznámil
policistům. Ti ve věci zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací
s trestní sazbou odnětí svobody
na šest měsíců až tři roky.
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CIKÁN OKRADL KUMPÁNA V PARKU!
¼ÇÎ+Ò½Æ3Æ½ÈVÂ¼½
Ladislav Fedák se ke všemu přiznal,
teď si bude muset dávat pozor

PROSTĚJOV Jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet.
To je zřejmě případ dvou účastníků konfliktu, k němuž došlo
letos v létě. Devětatřicetiletý Ladislav Fedák tam okradl svého
o 12 roků mladšího kumpána. Přestože mu u Okresního soudu v Prostějově hrozilo až deset let za mřížemi, nakonec vyvázl
s podmínkou. Jak je to možné?

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Ladislav Fedák je nevysoký zavalitý
cikán, který bydlí v Prostějově a pracuje v jedné ze zdejších společností
zaměřených na automobilový prů-

mysl. Uplynulý čtvrtek byl obžalován, že letos v červnu v Kolářových
sadech napadl Ladislava P., který
tam kolem dvaadvacáté hodiny seděl
na lavičce a v ruce držel telefon. Fedák na něj nečekaně zaútočil, dal mu
ránu kolenem a pak jej dvakrát uhodil pěstí do obličeje, následkem čehož mu přerazil zub. Krátce na to mu
ukradl mobil a zmizel. V tomto případě si však ani o poškozeném nelze
rozhodně dělat iluze. Sám Ladislav P.

totiž skončil ve vězení a v souvislosti
s tímto případem se nechal slyšet, že
ho to prý už nezajímá, neboť má jiné
starosti.
Přestože Fedákovi za loupež hrozilo až deset let vězení, státní zástupkyně Naděžda Kezniklová
tentokrát sama navrhla podmíněný trest 30 měsíců s odkladem na
tři roky. A soud nebyl proti. „Jsme
si vědomi, že mezi oběma účastníky tohoto konfliktu byly spory už
v minulosti a vše má i další podtext.
Polehčující okolností je i to, že obžalovaný sice má v rejstříku trestů
nějaké záznamy, nicméně ty jsou již
staršího data,“ odůvodnila soudkyně
Adéla Pluskalová s tím, že Fedák si
další tři roky bude muset dávat po-

BYLI JSME
U TOHO

-RąGRCFGPÊFQwNQNGVQUXNÆV÷X-QN¾
ąQXÚEJUCFGEJ(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

zor, aby se žádného jiného trestného
činu nedopustil. Jinak si trest bude
muset odsedět. Zároveň bude po
celou dobu muset pravidelně docházet k probačnímu úředníkovi, který

u něj bude mimo jiné pravidelně
provádět testy na návykové látky.
Rozsudek je již pravomocný, obě
procesní strany se na místě vzdaly práva na odvolání.
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Posílejte svá
miminka

děti, pejsci

On-line, on-line, on-line

www.vecernikpv.cz

mu. Mají volnou ruku. Mohou malovat krajiny, zvířata či lidové zvyky.
Ve stylu kresby se meze nekladou,
stejně tak co se týče její velikosti,“
uvedlo Sportcentrum na webu.
Soutěže se mohou zúčastnit děti
a mladiství od 2 do 19 let. Odborná porota posléze vybere z každé
kategorie ty nejkrásnější obrázky.
(juj)

mi učebními bloky u kávy, kde
je hlavním tématem opět online výuka a s ní spojené potíže
nebo naopak sdílení zkušeností
a radosti z toho, jak se podařilo
například názorně vysvětlit
učivo geometrie nebo fyziky.
Distanční výuka nespočívá pouze
v on-line hodinách češtiny, matematiky, angličtiny, také přírodopisu,
fyziky, chemie, dějepisu, němčiny

6CMÆF÷VK\X[wwÊEJTQéPÊMč<iX/GNCPVTKEJQX÷WNKEKUG\CVÊOXKFÊLGPPCF¾NMW
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PROSTĚJOV Slovo, které se
zvláště v současné době ve
školách skloňuje takříkajíc ve
všech pádech. Nejinak je tomu
i na ZŠ a MŠ Melantrichova
v Prostějově. On-line se potkávají žáci při vyučování, následně
při počítačových hrách, online se scházejí pedagogové na
školení, s ředitelem na poradách,
o přestávkách mezi jednotlivýnebo prvouky. Je doplněná
o samostatnou práci na
tvorbě prezentací, zpracovávání domácích úkolů,
referátů, luštění kvízů apod.
Všichni pedagogové se ji snaží
zajistit tak, aby byla efektivní, pro žáky zajímavá, s co
nejmenšími odlišnostmi od
té prezenční. Takzvaně „na
dálku“ se také pořádají výtvarné soutěže. Ta poslední
proběhla ve školní družině
a nesla název „O dračí vejce“.
Diplomy a odměny žákům,
kteří poslali nejzdařilejší obrázky draků spolu s fotkami
sebe samých během práce –
samozřejmě e-mailem, přes
Messenger nebo WhatsApp
– rozdají paní vychovatelky
dětem po jejich návratu do
školních lavic. Připravená je
i Superstar, kterou bude porota
tentokrát vybírat ze zaslaných
videí. Ani tělesná výchova
není odsunuta na zadní kolej,
zvláště u děvčat, jež si každé
ráno rády přivstanou a před
„vyučováním“ si spolu s paní
učitelkou zacvičí jógu. To jim
to potom myslí! „Nicméně
žáci patří do lavic a učitelé
před katedru. Vánoce bez
zaplněných lavic, vyzdobených tříd stromečky a znějících
koled alespoň ze školního
rozhlasu zažít opravdu nechci! Věřím, že tu prvňáčci
a druháčci nezůstanou dlouho
sami“, dodává v závěru ředitel
školy Roman Pazdera. (kas)

MF[åMP¾ORąKLGND[NKLUOGUVT¾åPÊM[WRQ\QTP÷PKåGPGX¾J¾
MQWUPQWV5V¾NGUKLGJQFčX÷TW\ÊUM¾X¾OGLFGVQRQOCNWCNG
LFGVQ8čéKPQXÚONKFGOLGXGNOKPGFčX÷ąKXÚ<¾LGOEGQP÷L
D[OWUGN\CPÊOXÊEGMT¾VRąKLGVPGåUK\ÊUM¾LGJQFčX÷TW2Q
VąGDWLGéCU

NIKE

DENY

LGQUOCRčNNGVÚMąÊåGPGELCEMTWUGNNC,GVQVGORGTCOGPVPÊRGL
UGMMVGTÚLGX¾wPKXÚCX[VTXCNÚCRQTVÆT/KNWLGRÊUMCEÊJTCéM[
8RQXC\GLGVQXGNMÚRGUXOCNÆOV÷NGRQMWFUGOWP÷EQ
PGNÊDÊFQM¾åGKMQWUPQWV1UVCVPÊEJRGLUMčUKPGXwÊO¾0GPÊ
XJQFPÚMF÷VGO
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LG MQW\GNPÚ MąÊåGPGE U TQwċ¾EMÚO WJTCPéKXÚO MWMWéGO
CFQDT¾EMÚOUTFÊéMGOXGNMÆJQX\TčUVWXGX÷MWFGUGVKTQMč
8GUGNÚRGLUGMURą¾VGNUMQWRQXCJQWMVGTÚDWFGUXÆOWR¾
PGéMQXKX÷TPÚORCTċ¾MGO8JQFPÚMFQOGéMWUG\CJT¾FMQW
0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷VTQwMWVCJ¾

ŠIBA

LG FXQW Cå VąÊNGVÚ RGU MąÊåGPGE RNGOGPG UJKDCKPW 8JQFPÚ
MFQOGéMWUFQDąGQRNQEGPQW\CJT¾FMQW/KNWLGRQJ[DiKDC
LGUMWVGéP÷wKDCNGPGTIKGO¾PCTQ\F¾X¾PÊCLGJQOCLKVGNUG
UPÊOPWFKVPGDWFG5HGPMQWUGDG\RTQDNÆOWUPGUG0CXQ
FÊVMWEJQFÊR÷MP÷VTQwMWVCJ¾

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.

3EJSCI HLEDAJÌ SVe 3ÁNÌĠKY

PROSTĚJOV S další podzimní
akcí přišlo Sportcentrum DDM.
Děti z celého Prostějovska mohou posílat své výtvory s tematikou „Barvy podzimu“ a zúčastnit se tak soutěže, která potrvá
až do 30. listopadu.
„Děti mohou své výtvory buď poslat, nebo přinést osobně. Jde o to
namalovat co nejlépe téma podzi-

+NWUVTCéPÊHQVQ

Pondělí 16. listopadu 2020

ä¾EK\d/GNCPVTKwM[qUGPCF¾NMWRQVM¾XCLÊ
RąKXÚWEG
KJT¾EJ

galerie miminek na
www.vecernikpv.cz

Barvy podzimu:
'ĊPGôWÇY\KO»VLOVRXWôâ došlo na naši adresu...

VÁŽENÍ RODIČE,
z důvodu zákazu návštěv v prostějovské nemocnici nemůže
redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku až do odvolání pokračovat ve fotografování
vašich miminek přímo v porodnici. Pokud máte zájem, aby snímek miminka byl zveřejněn na této straně Večerníku v rámci rubriky „Vítejte na světě“, zašlete fotografii
na adresu miminka@vecernikpv.cz a dodejte k tomu údaje: jméno a příjmení miminka, datum narození, výška a váha při narození a také adresu
bydliště, na kterou vám pak zašleme jako dárek graficky redakčně zpracovaný obrázek.
Děkujeme za pochopení! Redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
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schválili všichni
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Střednědobý výhled rozpočtu je dokument sloužící
pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství obce. Povinnost sestavit střednědobý výhled
rozpočtu vyplývá ze zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Sestavuje se na základě
uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků
zpravidla na dva roky až pět let následujících po
roce, na který se sestavuje roční rozpočet. „Finanční
odbor objednal zpracování střednědobého výhledu
rozpočtu u Luďka Tesaře, se kterým město spolupracuje již od roku 2014. Tento výhled obsahuje

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Kromě úspěšného hlasování
a schválení rozpočtu města na rok 2021 projednávali zastupitelé krátce také jeho střednědobý výhled až do roku 2025. Ten podle šéfa finančního
odboru magistrátu Radima Cardy počítá i s možností, že by si radnice mohla dovolit úvěr na stavební investice až do výše 1,2 miliardy korun!

(QVQMQN¾å8GéGTPÊMW

podle zákona minimální souhrnné základní údaje
o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích
a pohledávkách, a o finančních zdrojích a potřebách
dlouhodobě realizovaných záměrů. Jeho smyslem
je prokázat schopnost, že město dostojí svým dosavadním závazkům. Předkládaný dokument navíc
analyzuje finanční zdraví, tedy rating města, trendy
financí a stanovuje strop bezpečného úvěrového zatížení k financování cílů samosprávy. Podle propočtů by si město mohlo vzít v následujících pěti letech
úvěr na stavební investice až do výše 1,2 miliardy
korun. Ve střednědobém výhledu financí jsou však
uvedeny také možné hrozby s vlivem na finance,
včetně opatření. Materiál uvádí též analýzu financí a očekávané dopady epidemie covid-19 pro rok
2020,“ představil vytvořený plán rozpočtu města do
roku 2025 Radim Carda.
Zastupitelé tento dokument vzali drtivou většinou
hlasů na vědomí.

yy Jaký máte dojem ze středečního
zasedání prostějovského zastupitelstva? V některých bodech bylo až příliš emotivní...
„Rozumím roli opozice. Má kontrolovat
a také přicházet s vlastními návrhy řešení. Ovšem v našem zastupitelstvu je také
část opozice, která s ničím nepřichází, je
pouze destruktivní. Na našem posledním
jednání už přesáhlo chování některých

Petr
KOZÁK

a

Michal
KADLEC

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

PROSTĚJOV Unavený, spokojený a také v několika ohledech
rozladěný. Prostějovský primátor
František Jura (na snímku) neskrýval po středečním jednání
zastupitelstva radost z toho, že
pro nejdůležitější dokument při
fungování města hlasovali nejen členové radniční koalice a že
Prostějov tak může v roce 2021
fungovat podle řádného rozpočtu. První muž radnice však
zároveň byl trochu rozladěn
z přístupu a hlavně z projevených
názorů některých členů opozice,
zejména při schvalování finanční
pomoci Národnímu domu či při
diskusi o marketingových smlouvách se sportovními kluby.

politiků všechny meze. Vyhrožování, že
když velká většina demokraticky schválí
pomoc Národnímu domu, tak nám to
Piráti všechno spočítají, je neuvěřitelné!“
yy Nejsledovanějším bodem bylo
schvalování rozpočtu. Podařilo se,
jste tím potěšen? A co říkáte na vzniklé diskuse?
„Jsem rád, že rozpočet byl schválen, a to
nejen hlasy koalice. Rozumní zastupitelé
si vyhodnotili, že jsme na rozpočtu pracovali zodpovědně a že jsme ho konzultovali s opozicí.“
yy Hodně žhavým se stal již zmíněný bod týkající se Národního domu.
Opravdu by město sáhlo až k jeho
uzavření?! Nejsou to až moc radikální
návrhy, už jen s ohledem na koronavirovou dobu? A jak to tedy bude dál?
„Máte pravdu, velmi žhavým... Co k tomu

říci? Každý majitel restauračního zařízení se dnes snaží udržet svůj provoz. My
máme stejnou povinnost. Národní dům
je naše památka, do které jsme v minulosti
vložili velké investice, další nás čekají. Provoz restaurace, vinárny a kavárny je řešen
prostřednictvím Obecně prospěšné společnosti Národní dům, jejímž jsme majoritním zakladatelem. Přidanou hodnotou je
pak provoz kombinovaný s výukou učňů.
Téměř deset let nikoho mimo zainteresovaných lidí provoz Národního domu nezajímal. Fungoval excelentně, byl v plusových
číslech, byli zde učni a velmi úzce kooperoval s divadlem, když pořádal plesy, zajišťoval
večírky, přednášky a podobně. Bohužel
přišlo to, co někdy v životě přichází. Nový
ředitel absolutně nenaplnil naše očekávání
a do toho přišel covid. K oběma událostem
došlo téměř ve stejný okamžik…“

yy Není přesto všechno výše
pomoci Národnímu domu až příliš
vysoká?
„Rozhodně není nízká, ale i my máme
svůj limit. Pokud nedojde po spotřebování půjčky k návratu ekonomiky do
předcházejících let, jsme rozhodnuti
utlumit provoz až do stavu s jedním
zaměstnancem, který bude udržovat
Národní dům ‚ve spánku‘. Musíme si
uvědomit, že město už na jaře vyhradilo
pro pomoc živnostníkům zasaženým
koronavirem pět milionů korun. Snažili
jsme se pomáhat druhým a nyní musíme pomoci i organizaci, za kterou máme
jako zakladatelé určitou odpovědnost.
A opakuji ještě jednou, naše pomoc má
své limity, přes které nepůjdeme.“
yy Myslíte, že město udělalo v této
věci chybu?
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„Že zástupci zakladatele neohlídali tohoto konkrétního člověka, je nesmysl. To bych mohl tvrdit, že když někomu
polijí auto barvou, tak si neohlídal svůj
majetek, že je to jeho vina. Na podezření, že není vše v pořádku, jsme reagovali
okamžitě. Nechali jsme účetní kancelář
zpracovat podklady a druhý den po jejich obdržení jsme podali trestní oznámení.“
yy Při této příležitosti se nejde nezeptat, jak vypadá situace kolem Společenského domu?
„Pořád platí, že je pro nás největší prioritou. Všechny kroky vedeme tak, abychom buď na podzim roku 2021, nebo
nejpozději na jaře 2022 začali s kompletní rekonstrukcí.“
Rozhovor o přetřásaných tématech
sportu pokračuje na straně 33
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* „Ředitel je před soudem a tam
dostane, co si zaslouží!“
Občan Rostislav Matl, kterému zastupitelé dali možnost vystoupit ve
veřejném slyšení, hodně předbíhal
událostem v komentáři o způsobeném manku v Národním domě.
* „Nemůžeme tady dnes trávit
delší dobu než je bezpodmínečně
nutné.“
Hned na začátku jednání primátor
František Jura (ANO 2011) upozornil zastupitele, že hrozba nákazy koronavirem je pořád vysoká.
* „I z toho, však víte z čeho, se dá
uplést bič, který možná na konci
příštího roku zapráská…“
Petr Kousal (KDU-ČSL) takto výstižně komentoval sestavený rozpočet pro rok 2021.
* „Třetí vlna koronaviru nám do
toho může hodit vidle!“
Zastupitel Jan Navrátil (Změna
pro Prostějov) taktéž hlasoval pro
nový rozpočet, zároveň byl ovšem
trochu skeptický.
* „Vyhlašuji přestávku, já už
nemám sílu, musíme si
odpočinout…“
Primátor Jura v jednu chvíli po
bouřlivé diskusi s opozičními zastupiteli potřeboval chvíli klidu.
A nejen on.
* „Byl jsem vyzván očním
kontaktem pana náměstka...“
Jan Zatloukal (ODS) takto vysvětloval primátorovi, proč se najednou bez přihlášky do diskuse objevil u mikrofonu.
* … tak ten oční kontakt ještě
zkuste přese mě!“
František Jura upozornil, že bez
jeho výzvy se nikdo nesmí do diskusí pouštět.
* „S panem Křupkou teď trávím
více času než se svým manželem!“
Náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS) přiznala, že s ředitelem Národního domu má stále co
dojednávat.
* „Zrušte marketingové smlouvy
a o politické body bude posta
ráno. Skončí hokej, fotbal a další
sporty a nikdo z vás, co toto
žádají, se už do zastupitelstva
nikdy nedostane!“
Jaroslav Šlambor (KSČM) ostře
vystoupil proti některým opozičním zastupitelům, kteří požadovali
zrušení financování sportovních
klubů prostřednictvím marketingových smluv.
Zachytil: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Na středečním
jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova tentokrát
převážily vážné momenty nad
těmi vtipnými, přesto se někteří zastupitelé blýskli několika
málo humornými hláškami. A ty
jako tradičně Večerník pro své
čtenáře pochytil a zaznamenal.

PERLIÈKY
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František Jura (ANO 2011), náměstci
Milada Sokolová (ODS) s Jiřím Pospíšilem (Pévéčko), a dokonce také jeden
z opozičních zastupitelů, který se nedávno stal členem správní rady Národního domu. „Když to teď neschválíme,
tak jsme to celé zabalili a ‚Národ‘ už
nebude mít šanci se zvednout. Mějme
na paměti, že nejde jen o provoz restaurace a kavárny, ale Národní dům pořádá
desítky plesů a jiných kulturních i společenských akcí,“ připomněl Jan Navrátil (Změna pro Prostějov).
Obě finanční pomoci Národnímu
domu byly nakonec většinou hlasů schváleny. Nutno také podotknout, že se ale na návrh opozice
hlasovalo i o odmítnutí jak mimořádného majetkového vkladu, tak
i o půjčce. Pro tento protinávrh
však zvedlo ruku pouze sedm opozičních zastupitelů. Národní dům
tedy žije dál...

PROSTĚJOV Všech dvaatřicet přítomných zastupitelů zvedlo ve středu ruku pro všechny navržené dotace do sociální oblasti. Po hlasování
pak následovala pietní vzpomínka na nedávno
zesnulou ředitelku Domu domácí péče SANCO Květoslavu Šťastnou.
„Navrhujeme udělit dotaci společnosti Charita
Prostějov ve výši sto tisíc korun na nákup elektromobilu pro pečovatelskou službu, dále rovněž
Charitě Prostějov stejnou částku na úhradu zvýšených nákladů poskytovaných sociálních služeb
během koronavirové pandemie. Dotaci ve výši
sto tisíc korun pak ze stejných důvodů navrhujeme pro Dům domácí péče SANCO,“ sdělila Alena
Rašková (ČSSD), náměstkyně primátora pro sociální oblast v Prostějově.
Všichni zastupitelé napříč politickým spektrem
pak hlasovali pro udělení výše uvedených dotací,
a to bez jakýchkoliv diskusí. „Dovolte mi vás požádat, abychom minutou ticha uctili památku Květoslavy Šťastné, která v minulých dnech zemřela. Bez
její činnosti jsme si v uplynulých letech nedovedli
sociální záležitosti v Prostějově představit. Bude
hodně chybět,“ řekl primátor František Jura (ANO
2011), načež zastupitelé povstali, aby si vzpomněli
na obětavou dlouholetou pracovnici v sociálních
službách.
(mik)
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Prostějov (mik) - Zastupitelé na
svém středečním jednání schválili
také aktualizovaný program regenerace městské památkové zóny v Prostějově. Město pravidelně každým
rokem přispívá na obnovu památek
nemalými částkami. „Dlouhodobě
podporujeme obnovu kulturního
dědictví na svém území. Mezi lety
2011 až 2020 město vynaložilo na
obnovu památek na ploše městské
památkové zóny, které nejsou v jeho
vlastnictví, náklady v celkovém úhrnu 3.6 milionu korun. Zároveň provedlo významné akce obnovy památek ve svém vlastnictví, mezi nimiž
vynikají komplexní obnovy zámku
na Pernštýnském náměstí, nové radnice a Národního domu,“ prozradil
prostějovský primátor František Jura
(ANO 2011).

Zelená pro
památkovou zónu

Prostějov (mik) - Vysokou celkovou částku ve výši 612 437 korun
rozdělí město desítkám členů všech
komisí rady města i zastupitelstva
a taktéž předsedům a členům osadních výborů. Mimořádné odměny
za celoroční práci schválili ve středu
zastupitelé drtivou většinou hlasů.
„Jde o poskytnutí peněžité odměny
osobám, které nejsou členy Zastupitelstva města Prostějova. Je to jednorázová peněžitá odměna za výkon
funkcí předsedů a členů výborů,
osadních výborů, komisí a zvláštních orgánů obce za jejich práci za
rok 2020,“ objasnil František Jura
(ANO 2011), primátor statutárního
města Prostějov.

Odmìny èlenùm komisí

Prostějov (mik) - Zastupitelé na svém
středečním zasedání jednohlasně
schválili memorandum o spolupráci
mezi statutárním městem Prostějovem a Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje při výstavbě
nového sídla hasičů i záchranné služby
v Brněnské ulici v Prostějově. „Signatáři potvrzují svůj zájem o zajištění rychlé a účinné pomoci při mimořádných
událostech občanům a s tím související
potřebou vybudování odpovídajícího
zázemí pro jednotku Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje
a sídla územního odboru v Prostějově.
Nově budovaná stanice HZS a související prostory pro výkon činností a odbornou přípravu budou koncipovány
tak, aby v její blízkosti bylo možné
dislokovat v případě zájmu i další složky integrovaného záchranného systému, například výjezdové stanoviště
Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje,“ uvedl prostějovský
primátor František Jura (ANO 2011).
Nové sídlo hasičů v Brněnské ulici by
se mělo začít stavět už příští rok.

Memorandum schváleno
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vozu stravy. Organizace má kromě výše
uvedených omezení také finanční problémy i z toho důvodu, že restaurace a kavárna zaznamenaly menší návštěvnost také
v měsících, kdy měly otevřeno. Důvodem
byla nejen přetrvávající obava některých
hostů ze zvýšeného rizika možné nákazy
koronavirem ve veřejných prostorách, ale
také skutečnost, že lidé v této nejisté době
méně chodí do restauračních zařízení
a více šetří,“ zdůvodnila potřebu návratné
půjčky pro Národní dům Milada Sokolová (ODS), náměstkyně prostějovského
primátora, která je zároveň předsedkyní
správní rady Národního domu.
Obě finanční pomoci byly nakonec
schváleny, neobešlo se to však bez tvrdé
kritiky některých členů opozice. Padl
dokonce i návrh na okamžité ukončení
činnosti Národního domu! „Naléváme
do této společnosti neustále peníze a další
půjčku, přestože ta původní ještě nebyla
splacena. Je otázkou, zda se někdy městu vůbec vrátí. Navíc dáváme Národnímu domu
peníze ve chvíli, kdy dosud není ukončeno
vyšetřování machinací a manka po bývalém
řediteli. A je naprosto neuvěřitelné, že takové zásadní finanční nesrovnalosti odhalila
správní i dozorčí rada Národního domu až
po roce ředitelování pana Hlocha,“ láteřila
Hana Naiclerová (Změna pro Prostějov).
„Z Národního domu se stala socialistická

+RąGUQFRQTP÷MVGTÚEJQRQ\KéPÊEJ\CUVWRKVGNčOÊąÊFCNwÊUVCVKUÊEGMQTWPFQQDGEP÷
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půjčku Národnímu domu schválí,
mohou padat hlavy a radním to
bude „spočítáno“! Finanční injekce
obecně prospěšné společnosti ale měly
uplynulou středu naštěstí více zastánců než odpůrců. „Národní dům je náš
secesní klenot a nemůžeme si dovolit

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Hlavním bodem už tak nabitého programu středečního zasedání zastupitelstva bylo schvalování rozpočtu statutárního města Prostějova pro příští rok. Diskuse nad předloženým návrhem se táhla přes
dvě hodiny. Někteří opoziční zastupitelé kritizovali zbytečné vyhazování
peněz například v případě marketingových smluv pro sportovní kluby na
profesionální bázi, ale i to, že jsou dlouhodobě odkládány některé stavební investice a také v roce 2021 zůstaly takzvaně „pod čarou“.
90 milionů korun. „Tento deficit bude
plně hrazen z finančních rezerv města.
Večerník již s předstihem v rámci mi- Abychom ale byli schopni zabezpečit
nulého vydání informoval Prostějova- veškeré naplánované stavební investice
ny o základních položkách nového roz- v roce 2021, budeme muset do rezerv
počtu. Ten radní navrhli jako deficitní. sáhnout ještě hlouběji, a to pro částku
Pro rok 2021 předpokládá magistrát bezmála 115 milionů korun. Stavební
celkové příjmy rozpočtu ve výši 907 investice pro rok 2021 jsou výrazně při884 500 korun, zatímco výdaje jsou škrceny na zhruba 148 milionů korun.
naplánovány položkou 997 909 750 V roce 2020 jsme proinvestovali 250
korun. Schodek rozpočtu tedy činí přes milionů,“ řekl na zastupitelstvu Radim
Carda, vedoucí finančního odboru
prostějovského magistrátu. Právě on
pak vzápětí v rámci pečlivě připravené půlhodinové prezentace představil
veškeré položky nového rozpočtu do
nejmenších detailů.
„Velice si vážím toho, jakým způsobem
byl rozpočet sestaven. Přesto mám některé připomínky, zejména k investičním
akcím. Nechápu například zvlášť vyčleněnou částku jeden milion korun na
údržbu Plumlovské ulice, když se mají
o ni i tak starat technické služby v rámci
běžné smlouvy s městem. Dále v současné situaci, kdy musíme obracet každou
korunu, považuji za zbytečnou investici
do atletického tunelu v celkové částce pětadvacet milionů korun. Obzvláště když
v Prostějově pořád neexistuje atletický
stadion a děti tak nemají možnost v tomto
sportu pokračovat v juniorské a dospělé
kategorii. Jako rozporuplnou v této těžké
době považuji investici do opravy kuchyně Národního domu a v rozpočtu bych
našel ještě další možné úspory,“ podotkl
Petr Kousal (KDU-ČSL). K němu se
pak přidali i další opoziční zastupitelé. Některým se nelíbilo dle jejich názoru zbytečně vynaložených 13 milionů korun,

které jsou v novém rozpočtu na uzavření
marketingových smluv s profesionálními
sportovními oddíly v Prostějově (čtěte na
straně 33 – pozn.red.), jiní by zase vyměnili naplánované stavební investice za jiné.
Podle nich mohla i letos počkat stavba
nového sídla ochránců přírody IRIS na
Husově náměstí a ušetřených pět milionů
korun se dalo včlenit právě do rozpočtu
na rok 2021 na jiné a potřebnější stavební
projekty. „Nová budova ochráncům přírody byla plánovaná dlouhodobě kvůli
havarijnímu stavu staré budovy. Co se
týká atletického tunelu, ten i Jan Železný
považuje za zcela výhodnou investici do
atletické mládeže, a navíc spolek může
dosáhnout až na sedmdesátiprocentní
dotaci,“ bránil plány města primátor František Jura (ANO 2011).
V rozpočtu pro rok 2021 se rovněž
navýšil příspěvek pro kino Metro
z dosavadních 3,5 milionu korun na
5,7 milionu korun. I toto se stalo terčem kritiky opozice. „Kino Metro během letošního roku utrpělo značné ztráty kvůli koronaviru. Ztratilo významnou
část tržeb z důvodu uzavření provozu.
Pokud by k pandemii covid-19 nedošlo,
jsem přesvědčena, že by si kino na svůj
provoz vydělalo samo. V současné době
ale paní ředitelka Kucsa Prágerová nemá
pokryty ani mzdové náklady, proto jsme
pro příští rok navrhli zvýšení městské
dotace,“ vysvětlila Milada Sokolová
(ODS), náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov.
Pro některé zastupitele se pak ještě
stala nepochopitelnou investicí výstavba cyklověže před hlavním nádražím
v Prostějově, na jejíž projektovou dokumentaci má město v příštím roce vynaložit 500 000 korun a sama výstavba
se odhaduje přibližně na osm milionů
korun. „Také v tomto případě věříme,
že na stavbu obdržíme významnou
dotaci od státu. A cyklověž právě v prostoru před hlavním nádražím je velice
potřebná,“ bránil projekt Jiří Rozehnal
(ANO 2011), náměstek primátora pro
stavební investice.
Pro nejdůležitější dokument města
se při hlasování nakonec kladně vyslovilo 24 zastupitelů z dvaatřiceti
přítomných. Tři byli proti, pětice
komunálních politiků se hlasování
zdržela.
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život znovu nadechl,“ přidal se další opoziční zastupitel Petr Kapounek (Na rovinu!).
„Zbavme se Národního domu,“ dodal Petr
Ošťádal (Na rovinu!).
Na půdě zastupitelstva dokonce
padaly i výhrůžky, že pokud zastupitelé tuto v pořadí již druhou

PROSTĚJOV Vlivem protiepidemických opatření vlády během jara
i podzimu letošního roku přišlo
město o desítky milionů korun.
Magistrát tak byl v průběhu roku
nucen zastavit některé stavební investice za zhruba 25 milionů.
Ještě před schvalováním rozpočtu
města na rok 2021 si však zastupitelé vyslechli příznivou zprávu o tom,
že stát městu finančně kompenzoval
ztráty v rozpočtu Prostějova během
roku 2020. „Od státu jsme obdrželi částku 54,5 milionu korun jako
kompenzaci za výpadek daní během
jarní pandemie covid-19. Ztráty počítáme i během podzimního období,
ale jejich celkovou výši zatím nejsem
schopen ani odhadnout. Řeknu vám
to až prvního ledna, kdy rozpočet za
tento rok uzavřeme a budeme stát
žádat o další kompenzaci,“ sdělil na
zastupitelstvu Radim Carda, vedoucí
finančního odboru prostějovského
magistrátu.
Výše zmíněná částka poslaná státem
nyní významně zvýší finanční rezervy
města.
(mik)
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ho nechat padnout. Současný ředitel
Křupka dělá všechno pro to, aby provoz postavil znovu na nohy, kvůli koronaviru má ale hodně svázané ruce,“
pronesla například náměstkyně primátora Alena Rašková (ČSSD), k níž se
se stejným názorem přidali i primátor
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hospoda. Zatímco ostatní restauratéři a hospodští ve městě padají na ústa a krachují,
nebo se z koronavirové situace jen stěží
někdy vyhrabou, my tady dotujeme vyloženě ztrátový provoz. Dávám protinávrh,
aby činnost obecně prospěšné společnosti
Národní dům byla ukončena a restaurace,
kavárna i sál se pronajaly soukromému podnikateli,“ ozval se František Fröml. „Národní
dům by se měl zavřít minimálně do září
příštího roku, propustit zaměstnance a nechat ho zakonzervovat. Ušetřily by se nyní
značné finanční prostředky a s provozem
by se mohlo začít, až by se gastronomický

Majetkový vklad i další půjčka obecně prospěšné
společnosti prošly zastupitelstvem
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V prvním případě šlo o mimořádný majetkový vklad města ve výši 200 000 korun. Stejně tak byl osloven i Olomoucký
kraj, který za další zakládající členy obecně
prospěšné společnosti Národní dům, tedy
za Švehlovu střední školu polytechnickou
a Střední odbornou školu v Prostějově
coby zřizovatele, vložil po 100 tisících
korun za každý subjekt. Druhou navrženou finanční injekcí byla návratná půjčka
Národnímu domu ve výši 1,5 milionu
korun. „Ředitel organizace Martin Křupka se obrátil na statutární město Prostějov
se žádostí o poskytnutí návratné finanční
výpomoci z rozpočtu města Prostějova na
rok 2020. Důvodem podání jeho žádosti
je dofinancování provozní ztráty vzniklé
z důvodu pokračující koronavirové krize,
kdy Vláda ČR opět vyhlásila od 5. října
nouzový stav, následně od 14. října byly
uzavřeny provozovny stravovacích služeb.
Provoz restaurace a kavárny Národního
domu je proto uzavřen a velice omezeně
funguje pouze kuchyně s nabídkou roz-

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

PROSTĚJOV Obecně prospěšná společnost Národní dům se dostala
do obrovské krize. A má to dva důvody. Bývalý ředitel Jiří Hloch přivedl
organizaci do červených čísel, načež vedení města na něj podalo trestní
oznámení kvůli údajnému manku. Další komplikaci přineslo uzavření
prostor v souvislosti s vládními protiepidemickými opatřeními před nákazou covid-19. Radní proto zastupitelstvu navrhli schválit Národnímu
domu dvě finanční injekce v celkové výši 1,7 milionu korun. Diskuse se
nakonec zvrhla ve dvouhodinovou emotivně laděnou debatu, při níž
padala ze strany některých členů opozice i pořádně nevybíravá slova...
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ti dostatečně vybaveny alespoň trochu solidní
technikou a aby se zvýšila počítačová gramotnost podstatné části učitelů.
Obojí není vůbec jednoduché. Vybavenost drtivé většiny škol dnes není úplně špatná, navíc by
se to dalo výhledově řešit. Horší už je to s konkrétními rodiči a jejich finančními možnostmi.
Ovšem vyštrachat někde zhruba pět tisíc korun
na pořízení zánovního nicméně už kvalitního
notebooku pro dítě by snad nemusel být takový problém. A pokud ano? Pak by často stačilo
prostě jen přestat kouřit…
Rozdíly jsou i u učitelů. Zatímco někteří z nich
už rozjeli nonstop on-line výuku od 8:30 hodin
do 11:00 hodin včetně přestávek, jiní se na to
zatím, řekněme, stále chystají. Ale věřím, že
i oni to jednou zvládnou. Ostatně je známo,
že se všichni nejlépe učíme příkladem. I proto

by lidé, kteří mají rozvíjet ostatní, nepochybně
měli být schopní v první řadě stále zdokonalovat sami sebe. Navíc sledovat několik obrazovek naráz rozhodně nemusí jen oni, takoví
zaměstnanci ostrahy supermarketů by mohli
vyprávět…
Na rozdíl od mnohých kantorů děti veškeré nové technologie zvládají zcela intuitivně. U nich je potíž jiná, jak jim vštípit fakt, že
všechny ty počítače, tablety či mobily jsou primárně k učení či práci a ne pro zábavu? Tady
opět pomůže jediné, a sice vlastní příklad. Jenže kde ho dnes brát, když sami rodiče neúčelně
šmudlají obrazovku telefonu každou jen trochu
volnou chvilku?
Nezbývá tedy než doufat, že navzdory všemu
se stále budou učit nejen naše děti, ale i jejich
učitelé, a hlavně my sami.

D

Bílé hoře se ve městě katolicismus
usadil tvrdým způsobem umocněným příchodem jezuitů. Nekatolíci byli pod kuratelou a bylo jim
vyhrožováno zabavením majetku
a vyhoštěním, spousta rodin raději
město opustila sama, ale to je již
jiný příběh.
ějiny Markrabství moravského o našem městě sice
nepíší a tak přidejme pár obecných poznámek o celém regionu
a citujme klidně doslova: „Nejdéle v bitvě bělohorské vytrval pěší
pluk moravský za vedení Jindřicha
Šlika, až v hrdinském boji proti
přesile zahynuli všichni do posledního muže i s chrabrým svým
vůdcem… Stavové moravští pod
zdrcujícím dojmem zpráv z bojiště
českého nabízeli císaři ihned úplné
podrobení, žádajíce pouze za všeobecnou amnestii. Císař odpověděl,
že o této žádosti rozhodne teprve
tehdá, až se mu stavové úplně pokoří. I pokusili se stavové, povzbuzeni hrabětem Thurnem, který
zatím do Brna se dostavil, připraviti se k obraně proti vpádu vojska
císařského … První oddíly vojska
císařského se ocitly před Jihlavou
a obsadily ji a dále pak Telč, Slavonice, Třebíč, Velké Meziříčíia
císařským byly bez překážky otevřeny brány měst Brna, Znojma,
Olomouce a dalších ... Morava
byla v té době zbavena vší ochrany,

Proè to nikomu nevadí?
Jak je možné, že když platí nouzový stav a s tím spojený zákaz vycházení během noci, tak na čerpací stanici v Plumlovské ulici se scházejí lidé
právě v noci, popíjejí před benzínkou alkohol a nikomu to nevadí? Navíc
jde o vyloženě mladé lidi nebo bezdomovce. A není to poprvé, co jsem
to viděla. Pozorujeme to z okna paneláku na sídlišti Hloučela a vadí nám
nejen porušování nařízení vlády, ale zároveň i hluk, který se od benzínky
nese až dlouho do rána.
Milada Nádeníčková, Prostějov

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

Přiznejme si, doba to byla nelehká, dnes bojujeme na jiné frontě,
tak buďme úspěšnější.

ježto největší část vojska císařského se odebrala na bojiště uherské.“
Toto jest pár citátů z výše zmíněné
knihy.

Pletu se s odkladem?
Pocházím z Vrahovic a posledních pět let se tady všichni dozvídáme, že se rekonstrukce Vrahovické ulice stále odkládá. Vždycky údajně o rok, ale to opravdu
posloucháme nebo čteme už pět let. Teď se na krajském úřadě vyměnilo vedení
a my s hrůzou zjišťujeme, že v něm není ani jeden Prostějovan. Nechci být špatným prorokem, ale podle prohlášení aktuálních vedoucích představitelů kraje
o tom, že se musí začít šetřit, si myslím, že brzy budeme číst další prohlášení,
že odklad generální opravy Vrahovické ulice se opět odkládá. Tentokrát ani ne
o rok, ale rovnou na neurčito. Nebo se pletu?
Jiří Táborský, Prostějov

Zalejte to asfaltem!
Procházet se v těchto deštivých podzimních dnech okolo Společenského domu,
to je jedna velká hrůza! Chodník i parkoviště před kulturákem jsou v naprosto
dezolátním stavu, a pokud naprší, tvoří se tam velké kaluže, kterými prostě chtě
nechtě musíte projít. Pokud ovšem nespěcháte a stačí vám celé toto místo dlouze obcházet. Chápu, že se tvoří plány na rekonstrukci jak Společenského domu,
tak celého okolí. Ale to může trvat několik let! Copak nejde zmíněnou plochu
dočasně zalít asfaltem, aby se tudy dalo vůbec chodit? Myslím si, že by to městskou pokladnu moc nestálo.
Milan Nenadál, Prostějov
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ské. Od roku 1620 měl ve správě
Čechy.
ro Prostějov také nastaly
velmi rychle krušné časy.
Proto jsem psal v úvodu, že nákup
byl výhodou i nevýhodou. Karel
rychle zrušil náboženské svobody a v podstatě legálně tuneloval
prostějovskou městkou pokladnu převedením spousty poplatků do své vlastní kanceláře až
v dalekých Valticích. Vymínil si
katolické náboženské obřady pro
svou osobu i rodinu v místním kostele a katolicismus tvrdě podporoval. Bitva na Bílé hoře pak zásadně
ovlivnila i chod města a tentokrát
se asi zase je potřeba přiklonit na
stranu, že lichtenštejnský nákup
byl spíše výhodou, jelikož císařské
zákony proti vzbouřencům město
v podstatě minuly, a to z důvodu,
že bylo pod katolickým vlivem.
Obecně moravští vzbouřenci
nepropadli hrdlem a spíše přišli
o majetky, a dokonce v roce 1622
vydal císař Ferdinand II. císařský
pardon, kdy jim byla část majetku
ponechána. Je třeba dodat, že po

Vápenice šitá horkou jehlou
Hodně mě rozesmálo tvrzení pana náměstka Rozehnala, že na křižovatce ulic
Vápenice a Rejskova je vodorovné značení naprosto v pořádku. Ať si to jde
změřit, o kolik desítek centimetrů je užší jízdní pruh při odbočování doleva
do centra města! Jak můžete tvrdit, že tento pruh neuhýbá a řidiči nemusí strhávat volant, aby se do pruhu vešli? Ostatně rekonstrukce Vápenice byla šitá
hodně horkou jehlou! Když pominu nepřesné kilometry na ceduli směrem
do Kojetína a zmíněné nenavazující jízdní pruhy na sebe, tak dávno po otevření provozu se ještě dodělávaly barevné pruhy před přechody a další věci. Proč?
Jak mohla úspěšně proběhnout kolaudace?
Petr Linhart, Prostějov

rostějov měl tu výhodu, nebo
nevýhodu, jak kdo chce,
že byl koupen jako součást panství Plumlov rodem Lichtenštejnů v roce 1599, konkrétně jejich
představitelem Karlem. Ten město
vzápětí zbavil všech pozůstatků
po Pernštejnech a tak se půjčka na
nákup panství městu vyplatila. Karel byl vychován v bratrské škole
a pod vlivem svého přítele Karla ze
Žerotína se postavil již proti císaři
Rudolfovi v čele stavovské opozice. Po koupi Prostějova (mimo
jiné) obrátil o 180 stupňů, jelikož se dostal pod vliv kardinála
Františka z Dietrichštejna. Panství se stalo ze dne na den přísně katolickým. Lichtenštejn byl
tak horlivý katolík, že ho pochválil
i tehdejší papež Kliment VII. Pak
došlo ještě k výhodnému sňatku
s Annou Marií z Boskovic a nastala jeho závratná politická kariéra.
Mimo jiné se stal zemským sudím
na Moravě, tajným císařským radou a také zemským hejtmanem,
král Matyáš ho pak povýšil na knížete a daroval mu knížectví Opav-
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Všichni školou povinní víme, že letos uplyne 400 let od bitvy na
Bílé hoře, která tak nějak uvrhla naše země do vcelku nedobré
situace. A to jsem ještě hodně nad věcí. Dějepisné obecné poznatky o bitvě zná asi každý, ale jak jsem tady před nedávnem
slíbil, rád bych se na bitvu podíval, ač to zní divně, když jsme
od ní byli tak daleko, regionálníma očima. Použil jsem k tomu
historické prameny a literaturu.
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Upřímně mě pobavil příspěvek Michaely
Mayerové nazvaný „Už to není vyvolávání duchů“, který vyšel v našich novinách. Paní zástupkyně ZŠ v ulici Dr. Horáka v něm vtipně
nastínila vývoj, jakým na jejich škole prošla
on-line výuka. Výstižně popsala jednotlivá stádia od „vyvolávání duchů“ charakterizovaného
výkřiky jako „Kubo, slyším tě, ale tvůj obraz se
ztrácí“ až po aktuální „středisko NASA“ s obrazovkou plnou „domácích nahrávacích studií“.
Z toho všeho vyplývá jednoznačný závěr. Navzdory všem technickým i jiným problémům,
navzdory skřípění zubů a nutnosti zvládat často nezvladatelné se on-line výuka prostě osvědčila. Alespoň u těch, kteří mohli a hlavně chtěli.
Jasně se ukazuje, že sama on-line výuka dnes
problém není. K jejímu celoplošnému rozšíření
by stačilo, aby byly všechny školy a domácnos-
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LVI – 22. 7. až 22. 8. Dostanete
lukrativní nabídku na změnu zaměstnání, ale neradujte se předčasně. Přesun na jiné a lépe placené
místo bude totiž znamenat přestěhovat se do jiného města. A to se
nelíbí rodině.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Nechte
si pootevřená zadní vrátka ve chvíli,
kdy se rozhodnete vyměnit partnera. S dotyčným se totiž nemáte
vůbec špatně a jen těžko se vám po
změně bude dařit lépe. Rozhodněte
se tedy po důkladné úvaze.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Nebudete mít příliš náladu na vtipy, protože okolo vás se to bude hemžit jen
samými problémy. A starostmi.
Pokud si přece jen budete chtít
uchovat humor, snažte se vše řešit
s výraznou pomocí známých.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. V nejbližších dnech se seznámíte s člověkem, který v dalším průběhu života
bude pro vás znamenat obrovskou
oporu a vzpruhu. Doposud jste
něco takového nezažili, proto se na
setkání těšte.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Máte v zásobě pořád ještě dostatek nápadů, pomocí kterých byste
mohli zbohatnout nebo si alespoň
trošku finančně přilepšit. Ve vašem
případě to chce jen trošičku více
úsilí dotáhnout věci do konce.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20.
1. Nebudete mít čas lelkovat, protože nadřízení vás zahrnou tolika
úkoly, že se vám budou protáčet panenky. Aspoň ale nebudete mít kdy
na nepravosti, kterých jste se v posledních týdnech dopouštěli.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Neradi riskujete, ale tentokrát můžete
udělat malou výjimku. Objeví se
totiž skvělá nabídka v podobě obchodní transakce. Nebudete muset
investovat ani žádný velký balík peněz. Ale výsledek vás překvapí.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. S vámi je
těžké si něco začínat, jen velmi neradi vedle sebe někoho snesete. Možná ale právě nyní se blíží změna ve
vašem životě. Objeví se člověk, který vám zcela vyrazí dech, a zatoužíte
po jeho stálé přítomnosti.
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Mouka je v podstatě rozmělněná vnitřní část obilného zrna (obilky) s menším podílem otrubnatých částic. Používá se zejména pro výrobu jídel a pečení, které v předvánočním čase tradičně vzrůstá nejen ve firemních pekárnách, ale i ve všech domácnostech. Vyplatí se tedy vědět, že nejlevnější světlou
hladkou, polohrubou pšeničnou, hrubou i špaldou zakoupíte v Penny marketu, který tak jednoznačně ovládl průzkum uplynulého týdne. Celozrnnou
žitnou mouku nabízí nejlevněji Kaufland a pro krupici si zajeďte do Lidlu.
Ať to dobře peče!
Průzkum byl proveden ve středu 18. 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
Ekocentrum IRIS
Husovo nám.67, Prostějov
v pátek 27. října se od 15:00 hodin
uskuteční VYVĚŠOVÁNÍ BUDEK NA
HLOUČELE. Akce je zorganizována
tak, aby se jednotlivé rodiny nepotkávaly.
Sraz mezi 15.00 a 16.00 hodin u Jezdeckého klubu Cavalo. Zájemce prosíme
o přihlášení na iris@iris.cz, lépe bychom
naplánovali časový rozvrh vyvěšování.

SVAZ NESLYŠÍCÍCH
RÙZNÉ...
Regionální pracoviště TyfloCentra Olo- A NEDOSLÝCHAVÝCHOSOB VČR,z.s.
Svatoplukova 15, Prostějov,
mouc v Prostějově nadále poskytuje
tel. 775 549 777
služby nevidomým a slabozrakým občaoznamujeme všem klientům, že ponům na adrese:
radenské pracoviště v Prostějově
Kostelecká 17, Prostějov.
má změněnou provozní dobu: úterý
od 8:30 do 11:30, středa od 8:30 do
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
11:30 a čtvrtek jen pro objednané
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
klienty. Můžete využít služeb našeho
k zapůjčení kompenzační pomůcky,
zařízení v podobě odborného sociálnapř. polohovací lůžka, ortopedické
vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby ního poradenství a nabídky baterií do
jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bliž- sluchadel a drobné příslušenství ke
ší informace v kanceláři č. 106 nebo na sluchadlům (hadičky, čistící tablety,
či ušní tvarovky různých velikostí).
tel. č. 588 008 095, 724 706 773
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na úrovni 1 milionu korun za posledních 12 kalendářních měsíců,
nezměnila od svého vstupu do EU,
čímž se nezohlednil cenový vývoj
v uplynulých 16 letech. Navýšení

prahu na 2 miliony korun, nebo
alespoň na 1,2 milionu, jak někteří poslanci navrhují, Hospodářská
komora podporuje.
Podrobnosti na www.komora.cz.
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Do tuzemských provozů začaly
rychle pronikat nové technologie
a specializované výrobky, které
chrání zaměstnance a zákazníky
před nákazou covid-19 na pracovištích. Firmy tak reagovaly na

zářijovou výzvu Hospodářské komory, která je k tomu vyzvala, aby
tím snížily riziko plošného lockdownu. V provozech se objevily
kromě roušek s nanovlákennou
membránou třeba i rychlé auto-

matické měřiče teploty návštěvníků firem a zaměstnanců nebo
přístroje na dezinfekci průmyslových hal ozonem.
Více na www.komora.cz.
(ohk)

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Mostkovice
Obec: Krumsín
a 28 po konec obce s čísly 16 a 94.
Dne: 7. 12. 2020 od 7:30 do Dne: 9. 12. 2020 od 7:30 do Ulice od č. 68 po č. 70 a 71.
14:30 hodin. Vypnutá oblast: 12:30 hodin. Vypnutá oblast: Obec: Vranovice - Kelčice
Mostkovice - pravá strana ul. Krumsín č. 238 (Panda - trans, Dne: 11. 12. 2020 od 7:30 do
Podskalí č. 2 - 22, ul. Jižní od ul. s.r.o.), část ulice s č. 46, 224, 229, 14:30 hodin. Vypnutá oblast:
Podskalí po ul. Na Valše, celá ul. 226, 223, 228, 205, 233.
Vranovice: jednostranně ulice od
Slepá, U Pomníku, oboustranně Obec: Smržice
č. 89 po č. 38 a dále od č. 69 po
ul. Uličky - od ul. Podskalí po Dne: 9. 12. 2020 od 7:30 do č. 106 vč. uličky s čísly 62, 58, 86
č. 12 a 19 (vč. fa. BZD monn eu 15:30 hodin. Vypnutá oblast: a 90.
s.r.o.).
část obce Smržice s ulicemi Obec: Přemyslovice
Obec: Tištín
Blíšťka vč. objektu VaK a část. Dne: 11. 12. 2020 od 7:30 do
Dne: 8. 12. 2020 od 7:30 do ul. Podhájí s nov. RD za 14:30 hodin. Vypnutá oblast:
15:00 hodin. Vypnutá oblast: objektem drůbežárny, celá ul. Přemyslovice: oboustranně ulice
Tištín: oboustranně ulice od č. Družstevní, Trávníky vč. ul. sm. ve směru od Pěnčína na Růžov od
176 a 256 po č. 243 a 245.
ke kostelu, J. Kotka (mimo č. 1 - č. 274 a 92 po č. 237 a 117 a dále
Obec: Tištín
9), Podhájí č. 2 - 10, Za Farskou jednostranně od č. 202 po č. 199.
Dne: 8. 12. 2020 od 8:30 do 15:00 č. 456 a 466.
Oboustranně ulice směr Konice
hodin. Vypnutá oblast: Tištín: Obec: Hradčany
od č. 96 a 123 po č. 204 a 232,
Oboustranně ulice od č. 54 a 36 Dne: 10. 12. 2020 od 7:30 do dále č. p. 127, 124. 124, 129, 140,
po č. 158 a 126 a dále od č. 169 15:00 hodin. Vypnutá oblast: 70, 126, K/1608, K/1598.
E.ON Distribuce, a.s.
a 87 po konec obce s č. 73 a 249. Hradčany - oboustranně od č. 69

PRODLUŽUJEME OTEVÍRACÍ DOBU

REDAKCE
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Poslanci rozhodli o zvýšení ročního limitu obratu, jehož překročením vzniká podnikateli povinnost platit daň z přidané hodnoty.
Česká republika tento práh, dnes

elektrické energie

... tentokrát ze sortimentu: MOUKY...
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Oznámení o přerušení dodávky

nákupní
servis
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INFORMUJE
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Prostějova
Prostějované si začínají pomalu zvykat na to, že Vánoce nebudou takové jako
dřív. Odpadá tím ale pro mnohé také spousta starostí, takže většina z nás se naladila už na naprosto pohodovou notu. A to se odrazí také v rodinném prostředí.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Jste
poměrně bouřlivé povahy a nedáte
si jen tak něco líbit. Jenže v těchto
dnech budete muset mlčet ve chvíli,
kdy vám bude vytknuta chyba. Jste
si jí vědomi, proto si nedovolíte protestovat.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Pokud se
vám děje křivda, ozvěte se. Dostanete se do situace, při které budete
neprávem osočeni. To může vyvolat
celou sérii problémů, při kterých si
ovšem musíte za všech okolností
hájit svoji pravdu.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
NNakupování dárků pod vánoční
stromeček jste už pomalu vzdali
a připravujete se na velice skromné
oslavy svátků. Ještě je však poměrně
hodně času, takže uvažte, zda neudělat blízkým větší radost.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Dostanete
chuť užít si větší volnosti, takže si
vymyslete nějakou služební cestu
a vyrazte za svými radovánkami.
Možná se to nebude líbit partnerovi, ale to přežijete. Potřebujete být
chvilku sami.

Pondělí 23. listopadu 2020
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aneb jsme s vámi u toho...
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Město zveřejnilo výsledky
velkého průzkumu,
v němž se sešlo 170 dotazníků

Martin
ZAORAL
Na co by lidé z Konice použili peníze z městského rozpočtu? Jednoznačně nejvíce z nich (118) na
rekonstrukci místních komunikací,
teprve pak také na organizaci akcí
(66) a výstavbu dětských hřišť (62).
I to vyplynulo z velkého průzkumu
mezi lidmi v Konici. Z toho je vidět,
že právě silnice a chodníky jsou pro
ně prioritou. Město v této souvislosti nedávno dokončilo opravu
Jiráskovy a Vodní ulice i částečné
úpravy náměstí. Rekonstruován
byl i chodník u školy či komunika-

ce v Runářově a řada dalších. Radnice se nyní chce zaměřit zejména
na přípravu podkladů pro další
projekty. „Na místní komunikace
potřebujeme projekty ulic Zádvoří,
Bidov, Husova a samozřejmě i náměstí. Bez nich se však neobejdeme
ani u záměrů vybudování ordinací
v podkroví polikliniky a řešení její
bezbariérovosti. Dům s pečovatelskou službou potřebuje novou
střechu a nabízí se tedy vybudování
střechy s přístavbou o jedno patro,“
vyjmenoval Michal Obrusník.
Totální rekonstrukcí projde také
kluziště, kde by mělo dojít ke kompletní výměně povrchu. „Pro vysoké náklady na elektrickou energii
je potřebná rekonstrukce veřejného osvětlení. Vše by bylo potřeba
hned, ale není to možné,“ dodal
Obrusník.

Vánoèní strom
uz stojí
Němčice nad Hanou (mls) - Předminulou sobotu 14. listopadu byl na
Masarykovo náměstí v Němčicích
nad Hanou přivezen a postaven vánoční strom. V pátek 27. listopadu se
mělo konat jeho slavnostní rozsvěcení, to však kvůli aktuálním opatřením
muselo být zrušeno.
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%Ùvalá zuška
vyhlízí opravu
Nezamyslice (mls) - V Nezamyslicích se stavaři pustí do opravy
bývalého zdravotní střediska, kde
později fungovala zuška. Aktuálně
je objekt z větší části již zhruba deset
let opuštěn, funguje v něm pouze
soukromá společnost. Celková rekonstrukce rozlehlého domu přijde na 12 milionů korun bez DPH.
Do výběrového řízení se přihlásilo
sedm stavebních firem, z nich byla
vybrána nejvýhodnější nabídka.
„Jsme před podpisem smlouvy,
věřím, že práce budou zahájeny
nejpozději začátkem příštího roku,“
informoval aktuálně starosta Nezamyslic Vlastimil Michlíček.

Druhým nejčastějším požadavkem
lidí bylo navýšení pracovních příležitostí. „Na tuto oblast nemá radnice přímý vliv. Nicméně plánujeme
propojení Prostějova s Konicí cyklostezkou, připravuje se i supermarket. Od těchto záměrů si neslibujeme jen zvýšení turistického ruchu,
nebo lepší nabídku zboží, ale i vznik
nových pracovních příležitostí ve
službách, pohostinství a obchodu.
Cyklostezka je pak i důležitou spojnicí za prací, třeba na pilu do Ptení,“
uzavřel konický starosta.

Co se děje v Olomouckém kraji?
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provoz školky
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ŽaƵŵƉĞƌŬƵĂ:ĞƐĞŶşŬƵǌĂŵşƎŝůŽ
ǀƉĄƚĞŬϭϯ͘ůŝƐƚŽƉĂĚƵŶŽǀĠǀĞĚĞŶş
KůŽŵŽƵĐŬĠŚŽŬƌĂũĞ͘^ĞǀĞƌƌĞŐŝŽͲ
ŶƵƚŽƚŝǎƉĂƚƎşŵĞǌŝŶĞũǌĂŶĞĚďĂŶĢũͲ
ƓşŵşƐƚĂǀĞƐŬƵĂŚĞũƚŵĂŶƐƚǀşĐŚĐĞ
ƐŝƚƵĂĐŝ ƚĂŵŶşĐŚ ŽďǇǀĂƚĞů ƎĞƓŝƚ͘
ͣŚǇƐƚĄŵĞ ƚĂŬǌǀĂŶŽƵ ƌƵƐĞůͲ
ƐŬŽƵ ůŝŶŬƵ ʹ ũĚĞ Ž ƐůƵǎďƵ͕ ŬƚĞƌĄ
ŽďĐşŵ ŝ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐşŵ ƉŽŵƽǎĞ
ēĞƌƉĂƚ ĨŝŶĂŶĐĞ ƉƎşŵŽ ǌ ǀƌŽƉƐŬĠ
ƵŶŝĞŶĂƉƌŽũĞŬƚǇ͕ŬƚĞƌŽƵũƐŽƵƐŬƵͲ
ƚĞēŶĢ ƉŽƚƎĞďĂ͘ EĂ ƐĞǀĞƌ ƌĞŐŝŽͲ
ŶƵ ƉƽũĚŽƵ ƐĂŵŽǌƎĞũŵĢ ŝ ŬƌĂũƐŬĠ
ƉĞŶşǌĞ͕͞ ƵǀĞĚů :ŽƐĞĨ ^ƵĐŚĄŶĞŬ͕
ŚĞũƚŵĂŶ KůŽŵŽƵĐŬĠŚŽ ŬƌĂũĞ͘
s:ĞƐĞŶşŬƵƐĞǌĄƐƚƵƉĐŝŬƌĂũĞǌĂũşŵĂͲ
ůŝŶĂƉƎşŬůĂĚŽƉƌŽũĞŬƚŵƵůƚŝĨƵŶŬēŶşͲ
ŚŽƐƉŽƌƚŽǀŝƓƚĢƐĐĞůŽƌŽēŶşŵƉƌŽǀŽͲ
ǌĞŵʹƚŽŵĄƐůŽƵǎŝƚǎĄŬƽŵǌĚĞũƓşĐŚ
ƓŬŽůŝǀĞƎĞũŶŽƐƚŝĂŚĞũƚŵĂŶƐƚǀşĐŚĐĞ
Ɛ ũĞŚŽ ƌĞĂůŝǌĂĐş ƉŽŵŽĐŝ͘ ,ůĂǀŶşŵ
ƚĠŵĂƚĞŵĚŝƐŬƵǌĞďǇůŽǌĚƌĂǀŽƚŶŝĐͲ
ƚǀşĂƐŝƚƵĂĐĞǀũĞƐĞŶŝĐŬĠŶĞŵŽĐŶŝĐŝ͘
WƌĄǀĢĚŽƐƚƵƉŶĄǌĚƌĂǀŽƚŶşƉĠēĞũĞ

Foto: www.olkraj.cz
ƚĂŬƚŶş ŵşƐƚŽ ƉŽƚǀƌĚŝůŝ ŬƌĂũƓƚş ƌĂĚŶş
ĚĞŸŬĂǀŽƎĄŬŽǀĄ<ŽĐŽƵƌŬŽǀĄ͕ZĂͲ
Ěŝŵ^ƌƓĞŸĂ:ĂŶaĂĨĂƎşŬ͘^ƚĂƌŽƐƚŽǀĠ
ŽďŽƵŽŬƌĞƐŶşĐŚŵĢƐƚŝŶŝĐŝĂƚŝǀƵŬƌĂͲ
ũĞƉƎŝǀşƚĂůŝͣ͘:ƐĞŵƌĄĚĂ͕ǎĞŶŽǀĠŬƌĂũͲ
ƐŬĠ ǀĞĚĞŶş ǌĂŵşƎŝůŽ ƉƌĄǀĢ Ŭ ŶĄŵ͘
WƎĄůĂ ďǇĐŚ Ɛŝ͕ ĂďǇ :ĞƐĞŶŝĐŬŽ ďǇůŽ
ƉƌŽKůŽŵŽƵĐŬǉŬƌĂũƌŽǀŶŽĐĞŶŶǉŵ
ƉĂƌƚŶĞƌĞŵ͕͞ ƐĚĢůŝůĂ ĚĞŸŬĂ ůŝƓƛĂͲ
ŶŽǀĄ͕ƐƚĂƌŽƐƚŬĂ:ĞƐĞŶşŬƵ͘
(pr)
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Kostelec na Hané (mls) - Od pondělí 23. listopadu bude mateřská
školka v Kostelci na Hané fungovat
ve standardním režimu od 6:30 do
16:30 hodin. Dosud byla z preventivních důvodů uzavřena 19. října
kvůli zjištění nákazy nemocí covid-19 u jednoho ze zaměstnanců.
Do provizorního provozu přešla
v pondělí 9. listopadu. Její vedení nadále žádá, aby si rodiče nemocné děti
nechávali doma.
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ũĞĚŶŽƵǌƉƌŝŽƌŝƚŬƌĂũĞ͘ŶĞũĞŶǌĚƌĂͲ
ǀŽƚŶŝĐƚǀşŵĄďǉƚůŝĚĞŵĚŽƐƚƵƉŶĢũƓş͘
ͣs aƵŵƉĞƌŬƵ ǀǌŶŝŬŶĞ ƌĞŐŝŽŶĄůŶş
ŬĂŶĐĞůĄƎ ŬƌĂũƐŬǉĐŚ ǌĂƐƚƵƉŝƚĞůƽ͕
ŬƚĞƎş ƉŽĐŚĄǌş ǌ ƚŽŚŽƚŽ ƌĞŐŝŽŶƵ͘
^ƚĂƌŽƐƚŽǀĠ ƚĂŵ ǌşƐŬĂũş ŝŶĨŽƌŵĂĐĞ
ŶĂƉƎşŬůĂĚŽĚŽƚĂēŶşĐŚƉƌŽũĞŬƚĞĐŚ͕͞
ĚŽĚĂů/ǀŽ^ůĂǀŽƚşŶĞŬ͕ƉƌǀŶşŶĄŵĢƐͲ
ƚĞŬŚĞũƚŵĂŶĂKůŽŵŽƵĐŬĠŚŽŬƌĂũĞ͘
ĄŵĢƌǀǇďƵĚŽǀĂƚǀaƵŵƉĞƌŬƵŬŽŶͲ

EĞŵŽĐŶŝĐŝ ǀĞ aƚĞƌŶďĞƌŬƵ͕ ŬĚĞ ƉŽŬƌĂēƵũĞ ďƵĚŽǀĄŶş
ŶŽǀĠŚŽƉĂǀŝůŽŶƵŝŶƚĞƌŶşŚŽŽĚĚĢůĞŶş͕ŶĂǀƓƚşǀŝůǀƉĄƚĞŬ
ϭϯ͘ůŝƐƚŽƉĂĚƵŶĄŵĢƐƚĞŬŚĞũƚŵĂŶĂĂůŝďŽƌ,ŽƌĄŬ͘WƎşͲ
ŵŽŶĂŵşƐƚĢƐĞƐĞǌŶĄŵŝůƐƉƌƽďĢŚĞŵũĞŚŽǀǉƐƚĂǀďǇ͘
ͣ^ƚĂǀďĂďǇůĂǌĂŚĄũĞŶĂǀŬǀĢƚŶƵůĞƚŽƓŶşŚŽƌŽŬƵĂƐƚĂǀďǇͲ
ǀĞĚŽƵĐşŵĢƵũŝƐƚŝů͕ǎĞƚĂƚŽŝŶǀĞƐƚŝēŶşĂŬĐĞƉƌŽďşŚĄƉŽĚůĞ
ƐƚĂŶŽǀĞŶĠŚŽŚĂƌŵŽŶŽŐƌĂŵƵ͘:ĞƐƚůŝǀƓĞĚĄůƉƽũĚĞƉŽĚůĞ
ƉůĄŶƵ͕ƉĂǀŝůŽŶďǇŵĢůďǉƚƉƎĞĚĄŶĚŽƵǎşǀĄŶşƉĂĐŝĞŶƚƽŵ͕
ůĠŬĂƎƽŵĂǌĚƌĂǀŽƚŶŝĐŬĠŵƵƉĞƌƐŽŶĄůƵǀƉŽůŽǀŝŶĢƌŽŬƵ
ϮϬϮϮ͕ΗƵǀĞĚůďĢŚĞŵŶĄǀƓƚĢǀǇŶĄŵĢƐƚĞŬ,ŽƌĄŬ͘
/ŶƚĞƌŶş ŽĚĚĢůĞŶş ƓƚĞƌŶďĞƌƐŬĠ ŶĞŵŽĐŶŝĐĞ ƐĞ ŶĂĐŚĄǌş
ǀŚŝƐƚŽƌŝĐŬĠďƵĚŽǀĢĂƵǎŶĞŽĚƉŽǀşĚĄƐŽƵēĂƐŶǉŵƐƚĂŶͲ
ĚĂƌĚƽŵ͘ WƌŽƚŽ KůŽŵŽƵĐŬǉ ŬƌĂũ ũĂŬŽ ǀůĂƐƚŶşŬ ǌĂƎşǌĞŶş
ƌŽǌŚŽĚůŽǀǉƐƚĂǀďĢŶŽǀĠŚŽƉĂǀŝůŽŶƵ͘WƌŽũĞŬƚƉƎŝƉƌĂǀŝͲ
ůŽďƌŶĢŶƐŬĠƐƚƵĚŝŽĚĂŵZƵũďƌƌĐŚŝƚĞĐƚƐĂũĞĚŶĄƐĞ
ŽĚǀŽũēĞŶŽǀĠŚŽƉĂǀŝůŽŶƵ//͘ŝŶƚĞƌŶǇ&ĂŬƵůƚŶşŶĞŵŽĐŶŝͲ
ĐĞKůŽŵŽƵĐ͕ŬƚĞƌǉďǇůŶĞĚĄǀŶŽƉƎĞĚĄŶĚŽƵǎşǀĄŶş͘
^ƚĂǀďĂũĞƐŽŚůĞĚĞŵŶĂǎŝǀŽƚŶşƉƌŽƐƚƎĞĚşŶĂǀƌǎĞŶĂũĂŬŽ
ƉĂƐŝǀŶş͕ƐƌĞŬƵƉĞƌĂĐşǀŽĚǇĂǀǌĚƵĐŚƵĂŝŶƐƚĂůĂĐşĨŽƚŽͲ
ǀŽůƚĂŝĐŬǉĐŚ ƉĂŶĞůƽ͕ ĐŽǎ ƐĞ ƉƎşǌŶŝǀĢ ƉƌŽŵşƚŶĞ ĚŽ ďƵͲ
ĚŽƵĐşĐŚƉƌŽǀŽǌŶşĐŚŶĄŬůĂĚƽ͘

Obec vánoènì
rozsvítí spoleènì
Protivanov (mls) - Netradiční rozsvícení vánočního stromu plánují v Protivanově. To je naplánováno na neděli
29. listopadu od 18:00 hodin. Až občané na první neděli uslyší z místního
rozhlasu adventní hudbu, bude strom
na náměstí rozsvícen. Lidé v tutéž dobu
mohou v bezpečí domova rozsvítit své
adventní věnce a venkovní osvětlení.

KONICE Město Konice uspořádalo velký průzkum mezi občany, kteří tak měli možnost ovlivnit budoucnost města, v němž
žijí. Celkem se sešlo 170 vyplněných dotazníků. Nejčastěji se
v nich objevovaly požadavky na opravu silnic, chodníků a veřejných prostranství. Řada lidí si rovněž přála zajištění většího
počtu pracovních příležitostí.„Všechny odpovědi jsem si pečlivě pročetl, řadu problémů a priorit vnímáme s občany stejně,“
reagoval na výsledky konický starosta Michal Obrusník.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
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Foto: www.olkraj.cz
sƉƎşǌĞŵşŶĂũĚŽƵƉĂĐŝĞŶƚŝŽĚďŽƌŶĠĂŵďƵůĂŶĐĞ͕ƉƌǀŶş
Ă ĚƌƵŚĠ ƉŽƐĐŚŽĚş ũĞ ƵƌēĞŶŽ ƉƌŽ ƐƚĂŶĚĂƌĚŶş ůƽǎŬŽǀĄ
ŽĚĚĢůĞŶşƐĚǀŽũůƽǎŬŽǀǉŵŝƉŽŬŽũŝƐǀůĂƐƚŶşŵƐŽĐŝĄůŶşŵ
ǌĄǌĞŵşŵ͕ǀĞƚƎĞƚşŵƉŽƐĐŚŽĚşďƵĚĞƵŵşƐƚĢŶĂũĞĚŶŽƚŬĂ
ŝŶƚĞŶǌŝǀŶşƉĠēĞ͘
^ƚĂǀďĂũĞĨŝŶĂŶĐŽǀĄŶĂǌƌŽǌƉŽēƚƵKůŽŵŽƵĐŬĠŚŽŬƌĂũĞ
ƐĞǌĂƉŽũĞŶşŵŶĄũĞŵŶĠŚŽŽĚ^ƚƎĞĚŽŵŽƌĂǀƐŬĠŶĞŵŽĐͲ
ŶŝēŶş Ă͘ Ɛ͕͘ ŬƚĞƌĄ ŶĞŵŽĐŶŝĐŝ ƉƌŽǀŽǌƵũĞ͕ ēĄƐƚ ŶĄŬůĂĚƽ
ďƵĚĞŚƌĂǌĞŶĂǌĚŽƚĂĐĞDŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀĂǎŝǀŽƚŶşŚŽƉƌŽƐƚƎĞͲ
Ěş͘^ƉŽůƵƐŶĄŵĢƐƚŬĞŵ,ŽƌĄŬĞŵƐĞƉƌŽŚůşĚŬǇƐƚĂǀďǇ
ǌƷēĂƐƚŶŝůēůĞŶZĂĚǇKůŽŵŽƵĐŬĠŚŽŬƌĂũĞ/ǀŽDĂƌĞƓ͕ŬƚĞͲ
ƌǉǀĞƓƚĞƌŶďĞƌƐŬĠŶĞŵŽĐŶŝĐŝũĂŬŽůĠŬĂƎƉƎĞĚůĞƚǇǌĂēşŶĂů
ƐǀŽƵƉƌŽĨĞƐŶşŬĂƌŝĠƌƵ͘
(pr)
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MOSTKOVICE,
PLUMLOV
V korzo plné lidí se v úterý
17. listopadu proměnila hráz
plumlovské přehrady. Volný den
sem na vycházku vylákal neobyčejné množství lidí, jaké se zde obyčejně schází první adventní neděli.
U rozsvícených vánočních stromů
na náměstí měst a obcí se letos kvůli vládním opatřením nesejdeme.
Přesto nás to ven určitě táhne. Jasně
patrné to bylo uplynulé úterý, kdy se
zástupy lidí vypravily na procházku
kolem plumlovské přehrady. Kromě
hráze procházely i po cyklostezce,
která je prakticky dokončena. Chybí
na ní už jen most, který by se zde měl
objevit nejpozději příští rok na jaře.
„Tohle je vůbec poprvé, co někde
vidím tolik lidí jako v Kauflandu...,“
rozhlížel se kolem sebe jeden z procházejících.
(mls)

I@=J+µMJ?IÁOüÁ?<
BYLI JSME
U TOHO
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Foto: Martin Zaoral

Omluva Lenfeldovým
V minulém vydání Večerníku došlo k záměně křestního jména v článku „V Konici končí zubařka, náhradu se nedaří najít“.
Syn dlouholetého zubaře a pokračovatel uznávané zubařské praxe ve městě se nejmenuje Jiří, ale Tomáš Lenfeld. Jeho tatínek
MUDr. Jiří Lenfeld navíc letos v lednu zemřel, což nebylo v době přípravy článku jeho autorovi známo. Všem čtenářům i zainteresovaným osobám se omlouváme.
(mls)

20112011743

Ve středu 18. listopadu 2020 po
čtrnácté hodině na dálnici D46
u Brodku u Prostějova zjistili
policisté osobní automobil Škoda Fabia bez vylepené dálniční
známky. Vozidlo zastavili na
sjezdu u obce Drysice a řidiče
zkontrolovali. Chybějící dálniční známka byla jen jedním
z provinění, kterého se šestatřicetiletý řidič ze středních Čech
dopustil. Dalším přestupkem
byla více než měsíc propadlá
technická prohlídka vozu. Kromě uvedených přestupků řidič
nyní čelí také trestnímu stíhání
pro podezření z přečinu maření
výkonu úředního rozhodnutí
a přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky. Těch se měl
dopustit tím, že řídil navzdory
soudem uloženému zákazu činnosti a provedenými dechovými
zkouškami u něj policisté změřili hodnoty 1,83 a 1,69 promile
alkoholu v dechu. S výsledky dechových zkoušek řidič souhlasil
a přiznal vypití čtyř dvanáctistupňových piv a jedné odlivky
destilátu před jízdou.
V případě, že bude muž ze všech
uvedených skutků uznán vinným, hrozí mu pokuta, prodloužení zákazu činnosti, ale také
trest odnětí svobody až na dva
roky.

Čtyři maléry v jednom

Těžkou hlavu z krádeží si zřejmě
nedělal neznámý pachatel, který někdy během posledních tří
dnů zavítal do lokality v Držovicích, kde se staví rodinné domy.
U jednoho z rozestavěných
domů ukradl poškozenému ze
stavby jednu stavebnici lešení
a čtyři pytle lepidla na Ytong.
Na další stavbě vzal dva a půl stavebnice lešení a z místa zmizel
i se stavebním materiálem, který
mu nepatřil. Prvnímu poškozenému způsobil škodu necelých
11 000 korun a druhému majiteli rozestavěného domu 18 000
korun. Po pachateli krádeží nyní
pátrají policisté z prostějovského oddělení a událost šetří pro
trestný čin krádeže.

Okradl stavbaře

Minulé úterý 17. listopadu se na
policisty obrátil správce zámku
v Brodku u Prostějova. Zjistil
totiž, že se v průběhu dvou předchozích dnů dostala na zahradu
zdejšího zámku nezvaná osoba.
Zahrada byla uzamčena, to ale
zloději nezabránilo v tom, aby
dosáhl svého cíle, za kterým přišel. Přelezl zhruba dvoumetrový
plot a ukradl dva elektrické motory vstupní brány vedoucí do
objektu zámku. Majiteli zámku
způsobil podle předběžného
odhadu škodu ve výši 70 000 korun. Případ policisté šetří a evidují pro trestný čin krádeže.

Na zámek
pro motory
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aneb jsme s vámi u toho...

www.vecernikpv.cz

byla měst a obcí, všichni se o to starali, dávali do toho peníze. Nakonec
ale došlo k vrácení společnosti Lesy
ČR,“ podotýká Jiří a hned pokračuje
rozladěně. „Štve mě, že to město dalo
pryč. Teď je zde velký nepořádek,

nikdo se o to nestará. Kolísání vodní
hladiny by mělo být minimalizováno,
jinak ryby nepřežijí,“ hořekuje.
Skoro posměšně pak působí nedaleká
cedulka oznamující, že jde o rybářský
revír. Jeho existenci potvrzuje i Pavel
Müller z Moravského rybářského svazu v Prostějově. „Nádrž je Lesů České
republiky a s jejím stavem prakticky
nemůžeme nic dělat. Rybářský revír
tam tedy stále je, ale už asi tři čtyři roky
tam ryby nedávám,“ konstatuje jednatel prostějovské organizace s tím, že
by ryby při nedostatku vody v nádrži
při větší zimě pomrzly. „Chtěli tam vyhlásit přírodní památku, teď tam tedy
mohou bagrovat dno jen kousek od
hráze. Už jsem to odpískal,“ povzdechl
si Müller.
Večerník státní podnik oslovil s dotazy, zda má v plánu bagrování zanešeného dna a úpravy hráze. „Poslední deště poškodily vývar horní

přehrážky, což zahrneme do hlášení
zabezpečovacích prací a vyřešíme to
záhozem po obeschnutí/zámrzu příjezdové polní cesty. Teď se tam technika nedostane. Jinak jsou přehrážky
v pořádku a bezpečnost vodního díla
není ohrožená,“ uvedla mluvčí Lesů
ČR Eva Jouklová. Na to, zda organizace chystá bagrování dna, však neodpověděla.
Je tak pravděpodobné, že se se stavem nádrže v budoucnu nic zásadního nestane. A oči pro pláč zůstanou
jak rybářům, tak těm, kteří by jinak
lokalitu využívali třeba k rekreaci.
„Na vše se berou dotace – na mokřady, na rybníčky. A přitom Kostelec
a Smržice tu mají dvě existující přehrady, které vůbec neplní svůj účel. Je
tady nepořádek a nikdo se o to nestará, i když by měl. Mohlo by zde být
klidně i zázemí pro rybáře,“ dodává
rozlíceně pan Jiří.

2QPKéGP¾\CPGwGP¾CPGWFTåQXCP¾0¾
FTå W -QUVGNEG PC *CPÆ XQN¾ RQ X÷VwÊO
\¾UCJW
Foto: Michal Sobecký

Dosud působil jako místostarosta
ve Velké Bystřici, nově by měl být
neuvolněným místostarostou, začátkem roku by ve funkci skončil zcela.
Olomouckým zastupitelem už přestal být hejtman Josef Suchánek. „Při
seznamování se s chodem kraje jsem

Michal SOBECKÝ

OLOMOUC Nová politická garnitura, nové pořádky. A k nim
vesměs nepatří kumulace funkcí.
Alespoň takový signál zatím vysílá
vedení Olomouckého kraje. Rada
ve složení zástupců ODS, Spojenců pro Olomoucký kraj a Pirátů
spolu se STAN má totiž mezi sebou
také politiky, kteří dosud působili
na komunální úrovni. Patří mezi
ně i Ivo Slavotínek, rodák z Prostějova.
zjistil, že si vyžádá ne stoprocentní, ale spíše dvousetprocentní
nasazení. Z toho důvodu
jsem se rozhodl místo
zastupitele opustit,“
uvedl Suchánek. Kumulace podobných
funkcí podle něj
není vhodná. „Nejsem ale v pravém
smyslu nadřízeným
mých kolegů, nemám právo jim nařizovat, aby se jiných
veřejných funkcí vzdali,“
dodal pro Večerník.
V minulosti přitom byla kumulace funkcí běžným jevem.
Hejtmanský a poslanecký post například zastával i Suchánkův předchůdce
Ladislav Okleštěk.

Foto: www.olkraj.cz

ninovém režimu dopravy Kateřina
Suchánková, ředitelka KIDSOK.
Vrátit spoje do běžného režimu není
možné také z důvodu, že každá ze
škol bude končit vyučování v jinou
dobu, jasný není ani provoz školních
jídelen a družin. Tak, jak se budou
vládní opatření v souvislosti s covid-19 uvolňovat a do škol zamíří
i starší ročníky dětí, bude KIDSOK
na změny reagovat a počet spojů
navýší. „Důležité je, že základní dopravní obslužnost obcí zůstane zachována. A kdyby někde vznikl nějaký problém, budeme ho operativně
řešit,“ uvedl Michal Zácha, náměstek
hejtmana Olomouckého kraje pro
oblast dopravy.
(red)

8GąGLP¾FQRTCXCDWFGF¾NLG\FKVXRT¾\FPKPQXÆOTGåKOW

YSU¿]GQLQRYÇPUHæLPX

OLOMOUC, PROSTĚJOV Ačkoli od poloviny uplynulého týdne
se do základních škol vrátily děti
prvních a druhých tříd, Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje
(KIDSOK) ponechává prozatím
veřejnou dopravu dál v prázdninovém režimu. Jde o jediné efektivní
řešení.
„Děti z prvních a druhých tříd obvykle využívají základní školy v místě svého bydliště, a pokud náhodou
*GLVOCPOKPWNÚVÚFGPUNQåKN\CUVWRKVGNUMÚ ne, vozí je do školy rodiče. Takto
RQUV#PGD[NU¾ORąKFCNUGKLGJQRTXPÊ malí školáci autobusy většinou neP¾O÷UVGM C RTQUV÷LQXUMÚ TQF¾M +XQ 5NC jezdí, což vyplynulo i z diskuze s doXQVÊPGM
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW pravci, kteří veřejnou dopravu v kraji
zajišťují,“ vysvětlila setrvání v prázd-

Další kolegové ho následují…
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za hustého provozu. A přesně to
se stalo minulou středu! Odpadlá
pneumatika z kamionu poškodila
škodovku, jejíž řidič jel za kamionem.

&X÷RPGWOCVKM[\G\CFPÊP¾RTCX[P¾MNCFPÊJQXQ\KFNCUGWXQNPKN[RąKLÊ\F÷RQF¾NPKEK
CPCTC\KN[FQQUQDPÊJQCWVCLGFQWEÊJQ\CPÊO
ZHQVQ2QNKEKGè4

PROSTĚJOVSKO Pokud někomu upadne na autě kolo, natož
na nákladním, je na malér vždy
zaděláno. Nemluvě o tom, když se
něco podobného stane na dálnici

Ve středu 18. listopadu odpoledne se
stala dopravní nehoda na D46 ve směru od Prostějova na Olomouc. „Řidič
nákladního vozidla Renault s návěsem
jel v pravém jízdním pruhu, když se na
autě uvolnily šrouby levého zadního
kola, což mělo za následek upadnutí obou kol ze zadní nápravy. Kola se
pak nekontrolovaně dala do pohybu
jiným směrem a narazila do vozidla
Škoda Fabia, které jelo vedle náklaďáku ve vedlejším jízdním pruhu,“
informovala Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
Po nehodě se na místo dostavil soudní znalec z oboru dopravy, který po
prohlídce kol a nápravy označil jako
příčinu utržení kol nedostatečnou
údržbu a kontrolu vozidla před jízdou. „Dechová zkouška nepotvrdila,
že by některý z účastníků požil alkohol před jízdou a naštěstí nedošlo ani
k újmě na zdraví některého z nich.
Škoda byla předběžně stanovena na
částku 25 tisíc korun. Z naší strany
byla nehoda vyřešena uložením blokové pokuty ve výši dvou tisíc korun
řidiči nákladního vozidla,“ dodala
mluvčí krajské policie.
(mik)

UGąÊVKNCPCwMQFQXMW
OLŠANY U PROSTĚJOVA Takový člověk nemá za volantem
vůbec co pohledávat! Podle policistů zjevně opilý šofér nezvládl
řízení a vyjel ze silnice v Olšanech.
Vzniklou situaci již nedokázal
ustát a vozidlem poškodil omítku
rodinného domu. Z místa nehody
ujel, ale svědci ho vypátrali.
V neděli 15. listopadu v sedmnáct
hodin došlo v Olšanech u Prostějova k havárii osobního automobilu
Audi. „Jeho řidič z dosud přesně
nezjištěných příčin při jízdě z centra
obce směrem na Hablov po odbočení vpravo nezvládl řízení, s vozidlem
přejel do protisměru a poté vlevo
mimo komunikaci. Tam bočně narazil do stěny rodinného domu.
Na místě nezastavil, ale ujel,“ uvedl
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

<LGXP÷QRKNÚąKFKéX[LGN\GUKNPKEGCRQ
wMQFKN TQFKPPÚ FčO < OÊUVC PGJQF[
WLGNDT\[D[NCNGFQRCFGP
ZHQVQ2QNKEKGè4

Pirát silnic však daleko nedojel
a brzy byl dopaden. Svědci nehody
na místo přivolali policisty a zaparkované Audi vypátrali nedaleko.
„Zjevně opilý jednapadesátiletý
majitel poškozeného vozidla navzdory tvrzení svědků popřel, že by
uvedenou nehodu způsobil a odmítl
se také podrobit dechové zkoušce,“
prozradil policejní mluvčí.
Ke zranění osob při dopravní nehodě nedošlo. „Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena
na padesát tisíc korun. Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody
jsou předmětem dalšího šetření,“
doplnil ještě Kořínek.
(mik)
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KRALICE NA HANÉ V úterý 17.
listopadu před šestnáctou hodinou
řídila osmačtyřicetiletá řidička
osobní automobil Mercedes-Benz
z Kralic na Hané k Prostějovu.
Podle policistů se řidička zřejmě
nevěnovala dostatečně řízení a narazila do odstavené Škody Fabie.
„Ta byla odstavena z důvodu poruchy u krajnice a nárazem byla odhozena vpravo mimo komunikaci. Při

dopravní nehodě řidička Mercedesu
utrpěla lehké zranění. Ve druhém
vozidle v době nehody nikdo nebyl.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na dvě stě tisíc
korun,“ sdělil František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje. „Alkohol u řidičky policisté na místě
vyloučili provedenou dechovou
zkouškou,“ dodal.
(mik)

ÝèèÝìíÚïÞçhäèÝèïäò

STŘÍBRNICE Tohle nechce zažít
žádný řidič, protože na nastalou
situaci lze jen těžko reagovat. Na
silnici poblíž Vrchoslavic došlo ke
srážce osobního vozidla se srnou.
Zvíře uhynulo a na Mercedesu
vznikla značná škoda za 200 tisíc
korun.
„V úterý 17. listopadu o půl páté odpoledne řídil osmapadesátiletý muž
osobní automobil typu Mercedes-Benz mezi obcemi Stříbrnice a Dlouhá Ves. Asi tři sta metrů před Dlouhou
Vsí řidiči do cesty z levé strany náhle
vyběhla srna a ten již neměl šanci
střetu zabránit. Ke zranění osob při
dopravní nehodě nedošlo, srna ovšem

na místě uhynula. Výše způsobené
hmotné škody byla předběžně vyčíslena na dvě stě tisíc korun,“ popsal
celou anabázi i s výsledkem František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje
s tím, že alkohol u řidiče policisté na
místě vyloučili provedenou dechovou
zkouškou.
(mik)
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Na Mercedesu škoda
za 200 tisíc korun...

7XQNP÷P¾MQNCMCOKQPW -JnFJ?DG?ĄH<PE@G [ÞçÚíèçÚé]åâåÚ Srna srážku nepřežila

Hned je vidět, co tím myslí. Voda
v přehradě nezůstává, ale ve velkém
se valí pryč. Horní část, proti proudu
řeky, je zčásti vyschlá, a to i v letošním
roce bohatém na srážky. „Romže byla
dříve města. Každá jednotlivá část

Michal SOBECKÝ

PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

KOSTELEC NA HANÉ Bahno, zarostlé a neudržované břehy,
zejména zanesené dno. Při prvním pohledu vodní nádrž v lokalitě Pod Zápovědským kopcem nedaleko Kostelce na Hané
vypadá zanedbaně. Při bližším zase chodec vidí, že se hned
pod hrází bortí do řeky břehy, dokonce i bok hráze. „Tady dříve
bývaly dva metry, teď je to tak padesát centimetrů a hromada
bahna. Asi před dvaceti lety proběhlo bagrování, ale jen po
domky pro kachny. Nedodělali to do konce,“ láteřil pan Jiří,
obyvatel Kostelce na Hané, který Večerník na problematiku
zanedbané nádrže upozornil.

Je to hrůza, ryby i raci vymizeli, stěžují si místní

Z VODNÍ NÁDRŽE BAHNITÁ STOKA
NA VÁŠ NÁMÌT

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

zprávy z regionu

region
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Tereza Žáková má titul Miss OK face. Jak s ním naloží?
PROSTĚJOV Už od deseti
roků se účastní nejrůznějších
soutěží krásy, přesto v běžném
životě zůstává sympaticky na
zemi. Tereza Žáková (na snímku) úspěšně zvládla finále Miss
OK, jež se se vzhledem k vládním restrikcím konalo již v říjnu
v hotelu Zámek ve Velké Bystřici
u Olomouce. Osmnáctiletá dívka z Prostějova při něm získala
titul Miss OK Face, kterou vybírali přítomní hosté na základě
vystavených fotoobrazů. Ona
sama si ze všeho nejvíce užívala
podpory svých nejbližších.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL
yy Jaký byl pro vás nejsilnější
moment z finále MISS OK?
„Když jsem vyšla naposledy na
molo a kamarádi s kamarádkami
i rodina si stoupli, začali tleskat
a fandit. Tenhle moment z paměti
určitě jen tak nevymažu.“
yy Svoji první soutěž krásy jste
absolvovala už v deseti letech.
Kde a za jakých okolností to
bylo?
„Od šesti roků jsem se závodně
věnovala aerobiku. Když mi bylo
deset a sportovní klub Blansko
vyhlásil soutěž Dívka a princezna
aerobiku, tak mě maminka přihlásila. Soutěžilo se ve čtyřech
hlavně sportovních disciplínách
a tehdy jsem vyhrála svoji první
korunku.“
yy Vy sama na to nyní vzpomínáte jako na jeden ze svých zatím nejlepších životních zážitků.
Jak to bylo v případě Miss OK?
„Největší zážitky jsou vždy ze
soustředění a samého galavečera.
Na soustředění se k nám chovali
jako k princeznám. Užívali jsme si
pozornost fotografů, choreografů a módních návrhářů. Bylo to
sice velice náročné, když jsme se
opravdu od čtvrtečního rána do
nedělního poledne skoro nezastavily, ale užila jsem si to do poslední
minuty.“
yy Jak na soustředění, které se
konalo před finálovým večerem,
tedy vzpomínáte?
„Probíhalo v Olomouci, kde jsme
byly s holkama na ubytovně Marie. Každý den jsme měly tréninky
choreografií na galavečer a vždycky jsme měly nějaké zpestření.

Ve čtvrtek v podvečer probíhalo
focení a večer přednášky v olomouckém klubu The Black Stuff
Irish Pub & Whisky Bar, v pátek
ráno kromě trénování choreografií přijeli kluci z WoClub a udělali
nám workoutový trénink. A večer
nás čekala návštěva aquaparku.
V sobotu jsme zhlédly film Bábovky v Premiere Cinemas a v neděli
nás čekala zkouška šatů, které budeme předvádět na finálovém galavečeru.“
yy Co jste se díky tomuto soustředění naučila?
„Zdokonalila jsem svoji chůzi na
podpatcích a pózování před objektivem. Ale velice zajímavá byla
i přednáška na téma, jak se má dívka našeho věku chovat nejen v takových soutěžích, ale i v prostém
životě.“
yy Říkám si, že dostat dvanáct
pohledných dívek na jedno
místo může být pro pořadatele docela příjemná a zároveň
náročná záležitost. Pokud bychom se na to podívali očima
organizátorů, co si myslíte, že
pro ně bylo v této souvislosti
nejobtížnější?
„Nevím, jak soutěž probíhala v minulých letech, ale náš ročník byl
hodně v klidu. Všechny finalistky
se chovaly zodpovědně a většinou
profesionálně. Myslím, že žádná
z nás by si nenechala ujít takovou
příležitost nevhodným chováním.“
yy Co se týče vás, bylo něco, po
čem se vám na soustředění obzvláště stýskalo?
„Jsem ráda, že jsem se na soustředění odreagovala od běžného života. Nemůžu však říct, že by se mi
během těch čtyřech dnů po něčem
extrémně stýskalo.“
yy Během pobytu jste strávila
několik dní s dívkami z nejrůznějších koutů republiky, s nimiž
byste se normálně nesetkala. Vypozorovala jste něco, co všechny
účastnice této soutěže spojuje?
„Každá z dívek je maličko jiná, ale
to je na té soutěži pěkné. Všechny
nás spojuje hlavní cíl, ale o extrémní rivalitě se v našem případě hovořit úplně nedalo.“
yy Skamarádila jste se více z některou z děvčat?
„Všechny dívky byly fajn, ale nejvíc jsem si sedla se spolubydlící,
se kterou jsme si vykládaly někdy
i dlouho do noci.“ (úsměv)
yy V tu chvíli to může být docela
babinec srovnatelný například
s dřívějšími dívčími školami.
Něco podobného již dnes ne-

bývá příliš běžné. Dokážete si
představit, že byste chodila do
školy výhradně se samými dívkami?
„Tak to zase úplně ne! Školu bez
kluků si nedovedu představit. Přece jen ženský kolektiv je holt ženský kolektiv…“ (směje se)
yy Vy sama jste si ve svém dosavadním životě rozuměla spíše
s kluky, nebo s holkami? Čím si
to vysvětlujete?
„Je pravda, že mám spíš více kamarádů než kamarádek. Kluci prostě
tolik věcí neřeší.“ (smích)
yy Vaše účast v Miss OK nepochybně neušla pozornosti
nejen členů vaší rodiny, ale
také vašim spolužákům. Jak na
ni reagují?
„Všichni mě hodně podporovali, za
což jsem moc ráda! Samozřejmě se
vždycky najdou i lidé, kteří mi to
moc nepřejí, ale i ti mě vždy pohánějí kupředu.“
yy Kdo je vaším největším fanouškem?
„V první řadě máma, která mě podporuje v těchto soutěžích odmalička. A dál asi holky z prostějovské
Laser Arény, kde pracuji jako brigádnice.“
yy Máte ráda sport, věnujete
se zejména aerobiku. Vaše trio
skončilo na mistroství ČR ve
velké konkurenci druhé. Jak jste
se daly dohromady a čemu vděčíte za tento úspěch?
„Už je to pár let, co jsem bohužel
musela se soutěžním aerobikem
skončit kvůli zranění kolene. Nyní
jsem po druhé operaci a zacvičit
si zajdu už jen občas. Trenérka
Pavlína Radičová je neskutečná, dokáže z každého vytáhnout
maximum.“
yy Je vám 18 let a předpokládám, že vás na „reálce“ v dohledné době čeká maturita. Čemu
byste se ráda věnovala dál? Přemýšlela jste už o svém budoucím
povolání?
„Odmalička mám jasno. Po maturitě bych se chtěla dostat na lékařskou fakultu a studovat obor
stomatologie, popřípadě ortodoncie a zubní hygienu. Ale na tenhle
obor je velice náročné se dostat,
tak jako náhradní plán mám pediatrii.“
yy Přitahuje vás i do budoucnosti svět modelingu?
„Tak samozřejmě být andílkem
Victoria’s secret bych neodmítla.
(úsměv) Modeling mě baví a ráda
bych se mu věnovala i do budoucna dle času a možností.“

Odmalička mám o svém budoucím povolání
jasno. Po maturitě bych se chtěla dostat na
lékařskou fakultu a studovat obor stomatologie,
případně ortodoncie a zubní hygienu. Jako
náhradní plán mám pediatrii. Ale být andílkem
Victoria’s secret bych také neodmítla...

Foto: www.missok.cz

vizitka
TEREZA ŽÁKOVÁ

20112011775

✓
✓

narodila se 7. ledna 2002 v Prostějově
studuje reálné gymnázium, na které přešla po ukončení 9. třídy na víceletém
Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově
✓ má bratra Jana, který od 3 let hraje hokej a studuje
1. ročník na SZŠ v Prostějově
✓ maminka Lucie pracuje na dětském oddělení prostějovské
nemocnice, tatínek Milan je voják
✓ mezi její záliby patří sport zejména aerobik, kolo, bruslení,
procházky se psem,
✓ baví ji i její práce, kdy jako brigádnice působí v prostějovské Laser Aréně
zajímavost: pokud by se mu podařilo obhájit post hejtmana, rezignuje na funkci poslance

SENIOR TAXI ZNOVU UBÝVAJÍ ZÁKAZNÍCI

„Opakuje se situace z jara, lidé mají strach z nákazy,“
vysvětluje prostějovská náměstkyně Alena Rašková

nejsou uskutečňovány,“ ujišťuje náměstkyně prostějovského primátora,
která se obává, že pokles počtu klientů
Senior taxi bude pokračovat i během
listopadu a prosince. „Jsem ale ráda,
že i v takto složité situaci jsme schopni
nabídnout seniorům službu, bez níž by
se řada z nich neobešla. Obzvláště teď.
Zároveň bych chtěla poděkovat provozovateli Senior taxi, že službu zajišťoval
5NWåDC5GPKQTVCZK\C\PCOGPCNCX2TQUV÷LQX÷D÷JGORQF\KOPÊJQPQW\QXÆJQUVCXW
během jarní i této podzimní vlny epiFCNwÊ×D[VGMMNKGPVč1RCMWLGUGVCMUKVWCEG\DąG\PCCFWDPC(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
Řidiči Senior taxi dělají vše pro to, aby demie,“ vzkazuje Alena Rašková.
nebezpečí jakéhokoliv kontaktu s virem při převozu seniora nedošlo. „Při
poèet zákazníkù senior taxi v prostìjovì v roce 2020
jízdě s klientem používají roušku a po
každé uskutečněné jízdě dezinfikují
vozidlo. Veškeré ochranné a hygienické prostředky si poskytovatel služby
1 189
1 146
zajištoval sám na své náklady. Nyní
1 082 1 070 1 142
1 104
1 020
v říjnu i listopadu zareagoval na vzniklou situaci a ve své kompetenci učinil
všechny nezbytné kroky pro plynulé
705
685
fungování služby, včetně dostatečného
personálního zajištění a bezpečnosti
klientů. V současnosti je služba Senior
taxi Prostějov zajištěna jedním vozem
353
bez omezení přepravních míst,“ uvedla
dále Rašková. „Zavedená bezpečnostní a hygienická opatření ze strany řidičů zůstávají nadále v platnosti, klienti
musí rovněž používat roušku a musí
přednostně sedět vzadu. Dispečink
při objednání jízdy navíc zjišťuje, zda
v případě jízdy do nemocnice nejede
klient na test covid-19. Tyto jízdy pak <FTQL/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

PROSTĚJOV Počet zákazníků využívajících oblíbenou službu
Senior taxi v Prostějově v říjnu opět klesl na zhruba polovinu.
Opakuje se tak situace z března a dubna letošního roku, kdy taktéž v souvislosti s nouzovým stavem a tvrdými vládními opatřeními v boji proti nákaze covid-19 využívali službu jen ti„nejotrlejší“ a počet klientů klesl dokonce až na jednu čtvrtinu obvyklého
množství.„Lidé mají strach z nákazy, podobný pokles očekávám
i v posledních dvou měsících roku,“ konstatuje Alena Rašková
(ČSSD), náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
V běžných měsících využívá v Prostějově službu Senior taxi v průměru 1 100
klientů starších 65 let. Během října to
bylo ale jen 685 osob. „Bohužel se opakuje situace z jara, kterou nemůžeme
ovlivnit. Přestože Prostějov jako jedno
z mála měst nikdy během koronavirové
pandemie nijak neomezilo službu Senior taxi, počet zákazníků vzhledem k rozsáhlým vládním opatřením klesá. Říjen
v tomto ohledu ukázal, že starší lidé
prostě mají strach z nákazy a návštěvy
lékařů, úřadů a jiných institucí odkládají
na příhodnější dobu. Nebo se nechají
odvézt rodinnými příslušníky,“ konstatuje Alena Rašková, která má v gesci sociální oblast.
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PROSTĚJOV Večerník už v předchozích vydáních informoval o plánu města vybudovat ochráncům
přírody z Regionálního sdružení
IRIS na Husově náměstí novou
stavbu jejich sídla. A tento investiční záměr má po úterním jednání již
konkrétní obrysy. Konšelé vybrali
stavební firmu, která zahájí práce
demolicí staré zchátralé budovy už
na konci tohoto měsíce!
Radní minulý týden 3. listopadu rozhodli, že budovu postaví společnost
Pozemstav, která v zadávacím řízení
předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku „Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího
objektu a následně zhotovení novostavby budovy Ekocentra IRIS na
původním místě. Součástí novostavby je i zřízení nového vjezdu z veřejné komunikace. Objekt je řešen
jako dvoupodlažní, nepodsklepený.
Nedojde k půdorysným změnám
a dojde k navýšení stavby o jedno
typické podlaží,“ vysvětlil v krátkosti
František Jura, primátor statutárního
města Prostějov.

y
ci pøírod
Ochrán
se uz
tìšit
mohou
Předpokládaná hodnota zakázky je
ve výši 9,5 milionu korun bez DPH.
Podle zjištění Večerníku bude realizace stavby zahájena už 30. listopadu a město počítá s dokončením
stavební investice nejpozději do
15. června příštího roku. „Nabídky
z výběrového řízení byly hodnoceny
na základě ekonomické výhodnosti.
Mezi hodnoticí kritéria patřila cena
díla v korunách, zde byla dána devadesátiprocentní váha důležitosti, důraz
byl dán také na délku doby záruky za
kvalitu stavebních prací. Realizace
této investiční akce bude financována
z prostředků města,“ informoval primátor Jura s tím, že stavba má být dále
spolufinancována z rozpočtu Olomouckého kraje. Ten přispěl částkou
pěti milionů korun.
(mik)
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PROSTĚJOV Ve velmi nepříjemný
zážitek se může proměnit procházka v některých částech Prostějova.
Část lamp na území města totiž
svým zevnějškem volá po rychlé
údržbě a rekonstrukci. Důvod je
jednoduchý, při bližším pohledu je
vidět výrazná koroze u spodní části
sloupu veřejného osvětlení. V některých konstrukcích dokonce zejí
díry a pomalu „prosvítají“ i dráty.

ní pro město zajišťuje sdružení společností Eltodo a Eltodo osvětlení,
které provádí i jeho kontrolu. Jejím
výsledkem jsou návrhy plánu oprav
na příslušný kalendářní rok. V případě špatného technického stavu – koroze a stáří – jsou sloupy veřejného
osvětlení prověřovány a postupně
vyměňovány za nové,“ zareagovala
mediální referentka prostějovského
magistrátu Anna Kajlíková.
se však najdou místa, kde
Michal SOBECKÝ Přesto
lampy bez oprav budou brzy hrozit
Město Prostějov podle magistrátu zřícením na chodník nebo zaparlampy ovšem pravidelně kontroluje. kovaná vozidla. Kupříkladu ulice
„Správu a údržbu veřejného osvětle- Karla Svolinského je jich plná. To ale

radnice, která na základě podnětu
redakce provedla v místě kontrolu,
odmítá. „Správce veřejného osvětlení provedl mimořádnou kontrolu
stavu sloupů veřejného osvětlení
v předmětné části ulice Karla Svolinského. Sloupy jsou v místech těsně nad zemí zkorodovány a u dvou
sloupů je prorezivělá i stěna, určitě
ale nemůže dojít k pádu. Správce
veřejného osvětlení zařadí výměnu těchto sloupů do plánu prací na
rok 2021,“ citovala Kajlíková odbor
správy a údržby majetku města.
Nyní zůstává otázkou, zda do té doby
lampy vydrží…

Více míst, ale bude se platit

obchodního centra a pozdější označení parkoviště za soukromý majetek.
O pár let později narazili řidiči na betonové kvádry, které dělily parkoviště
na několik sekcí. Před začátkem probíhající rekonstrukce prodejny už byly
odstavné plochy jasně rozdělené na ty
pro obyvatele sídliště a pro nakupující, čímž se počet míst o něco zmenšil.
Nyní by ale mělo dojít k další změně.
„V rámci stavby nové prodejny v Prostějově proběhne modernizace parkoviště, které nabídne rozšířená parkovao šířce 2,70 metru pro více než
Michal SOBECKÝ cí130stání
aut, a to včetně vyhrazených parkoParkování v sousedství Lidlu prová- vacích stání pro rodiny s dětmi. Nově
zely v minulosti hojné změny. Jednou bude vybaveno závorovým systémem,
z prvních bylo uzavření vedlejšího aby zákazníci měli k dispozici vždy

RYCHLÝ
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Radní projednají
i dotace sportu
Prostějov (mik) – Necelý týden po
zasedání zastupitelstva se ke svému
jednání sejdou opět prostějovští radní.
Schůze rady města se uskuteční v úterý
24. listopadu a konšelé budou mimo
jiné jednat také o dotacích sportovním
oddílům na profesionální úrovni. Na
programu budou ale i další zajímavé
body jako například dar Armádě spásy
či volba přísedících u Okresního soudu
v Prostějově. „Vyslechneme si zprávy
o činnosti dozorčích rad městských
společností, budeme projednávat průběžné výsledky hospodaření Domovní
správy nebo Lesů města Prostějova,
dále návrhy změn organizační struktury odboru správy a údržby majetku
města, volbu přísedících u Okresního
soudu v Prostějově, dotace sportovním
oddílům na profesionální úrovni a rovněž se budeme zabývat sociálními záležitostmi a mnohými dalšími tématy,“
uvedl primátor Prostějova František
Jura (ANO 2011). Radní budou mít
na programu jako vždy několik majetkoprávních záležitostí a projednávat
mají i přípravy na prosincové jednání
zastupitelstva.

Nová cyklostezka, ale...
Prostějov (mik) – V ulici Josefa
Lady byla vybudována nová cyklostezka, která propojila Plumlovskou
ulici s velkým rondelem u nemocnice. Stavební investice za 590 000
korun byla dokončena 11. listopadu
a minulou středu již byla kritizována
některými opozičními zastupiteli.
„Cyklostezka je to pěkná, ale naprosto nedomyšlená. Běžte se projet na
kole a uvidíte, jaké problémy mají
cyklisté, kteří jedou po cyklostezce
z Anglické ulice. Nelze se na novou
stezku v ulici Josefa Lady napojit
bez toho, že by cyklisté byli nuceni
dvakrát sesednout z kola. Jinak velký
rondel bezpečně nepřekonají,“ namítl jeden z opozičníků, jehož kritiku nechali radní bez odpovědi.
Pøipomínka opravdu komorní...
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PROSTĚJOV Před necelým rokem ohradily ploty prodejnu Lidlu
v Anenské ulici. Začala velká rekonstrukce, kdy vedení společnosti
chystá svým zákazníkům pohodlnější a příjemnější nakupování.
Spolu s prodejnou však obyvatelé
okolních sídlišť přišli také o možnost parkování. Odstavné plochy
u Lidlu, jediné větší parkoviště
sídliště Západ i Sídliště Svobody
se přitom po rekonstrukci nemálo
promění.

13

zpravodajství

www.vecernikpv.cz

Pondělí 23. listopadu 2020

dostatek parkovacích míst,“ shrnul
mluvčí společnosti Tomáš Myler.
Kromě závor nebo širších míst však
motoristé pocítí ještě jednu zásadní
úpravu. „Parkování po dobu devadesáti minut bude pro zákazníky zcela
zdarma. Po půldruhé hodině, což je
doba, která je dle našeho průzkumu
dostačující k nákupu, je každá další hodina zpoplatněna částkou sto korun,“
informoval Myler.
Je tak už téměř jisté, že řidiči ze Sídliště
Svobody nebo z Anglické ulice už si
zde své vozy neodstaví. Plánované otevření prodejny v prosinci, o němž Večerník informoval v minulém čísle, tak
zmírnění starostí s parkováním v této
městské lokalitě nepřinese.

Prostějov (mik) – Primátor Prostějova František Jura společně se svým
náměstkem Jiřím Rozehnalem položil
v pondělí 16. listopadu květiny k soše
T. G. Masaryka na prostějovském
náměstí. Opravdu komorně si tak připomněli výročí událostí 17. listopadu
let 1939 a 1989. Na významný svátek
však naštěstí nezapomněli ani jiní Prostějované, takže v průběhu dalšího dne
u sochy prvního československého
prezidenta přibyly další květiny i svíčky.

U parkovištì chtìjí kameru
Prostějov (mik) – Stále častěji se
obracejí občané Prostějova na magistrát a potažmo také na městskou
policii se žádostmi o umístění kamer.
Podobná prosba přišla také od obyvatel ulice Cyrila Boudy na okraji sídliště Hloučela. „Rádi bychom nechali
umístit kamerový systém v naší ulici
tak, aby sledoval parkoviště a celé
jeho okolí včetně ulice až směrem
k sídlišti Hloučela,“ napsal magistrátu
Zdeněk Labounek. Ředitel Městské
policie v Prostějově umístění kamer
v této lokalitě nevyloučil, ale ani nepotvrdil. „V roce 2021 je plánována
další modernizace kamerového systému po celém Prostějově. Aktuálně
shromažďujeme podklady pro další
možné umístění kamer, také ve spolupráci s Policií ČR,“ odpověděl Jan
Nagy.

Seniorka byla podchlazená
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Prostějov (mik) – Půl hodiny po
půlnoci ve středu 18. listopadu vyjížděla hlídka Městské policie Prostějov
prověřit telefonické oznámení o ležící
ženě před domem na sídlišti Hloučela. Na místě strážníci zjistili šestasedmdesátiletou ženu, která nemohla vstát
ze země. Byla zjevně podchlazená,
proto si strážníci vyžádali příjezd lékaře. Strážníkům se podařilo zkontaktovat syna dotyčné ženy a o celé situaci
ho vyrozumět. Po prohlídce lékařem
byla seniorka předána do péče syna,
který se zanedlouho dostavil na místo
a matku si převzal.
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Dovolená v teple v zahraničí během svátků nebo zasněžené kopce v Alpách, to jsou jistě krásné
představy plné nezapomenutelných zážitků. Sám způsob trávení
by měl odpovídat rozpočtovým
možnostem rodiny. Krásné vzpomínky si můžete vytvořit i doma
v kruhu rodinném.

Každoročně se s blížícími Vánocemi dostavuje značný stres spojený s pořizováním vhodných
dárků. Svátky přinášejí nejen
radost, ale mnohdy i velkou finanční zátěž. Jde to udělat ale
i jinak a bez velkých starostí! Při
dodržování základních finančních pravidel, která najdete níže,
mohou být Vánoce nádherné
a hlavně pohodové.
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Rodinné výdaje v prosinci jsou
výrazně vyšší než v ostatních
měsících. Hlavním důvodem je
nákup dárků. Mnozí z nás mají
předem stanoven finanční limit
pro jednotlivé členy rodiny, což je
velmi užitečné a zabraňuje vzniku situace, kdy se nejdříve koupí
dražší dárky a následně z důvodu

necháváme nákup dárků na závěrečné dny.
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Zboží, které je možné pořídit přes
internet, je často nejlepší kupovat
on-line. Na internetu je jednoduché
porovnávat ceny jednotlivých obchodníků u konkrétního výrobku.
Nákupem přes webové stránky je
možné ušetřit zajímavé částky. Nehledě na klid při objednávání z domova a neomezenou provozní dobu.
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Někdy se stává, že se nám z různých
důvodů nepodařilo do poslední
chvíle vybrat žádný zajímavý dárek. Než koupit nepotřebnou věc
za hodně peněz, potom je lepší
darovat finanční poukaz ať už na
elektroniku, nebo sportovní potře-
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Před Vánocemi se tradičně zvyšuje intenzita nabídek
nejrůznějších půjček a také zájem o spotřebitelské úvěry. Během adventu velká řada lidí koketuje s myšlenkou
vylepšit si rozpočet na dárky půjčkou. Ne vždy je ovšem
půjčka bezpečná.
Impulzivní rozhodnutí při nakupování často vede k tomu, že si
lidé půjčují rizikově, aniž by se seznámili s podmínkami úvěru.
To vše pak může vést až k pádu do dluhové pasti, která se s člověkem vleče i několik let. Měli byste se držet pravidla, že pokud
si na něco musíte půjčit, mělo by to sloužit déle, než budete
splácet. Rozhodně není rozumné půjčovat si na hračky pro děti
či módní elektroniku, nebo dokonce na štědrovečerní hostinu.
Tak se akorát kvůli Vánocům zbytečně a dlouhodobě zadlužíte.
>>> více na www.vecernikpv.cz

by. Obdarovaný si následně může
dárek vybrat přesně dle svých přání.
.G\ÖS
SĒMî
ĒMîND
N WD
ND
DN
SRĊiGQü
üS
SURY
RYü
üĊH
HQi
Vždy si o instituci zjistěte co nejvíce
informací. Čtěte zkušenosti klientů, zajímejte se o historii subjektu.
Srovnejte si nabídky, sledujte nejen
úroky, ale i další poplatky. Nižší úrok
ještě neznamená, že jste našli tu nejvýhodnější půjčku. Dobře si přečtěte, co podepisujete. Nikdy nedávejte
svůj podpis na formulář s prázdnými
místy, která „se doplní“.
Při plánování Vánoc hlavně
myslete na to, že příliš vysoké
vánoční výdaje se promítnou do
finančního hospodaření v dalším
roce!
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nedostatků financí pro ostatní čle- a lákadly obchodů na velké slevy.
ny rodiny je nutné si peníze nevý- Naplánujte si, kdy, kde a za kolik
nakoupíte potraviny a suroviny,
hodně vypůjčit.
kapra, vánoční dárky, vánoční vý2GNOi
iGHMW
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zdobu a stromeček. Nákupu dárEüKHP
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ků přikládáme největší důležitost,
Nejlepší a současně nejbezpečněj- protože nic není tak krásné jako
ší způsob financování je využití úsměv našich milovaných, když
úspor. Vánoce nejsou neplánovaný se trefíme s výběrem daru přímo
výdaj. Každý přece ví, že přicházejí do vkusu.
opakovaně v prosinci. To nám dává
1DN
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SĊH
ĊHG
GVW
VWLK
KHP
P
kou částku na pokrytí všech výdajů.
Navíc díky finanční rezervě vytvo- Vymyslet dárek, který udělá blízřené během roku si můžeme užít kým radost, není snadné. Předei hektické vánoční nákupy, protože vším při nákupu na poslední chvíli,
nemusíme v obchodech počítat ve stresu a ve spěchu se špatně rozhoduje. Jestliže pořizujeme dárky
každou položku v košíku.
nepromyšleně, tak se často stává, že
utratíme sice hodně, ale tolik očeká3Oi
iQXM
QXMWWH
vané radosti nepřinesou. Nejen pro
Přípravy na svátky začínají napl- rodinnou peněženku je tedy dobré
no již v listopadu. Nenechte se již alespoň přesně vědět, čím uděláale strhnout nákupní horečkou me našim blízkým radost, když už
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Do Vánoc zbývá ještě měsíc a jeden den, předvánoční nákupy jsou už však
teď v plném proudu. Je
jasné, že letošní svátky budou podobně jako celý rok
ovlivněny šířením nákazy
koronaviru a vše bude vypadat trochu jinak. Takové
Vánoce, na jaké jsme byli
zvyklí, nebudou. S největší pravděpodobností
budou skromnější ať už na
množství a cenu dárků, na
kulturní a společenské akce, ale i na rodinná setkání.
Řada z nás může být v důsledku vrcholící pandemie
opatrná. Někteří se možná budou bát utrácet, jiní
ale naopak… Tematická
strana dnešního vydání PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku vám dobrými
radami pomohou se starostmi kolem financí, a vy
se tak vyhnete předvánočnímu stresu.
Texty připravila:
Eva Reiterová
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SLUŽBY

REALITY
Koupím byt 2+1 v OV, západní část
města. 777 602 873
Chceme koupit chatu. Našetřeno máme.
Tel.: 605 011 594
Pronájem bytu 2 + 1 v rodinném domě.
Tel. 792 764 485
Koupím byt 2-3+1 v osobní / družstevním vlastnictví. T: 737 827 329
Pronajmu vybavený byt 1+1 v centru
města. Tel:704416641

„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
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

Sháním ke koupi dům, nebo stavební
pozemek. 732 116 877

FINANCE

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
Odvoz fekálií-čištění kanalizace.
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Svoboda 774 368 343.
Tel.: 603 218 330
PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

KOUPÍM

řádková inzerce / vzpomínky

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

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

Ručně pletené svetry pro psy.
Pv 606 166 853

Osud nám vzal milovanou bytost,
láska však smrtí nekončí.

Dne 27. listopadu 2020
by se dožil 90 let náš manžel,
tatínek, bratr, stařeček,
strýc a kamarád
pan Františk MENŠÍK
z Kostelce na Hané.
Byl to hospodář, který miloval
svou hanáckou rodnou zem,
přírodu, vnímal Boží přítomnost,
byl společenský, rád rozmlouval
s koňmi, svým psem a vším živým.
S úctou a láskou
vzpomínají manželka, syn Vojta,
syn František s rodinou, vnučka
Hanička. Děkujeme všem,
kdo jste ho měli rádi
a vzpomenete s námi.

Dne 28. listopadu 2020
uplynou 4 smutné roky,
kdy nás navždy opustil
pan Jindřich FUNK
ze Soběsuk.
Kdo jste ho znali, věnujte
mu prosím s námi, tichou
vzpomínku. S láskou v srdci
vzpomínají manželka Marcela,
děti Markéta a Jindřich
s rodinami, sestry Jana a Vlasta.

Dne 27. listopadu 2020
vzpomeneme 10. výročí úmrtí
pana Františka DUDKA
z Čechovic.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka Dana
a syn Radim s rodinou.

Děkujeme za cestu,
kterou jsi s námi šla,
za ruce, které nám tolik pomáhaly.
Děkujeme za to, že jsi byla,
za každý den, který jsi s námi žila.

Dne 29. listopadu 2020
vzpomeneme 1. výročí úmrtí
paní Marie KRISTKOVÉ
z Kostelce na Hané.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel a synové s rodinami.

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

Čas se nezastaví,
nelze ho vrátit zpět.
Chybíš nám, ale v našich
srdcích zůstaneš navždy.

Zavzpomínejme

na naše
blízké!
$oķ৴;fb৴m;fvo
l;bm࢙lbķ

Dne 19. listopadu 2020
jsme si připomenuli
nedožité 45. narozeniny
paní Ivety MIKOLÁŠOVÉ
z Kralic na Hané
a dne 2. prosince 2020
uplyne 10 roků,
kdy nás navždy opustila.
Všem, kdo vzpomenou s námi,
jménem celé rodiny
děkuje maminka.

m;m-l;m࢙ķ
2007102112

Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.
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Očím jsi odešla,
v srdcích jsi zůstala.

Zítra, tj. 24. listopadu 2020
uplyne 15 let od úmrtí
Honzíka VYSLOUŽILA,
který zemřel ve věku 15 let
po banální operaci
a prokázané vině
Mudr. Tomáše Hrubana.
Všem, kteří ho znali, děkujeme
za tichou vzpomínku.
Maminka Jana s manželem
a sestra Zuzka s rodinou.

Dne 25. listopadu 2020
uplynou dva roky
od úmrtí našeho kamaráda
Michala ZEMÁNKA
z Vřesovic.
Stále na Tebe s láskou vzpomínají
tví kamarádi a přátelé.

Kdo Tě znal, vzpomene,
kdo Tě měl rád, nezapomene.

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

Dne 28. listopadu 2020
vzpomeneme 37 roků od úmrtí
pana Josefa VETEŠNÍKA
z Mostkovic.
Všem, kteří vzpomenou s námi,
děkují manželka
a synové s rodinami.

Dne 24. listopadu 2020
vzpomeneme 4. smutné výročí,
kdy nás opustil
pan Milan DOSTÁL.
S láskou v srdci vzpomíná
celá rodina.

m-b1_
vu71झ1_ĺ

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.

-7;f|;
VZPOMÍNKU
m-v࣐0Ѵझh࣐
-ro_1_

Koupím starý nábytek do roku 1965, lustry, hodiny, housle, harmoniky, saxofony,
obrazy moravských a českých malířu.
Tel. 702 809 319.
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

7
Právě tolik nabídek
najdete v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.

ƑƏƏࣂ
UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE

16011421482

je v PÁTEK
27. listopadu
PRODÁM

Prodám krmnou řepu 1q za 250Kč.
Tel: 607 237 203.

v 10.00 hodin
15021020132

Prodám 10 m3 palivového dříví.
Tel.: 605 864 140.

REDAKCE
3ROSTħJOVSKeHO
VEĠERNÌKU

1D SURYR]RYQČ 9iSHQLFH
3URVWČMRYMVPHSURYiV

SRQGČOt
~WHUê
VWĜHGD
SiWHN

±

±
±

20112021783

9RVWDWQtGQ\MHUHGDNFH
X]DYĜHQD
Inzerce:
tel.: 608 960 042
inzerce@vecernikpv.cz

Dne 26. listopadu 2020
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná sestra
Vlasta FRANTOVÁ.
S láskou stále vzpomínají sestry
Věra a Dáša s rodinami.

2Ą'&2.#60¦
,#-1&4'-21&5641/'è'-

STRANA 40

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

Pohřební služba Pavel Makový
Nejsou jiz mezi námi
Věra Ehlerová 1942
Prostějov
Jaromír Karafiát 1937
Plumlov
František Lužný 1937
Ptení
Bohuslav Zapletal 1934
Prostějov
Zdeňka Sobotková 1930 Prostějov
Anděla Křížková 1925 Malé Hradisko
Miluška Pospíšilová 1934 Prostějov
Jarmila Skácelová 1936
Čelčice
Aloisie Svobodová 1930 Prostějov
Rudolf Toman 1929 Kostelec na Hané
Jiří Jůza 1953
Hlubočky
Alois Zwiener 1928
Smržice
Vladimír Kappl 1946
Prostějov
Božena Mráčková 1929
Prostějov

Poslední rozlouèení
Pondělí 23. listopadu 2020
Drahomíra Kvapilová 1934 Olšany u Prostějova 10.40 Obřadní síň Olomouc
Úterý 24. listopadu 2020
Zdeněk Šestořád 1939 Výšovice 13.00 kostel Výšovice
Středa 25. listopadu 2020
Aloisie Čelechovská 1943 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Eduard Navrátil 1947 Kralice na Hané 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jiří Němec 1947
Miloslav Franc 1935
Jitka Hrubá 1935
Josef Judas 1933
JUDr. Jiří Sekanina 1947
Václav Kajnar 1939

Prostějov
Suchdol
Prostějov
Poličky
Prostějov
Bedihošť

František Hradil 1927
Biskupice
Ludmila Matoušková 1938 Stínava
František Sochor 1933
Opatovice
Eva Kajlíková 1935
Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Poslední rozlouèení
Plumlov Pondělí 23. listopadu 2020
Prostějov Hana Vaňková 1954 Otaslavice 11.30 Obřadní síň Mlýnská úzký rodinný kruh
Otinoves
Prostějov Pavel Boháček 1937
Vrbátky
Prostějov

Nejsou jiz mezi námi
Miroslav Sobota 1940
Jaroslav Hložek 1926
Jiří Vorálek 1934
Margita Kašpárková 1938
Zdeněk Dvořák 1940

Pohřební služba FCC Prostějov
Nejsou jiz mezi námi
Bohuslav Šustr 1934
Marta Pospíšilová 1934

Poslední rozlouèení
Hrubčice Čtvrtek 26. listopadu 2020
Prostějov Jiřina Kohoutová 1946 Prostějov 11.00 kostel Vrahovice úzký rodinný kruh
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HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ

NEPROPÁSNħTE SVOJI ŠANCI...
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

2007162117

Přijmeme pracovníka na strojní lepe- Do výrobní firmy hledáme manuálně
ní kartonů pro potravin. výrobu v PV, zručného pracovníka možno brigádně
i HPP, důchodce, studenty i ZPS na ponoční směna. Info: 722 55 33 45
mocné a montážní práce. Bližší info tel:
Přijmeme do trvalého pracovního 603 533 508, technikpv@seznam.cz
poměru pracovníky na pozici:
- údržbář a vedoucí pracovní skupiny Do výrobní firmy přijmeme mechanika,
provozu zpracování druhotných surovin. zámečníka - svářeče. Možno brigádně
Požadavky : vyučen, schopností ří- i HPP i důchodce.
zení VZV, provádění údržbářských, Bližší info tel: 603 533 508,
drobných zámečnických a svářečských technikpv@seznam.cz
prací.
- manipulační dělník provozu zpracování Přijmeme prodavače nebo prodavačdruhotných surovin - schopnost řízení VZV ku do autoservisu v Prostějově. Praxe
výhodou. Nature s.r.o., Olomoucká 485, v oboru automotive a znalost účetního
programu Pohoda výhodou. Nástup
Držovice, Tel. : 608811174.
možný od 1.1.2020. Platové ohodnocení
Do nového salonu krásy EGO v PV až 30 000 Kč. Strukturovaný životopis
přijímáme kadeřnice, kosmetičku, zašlete na e-mail: info@pneufloryk.cz.
pedikérku, manikérku a masérku. Pro Vybrané uchazeče budeme kontaktovat
po 30.11.2020.
více informací volejte 604 881 600

Pondělí 23. listopadu 2020

Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Aranžéři
Operátoři výroby
Pracovníci v lesnictví
Uklízeči
Vedoucí školní jídelny

25 000-35 000 Kč
21 000-30 000 Kč
16 200 Kč
5 500-7 500 Kč
18 300-26 830 Kč

dvousměnný
třísměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný

základní+praktické
základní+praktické
základní+praktické
bez vzdělání
ÚSO s maturitou

FLORCENTRUM Foltýnová, Pv
LINAPLAST, Kralice n. H.
GREIPEL work, Přemyslovice
Sdružení TULIPAN, Pv
Základní škola Plumlov

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

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

UZÁVÌRKA IZERCE
V PÁTEK 27. 11. 10:00

20092411492

20110911701

20101511607

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

soutěže

www.vecernikpv.cz

Pondělí 23. listopadu 2020

á
35292/128&+9,/,&.8
á á
DQHEOX6W(7HEiGHMWHKiGHMWH

19

GiYDW
ãŘDVWQtMPHQRYDQtVLPRKRXVYpYëKU\MDNRXæWUDGLÿQĚY\]YH
YUHGDNFL9HÿHUQtNXSRNXGVSHFLiOQĚQHQtXUÿHQRMLQDN

správnÅ odpovìdi a vylosovaní vÙherci z èísla 46/2020:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Husovo náměstí
Kamil BENEŠ, Kralice na Hané
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na malířské služby.

Rovněž sedmačtyřicáté vydání letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKA 26. 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
Hana a Petr Ulrychovi
Denisa STAŇKOVÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
DOUČOVÁNÍ
Dušan VRÁNA, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební hodinu.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
5, 8, 1, 4
Marie PÁLENÍKOVÁ, Křenůvky
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
Největší železářství v Prostějově

X[JT¾NC

Josef GREPL, Hrochov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na nákup kapra.

19111261313

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.þQDPDViå

SUDOKU

OSMISMĚRKA

20102361641

20100156161

VÁNOČNÍ KAPR ...

SÁLY, DÉLE, LILA, VZOR, KOZA, DRÁB, ZÚŽIT, DAREBÁK, RÁHNO, ÉTER,
ČELA, KRTINA, PYRÉ, NÝŠE, TRET, INDIÁNI, RAIS, ÚTLÝ, SATYR, ŠITÍ, VIZE,
SVAZ, DRAK, ČIRÝ, BEAT, ODÉR, ZINKY, ETHYLEN, ŠTEP
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do SPORTU
a graficky lehce poupravili žijící legendu konického
fotbalu, který je nejenom koučem tamního týmu, ale
vypomáhá také nedalekému Jesenci...
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BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YFHONRYpKRGQRWČ.þQDXãLWtNDEHON\

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDYiQRþQtKRNDSUD

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQD~NOLG
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Únava, bolest svalů a kloubů a zvýšená teplota. Přestože před podobnými příznaky v posledních dnech
varují média v souvislosti s Coronavirem, stejné projevy nese i obyčejné nachlazení či chřipka. V každém případě, a v rizikovém období
zvláště, se vyplatí posílit imunitu.
Obranu proti virům nekoupíme
jen v lékárně – účinné pomocníky
seženeme i z přírodních zdrojů.
Chladné měsíce, kdy lidé tráví většinu
dne ve vytopených místnostech, jsou
pro přenos virů ideální. Suchý vnitřní
vzduch vysušuje sliznice, a ty se tak
stávají nebezpečným prostředím pro
množení virů. Pokud se vytopeným
místnostem nevyhnete, jako vhodná
prevence poslouží grapefruit.
Výtažek ze semen ovoce
doporučuje nejznámější
česká bylinkářka Jarmila
Podhorná. „Extrakt ze
semen grepu působí proti
stovkám kmenů virů a bakterií. Navíc obsahuje bioflavonoidy, které posilují
imunitu a čistí organismus, takže pomáhají
proti nachlazení a infekcím,“ upozorňuje
Podhorná.
Jelikož grepové kapky působí také jako
přírodní antibiotikum,
pomáhá grep nejen
jako prevence virových
a bakteriálních infekcí,
ale také při jejich léčbě.
„K vnitřnímu užití se
hodí především tinktury, které pomáhají
v boji proti nepřátelským virům, ale například také plísním,“
dodává bylinkářka.

Důvěrněznámé„léky“
Podobně jako grapefruit i další pomocníky v boji proti nemocem známe z naší spíže. Typickým příkladem
je pečárka neboli žampion. Jeho látky
oceníme především při problémech

s horními
cestami dýchacími, ale
i průduškami. Nejvíce
prospěšných
látek se nachází
v čerstvých plodnicích a jejich počet
se skladováním i konzervací klesá.
Nejlépe proto poslouží žampiony ve
formě tinktury. Je to antibiotikum
na horní cesty dýchací. Pečárky ale
nejsou jediné houby pro boj s chřipkou a nachlazením. Podobnou službu
prokážou také japonské houbičky

SILNOU IMUNITU
Za starých herbářů

při bolesti ani pomoc s vykašláváním.
Dobrou službu v prevenci i v akutním

šitake s výraznými protivirovými
účinky.
Téměř univerzálním pomocníkem je česnek.
A to jak setý, ze kterého
využíváme cibulku, tak
medvědí, který nese
svou sílu v listech. Jako
pomocník proti šíření
infekčních onemocnění
se používal již ve starém Egyptě.
„Například z 560 známých kmenů zlatého stafylokoka jich česnek 500 ničí,“
upozorňuje Podhorná.
Nejen v kuchyni, ale i v lékárničce poslouží také bazalka. Ať ve formě tinktury, čajové směsi nebo koupele – nezapře své antibakteriální účinky, úlevu

boji s nemocemi nám prokážou také
rostliny, které známe spíš od našich
babiček. Typickým příznakem je
čertův kořen, znám také jako sibiřský
ženšen, který se používá mimo jiné
při doléčování infekčních chorob,
slabosti a virových onemocněních.
„Čertův kořen působí jako adaptogen
a harmonizátor, což znamená, že zvyšuje také obranyschopnost organismu,“
doplňuje bylinkářka.
Dobrá imunita je základ pro boj organismu s virovými a bakteriálními onemocněními. K jedněm z nejlepších
antibakteriálních prostředků patří
lichořeřišnice. Likviduje v organismu
streptokoky, stafylokoky a další druhy
bakterií,hlavněnadýchacíchamočových

215ª.ª.¦-1Ą+%'
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cestách. Zpracované pupeny vrby
v gemmoterapeutikum jsou vynikajícím prostředkem proti virům, ale také
pomáhají již při vzniklé viróze a snižují i vysoké teploty.
O černém bezu bylo známé přísloví
„před bezem klekni“. Ke zlepšení stavu organismu se odedávna využívalo
několik částí bezu. Čaj z květů je vynikajícím prostředkem na
nemoci z prochladnutí,
ničí bakterie, čistí zahleněné průdušky,
plody zlepšují nervové problémy, ale
pupen nám může
pomoci s likvidací
virů a bakterií.
Také je u nás celá řada
cizokrajných bylinných
prostředků, které se vyznačují antivirovými a antibakteriálními účinky.
Tradiční čínská medicína využívá
andrographis – měkýn latnatý, který

se vyznačuje silným antibakteriálním
a antivirovým působením. Vilkakora
– kočičí dráp pochází z amazonských
pralesů a má nespočet zdraví prospěšných vlastností působících na lidský
organismus. Řadí se k nim protivirové a protizánětlivé působení.
K nejvýznamnějším bylinám

v tradičním čínském léčitelství patří
zlatice. Její hlavní léčivé účinky jsou
antiseptické a protizánětlivé. Každá
tato rostlina působí likvidačně na určitý druh virů a proto je
nejlépe zhotovit směs
z těch nejúčinnějších.
(pr)
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Mgr. Jarmila Podhorná - Ï û 
objednávky
na tel./fax: 582 391 207, GSM: 737 525 301
poradna: 582 391 254
798 46 Brodek u Konice 3
e-mail: objednavky@nadeje-byliny.eu

www.nadeje-byliny.eu
www.bylinnyherbar.cz
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Basketbalový

Naleznete
uvnitř

ESKÁČKO JE TŘETÍ!
ƔƔ Prostějovští fotbalisté vyhráli
oba zápasy na výjezdu do Čech a mají stejně bodů jako druhá Viktoria
dvoustrana 28-29
Žižkov

5$140ª241ä1(++
U pøílezitosti 100 let od narození
„malÅ %ozeny NìmcovÅ“
byla vydána kniha
o konickÅ spisovatelce

Ladislav VALNÝ
PROSTĚJOV Po třech letech se basketbalisté z Hané propadli na poslední místo v nejvyšší domácí soutěži.
Nejprve prohráli souboj o jedenáctou
příčku se Svitavami a následně padli
v Kolíně. Z devíti odehraných zápasů
soutěžního ročníku Kooperativy NBL
2020/2021 vyhráli jediný, následovalo už osm porážek v řadě. Nepříjemná
série trvá od 19. září, kdy tým podlehl
pouze o tři body Nymburku. „Nikdo
z toho nemá radost, ale rozhodně nic
nevzdáváme. Často jsme prohráli hodně těsně. Děláme maximum, abychom
se z nepříjemné situace dostali,“ říká
sportovní manažer BK Olomoucko
Michal Pekárek.

ČTĚTE NA STRANĚ 38
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REDAKCE

PROSTħJOVSKeHO VEĠERNÌKU
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ƔƔ V Konici letos kvůli koronavirové situaci nebude, podobně jako
v Prostějově, zprovozněné veřejné
kluziště.
ƔƔ Ve středu oslaví 32. narozeniny
někdejší hokejový útočník, nynější
kustod LHK Jestřábi Prostějov Radek Meidl.
ƔƔ Olomoucký kraj nad rámec původně platných spojů obnovil ještě
dva na trase Prostějov – Nezamyslice – Osíčany, konkrétně spoj číslo 17
(odjezd z Prostějova v 7:30) a spoj
34 (odjezd z Výšovic ve 14:13)
ƔƔProstějovský rodák Ondřej Vitásek se v sobotu po více než dvou týdnech vrátil do sestavy Dinamo Riga,
hrajícího KHL.
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HOLKY PADLY
ƔƔ Volejbalistky Prostějova
nezvládly v oslabené sestavě restart
UNIQA extraligy a z Králova Pole se
vrátily s prázdnou
dvoustrana 36 - 37

VÁŇA V REPRE
ƔƔ Kromě kapitána Palyzy má BK

➢

Atlet

František
Slavotínek
má

PROSTĚJOV Odchovanec prostějovské atletiky František Slavotínek
slaví právě dnes půlkulatiny – konkrétně pětasedmdesáté narozeniny.
Bývalý československý reprezentant
v běhu na 110 metrů překážek má z této
tradiční místní disciplíny osobní rekord
13,9 sekundy a vyhrál v ní mistrovství
republiky. Mimo Prostějova startoval
i za Duklu Praha, VŠ Praha a TŽ Třinec,
kde se stal úspěšným trenérem.

Olomoucko dalšího člena národního týmu ČR! Pozvánku poprvé obdržel odchovanec prostějovského
strany 38 a 39
basketbalu

75

Po návratu domů byl vůdčí osobností okresního sportu. Další jeho cesta
vedla na Sportovní gymnázium Brno,
kde vedl mladé talenty a později se stal
i ředitelem této školy. Pak se podruhé
vrátil do Prostějova, opět coby kouč
a následně jako rozhodčí, v této roli
pomáhá až dosud.
Hlavně zdraví do dalších let přejí Františku Slavotínkovi prostějovští atleti
a jistě všichni, kteří ho znají.
(son)

Foto: Michal Sobecký

PROSTĚJOV Paštiky, konzervy, těstoviny. Ale také toaletní papír. V Albertu se během soboty hromadily krabice pln zboží, většinou potravin. Jejich množství ukazovalo štědrost lidí.
Trvanlivými potravinami totiž nakupující přispívali do sbírky chudým lidem. Prostějovská charita nakonec mohla být spokojená: vybralo se více potravin a zboží než v předešlém roce. A to
navzdory koronavirové situaci. „Lidé potěšili. A překvapili. Nejenže zůstávají štědrými, ale jsou
jimi ještě více než dříve,“ poděkoval za Charitu Prostějov organizátor potravinové sbírky Vít
Forbelský.
(sob)

,WDKNCPV(TCPVKwGM5NCXQVÊPGM(vlevo)PCURQNGéPÆOUPÊOMWULKPÚOFQ[GPGO
RTQUV÷LQXUMÆ CVNGVKM[ /KNCPGO èGéOCPGO WRTQUVąGF  C DÚXCNÚO ąGFKVGNGO
517QDEJQFPÊJQ/KNCPGO5QWMWRGO(vpravo).
Foto: archiv
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KONICE Talentovaná spisovatelka s těžkým osudem. To byla
Žofie Hekelová, která se 11. listopadu 1920 narodila v Konici

v dnešní Husově ulici. U příležitosti kulatého výročí jejího narození byl vydán sborník, který
připomíná její životní osudy

i literární tvorbu. Z ní vyčnívají
dva romány, ceněný je zejména baladický Aigen zachycující
prostředí tyrolských sedláků.

åLYRWDGtORåRILH+HNHORYp
Z nucenÙch prací vytìzila námìt
Žofie Hekelová se narodila v Konici,
pro cenìnÙ román
kde prožila šťastné dětství, do něhož
Psát začala už v době okupace. „Jejím
však osudově zasáhly důsledky hospoliterárním debutem byla v roce 1943
dářské krize. Její rodina musela prodat
rozhlasová hra Bloudění. V roce 1944
dům a odstěhovat se do Vlčic, kde si
jí vyšel román Aigen. Jedná se o balapronajala dům a provozovala obchod.
dický a psychologický příběh o sed„Provdala se za správce mohelnického
lácích z tyrolského prostředí. Námět
muzea Františka Hekeleho. Plná nadějí
čerpala z nucených prací v tyrolských
vstoupila v roce 1945 do komunistické
Foto:
www.wikipedia.org
Alpách. Tato skutečnost však musela
strany. V roce 1951 z ní však vystoupila
na protest proti uvěznění spisovatele a literárního pří- být v knize utajena. Na obálce bylo proto uvedeno,
tele Václava Renče. Následně byla propuštěna z funkce že čerpala z tamního lázeňského pobytu,“ popsala
ekonomky v papírně a zařazena na manuální práci do Bartková.
nádvorní čety. Až koncem padesátých let se mohla vrá- Druhý román se jmenuje Obyčejné děvče. „Zachytit ke své profesi. Byla však často překládána z místa na cuje nesourodou rodinu, v níž dospívá dívka výrazně
místo. Pracovala například jako účetní v cihelně či jako poznamenaná tímto prostředím. Spisovatelka v knize
ekonomka v JZD Zábřeh. Po odchodu do důchodu se uplatnila i některé autobiografické prvky, například
usadila v Lechovicích, kde 20. července 1993 zemřela. prázdninový prodej mucholapek, aby měla na školJe pohřbena na pavlovském hřbitově,“ nastínila základní né. Posledním publikovaným dílem byla povídka
životní peripetie Žofie Hekelové prostějovská historička Prověrka uveřejněná v roce 1958 v brněnském časopise Host do domu,“ uzavřela Hana Bartková.
a publicistka Hana Bartková.

První vlaštovky s KNIHOVNY v omezenÅm rezimu

původní
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Žofii Hekelovou po letech znovu
„objevil“ olomoucký literární vědec František Všetička, který se
již několik let zabývá její tvorbou.
„Právě on se stal editorem sborníku Spisovatelka Žofie Hekelová,
ke stému výročí narození moravské autorky (1920-1993). Vydalo
jej nakladatelství Hana Dziková
- CULTUM v Olomouci ve spolupráci s vydavatelem Martinem
Hekelem,“ upozornila nás prostějovská historička Hana Bartková.
Dle Všetičky spisovatelku nejlépe
vystihuje sousloví krásná tvrdost.
„Na začátku svého prvního románu Aigen autorka charakterizuje
stěžejní postavy slovy, že Tereza
a Jan, ti oba měli otcovu tvář, tvrdé
aigenovské rysy. Přestože měla být
ona tvrdost pouze výrazem silné
vůle, tak působila na každého mile.
Krásná tvrdost. Oba autorčiny romány ukazují, že cosi z té krásné
tvrdosti bylo i v ní,“ shrnul František Všetička.
Sborník zároveň přibližuje nelehké
životní osudy této neobyčejně silné
ženy a spisovatelky. Jeho součástí
jsou ukázky z dosud nepublikované autorčiny tvorby. Najdeme zde
i ohlasy na román Aigen z dobového tisku. Kromě toho jsou v něm

6CMVQX[RCF¾VKVWNPÊUVTCPCPGF¾XPQX[FCPÆJQUDQTPÊMW (QVQCTEJKX*CP[$CTVMQXÆ

uveřejněny také ukázky z dopisů od
řady kulturních osobností té doby.
„Nejrozsáhlejší korespondenci vedl
se Žofií Hekelovou spisovatel František Kožík. Měl ji velmi rád, byla
součástí jeho života a pokládal ji ‚za
takovou naši malou Boženu Něm-

covou‘,“ upozornila Hana Bartková. Uvedený sborník by měl být
splacením dluhu, který vůči této
naší krajance a spisovatelce máme.
„Patří totiž k těm autorům, kteří by
neměli být zapomenuti,“ zůstává
přesvědčena Hana Bartková.

[7<à<GOJNFJMJI@FMJGJB h

ZAÈÍNAJÍ OTEVÍRAT üÁFµJJ=IJQ@IÁ`O<A@OTJMDN3TNO<QîG
PROSTĚJOV Půst pro knihomoly.
Tedy alespoň pro ty, kteří nemají to
štěstí a nedisponují vlastními knihovničkami. I to znamenala koronavirová opatření. Jak knihovny, tak
knihkupectví musely totiž zavřít.
Jednou z mála šancí, jak se tedy ke
knížkám dostat, byly velké hypermarkety s omezeným sortimentem
nebo půjčka od známých. To ale už
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
neplatí. Část knihoven totiž poma- èVGP¾ąKFQCMEG-PKJQXP[X¾U\PQXWWXÊVCLÊ
lu otevírá a například v Kostelci na „Zájem ale zatím nebyl moc velký. Spíš jaře,“ vzkazuje Aleš Procházka, ředitel
Hané již dokonce s nástupem prv- čekám, až se informace více rozkřikne,“ Městské knihovny v Prostějově.
poznamenala Valášková.
V Mořicích, jejichž knihovna byla před
ních dětí do školy ji otevřeli.
Prostějově pak jsou přípravy na ote- dvěma lety oceněna 3. místem v soutěži
Michal SOBECKÝ Vvření
v plném proudu. Ovšem knihov- Knihovna jinak, zase volí trochu jinou
„Přišly hlavně seniorky pro společenské na nepojede zdaleka ve svém obvyklém formu služeb čtenářům. „Budeme oteromány a romány pro ženy. Navštívi- režimu, čítárna i veřejný internet lidem vírat, co nejdříve to půjde. I v současla nás ale taky maturantka, která byla zůstanou zapovězeny, ne tak ale knížky. né době jsme se ale snažili zájemcům
podle svých slov ráda, že může koneč- „Budeme otevírat od pondělka třiadva- knížky poskytovat. Já nebo knihovnice
ně pro povinnou četbu,“ vyjádřila se cátého listopadu, a na řadu přijde naše jsme zařizovali roznášku,“ prozradil Toknihovnice z Kostelce na Hané Zuzana stylové okénko. Vydáme pouze objed- máš Pavelka, starosta Mořic, který byl
Valášková. Kostelecká knihovna, která nané knížky, lidé si je mohou rezervo- sám v minulosti knihovníkem a stále se
je přímo v budově školy, přivítala první vat telefonicky nebo e-mailem. Hezky v této práci angažuje. Přesné datum otečtenáře už ve středu – tedy v den, kdy jsme to popsali na našich internetových vření knihovny sídlící v místním zámku
se část školáků začala vracet do lavic. stránkách. Systém bude stejný jako na ale zatím neprozradil.

Sbor Nota Bene nelení

PROSTĚJOV Nemohou zkoušet,
nemohou vystupovat a nemohou
se ani scházet. Přesto ale sbor Nota
Bene nezahálí. Nyní se tak chystá
hned na dvě větší akce a pokukuje po možnosti znovu zkoušet.
„Máme v plánu, pokud by bylo
dovoleno sejít se, tak bychom si
udělali aspoň nějaké zpívání venku, Nic oficiálního, žádný koncert.
Jen bychom pozvali naše fanoušky
nebo rodinné příslušníky,“ uvádí za
sbor Anna Králová. Jak sdělila koncem uplynulého týdne vláda, zpívat
by už mohli také uvnitř. Ale diváci
u toho být nemohou...
Sbor ale přesto pracuje dál. „Naposledy jsme se viděli na začátku října, když
to ještě bylo možné. Měli jsme zkoušku na koncert pro nadaci Dítě v srdci,
který jsme nemohli realizovat,“ prozradila Králová. „Když v říjnu nastal zákaz

PROSTĚJOV Do čtvrtice
všeho dobrého? Snad. Právě
čtvrtý pokus totiž zažívá
prostějovská kulturní revue. V minulosti papírová revue Štafeta pojmenovaná po básni
Jiřího Wolkera se letos
dočkala vzkříšení. Stojí
za ním Boris Vystavěl,
který je spíše známý
jako dlouholetý fanoušek amatérského sportu
a předseda okresní České
unie sportu. Po letošku má
ale na účtu právě i kulturní
počin. Spolu se zhruba desítkou autorů se nyní na internetu www.e-stafeta.cz snaží
představit veřejnosti současné i minulé kulturní počiny
z Prostějovska. S výjimkou povídek.„Často aby za něco stály,
musejí být delší. A hodnocení
jejich zajímavosti a kvality je
dosti sporné,“ vysvětlil Boris
Vystavěl poté, co vyšlo nulté,
první a druhé číslo.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

shromažďování, oslovila jsem děvčata
a vznikl alespoň klip s fotkami, že koncert posouváme na jaro.“
Sbor nyní využívá technologií, aby
byl alespoň nějak v kontaktu. „Zaslala
jsem děvčatům na dálku písničky, co
můžeme trénovat. Mají zadané samostudium, týden co týden se ale vidíme
na Google Meet,“ vysvětluje způsob
spojení jednotlivých členek.
Setkání jsou důležitá nejen z důvodu
vzájemné podpory, ale také domluvy
ohledně toho, jak by mohla vypadat ještě
jedna událost, které se letos chystá Nota

Bene zúčastnit. I když jen na dálku. „Byli
jsme osloveni pro on-line koncerty v adventním čase, ale ještě není termín. Poslali jsme tedy nahrávku z našich dřívějších
koncertů, aby viděli a posoudili, co se jim
bude líbit a hodit. Koncert bude potom
vysílaný on-line na podporu nadačního
fondu Život tady a teď, který má podporovat děti po úrazech,“ říká Anna Králová.
I přes veškerou aktivitu sboru však, podobně jako mnoho dalších lidí, doufá
hlavně v to, že se brzy věci vrátí do
normálu. A sbor tak bude moci žít dál
svým životem.
(sob)

pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
yy Co vás přimělo k tomu, že jste
se rozhodl Štafetu obnovit?
„No to už je dávno. A ony obvykle ty projekty všechny trvají déle,
než člověk plánuje. Největším impulsem ale bylo, že můj kamarád
Bohuš Teplý, který má v jednom
z čísel skoronekrolog, má stálou
výstavu v tovačovském zámku.
Oni sami nebyli schopni ji publikovat a tohle byl hlavní podnět,
že jsem se do toho pustil. Podaři-

$QTKU 8[UVCX÷N UG RWUVKN FQ MWNVWTPÊJQ
TGXWGiVCHGVC.
Foto: Facebook

lo se tedy nulté číslo, kde je hlavní ta stálá výstava, dnes galerie
Bohuše Teplého. To bylo hlavní.
Takže to byl podnětný impuls. Jinak doménu mám už tak tři čtyři
roky, (smích) ale nepodařilo se
mi to dovést do konce, nebyl čas.
Dal jsem se do okresních stránek
České unie sportu, kolega byl delší
dobu v lázních, a aby nestály, tak
jsem se do toho pustil. K tomu
ještě dělám malou kopanou, která
je přívěškem okresních stránek.
Času prostě nebylo.“
yy Zatím se na tvorbě stránek podílí spíše starší ročníky. Byli byste
rádi i za nějakou posilu z řad mladých tvůrců a umělců?
„No tak určitě. Máme tam jen jednu mladou autorku, mou vnučku.
Ta přispěla Květinami v Hyde parku. Ale byli bychom rádi, kdyby se
přihlásil někdo další. Někteří z nás
jsou dokonce poněkud starší, zejména dva emeritní profesoři. Jak
profesor Dorovský, tak profesor
Marek dokonce byli šéfredaktory
Štafety. Střední věk zastupuje Tomáš Cydlík z prostějovského archivu. Takže bychom byli rádi, kdyby
to zabralo i mezi mladšími autory.
Zatím jsem ale vsázel hlavně na ty,

kteří v původní Štafetě publikovali.
V té, která vycházela tiskem.“
yy Důležité ale není, aby dotyční působili v Prostějově
nebo v okolí?
„Ne, to vůbec ne. Jsou tam
autoři, kteří působí i mimo
Prostějov. Ale pochází
odsud. Určitý vztah k Prostějovu nebo ke střední
Moravě by měli mít, vztah
k vesnici je žádoucí. Například se snažím přesvědčit dva
své spolužáky, kteří působí teď
v Banské Bystrici, jeden z nich
byl žák profesora Wichterleho, poměrně dlouho pobýval v USA. Přál
bych si, aby to přibývalo. Takže pokud byste nám někoho doporučili…? Hlavním spolupracovníkem
je teď Miloš Kvapil, emeritní ředitel
knihovny, s nímž jsme Štafetu dělávali. A po stránce fotografické taky
Bob Pacholík.“
yy Jak nyní vypadá práce na Štafetě, kdo se hlavně podílí?
„Po technické a grafické stránce se
tomu věnuji sám, jen těžko se udrží
koncepce, kdyby do toho moc lidí
fušovalo. S fotografiemi mi pomáhá
Bob Pacholík. Slabé je to v tom, že
tam nemáme nic z krátkých článků.
Jsou tam jen čtyři věci do nultého
čísla ode mě. Myslel jsem, že tím
někoho vyprovokuji, ale moc se to
nedařilo. Kdyby některá instituce
byla schopná sehnat něco o wolkerovském veledíle, co udělaly město
a knihovna, může se ozvat. V univerzitní knihovně dělá ten chlapec
z Vrahovic, co je taky v zastupitelstvu, tak tam je významná výstava
Loudova. Kdyby k tomu něco napsal, přidal dva erby, to by bylo taky
fajn. Teď se budeme snažit okolo Vánoc dát dohromady závěrečné číslo
ročníku. A chtěl bych to zkusit zaregistrovat v národní knihovně, oni to
tam pak dávají do archivu, kde je to
později dostupné.“

společnost
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12ö6Knihobudky jsou znovu manzelÅ 31 kilometrù

U pøílezitosti 31. vÙroèí revoluce ušli

SŐLFK\VWDQpSURÿWHQiŐH
2.0¦

SMRŽICE Výročí sametové revoluce se dá slavit různě. Manželé Jana
a Zdeněk Balcaříkovi ze Smržic
si jej připomněli
symbolickou procházkou. Vzhledem
k tomu, že se jednalo
o 31. výročí listopadových událostí, ušli
stylově přesně 31 kilometrů.
Výprava manželů Balcaříkových začala cestou na vlak, který je odvezl do
Jesence. Z něj pak už šlapali pouze pěšky, a to až do Smržic, kde žijí. „Nezvonili jsme celou cestu klíči, ale užívali si
nádherné přírody kolem Ochozské

kyselky, říčky Pilavky a Rakovského
údolí. Za celou cestu jsme téměř nikoho nepotkali. Změnilo se
to až na Velkém Kosíři,
kde bylo plno, otevřena
byla dokonce i rozhledna a její okénko. Díky
tomu jsme si ale mohli
na výročí připít slivovicí a se zapadajícím sluníčkem jsme došli v pohodě
domů,“ popsal Zdeněk Balcařík, který je mimo jiné známý jako předseda
smržických turistů pořádajících celou
řadu oblíbených akcí včetně Smržického vandru či Smržické šlapky.
(mls)

EXKLUZIVNĚ
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PROSTĚJOV Velkou vlnu odporu
vzbudilo koncem října chování zatím neznámých vandalů. Ti vyházeli obsah z knihobudky v Kolářových
sadech a knížky navíc roztrhali a poházeli po okolí. Šokovaní přitom
byli jak čtenáři, tak ti, kteří byli mezi
tvůrci nápadu v Prostějově.

„Asi se někdo musel realizovat a vybít
si svoji zlost a agresivitu na knížkách
z knihobudky, která má sloužit všem
slušným lidem. Ještě jsem nezažila, aby
se někdo choval takovým způsobem
a vytrhanými listy z knih pokryl dětské
hřiště a okolí budky,“ uvedla žena, která
na vandalský čin upozornila redakci.

Ten odsoudil jak ředitel knihovny
Aleš Procházka, tak Milada Sokolová z Okrašlovacího spolku stojícího
za začátkem vzniku knihobudek ve
městě. Nyní už je ale vše při starém.
S určitým odstupem času se podařilo knihobudku opět naplnit.
A nejen tu v největším prostějov-

ském parku. „Obě, tedy v Kolářových sadech i na Husáku, jsem včera
z daru zaplnila, můžete vyrazit pro
čtivo! Co jiného v tomto počasí dělat?“ vzkazuje veřejnosti Milada Sokolová. Což je nepochybně v době
uzavřených knihoven dobrá zpráva.
(sob)
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NìmèickÙ Orion? Ani bìhem koronaviru nespí
NĚMČICE NAD HANOU
Spousta kroužků, řada akcí.
Velikonoční,
halloweenské
i vánoční setkání a tvoření, to
vše běžně pořádá Středisko volného času Orion v Němčicích
nad Hanou. Letošek byl a je ale
trochu jiný. Kvůli koronavirovým zákazům padla celá řada
akcí, kroužky se nemohly konat. A utrpěly vlastně veškeré
aktivity Orionu. Ten ale přesto
nevyhlásil zimní spánek, spíše
naopak. „Zjistili jsme prostě, že
nemůžeme nic nedělat,“ objasnila s úsměvem ředitelka Orionu Eva Bašková.
Výsledkem je obrovské množství
činností, které Orion i nyní po-
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řádá. A zúčastnit se může každý.
„Víme, že každý není na tvoření.
Jsou děti, které si rády vyjdou ven,
další zase rády sportují. Pro každého máme něco,“ říká Bašková.
Orion tak pořádá vycházky po
Němčicích nad Hanou, kdy si
účastníci samostatně hledali třeba
pranostiky. „Rodiče tak s dětmi
nemusí nic vytvářet. Mohou se
prostě vypravit ven a vzít dítko na
vycházku. Tento týden to budou
rovnou vycházky noční, čeká je
hledání koček s reflexníma očima,“
usmívá se.
Orion dále nabízí cvičení s názvem
„Dáš to?“. Podobně jako u vycházek nabízí na každý týden jedno.
„Dvě naše nejmladší kolegyně

předvádí cviky, často dost krkolomné pozice. Nyní chystáme čtvrtou takovou výzvu,“ vysvětluje Eva
Bašková, jejíž tým vymýšlí rovněž
pátrací výzvu. Během ní musí lidé
uhodnout, co Orion – ve velkém
detailu – ukazuje na fotce. Jde přitom o místa v Němčicích nad Hanou. Pokud tedy po městě v těchto
dnech potkáte zdánlivě bloudící
bytosti, nejedná se o lovce pokladů
nebo turisty. „Hlavně se ale těšíme
na děti zpátky v kroužcích. Bereme
přitom informace, odkud se dá
a zdá se, že na volnočasová centra
zatím politici zapomněli, nevztahují se na nás totiž taková pravidla
jako na školy,“ povzdechla si Eva
závěrem.
(sob)

Do potravinové sbírky Socha sv. Petra
přispěli lidé více než loni
➢ ZE STRANY 21

z Alcantéry

vanlivé potraviny, dále ale i o oblečení
– pro potřebné, včetně bezdomovců.
„Viděl jsem tam nějaké ponožky, lidé
dokonce z OC Albert přinesli lego. Potěšilo to, že někteří chodili podle vlastních slov do obchodu cíleně, aby nám
přispěli,“ říkal Vít Forbelský po sbírce,
která skončila po osmnácté hodině.
Celkový výnos sbírky činil 804 kilo
zboží. „Oproti loňsku je to nárůst
zhruba o osmdesát kilogramů, lidé
přicházeli tentokrát i s plnými vozíky.
Pamatuji si rok, kdy jsme vybrali přes
tisíc kilo, ale běžně se pohybujeme někde okolo sedmi set,“ srovnával letošek
předchozími roky Forbelský. Nyní
Michal SOBECKÝ spřichází
další fáze sbírky, nastává průPostupně tak během dne skládal do běžné rozdávání potravin těm, kteří je PLUMLOV Nový háv získala soauta bedny plné zboží. Často šlo o tr- nutně potřebují.
cha španělského mnicha, kolem
níž procházejí návštěvníci plumlovského zájmu. Právě ze Španělska pocházela María Manrique
de Lara manželka Vratislava II.
z Pernštejna, kterému zámek svého času patřil. Dodnes se na něm
prý zjevuje jako smutná černá
paní.
Svatý Petr z Alcantéry se narodil
sedm let poté, co Kolumbus objevil Ameriku. Byl to františkánský
mnich, který žil velice asketickým
životem. Jeho otec byl právník
a chtěl, aby syn v jeho profesi pokraiV÷FTQUVNKFÊ"<F¾UGåGLGX÷éP¾*QFP÷LKEJRąKUR÷NQFQRQVTCXKPQXÆUDÊTM[
čoval. Jenže Petr v 16 letech tajně
Foto: Michal Sobecký
odešel z domova do kláštera. Zalo-

PROSTĚJOV Koronavirus štědrost
lidí neovlivnil, aspoň negativně ne.
Platí to třeba o potravinové sbírce,
kterou uplynulou sobotu pořádala
prostějovská Charita. Ta přijímala
od lidí potraviny i drogistické zboží
v Albertu v Plumlovské ulici. Lidé
mohli nosit jak věci právě nakoupené v prodejně, tak přinesené z domu.
A nosili, navíc ve velkém. „Štědrost
lidí nezmizela, dokonce je větší než
dříve,“ byl spokojený Vít Forbelský,
který měl průběh sbírky na starost.

před zámkem
už je v novém
žil pak celkem 12 klášterů a později
byl prohlášen za svatého. Právě jeho
historická socha je jednou ze čtyř,
které najdeme v Plumlově. Stojí přímo před vstupem na zámek.
Vedení města se rozhodlo nechat
sochu opravit. Rekonstrukce probíhala letos od června do října. Restaurátoři postupně očistili povrch
sochy od mechu a lišejníku, upravili chybějící partie, doplnili schod
pískovce a provedli celkovou repasi
kované konzoly s lucernou. „Celkové náklady na projekt činily 216
tisíc korun, město na něj získalo dotaci ve výši 95 tisíc korun,“ uvedla
plumlovská starostka Gabriela Jančíková.
(mls)
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COVID-19

pandemie

daøilo
komu se ne
a komu

obratu v boji s pandemií. Ten virus tu
s námi bude ještě hodně dlouho,“ nastínil premiér. A také upozornil, že se
k normálu můžeme vrátit až za několik měsíců. „Chápu, že současná omezení nejsou nikomu příjemná. Všichni
vyhlížejí dobu, kdy se budou moci
věnovat svým aktivitám jako obvykle. Ale taková situace ještě nenastala
a v nejbližších měsících ani nenastane,“ dodal Andrej Babiš.
Zdeněk M. považuje systém za špatný. Podle jeho názoru vláda prakticky prohlásila chřipku za vymýcenou.
„Dneska už se neumírá na chřipku,
jak to bylo posledních pár let, ty
chřipkové epidemie. Dneska jsme
chřipku vymýtili. Už se umírá pouze
na covid. Tak to prostě rozhodla vláda a basta,“ vysvětlil muž. S prodloužením nesouhlasí ani Václav H. z Prostějova. „Zlodějna století posvěcená
nejvyšší politickou elitou,“ zlobí se.
(juj)

Í
ÈERN

pandemie zaznamenali nejmenší denní přírůstky nakažených. V sobotu přibylo 192 nově pozitivně testovaných
osob, v úterý dokonce jen 169 nově
nakažených,“ dodala Haliřová.
Stále pozitivnější statistiky vnímá také
hejtman Olomouckého kraje Josef
Suchánek. „Ta statistická čísla se v posledních dvou týdnech čtou mnohem
příjemněji než během předchozího
období. Navíc ani z víkendového zasedání krizového štábu nemám žádné negativní informace. Velice optimisticky
také vnímám fakt, že za poslední týden
výrazně klesl jak počet hospitalizovaných pacientů s covid-19, tak počet nakažených v sociálních zařízeních. Zde
bych vyzdvihl obětavou práci členů
personálů, kteří byli vyškoleni k provádění celoplošných testů. Vím, že je
to náročné, ale právě tyto testy všech
uživatelů zařízení i zaměstnanců nám

PROSTĚJOV Říká se, že pečení holubi
sami do huby nelétají. Ovšem někdy
se vám může stát, že za vámi dolétne pečená husa. To se v neděli 15.
listopadu přihodilo zaměstnancům
kroměřížské nemocnice pracujícím
na oddělení anesteziologie a resuscitace (ARO). Pečenou husu jim poslala
jedna z prostějovských restaurací.„Za
nedělní oběd děkujeme, husa nám
všem moc chutnala,“ vzkázala jedna
ze zaměstnankyň.

Martin ZAORAL

Celkový počet pozitivně testovaných
osob na covid-19 od začátku letošní
pandemie přesáhl už hranici 30 000
lidí. „V sobotu jedenadvacátého listopadu večer jsme evidovali už celkem
30 737 nakažených osob, z tohoto počtu je aktuálně nemocných 4 964 lidí.
Počet vyléčených vystoupal až na hodnotu 25 316 osob a k sobotnímu večeru registrujeme v Olomouckém kraji
457 případů úmrtí na koronavirus,“
uvedla základní fakta krajská hygienička Růžena Haliřová. „Během uplynulého týdne jsme za celou druhou vlnu

Michal
KADLEC
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PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Denní přírůstky nově pozitivně testovaných občanů Olomouckého kraje neustále klesají. Během právě uplynulé soboty hygienici zaznamenali už jen 192 nově nakažených,
v úterý to bylo dokonce pouze 169 nových případů onemocnění
covid-19. Zároveň přicházejí optimistické zprávy i z nemocnice
a sociálních zařízení. „Nová statistická čísla se opravdu příjemně
čtou, ale nesmíme se nechat až příliš uchlácholit,“ nabádá Josef
Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

* V jakém režimu vůbec aktuálně
probíhají svatby v Prostějově v souvislosti s přísnými protiepidemickými opatřeními?
„Počet účastníků svateb je omezen na
deset osob, do tohoto počtu se započítává i oddávající, matrikářka, případně tlumočník, je-li obřadu přítomen.
V současné době, dá se říci, jsou povoleny pouze svatby s malým počtem
účastníků.“

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Patrně nejvytíženějším oddávajícím komunálním politikem současnosti je náměstkyně
primátora Milada Sokolová. Také
ona však v rozhovoru pro Večerník
přiznala, že v posledních třech týdnech kvůli obavám z nákazy koronavirem a také velmi přísným vládním opatřením se na radnici žádná
svatba nekonala. A předtím? Svatební obřady probíhaly jen za účasti
minimálního počtu svatebčanů.

* Musí mít všichni svatebčané v obřadní síni nasazené roušky?
„Není tomu tak. Na novomanžele
i svatebčany se vztahují výjimky, nemusí mít roušky.“
* A je vůbec povolen novomanželský polibek?
„Přeci byste nechtěl, aby žena neviděla
před svatbou svého budoucího muže,
platí to samozřejmě obráceně, tedy
muž svoji ženu, a aby přes rouškou
neviděli, koho si berou? Také první
novomanželský polibek je nutností.
Někdy je tak rychlý, že se pro fotografický záznam musí opakovat!“ (smích)
* Pociťujete, že v těchto týdnech
svateb ubývá a že je snoubenci odkládají, až vládní opatření pominou?
„Bohužel v předcházejících třech týdnech se žádná svatba nekonala, ač byly
alespoň v nízkém počtu nahlášeny,
přesunuly se. Dvě ale proběhly jedenadvacátého listopadu, obě jsem oddávala a byly krásné.“ (úsměv)

* Je v této těžké koronavirové době
vůbec při svatebních obřadech čas
na humor? Zažila jste nějaký vtipný
okamžik?
„Vtipné okamžiky čas od času nastanou, nesouvisí ovšem s konoravirem. Nevěsty bývají
‚nepřipravené‘ a doma
netrénují nový podpis. Je
často úsměvné, jak nové
příjmení, které píšou poprvé, komentují a jak se jim
někdy nedaří.“
* Co nyní jako oddávající nejčastěji přejete
novomanželům do
„koronavirového“ života?
„Vždy přeji novomanželům hodně štěstí
a žádný stres, v posledních měsících kladu důraz na zdraví a pohodu, protože chyby máme
každý, důležité je se umět s nimi
vyrovnat i po svatbě.“
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PROSTĚJOV Optimistické zprávy
přicházejí také z největšího sociálního zařízení v Prostějově. Jak Večerníku v neděli odpoledne potvrdila
ředitelka Centra sociálních služeb
v Brněnské ulici v Prostějově Helena
Vránová, kromě dvou hospitalizovaných se uživatelky zařízení již zcela
uzdravují a do práce se také postupně vrací personál.
„K neděli 22. listopadu bychom měli
mít všechny uživatele našeho zařízení,
kteří prodělali onemocnění covid-19,
uzdravené. Pouze dvě uživatelky jsou
s koronavirem hospitalizované. Co se
členů personálu týče, těch máme jedenadvacet uzdravených a devět jich
je ještě v izolaci,“ informovala Helena
Vránová, ředitelka Centra sociálních
služeb v Prostějově. Jak vzápětí dodala,
v tomto sociálním zařízeně probíhají
intenzivně celoplošné testy na covid-19. „Máme za sebou dvě kola testování antigenními testy. Při nich jsme
odhalili dva pozitivní klienty a jednoho
pracovníka na koronavirus,“ připustila
Vránová.
Večerník také zajímalo, jakým způsobem je pečováno o uživatele centra
v těchto těžkých, i když pomalu se
lepšících časech. „O uživatele naší
služby pečujeme standardním způsobem. Hygiena, podávání stravy, zdravotní a ošetřovatelská péče jsou v plném rozsahu bez omezení. Jediné,
co klientům chybí, jsou samozřejmě
společenské aktivity, které jsou teď
omezené. Přemýšlíme, jak v tomto
omezení zvládneme dobu adventní
a Vánoce. Věříme, že přijde rozvolnění a budeme moci alespoň v omezené míře dodržet některé tradice, na
které se uživatelé moc těší,“ zadoufala
ředitelka centra.
Poslední otázka Večerníku směřovala k tématu, zda Centrum sociálních
služeb disponuje dostatkem ochranných pomůcek a dalších prostředků
k zabránění šíření covid-19? „Snažíme
se stále předzásobovat tak, abychom
měli zásobu ochranných pracovních
pomůcek minimálně na čtyři měsíce.
Situaci pravidelně monitorujeme a zásoby doplňujeme. Dostáváme ochranné pomůcky i z krajského úřadu od
zřizovatele. Naposledy jsme obdrželi
respirátory ffp2, které teď personál povinně nosí. Problém nám dělá pouze
sehnat ochranné obleky, kombinézy,
ty jsou k dostání, ale ve velkých či pro
nás nevhodných velikostech a předražené,“ uklidňuje Helena Vránová, ředitelka Centra sociálních služeb v Prostějově.
(mik)

se všichni uzdravují!
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Challenge Cup odehrají
Hanaèky v Rumunsku

Pondělí 23. listopadu 2020

Každopádně Hanačky čeká na konci
tohoto týdne nadmíru silný protivník.
Liberecká Dukla od minulé sezóny
ještě víc vytunila svůj už tak nabitý
hráčský kádr, když přivedla českou
reprezentační blokařku Veroniku Trnkovou a ruskou smečařku Angelinu
Jemelinu, navíc se po mateřské vrátila
klíčová slovenská univerzálka Nikola
Kvapilová (za svobodna Pištěláková).
Pokud připočítáme ještě údernou
smečařku Evu Svobodovou, spolehlivou střeďačku Kateřinu Kohoutovou,
špičkové libero Veroniku Dostálovou
či duo repre nahrávaček Simona Bajusz a Lenka Ovečková, dostaneme
v součtu kolektiv řadící se k největším
favoritům ženské UNIQA extraligy
2020/21.
Podještědský soubor také měl skvělý
vstup do soutěže, když smetl venku
Přerov i doma Frýdek-Místek drtivě
3:0 a následně uspěl též v Králově Poli

pro střídání. Favorit našeho vzájemného utkání je tak jednoznačně
daný, my můžeme jedině překvapit.
O což se samozřejmě pokusíme.
Jakýkoliv bodový zisk bude úspěchem, přesto se nesmíme bát a jít za
vítězstvím – jako pokaždé,“ pověděl
prostějovský kouč Lubomír Petráš
směrem k nejbližší bitvě.

vs

3:1. Pak nastala dlouhá covidová
pauza, po níž svěřenkyně manželů
Gálíkových málem vyloupily i hřiště ambiciózního Olympu Praha. V sobotu
tam vedly již 2:0
na sety, než PVK
vývoj dokonale
otočil.
Přesto
Severočešky
nasbíraly deset
bodů ze čtyř
soubojů a jen kvůli
menšímu počtu absolvovaných mačů jsou v průběžné
tabulce „až“ čtvrté.
„Je zřejmé, že nedělní zápas pro
nás bude hodně náročný. Liberec
má velkou kvalitu, od předchozího
ročníku ještě víc posílil svůj tým
a v jeho složení teď nevidím žádnou
slabinu. Všechny posty soupeře jsou
výborně obsazeny, včetně variant

PROSTĚJOV Téměř půldruhé hodiny trvala druhá videokonference Asociace volejbalových klubů
žen ČR před restartem aktuálního
ročníku nejvyšší tuzemské soutěže něžného pohlaví. Proběhla
v pondělí 16. listopadu po poledni
a řešilo se v rámci ní vše podstatné
směrem ke znovuzahájení UNIQA
extraligy 2020/21.
Nejdůležitějším výsledkem on-line
jednání, kterého se kromě zástupců
všech extraligových klubů zúčastnil
také předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta, bylo potvrzení obnoveného začátku od soboty
21. listopadu 13. kolem. V platnosti
zůstal rovněž další nejbližší zápasový
program následujících dvou dějství

s tím rozdílem, že
14. kolo bylo ze
čtvrtka 26. přesunuto na pátek 27.
listopadu, tedy pouhý den před 15.
kolo, které je plánováno na sobotu 28.
listopadu. Proč?
Důvodem jsou přísná hygienická opatření stanovená Ministerstvem zdravotnictví pro aktéry soutěže, jejichž
součástí je podmínka odehrát každé
utkání nejpozději 48 hodin po absolvování negativního testu na koronavirus.
A neboť oddíly chtějí kvůli vysokým
finančním nákladům absolvovat na
jedny PCR testy vždy dva své duely,
mají v plánu i pro další průběh UNIQA
extraligy hrát v rámci možností pokaždé dvě kola ve dvou dnech za sebou.

Dokud budou platit současná striktní
nařízení proti covid-19.
Trochu vzrušenější diskuse se rozproudila právě na téma, zda je nutné
s programem soutěže nějak extrémně
spěchat vzhledem k možnému rozvolňování hygienických opatření v nejbližších týdnech a měsících. Neboť však jde
o velmi nevyzpytatelné odhady, na něž
nelze spoléhat, logicky nakonec zvítězil
názor uskutečnit podle předběžného
plánu tři nadcházející kola. S tím, že
o dalším rozpisu střetnutí rozhodne
třetí videokonference AVOK v pondělí
23. listopadu, tedy dnes.
Její součástí bude i projednávání
toho, jestli zachovat nadstavbovou

část, nebo ji zrušit a ponechat jen
osmnáctikolovou základní fázi. Plus
samozřejmě závěrečné play-off.
K tomu je nutné vyřešit též osud
Českého poháru, přičemž klíčovým
faktem pro vyřešení těchto otázek
se stane množství volných termínů.
S tím souvisela dosud nepotvrzená
informace, zda se po Novém roce
opravdu uskuteční kvalifikace Mistrovství Evropy žen 2021, pro niž je
během ledna vyhrazeno poměrně
dlouhé reprezentační okno.
Na přetřes ještě přišla výpomoc sudím
ze strany ČVS i klubů při koronavirovém testování, o niž požádal druhý
host videokonference – předseda
Komise rozhodčích Martin Hudík.
(son)

Co projednávala a vyřešila pondělní videokonference AVOK?

„Soupeř potřeboval utkání z technických důvodů přeložit, v čemž jsme
mu vyhověli. Shodou okolností nás
o stejný dvoudenní odklad požádala
i Olomouc kvůli Champions League,
takže na UP nastoupíme místo soboty
až příští pondělí třicátého listopadu.
Důležité je, že pro testování na koronavirus máme i po těchto změnách
zachovaný program dvou zápasů ve
dvou dnech,“ vysvětlil sportovní ředitel vékáčka Miroslav Čada.

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV O dva dny později, než zněl plán přepracovaného
zápasového rozpisu, půjdou volejbalistky Prostějova do dalšího
extraligového střetnutí. Proběhne
na severu Čech až v neděli 29. listopadu od 16.00 hodin a ženy VK
v něm vyzvou kvalitní družstvo
domácí Dukly Liberec.

Postupně se vrací do práce i uzdravení lékaři a sestry

Prostějov (son) - Také Evropská
volejbalová federace uspořádala
v pondělí 16. listopadu druhou videokonferenci o osudu svých dvou
nižších klubových pohárů 2020/21
od osmifinálových bojů. Za VK
Prostějov se on-line jednání opět
zúčastnil expert na působení klubu
v mezinárodních soutěžích Ondřej
Hubáček. „Nejprve bylo potvrzeno vše, co se dohodlo už během
předchozí videokonference. Tedy
že se spojí osmifinále a čtvrtfinále
v CEV Cupu i v Challenge Cupu
tak, aby byla tahle fáze obou pohárů
odehrána ve čtyřčlenných skupinách
vždy na jednom místě. Aktuálně
šlo o to stanovit pořadatele jednotlivých turnajů,“ vysvětlil Hubáček.
Prostějovské volejbalistky nakonec
pocestují za Challenge Cupem do
Rumunska. „Organizace jednoho ze
čtvrtfinálových turnajů, který se týká
právě nás, se chopil známý klub Alba
Blaj. Třídenní klání proběhne na jeho
půdě v termínu 8. až 10. prosince za
dodržování striktních hygienických
opatření,“ prozradil manažer VK
nejdůležitější informace.
Hanačky byly mezi elitní šestnáctku
Vyzývacího poháru nasazeny díky
vysokému koeficientu přímo,
zatímco silná Alba Blaj vyřadila
v úvodním kole švýcarské VBC
Cheseaux dvěma kontumačními
výsledky 3:0. Na kvarteto doplní rumunské dostaveníčko vítězové dvojic Sanaya La Laguna (Španělsko)
– Piraně Brusno (Slovensko)
a Dinamo Bukurešť (Rumunsko)
– FC Porto (Portugalsko), jež se
utkají mezi 23. a 25. listopadem. Po
těchto duelech bude určen přesný
zápasový program prosincového
turnaje v Blaji systémem každý
s každým. Do semifinále Challenge
Cupu 2020/21 přitom postoupí
pouze vítěz skupiny.
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yy Jaký byl návrat do zápasového
kolotoče?
„Začátek vypadal slibně, utkání jsme
otevřeli herně dobře a s potřebným
sebevědomím. Což nám vydrželo do
stavu 20:20 ve druhém setu. Tam přišel první větší výpadek, Brno toho využilo k jasnému ovládnutí koncovky
a pak už nás nekompromisně tlačilo.
Podáním, útokem i obranou. My jsme
se ve zbytku zápasu výrazně zhoršili jak na přihrávce, tak v zakončení,
rovněž defenziva přestala fungovat.
A celou dobu nám vůbec nevycházel
útok prvním sledem. Kromě toho čas-

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR

to bodující Gábině Kopáčové chyběla
s občasnou výjimkou Káji Fričové
větší podpora od dalších holek, Kopy
sama vše neutáhne. Soupeř byl celkově lepší a zvítězil zaslouženě, prokázal
své kvality.“
yy Pomohly vám k vydařenému
úvodu dva modelované přáteláky
s Olomoucí?
„Asi jo, v nástupu do střetnutí byla
znát naše větší rozehranost i volejbalová jistota při porovnání s víc chybujícím KP. Velká škoda, že jsme solidního startu nedokázali ještě víc využít.
Chtělo to po dobrém úvodním setu
vyhrát i ten vyrovnaný druhý, ze stavu
2:0 bychom pak měli k výhře mnohem blíž. Místo toho se vývoj utkání
úplně otočil. Což samozřejmě mrzí.“
yy Proč chyběla blokařka Kateřina
Kvapilová?
„Protože měla pozitivní test na koronavirus. Původně jí tedy vyšel výsledek na hraně, proto museli její vzorek

vyhodnotit znovu – a na druhý pokus
už vyšel pozitivně. Tím pádem šla Katka hned do karantény, scházela nám
v Brně a nebude k dispozici ani pro
další dvě kola v Liberci i Olomouci.
Což je pochopitelně citelné oslabení,
mladá Peťa Kožoušková zařazená místo ní do sestavy teprve sbírá zkušenosti mezi dospělými.“
yyZbytek mančaftu byl po testování na covid-19 negativní?
„Naštěstí ano. Ona ani Katka momentálně nemá žádné zdravotní problémy,
blbě se prý cítila už někdy před šesti
týdny, ne teď. Přesto musí být podle
současných pravidel zavřená skoro
dva týdny doma. Všechny ostatní
hráčky i my z realizačního týmu jsme
prvním testováním prošli, snad zůstaneme nadále zdraví.“
yy Proč v Brně nenaskočila zkušená nahrávačka Iva Šípová?
„Ještě se po zranění prstu necítí na absolutních sto procent. A Klárka Dvořáčková odvedla lepší výkon než v prvních
třech zápasech sezóny před koronapauzou. Sice se během sobotního utkání vyskytlo několik momentů, kdy Iva mohla
prostřídat, ale rozhodl jsem se Klárku
podržet a nechat ji na hřišti. Je mladá,
potřebuje nabírat zkušenosti v extralize

Stav tenisového šéfa se nelepší
PROSTĚJOV Mnohem víc překážek než dříve musejí překonávat současní sportovci v pokračující době koronavirové. Což platí
i pro trenéry. Nové zkušenosti po restartu UNIQA extraligy už sbírá také hlavní lodivod prostějovských volejbalistek Lubomír Petráš
(na snímku), který se s námi o některé čerstvé dojmy podělil po
sobotní porážce 1:3 v Králově Poli.

žen a každým dalším těžkým střetnutím
se někam posouvat.“
yy Jaké bylo koučovat družstvo
s povinnou rouškou na obličeji?
„Co mám k tomu říct?! Samozřejmě je
to na nic... Doporučoval bych pánům
hygienikům nebo členům vlády, ať si
sami vyzkouší volat na někoho pokyny přes roušku do vzdálenosti iks
metrů. To pak hráčky často vůbec neslyší nebo nerozumějí,
co se jim snažím sdělit. Navíc
jsme celý kolektiv protestovaní a zdraví, tak absolutně
nechápu, proč ještě členové realizačního týmu musejí navíc
nosit roušky i během
utkání. Bohužel
taková jsou teď
pravidla.“
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yy Co očekáváte od nejbližších duelů v Liberci a Olomouci?
„To budou hodně těžké zápasy na
hřišti velmi kvalitních celků. Oba patří mezi čtyři největší favority soutěže,
mají na poměry české ligy nadstandardní hráčky na všech postech svých
sestav. Samozřejmě tam nechceme jet
v roli předem poražených, ale zároveň to není možné přehánět ani
s vyhlašováním nějakých vítězných cílů. Musíme prostě bojovat o každý míč a snažit se
v rámci možností podat co nejlepší výkon. Uvidíme, k čemu to
na konci těch utkání bude
stačit.“
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STRANA 40

spouštili jsme
nový web

Prostějov (son) - Jednou z povinností, která vyplývá ze současných
hygienických prav idel pro
pokračování volejbalové UNIQA
extraligy žen ČR, je ta, aby každý
klub měl svého covid manažera.
„Během domácích utkání má na
starost veškeré záležitosti týkající
se dodržování protiepidemických pravidel všemi, kteří jsou při
zápasech v hale přítomni. Včetně
dohledu nad měřením tělesné
teploty či správným vyplněním
i následnou evidencí takzvaných
selfreporting formulářů,“ přiblížil
sportovní ředitel VK Prostějov
Miroslav Čada. Doporučením
Českého volejbalového svazu bylo,
aby se covid manažerem stal v optimálním případě oddílový lékař.
„Dává to logiku, neboť doktoři jsou
v těchto záležitostech zběhlí a nejvíc
jim rozumí. Proto jsme doporučení
respektovali a pro danou novou
funkci vybrali našeho klubového
lékaře Pavla Navrátila,“ informoval
Čada. Navrátil pracuje pro hanáckou organizaci od jejího vzniku
v roce 2007 nepřetržitě až dosud.
„Pavel samozřejmě není specialista na hygienu, ale má široký profesní rozhled a bohaté zkušenosti
jak z lékařství, tak ze sportu. Proto
bude ideálním covid manažerem
vékáčka, tuto roli ochotně přijal,“
doplnil Čada.

Covid manazerem VK
se stal Pavel Navrátil

„Děti
ale berou roušky jako nutné zlo,“ shodují se ředitelé
CHCETE SI

zdůraznil Petráš.
Nemalou roli jistě měl užší kádr VK,
zvlášť při porovnání s početně širokým výběrem Brna. Hosté přijeli jen
v deseti a do utkání zasáhlo pouze
devět plejerek, tedy dvě na střídání.
„Na tohle se nechci vymlouvat. I když
je pochopitelně pravda, že kdo má na
lavičce k dispozici víc skutečně použitelných děvčat k potřebnému protočení či oživení sestavy, má určitě výhodu,“ připustil slovenský stratég.
Prostějovankám se tedy nepovedlo
zaháčkovat v unikajícím středu extraligového pelotonu, který se jim
po třetí prohře ze čtyř zápasů vzdaluje. „Kvůli koronaviru jsme stihli
odehrát hodně málo utkání, takže
na nějaké větší soudy je zatím brzy.
Přesto dosud absolvované zápasy
o něčem vypovídají. Záleží, nakolik
se v dalším průběhu sezóny dokážeme zlepšovat v porovnání s ostatními extraligovými celky,“ odtušil
Luboš Petráš.
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hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek
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PRAHA, PROSTĚJOV To, čeho se
všichni báli, je tady. Vláda ve čtvrtek 19. listopadu prodloužila nouzový stav o 22 dní, konkrétně do
12. prosince. Výrazné rozvolňování opatření do té doby nemůžeme
očekávat. A co je horší? Hrozí jeho
prodloužení až do Vánoc!
Již od 5. října máme po celé České republice vyhlášený nouzový stav. A už
je jisté, že potrvá přes dva měsíce. Ve
čtvrtek 19. listopadu Poslanecká sněmovna schválila jeho prodloužení do
12. prosince. Velké rozvolňování opatření se nechystá. To během jednání
sněmovny potvrdil šéf resortu zdravotnictví Jan Blatný. „Z mého pohledu
není nutné měnit opatření,“ řekl prostějovský rodák.
Ještě před jednáním Poslanecké sněmovny předseda vlády Andrej Babiš
vysvětlil, proč vláda tolik bojuje o prodloužení nouzového stavu. „Protože
chceme dosáhnout rozhodujícího

0QW\QXÚUVCXVTX¾.KFÆUGDQLÊ
0QW\QXÚUVCXVTX¾
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www.vecernikpv.cz
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Výkonnost nekompletního vékáčka stačila pouze
necelé dvě sady, pak hostující tým zcela odpadl
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„Ta čísla se příjemně čtou,“ lehce se usmívá
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volejbal

Přesně tolik dnů trvala pro A-tým
Prostějova nucená koronavirová
pauza mezi dvěma soutěžními duely. V obou měl shodou okolností stejného soupeře – a v obou podlehl KP
Brno ve čtyřech sadách. Před přestávkou doma, teď v sobotu venku.

6,/1

V této nové rubrice budeme po
každém soutěžním utkání dávat všem ženám VK Prostějov
hodnocení za jejich předvedené výkony. Nejlepší známka je
10 (excelentní výkon) a nejhorší 1 (tragický výkon).

řízení a s tím související povinné testování na koronavirus, což obnáší nemalé
finanční vícenáklady.
Žádný z účastníků nejvyšší národní
soutěže volejbalistek totiž není natolik
bohatý, aby nutnost opakovaných PCR
testů, které jsou velice drahé, jen tak
bez diskuse přešel. Proto zatím zvítězila varianta zvládnout na jeden covidový odběr vždy dvě hraná kola, aby se
ušetřilo. A vzrušená debata bude dnes
určitě pokračovat na téma upravené
termínové listiny.
Jednou stěžejní věcí, o které nebylo
dosud rozhodnuto, je případné zrušení
nadstavbové části, čímž by zůstala jen
osmnáctikolová základní fáze plus závěrečné play-off. S tím pak úzce souvisí
i skutečnost, nakolik je za současných
striktních opatření nutné s restartovanou soutěží zápasově spěchat. Jestli by
nebylo lepší momentálně naplánovat
menší počet střetnutí a s větší porcí duelů radši počkat, až půjdou kvanta nově
nemocných ještě víc dolů. A nařízení
proti koronaviru se výrazněji rozvolní.
Jakou cestu AVOK zvolí?

HRÁT ÈI NEHRÁT? A JAK MOC?

Nepříjemně dlouho nemuseli sportovci
v České republice žádná shakespearovská dilemata vůbec řešit, neboť jeden
měsíc platil plošný zákaz všech soutěží,
zápasů i akcí. Avšak v momentě, kdy
Ministerstvo zdravotnictví ČR svolilo
k udělování výjimek pro obnovený provoz profi lig v kolektivních sportech,
vyvstala i před ženskými volejbalovými oddíly tuzemska řada zásadních
otázek.
Ta nejdůležitější zněla tak, jak uvádíme
v titulku. A vzhledem k profesionálnímu statutu UNIQA extraligy bylo zřejmé, že začít znovu hrát se prostě musí,
v rámci možností co nejdříve. Aby se
bez ohledu na zvýšené ekonomické náklady prokázalo, že něžné pohlaví pod
vysokou sítí je v Česku i za krajně složitých podmínek schopno fungovat. Jako
fotbal, lední hokej, basketbal či házená.
Co se ovšem během videokonferencí
Asociace volejbalových klubů živě řešilo a řešit ještě bude, to je reálná četnost utkání v nejbližších týdnech právě
s ohledem na přitěžující okolnosti.
Tedy zejména na přísná hygienická na-

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

„Byly jsme nabuzené na mistrovské utkání a chtěly ukázat, co jsme natrénovaly za
corona období. Prostě tady konečně byla ta zápasová nálada a nějaký cíl po dlouhé
přípravě. Měly jsme super úvod, v koncovce získaly první set. Ve druhém se nám dařilo s Brňačkami držet krok, ale závěr jsme jim darovaly. No a ve třetím i čtvrtém
setu nám vždycky ujel začátek, potom jsme se snažily ztrátu bod po bodu dotahovat
a zabojovat. Bohužel jsme to nedokázaly převážně kvůli nedůraznému útoku. Bojovnost hlavně v obraně nám však nechyběla. Co se týče testování na covid, některé
z nás ho podstoupily poprvé a určitě panovala trochu nervozita i obavy z výsledků.
Za sebe můžu říct, že to není nic, co by mi vadilo nebo mě to obtěžovalo. Důležité je,
že dál absolvujeme vždy jeden test na dvě utkání. Nejbližší zápasy nás čekají v neděli
v Liberci, což je spojené s nejdelším ligovým výjezdem, a příští pondělí v Olomouci, se
kterou jsme teď odehrály dva přáteláky. V obou případech to budeme mít hodně těžké, o tom žádná. Přesto zabojujeme u silných soupeřů o co nejlepší výsledky. Hlavně
pak musíme ještě víc zabrat, abychom taková utkání jako naposledy v Brně zvládaly
vyhrávat, naučily se to.“
Michaela JURČÍKOVÁ,
blokařka VK Prostějov

Jak to vidí
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Í
ÈERN

O
FOT
U
K

.O¿UD'YRĆ¿êNRY¿ QDKU¿YDêND  
0LFKDHOD-XUêËNRY¿ EORNDĆND  
3HWUD.RæRXxNRY¿ EORNDĆND 

.DUROËQD)ULêRY¿ VPHêDĆND 

7HUH]D3OXKDĆRY¿ VPHêDĆND 

$QHWD:HLGHQWKDOHURY¿ VPHêDĆND 
*DEULHOD.RS¿êRY¿ XQLYHU]¿OND  
$GÇOD6WDYLQRKRY¿ OLEHUR 

1HKRGQRFHQ\,YDjËSRY¿ QDKU¿YDêND D.DWHĆLQD.YDSLORY¿ EORNDĆND 
QHQDVWRXSLO\7HUH]D%DO¿NRY¿ XQLYHU]¿OND VWĆËGDODSRX]HQDGYøSRG¿QË
35č%÷å1§32ą$'«SRGOHSUĎPøUX]Q¿PHN*DEULHOD.RS¿êRY¿
  .DUROËQD )ULêRY¿   0LFKDHOD -XUêËNRY¿  
$GÇOD6WDYLQRKRY¿,YDjËSRY¿D.DWHĆLQD.YDSLORY¿
7HUH]D3OXKDĆRY¿$QHWD:HLGHQWKDOHURY¿D7HUH]D%DO¿NRY¿
.O¿UD'YRĆ¿êNRY¿3HWUD.RæRXxNRY¿

BRNO - PROSTÌJOV

ZÁPAS KP
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HRÁÈKY
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Bývalá členka Králova Pole mívá někdy v utkáních proti
Brnu herní problémy, což ale v případě sobotního zápasu
vůbec neplatilo. „Kopy“ táhla prostějovské volejbalistky
na jihu Moravy seč mohla, hlavně během prvních dvou
setů byla excelentní. Pak už si ji domácí družstvo lépe
hlídalo, přesto v součtu dosáhla masivních 26 bodů při
solidní úspěšnosti útoku 45 procent a celkové užitečnosti
+14. Se svou kvalitní snahou však zůstala v kolektivu VK
příliš osamocená, proto domácí ženy zvítězily 3:1.
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Výkonnost nekompletního vékáčka stačila pouze
necelé dvě sady, pak hostující tým zcela odpadl

24:23), zvládly ještě vstupní sadu urvat
24:26. „Do utkání jsme vstoupili velmi
dobře, jako bychom my byli doma.
Neměli jsme problémy s přihrávkou,
dařilo se nám útočně a taky obrana
vypadala solidně, k tomu jsme vybojovali dramatický závěr,“ popisoval hlavní
kouč vékáčka Lubomír Petráš.
Druhá část byla vyrovnaná, skóre se
často přelévalo ze strany na stranu. Od
stavu 18:19 však hostující družstvo
přestalo fungovat, posledních pět výměn na 25:20 patřilo drtivému náporu
KP. „Druhého setu byla velká škoda,
protože jeho většinu jsme ještě drželi
slušný výkon. Bohužel koncovka nám
totálně utekla, tam se celý zápas zlomil,“
nepochyboval Petráš.
Soudě i dle dalšího průběhu střetnutí
se právě finiš setu číslo dva opravdu stal
jeho klíčovou pasáží. Ve zbytku souboje totiž domácí kolektiv přes občasné
peripetie neustále vedl a prostějovský
mančaft nezvládal čelit jeho hernímu
zlepšení. Naopak se sám potýkal s klesajícím výkonem, až moravské derby
dospělo k logickému vyústění – triumfu kompaktnějších protivnic. „Od zmíněného závěru druhé sady jsme měli
obrovské potíže na přihrávce, odešlo
nám též zakončení a zhoršila se i obrana, prostě všechno dohromady. Nedokázali jsme už soupeřky vůbec tlačit, zatímco ony nás dostávaly pod stále větší
tlak zejména podáním a následně dalšími herními činnostmi. Brno potvrdilo,
že v současném složení má své kvality,“

Bodový vývoj – první set: 0:3,
4:6, 4:10, 7:10, 10:11, 12:12, 12:14,
13:16, 17:16, 17:18, 19:19, 19:21,
21:23, 24:23, 24:26. Druhý set:
0:2, 3:2, 5:5, 7:5, 8:6, 8:9, 10:9,
10:11, 11:12, 14:12, 15:15, 18:16,
18:19, 20:19, 25:20. Třetí set: 1:0,
1:2, 7:2, 8:3, 8:7, 9:9, 12:9, 12:11,
15:14, 19:14, 19:17, 22:17, 23:19,
25:19. Čtvrtý set: 5:0, 6:2, 8:2, 9:5,
11:5, 12:7, 14:7, 14:9, 15:11, 18:12,
19:14, 21:14, 21:16, 24:16, 25:18.

jak se utkání vyvíjelo...

BRNO, PROSTĚJOV Hala ve Vodově ulici byla dějištěm utkání
13. kola UNIQA extraligy žen ČR
2020/21 hraného po měsíc a půl
dlouhé koronavirové pauze. Prostějovské volejbalistky odstartovaly mač v jihomoravské metropoli
úspěšněji, avšak jejich výkon postupně klesal, zatímco ten brněnský naopak rostl. Proto parta KP
i v odvetě za minulou vzájemnou
bitvu zvítězila ve čtyřech setech.
Nervózní úvod střetnutí provázelo
množství nevynucených hrubek,
především na podání. A neboť domácí plejerky chybovaly častěji,
logicky ztrácely (0:3, 4:10). Hanačky to měly i bez absentující
členky základu Kvapilové na bloku
rozjeté velice slibně, útočně se dařilo Fričové. Po oddechovém času
Králova Pole a čtyřbodové šňůře se
však samy herně zasekly, následkem
rychlého snížení na 7:10 si time-out vzal také hostující kouč Petráš.
Nepomohl, soupeřky daly dvě esa.
A záhy vyrovnaly na 12:12. V tu
chvíli se chytila Kopáčová, díky níž
následovalo nové odskočení - 13:16.
Leč Jihomoravanky ofenzivně tažené Pavlíkovou bleskově otočily na
UNIQA EXTRALIGA

3:1
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MAT¶Š KALN¹ s KP %rno

„V úvodu zápasu se nám dařilo v útoku i v obraně. Ale pak se ukázalo – stejně jako
v prvním utkání s Královým Polem – že je soupeř herně trošku výš. My jsme už potom
bohužel rezignovali, hůř přihrávali a tím i v útočné fázi byli o hodně slabší.“

LU%OMÍR PETRÁŠ s VK Prostìjov

„Klíčový byl druhý set, ve kterém jsme se tahali, ale podařilo se nám dobře odskočit
v koncovce. Ve třetím a čtvrtém setu už jsme pak celou dobu vedli. Jsou to hodně důležité tři body, protože tyhle zápasy po tak dlouhé pauze, s výpadkem tréninku a s tak
mladým týmem jsou náročné. Ale zvládli jsme to dobře, což mě samozřejmě těší.“

+NWUVTCéPÊHQVQ+PVGTPGV
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Postupně se vrací do práce i uzdravení lékaři a sestry

votníci ještě nejsou všichni kompletně
zpět v práci, ale postupně se do ní vracejí,“ odpověděla stručně mluvčí.
A co návštěvy? „Nelze v tuto chvíli
odhadnout, kdy je bude nemocnice schopna znovu plošně povolit.
Jsme ale rádi, že i v době koronavirové epidemie fungují v nemocnici
duchovní služby, pacienti mají totiž
stále zájem o služby nemocniční
kaplanky. Podmínky poskytování
duchovní služby v nemocnici však
bylo nutné v souvislosti s epidemií
poupravit,“ uvedla Miloševská. „Po
dohodě s vedením nemocnice jsme
nastavili poskytování duchovní služby formou telefonického rozhovoru
nebo spojení například přes Skype,
WhatsApp, Viber či Messenger, aby
se zamezilo dalšímu šíření nákazy
covidem,“ vysvětluje pak kaplanka
Martina Studýnková s tím, že v ne13.00 hodin a v této době ji mohou
zaměstnanci nemocnice či příbuzní
pacientů navštívit a využít duchovní podpory. „V případě umírajícího pacienta je na každém oddělení
umožněn vstup jak nemocničnímu
kaplanovi, tak knězi s vybavením
potřebných pomůcek k ochraně
před infekcí, má-li o to nemocný či
jeho rodina zájem,“ připomněla ještě mluvčí Radka Miloševská.
Zda je v současné době o duchovní
služby vyšší zájem, nelze podle nemocniční kaplanky odpovědět jednoznačně: „Každá nemoc nás staví do
obtížné situace, obav, co bude dál. Ale
je pravda, že u covidu je to specifické,
protože se připojuje i strach z karantény, která celým rodinám může přinášet finanční ztráty, ztrátu zaměstnání
a také odsouzení okolních lidí,“ myslí
si Studýnková.

PROSTĚJOV Ještě před několika týdny byly v Domově seniorů
v Nerudově ulici v Prostějově dvě
desítky klientů nebo členů personálu pozitivně testovaných na covid-19. Na konci minulého týdne
už byla situace v domově daleko
optimističtější. Jak ale Večerníku
potvrdil ředitel Zdeněk Libíček,
k podstatnému snížení počtu nakažených přispěla jen velmi tvrdá
opatření.
„V současné chvíli, tedy po již druhých celoplošných testech, máme
v domově dvě pozitivně testované
babičky, jednoho dědečka a také
dvě zaměstnankyně. Věřím proto,
že nákazu pomalu z našeho zařízení vyháníme. Děje se tak ale pouze
na základě velice přísných a možná
pro někoho až drastických opatření,

3URVWøMRYVNÇxNRO\]YO¿GO\Q¿YUDWæ¿êNĎEH]SUREOÇPĎ

která však jak klienti, tak i členové
personálu bedlivě dodržují,“ uvedl
v neděli pozdě odpoledne Zdeněk
Libíček, ředitel Domova seniorů
v Nerudově ulici v Prostějově.
Už jen hrstka nakažených v domově
by mohla svádět k myšlence, že zde
dojde k postupnému uvolnění přísných opatření. „To v žádném případě! Nic se zatím nerozvolňuje, ostatně sami od sebe bychom to nesměli
udělat. Musíme počkat, že k tomu
dá svolení vláda. My pokračujeme
ve tvrdých hygienických opatřeních
včetně izolace jednotlivých oddělení v našem domově. Je ale pravda, že
tato opatření si vyžadují obrovské
náklady. Například veškeré ochranné pomůcky a prostředky nás stojí
šílené peníze,“ dodal Libíček.
(mik)

„Ochranné pomůcky nás ale
stojí šílené peníze,“ podotýká
ředitel domova Zdeněk Libíček

Co projednávala a vyřešila pondělní videokonference AVOK?

Během neděle 22. listopadu přišla
vcelku optimistická zpráva o aktuálním stavu z oddělení, kde pečují o koronavirem nakažené pacienty. „V Nemocnici AGEL Prostějov leží aktuálně
sedmaosmdesát pacientů s koronavirem, z toho šestnáct je ve vážném
stavu v péči lékařů na lůžkách ARO
a JIP. Pozitivním signálem je, že počty
hospitalizovaných v posledních dnech
klesají. Ještě ve středu osmnáctého listopadu zde totiž leželo 102 pacientů
s koronavirem,“ konstatovala Radka
Miloševská, tisková mluvčí společnost
AGEL, která je provozovatelem Nemocnice Prostějov.
Večerník se ptal i na zdravotní stav
členů zdravotnického personálu. Ještě
předminulý týden totiž kvůli nákaze

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Máme to nejhorší
za sebou? Podle poměrně optimistických zpráv z prostějovské nemocnice se zdá, že ano.
Hlavní zprávou týdne je totiž
fakt, že počty hospitalizovaných pacientů s covid-19 klesají. Těm, kteří ještě zůstali v péči
8RTQUV÷LQXUMÆPGOQEPKEKWDÚXCLÊRCEKGPVKJQURKVCNK\QXCPÊUEQXKFCPCQRCMUG
lékařů, nyní podle mluvčí spoRQUVWRP÷XTCEÊW\FTCXGPÊNÆMCąKCUGUVąKéM[
(QVQ0GOQEPKEG2TQUV÷LQX
lečnosti Agel Radky Miloševské
navíc pomáhá překonat zlé ča- covid-19 chybělo až dvacet procent mocnici je osobně ve své kanceláři
lékařů nebo zdravotních sester. „Zdra- přítomna každé pondělí od 9.00 do
sy i nemocniční kaplanka.

jen pět pozitivních

25

berou jako nutné zlo. Tu a tam se stalo, že některý ze žáků si roušku sundal
nebo si ji stáhl pod nos. Museli jsme
je upozornit na to, aby si roušky nasadili správně,“ odpověděla Rubáčová,
která se společně s celým pedagogickým sborem těší už také na příští
týden. „Od pondělí třicátého listopadu se do tříd vrátí zbývající žáci prvního stupně a také žáci posledního
devátého ročníku. Šesťáci, sedmáci
a osmáci se vrátí takzvaně napůl. Jejich výuka bude probíhat po týdenních turnusech. Polovina třídy bude
doma na distanční výuce, polovina
už ve škole,“ zmínila ještě ředitelka.
Návrat nejmenších školáků do lavic
proběhl bez problémů také na Základní škole Jana Železného na Síd-
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lidé z jeho bezprostředního okolí.
Do konce týdne se žádnými oficiálními cestami nepodařilo o vývoji
zdravotního stavu nejen sportovního bosse získat jakékoliv konkrétní
skutečnosti. „Nemohu vás informovat o zdravotním stavu konkrétní osoby, nezlobte se. Obecně ale
mohu jen potvrdit, že ve vážném
stavu na jednotce intenzivní péče
máme několik pacientů s covid-19,“
sdělil pouze Adam Fritscher, tiskový
mluvčí Fakultní nemocnice v Olomouci. „Bohužel žádné dobré zprávy nemám, není to ani lepší, ani horší,“ konstatovala v neděli odpoledne
manželka Petra Černošková.
Miroslav Černošek dokázal dostat
Petru Kvitovou, Tomáše Berdycha
či Lucii Šafářovou na tenisový vrchol. V minulosti úzce spolupracoval s Jaromírem Jágrem a dodnes je
manažerem řady špičkových spor-

tovců. Je také dlouholetým šéfem
celého prostějovského tenisu, který
dostal z krajského přeboru k desítce
extraligových titulů. Vlastní mimo
jiné marketingovou společnost TK
PLUS, stojí za největším mužským
tenisovým turnajem v Česku, atletickým mítinkem Zlatá tretra v Ostravě-Vítkovicích a řadou dalších
sportovních i kulturních projektů
včetně divadelního festivalu Aplaus.
V posledních letech byl u všech týmových úspěchů českého tenisu
v Davis Cupu či Fed Cupu a přivedl
do České republiky zápasy kanadsko-americké NHL a finálový turnaj basketbalové Euroligy. Stručně
řečeno, v posledním čtvrtstoletí je
bezesporu nejúspěšnějším manažerem nejen zdejšího regionu. Po
onemocnění covid-19 bojuje v těchto chvílích jiný zápas. Životní...
(mik, pk)

PROSTĚJOV Obava o zdraví přední postavy nejen sportovního, ale
i kulturního a celospolečenského veřejného života v Prostějově vzbudila
mnoho ohlasů. Další osobnosti včetně vrcholných představitelů radnice
posílají prostřednictvím Večerníku
povzbudivé vzkazy nejen Miroslavu
Černoškovi, ale celé jeho rodině.
Manažer nyní leží ve velmi vážném
stavu na jednotce intenzivní péče ve
Fakultní nemocnici Olomouc s nákazou covid-19.
Zpráva o tom, že vrcholný manažer
se nakazil koronavirem a obzvláště
skutečnost, že Miroslav Černošek aktuálně bojuje o holý život napojený na
plicní ventilaci, zaskočila i členy vedení
města. „Pro mě je to horší ještě o to, že

jsme s Mirkem velcí kamarádi. Zprvu
jsem tomu nemohl uvěřit. Každopádně si myslím, že je to bojovník a vyhraje i tento boj se zákeřnou nákazou.
Přeji mu, aby se co nejdříve uzdravil.
A sám v jeho zotavení pevně věřím.
A celé Mirkově rodině přeji hodně sil
a stejnou víru, jakou mám já,“ svěřil se
Večerníku František Jura, primátor statutárního města Prostějova.
Podobný vzkaz posílá i první náměstek primátora. „Je to hrůza, ale jsem
optimista. Jsem přesvědčený, že pan
Černošek se z toho dostane, bude fit
a brzy se opět zapojí do plného života
a bude znovu velkým přínosem pro
celý Prostějov,“ sdělil Jiří Pospíšil. „Mirku Černoškovi bych v takovéto chvíli
popřála hlavně hodně síly v boji s virem

spouštili jsme
nový web

a co možná brzké uzdravení,“ přidala se
Milada Sokolová, náměstkyně prostějovského primátora.
Večerník během nedělního odpoledne
oslovil ještě jednu významnou osobnost, o které víme, že ji rovněž s Miroslavem Černoškem pojí dlouholeté
přátelství. „Jako křesťan si přeji, aby se
uzdravili všichni, kteří jsou nyní kvůli koronaviru ve vážném zdravotním stavu.
U Mirka Černoška navíc velice citlivě
vnímám skutečnost, že jsme léta velmi
dobrými kamarády, v době mých funkcí
na radnici také spolupracovníky. Modlím se za to, aby se z toho dostal a brzy se
uzdravil. Mirek může ještě stále pro Prostějov mnohé udělat, stejně jako to dělal
vždycky,“ uzavřel toto téma exprimátor
Prostějova Miroslav Pišťák.
(mik)

Členové vedení města posílají
povzbuzující vzkazy Miroslavu Černoškovi

„Je to bojovník, zvládne to,“
věří primátor František Jura

lišti Svobody. „Proběhlo to všechno
dobře, byli jsme perfektně připraveni. Děti se na sebe těšily, což se
u nejnižších ročníků dalo očekávat.
Menší problémy nastaly při povinnosti nosit roušky, pro ty malé žáčky to totiž není vůbec ideální. Ale
samozřejmě jsme na tuto nutnost
dohlíželi a děti kontrolovali. Žádný
z rodičů neprotestoval, všichni vědí,
jaká jsou možná rizika,“ informoval Večerník ředitel školy Dalibor
Ovečka, který se rovněž těší na příští pondělí, až se do školy vrátí i zbýä¾EKRTXPÊEJCFTWJÚEJTQéPÊMčUGXT¾VKNKFQwMQNPÊEJNCXKEPGLXÊEGd\¾RCUÊqUTQWwMCOK
vající ročníky. „Za týden přijde na
MVGTÆOWUGLÊOÊVPCUC\GP[RQEGNQWFQDWRQD[VWXGwMQNG +NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
šest stovek žáků, a to ještě polovina
ze šestých, sedmých a osmých roč- pidemických opatření očekávám ani nápor stovek dětí zvládnout tak, aby
níků zůstane doma. Největší nápor ne tak ve třídách, ale v jídelně. Or- se naobědvaly jednotlivé třídy poa nároky na dodržení všech protie- ganizačně to bude velice složité, jak stupně,“ předesílá Ovečka. (mik)
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vidí jak se svými kamarády, tak s pedagogy. Za naši školu mohu říct, že až
na dvě výjimky se k výuce dostavily
všechny. A ty se omluvily, že v jejich
rodinách jsou senioři a rodiče měli
obavu, že by mohlo dojít k možnému
přenosu nákazy. Jejich rozhodnutí jsme respektovali a dohodli jsme
se s nimi na dalším postupu výuky
těchto dvou žáčků,“ sdělila Petra Rubáčová, ředitelka Základní školy Dr.
Horáka v Prostějově.
Večerník se samozřejmě nemohl
nezeptat, jak malé dětičky snáší skutečnosti, že po celou dobu pobytu ve
škole musí mít nasazeny ochranné
roušky na obličeji. „To víte, není to
pro ně ani pro pedagogy vůbec nic
příjemného. Hlavně děti ale roušky

Stav tenisového šéfa se nelepší

PROSTĚJOV Návrat žáčků prvních a druhých ročníků do školních lavic nepřinesl podle zjištění
Večerníku na základních školách
v Prostějově žádné větší problémy.
Šestileté a sedmileté děti se naopak
na příchod do škol enormně těšily
a výuku, byť za přísných hygienických podmínek, si užívají. Už za týden školy přivítají další děti, doplněn bude kompletní první stupeň
a zároveň přijdou do škol deváťáci.
Od minulé středy opět po delším
čase ožily prostějovské základní školy. Sice jen částečně, ale přece. Do
školních lavic se totiž vrátili prvňáčci a druháci. „Všichni jsme to zvládli
a těšili se na to. Zejména děti byly
jako u vytržení a šťastné, že se opět

„Děti ale berou roušky jako nutné zlo,“ shodují se ředitelé

pomáhají zjistit ta pravá čísla. A ta jsou
velice optimistická, v domovech seniorů i ostatních sociálních ústavech výrazně koronaviru ubývá v celém kraji,“
libuje si hejtman Suchánek.
Zároveň ale vyzývá, abychom všichni
nepolevili v ostražitosti ani v dodržování vládních opatření. „Druhou vlnu koronaviru jsme všichni podcenili a nevyplatilo se to. Až po tvrdých opatřeních
se situace opět zklidňuje, ale pokud
uděláme stejnou chybu jako po první
vlně, koronavirus nám to vrátí v tom
negativním slova smyslu,“ apeluje hejtman Olomouckého kraje.

PROSTĚJOV Šokující zpráva
otřásla nejen sportovními fanoušky, ale i představiteli města a všemi přáteli dlouholetého manažera
nejen tenisových hvězd. Miroslav
Černošek byl uprostřed minulého týdne hospitalizován kvůli nákaze covid-19. Z prostějovské ne35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(
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bodová houpačka než v předchozím
vývoji zápasu. Zabralo VK v čele
s oživenou Fričovou, tím pádem bylo
rázem srovnáno 9:9. A částečnou
odpověď se povedlo najít rovněž na
další únik rivalek (z 12:9 na 12:11),
tudíž naděje stále žila. Nezničil ji ani
ještě drtivější trhák domácích z 15:14
na 19:14, teprve po nadějné korekci
(19:17) hosté definitivně odpadli.
S výjimkou Kopáčové a občas Fričové jim chyběla schopnost pravidelně
pokládat míče na zem – 25:19 a 2:1.
To Brňanky měly rovnoměrně skládající trojici Šunderlíková, Bukovská
a Pavlíková, tím pádem rozprostíraly
kolektivní přínos na větší část své sestavy. Těžily též z lépe fungující obrany na síti a jejich převaha postupně
rostla, což naplno dokumentoval začátek čtvrtého dílu - 5:0. Výkon Prostějova s přibývajícím časem klesal
do podprůměru, účinněji zvednout
se jeho hráčky dokázaly až od krajně
nepříznivého stavu 14:7. Ofenzivní
živá voda střídající Weidenthalerové
umožnila dotáhnout na 15:11, ale jak
se potom ukázalo, šlo o labutí píseň
Petrášova souboru. Soupeř závěr duelu bezpečně kontroloval – 25:18 a 3:1.
(son)
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17:16, čímž se rozpoutal dramatický
závěr. Prostějovské družstvo se znovu chopilo vedení (17:18, 19:21,
21:23), načež o zahajovací sadu
málem přišlo (24:23). Aby nakonec
odvrátilo setbol a hned svůj první
využilo zásluhou smečařky Pluhařové, která se přidala k produktivní
„Kopy“ na univerzálu – 24:26 a 0:1.
Vékáčko mělo dobrý také vstup do
druhé části, ovšem Kalného svěřenkyně okamžitě zvrátily z 0:2 na 3:2
a zdálo se, že zásluhou skórujícího
dua Šunderlíková a Bukovská získávají navrch - 7:5. Nicméně protivnice
se mohly opřít o vydatný příspěvek
skvěle zakončující Kopáčové, jež
kvalitně spolupracovala s nahrávačkou Dvořáčkovou - 8:9 a 11:12.
V součtu tak byl průběh zcela vyrovnaný, každý chvilku tahal pilku
(14:12, 15:15, 18:16, 18:19, 20:19).
Opět rozhodoval až finiš a ten napodruhé jasně patřil důrazně sprintujícímu výběru KP, který set zavřel
dvěma esy Koulisiani – 25:20 a 1:1.
Tím nabral vítr do plachet a od stavu 1:2 diktoval dění na palubovce
i zkraje třetího dějství, viz série šesti
získaných výměn na 7:2. V ten moment hřiště ovládla ještě výraznější

domácí tým průběh duelu zaslouženě otočil

Dobrý začátek VK v Králově Poli nestačil,

obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2020/2021

Přitom Hanačky v metropoli jižní Moravy slibně začaly, možná i díky dvěma
tréninkovým duelům proti UP Olomouc během posledního týdne přípravy se zdály víc rozehrané. Drtivou většinu zahajovacího dějství tak vedly, a byť
v koncovce o výhodu přišly (z 21:23 na

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník
+RQFTWJÆOX\¾LGOPÆOWVM¾PÊOG\K-T¾NQXÚO2QNGOC8-2TQUV÷LQXUGTCFQXCN[
DTP÷PUMÆXQNGLDCNKUVM[
Foto: KP Brno

„Ta čísla se příjemně čtou,“ lehce se usmívá
hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek

PROSTĚJOV Velice dlouho musely volejbalistky
VK Prostějov čekat na své čtvrté vystoupení v aktuálním ročníku UNIQA extraligy žen ČR, vinou
přestávky způsobené opatřeními proti covid-19 se
nehrálo téměř dva měsíce. A návrat to byl pro sedmý celek tabulky stejně smutný, jako předtím neplánované loučení. Královo Pole jej opět zdolalo 3:1,
tentokrát na svém hřišti. Posun výš průběžným
pořadím nevyšší soutěže se tedy nekonal.
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PROSTĚJOV Obávali jsme se zbytečně. Dlouhé fronty netrpělivců čekajících před prostějovským Kauflandem
se nekonaly. Kdo si však myslel, že se
po středečním nařízení vlády situace
hustotou nakupujících v supermarketu v Okružní ulici nějak změní, ten se
spletl. Lidí tu v sobotu dopoledne bylo
minimálně stejně jako obvykle. Ověřili
jsme si to na vlastní oči!

PŮVODNÍ
reportáž

NARVÁNO JAKO VŽDY
,GFKPQW\O÷PQWQRTQVKPQTO¾NWD[NHCMVåGP¾MWRPÊMQwÊM[FQUVCN[RQąCFQX¾éÊUNC
Foto: Martin Zaoral

pro Večerník

Martin
ZAORAL
„Pokud už v Kauflandu nenakoupíme, alespoň se společně projdeme a zajdeme tam
jindy.“ S touto myšlenkou jsme v sobotu
dopoledne vyrazili na pravidelnou vycházku do pro nás blízkého prostějovského supermarketu v Okružní ulici. Obavy, že bychom ve frontě před oblíbeným obchodem
strávili více času, než si můžeme dovolit
a že bychom tedy nákup museli odložit na

jindy, se v žádném případě nenaplnily. Naopak jediná změna oproti normálu spočívala v tom, že nákupní košíky byly opatřeny
oranžovými cedulkami s pořadovými čísly.
My jsme si zcela náhodou vybrali numero
186, což vynásobeno patnácti odpovídá
ploše 2 790 m2, tedy asi čtvrtiny hektaru.
Pro srovnání se jedná o plochu necelé poloviny fotbalového hřiště určeného pro mezinárodní zápasy, navíc nešlo přehlédnout,
že v mnoha případech s jedním košíkem
nakupovalo více lidí. Z toho ovšem nutně

nevyplývá, že počty lidí byly nad normu.
Ať už je to totiž s prodejní plochou, čísly
nákupních košíků a počtem nakupujících
v Kauflandu jakkoliv, faktem bylo, že situace v obchodě byla stejná jako kterékoliv
jiné sobotní odpoledne. Tedy lidí s rouškami tu bylo skutečně jako máku. To se při
pohledu na dveře zavřených obchůdků či
sportovišť, kam denně zavítá snad promile
zákazníků, jeví minimálně jako nespravedlnost. Přestože všichni přítomní byli pravidelně rozhlasem upozorňování na pravi-

Kde nakoupit oblečení?
Možnosti tu stále jsou...

PROSTĚJOV Potřebujete nakoupit teplé zimní oblečení pro děti
a myslíte si, že není kde, protože
všechny obchody s oděvy přece
musí být kvůli covidu zavřené?
Ale to jste na omylu! Zatímco drtivá většina těchto prodejen skutečně byla uzavřena, jinde lze teplé
bundy, svetry, čepice či boty stále
bez jakýchkoliv problémů sehnat
i jinak než přes internet. Stačí zajít
třeba do Teska či do vietnamských
prodejen.
Jestli je něco kromě restaurací a hospod skutečně zavřeno, tak jsou to
obchody s oblečením. Platí to jak
pro velkoprodejny ve stylu H&M ve
Zlaté bráně, tak i pro ty nejmenší obchůdky či second handy na periferii
města. I zde se však najdou výjimky.
Obvykle se týkají prodejen, v nichž
jsou spolu s oblečením nabízeny
také potraviny či drogerie.
„Pokud potřebujete nakoupit oblečení, tak někteří Vietnamci mají
otevřeno. Mezi nimi se najdou tací,
kteří však mají prostor s oblečením
´zapáskovaný´ jako třeba ti působící

/PQ\ÊXKGVPCOwVÊQDEJQFPÊEKPCDÊ\GLÊQDNGéGPÊ\EGNCDG\QOG\GPÊ2QFQDP÷LGVQ
KWXGNMÚEJQDEJQFPÊEJąGV÷\EčURQVTCXKPCOK
Foto: Martin Zaoral

na hlavním prostějovském náměstí.
Ovšem pokud budete chtít, tak vám
věci podají. U jiných je pohyb volný,
nicméně vám třeba neumožní si oblečení vyzkoušet jako třeba ve Svatoplukově ulici. A jinde je to zcela bez
omezení jako třeba v Okružní ulici

vedle Kauflandu,“ popsala vlastní
zkušenost jedna z Prostějovanek.
Další variantou jsou velké obchodní
řetězce. „Oblečení stále seženete například v Lidlu a hlavně v Tescu, kde
je i velká nabídka,“ doporučila další
ze žen.
(mls)

8QDEJQFPÊOFQO÷-CWHNCPFX1MTWåPÊWNKEKD[NQXUQDQVWUMWVGéP÷RNPQ Foto: Martin Zaoral

dlo dvoumetrových rozestupů, v praxi ho
stejně jako kdykoliv jindy nebylo možné
při vší dobré vůli trvale dodržovat. Naopak
hustota nakupujících se blížila té, kterou

známe z prostějovských hodů či vánočních
trhů v nedaleké Olomouci. Rozdíl spočíval
zejména v tom, že obě zmiňované akce se
pořádají pod širým nebem...

KOMENTÁì VEĠERNÌKU
MICHAL SOBECKÝ

PES puštěný z vodítka!
Nebo ho vláda obešla?
Chaos, informační houšť a nízká
ochota vysvětlovat podloženými
čísly své kroky. S tím se Češi během
koronavirové krize museli vyrovnávat pomalu každý den. Stejně tak
ale s překotnými změnami v opatřeních. Změny byly často vyhlašovány
v pátek s platností třeba od úterý
nebo třeba od středy. Během čekání na přitvrzení nebo rozvolnění
se přitom ještě i na změnách něco
upravilo. A obvykle nejpozději do
tří dnů následovaly další úpravy. Že
pak občas jednotliví ministři říkali
o stejné novince něco úplně jiného?
Běžná věc.
Zdálo se ale, že se z tohoto chaosu
vláda přeci jen poučila. Jak? Vypustila PSA. Pro běžné lidi asi byl
trochu nesrozumitelný, vždyť bodování mělo vycházet z řady různých
údajů. Přesto to byl ale určitý ná-

střel pro to, aby lidé alespoň tušili,
kdy a s čím mají zhruba počítat.
Navíc, za to pochvala, ministerstvo
zveřejňovalo na svém webu pravidelně, jak moc vládní PES vrčí, tedy
v jakém je země stupni. A kdy se budou statistiky vyhodnocovat. Byl to
rozhodně pokrok poté, co jsem na
vrcholu druhé vlny na úvodní straně
ministerstva zdravotnictví nenašel
o koronaviru na první dobrou nic.
Nepočítám tiskovky o vadných panenkách…
Jenže to by nemohla být česká vláda,
aby svá vlastní opatření a návrhy,
relativně rozumné, netorpédovala.
Příklad první? Možnost otevření
kosmetických salonů pro psy. Proč
zrovna teď? Z jakého důvodu?
A proč se tak neděje podle PSA?
Nevíme. Příklad druhý? Určení minimální prodejní plochy pro zákaz-

níky v obchodech. Opět bez PSA,
opět v době, kdy se zároveň uvažuje
o rozvolnění (nové pravidlo přímo
napovídá, že situace asi není pořád
tak úplně růžová), opět nedostatečně zdůvodněné. A příklad třetí?
Návrat některých školních ročníků
zpět. Že se tak znovu děje v rozporu
s nynějším pátým stupněm PSA, je
asi zbytečné vysvětlovat.
Osobně přitom jsem třeba pro to,
aby se děti vracely do škol co nejdříve. Distanční výuka nemá takový efekt jako prezenční, nemluvě
o rodičích zejména těch menších
ratolestí, kteří často museli zůstávat na ošetřovném doma. Těžko
ale tento krok chápat, když vláda
tím obchází svého slavného PSA,
u kterého tak hrozí, že bude brzy
stejně cenný, jako semafor Adama
Vojtěcha...
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PROSTĚJOV Před malými obchody prázdno, před většími
fronta na vozíky a košíky. Místo
aby menší obchodníci mohli vyhlížet zákazníky, musí vyhlížet
konec vládních opatření. Ta jim
nyní stále ještě zabraňují v tom,
aby mohli znovu otevřít. Určitou
naději přináší možné uvolnění,
podle nynějších údajů by se totiž
Česká republika v systému PES
měla dostat z pátého do čtvrtého
stupně. Co ale PES přináší?

vřená. „V pondělí otevíráme. Tedy
aspoň naše stylové okénko. Většina
čtenářů k nám chodí pravidelně,
už tedy ví, na co se připravit,“ uvedl
ředitel prostějovské městské knihovny Aleš Procházka. Vyzvednout
bude možné jen předem objednané
knihy. Kromě knihoven ovšem vláda uvolňuje i další opatření. Má se
obnovit výuka v základních školách,
vysokoškoláci budou mít umožněnou výuku do 20 osob. „Je velmi
důležité, že umožníme nejmenším
chodit do školy v době, kdy si
Michal SOBECKÝ dětem
budují teprve osobní vztah k řádu ve
Například knihovny nově budou škole. Stejně tak i v případě posledmoci půjčovat ve výdejních ních ročníků, kdy se jedná o přechod
okénkách. Dosud musela být za- na vyšší stupeň školy. Předpokládal

jsem ale, že návrat bude provázen
plošným testováním,“ poznamenal
první náměstek olomouckého hejtmana Ivo Slavotínek.
Také v obchodech by se leccos
mohlo posunout. Budou moci
prodloužit otevírací dobu, ostatně
venku se lidé podle čtvrtého stupně
mohou pohybovat až do 23.00 hodin. Zatím by naopak nemělo být
umožněno více nakupujících najednou. Před nimi se dosud často
tvořily fronty na vozíky a košíky,
bez nich zákazníky do obchodů
odmítali pouštět.
Zatím není ale jasné, jaké všechny
obchody by mohly být brzy
otevřeny. Právě v tomhle směru

zaznívá vůči vládě největší kritika.
„Malé obchody měly být otevřené
už dávno. Podle mého názoru je
to vyloženě likvidace živnostníků
a malého a středního podnikání. Teď
mají velkou konkurenční výhodu
obchodní řetězce a malí živnostníci
musí být zavření, to absolutně podle
mého názoru nedává smysl a nemá
logiku,“ uvádí ředitelka Okresní hospodářské komory v Prostějově Helena Chalánková. Ta rovněž kritizuje
částku (tedy 500 korun denně),
kterou dostávají jako kompenzaci
od státu živnostníci. „Je absolutně
nedostatečná!“ Podobně hovoří
rovněž předseda podnikatelských
odborů Radomil Bábek. „Už samo

zavírání a vypínání ekonomiky bylo
neuvážené. Vláda jedná chaoticky
a nemyslím si, že mají nějaké dobré
plány. Když diskutuji s ministrem
Havlíčkem, vymlouvá se na epidemiology, ti zase říkají, že vláda musí
rozhodnout, případně premiér a tak
dále,“ poznamenal.
Pro okamžité otevření menších obchodů, z nichž mají nyní výjimky
zejména květinářství a obchody s potravinami, by hlasovala i náměstkyně
prostějovského primátora Alena
Rašková. I ona upozorňuje, že stát
jejich uzavřením poničil hospodářskou soutěž. „Já se domnívám, že měly
zůstat otevřené maloobchody. Bylo
to naprosto zbytečné, pro ty prodejny

je to likvidační, přitom tam málokdy
jsou více než dva tři lidi. Měly prostě
zůstat otevřené celou dobu,“ vyjádřila
se pro Večerník.
Co naopak může potěšit, tak je nově
možnost sdružovat se venku až v šesti lidech. Sportovní, neprofesionální
kluby tak mohou oprášit své plány
na skupinové tréninky. I přes určité
zvolnění koronavirové krize ale
zůstávají někteří lidé opatrní. „Je ve
mně malá dušička, protože v ČR,
když začnou přicházet pozitivní
zprávy, tak to má ve společnosti takový efekt, že si myslíme, jak máme
vyhráno. A lidé začínají ochabovat
v přístupu k opatřením,“ je si vědom
Ivo Slavotínek.
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NÁVRAT STìELCE

NHGĨOQtN VH YUDFt NH NXñtP
Michal SOBECKÝ
KOSTELEC NA HANÉ Skoro dvouletá pauza, nyní to ale vypadá na
velký návrat. Ke střílení se totiž vrací Jan Nedělník, který v České
republice drží několik titulů nejen v mládežnických kategoriích,
se totiž vrací k závodům. Uplynulé dva roky ho přitom na střelnici
vidět nebylo. „Dodělal jsem práci na baráku, tak mám na střílení
opět čas,“ prozradil Večerníku Jan Nedělník.
Nyní ho ovšem omezují protikoronavirová opatření. I když je střelba z kuše individuální sport, platí na ni dosud stejná omezení jako na jiná sportovní odvětví. „Nemůžu vůbec trénovat, mohl bych doma na zahradě, ale to bych musel zabezpečit.
A v zimě to není ideál. Jinak návrat plánuji hned, jak se zruší omezení na sportovní
akce a tréninky,“ říká třicetiletý Nedělník. Ten patří pod klub Klub kuší Savana
v Kostelci na Hané, kde je předsedou jeho otec Josef. Nedělníkovi celkově jsou
známou rodinou střelců z kuše, která dříve i nyní objíždí turnaje po celé Evropě.

2x foto: internet
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PROSTĚJOV Bez fanoušků, bez
soupeřů, zato ale s pořádnou dávkou chuti a nadšení. Prostějovští
Jestřábi sice o víkendu na rozdíl od
řady jiných týmů Chance ligy ještě
nehráli, ani tak se ale nenudili, naopak. Místo „normálního“ tréninku
si sami proti sobě sehráli modelové
utkání. Cílem bylo navodit atmosféru zápasu a celkově snaha dostat
hru do patřičného tempa.
„Museli jsme udělat nějaké modelové
utkání. Přeci jen něco hrají, mají nějakou prémii mezi sebou. Je to navíc jak se
všemi pravidly, tedy i s přerušeními hry,
vyloučeními, takže si to mohou zkusit.
Relativně to plní i takový lepší trénink,“
vyjádřil se trenér týmu Jiří Šejba.
Tým totiž po dlouhé pauze, jak upozornil sportovní manažer Jestřábů

SONDA
MARKA
SONNEVENDA

Jiří Vykoukal, nemohl ani odehrát
přípravný duel s jiným celkem.
Přestože zdaleka ne všechny týmy
Chance ligy o víkendu hrály. „Museli bychom totiž znovu před tímto
zápasem testovat. Dále jsme mohli zapojit jen hráče s profesionální
smlouvou, ti další by start neměli
povolený,“ přiblížil některé překážky
Vykoukal. Jinak se ale zúčastnil tréninku celý tým kromě dlouhodobě
zraněného Michala Gaga a dále Jakuba Matyáše.
Trenéři se pak navíc rozhodli přiblížit trénink skutečně co nejvíce utkání. Ofsajdy, fauly, vše bylo pískané.
„Měli jsme časomíru, ale pískal jsem
to já. Jirka Vykoukal byl na střídačce,
Ivo Peštuka na druhé. Měli jsme to
relativně zmáknuté i na lavičkách,

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

vyžadovaly se potřebné věci, aby to
hráči neměli úplně volné,“ nastínil
Šejba. Z vítězství 3:1 se nakonec
radovala sestava v tmavých dresech
vedená lodivodem Peštukou. Branky úspěšnější party si připsali Žálčík,
Chlán a Podlaha, za světlé snižoval
až v závěru Novák
Model tohoto tréninku se navíc
zjevně osvědčil. Krátce před prvním
zápasem Jestřábů po pauze, který
by měl přijít 1. prosince, tak mohou
hokejisté Prostějova čekat i další
podobné tréninky. „Chceme udělat
i jedno nebo dvě v tomhle týdnu.
Protože tam je spousta zápasů, sedm
v šestnácti dnech. Tak ať jsme nastartovaní,“ uzavírá lodivod Jestřábů
s výhledem k 1. prosinci, kdy jeho
svěřenci změří síly s Kladnem. (sob)

BUDVA, PR
ROST
TĚJOV
V Černá
Hora byla během uplynulého
týdne dějištěm boxerského Mistrovství Evropy 2020 v juniorské
kategorii. Českou republiku reprezentovalo ve městě Budva šest
mladých talentů včetně jedné zástupkyně prostějovského regionu
Kristýna Václavíková z oddílu SK
Prostějov nastoupila ve váhové kategorii do 64 kilogramů a vzhledem
k logicky nižšímu počtu účastnic za
současné koronavirové situace šla
rovnou do čtvrtfinále. V něm svedla
naprosto vyrovnaný souboj s domácí Ninou Radenovič, které podlehla
těsně na body. A obsadila tak dělené
páté místo, jediné vítězství ji dělilo od
zisku medaile. „Kika předvedla velice
dobrý výkon, byla to obrovská bitva.
Rozhodčí se nakonec přiklonili k domácí reprezentantce, ale zápas mohl
klidně dopadnout i naopak,“ zhodnotil hlavní trenér dívčí části národního
výběru ČR Martin Klíč, který evropský šampionát juniorů a juniorek
sledoval na dálku z domova (zůstal v
Prostějově kvůli narození dcerky).
Další dvě jeho reprezentační svěřenkyně přitom v Budvě na cenný
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kov dosáhly: olomoucká Claudia
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Tóthová i krnovská Veronika ZajíUMÆO/'X$WFX÷(QVQ(CEGDQQM
cová. „Z holek mám ohromnou radost. Makají na sobě a tahle poctivá
práce se jim vyplatila, nezbývá než
pogratulovat,“ konstatoval spokojený Klíč.
Teď už je v bulharské Sofii, kde se
23. listopadu až 3. prosince (tedy
ode dneška) koná ME kadetů a kadetek. Tentokrát vyslal na Balkán své
želízko do ohně klub BC DTJ Prostějov, neboť prodávat své schopnosti
v metropoli Bulharska bude jeho
člen Filip Jílek ve váze do 57 kilogramů. „S ohledem na současná hygienická omezení nebylo jednoduché,
aby se na Evropu mohl v Česku plnohodnotně připravovat. Ale zvládli
jsme to v rámci možností myslím
kvalitně a věřím, že určitě může zabojovat o medaili. Uvidíme, jaká se scéně může uspět,“ říkal Klíč před
sjede konkurence, každopádně Filip cestou na kontinentální šampionát
je velký talent i dříč. Na mezinárodní kadetské kategorie.
(son)

ZPRÁVA O STAVU LIDSTVA

CO VYROSTE Z DħTÌ?

ZÁPASOVÝ GALIMATYÁŠ

NAVŠTIVTE

Současná situace v souvislosti s koronavirem
změnila fungování celého světa během několika
měsíců k nepoznání. A odhalila především dvě
zásadní fakta: nakolik jsme coby lidé slabí a jak
málo stačí, aby byla rozvrácena celá naše společnost.
Stačí se podívat, kam jsme sami sebe zatlačili kvůli nemoci, která pro většinu osazenstva
planety Země není nijak zvlášť nebezpečná.
Nedokážeme účinně ochránit rizikové skupiny
obyvatel, místo toho jsou výsledkem plošné zákazy pro všechny, s tím spojené snižování kvality
života i globální ekonomická recese.
Na jednu věc jsem ještě zapomněl: aktuální dění
hrozivě rozděluje názorové vnímání lidí, už tak
nebezpečně zrůzněné. Máme tu poslušné ovce,
které si nechají nabulíkovat cokoliv a poslouchají vládnoucí honoraci na slovo. Pak je tu střední
vrstva, z níž valná část s řešeními covidové problematiky více či méně nesouhlasí, ale vzhledem
ke své slušnosti, obavám či strachu stejně poslechne. A na opačné straně vidíme stále početnější skupinu těch, co zásadně nesouhlasí a dávají o sobě hlasitě vědět. Zatím maximálně při
demonstracích. Co však přijde dál?

Na základě rozhodnutí vlády ČR je tak u nás absolutně vše podřízeno snaze o minimalizaci šíření
koronaviru, často za každou cenu. Že tenhle aktuální stav absolutně nesvědčí veškerému sportování
i pohybu, o tom ani není potřeba se nijak dlouze
rozepisovat.
Po měsíci bez jakéhokoliv sportu sice bylo před nedávnem milostivě dovoleno obnovit svou činnost
profesionálům, kteří se fotbalem, hokejem, basketbalem, volejbalem či házenou živí. Ovšem co všichni ostatní? Nadále mají smůlu.
Argumenty, že právě aktivní životní styl podporuje imunitu a tím i odolnost vůči chorobám včetně
covidu-19, se míjejí účinkem. Neboť ti, jež rozhodují, patří do zcela jiné kategorie lidí, pro které jsou
sportování s pohybem zbytnou záležitostí. Že to
valné procento „poddaných“ vnímá jinak, je prostě
nezajímá.
Obrovská hrozba se v tomto směru valí na naše děti
a mládež. Už před nástupem virových lockdownů
plál těžký boj o jejich udržení na aspoň základní pohybové úrovni. Nyní se zdá být tahle bitva beznadějně ztracena, budoucím generacím je dlážděna
cesta k domácí uzavřenosti před okolím a pohodlné pasivitě ve fyzicky strádajících tělech.

Nelehké úkoly vyvstaly před dvěma nejvyššími tuzemskými soutěžemi ledního hokeje poté, co stejně
jako ostatní profi týmové sporty dostaly výjimku
od Ministerstva zdravotnictví ke svému restartu. Po
Tipsport extralize přišla na řadu i Chance liga: sice se
zpožděním, ale přece jen.
Jednou z nevděčných úloh bylo dát v rámci možností dohromady extrémně rozbombardovaný los obou
soutěží. V extralize to zvládli rychle, o patro níž teď
také. Byť za cenu toho, že je ze zápasového rozpisu
v první lize naprostý galimatyáš. Jinak to zkrátka za
daných okolností nešlo.
Vždyť již v předchozím průběhu sezóny se ani jedno
z prvních deseti kol neodehrálo kompletní, z každého musely být odloženy minimálně dva duely,
většinou ještě víc, někdy až šest nebo sedm. K tomu
se následně přidala hromada komplet odsunutých
dějství – a pro všechno tohle dohromady se musely
najít nové termíny.
Proto není divu, že nyní panuje v prvoligovém jízdním
řádu dokonalý zmatek, pro běžného sportovního fanouška složitě stravitelný. Orientovat se podle jednotlivých kol při množství různě rozesetých dohrávek i předehrávek fakt nelze. Spíš je lepší si vypsat dny a k nim
patřící mače, jak budou datově přicházet za sebou.

NEJČTENĚJŠÍ
PROSTĚJOVSKÝ
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fotbal

Fotbalisté Prostějova vyskočili na třetí příčku tabulky

ZNÁMKA

DANIEL
BIALEK

GLOSA

prve začínal Rolinc střídán Ziklem,
o víkendu to bylo obráceně.
Jestliže se koronavirus hráčskému kádru Hanáků téměř vyhýbá, totéž nelze
říci o Chrudimi. Hromadné testování tam totiž před sobotním zápasem
odhalilo dva pozitivní případy na covid-19. Místně příslušná krajská hygienická stanice rozhodla o umístění obou
nakažených do karantény, zbytek kádru
se pak mohl podle aktuálního manuálu
utkání proti Prostějovu zúčastnit.
Přesto si chrudimský brankář Mrázek
před sobotním duelem pochvaloval
náladu v týmu, která ostatně panovala
dobrá u obou soupeřů. „Prostějov hodně omladil tým, má běhavé hráče, kteří
při napadání nešetří krokem. My ale
hrajeme doma a budeme chtít navázat
na předchozí kvalitní výsledky z domácích zápasů,“ byl si vědom kvalit soupeře. Paradoxně to byla právě brejková
situace, která smetla naděje domácích
na dobrý výsledek a vystřelila eskáčko
až na třetí místo v tabulce.
A ještě jedno pozitivum lze v posledních zápasech nalézt. V týmu se konečně objevil náznak střelce, vždyť tři

lincem. Pomálu bylo i standardních situací, trestný kop rozehráli hosté jen do
rukavic domácího gólmana. Ten se docela protáhl po půlhodině hry, nebezpečně vypadající střelu stačil vytěsnit
na roh. Hanáci měli v těchto fázích více
ze hry a dostali se i do přečíslení. Aktivita byla odměněna ještě do přestávky,
když domácí obrana zazmatkovala,
míč před Řehákem získal Matoušek
a přes gólmana se mu podařilo protlačit
míč do branky – 0:1. Vzápětí Vránovu
střelu zablokovala obrana a přímý kop
domácích taktéž mířil pouze do dobře
postavené zdi.
Do druhého poločasu vstoupili domácí
aktivněji a zaslouženě vyrovnali po rohovém kopu, kdy Průcha od zadní tyče
vrátil míč před branku, kde další hlavička
Zukala již směřovala do sítě – 1:1. Naděje na obrat domácím trvala jen sedm

zúročilo při vstřelení celkem zásadní branky na 2:1, která se nakonec
ukázala jako vítězná. Šel jste do
utkání ofenzivně naladěn?
„Trenér po nás chce, aby krajní hráči
hodně podporovali útočnou fázi, ovšem zároveň nezapomínali na poctivé bránění. V obou utkáních jsem se
snažil o výlety dopředu, ve Vlašimi se
z toho povedlo vstřelit gól, když jsem
zavítal zadní tyčku a byl jsem úplně
volný. Zaplaťpánbůh jsem se trefil
a jen doufám, že jsem nevyčerpal gólovou kvótu zase na čtyři roky.“ (úsměv)
yy Byl to podle vás zlomový moment utkání?
„První poločas jsme byli jednoznačně
lepším týmem, soupeř si nic nevytvořil. Zhruba prvních deset minut druhé
půle nás domácí trochu zatlačili a dali

PROSTĚJOV Zatím měl na hřišti jednu z nejmenších zápasových
porcí, po restartu druhé ligy se ovšem na levém beku objevoval
už v základní sestavě. Třiadvacetiletý prostějovský odchovanec
Michael Sečkář (na snímku) může uplatnit svoji rychlost a výrazně
tak podpořit ofenzivní činnost. To se zúročilo ve Vlašimi, kdy vstřelil
důležitý druhý gól, který tým posunul k celkovému vítězství.

lu. Dvacet minut před koncem předvedli domácí vpravdě kolosální nedorozumění, když Řehákovo vyběhnutí
se zcela minulo účinkem, volný míč si
opět přivlastnil Matoušek a poslal jej do
prázdné branky – 1:3. Tím si eskáčko
vytvořilo do závěrečné pasáže utkání
dostatečný náskok, který si už pozornou obranou pohlídalo.
(tok)

Pavel ŠUSTR - 1.SK Prostìjov:
„V zápase jsme byli na soupeře připravení tak, jak jsme měli vysledované, že bude hrát. A musím
říct, že kluci, co se týká taktické stránky, zvládli duel velice dobře. Já je málokdy takto chválím,
ale opravdu po celý zápas to zvládli dobře odbránit tak, jak jsme chtěli. Po taktické stránce dobře,
dokázali jsme dát branky, takže taky dobrý. Po situacích, které hrajeme nacvičeně.“

Daniel ŠMEJKAL - FC Sellier&Bellot Vlašim:
„Je pravdou, že v utkání jsme udělali chyby, které soupeř potrestal a díky tomu zvítězil. Ovšem
na druhou stranu je potřeba uznat i kvalitu soupeře, který byl agresivnější a důraznější. Po
přestávce jsme se vyrovnávací brankou dostali do zápasu, ale pak nás srazily další chyby.“

Pozápasové hodnocení trenérù

minut. To totiž zapomněli na zadní tyči
osamoceného Sečkáře, který centrovaný míč podruhé dopravil za Řehákova
záda – 1:2.
O pět minut později mohli domácí
pomýšlet při rohu na vyrovnání, Svobodova hlavička ovšem směřovala do
připraveného Brédy. Matouškův centr
proměnil Jurásek jen v nepřesnou stře-

Eskáčko ve Vlašimi trestalo chyby domácích

VLAŠIM, PROSTĚJOV Sváteční
dohrávka 4. kola Fortuna:Národní
ligy se prostějovským fotbalistům
vyvedla. Z Vlašimi si na Den boje za
svobodu a demoracii odvezli cennou
výhru a tři body do tabulky. Šancí
v úterním utkání však příliš k vidění
nebylo, chyb zato ano. Hned první zaváhání domácí obrany využil ještě do
poločasu Matoušek, po změně stran
však byli domácí aktivnější a po rohovém kopu srovnali skóre. Pak ovšem
obránci zapomněli na volného Sečkáře, který vstřelil vítěznou branku, pojistku po další domácí minele zařídil
opět Matoušek.
Po nevýrazné úvodní desetiminutovce
se nejprve snažil zakončit Blecha, trefil
ale připraveného Brédu. Takřka vzápětí centroval zprava Matoušek a Řehák
musel zakročit před dobíhajícím Ro-

Tolik kapitánů eskáčko v jedné
sezóně ještě nemělo. A to má
kromě toho hlavního ještě dva
asistenty. Jenže ani Aleš Schuster, který byl pozitivně testovaný
na covid-19, ani další obránci
Luboš Machynek a Michal Stříž
do utkání minulého týdne příliš
nezasáhli, posledně jmenovaný
jen na závěrečných pár sekund
či minut. „Máme jako kabina
určené tři kapitány a všichni se
nějakým způsobem dostali mimo,
takže teď jsme tam snad zbyli už
jen my s Milem Brédou, možná
jako nejstarší,“ komentoval situaci pro Večerník kapitán ze zápasu
v Chrudimi Filip Mucha. Jakkoli
to může vypadat paradoxně, spolu s Rolincem byl gólman eskáčka
opravdu nejstarším hráčem na
soupisce. A to je mu teprve osmadvacet let...

TOMÁŠ KALÁB

VEĠERNÌKU

ve Zapletala stihl trest za čtyři žluté karty. Jinak měl mít trenér Šustr k dispozici
kompletní kádr, protože pravidelné testy na covid-19 neprokázaly u žádného
z hráčů nákazu.
Obrana tak v obou utkáních nastoupila
v identickém složení se stopery Balou
a Bialkem a krajními beky Šmehylem
a Sečkářem. Posledně jmenovaný nastoupil v základu už třikrát za sebou
a trenérovi se odvděčil důležitou brankou ve Vlašimi. Do střelecké listiny se
pak trochu nečekaně zapsal po dohrání
brejkové situace stoper Bialek.
Po dvou utkáních s Brédou v brance se v Chrudimi mezi tři tyče vrátil
opět Mucha, který se stále těší důvěře
trenéra Šustra. I záloha dostává předvídatelné obrysy, na křídlech nechybí
Matoušek s Juráskem, ve středu hřiště pak Kopřiva. Na hrotu si odehranou porci minut v uplynulém týdnu
oba klasičtí útočníci prohodili, nej-

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

Jestliže první zápasy po nucené přestávce absolvovali prostějovští fotbalisté bez
dvojice pozitivně testovaných, pak následná reprezentační pauza přišla náramně vhod. Jelikož se jak v případě trenéra
Šustra, tak brankáře Muchy onemocnění obešlo bez příznaků, mohli se oba objevit v úterním zápase ve Vlašimi. Pravda, Mucha zatím pouze na lavičce.
Jak informoval technický ředitel eskáčka Tomáš Čepa, před víkendovým
zápasem v Chrudimi bylo jasné, že do
zápasu nezasáhne Sus, kterého bohužel
stále trápí zranění, chyběl také záložník
Omale, jehož podobně jako o kolo dří-

Tomáš KALÁB

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Prostějovští fotbalisté si na opětovnou koronavirovou pauzu věru nemohou stěžovat. Jestliže se po premiérové
výhře v Jihlavě počátkem října trochu smutnilo, že přestávka
naruší možnou nastartovanou vítěznou vlnu, pak takové obavy
byly liché. Po restartu Fortuna:Národní ligy a obnovení ligových
utkání drží eskáčko stoprocentní bilanci, ať už se hraje doma, nebo venku. Výsledkem je posun už na třetí příčku tabulky druhé
nejvyšší soutěže! A narůstá i počet vstřelených branek a na obzoru je také střelec, byť se nejedná o vyloženého forvarda.

Prostějov (tok) – Je téměř jisté, že do
konce podzimní části budou nejen
fotbalová utkání bez diváků. Kluby
proto nabízejí aspoň přímé přenosy,
protože při vší úctě sledování textových onlajnů nedává přece jen
komplexní obrázek o dění na hřišti.
Většina klubů vysílá jen obrazový
přenos, v sobotu z utkání v Chrudimi
nechyběl ani komentář. Pravda sice
amatérský, komentátor se však své
role zhostil svědomitě, připravil si
řádně podklady a leckterá televize by
po něm mohla sáhnout.

Kvalitní stream
z Chrudimi

yy V novém týmu je vysoce konkurenční prostředí a do základní
sestavy není snadné naskočit. V posledních dvou zápasech se vám to
podařilo, takže spokojenost?

Tomáš KALÁB

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

„Musel jsem si počkat na svoji šanci.
Beru to jako jakési ponaučení a určitý
posun ve svém fotbalovém životě. Tým
máme vyrovnaný a hrát může v podstatě
kdokoli, jednotlivé posty jsou zdvojené.
Trenér se rozhodne podle toho, kdo má
aktuálně větší formu. Na mě to teď dvě
kola po sobě padlo, obě jsme zvládli vítězně, snad to tak bude pokračovat dál.
Za mě je priorita týmový výkon, přát si
jeden druhému a vyhrávat jako tým.“
yy Ve Vlašimi jste zleva hodně podporoval útok, což se vám nakonec

vyrovnávací branku. Jsem rád, že i přes
vyrovnání jsme schopni zápas dotáhnout do vítězného konce. To nás
může povzbudit do dalších zápasů.“
yy Čekají vás ještě dva nahuštěné
týdny vždy se dvěma zápasy, vzhledem k náročným tréninkům by to
asi neměl být pro hráče problém?
„Víte, všechno zlé bývá pro něco dobré, a já myslím, že nám tato druhá vynucená pauza spíše pomohla. Tým se
více stmelil, na hřišti o sobě víme a každý ví, co má pro tým udělat. Poctivě
jsme potrénovali. Po velké obměně
kádru v létě museli fanoušci počítat
s tím, že sehrání bude chvíli trvat a výsledky se nedostaví hned. Teď jsme na
dobré cestě udržet se v horní polovině
tabulky a uvidíme, na kterém místě
nás zastihne konec podzimu.“

Foto: Josef Popelka
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ZÁPASU

Î®VOR

„V Chrudimi je to vždy těžký zápas, hodně bojovný, domácí hráli spoustu soubojů. Myslím si, že
jsme se s tím popasovali docela dobře, kluci utkání odmakali neuvěřitelně, jsme trochu na takové
vlně, doufám, že se na ní povezeme co nejdéle. Stálo při nás i tolik potřebné štěstí, v prvním poločase
byla před korejským útočníkem úplně prázdná branka. Jak všichni říkají, konečně jsme možná našli
střelce. Lze jen doufat, že jsme se trochu rozstříleli a naše výsledky nebudou typu 0:0 nebo 0:1 a bude
to v tomto smyslu trochu zajímavější. Vítězná branka padla po našem obranném rohu, kdy jsme
odhlavičkovali míč, zhostil se jej hráč na půlící čáře. Všiml jsem si, že Dan Bialek tak nějak sprintoval
naslepo k bráně, kde to výborně udělal David Jurásek, udělal kličku a nahrál, takže to bylo do prázdné branky. Z velké části to byl právě Juráskův gól. Chrudim hru po vstřelené brance hodně otevřela,
byla to její velká chyba. V úterý ve Vlašimi byl podobný průběh utkání jako v Chrudimi, také hodně
bojovný. První poločas jsme vedli, pak jsme dostali po přestávce brzy gól, i tak jsme zápas dokázali
překlopit na naši stranu, což nebylo vůbec jednoduché.“
Filip MUCHA,
kapitán 1.SK Prostějov

aneb pohledem filipa muchy

POHLEDEM KAPITÁNA
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Chrudimský stoper toho má v sedmadvaceti
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Hráčem uplynulého týdne byl jednoznačně krajní
záložník, který se hned třikrát zapsal do střelecké listiny.
Ke dvěma brankám ve Vlašimi přidal důležitý úvodní gól
v Chrudimi a rázem se tak stal střelcem prostějovského
klubu. Svými rychlostními parametry má šanci svoje
statistiky v tomto směru ještě vylepšit. Navíc si věří
a prokázal fotbalové myšlení a schopnost rychlého
rozhodování.

JAKUB MATOUŠEK

TÝDNE PODLE
HRÁČVEČERNÍKU
VÍTĚZNÁ ŠŇŮRA ESKÁČKA. VENKU
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sport a politika
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racionalitě a nejsou skrytým dotováním sportovních klubů a společnosti přítele primátora Prostějova,“
rýpl si ve svém návrhu na zrušení
marketingových smluv Martin Hájek (Na rovinu!), který uzavírání
těchto smluv a toku peněz z městské
pokladny sportovním klubům považuje navíc za protiprávní. „Jinými
slovy, za situace, kdy Česká republika nezažívá příznivé časy, řada lidí
přišla o zaměstnání či o živnost,
státní instituce i samosprávy se snaží
šetřit, by bylo nemorální vynakládat
jakékoliv prostředky na marketing,
natož za fiktivní služby. Ano, fiktivní!
Náš názor vychází z přetrvávajících
pochybností o smysluplnosti těchto
marketingových smluv. Adekvátnost

a zastání našli také u druhé poloviny
opozičních zastupitelů. „Zkuste, pane
primátore, zrušit podporu sportu pomocí marketingových smluv. Uvidíte,
jaké politické body byste získal. A ti,
co toto zrušení tady navrhují, by se
už nikdy do zastupitelstva nedostali,
lidé by je již nezvolili! Skončil by to-

UVTCPC

očekávali,“ poznamenal opoziční
zastupitel František Fröml (Změna pro Prostějov). „Vím, že toto
přesně běželo éterem, že kraj něco
sliboval. Nevím, kdo co sliboval,
ale zjevné je pouze to, že částka
osmi milionů korun byla vrcholem, na co jsme v případě dotací
z Olomouckého kraje mohli dosáhnout. Byly nám schváleny miliony dva a zaplaťpánbůh za to,“
konstatoval suše primátor František Jura (ANO 2011).
Drtivou většinou hlasů pak zastupitelstvo
dvoumilionovou
dotaci na dostavbu hokejových
šaten z fondů Olomouckého kraje přijalo.
(mik)

PROSTĚJOV Mnozí fotbaloví fanoušci si zcela jistě ještě pamatují
katastrofální stav fotbalových tréninkových hřišť vedle Sportcentra DDM
v Olympijské ulici. Na jednom z nich
trénovali malí žáčci donedávna ještě
na škváře... To vše se ale v posledních
letech notně změnilo a vyrůstá zde
špičkový areál. Na to jsou ale samozřejmě zapotřebí peníze.
Fotbalový 1.SK Prostějov tak požádal
město o dotaci potřebnou na dokončení nového travnatého hřiště s umělým
povrchem ve výši 3,4 milionu korun.
„Stavba má být dokončena do závěru
letošního roku a významnou měrou je
financována z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a také ze
zdrojů Olomouckého kraje. Žádaná dotace z městského rozpočtu pak dokryje

zbývající náklady,“ objasnil prostějovský
primátor František Jura (ANO), který je
zároveň předsedou 1.SK Prostějov a před
hlasováním o schválení dotace nahlásil
v souladu s jednacím řádem zastupitelstva možný střet zájmů.

přijdou o sport? A kolik to bude naši
společnost stát v dlouhodobé perspektivě? O pozitivním vlivu sportu na naši
mládež i na celou společnost se přece
nemusíme přesvědčovat, ten je prokázaný. Marketingové smlouvy vyjadřují
vůli našeho města podporovat hrdě
naše sportovce a stát za nimi. Chápu,
že je dnes těžká doba, ale kdy jindy
bychom v rámci možností měli pomáhat? Ano, určitě platí, že výše těchto
smluv musí být a bude nižší. Úplně je
zrušit je ale nesmysl.“
yy Proč byl stažen bod ohledně mimořádného členského příspěvku
Národnímu sportovnímu centru?

tu objektivní ztráty. V NSC neproběhly nasmlouvané akce a soustředění mládežnických reprezentací.
To je prostě fakt. Budeme se k tomu
muset jako jeden ze společníků postavit.“
yy Rada má nyní v úterý projednávat dotace sportovním klubům. Je
jasné, že peněz bude všude méně,
i v městské pokladně, na druhou
stranu právě v krizové situaci by
měla veřejná služba pomoci odvrátit katastrofy typu odlivu mládeže
od sportu, či dokonce zrušení profi
sportu, což už Prostějov zažil jak ve
fotbale, tak i v hokeji...

snížili o patnáct procent oproti loňskému roku. Sport prostě do naší společnosti a našeho města patří. I covid
jednou musí skončit a my se vrátíme
k normálnímu životu. Musíme všechny kluby podržet a pomoci. Znovu
říkám nejen sport, ale všechny oblasti
spolkové činnosti.“
yy Máte zprávy z klubů, jak se se
situací perou a jestli někomu hrozí
zánik?
„Situace je opravdu kritická. Věřím, že
pomůže i kraj a stát. Jinak budeme mít
obrovský problém se sportující mládeží
ve všech oblastech, platí to pro vrcholový, výkonnostní i amatérský sport.“

>>>pokračování ze strany 15 asi skončí oněch osm stovek dětí, které „Došlo bohužel k chybnému výpoč- „Objem financí na tento program jsme
yy Na přetřes přišly i marketingové
smlouvy. Vy jste jejich zastáncem,
proč?
„Snažíme se pomáhat všude. Nejen
sportu, ale také například sociálním
institucím, kulturním projektům a podobně. Sport je podle mě v kritické
situaci. Bohužel řada našich zastupitelů se v této problematice vůbec neorientuje. Nechápe, že profesionální
sport je jednoznačně propojen i se
sportující mládeží. Bez nejvyšších soutěží dospělých nemáte střediska mládeže, potom nemáte logicky kvalitní
trenéry pro mládež… Je to stejné pro
hokej, fotbal, basketbal, volejbal. Kde
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Rekonstruovaný areál bude primárně
využíván mládežnickými družstvy Sportovního střediska mládeže a Sportovního centra mládeže klubu 1.SK Prostějov.
Volnou kapacitu areálu bude využívat ZŠ
E. Valenty pro rozšířenou výuku tělesné
výchovy a dále fotbalové kluby z Prostějova a okolí. Areál není určen a nebude
využíván pro pořádání zápasů profesionálních fotbalových soutěží,“ upřesnil
smysl stavební investice Jiří Rozehnal
(ANO 2011), náměstek primátora, který byl zároveň předkladatelem návrhu na
schválení dotace.
Přestože někteří opoziční zastupitelé
použili ve svých komentářích několik
štiplavých poznámek na adresu primátora, který je zároveň šéfem prostějovského
fotbalového klubu, drtivá většina zastupitelů tuto dotaci schválila.
(mik)

NAVŠTIVTE NEJCTENEJŠÍ
PROSTEJOVSKÝ WEB

„Cílem rekonstrukce hřiště je zlepšení
funkčnosti, odstranění hygienických,
provozních a estetických nedostatků stávajícího hřiště. Dojde tak ke zkvalitnění
a rozšíření nabídky služeb a efektivnějšímu využití sportovních ploch hřiště.

Zdroj: Magistrát města Prostějova

finance pro nové hřiště u sportcentra ddm v olympijské ulici
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PROSTĚJOV Výstavba hokejových šaten za zimním stadionem v Prostějově je i nyní v plném proudu. Investice města
za bezmála 90 milionů korun
s přispěním dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 40 milionů
korun se pomalu, ale jistě chýlí
ke konci.
Zastupitelé měli ve středu ještě povinnost odsouhlasit přijetí
další dotace, tentokrát z Olomouckého kraje ve výši dvou
milionů korun. „Olomoucký
kraj nám původně slíbil dotaci
osmi milionů korun, takže toto
je částka mnohem nižší, než jsme

dotaci na hokejové šatny

u Sportcentra pro fotbalovou mládež

2

Foto: Michal Kadlec

O návrhu opozičního hnutí Na rovinu! zastupitelstvo hlasovalo. Pro
zrušení marketingových smluv však
zvedla ruce pouze jedenáctka z řad
opozice! Naopak většina byla pro zachování podpory, o níž bude již zítra,
tj. v úterý 24. listopadu, jednat Rada
statutárního města Prostějova.

Městopřijalokrajskou Prostějov dofinancuje výstavbu nového hřiště
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tiž hokej i fotbal, o ostatních sportech
ani nemluvě,“ nechal se slyšet Jaroslav
Šlambor (KSČM). „Stávající systém
podpory je v souladu s mezinárodními smlouvami a nařízením Evropské
unie. De facto na její zadání před lety
vše vzniklo,“ doplnil prostějovský
František Jura (ANO 2011).

1RGP÷\ÊEJFQURQTVWUGPC\CUVWRKVGNUVXWDQWąNKX÷FKUMWVQXCNQ
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plnění z marketingových smluv je
klíčová jak pro posouzení skutečné
povahy těchto právních jednání, tak
zda se nejedná o skryté dotování
sportovních klubů a zda dochází ke
správě majetku města s péčí řádného
hospodáře, či dokonce, zda nejsou
naplněny znaky trestného činu,“
uvedl za klub zastupitelů hnutí Na
rovinu! Hájek. V jím podepsaném
návrhu požaduje okamžité ukončení
dotování sportovních klubů formou
marketingových smluv, stejně jako
ukončení marketingové spolupráce
se společností TK PLUS.
Vedení města ale na marketingových
smlouvách se sportovními oddíly
v Prostějově na vrcholové úrovni
nevidí nic protiprávního. „Díky obrovské propagaci našeho města je
o nás slyšet a vidět po celé republice,
hráči nosí loga města na dresech, loga
se objevují hojně i na sportovištích.
Podpora vrcholového sportu je nutná, jinak by v našem městě, obzvláště v této těžké době zanikl,“ míní Jiří
Pospíšil (PéVéčko), první náměstek
prostějovského primátora.
K podobným názorů se klonili ve středu i ostatní členové vedení magistrátu

%*%'6'5+1$,'&0#62Ą'&2.#60¦"

Během středečního jednání zastupitelstva se na toto téma rozvinula
emotivní diskuse. „Na základě marketingových smluv, které statutární
město Prostějov uzavřelo od roku
2010, si dovoluji vyslovit určitou
pochybnost o účelnosti, efektivitě
a smysluplnosti takto vynakládaných peněz. Zejména si kladu otázku, zda sjednané částky odpovídají
tržním podmínkám, ekonomické

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV
V Už několik let uzavírá magistrát takzvané marketingové smlouvy se sportovními kluby v Prostějově, které
jsou na profesionální bázi a hrají nejvyšší republikové soutěže. Do hokeje, kopané, basketbalu, tenisu či volejbalu tak
plynuly během minulých let z městské pokladny desítky milionů korun. Za ně se kluby zavázaly propagovat město při
mistrovských utkáních formou reklamy. Část opozice v prostějovském zastupitelstvu ale takové financování sportovních klubů odmítá a považuje ho za protiprávní. Jenže na
základě nařízení Evropské unie je právě opak pravdou.
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fotbal
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původní zpravodajství
pro Večerník
Michal SOBECKÝ a Jan FREHAR
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Rychlá podzimní pauza zjevně nepřišla vhod žádnému sportovci.
Nejméně však těm, kterým se dařilo a kteří zažívali navíc průlomovou sezónu. Mezi takové patří napříkald obránce Kostelce na Hané
Jakub Pavlíček. V osmnácti letech
se totiž natrvalo prosadil do kádru

„áčka“, zasáhl hned do devíti zápaKALÁB
sů aTomáš
v průměru
v nich trávil zhruba
50 minut.
yy Jak hodnotíte podzim Kostelce
na Hané? Jste s průběhem spokojený?
„Podzim je z mého pohledu velice
vydařený. Ano jsem s ním spokojený,

Foto: www.fotbalcechovice.cz

těší středopolaře

z pěti branek si připsal záložník Jakub
Matoušek. Se čtyřmi zásahy tak vede
tuto důležitou statistiku, za ním je se
dvěma brankami jeho jmenovec Kopřiva. Z hráčů, kteří vstřelili po jedné
brance, jsou hned čtyři obránci, a sice
Bala, Bialek, Sečkář a Machynek, což je
velice pozitivní zjištění z hlediska univerzálnosti jednotlivých hráčů.
Po jednoznačně zatím letos nejslabším Vyšehradě a průměrných týmech
Vlašimi a Chrudimi čeká eskáčko na
domácím hřišti kvalitou silnější Ústí
nad Labem. Výkop domácího utkání
je ve středu 25. listopadu naplánovaný
na 13:30 hodin, tudíž z brzké hodiny
ve všedním dni je jasné, že se hraje bez
diváků. Stream bystě měli možnost vidět přes klubové stránky www.1skprostejov.cz. O víkendu pak čeká svěřence
kouče Šustra ještě náročnější prověrka
a to sobotní souboje na trávníku lídra
soutěže v Hradci Králové. I tento zápas má stanovený začátek na 13.30
hodin.

Foto: www.mfkchrudim.cz

SE DAŘÍ!

www.vecernikpv.cz

Ústeckou Armu potkalo eskáčko na
jaře ještě v době „předcovidové“. Na
počátku března v prvním ligovém
utkání pod novým trenérem remizovali Hanáci doma 1:1, když na úvodní
gól Šteigla z první půle reagoval po
změně stran ústecký Brak. Z tehdejší
sestavy domácích zbyla dnes přesně
polovina.
Ústí nad Labem po odchodu trenéra
Křečka do Jihlavy angažovala zdejšího rodáka, známou postavu ligových
trávníků, bývalého defenzivního
hráče Sparty, Liberce, CSKA Moskva, Chelsea, Birminghamu, Celticu,
Samary, Zaragozy a Alavésu Jiřího
Jarošíka. První dva zápasy sezóny se
příliš nevyvedly, zvláště porážka 2:5 ve

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV Hodně těžkou kombinaci soupeřů určil los pro nadcházející týden, vyplněný v tomto
kalendářním roce takřka tradičně
dvěma zápasy. Ve středu přijede do
Prostějova tým až z dalekého severu Čech, o víkendu v rámci desátého kola vyjede eskáčko na nejvíce
horkou půdu lídra tabulky z Hradce
Králové. Shodou okolností se oba
nastávající soupeři prostějovských
fotbalistů potkali o víkendu, kdy
„Votroci“ doma vyhráli jednoznačně 5:1, i když dlouho to na takovou
„nakládačku“ nevypadalo.
Vlašimi, pak přišly výhry nad Jihlavou,
Táborskem či Vyšehradem, potěšila
určitě také výhra nad žižkovskou Viktorkou. Se čtrnácti body se Ústí drží
na čtvrté příčce tabulky.
V sobotu nastoupili Jarošíkovi svěřenci ve složení Tvrdoň – Hudec, Brak,
M. Bílek, J. Peterka – Písačka (77.
Chodora), Prošek, Bazal (77. Cantin),
Emmer (66. Miskovič) – Čičovský
(66. Koubek), Kušej.
S Hradcem Králové nemá Prostějov
za minulou sezónu vůbec špatnou bilanci. Východočeši pod vedením trenéra Zdenko Frťaly by se v této sezóně
rádi konečně protáhli zpět do nejvyšší
soutěže, čtyři sezóny ve druhé lize je
už přece jen na „Votroky“ hodně. Že
to myslí pod „Lízátky“ vážně, svědčí
fakt, že zatím ještě neprohráli, body za

dvě remízy ztratili překvapivě s Vyšehradem a Táborskem. Na posledním
vítězném utkání se podíleli Ottmar –
Mejdr, Donát, Král (88. F. Novotný),
Urma – Soukeník, Kodeš, Záviška,
Kateřiňák (77. Samko) – Vlkanova
(88. Leibl), Prekop (85. Šípek). Známého střelce Adama Vlkanovu v zatímní bilanci ještě trumfnul slovenský
forvard Erik Prekop se čtyřmi brankami.
„Máme doma Ústí nad Labem, pak jedeme do Hradce a Líšně, po sedmém
kole to byly první tři týmy. Pro nás je
důležité, že jsme zvládli poslední zápasy a teď si to s těmi papírově nejsilnějšími týmy můžeme rozdat, hrát trochu
s čistou hlavou a může se stát cokoli,“
poznamenal k třem nastávajícím utkáním brankář eskáčka Filip Mucha.

vs

Doma Ústí nad Labem
a pak lídr z Hradce Králové
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0Ui]HN±9HQFO)RIDQD+ODYVD ěH]QtþHN/iWDO 
± 0XåtN .HVQHU 9HUQHU %UHGD  .ULãWRI  6RNRO ±
5\ELþND.DQJKMRQ
7UHQpU-DURVODY9HVHOê

1

%ODQVNR±+UDGHF.UiORYp  3URVWčMRY²
ÓVWtQ/7ĜLQHF±7iERUVNR/tãHĖ±9\ãHKUDG
9DUQVGRUI ± äLåNRY 'XNOD 3UDKD ± &KUXGLP
9ODãLP±-LKODYD
 NROR VRERWD  OLVWRSDGX  KR
din:
ÒVWt Q/ ± 7ĜLQHF -LKODYD ± 9DUQVGRUI äLåNRY
± 'XNOD 3UDKD &KUXGLP ± %ODQVNR 7iERUVNR
± /tãHĖ 9\ãHKUDG ± 9ODãLP +U .UiORYp ²
3URVWčMRY
)25781$1É52'1Ì/,*$².2/2

Branky:  %DWLRMD  8UEDQHF 
=RXEHOH±0iOHN SHQ 5R]KRGÿt.D
UHO+UXEHãVW±3HþHQND5DWDMRYiå.

þLÿNRY - LtñHç

Branky:3UHNRS8UPD=iYLãND
3UHNRS6DPNR±3tVDþND5R]KRGÿt
'XEUDYVNê±.XEU$QWRQtþHNå..RGHã
-.UiO8UPD±-3HWHUND+X
GHF0LVNRYLþDiváci:

HU. KUiORYp - ÔVWt QL 5:1 (1:0) NRORVWĝHGDOLVWRSDGXKRGLQ

,+êEO*iþDiváci:

 äLåNRY
 3URVWčMRY
 /tãHĖ
 ÒVWtQDG/DEHP
TiERUVNR - VDUQVGRUI 1:2 (0:0)  9ODãLP
 'XNOD3UDKD
Branky:ýDSHN±âLPRQ5XGQ\W  &KUXGLP
VN\\5R]KRGÿt3HWĜtN±0LNHVND0RMåtãå. 66.  9DUQVGRUI
6FKUDPKDXVHU 7$% Diváci:
 %ODQVNR
V\ñHKUDG - TíLQHF
0:2 (0:1)  -LKODYD
Branky:  -DYĤUHN SHQ   6WiĖD  7iERUVNR
5R]KRGÿtýHUQê±+RN1RYiNå.$OH[  7ĜLQHF
DQGUâDQGHUD-DQXãND±59DQČN  9\ãHKUDG

Branky:$UUR\R±äiN6XNXS.DQLD
.DQLD5R]KRGÿt2QGĜHM&LHVODU±5DGHN.RWtN
5DGLP'UHVOHUå.âWHIiQHN±âWUEiN
/DKRGQêDiváci:

JLKODYD - BODQVNR

YtFH Y KODYQtP NXSyQX Diváci:
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(

CKUXGLP - PURVWĨMRY

8. kolo:

1:3 Diváci: 53.

0XOHPH±6LOQê0iOHN%HGQiĜ

)25781$1É52'1Ì/,*$

3

YtFH Y KODYQtP NXSyQX VODñLP - DXNOD PUDKD1:0 (1:0)

VODñLP - PURVWĨMRY

Dohrávka 4. kola:
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Branky:=XNDO±0DWRXãHN6HþNiĜ
5R]KRGÿt +DQRXVHN ± 9iĖD âLPiþHN åOXWp NDUW\ 
%URXNDOýHUYHQND±0DWRXãHN.RSĜLYD=LNO
2PDOH%UpGD%H]GLYiNĤ
6HVWDYD3URVWčMRYD
6HVWDYD9ODäLPL
ěHKiN ±6YiWD  -DQGD  %URXNDO =XNDO 6YRERGD %UpGD ± âPHK\O %DOD %LDOHN 6HþNiĜ  6WĜtå 
±9UiQD%OHFKD3UĤFKD =LQKDVRYLü 'LDV )LU ±0DWRXãHN 3tFKDO 2PDOH.RSĜLYD/DQJHU
6SiþLO -XUiVHN âWHLJO ±5ROLQF =LNO 
EDFKHU ±.R]HOýHUYHQND
7UHQpU3DYHOâXVWU
7UHQpU'DQLHOâPHMNDO

1

)&6HOOLHU %HOORW9ODäLP²6.3URVWčMRY

)25781$1É52'1Ì/,*$²'2+5É9.$.2/$

yy Příprava nebyla ideální, ale
start do soutěže vyšel výborně.
Čím to?
„Těžko říct. Určitě to hodně ovlivnila situace, kdy nikdo nevěděl,
zda se podzim po zrušeném jaru
rozběhne. Navíc nám z dorostu
vyšlo pár mladých kluků, přišlo
také pár posil, tak chvíli trvalo,
než jsme se sehráli a dali nějak
dohromady, ale stihli jsme to do
startu soutěže.“
yy Jaká je parta v Určicích? A zapadly do ní i nové posily Štěpánek
se Sohlichem?
„Parta je tu skvělá. Většina kluků si
prošla mládežnickými kategoriemi,

ale je škoda, že nás covid nenechal
dohrát celou podzimní část.“
yy Překvapilo vás šesté místo?
„Vcelku ano, ale kdybychom neztratili
zbytečné body, mohli jsme být výš.“
yy Je nějaký zápas, který vás obzvlášť mrzí?
„Ano, ten se Slavonínem, protože jsme
hráli doma s týmem, který se pohyboval v nižší části tabulky. Měli jsme získat
body.“
yy Pro vás je to první sezóna, kdy
pravidelně nastupujete za muže.
Byl jste nervózní?
„Ze začátku hodně, ale vše se zlomilo,
když jsem odehrál první celé utkání.“
yy Teď vám ale nový trenér dával
poměrně dost prostoru. Jak jste se
cítil?
„Díky častému nastupování to ze mě
opadlo. A taky mě podpořila hodně

šatna, kde máme skvělý kolektiv. Cítím
se skvěle.“
yy Pomáhá v kolektivu, že v týmu
nejsou velké věkové rozdíly a že většina z vás je z Kostelce nebo z blízkého okolí?
„Nejspíš to taky hraje menší roli, ale
jelikož jsem v Kostelci odmalička,
tak znám všechny, se všemi vycházím dobře. A ano, s většinou jsem
hrál i v nižších kategoriích. Takže za
mě je to skvělá parta.“
yy Jak prožíváte koronavirové období? A máte recept na to, jak se držet v kondici?
„Je to těžké... Většina areálů je zavřená a není toho zrovna moc co
dělat. Recept mám, poslední dobou jsem si oblíbil jízdu na kole.
A asi nejlepší na udržení kondice
je běhání.“

őtNi3DYOtĀHN
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tek podzimu vyladili výborně a byli
jsme připraveni na ostrý start.“
yy Jak hodnotíte nový trávník na
domácí půdě? A pomohl k bodům
i návrat na vlastní hřiště?
„Trávník je perfektní, lepší hřiště
má snad jen Sigma, co se týče Olomouckého kraje. Upřímně řečeno,
myslím, že doma jsme těch bodů
moc neuhráli, což by se dalo brát
jako ztráta, na které musíme do jara
zapracovat, takže asi moc nepomohl.“
yy Nyní zase není možné ani trénovat, jak se udržujete v kondici?
„Tak, jak je povoleno. (hořký úsměv)
Jednou či dvakrát týdně si jdu zaběhat, občas si doma zacvičím. Není to
úplně optimální. Už se těším, až se
zase jako tým sejdeme na hřišti.“

Statistiky FC Kostelec na Hané:

takový rozdíl, když trenér
chybí, nebo jde o náhodu?
„To, kdybych věděl… Nechci
nijak snižovat kvalitu asistentů, ale je pravda, že trenér
nás vždy dokáže obrovsky
namotivovat. Když je zároveň na hřišti, tak nám pomůže
svou kvalitou, co se týče standardek, taktických pokynů
apod. Když chybí, je rozdíl ve
Foto: Facebook výkonech patrný.“
yy Jak složité bylo vrátit se
takže se známe delší dobu. Radek s
do dřívější formy po odpísLukášem zapadli perfektně. Přesně kaném jaru?
tyhle typy jsme potřebovali. Na hřiš- „Osobně jsem se snažil udržovat
ti nám obrovsky pomáhají.“
i přes nastalou krizi. Samozřejmě
yy Stejně jako loni na podzim není to ideální. Je to pořád bez míče,
chyběl určitou dobu kouč Koby- takže se člověk musí víc přemlouvat.
lík a nedařilo se. Je to opravdu Myslím si ale, že formu jsme na začá-

nedosáhl. Naproti tomu hostům vyšel
úvod zápasu naprosto ideálně. Po pěti
minutách potáhl míč po levé straně
Jurásek, přihrál pod sebe Zapletalovi,
jeho tečovaná střela zamířila doprava
k Matouškovi, který lehkou tečí přesně
k tyči Mrázkovy branky otevřel skóre
utkání – 0:1. A právě Matoušek se po
chvíli znovu dostával do slibné pozice,
šlápl ale na balón a Kopřivova střela
nebyla dostatečně přesná. Stejně se
dá charakterizovat i Hlavsova střela na
druhé straně z poněkud krkolomné pozice. Přesnější nebyl ani po rohu Sokol.
Největší šance domácích na vyrovnání přišla v sedmadvacáté minutě. Mužík odcentroval zprava napříč malým
vápnem a Kang-hjon na zadní tyči míč

sklepl jen mimo branku. Tentýž hráč
vzápětí pálil po skrumáži, tečovaná
střela skončila opět mimo. Na druhé
straně po volném kopu Spáčil nevyzrál na Mrázka. Ze stejné situace centroval Breda na Kang-hjona, ten opět
nebyl dostatečně přesný.
Úvodní pětiminutovka druhé půle patřila Hanákům. Zikl z dobré pozice netrefil
branku a Juráskův centr Mrázek vytěsnil
na roh. Na opačné straně nikdo nevyužil
přízemní centr Mužíka ani dva následné
přímé kopy. Až před uplynutím hodiny
hry Rybička dlouhou přihrávku ihned
posunul na Mužíka, který sám před
brankářem Muchou nezaváhal – 1:1.
Rybička hned po pár minutách
úspěšný nebyl a přišel trest. Domá-

cím nevyšel další z mnoha rohových
kopů, dlouhý nákop dopředu si zpracoval Jurásek a přes snahu obránců
posunul míč na dobíhajícího Bialka, který měl před sebou odkrytou
branku – 1:2. Vzápětí po ponechané
výhodě se Matoušek kličkou zbavil
Mrázka, z ostrého úhlu však mířil jen
do tyče.
K navýšení skóre mělo eskáčko i další
příležitosti. Jurásek posunul míč na
střídajícího Píchala, ten ale tváří v tvář
Mrázkovi efektivně nezakončil. Deset
minut před koncem po dalším brejku
nabídl Rolinc zakončení Kopřivovi,
míč z jeho kopačky mezi tři tyče nezamířil. A tak se zápas už jen takticky dohrával.
(tok)

Pavel ŠUSTR – 1.SK Prostìjov:
„Viděli jsme otevřený fotbal z obou stran, oba týmy předvedly podobný výkon. Bylo
to o tom, kdo dokáže dát branky, a my jsme byli, troufnu si říct, úspěšnější tím, že jsme
dvě šance, které jsme měli, proměnili. Na můj vkus jsme ztráceli spoustu míčů, zbytečně
jsme faulovali, dali jsme domácím spoustu standardních situací a oni nás z toho málem
potrestali. Určitě je to velmi cenné vítězství. Neřekl bych ovšem, že jsme byli vyloženě
lepším týmem.“

Jaroslav VESELÝ - MFK Chrudim:
„Musím říci, že jsem přesně takové utkání očekával. Měli jsme respekt ze hry Prostějova,
je to nepříjemný protivník, který se aktuálně veze na vlně dobrých výsledků i hry. Přes to
všechno si myslím, že jsme dnes ztratili body, minimálně bod. Strašně mě mrzí, z čeho jsme
dostali góly, byly to situace, o kterých jsme celý týden mluvili, které jsme vidět nechtěli.
Nechat si doma dát dva góly z brejku, jeden po zbytečné ztrátě, po špatné komunikaci
a postavení ve vápně, a druhý gól po naší útočné standardce, to jsme za mě blázni. Dnes, co
mohlo, šlo proti nám. Šance, které jsme měli, jsme neproměnili. Neúspěch bych ale hledal
v tom, že doma nemůžeme dostat takové dva góly.“

Pozápasové hodnocení trenérù

yy Prostějov stoupá tabulkou, podařily se mu i oba venkovní zápasy v minulém týdnu. Co stojí za zlepšenými
výkony?
„Těch aspektů je více. Samozřejmě jsme
delší dobu pohromadě, takže některé
věci si více a více sedají. Kluci dobře pracují, dávají do zápasů všechno a těmi vý-

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

kony jdou naproti výsledkům. To je asi
hlavní aspekt. Dále se klukům zvedlo po
výhře v Jihlavě sebevědomí a v zápasech
je to vidět. Hlavní aspekt je ale ochota
a vůle pracovat na sobě.
yyAsi jste spokojený…
„Určitě je to příjemné, že se drápeme pomaličku někam nahoru, ale pořád se na
to dívám z pohledu výkonů, toho, jaký
fotbal předvádíme. A je před námi ještě
spousta zápasů, než abychom situaci
hodnotili jako celek.“
yy Utkání ve Vlašimi i v Chrudimi
měla do určité míry podobný průběh. Dostali jste se do vedení, soupeř

PROSTĚJOV Skákat při pohledu na tabulku Fortuna:Národní
ligy do vzduchu? Fotbaloví fanoušci z Prostějova k tomu mají
po hodně dlouhé době důvod. Eskáčko totiž dokázalo po koronavirové pauze zapnout na vyšší obrátky. A bodové zisky tomu
odpovídají. Ze všech zápasů po pauze vydolovali svěřenci kouče
Šustra plný počet bodů, což je katapultovalo na krásné třetí místo.
Trenér týmu Pavel Šustr (na snímku) však zůstává nadále nohama
na zemi a je tím posledním, kdo by jásal, když ještě není dohráno.

vyrovnal a museli jste výsledek překlopit zpět na vaši stranu. Svědčí to
o určité vnitřní síle týmu?
„Určitě to naznačuje, že se kluci jakoby
nepoloží z toho, že většinu zápasu vedou
a pak dostanou gól na 1:1. Pracují pořád
dál a hrají, nebojí se toho, co by se mohlo
stát. Ale samozřejmě branky jsou pořád o tom, že občas uděláme ne možná
hloupou chybu, ale takové naivní věci,
které odstraňujeme v obranné fázi, ale
zatím se toho nejsme schopni vyvarovat.
Takže samozřejmě každý inkasovaný
gól si ukážeme, rozebereme si všechno
a snažíme se to zdokonalovat. Hlavně
v obranné fázi.“
yyMluvíte o naivní hře. Souvisí s tím
to, že má Prostějov mladý tým?
„Pochopitelně. Někdy jsou kluci trochu zbrklí v bránění. Uděláme třeba

standardky, co nemusíme, vyběhneme
někam, kam nemáme. Teď jsme dostali ve Vlašimi gól po standardní situaci,
protože tam byl odskočený hráč, což by
se nám nemělo stávat. Může to tím tedy
být, ale úplně bych na to nesváděl.“
yy Hodně točíte sestavou, někteří
hráči se ale, zdá se, stávají stálicemi.
Je už třeba některý, kdo by měl téměř
jistou sestavu?
„Bialek třeba dva zápasy zpátky v Jihlavě nehrál. Alda Schuster byl pozitivní
na covid-19, takže vypadl ze sestavy.
Ale není to o tom, že bych míchal sestavou záměrně a bezmyšlenkovitě. Kluci
všichni vědí, že je to nastavené tak, že se
dívám celý týden, jak pracují. A jistou
sestavu nemá nikdo, ani na sto ani na
sedmdesát procent. Prostě když by se
mi zdálo, že k něčemu přistupuje laxně

nebo nechce pracovat, tak prostě hrát
nebude. Dívám se tedy, jak kluci vypadají, jak se jim daří, v jaké jsou pohodě.
A na základě toho se rozhoduji, co by
bylo pro tým nejlepší.“
yy Eskáčko se trvale potýká s nízkou
produktivitou, nedaří se mu najít
střelce. Našlo ho nyní v Matouškovi,
který má na kontě čerstvě čtyři góly?
(zamyslí se) „Byl bych rád, kdyby jo, pokud by se mu i nadále dařilo, protože on
se do těch šancí umí dostat. Stejně tak
bych to přál ostatním, středním útočníkům, levákům, aby se začali častěji
prosazovat. Ale to souvisí se hrou celého týmu: kolik dostaneme centrů do
vápna, kolik dokážeme dobře vykombinovat. A pak je to i o tom, jestli toho
střelce máte, protože někdy stačí dostat
do vápna míč jeden a ten takzvaný stře-

Foto: Josef Popelka

lec to umí proměnit. To si myslím, že
nikoho takového v týmu ještě nemáme.
Ale pracujeme na tom, dá se říct, skoro
každý den. Abychom ty kluky posouvali pořád dál.“
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CHRUDIM, PROSTĚJOV Po koronavirové pauze stoupají prostějovští
fotbalisté tabulkou a aktuálně dosáhli
už třetí pozice. Po vítězství ve Vlašimi
bodovali i v rámci 8.- kola Fortuna:Národní ligy na východě Čech v Chrudimi, kde Matoušek začal tam, kde ve
Vlašimi skončil. Rychlý gól ovšem neznamenal, že by domácí neměli v první půli územní převahu, byli blízko vyrovnání. To se jim nakonec povedlo až
po změně stran, jenže o zisku tří bodů
rozhodl ukázkový brejk po odvráceném rohovém kopu, který netradičně
zakončil stoper Bialek.
Hned v úvodu sobotního mače se
blýskl dobrým centrem Korejec Kang-hjon, Mužík na zadní tyči na míč ale

Určic Michaela
Bureše
Eskáčko ve Vlašimi trestalo
chyby domácích
Čtvrtá výhra za sebou. V Chrudimi rozhodl rychlý brejk

URČICE Do letošní sezóny vletěli hráči Určic jako
velká voda a příjemně překvapili. Konečně se
také s radostí vrátili na nově položený trávník
ve svém areálu, kde nehráli více než rok. Po
prvních zápasech však přišla menší krize.
Mužstvo tvořeno velmi mladým jádrem však
může být i tak s podzimním účinkováním
spokojeno a do budoucna věří v ještě
lepší zítřky. Po předčasně ukončené
podzimní části se svěřil se svými
pocity určický záložník Michael
Bureš (na snímku).

podzimu vyladili výborně,“

Å6QHUYR]LWRXPLSRPRKODVNYěOiSDUWD´
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připravuje takticky a je neuvěřitelně
připravený na každého soupeře. Je
vidět, že do toho dává opravdu všechno, a já jsem rád, že pod ním mohu
hrát,“ vychvaluje svého šéfa lavičky.
Kádr Čechovic je mladý, ale také velmi
kvalitní. Proto by se nikdo nemohl divit, pokud by mužstvo chtělo pomýšlet i na postup. „Co se týče postupu,
ten by mě určitě lákal, to nebudu
zastírat. Kádr máme kvalitní
a myslím si, že i ostatní kluci by to rádi dokázali, ale
nebudu předbíhat, o tom
momentálně nemůže být
řeč,“ nechává toto téma
otevřené opora čechovických fotbalistů
František Kolečkář.

„Formu jsme na začátek

lech nula. „Je pravdou, že mi to tam
vůbec nepadá. Má role v týmu sice
zůstala stejná, ale ne a ne se chytit.
Nicméně já nejsem na hřišti od toho,
abych branky dával, na to máme jiné
kluky. Navíc je úplně jedno, kdo z nás
je bude dávat. Hlavní prioritou jsou
pro nás tři body z každého utkání.
Ale samozřejmě budu rád, pokud se
mi střelecká forma zase vrátí,“ prozrazuje jeden z nejzkušenější fotbalistů
v kádru.
Velmi si také pochvaluje práci nynějšího kouče Koláčka, pod kterým je prý
radost hrát i trénovat. „Na nynějšího
kouče nemůžu říct vůbec nic špatného. Lukáš je výborný trenér. Tréninky
jsou pod ním opravdu na úrovni, vše
má spád i hlavu a patu. Skvěle nás také
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Hrající trenér: David Kobylík

Filip Handl
Radek Štěpánek
Kamil Žáček

Petr Halouzka
Tomáš Kaprál
Vladimír Krajíček
Marek Mašek
Tomáš Menšík
Michal Rotschedl
David Sosík
Jakub Šlézar
Matěj Šnajdr

Michal Bureš
Jaroslav Frehar
David Kobylík
Jakub Plančar
Vojtěch Slezák
Lukáš Zelina

Lukáš Sohlich

Statistiky TJ Sokol Urèice:

MINIŠPÍL

ČECHOVICE Jako každý rok i le- na začátku ročníku toho byly jasným Po nezdařeném vstupu do sezóny se
tos se nic nemění a Čechovice patří důkazem. „Ta dlouhá pauza určitě však mužstvo okolo kouče Koláčka
mezi nejlepší regionální mužstva nebyla dobrá vůbec pro nikoho. Tr- zvedlo a potvrzovalo roli jednoho
Prostějovska v krajských soutě- valo to opravdu dlouho a žádný hráč z favoritů soutěže. Než však soutěž
žích. I když si startONDŘEJ
do letošního nevěděl, kdy se vůbec na hřiště vrátí. zase zastavila pandemie. „I když se
ročníku soutěže představovaly Navíc se musel připravovat indivi- nám některá kola nezdařila, věděli
VENCL
určitě lépe, nakonec se
do svého duálně, a to pro fotbalisty není ono. jsme, že máme na to, abychom se zase
standardu vrátily. A právě svěřenceZNÁMKA
Myslím si, že většina má ráda kolektiv vrátili na vítěznou vlnu, což se nám
kouče Koláčka mohlo předčasné a společné tréninky, tak bylo těžké podařilo. Bohužel až když jsme začazastavení soutěží hodně mrzet. cokoliv natrénovat. Možná i tohle li zase předvádět výkony, které jsme
Do jarní části se však dá očekávat, ovlivnilo náš vlažný start do sezóny, měli, přišla další stopka. Člověka to
že nastoupí mužstvo zase skvěle kdy se nám nedařilo nejen výsledkoale s tím KALÁB
bohužel nic neuděláTomáš
DANIELzamrzí,
připravené a počítá se s tím, že po- vě, ale také herně, na hřišti jsme se me,“ přidává smířeně středopolař.
tvrdí roli nejlepšího regionálního hledali. Po zimním soustředěníBIALEK
jsme V předešlých sezónách bylo zvykem
mužstva v B skupině I.A třídy.
byli skvěle nachystaní, ta pauza nám vidět Kolečkáře v horních patrech
Velmi dlouhá pauza od posledního to ale zhatila. Na podzim jsmeZNÁMKA
možná listiny střelců čechovické družiny.
ostrého utkání určitě nebyla příjemná potřebovali o něco delší čas,“ přiznává V letošním ročníku se mu na to však
pro nikoho, kádru Čechovic očividně dlouholetý hráč Čechovic František zatím navázat nedaří a v kolonce branevyhovovala vůbec. Ztráty favorita Kolečkář (na snímku).
nek svítí po deseti podzimních ko-
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Fotbalisté
Prostějova
vyskočili
na třetí příčku tabulky
PRöBħHEM
SEZÐNY
20202021

OHLÉDNUTÍ ZA DOSAVADNÍM

JAK DOPADLY BOJE NA ZELENÝCH TRÁVNÍCÍCH

HRÁČVEČERNÍKU
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14 hráčů včetně Jana Veselého, Matěje
Hatleho a Štěpána Hanáka (všichni Čechovice), Petra Kutného a Karla Fajstla
(oba Plumlov), Michala Bureše (Určice)

Èervené karty

7 – Daniel Lýsek (Kojetín-Kovalovice), 6
– Radek Štěpánek (Určice), Jakub Hrabal a Tomáš Kytlica (oba Beňov), Adam
Dlouhý (Slavonín), 5 – David Chrastina
(Opatovice), Libor Skopal (Dub nad Moravou), Tomáš Jura (Kojetín-Kovalovice)

lluté karty

15 – Lukáš Kovařík (Lipník nad Bečvou),
10 – David Preisler (Kostelec na Hané),
9 – Filip Halouzka (Čechovice), 8 – Erik
Němec (1. HFK Olomouc), 7 – Milan
Novotný (Nové Sady), Radek Štěpánek
(Určice), 6 – Jan Blaha (Nové Sady), Karel
Fajstl (Plumlov), Marek Grmela (Protivanov), Filip Machač (Beňov)

Nejlepší
støelci
soutìze:

1
0
0
1
0
1
0
0
3
0
2
2
0
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2 – Lukáš Kovařík (Lipník nad Bečvou),
1 – David Preisler (Kostelec na Hané)

Ètyøi
branky:

923 – Petr Halouzka, Lukáš Sohlich,
Lukáš Zelina (všichni Určice), Adam
Jurníček (Čechovice), 922 – Petr Pazdera (Kostelec na Hané), 919 – Petr
Kutný (Plumlov), 918 – Tomáš Kopp
(Nové Sady), Jaroslav Tylich (1. HFK
Olomouc „B“), 915 – Šimon Pospíšil, Libor Skopal (oba Dub nad Moravou), 914
– Michal Gajdoš, František Plajner (oba
Kojetín-Kovalovice)

Minuty:

1 – Karel Fajtsl (Plumlov), Radek Štěpánek (Určice), Vojtěch Novotný (1.
HFK Olomouc „B“), David Preisler
(Kostelec na Hané)

Hattricky:
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9:8








TABULKA VENKU

P
22:7
34:11
35:16
22:12
25:12
20:20
23:20
18:23
17:23
16:24
13:33
13:21
13:27
12:34

 þHFKRYLFH
 
 8UÿLFH
 
3. Nové Sady „B“ 4 3
 %ČORWtQ
 
 6ODYRQtQ
 
 .RVWHOHFQD+DQp  
7. 1. HFK Olomouc „B“ 4 2
 /LSQtNQDG%HþYRX  
 3URWLYDQRY
 
%HĖRY
 
'XEQDG0RUDYRX  
2SDWRYLFH
 
.RMHWtQ.RYDORYLFH  
3OXPORY
 

V

1.A skupina A krajskÙ pøebor
- individuální statistiky

1

2












TABULKA DOMA

1. HFK Olomouc „B“ 6 5
 %ČORWtQ
 
3. Nové Sady „B“ 6 4
 /LSQtNQDG%HþYRX  
 .RMHWtQ.RYDORYLFH  
 .RVWHOHFQD+DQp  
 %HĖRY
 
 þHFKRYLFH
 
 'XEQDG0RUDYRX  
3OXPORY
 
8UÿLFH
 
3URWLYDQRY
 
2SDWRYLFH
 
6ODYRQtQ
 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

/WåUVXQ
6RNRO%ČORWtQ
FK Nové Sady „B“
1. HFK Olomouc „B“
6RNROþHFKRYLFH
/LSQtNQDG%HþYRX
)&.RVWHOHFQD+DQp
7-6RNRO8UÿLFH
)&%HĖRY
6RNRO'XEQDG0RUDYRX
).6ODYRQtQ
.RMHWtQ.RYDORYLFH
6.3URWLYDQRY
6RNRO2SDWRYLFH
6RNRO3OXPORY

F*P studio Olomouckého KFS - I.A tøída, skupina B
Tabulky podzim 2020/2021

Michal SOBECKÝ a Jan FRÉHAR

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 2020 už je po deseti odehraných kolech taky 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 lídra tabulky
nebo že Protivanov odehraje s Čechovicemi bezbrankovou remízu? Takových zajímavých i často nečekaných momentů přitom
bylo ve zkráceném podzimu dost a dost. Společně se podrobně
díváme na celé dění v jednotlivých soutěžích a týmech, rozebereme si hráčské statistiky a zamyslíme se rovněž nad jarní částí.
Co to znamená? To, že se na stránky nejčtenějšího regionálního
periodika vrátil seriál FOTBAL EXTRA, tedy dvě strany věnované
uplynulé půlsezóně. Doposud jsme se věnovali obecně fotbalovému podzimu a jeho předčasnému konci, dále jsme se podívali na
dění v krajském přeboru a naposledy jsme podrobili monitoringu
úspěšné působení Konice v I.A třídě Olomouckého KFS. Nyní se
podíváme na dění ve skupině „B“. V této grupě je hned pět celků
z Prostějovska, rozdělíme si ji tedy na dvě části. Dnes se budeme
věnovat nejvýše postaveným Čechovicím a v závěsu za ním se
skrývajícím Kostelcem na Hané. Nechybí pochopitelně tabulky,
statistiky celé soutěže i jednotlivých týmů a redakční komentář.
Příště se dostane na Určice, Protivanov a Plumlov. V prosincových
číslech se zaměříme na dění ve dvou skupinách I.B třídy O KFS, na
soutěže OFS Prostějov, ženy i mládež dojde v příštím roce.
Pohodlně se tedy usaďte a počtěte si další ohlédnutí za fotbalovým
podzimem!
PŮVODNÍ zpravodajství pro Večeník
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zpět některé borce, nový impuls vzešel také od trenéra Lubomíra Keluce.
A Kostelec přes prvních pár zaváhání
šlape. Totéž se naplno nedá říct o Protivanovu, který sice má vcelku slušný
herní projev, nicméně body nepřichází. I toto mužstvo přitom vyměnilo trenéra, na druhou stranu kádr zůstává
stejný a stejně mladý. Takové Určice
pak po prvotních úspěších jak výsledky, tak výkony zapadly do určité průměrové šedi.
Tradičnímu účastníky jsou Čechovice
a Plumlov. Začněme prvně jmenovaným klubem. Čechovičtí měli hororový úvod do podzimu, nečekaně totiž
prohráli v derby právě s Plumlovem.
Týmu se ani nadále moc nedařilo,
a přestože nedostával moc branek,
střílel jich rovněž minimum. Začátek
ročníku tak byl ve znamení trápení,
nečekaných ztrát bodů a nespokojenosti trenéra Lukáše Koláčka. Až
postupem času se jeho výběr dostal
tam, kde ho byli příznivci zvyklí idět.
Tedy těsně pod vršek tabulky. Nakonec
mohl kouč své svěřence chválit za přístup a předváděnou hru. Vedla k tomu
však dlouhá a bolestivá cesta.
U Plumlova se naopak překvapení
nekonalo, bohužel. Po skvělém úvodu

s Čechovicemi totiž začal propadat.
A to hodně. Nakonec zaznamenal sešup až na poslední místo tabulky. Tým
dostával celý podzim spoustu gólů, nezvládal druhé poločasy. Bojoval často

KOMENTÁ´

s nepočetným kádrem a v samém závěru nedohrané podzimní části taky
s koronavirem. I zakončení sezóny
bylo vlastně smolné, Plumlovští se
v posledních zápasech začali zvedat,
posbírali důležité čtyři body a dostali
se do kontaktu se zbytkem tabulky.
Paradoxně tak uzávěra přišla v době,
kdy vycítili šanci.
Jak tedy podzim v podání regionál-

Luďa musel odstoupit. Co se týká zranění, tak se omlouvám, nemám to potvrzené přesně, ale bylo tam podezření na přetržené křížové vazy a utržený meniskus.
Pokud by se tyto informace potvrdily,
tak pro Luďu Jahla to znamená dlouhodobou absenci. A je otázka, jestli vůbec
ještě najde fyzické a hlavně psychické síly
to znovu nakopnout, protože uvedené
zranění je opakovaného charakteru a na
stejné noze. Mám dojem, že potřetí nebo
počtvrté. Dokonce zazněla myšlenka, že
pokud by se tato verze potvrdila, znamenalo by to pro Jahla konec kariéry. Což je
sportovní, ale ne životní tragédie.“
yy Tým vyzkoušel i několik mládežníků. Jak se vám jevili?
„Devizou čechovické mládeže je, že
je v klubu široká členská základna.
Do A-týmu pronikne jen velice malé
procento z této základny, ale i přesto
si myslím, že se čechovický fotbal dělá
velice dobře. Protože těch dětí a dorostenců je opravdu hodně. Ale konkrétně ke jménům. My jsme vytáhli
v létě do týmu Valdeze, Večeřu
a Sobotu. Z těchto tří
se jednoznačně
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Foto: Michal Sobecký

yy Podzim by se dal rozdělit na dvě
dost odlišné poloviny, souhlasíte?
„Vstup do sezóny jsme měli velice vlažný.
Ať už herně, nebo výsledkově. A v podstatě nám to trvalo čtyři kola, než jsme
se aklimatizovali, srovnali se sezónou.
To nás ve výsledku stálo hodně bodů,
které nám teď v tabulce chybí. Nicméně
pak se naše herní forma zvedala, šlo to
nahoru. A závěr, nebo spíše posledních
pět kol, jsme odehráli tak, jak bychom si
představovali. Takže u druhé poloviny
podzimní části převládají pozitiva.“
yy Čím si pozdější posun k lepšímu
vysvětlujete? Co vám pomohlo?
„Řekl bych, že se od nás dost odlepila jakási smůla, protože si dobře vzpomínám
na domácí utkání s Dubem. Prohráli
jsme ho v penaltách, přitom šlo o zápas
na jednu bránu. Ale my jsme nebyli
schopni rozdílový gól vstřelit. A hráči se
v tom topili, měli málo sebevědomí. Jedním dobrým výsledkem jsme to pak ale
uhráli, a vše se zlomilo. A myslím si, že to
vítězství v polovině sezóny dodalo hráčům patřičnou sebedůvěru a ujistili se,
že fotbal hrát umí. Nakoplo je to prostě.
A nejde jen o naše hráče, obecně platí, že když si hráči věří, tak se k vám
fotbalové štěstí nakloní, i z ničeho
dokážete dát gól. To se u nás potvrdilo. Byl to faktor dobrého výsledku a ten nás nakopl správným
směrem.“
yy Během podzimu se zranil
útočník Luděk Jahl. Jak to s ním
vypadá?
„Ano, to je jedna z výrazných kaněk
podzimní části. Bylo to v utkání
s Kostelcem na Hané, hned ve
druhé třetí minutě, kdy
Ondřej Halouzka
Filip Halouzka
Petr Haluza
Luděk Jahl
Michal Ján
Lukáš Petržela
Trenér: Lukáš Koláček

Ondřej Frys
František Kolečkář
Tomáš Lakomý
Radim Muzikant
Jan Nejedlý
Tomáš Novák
Adam Pospíšil
Daniel Valdez

Jiří Běhal
Štěpán Hanák
Matěj Hatle
Adam Jurníček
Jan Veselý
Jan Walter

David Klimeš
Martin Sedlařík
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do Plumlova. Sledoval jsem ho při hře
v Plumlově a chtěl bych ho pochválit,
jak to zvládl. Některá utkání s ním se
mi velice líbila. Takže v tomhle směru
pracujeme pořád s trenérem Kučerou,
už teď jsme v kontaktu. Už během
zimní přípravy si nejspíš znovu nabereme dva tři dorazové ročníky, aby
si kluci navnímali, o čem ten mužský
fotbal je. A aby ten přechod v létě měli
o něco snazší.“

Statistiky TJ Sokol Èechovice:

Během letní přípravy se dokázal přeorientovat z dorosteneckého fotbalu
na mužský a ten jediný to absolvoval,
navnímal nejlépe. Večeřa je fotbalově
opravdu výborný kluk, ale ze začátku
nedostával tolik příležitostí, tak jsme
se nakonec rozhodli ho uvolnit do Pivína, aby nasbíral herní praxi. A s Kristiánem Sobotou jsme se během přípravy pobavili, že z těch tří by jeho
herní vytížení bylo nejmenší. Takže

/XNiå.ROiĀHN

PROSTĚJOV Velká očekávání se každoročně spojují s nástupem
čechovických fotbalistů na trávník. Tým je stabilní, a navíc dlouhodobě velmi úspěšný v I.A třídě, obvykle se pohybuje okolo třetího místa. Vstup do sezóny byl ale ze strany Čechovic hororový,
až postupem času se hra dostala na očekávanou úroveň. Nad
tímto zprvu propadákem, který se ale postupně měnil ve kvalitní
podívanou, se pozastavil také trenér Lukáš Koláček (na snímku). nejdále posunul prvně jmenovaný. jsme v jeho případě zvolili hostování
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Skvělá podívaná. To je už pěknou řadu
let to, co zdobí skupinu „B“ I.A třídu
Olomouckého KFS. Proč? Jednak díky
herním výkonům, ale také protože
právě v této grupě se koncentrují týmy
z Prostějovska v míře větší než malé.
V předchozí sezóně jich bylo dokonce šest, Konice však zvolila návrat do
„áčka“. I pětice je ale pěkné číslo.
Hráči se často mezi sebou znají, derby
tak mají skutečně zajímavý náboj. Ten
by ale nebyl tak znát, kdyby se celkům
z regionu ve velké většině nedařilo. Tak
tomu bylo třeba v minulé nedokončené sezóně, kdy se celky jako Plumlov,
Protivanov a Kostelec na Hané krčily
ve spodních patrech tabulky. Do určité
míry tak přišlo nedohrání soutěže jako
vysvobození. Bylo totiž téměř jisté, že
jeden z týmů Prostějovska by spadl.
Otázka tak zněla, zda se mužstvům
po dlouhé, předlouhé pauze trvající
více než půl roku podaří mužstva poskládat a připravit lépe.
Jak se ukázalo, některým se to podařilo. Především v Kostelci na Hané to
zprvu vypadalo na bolestivou přestavbu, kdy během posledních dvou
let několik význačných hráčů odešlo,
podzim 2019 i jaro 2020 nebyly výjimkou. Týmu se však podařilo získat
Foto: Michal Sobecký

4. místo
9. místo
10. místo
12. místo

Protivanov
Urèice
Plumlov

konec rovněž stane nejlepším snajprem
soutěže. Už nyní má k tomu nakročeno
velice slušně. Je spíš otázkou času, kdy
se dostane na první místo.
NEJKVALITNĚJŠÍM mladíkem se
ukáže být pravděpodobně Karel Fajstl. Záložník Plumlova se bude stále
častěji prosazovat, a pokud si nenechá
dávat zbytečné karty za klukoviny, nepochybně půjde ještě nahoru.

3. místo

Èechovice

OÈEKÁVANÉ UMÍSTÌNÍ

Kostelec na Hané

KOSTELEC NA HANÉ Mužstvo
převzal v lednu tohoto roku,
k prvnímu ostrému zápasu však
vedl své svěřence až v srpnu.
Nutno říct, že po loňské sezóně
nezdarů a černých myšlenek se
Lubomíru Kelucovi (na snímku)
podařilo mužstvo správně nasměrovat. Přišli někteří noví hráči, kteří do kádru skvěle zapadli,
a vrátil se také střelec David Preisler. I díky všem těmto změnám
se najednou stal Kostelec velmi nepříjemným soupeřem pro
všechny celky a po nedokončeném podzimu se vyhřívá na šestém místě.
yy Panuje spokojenost se sedmnácti body po deseti kolech?
„Kdybych to měl brát jako vysvědčení, tak bych to nazval jako chvalitebné. Obrovská ztráta pro nás byla
v zápase s Kojetínem, což je pro mě
zápas, který jsme hrubě nezvládli.
Kdybychom měli dvacet bodů, byl
bych spokojen maximálně.“
yy Kde mužstvo ukázalo největší
sílu a na čem je potřeba ještě zapracovat do jarní části?
„Sílu jsme ukázali hlavně v tom, že
se hráči dokázali zvednout po nevydařeném půl roce, i když byl kádr
dobře posílen. Vyléčili se nám zranění hráči, kluci se dali dohromady
a začalo to jít. I když se ani ten začátek přípravy výsledkově nezdařil,
mužstvo potom pochopilo, že když
bude poctivě trénovat, bude to jiná
písnička. Navíc se pak dala dohro-

mady i hodně dobrá parta, která je
na fotbal nejdůležitější. Na lavičce
by mohl stát kdokoliv, ale když tam
nebude parta lidí, kteří potáhnou za
jeden provaz, je vám k ničemu. Zapracovat však musíme na ofenzivě,
kde bychom měli být ještě hladovější a méně zbrklí, než doposud jsme.“
yy Všechny čtyři regionální souboje jste zvládli vítězně. Čemu
toto přisuzujete, že jste vypjaté
bitvy dokázali zvládnout?
„Myslím si, že to bylo i takové zadostiučinění pro mužstvo. V loňské
sezóně se mu proti těmto celkům
nedařilo a troufám si říct,
že i proto do těchto zápasů kluci dali více než
soupeři. Ale každý zápas měl jiný příběh.
S Plumlovem nám
velmi pomohlo, že
soupeř přijel nakopnutý výhrou
s Čechovicemi.
Proti Protivanovu nám zase pasovala jeho tradiční nakopávaná, která nám seděla.
S Čechovicemi to byl podle mého
názoru parádní zápas, kde se předvedla obě mužstva. A Určice přijely zcela odevzdané, tam to mohlo
klidně skončit i ještě vyšším rozdílem, než bylo konečné skóre. Na
jaře nám to však budou chtít jistě
všichni vrátit.“ (úsměv)
yy Nyní se nemůže ani trénovat.
Dostali hráči volno úplně, nebo
probíhá individuální příprava?

vačka, aby se hráči alespoň trochu
hýbali a zahráli si fotbálek. Myslím
si, že osm týdnů přípravy by bylo
až moc. Počítáme, že by se mohlo
začít i dříve, tak uvidíme.“
yy Na první ostrý start jste ve
funkci čekal skoro tři čtvrtě
roku, byla to výhoda či nevýhoda?
„Paradoxně nám to spíše pomohlo.
Výhoda tam byla obrovská v tom, že
když jsem mužstvo převzal, sháněli
jsme hráče, kteří budou chtít hrát
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„Hráči dostali volno. Máme ale domluvu, že se začneme scházet, jak
jen to bude možné. Ať je to prosinec, či leden. Hned jak to bude
možné, následně od poloviny ledna
začneme pomalu
zintenzivňovat.
Do té doby to
bude
udržo-
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NEJLÉPE ze všech týmů Prostějovska nakonec skončí trochu překvapivě Kostelec na Hané. Jeho výkony
mají vzestupnou tendenci, tým má
energii, a pokud nedělá zbytečné
chyby, vyhrává. Dokonce v tabulce
vyrovná i Čechovice. Nakonec tak
skončí nejhůře třetí.
NEJHŮŘE se povede Plumlovu.
Celek se trvale trápí s úzkým a stárnoucím kádrem, stejně tak s fyzičkou. Přesto však nakonec 1.A třídu
udrží. A vyválčí konečné dvanácté
místo. Žádná sláva, ale po tom podzimu, neberme to…
NEJLEPŠÍM střelcem se stane podle
očekávání David Preisler, který se na-

FC Kostelec na Hané

za Kostelec a bojovat za něj. Museli
jsme to nějak nastartovat, protože
kluci byli až zbytečně skeptičtí a přemýšleli nad přestupy a věcmi mimo
fotbal. Nahrálo nám to v tom, že se

atmosféra uklidnila, parta se zlepšila, dostavilo se pozitivní myšlení.
Navíc se podařilo i pár přestupů
a vrátil se Preisler, takže to pomalu
šlo nahoru.“

Jestli nám něco utkvělo v paměti, tak je to moment z 1. kola. V něm Plumlov překvapivě smetl Čechovice a velkou měrou se na tom podílel Karel
Fajstl, který vstřelil hattrick. Radost na jeho straně byla pochopitelně
obrovská, tu týmovou ale záhy poničil. Jak byl ve svém živlu, svlékl dres
a začal s ním v radosti mávat. V ten moment zapomněl, že už má žlutou
kartu, záhy se tak balil do kabin. Plumlov tím do dalšího kola přišel
o nejlepšího střelce.

Pokazená oslava

PODZIMU

KURIOZITA

Je těžké nějakou konkrétní najít. Je jí třeba Milan Piták, brankář Protivanova? David Preisler z Kostelce? Nebo další střelec, ještě náctiletý Karel
Fajstl z Plumlova? Rozhodování je obtížné, nakonec ale vybíráme Jaroslava Frehara. Ten se jako stoper prezentoval skvělými pěti brankami a patřil
k nejproduktivnějším zadákům soutěže. Navíc za posledních pět let dal
pomalu stejně branek jako nyní za nekompletní podzim.

Jaroslav FREHAR

PODZIMU

HVĚZDA

Jinak se to ani napsat nedá. Se soupeři totiž Protivanov často držel krok,
snažil se hrát jednoduše a efektivně. Místy se mu dařilo hrát i na krásu.
Jenže výsledek? Tým je těsně nad suterénem tabulky a jeho hra se do pozice v ní příliš nepromítá. Jestli je zkrátka mezi týmy z Prostějovska celek,
který mohl být výše, je to protivanovské SK.

SK Protivanov

PODZIMU

SMOLAŘI

Jestli některý z týmů zaznamenal velký progres, je to Kostelec na Hané.
Tomu se vrátil snajpr David Preisler, a bylo to znát. Nejde ovšem o jedinou změnu. K týmu přišel Lubomír Keluc, novinky hlásí branka i obrana.
Kostelec disponuje mladým mužstvem, které se prokopalo až na šesté
místo, což je oproti předešlé sezóně obrovské zlepšení. Pokud se navíc hráči
nerozutečou, tým může klidně pomýšlet i výš.
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URČICE Příprava na jarní část výtečná. Na tu podzimní to však velmi
drhlo. O to více dokázali svěřenci
kouče Kobylíka překvapit snovým
startem do soutěžního ročníku
2020/2021. Cenná remíza v silném
Bělotíně a jasné výhry s rezervou
Holice a Plumlovem ukázaly, že se
mužstvo dostalo z protrápené přípravy. Další část podzimu však byla
složitější. Kvůli koronaviru zůstalo
mužstvo bez trenéra Kobylíka, který nadmíru chyběl. I tak je však patnáct bodů za podzim uspokojivých.
„Ta příprava na podzimní část byla šílená. Já jsem měl obrovské obavy a starosti, když jsem viděl, co se u nás děje,
ať už šlo o zraněné opory, či tréninkovou morálku. Přípravné zápasy se nám
také nepodařily. Po tom, co se potvrdilo, že se bude hrát, se to zase dalo troš-

ku dohromady. Začátek ročníku nám
vyšel parádně. Hráli jsme dobře, navíc
byly fantastické výsledky. Sedlo si to
velmi dobře i s posilami,“ potvrzuje
vydařený start soutěže lodivod Určic
David Kobylík (na snímku).
Pak ovšem přišly na řadu horší chvíle.
Nejprve musel kouč Kobylík do karantény. O týden později i sám prodělal koronavirus a mužstvu to bez trenéra přestalo šlapat. Kádr Určic je bez
svého kouče trošku ztracený, čemuž
nasvědčují i výsledky, kdy v období
měsíce prohrál všechny tři zápasy.
Kromě lavičky lodivod pomáhá hráčům také v poli. V této nejisté době
by jeho nepřítomnost mohla být pro
družstvo problémem. Navzdory tomu
panuje spokojenost. „Hlavním cílem
před sezónou po přípravě byla záchrana, takže s postavením v tabulce jsme
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spokojení. Myslím si, že k tomu máme
i po deseti kolech a můžeme spíše
vzhlížet nahoru než dolů. Já se vždy
chci raději dívat nahoru. Chci atakovat páté šesté místo, na které snad
máme, pokud bude vše, jak má být.
Já osobně jsem ani o záchranu strach
neměl. Vím, že kluci dokážou zahrát
dobře, a pokud je to nutné, dokážou
soupeři hru znepříjemnit. Dávají do
toho srdíčko a chtějí se rvát, to považuji za jedno z nejdůležitějších,“ přiznává kouč.
Ani v kádru se žádné změny nechystají. Do jarní části budou chtít zapracovávat mladé hráče, kterých je v Určicích opravdu dost, dalšímu nárůstu se
postupně nebrání. Tomu samozřejmě
nahrává i současné postavení v tabulce. Velká spokojenost panuje také
s posilami, především Lukáš Sohlich

ukazuje v brance, že šlo o dobrý tah,
i když byly určité potíže s tréninkovou
morálkou. Před startem soutěže se vše
vytříbilo, nyní v brance vyniká.
Jak bude vypadat jarní část sezóny
a příprava na ni, je zatím ve hvězdách,
ale v klubu doufají, že možnost trénovat přijde co nejdříve. „Doufáme,
že bude po Novém roce možné trénovat a vrátit se ke společné přípravě.
Sezóna by mohla začít o něco dříve,
než je plánované. Slyšel jsem o myšlence odehrát alespoň nějaká utkání
na umělých trávnících, což bychom
určitě kvitovali. Přece jen odehrát
tam šest přátelských utkání je docela zbytečné. Nám by stačily bohatě
i dva, přece jen ten kádr máme víceméně stejný už rok a půl. Jak to však
dopadne, to se necháme překvapit,“
dodal David Kobylík.

Určicím vyšel start soutěže, bez kouče však přituhovalo
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ních vyslanců v krátkosti shrnout?
Pro Plumlov představoval katastrofu, pro Protivanov zklamání i naději
na lepší zítřky, Určice nepřekročily,
navzdory povedenému vstupu, svůj
stín. To Kostelec potvrdil vzestup,
ale má stále rezervy, Čechovice mají
za sebou děj plný rozporů, s nímž se
mohly - i přes nikterak špatné umístění - poprat lépe.

Pět týmů, pět příběhů a pět způsobů, jak se porvat o body se soupeři. Který ale bude ten úspěšný?
Večerník celý podzim sledoval
vývoj zápasů a dění v týmech. Výsledkem je, že si troufáme tipovat, jak si týmy povedou na jaře.
A i když věšteckou kouli nemáme,
odhadujeme alespoň přibližně,
na kterém místě nakonec skončí.
Zde přinášíme náš tip. A hned na
úvod řekněme dobrou zprávu:
i když jsou i nyní dva týmy z Prostějovska na hraně, přesto věštíme,
že ani jeden z nich nespadne níže
a jeden naopak může jít a půjde
výrazně nahoru!

Pondělí 23. listopadu 2020

PŘEKVAPENÍ

Večerník věští z křišťálové koule... PODZIMU
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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

✓
✓
✓
✓

lední hokej

www.vecernikpv.cz
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Prostějovské hokejisty však restart teprve čeká,
zpět do zápasového kolotoče naskočí až 1. prosince

RudovskÙ do Havíøova,
FoltÙn na Ukrajinu

PROSTĚJOV Přesně tak, jak jsme avizovali v minulém vydání
Večerníku, dopadla situace s pokračováním Chance ligy mužů
ČR 2020/2021. Většina účastníků soutěže ji po nucené koronavirové pauze začala zase hrát uplynulou sobotu 21. listopadu,
zatímco hokejisté LHK Jestřábi Prostějov absolvují úvodní duel po restartu až za týden. Konkrétně v první prosincový den.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
O opětovném zahájení prvoligové
soutěže rozhodlo její vedení už před
polovinou minulého týdne, ovšem
pak se ještě nějakou dobu čekalo
na udělení výjimky od Ministerstva
zdravotnictví. Ta přišla v pátek 20.
listopadu, díky čemuž se o den později mohlo uskutečnit pět střetnutí
(Sokolov – Třebíč, Jihlava – Havířov,
Frýdek-Místek – Přerov, Benátky –
Vrchlabí, Vsetín – Litoměřice).
Jeden mač následuje dnes, tj. v pondělí 23. listopadu, dalších šest ve
středu a půltucet i v sobotu, leč zatím

bez ptačích dravců z Hané. Ti se na
scénu vrátí teprve v úterý 1. prosince
od 18.00 hodin atraktivním domácím šlágrem proti Rytířům Kladno.
Možná i s Jaromírem Jágrem v sestavě? Každopádně tohle utkání
proběhne bohužel stále bez diváků
v hledišti, jako zatím všechna ostatní.
Tuzemské bitvy na ledových plochách zimních stadionů navíc provází
celá řada přísných hygienických nařízení – stejně jako v ostatních profesionálních týmových sportech, které
byly na výjimku povoleny. Například
musí mít každý aktér hokejového zápasu negativní PCR test na covid-19
provedený maximálně osmačtyřicet
hodin před daným střetnutím. Současně prý vedení Českého hokeje jedná o přechodu na mnohem levnější
antigenní testování v dohledné době.

Foto: www.lhkjestrabi.cz

Bez ohledu na tento případný posun k lepšímu – nemluvě o teoretickém rozvolňování striktních
nařízení na základě možného zlepšení stupně ohrožení ve sledované
škále PES – mají Jestřábi před sebou ještě celý jeden týden výhradně tréninkový program. Posledních
čtrnáct dnů přitom již strávili na
ledě, kde příprava pokračuje vždy
od pondělí do pátku jedním herním
tréninkem. Dvoufázové zatížení obstarává druhá každodenní jednotka
na suchu s kondičním zaměřením,
víkendy měli prostějovští muži dosud volné.

„Za nás jsme s přepracovaným
rozlosováním Chance ligy včetně
dohrávek spokojeni. Neboť máme
odehráno nejvíc utkání ze všech, tak
jsme chtěli nejbližší zápas mít až 1.
prosince, což se přesně splnilo. Do té
doby se můžeme normálně připravovat a dohánět předchozí manko
bez bruslení i herní práce. Navíc náš
první soupeř Kladno taky v listopadu nenastoupí, tudíž do vzájemného
souboje půjdeme za stejné situace.
Pak pojedeme až do půlky prosince
tempem dvou, maximálně tří střetnutí týdně, následuje delší přestávka
na pořádné tréninky i vánoční vol-
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PROSTĚJOV Více jak týden už mužstvo trenéra Šejby plnohodnotně trénuje na ledě prostějovského zimáku.
Hráči s jestřábem na prsou se vrátili
s nasazením a chutí, teď netrpělivě
vyhlíží mistrovské utkání, které by je
mělo čekat 1. prosince, kdy přivítají
Jágrovo Kladno. Na otázky Večerníku
o povinné pauze, trénincích, náladě
v kabině i dalších věcech, odpovídal,
avšak velice stručně, devětadvacetiletý obránce Aleš Sova (na snímku).

Eva REITEROVÁ
yy V pondělí jste začali opět společně trénovat na ledě. Jak to po
nucené pauze vypadá? Je absence
na ledu nějak znát?
„Nebyli jsme skoro celý měsíc na
ledě, takže absence byla logicky znát.
Vše se ale během jednoho až dvou
tréninků vrátilo do normálu.“

yy Jak si trénování užíváte?
„Jsem rád, že můžeme být znovu na
ledě.“
yy Jak moc vyhlížíte návrat k zápasovému rytmu?
„Velice se těším na to, až znovu budeme hrát zápasy.“
yy Bude podle vás složité začít
hrát utkání?
„Na přípravu máme dost času. Podle
mě to moc složité nebude.“
yy Aktuální situace není lehká asi
pro nikoho. Jaká nálada teď panuje
v kabině?
„Situace sice je, jaká je, ale v kabině panuje stále dobrá nálada, jako
vždy.“
yy Využil jste delší pauzu kromě
tréninku také k něčemu dalšímu,
co obvykle nestíháte?
„Ne, k ničemu neobvyklému jsem
delší pauzu nevyužil.“

yy Co si myslíte o dosavadním
týmovém výsledku?
„Z naší hry mám dobrý pocit. Očekávám však, že budeme bodově úspěšnější než doposud.“
yy Změnil se systém soutěže, bude se hrát jen
dvoukolově. Co
na to říkáte?
„Nový herní
systém přijímám jako
fakt. Hlavní
je, že opět
můžeme
hrát.“

Foto: Josef Popelka

no,“ kvitoval nadcházející program
elhákáčka sportovní manažer klubu
Jiří Vykoukal.
Daný rozpis se však z jeho pohledu ještě může změnit. „Zatím jsou
nutné drahé PCR testy, ale vedení
Českého hokejového svazu nás informovalo, že přes Národní sportovní agenturu chce s Ministerstvem
zdravotnictví vyjednat možnost přejít na podstatně levnější antigenní
testování. Pokud by tohle neprošlo,
rozhodně bychom trvali na tom hrát
dva zápasy ve dvou dnech na jeden
test, abychom ušetřili,“ upozornil
Vykoukal.

HOKEJ
CHANCE LIGA
dohrávky 3. kola: Benátky n/J – Vrchlabí 2:1 (0:1,
1:0, 1:0). Branky: 3HNDĜ +UDEtN+Dã +UDEtN
3HNDĜ:LHQFHN ±&KDOXSD .DMtQHN+R]iN Diváci: -LKODYD²+HLPVWDGHQ+DYtĝRYS 
1:1, 0:0 - 1:0). Branky:ýDFKRWVNê 0DUHã '
.UHQåHORN )URQN3HNU ±.DFK\ĖD 5DãQHU0D
UXQD  9VHWtQ²/LWRPčĝLFH  %UDQ
ky: %DUWNR âWDFK%DEND *RUþtN 3HFKDQHF
*DMDUVNê -.OR] 59ODFK 3ĤþHN âWDFK
%DEND *RUþtN 3HFKDQHF ±.UXWLO -LQGUD 
9iOHN-tFKD $%HUDQ0LãNiĜ /DQJ 0Lã
NiĜ-+ROê  6RNRORY²7ĝHEtÿ  
Branky::HLQKROG -3RKO.YHUND ±âĢRYtþHN
1HGYtGHN.ĜHKOtN %LWWQHU 1HGEDO9RGQê 
)HUGD =XNDO1HGEDO  )UëGHN0tVWHN²3ĝHURY
(0:1, 1:0, 1:2).  0DWLDãNR 5DãND 3HWHUHN  
7RPL 3HWHUHN0DUW\QHN ±ýtS 6YRERGD.ULVO 
'RVWiOHN ,QGUiN+UDEDO 6YRERGD .XEHã 
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Prostějov (son) - Dva hokejisté, kteří
v minulosti oblékali prostějovský dres,
změnili své aktuální působiště. Jeden
se do Chance ligy mužů ČR vrátil
a druhý z ní naopak odešel.
Navrátilcem je zkušený útočník Jan Rudovský, jenž zamířil z druholigového
Znojma zatím na měsíční hostování do
Havířova. „Jeho další působení u nás
bude záviset jak na vzájemné spokojenosti, tak na další situaci v první i druhé
lize,“ vysvětlilo vedení AZ Residomo
v krátké zprávě. Pryč z České republiky
se rozhodl jít břitký obránce Michael
Foltýn, který přestoupil z Kadaně do
ukrajinského Kyjeva, kde posílil tamní
Lední Vlky. Známý bitkař a potížista
tak zkusí štěstí na Východě.

Rytíøi ulovili Zacharèuka
Kladno, Prostějov (son) - Další
kontroverzní postava – obrovitý bek
z Ruska Stěpan Zacharčuk – pomohl
v závěru minulé extraligové sezóny
k záchraně extraligovým Pardubicím.
Teď vyztuží sestavu prvoligového
Kladna, které ho získalo na hostování.
„Stěpan doplatil na to, že se nemohl
připojit k našemu týmu dříve než na
konci srpna. Přijel v ne úplně dobrém
fyzickém rozpoložení. Snaží se tvrdě
pracovat, nicméně v zápasovém vytížení se to nedá úplně dobře dělat.
Domluvili jsme tedy, že odejde na hostování do Kladna se střídavým startem
zpět k nám. U Rytířů bude mít prostor
jak dotrénovat manko, tak i dostatečné
zápasové vytížení,“ ozřejmil sportovní
ředitel Dynama Dušan Salfický.

JuniorskÙ talent Haš
v Benátkách
Benátky, Prostějov (son) - Mladí
čeští hokejisté, kteří za normální situace působí v zámořských soutěžích,
hledají při tamní pokračující pauze
uplatnění doma. Například juniorský reprezentant ČR Martin Hugo
Haš čerstvě vyztužil sestavu HC Benátky nad Jizerou. Severočechům se
v dosavadním průběhu Chance ligy
2020/21 dařilo právě i díky talentovaným mladíkům dočasně se navrátivším zpoza oceánu. K pozvednutí
výkonnosti liberecké farmy dosud
takto pomohli Lukáš Pařík, Kryštof
Hrabík a Matěj Pekař, nyní se k téhle
trojici připojil rovněž devatenáctiletý
zadák, odchovanec Sparty Praha.

NovÙ zápasovÙ rozpis Chance ligy muzù ÈR 2020/21
PROSTĚJOV Už dříve byla základní část druhé nejvyšší české
soutěže v ledním hokeji zkrácena z původně plánovaných 51
kol na nově stanovených 34 dějství. Následně vznikl přepracovaný program dosud neuskutečněných zápasů dlouhodobé fáze, který vám předkládáme v chronologickém řazení. Tedy tak,
jak budou utkání termínově přicházet za sebou.
sobota 21. listopadu, 17.00 hodin:
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VEČERNÍKU PROBLÉMY OLOMOUCKA: ÚZKÁ ROTACE,

KOLÍSAVÉ VÝKONY A OBRANNÝ DOSKOK

LUKÁŠ PALYZA

Jedna z největších osobností Olomoucka je
známá svým odporem k porážkám, což potvrzuje i v období, kdy se týmu nedaří. Bere na
sebe zodpovědnost, snaží se strhnout spoluhráče svým osobním příkladem. Proti Turům
týmu sídlícím v Prostějoěvě k úspěchu nestačilo ani jeho devětadvacet bodů, šest doskoků
a čtyři asistence. Mezi tahouny patřil rovněž
v Kolíně, kdy k šestnácti bodům přidal sedm
doskočených míčů a tři asistence.

PROSTĚJOV Pouze v prvním kole dokázali vyhrát basketbalisté BK Olomoucko mistrovské utkání v nové sezoně, pak
následovalo osm porážek a pád na poslední místo tabulky
Kooperativa NBL. Hráči se perou s nepřízní osudu, zatím ale
doplácejí na výraznou obměnu sestavy po minulém ročníku.
Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
LEE
SKINNER

„Základní rotace je hodně úzká, zkušených hráčů je méně než dříve. Po
odchodu Šantelje máme jediného
cizince, dříve jich bylo pět. Mladíci se
snaží, zatím ale nemůžeme očekávat,
že budou zápasy rozhodovat,“ vnímá
realitu trenér Predrag Benáček.
Základní osu tvoří František Váňa, David Pekárek, Radovan Kouřil, Lukáš
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Palyzu doplnil
v reprezentaci Váòa
Praha, Prostějov (lv) – Hned
dva hráči BK Olomoucko byli nominováni do širšího výběru před
zápasy evropské kvalifikace proti
Belgii a Dánsku, které se budou
hrát 27. a 29. listopadu v Litvě.
Stabilního člena týmu Lukáše
Palyzu premiérově doplnil František Váňa, třináctý nejlepší střelec
probíhající Kooperativa NBL.
„Někteří hráči nám v týmu chybí. Máme ale řadu nových mladých hráčů, kteří díky tomu mají
možnost získat nové zkušenosti.
Důležité je, abychom si po zápase
řekli, že jsme pro vítězství udělali
maximum a na palubovce nechali všechno. Takovou mentalitu
musíme ukázat nováčkům. Vzpomeňte na rok 2017, kdy hráči dostali první šanci, pak jsme z toho
těžili,“ řekl k nominaci trenér Ronen Ginzburg. Kromě Váni se poprvé do nominace dostal brněnský Bálint, ústecký Fait a Samoura
z USK Praha.

Liga az na zaèátku
prosince
Prostějov (lv) – Další přestávku,
tentokrát kvůli reprezentačnímu
oknu, čeká ligová soutěž. Kooperativa NBL bude pokračovat
11. kolem ve čtvrtek 3. prosince
a hráči BK Olomoucko ve své
hale přivítají Královské Sokoly
z Hradce Králové. „Během přestávky budeme poctivě trénovat.
Doufám, že se nám podaří vylepšit kondici a po pauze se vrátíme
na palubovku silnější. Do další
fáze sezóny půjdeme s vírou, že
se výsledkově zvedneme,“ říká
kouč týmu Predrag Benáček.

Pondělí 23. listopadu 2020

Palyza, Nemanja Bezbradica a Lukáš
Feštr. Za nimi je řada nadějných basketbalistů, kteří zatím získávají především zkušenosti a podávají nevyrovnané výkony, což bohužel zatím platí také
o nosných hráčích.
Po nepříjemném zranění se stále
nedostal do ideální formy Kouřil,
rozdílnými výkony se prezentuje
další rozehrávač Feštr. Proti svitavským Turům nedal ani bod, po dvou
dnech zase patřil k nejlepším v Kolíně, stabilní výkonnost ale hledá.
Pekárek se rve na obou polovinách,

(QVQ4CFGM8¾ÿC

stává se mu však, že při zakončení
volí kostrbaté řešení. Váňa se snaží
pomáhat s rozehrávkou, možná i to
se podepsalo pod menší pohodu při
zakončení. Palyza je stále lídr, což si
ale pochopitelně uvědomují soupeři
a prosadit se, často přes zdvojenou
obranu, stojí hodně sil. Bezbradica
ukazuje, že je velký hráč, ani on však
není v optimální formě. Tomu všemu odpovídají výsledky.

NEMANJA
BEZBRADICA

3
Basketbalisté v koncovce

s Tury neuhlídali Marka

PROSTĚJOV Posedmé v řadě
museli basketbalisté Olomoucka
minulé pondělí gratulovat soupeři v k vítězství. V souboji proti
svitavským Turům nastoupili i ke
střetnutí 9. dějství nejvyšší tuzemské soutěže bez pivota Bazdradici
a zápas ztratili v poměru 86:96
v důsledku horšího doskoku.

z dálky a proměnili až devátý střelecký pokus za tři body. Právě úspěšná
střela Marka ale nastartovala jejich
nápor, který vyvrcholil v závěru čtvrtiny. Své příležitosti proměnili Proleta, Bujnoch a Marko a ztráta Hanáků
narostla. V poslední minutě sice proměnil svoji trojku Palyza, přesto hosté
po deseti minutách vedli 27:19.
do druhé periody patřil Turům.
Ladislav VALNÝ Vstup
Během necelých dvou minut proměPrvní body trefil domácí Váňa a pak nili dvě trojky a rychle navýšili svůj
se soupeři tahali o průběžné vedení. náskok na 33:19. Olomoucko začalo
Hostům dlouho nevycházela střelba až pak svoji ztrátu snižovat. V 15. miKOOPERATIVA NBL - 9. KOLO
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nutě do bylo 30:37 po koši Váni, následovaly ale chyby pod vlastním košem,
po kterých si Svitavy vzaly zpět dvouciferný náskok. V poločase tak domácí
ztráceli jedenáct bodů při skóre 43:54.
Po bouřce v kabině Olomoucko
vstoupilo do třetí čtvrtiny soustředěně
a rychle se k soupeři bodově přiblížilo.
Po trojkách Palyzy a smeči Štěpána se
domácí dostali na rozdíl bodu (56:57)
na konci 24. minuty. Následovala slabší pasáž, ve které se dařilo především

hostujícímu Slezákovi. Tuři získali
zpět dvouciferný náskok, na konci
čtvrtiny však žlutí dokázali upravit na
65:71 a udrželi naději na úspěch.
Na začátku poslední čtvrtiny na tom
byli o kousek lépe hosté, Hanáci
však dokázali přitlačit a ve 37. minutě dokonce vyrovnali na 81:81 po
donášce Kouřila. V klíčové situaci se
na druhé straně připomenul Marko
a jeho pět bodů v řadě nasměrovalo
Tury k úspěchu.

&2=$=1÷/2 NA TISKOVCE...
Predrag BENÁÈEK – BK Olomoucko:
„Náš největší problém byl pod vlastním košem, kde se soupeř propracoval ke
dvaadvaceti opakovaným střeleckým pokusům. Opět jsme hráli v úzké rotaci,
to nám pochopitelně také nepomohlo. Navíc to z naší strany nebylo ideální
ani na útočné polovině, kde jsme neproměnili několik hodně snadných střel.
Napočítal jsem jich osm nebo deset, to je opravdu hodně.“

5R]KRGÿt.XþtUHN9RQGUiþHN=iUXED

Lukáš PIVODA – Tuøi Svitavy:

VHVWDYD%.2ORPRXFNR
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'RPLQLN.RXĜLO5DGRYDQ.OHSDþ$GDP5\WtĜ-DNXE.OHSDþ(ULN7UiYQtþHN
-DQ
7UHQpU3UHGUDJ%HQiþHN

„Špatně jsme bránili clonu s míčem, nechali jsme rozstřílet Palyzu a s tím jsem
nemohl být spokojený. Na konci jsme ale trošku změnili obranu a díky tomu
jsme se dopracovali k vítězství, ke kterému hráčům gratuluji. Mám radost, že
jsme po dlouhé době zažili radost z vítězství. Hodně nás držely nad vodou
útočné doskoky, kterých bylo dvaadvacet. To byl klíč k úspěchu.“

2ORPRXFNR]DVSDOR]DĀiWHNDXVQDGQLOR0HGYěGţPSUiFL

KOLÍN Ani návrat Nemanji Bezbradici nepomohl basketbalistům BK Olomoucko
ukončit v 10. kole sérii bez vítězství. Na
půdě Kolína sice uplynulou středu dokázali zlikvidovat až devatenáctibodové manko,
přesto prohráli 85:98, když nezvládli závěrečné minuty utkání.
Úvodní minuty přinesly rozháraný výkon hostující sestavy a tomu odpovídal vývoj skóre. Už
ve 4. minutě Kolín vedl 11:1, když těžil z dob-

ré střelby z dálky, a navíc dokázal využít chyby
soupeře v rozehrávce. O čtyři minuty později
už celek z Polabí vedl 24:6, protože dokázal
proměnit čtyři opakované střely po útočném
doskoku. Až pak Hanáci zabrali a do konce čtvrtiny snížili na 13:26.
Jejich snahu o další nahánění protivníka zastavila na chvíli špatná obrana. Hanáci kvůli špatné
defenzivě hned dvakrát ztráceli až devatenáct
bodů. Zlepšení přinesl úsek od 15. minuty.

Kolín už nebyl tak úspěšný při zakončení za tři
body, navíc jeho hráči hodně faulovali. I díky
trestným hodům se Hanáci postupně přibližovali, na 38:49 po dvaceti minutách snížil právě
ze šestek Bezbradica.
Po obrátce zahájili hosté svoji stíhací jízdu
Pekárkovým košem s faulem. Celek z Polabí
sice chvíli držel téměř dvouciferné vedení, postupně však náskok ztrácel. Ve 26. minutě bylo
vyrovnáno po trojce Feštra a ve 30. minutě šlo

KOOPERATIVA NBL - 10. KOLO
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„Přesto si myslím, že tým není špatný.
Kdybychom každý zápas prohrávali
o třicet bodů, bylo by to něco jiného.
Naše porážky jsou ale těsné. S větší
porcí štěstí jsme mohli mít o tři nebo
čtyři výhry víc. Zlomíme to,“ věří
sportovní manažer BK Olomoucko
Michal Pekárek.
To ovšem musí tým zlepšit obranu
a především doskok pod vlastním
košem. Kolín si proti Hanákům vypracoval sedmnáct opakovaných střel,
Brno a Ostrava třináct, Opava osmnáct a Svitavy dokonce dvaadvacet.
„Nejde jen o to, že soupeři mají více
střeleckých pokusů. Problém je v tom,
že když nedoskočíte míč, nemůžete
do rychlého protiútoku a přicházíte
o možnost dávat snadné body,“ uznává
problémy Benáček.
KOOPERATIVA NBL
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Olomoucko - Svitavy
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více v hlavním kupónu
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Olomoucko dokonce do vedení, když parádní nájezd pod koš proměnil Palyza. Přesto po
třech čtvrtinách vedli domácí, a 70:69 upravil
v závěru Machač.
V poslední periodě si Medvědi mírný náskok
dokázali udržet a v závěru udeřili. Klíčové body
zaznamenal čtyřicetiletý veterán Machač. Jeho
trojka přinesla průběžný výsledek 88:81, který
Kolín ještě vylepšil po několika útočných ztrátách soupeře.
(lv)

&2=$=1÷/2 NA TISKOVCE...
Miroslav SODOMA – BC GEOSAN Kolín:
„Máme za sebou další těžké utkání, naštěstí s vítěznou koncovkou, za což jsme nesmírně rádi. Ve hře byly úseky, které jsme hráli velice dobře, samozřejmě i úseky,
kdy jsme se trápili. Ukázali jsme hlavně bojovnost, za vítězstvím jsme šli a chtěli
jsme vyhrát. Zápas jsme dobře začali, bohužel do poločasu nás trošku stáhli. Ve
třetí čtvrtině nás rozstříleli zpoza oblouku. Naštěstí jsme to udrželi a zvítězili jsme.“

Predrag BENÁÈEK – BK Olomoucko:
„Jeden z důvodů, proč jsme prohráli, byl hodně špatný začátek utkání, kdy jsme
nechali soupeře získat náskok 10:0, v průběhu utkání jsme to už nedokázali vrátit.
Několikrát jsme se dostali na vyrovnané skóre, ale Kolín to ustál a vyhrál. V útoku
se nám nedala upřít snaha, ale ta nestačila. Soupeř hrál dobře, skvělý zápas odehrál
především Číž.“
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NM@NO<MO@HI@E?üÁQ@KJ+JQ½HMJ>@ čekají i šachové

soutěže družstev

PROSTĚJOV Díky klesajícím počtům nově onemocnělých koronavirem se začala v ČR mírně uvolňovat dosud velmi přísná hygienická opatření. Vedení Českého
korfbalového svazu však přesto počítá raději s tím, že
nový ročník tuzemských soutěží v tomto smíšeném
kolektivním sportu bude moci začít až s příchodem
nového kalendářního roku.

Marek SONNEVEND
„Aktuální sezóna stále čeká na své
opožděné zahájení. S velkou pravděpodobností se tak stane až na
začátku roku 2021,“ objevila se zásadní informace v týdenním Korfbalovém zpravodaji s pořadovým
číslem 47/2020. Obecně se teď
možnost re(na)startování neprofesionálních sportovních soutěží řídí
hygienickým manuálem nazvaným
PES, kde záleží na vypočítaném
stupni ohrožení pro danou oblast.
Přesný termín ale není možné předem stanovit, což je pro organizace
i pořadatele nemalá komplikace.

„My každopádně máme výhodu, že
v rámci jednání vedení ČKF byla určena celá řada variant, kdy by české
soutěže v korfbalu mohly začít na
základě momentální covidové situace. Jsme tak připraveni i na pravděpodobnou možnost, že sezóna
2020/21 skutečně odstartuje až někdy v lednu a její zápasový program
tak bude muset být zkrácený. Nešlo
by o nic příjemného, ovšem je důležité být na vše nachystaní,“ zdůraznil
hlavní trenér A-týmu korfbalistů SK
RG Prostějov David Konečný.
V platnost přitom vejdou částečně
upravená pravidla hry s některými
inovacemi. Například rozhodčí už

PROSTĚJOV Možná se už konečně blíží okamžik, kdy budou moci
být se zpožděním vinou koronaviru
zahájeny i neprofesionální sportovní soutěže ČR 2020/21. Platí
to rovněž v případě šachů, které na
odložený začátek nové sezóny čekají stejně netrpělivě, jako všechna
ostatní odvětví.
V šachových soutěžích družstev České
republiky je vlajkovou lodí našeho regionu dlouhodobě oddíl SK Prostějov,
jehož A-tým stabilně působí ve 2. lize,
tedy na třetím nejvyšším národním

levelu. Pro blížící se ročník je opět zařazen do druholigové skupiny F.
O soutěž níž – tedy v krajském přeboru Olomouckého kraje – figurují hned
tři zástupci Prostějovska. A v ještě nižším patře na úrovni Oblastního přeboru napočítáme čtyři kolektivy z našeho
okresu. Konkrétní obsazení najdete
v přehledu níže.
A až týmové boje nad šachovnicemi
čítajícími 64 černobílých polí opravdu
propuknou, budeme vám ve Večerníku přinášet pravidelné výsledkové
zpravodajství.
(son)

Zástupci Prostìjovska
v šachovÙch soutìzích druzstev ÈR 2020/21
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

nebudou pískat neúmyslný dotek
míče nohou, získání míče na zemi či
hraní pěstí, pokud taková skutečnost
není pro hru nebezpečná. K výrazné

změně dochází i v takzvaném Golden Goalu (prodloužení), kde teď
konečně platí, že kdo první skóruje,
je okamžitým vítězem.

Druhá liga, skupina F: SK Prostějov A.
Krajský přebor: SK Prostějov B, SK Rošáda Prostějov,
TJ Sokol Přemyslovice A
Oblastní přebor Jih: SK Prostějov C, SK Prostějov D,
TJ Sokol Přemyslovice B, Sokol Konice

Kopřiva byl kousek od čtvrtfinále Å1ěMDNpVLJQiO\MVHPPěO´ X]QDOUHSUH]HQWDĀQtQRYiĀHN
GUAYAQUIL, PROSTĚJOV Na
žádný výraznější úspěch nedosáhli
na challengerech tenisté Prostějova. Zdeněk Kolář dokonce na turnaji v italském Ortisei vypadl hned
v 1. kole, když nestačil na kvalifikanta Celikbileka z Turecka.
O trochu lépe se dařilo Vítu Kopřivovi v ekvádorském Guayaquilu, kde
v úvodu porazil
Srba Krstina ve dvou setech a navázal
na své velmi slušné výkony ze španělské Marbelly. V osmifinále však již
nestačil na nasazeného Portugalce
Sousu, kterému podlehl za necelé dvě
hodiny ve třech setech. Prostějovský

tenista získal lehce první sadu, jeho
soupeř ale srovnal krok. V rozhodujícím dějství měl v osmé hře Kopřiva
k dispozici tři brejkboly na 5:3, ani
jeden ale neproměnil a pak zkušenější
Portugalec získal tři hry v řadě a urval
postup do dalšího kola.
(lv)

TENIS

PROSTĚJOV Když tiskové agentury zveřejnily nejnovější
reprezentační nominaci před zápasy evropské kvalifikace,
nebyl František Váňa (na snímku) překvapený. O tom, že bude poprvé pozvaný do seniorského národního týmu, věděl
s mírným předstihem. „Z reprezentace se mi s malým předstihem ozvali, ať si během pauzy nic neplánuji,“ přiznalo
křídlo BK Olomoucko.

08å,
EXKLUZIVNÍ
Guayaquil
Dvouhra – 1. kolo: .RSĜLYD±.UVWLQ 6UEVNR 
 2. kolo:.RSĜLYD±6RXVD 3RUWXJDO
VNR 
Ortisei
Dvouhra – 1. kolo:.ROiĜ±&HOLNELOHN 7XUHFNR 

yy Jste poprvé v národním

rozhovor

pro Večerník
Ladislav VALNÝ

NAVŠTIVTE NEJCTENEJŠÍ
PROSTEJOVSKÝ WEB

V

týmu. Je to příjemný pocit?
„Jedu do Prahy na sraz, máme
před sebou dva tréninky. Až tam
se rozhodne, kdo nakonec poletí
do Litvy na zápasy s Belgií a Dánskem. Ale už pozvánka do širšího
výběru potěšila. Pokusím se před
odletem zaujmout a zůstat v nomi-

<CO÷UÊEąÊLGPEGNMGO
P¾XwV÷X
a\JNÆFPWVÊ

naci. Beru to jako další krůček na
basketbalové cestě.“
yy Pomohly nominaci vaše střelecké výkony v probíhající sezóně?
„To možná taky, ale svoji roli hrály
i další věci. Jsou tady nějaké absence, navíc jako pořadatel jedné
ze skupin máme start na mistrovství Evropy jistý a je tady prostor
pro zkoušení mladých hráčů. To si
uvědomuji, radost z nominace je
ale stejně velká.“
yy Už jste se informoval, co vás to
bude stát do klubové pokladny?

(úsměv) „V našem klubovém sazeb- Ale věřím, že to v lize zlomíme.
níku žádná taková kolonka naštěstí Série porážek je nepříjemná, ale
není. Jestli nějaká sazba
neodpovídá složení týmu.
bude v reprezentaci, to
Máme na to, abychom
teprve zjistím.“
byli v tabulce alespoň
V lize se Olov polovině.“
moucku zatím
nedaří. Je nominace možností,
jak na chvíli zapomenout na týmové potíže?
„Člověk přijde na
jiné myšlenky, soustředí se na něco nového.
To je v této situaci příjemná
změna.

(QVQ4CFGM8¾ÿC

CHCETE SI OBJEDNAT
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PLOVDIV, PROSTĚJOV Elitní
mistrovství Evropy bylo dalším
vrcholným podnikem v dráhové
cyklistice, které v letošním komplikovaném roce proběhlo. TUFO
PARDUS Prostějov mělo na dráze
v Plovdivu svého zástupce Daniela Babora, který se také postaral
o nejlepší výsledek vytrvalecké
části české reprezentace.
I když do posledních chvil visel nad
organizací ME v Plovdivu otazník,
nakonec se vedení UEC (Evropská
cyklistická Unie) a bulharští pořadatelé rozhodli důležitý šampionát
uspořádat.
Prostějovský Daniel Babor dostal od
reprezentačního kouče Milana Ka-

dlece důvěru hned ve třech disciplínách, a tak měl program šampionátu
slušně našlapaný. „Vše zahájil startem
ve vylučovacím závodě a po opravdu
dobrém výkonu mu bylo odměnou
páté místo.
Hned následující den jej čekal v reprezentačním dresu závod ve scratchi.
I zde si počínal velmi dobře a závod
pojal velmi aktivně. Bohužel v závěru
mu síly vynaložené útočným pojetím
v průběhu závodu scházely, což v cíli
znamenalo patnáctou pozici,“ popsal
počínání jezdce TUFO PARDUS
Michal Mráček, sportovní ředitel
prostějovského oddílu.
Závěrečný den šampionátu patřil již
obvykle závodům v divácky atraktiv-

ním madisonu. „Do tohoto závodu
se Dan postavil na start ve dvojici se
svým reprezentačním kolegou Denisem Rugovacem. Česká dvojice po
celý závod působila velmi dobrým
projevem a v cíli z toho bylo velmi solidní osmé místo,“ přidal Mráček.
„Mrzí mě, že mi ve vylučovačce utekla medaile, nebyla daleko. Ve scratchi
jsem zvolil aktivní pojetí a v závěru
už mi trochu scházely síly. V madisonu jsme měli s Denisem jednu,
ani ne slabší chvilku, spíše moment,
kdy jsme lehce polevili v koncentraci
a bohužel se zrovna odehrál nástup
favoritů závodu, ve kterém jsme chyběli. Nicméně z našeho vystoupení v madisonu mám dobrý pocit,“

Foto: TUFO PARDUS

zhodnotil Daniel Babor své počínání
v Plovdivu.
Všechny závodní dny evropského
šampionátu přenášela stanice Eurosport. Při absenci diváků v hledišti
velodromu, tak měli všichni příznivci nejen dráhové cyklistiky možnost

sledování bojů o evropské medaile na
obrazovkách svých televizí. „Daniel
absolvoval v rozmezí jednoho měsíce dva vrcholné podniky. Nejprve
ME do 23 let v Italské Fiorenzuole
a nyní elitní Evropu v Plovdivu. Pro
přípravu to nebylo optimální, i tak

ovšem považuji dosažené výsledky za
solidní. Ani teď není prostor na odpočinek, protože v únoru je plánováno
ME elite roku 2021, jehož pořadatelem bude běloruský Minsk,“ uzavírá
sportovní ředitel TUFO PARDUS
Prostějov Michal Mráček.
(pk)

DÁREK POD STROMEČEK,
KTERÝ VYDRŽÍ CELÝ ROK...
VYBERTE
SI VLASTNÍ
POUKAZ
se jménem
vašeho blízkého
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ZAJISTĚTE SI PŘEDPLATNÉ
NEJČTENĚJŠÍHO REGIONÁLNÍHO PERIODIKA UŽ TEĎ
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AKCE TRVÁ DO KONCE
LISTOPADU 2020!

NA PìEDPLATNÉ
(12. KALENDÁìNÍCH Mħ:SÍCö)

NOVÉ INFORMACE ZA „STARÉ“ PENÍZE!

TIP pro hledání:

