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MÍSTO JÍDLA MAJÍ NA WEBU PORNO!

Martin ZAORAL

EXKLUZIVNĚ
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2x foto: Martin Zaoral a www.fiestapv.cz
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FIESTY?
VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 13
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PROSTĚJOV Býval to pojem. Prostějovská restaurace Fiesta ve Wolkerově
ulici vznikla před 15 lety a
brzy se stala místem, kde
to skutečně žilo. Poslední
roky se však na ni naopak
často snášela kritika ze
všech stran. Nyní to vypadá, že právě Fiesta bude
jedním z největších podniků ve městě, který nezvládne letošní koronavirovou krizi. Napovídal
by tomu i obsah internetových stránek podniku,
kde chutné pokrmy vystřídaly vyzývavě obnažené ženy...

rubriky
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Vozíky jsou v kurzu
Prostějov (mik) – Doba koronavirová
přináší i velice kuriózní situace. Během
posledních dní jste se nedostali do žádného supermarketu bez nákupního vozíku.
Jdete na nákup s manželkou? Vozíky
tedy musíte mít dva, každý jeden. Pak
není divu, že se minulou středu odpoledne před prodejnou Lidl v ulici Újezd
o vozíky dokonce žebralo! „Nemůžete
jít na nákup jen jeden? Potřebovala bych
vozík,“ ptala se seniorka mladé manželské dvojice, která vcházela do prodejny.
Nákupních vozíků totiž nebylo nazbyt,
byly rozebrané a čekaly se na ně fronty.
Uvedená starší žena si ale musela počkat,
protože mladí manželé její prosbu nevyslyšeli, ani nemohli.

www.vecernikpv.cz
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Martin ZAORAL
PROSTĚJOV Podzimní příroda
nám každoročně ukazuje, jak
krásné může být, když nás něco opouští. Postupné stárnutí
a uvadání se samozřejmě netýká pouze přírody či lidí. Chátrání
se nevyhne ani ta nejmodernější technika. Jak to vypadá, když
bagr a příroda pomalu odcházejí ze vzájemného souladu, zachytil na jednom ze svých četných výletů Jiří Steiger. Ostatně
rodák z Klopotovic má oko skutečně vycvičené, již řadu let se
v Praze živí jako profesionální
fotograf.

Houbaøi nekonèí
Prostějov (mik) – Úsměvná situace
byla k vidění ve Smetanových sadech.
Malý voříšek na vodítku vykonal na trávníku svou psí potřebu, načež páníček velice způsobně a v duchu městské vyhlášky
vytáhl zelený sáček a exkrement poctivě
posbíral. Pak sáček vyhodil do koše. Ale
co čert nechtěl, za malou chvilinku pejsek ze sebe vyloudil další nepříliš voňavé
nadělení. Muž středního věku očividně
druhý sáček neměl, ovšem nenechal se
vyvést z míry. Z kapsy vytáhl kapesník
a pro čistotu města ho obětoval!

REDAKCE
V PLNÉM
PROVOZU
Stavte se
pro předplatné!

(QVQ,KąÊ5VGKIGT
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rubriky
Večerníku
&21É6327ħð,/2
Strom už svítí. Vánoční strom
z Lipové byl uplynulý pátek slavnostně rozsvícen, ale bohužel bez
„fanfár“ jako vždycky. I tak se ale
tímto náměstí T. G. Masaryka definitivně obléklo do vánočního
hávu, přestože letos budou nejkrásnější svátky v roce v mnohém
úplně jiné a na první pohled trochu
smutnější...
CO NÁS UDIVILO…
Beze cti. Poměrně kuriózní případ
řešili strážníci v jednom z prostějovských supermarketů. Devětadvacetiletý celostátně hledaný
bezdomovec se do prodejny vydal
krást s mladou slečinkou. Byli ovšem přistiženi ostrahou. Muž tašku
s nakradeným zbožím v hodnotě
přes čtyři tisícovky korun odhodil
na zem a vzal roha. Na místě nechal
svoji patnáctiletou kamarádku, která skončila v rukách přivolaných
policistů. Darebák jeden!
ZACHYTILI JSME

Agentura 2KŁRVWURMEXGH.XSWHVLDOHYODVWQtSHWDUG\ 34 578
Kdepak by se mohlo letos sejít na
náměstí tři tisíce lidí! V době pandemie je něco takového naprosto
nemyslitelné. Prostějovský magistrát tak kromě kluziště a jarmarku odpískal také silvestrovský ohňostroj. I když, jak se to vezme...
„Klasický ohňostroj letos na Silvestra nebude. Jednak bychom ho
mohli uspořádat maximálně pro
deset lidí a jednak koronavirem

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

•• Pondělí ••
Co neví ani Děd Vševěd. Kdo zná ostatní, je moudrý, kdo zná sebe je prozíravý, kdo porazí druhé, je silný, kdo dokáže přemoci sám sebe, je mocný, kdo nic
nechce, je bohatý a kdo se vyzná v opatřeních české vlády ohledně koronaviru,
tak ten neexistuje... I tak by mohla znít aktualizovaná verze čínské knihy Tao te
ťing. Bylo by až zvláštní, kdyby od začátku nového týdne nezačala platit nějaká
nová pravidla...
•• Úterý ••
Maskbook. Všichni v životě nosíme nějakou masku, ovšem ty, které se objevují
na Facebooku, mohou být obzvláště klamné... Právě toho využil Tomáš Studený,
který ze ženy vymámil devadesát tisíc korun, když se na sociálních sítích vydával
za švarného majitele stavební firmy. Skončil za to před prostějovským soudem.
•• Středa ••
Dříví, hasiči a nový areál. Vše spolu souvisí. Díky dříví máme oheň a „díky
ohni“ máme zase hasiče... Ti z Prostějova budou mít nový areál. Prostějovský
primátor v této souvislosti podepsal Memorandum o spolupráci mezi městem
a Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje.
•• Čtvrtek ••
Stěhování se Saturninem. „K večeři mě nečekejte, katastrofy přesuňte na zítřek
a dnes už nás, pokud mohu prosit, nestěhujte,“ prosí vypravěč románu Saturnin.
Bohužel katastrofy v oblasti kultury se stále odložit nedaří, naopak nejrůznější
přesuny termínů jsou stále na každodenním pořádku. To platí i pro vyprodané
představení Saturnin, které mělo být v prostějovském divadle k vidění nejprve
v neděli 4. října, aby později byl zvolen náhradní termín 26. listopadu. Ani v tento
den však diváci na muzikál nezamířili.
•• Pátek ••
Vánoční svíce či blikačka? Dříve jste nevěděli, jestli vánoční stromeček zatím
jen svítí, nebo už hoří. Dnes v mnoha případech netušíte, zda ještě pouze bliká
pro ozdobu, varovně či jako volání o pomoc... V případě stromu na prostějovském náměstí to naštěstí neplatí, k jeho neveřejnému rozsvícení došlo na konci
pracovního týdne.
•• Sobota ••
Prostějov hledá pracovité děti. „Bez usilovné pracovitosti není ani talentů ani
géniů,“ napsal nesporně geniální ruský chemik Dmitrij Ivanovič Mendělejev. Zda
i u nás v regionu najdeme nějaké talenty, se snaží objevit právě vyhlášená soutěž
Prostějov hledá talent. Svá videa mohou kluci a holky do 15 let posílat na adresu
pořádajícího Sportcentra DDM.
•• Neděle ••
První plamen. Pokud se vy sami netěšíte na Vánoce, pak žádným dárkem nikomu radost neuděláte. Těšit se „na plný úvazek“ jsme mohli začít první adventní
neděli, kdy jsme zapálili první svíčku na svém věnci.

onemocněli všichni pracovníci
firmy, která nám ohňostroj v minulosti zajišťovala. V radě města
jsem ale prosadila svůj nápad,
jak veselici posledního dne roku
alespoň trošku nahradit,“ ozvala
se Agentuře Hóser Miládka Bitva
u Sokolova, náměstkyně primátora pro kulturu a pyrotechnické
záležitosti.
„Město přispěje každému občanu
Prostějova stokorunou na nákup
zábavní pyrotechniky. Házení petard a odpalování světlic tak bude
31. prosince výjimečně povoleno
na celém území města Prostějova.
Díky občanské aktivitě si tak letos
uděláme obrovský celoprostějov-

KRIMI
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Hned do dvou sklepů v ulici
Palackého v Prostějově se během blíže neurčené doby uplynulého týdne dostali zloději
a odnesli si hodně cenné věci.
Majitelům zmizelo nejen horské kolo, ale ve druhém případě
desítky beden s drahým vínem,
a dokonce i šanony s různou
dokumentací. To vše se škodou
více než sto dvacet tisíc korun.


Při obou „návštěvách“ domů
si zloději počínali velice rychle,
do sklepů se dostali po vylomení zámků. Po pachatelích se
stálé pátrá, a pokud se policistům podaří je zjistit, každému
z nich, jestli nešlo o jednoho
a téhož chmatáka, hrozí až osm
let za mřížemi. V době nouzového stavu jsou totiž trestní sazby mnohem přísnější.

ský ohňostroj, který bude moci
vidět každý občan z okna svého
bytu. Nikdo tedy nebude muset
vycházet ven na náměstí,“ prozradila pyrotechnická náměstkyně
primátora.
Nápad se zalíbil většině radních,
i když jednomyslně schválen nebyl.
„Umí si někdo představit, co to bude
za bordel? Budeme jak ve válečné
zóně a po těch petardách a rachejtlích si stejně nikdo neuklidí. Úklid
bude zase na mně, abych ho zařídil,“
láteří první náměstek Jiří Nikamnepospíchal. On sám prý ohňostroj na
Silvestra bude ignorovat. „Zapálím
si jen cigáro,“ okomentoval svůj plán
na poslední den v roce.

My ostatní se ale můžeme těšit jednak na stovku od radnice a jednak
si silvestrovský ohňostroj uděláme
každý po svém. Povoleno bude házet petardy na auta, projíždějící
cyklisty nebo procházející chodce.
Ostatně úrazové oddělení prostějovské nemocnice je připraveno.
„Po covidu-19 máme nyní volných
lůžek dostatek,“ potvrdil primář
úrazovky Břetislav Zlomenina.

Přesně tolik metrů čtverečních
měří pozemek, který město
Prostějov darovalo bezplatně
Hasičskému záchrannému sboru
Olomouckého kraje na výstavbu
nové stanice za Brněnskou ulicí.
ZAUJAL NÁS...

PETR MARÁK

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.

VERONIKA SOLDÁNOVÁ
se narodila 15. srpna 1982 a trvalé bydliště má
hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
20. listopadu 2021. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 38 do 39 let, měří mezi 168 až 170 centimetry, má střední postavu, modré oči a plavé blond
rovné vlasy. Může se vydávat za Moniku Blatnou.

(QVQ+PVGTPGV

Prostějovský rodák se sice již před
dvaceti lety odstěhoval do Velké Bystřice, přesto se dá jeho inaugurace do
pozice prvního náměstka hejtmana
Olomouckého kraje považovat za
velkou regionální stopu.
ZASLECHLI JSME…

„NĚKDO SE
VYKOUPAT PŮJDE,
ORGANIZOVANÉ
TO ALE NEBUDE!“
Organizátor tradiční Vánoční
koupele na plumlovské přehradě
Michal Mucha pochybuje, že se
letos akce uskuteční.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí 0/-4 °C
Ondřej

¶WHUÙ

3/-1 °C

Støeda

3/-2 °C

Ètvrtek

2/-1 °C

Iva
Blanka

ANDREA PARČIOVÁ
se narodila 29. září 2004 a trvalé bydliště má
hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 22. listopadu 2021. Její zdánlivé stáří
je v rozmezí od 16 do 17 let, měří mezi 164
až 165 centimetry, má hubenou postavu,
hnědé oči a hnědočerné vlnité vlasy.

Svatoslav

Pátek

3/0 °C

Sobota

4/0 °C

Nedìle

6/2 °C

Barbora
Jitka

Mikuláš
Zdroj: meteocentrum.cz

Zpravodajský a společenský týdeník PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Vychází 1x týdně po celém území Prostějovska. Vydává: Haná Press s.r.o. Sídlo firmy: Olomoucká 10, 796 01 Prostějov. IČO: 26782294.
Provozovna a příjem inzerce: Vápenice 19, Prostějov. Výrobní sekce: Průmyslová 20, Prostějov. Kontakty: 582 333 433, 608 960 042, vecernik@pv.cz. Provozní ředitel: Petr Kozák
Šéfredaktor: Petr Kozák (608 706 148, kozak@pv.cz). Zástupce šéfredaktora: Michal Kadlec (redakce@vecernikpv.cz). Redaktor: Martin Zaoral (editor@vecernikpv.cz).
Kontakt na redakci zpravodajství, sportu a kultury: 608 723 851. Šéfgrafik: Milan Fojt (sefgrafik@vecernikpv.cz). Grafik: Zuzana Brázdilová (grafika@vecernikpv.cz),
Kateřina Marková (graficka@vecernikpv.cz), Zdeněk Tesař (grafik@vecernikpv.cz)
Vedoucí obchodního oddělení: Hedvika Drmolová (733 325 041, reklama@vecernikpv.cz).
Fakturace, administrativa: Romana Majchráková(773 775 648 , administrativa@vecernikpv.cz). Řádková inzerce a předplatné: Lenka Rychlíková (608 960 042, predplatne@vecernikpv.cz).
Tiskne: MAFRAPRINT a.s., Pavelkova 7, Olomouc. Rozšiřují: společnost PNS, a.s. a soukromí prodejci. Distribuci pro předplatitele provádí Česká pošta, s.p. Materiály označené -pr- jsou placenou inzercí.
„PROSTĚJOVSKÝ Večerník” je ochrannou slovní grafickou známkou. Registrováno pod číslem 037090297. Evidováno u Ministerstva kultury České republiky pod číslem MK ČR E 11906

3

zpravodajství

www.vecernikpv.cz

Pondělí 30. listopadu 2020

1$9ð7Ì9,/,-60(628'1Ì6Ìæ

Na Facebooku se vydával za fešného podnikatele!

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Tenhle příběh by si měly povinně přečíst všechny osamělé ženy, které na sociálních sítích hledají „spřízněnou“ duši. Mohly by totiž pořádně narazit. To se stalo i jedné
z Prostějovanek, která se na Facebooku seznámila s pohledným majitelem stavební firmy
Jiřím Lipovským. Ten se do ní dle svých slov zamiloval. Vše vyvrcholilo tím, že mu žena
pečující v té době o svého nemocného tatínka poslala 90 000 korun. Jenže se ukázalo, že
podnikatel Jiří Lipovský neexistuje. Za profilem stál protřelý podvodník Tomáš Studený
z Prostějova. Ten za to minulé úterý stanul před prostějovským soudem.
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František Jura ocenil 2'64#/#4-#
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novostavbu

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

2GVT/CT¾MRąGX\CNQFRTKO¾VQTCOGFCKNKPCRTQUV÷LQXUMÆTCFPKEK
Foto: www.prostejov.eu
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Náměstí T. G. Masaryka v Prostějově znovu rozzářil vánoční strom. Jeho rozsvícení
se letos muselo obejít bez kulturního programu a bez tradičních koled. Centrum
města letos neoživí kluziště a skromnější
bude i nabídka stánků. Přestože letošní
svátky budou jiné než v předcházejících
letech, nazdobený symbol Vánoc do centra
Prostějova patří.
Letošní strom jsme pojmenovali Jiskra
naděje. Asi není těžké odhadnout, proč zvítězil právě tento návrh. Vánoce jsou už po
tisíciletí symbolem nového života a naděje
pro každého, kdo v ni věří. Letos potřebujeme víru v lepší příští dny více než jindy.
Rád bych vás touto cestou požádal, abychom během adventu pomáhali jeden
druhému, byli k sobě ohleduplní a tolerantní. Mysleme na své blízké, pomáhejme lidem ve svém okolí a těšme se z každého hezkého dne.

František JURA,RTKO¾VQT

UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

vysoušeče v novostavbě, od kterého
následně zahořel teploizolační materiál – polystyrén – ložený na podlaze.
Na místě zasahovaly jednotky dobrovolných a profesionálních hasičů
z Konice a dobrovolní hasiči z Hvozdu,“ informoval Večerník.
Vzhledem k počtu zasahujících hasičů šlo o velký zásah a akci, ale zase
o nějaký extra požár nešlo. „Byl to
spíš čmoud než oheň,“ konstatoval
s nadsázkou starosta vsi Ladislav Zajíček.
(sob)

4CFQUV\QEGP÷PÊO÷NPGLGPQPCNGKLGJQFXCU[PQXÆ

zachytit jeho nohou. Statečný muž proto za ním
do žumpy skočil, zachytil ho a udržel jeho hlavu
nad hladinou do doby, než se po spuštěném žebříku dostali oba nahoru do bezpečí. Přítomní se
shodli, že nebýt jeho pohotové reakce, dítě by
pravděpodobně nepřežilo...
Jak jsme na stránkách Večerníku již informovali,
Petr Marák za svůj čin obdržel Cenu Michala Veliška udělovanou neprofesionálům za statečnost
při záchraně lidského života. Nyní si z prostějovské radnice odnesl rovněž medaili primátora s pořadovým číslem 1. „Když jsem teď slyšel příběh

(QVQCTEJKX2GVTC/CT¾MC

pana Maráka úplně do detailu, tak jsem se skoro
neubránil slzám. Bylo to velmi emotivní vyprávění. Jsem rád, že medaili primátora za záchranu
lidského života předávám právě tomuto statečnému muži,“ uvedl během setkání na prostějovské
radnici primátor František Jura.
Sám oceněný netajil vděčnost. „Je to nádherné
ocenění a já i moji dva synové, kteří mě doprovázeli, z něj máme velkou radost. Byl to jeden
z mých nejhezčích zážitků v životě. Moc si toho
vážím,“ komentoval pro Večerník slavnostní okamžik Petr Marák.
(mls,pk)

S držitelem nyní už dvou prestižních cen jsme exkluzivně získali obsáhlý rozhovor, jehož první díl najdete
už v dnešním vydání na straně 12. Tu druhou si můžete přečést v příštím čísle.

JISKRA
NADĚJE pro

Prostějov

PROSTĚJOV Má dvanáct metrů, je
z Lipové a svítí. To vše platí o vánočním stromě na prostějovském náměstí T. G. Masaryka. Ten byl tentokrát
rozsvícen kvůli koronavirovým opatřením neveřejně a bez doprovodného
programu, jehož hlavní hvězdou měl
být Václav Noid Bárta. Ostatně ze stejného důvodu byla zrušen celý seriál
Prostějovská zima 2020. K rozsvícení
došlo v pátek 27. listopadu, a i čas byl
netradiční, proběhlo totiž už v 16:37
minut…
(sob)

VÍCE ČTĚTE
NA STRANĚ 23

8¾PQéPÊUVTQOPCJNCXPÊORTQUV÷LQXUMÆOP¾O÷UVÊWåLGXRNPÆ
RCT¾F÷
Foto: Michal Sobecký
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HAČKY Trochu akční dopoledne
mají za sebou v Hačkách na severu Prostějovska. Obec, která patří
k nejmenším v regionu, zažila velké hasičské manévry. Důvodem
byl požár, k němuž vyjely hned tři
hasičské jednotky, včetně profesionálního sboru z Konice.
„Jedeme k požáru nízké budovy, hoří
v ní polystyren a spotřebiče,“ potvrdili
uplynulou sobotu koničtí hasiči. Později je doplnil mluvčí krajských hasičů Zdeněk Hošák. „Šlo o zahoření

PROSTĚJOV Poprvé v novodobé historii
Prostějova udělil František Jura medaili primátora města. Minulý čtvrtek 26. listopadu
předal ocenění Petru Marákovi, který v létě
letošního roku zachránil život osmiletému
chlapci. Pětačtyřicetiletý občan Prostějova za
dítětem skočil do septiku, kam se zřítilo během rodinné oslavy v Otaslavicích. „Jsem rád,
že medaili mohu předat právě tomuto statečnému muži,“ uvedl primátor Jura.
K události došlo v polovině srpna na velké narozeninové party. Osmiletý chlapec během hry „na
babu“ vyskočil na dřevěný poklop septiku, který
se s ním nečekaně zbortil. Následoval pád asi dva
a půl metru dlouhou šachtou do jímky hluboké tři
a půl metru. Naštěstí vše zahlédly děti a okamžitě
zavolaly dospělé. Zatímco někteří běželi pro žebřík, Petr Marák zorganizoval záchranu dítěte a ihned požádal přátele, aby ho drželi za ruce, načež
se spustil se do šachty. Chlapci se však nepodařilo

pohled zpátky
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Magistrát tuto myšlenku

]ţVWiYiRWHYőHQi
A stále nabízí VOLNÉ SCHODY...
GHILQLWLYQĨRSXVWLO

REPECHY Už to bude dva roky, co
byla oficiálně otevřena Kopaninka v Repechách. Krásná rozhledna
vysoká celkem 22 metrů stojí nad
vesničkou Repechy na Drahanské
vrchovině. Na její výstavbu se lidé
skládali pomocí symbolického nákupu schodů, na nichž lze nyní najít
jejich jméno. Večerník mimo jiné zajímalo, zda jsou nějaké schody stále
ještě k mání...
Rozhledna Kopaninka stojí nedaleko
silnice spojující Drahany a Protivanov.
Zamířit k ní můžete Repešským žlebem, kudy vede tzv. Jantarová stezka,
což je mezinárodní cyklotrasa spojující
Krakov s Vídní. Zatímco opatření proti
koronaviru zcela zastavila provoz restaurace v nedalekém Penzionu Lada,
Kopaninka zůstává stále otevřená.
„Lidé na ní mohou vystoupat každý
den od 9:00 do 17:00 hodin,“ potvrdil

Napsáno
SĊHG

PROSTĚJOV Už je to deset let, co
byl vybudován a slavnostně otevřen takzvaný jižní kvadrant. Tedy
vnitřní dopravní spojka, která propojila Krasickou ulici s Určickou
a dál vede na Brněnskou ulici. Ko-

munikace, jež výrazně ulevila přetížené dopravě v Plumlovské a také
Drozdovické ulici, má však stále
jeden velký nedostatek. Dodnes
se totiž nepodařilo „pustit“ na jižní kvadrant nákladní dopravu, což

Pondělní oblastní sněm ODS na
Prostějovsku nebyl nijak bouřlivý,
přesto přinesl spoustu změn. Po
méně úspěšných komunálních volbách si občanští demokraté zvolili
zbrusu nové vedení. Minulý týden
byl dokonán politický pád bývalého
místostarosty Pavla Drmoly, který
skončil i ve funkci předsedy prostějovské ODS. Z kola ven ve vedení
strany jsou i současnými aférami stí-

haní poslanec Radim Fiala a ředitel
Gymnázia Jiřího Wolkera Michal
Šmucr.
Prostějovští občanští demokraté tak
mají zbrusu nového předsedu, kterým
byl zvolen současný místostarosta Prostějova a bývalý ředitel ZŠ v ulici Palackého Jiří Pospíšil. Funkci první místopředsedkyně obhájila starostka Smržic
Hana Lebedová a druhým místopředsedou byl zvolen poradce ministra spra-

vedlnosti ČR Petr Sokol. V jedenáctičlenném vedení ODS na Prostějovsku
zasedne také místostarostka Prostějova
Ivana Hemerková, zastupitel z Otaslavic
Mojmír Sokol, vysokoškolský pedagog
František Prášil z Čelechovic na Hané,
prostějovský zastupitel Radek Zacpal,
jednatel soukromé společnosti Vilém
Novotný z Vranovic-Kelčic, podnikatel Stanislav Zbořílek z Hrubčic a další
dva zástupci prostějovské organizace

ODS živnostník Miloslav Musil a programátor Tomáš Iránek. „Nová oblastní rada chce nejen navázat na úspěchy
z minulosti, ale i posunout občanské
demokraty dál a posílit jejich vliv v obcích i městech celého okresu. Budeme
proto také usilovat o zlepšení způsobu,
kterým občanům přibližujeme náš program a naši pravicovou politiku,“ uvedl
pro Večerník nový předseda oblastní
rady ODS na Prostějovsku Jiří Pospíšil.

,KåPÊMXCFTCPVDWFGUNQWåKVRQW\GąKFKéčOQUQDPÊEJXQ\KFGNQRTQVKRčXQFPÊOW\¾O÷TWXRWwV÷PÊP¾MNCFPÊEJXQ\KFGNWåPGPÊ
CMVW¾NPÊ
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

bylo v původním plánu i projektu.
A podle aktuálně Večerníkem zjištěných vyjádření prostějovských
radních se tento problém již nijak
řešit nebude. ...
>>>dokončení na straně 13
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Právě rok 2010 byl pro občanské demokraty na Prostějovsku
i přímo ve městě zlomový. Ovšem
v tom negativním slova smyslu.
Spory mezi jednotlivými členy
„modrých ptáků“ způsobily totální rozkol, což vycítili i sami voliči.
Ti ODS jednak nemohli zapomenout „odstřel“ populárního starosty města Jana Tesaře těsně před
volbami v roce 2010 a jednak bylo
zřejmé, že občanští demokraté
netáhnou za jeden provaz. A to se
v plné nahotě ukázalo v Prostějově v komunálních volbách v roce
2014, kdy ODS tak tak pronikla
do zastupitelstva s volebním ziskem pouhých 6,98 % hlasů a jen
dvěma získanými mandáty. Bez
zajímavosti pak určitě není ani
skutečnost, že právě před těmito
volbami z ODS utekli předseda
Jiří Pospíšil a Ivana Hemerková, kteří založili hnutí PéVéčko.
A toto hnutí získalo v komunálkách roku 2014 téměř dvojnásobně více hlasů...
(mik)

20112511805

29. 11. 2010
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Břetislav Usnul, v jehož hlavě se nápad
na vznik vyhlídky zrodil. Kopaninka se
před nedávnem dočkala nového nátěru. „Chceme, aby nám déle vydržela,
tak se o musíme starat,“ vysvětlil Usnul.
Stavba nevznikala snadno. Nadšenci se
do projektu pustili prakticky bez peněz
a finance sháněli až v průběhu stavby.
Nakonec se náklady zastavily na částce
2,9 milionu korun. Zhruba 1,9 milionu
korun se podařilo získat na dotacích,
na zbytek si investoři museli vzít úvěr.
„Daří se nám jej postupně splácet, a to
zejména díky všem našim mecenášům,
kteří si zakoupili některý z celkem devětaosmdesáti schodů. Jeden z nich přijde
na deset tisíc korun a aktuálně nám jich
zbývá už jen zhruba třicet. Kupují si je
firmy i lidé kvůli různým příležitostem,
jako je narození dítěte či třeba výročí
svatby. Všem bych chtěl moc poděkovat,“ vzkázal Usnul.
(mls)

jak šel čas Prostějovem ...

ulice Šárka
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Příště: Rumunská ulice
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Oblečení se mu líbilo

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Ve večerních hodinách minulého pondělí 23. listopadu si strážník obsluhující městský kamerový dohlížecí systém povšiml
osoby, která v okrajové části
města vyhazuje z kontejneru staré oblečení a na zemi ho přebírá.
K prověření celé události byla na
místo vyslána hlídka. Strážníci
u kontejneru na oděvy zjistili
osmadvacetiletého muže. Ten
své počínání vysvětlil tak, že se
mu líbila bunda, kterou si chtěl
vzít a dál ve věcech hledal nějaké
svršky, co by se mu hodily a mohl
si je donést. Strážníci muže poučili o jeho protiprávním jednání.
Svým jednáním je osmadvacetiletý muž podezřelý z přestupku
proti majetku. Celá záležitost
byla postoupena příslušnému
správnímu orgánu k dořešení.

Sprostě nadala
sousedce
V úterý 24. listopadu odpoledne
vyjížděla hlídka prověřit telefonické oznámení o konfliktu mezi
dvěma ženami. Událost nahlásila
jedna z nich. Ta šla upozornit
svoji sousedku, aby nebouchala
dveřmi. Žena bydlící v bytě nad
oznamovatelkou jí za to sprostě
nadala. Pětašedesátileté ženy se
nadávky dotkly, proto si na místo
přivolala strážníky. Událost hlídce potvrdila i přítomná svědkyně. Třiatřicetiletá žena je svým
jednáním důvodně podezřelá
z přestupku proti občanskému
soužití. Celá záležitost bude mít
dohru u správního orgánu. Zde
hrozí mladší ženě pokuta až do
výše 10 000 korun.

Vodítko nesl v tlamě
Při kontrolní činnosti a dohledu
na veřejný pořádek v centru města si strážníci ve středu 25. listopadu povšimli pohybu osoby se
psem na volno. Majitel zvířete
hlídce tvrdil, že se žádného přestupku nedopustil, jelikož jeho
pes vodítko měl, akorát si ho nesl
v tlamě. Podle vyhlášky je však
třeba, aby psi na všech veřejných
prostranstvích města Prostějova
byli na vodítku, s výjimkou takzvaných výběhových louček, kde
se pes může pohybovat na volno.
Takových míst je na území města
Prostějova šestnáct. Výběhové
loučky jsou označeny cedulkou
s piktogramem psa. Jednání šestatřicetiletého muže projedná
příslušný správní orgán. Za porušení obecně závazné vyhlášky
mu hrozí pokuta do výše 100
tisíc korun.

REDAKCE
V PLNÉM
PROVOZU
Stavte se
pro předplatné!

Bezdomovec kradené zboží odhodil
a z obchodu utekl
PROSTĚJOV Povedená dvojka! Ani ne třicetiletý bezdomovec s patnáctiletou slečnou se
vydali společně krást do jednoho z prostějovských supermarketů. Jakmile byli přistiženi
ostrahou, muž bez domova vzal roha a svoji
komplicku nechal na pospas přivolaným strážníkům. Ti zjistili, že zloděj se pohybuje v místní
bezdomovecké komunitě, a navíc je po něm
vyhlášeno celostátní pátrání jako po hledané
osobě! Ukradené zboží za více než čtyři tisícovky bylo vráceno zpět do prodeje, zloděj ho
totiž při útěku nechal na místě...

Michal KADLEC
V odpoledních hodinách předminulé soboty 21. listopadu vyjížděla
hlídka Městské policie Prostějov
prověřit telefonické oznámení do
jednoho ze zdejších supermarketů, kde byl ostrahou zadržen pachatel drobné krádeže. „Strážníci
na místě zkontaktovali pracovníka
bezpečnostní agentury. Ten sdě-

0#/ª56öè+07 .521,.$
Dva vybrakované
sklepy
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lil, že viděl mladou dívku a muže,
jak se pohybují po prodejní ploše
a vkládají si vybrané zboží do nákupní tašky. Při průchodu pokladní zónou se muž i s taškou pokusil
z obchodu odejít bez zaplacení.
V okamžiku, kdy se pracovník ostrahy snažil muže zadržet, se dal
dotyčný na útěk,“ popsala Tereza
Greplová, tisková mluvčí prostějovských strážníků.

Chlápek v nuzném oblečení zřejmě
tušil, co by po odhalení následovalo
a tak vzal nohy na ramena. „Po sobě
zanechal v obchodě mladou spolupachatelku a tašku s odcizeným zbožím v hodnotě 4 093 korun. To bylo
vráceno zpět do prodeje. Při ztotožnění mladé spolupachatelky strážníci zjistili, že se jedná o slečnu ve věku
15 let. Ke svému kamarádovi, kterému se podařilo z místa utéci, uvedla,

že je ve věku 29 let a pohybuje se
mezi místními bezdomovci. Hlídkou bylo dále zjištěno, že po muži je
vyhlášeno celostátní pátrání Policií
ČR,“ uvedla dále Greplová s tím, že
při kontrole okolí nebyl muž nalezen. „Svým jednáním jsou oba podezřelí z přestupku proti majetku. Celá
záležitost byla oznámena příslušnému správnímu orgánu k dořešení,“
uzavřela mluvčí MP Prostějov.

V ulici Palackého řádil minulý
týden ve sklepních prostorách
neznámý lapka. V blíže nespecifikované době se bez násilí
dostal do chodby domu a vylomil bezpečnostní vložku užitkové místnosti, ze které odcizil
uzamčené pánské horské jízdní
kolo v přesně neustanovené
hodnotě. Ve vedlejším vchodě
domu se pak dostal do sklepa
a jednoho z boxů, kterému vylomil zámek a vnikl dovnitř. Majitel zjistil, že mu zmizelo 20 krabic, v každé 6 lahví vína různých
značek a neupřesněný počet
šanonů s různou dokumentací.
Škodu si vyčíslil na 120 000 korun. Pachateli krádeže, po kterém policie pátrá, hrozí s ohledem na nouzový stav až osmiletý
trest odnětí svobody.

9ORXS¿QËGRSURGHMQ\YXOLFL3RG.RVËĆHP

Zloděj bral vzduchovku i šperky
PROSTĚJOV Pod rouškou tmy se
předminulý víkend v noci vloupal
do prodejny v ulici Pod Kosířem
v Prostějově zatím neznámý zloděj.
Bral všechno, co mu přišlo pod ruku
a co mohl následně lehce zpeněžit.
Majiteli zmizely peníze, ale také víno,
vzduchovka, a dokonce šperky.

Vyhlášený nouzový stav nezastavil
zloděje, který se rozhodl v noci ze
soboty 21. na neděli 22. listopadu
vniknout do prodejny v ulici Pod
Kosířem. „Přelezl plot, protáhl se
mřížemi okna a dostal se do obchodu i skladu. Uvnitř vzal věci, které
měly nějakou hodnotu, a pak tiše

zmizel. Spolu s ním se z místa ztratily stříbrné šperky, finanční hotovost
1 500 korun, mobilní telefon, šest
sedmiček vína, pět lahví tvrdého
alkoholu, foťák a ze skladu zmizela
vzduchovka s ořechovou pažbou
a puškohledem,“ vypočítala Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Krajského

ředitelství policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Poškozenému majiteli prodejny tímto pachatel způsobil škodu za necelých 18 000 korun. „Po zloději nyní
pátráme a za výše popsané jednání
mu hrozí až osmiletý trest odnětí
svobody,“ dodala Zajícová. (mik)
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PROSTĚJOV Psychická porucha, alkohol, drogy, prostituce,
hrací automaty, odsouzení za krádeže, rozvod s registrovanou
partnerkou a konečně dluhy s vysokými úroky. S tím vším se
musela ve svém životě potýkat Monika Rezková. A to navzdory faktu, že jí letos v květnu bylo teprve 21 let. Dcera vytížené
zdravotní sestřičky z Českých Budějovic žije v Prostějově asi
tři roky. Po všech peripetiích se snaží svůj život změnit, i proto
dobrovolně nastoupila odvykací léčbu a plánuje návrat zpět
domů. I to byl jeden z důvodů, proč minulé úterý od prostějovského soudu odcházela s podmíněným trestem.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Jedenadvacetiletá Monika Rezková
byla 24. listopadu před senátem obžalovaná z toho, že si postupně u tří
nebankovních společností nabrala
půjčky, přičemž jim při sjednávání
smlouvy zatajila své předchozí dluhy. Své závazky následně přestala
hradit a celkově způsobila škodu nepřesahující 100 000 korun. Přitom
ještě před svým příchodem do Prostějova byla v Českých Budějovicích
odsouzena za drobné krádeže.

.ǟɜǞǣǪǟǰǮǤ
ǫɋǤǱǴǟȥǧȕǱǜǧǜǫǭǪǮǯǤǯǰǞȰ
Sama obžalovaná pochází z dobré
rodiny, její rodiče se však brzy rozvedli. „Otec se odstěhoval, maminka
byla pořád v práci. Už v dětství mi
diagnostikovali poruchu osobnosti: jsem vznětlivá, náladová, někdy
i agresivní. Také chci, aby bylo vždy
po mém,“ charakterizovala sebe
samu ve své neobyčejně otevřené
výpovědi Monika Rezková, která

Monika Rezková projevila
neobyčejnou upřímnost

za svými životními kotrmelci viděla
zejména drogy. „Ve třinácti jsem začala pít alkohol, v patnácti k tomu
přidala pervitin. Byla doba, kdy
jsem ho brala každý den. Získávala jsem jej od Josefa J. z Držovic či
například Davida J. Drogy jsem si
kupovala z invalidního důchodu,
k němuž jsem si přivydělávala i tím,
že jsem se prodávala. Měsíčně jsem
takto vydělala i dvacet tisíc korun.
Kromě pervitinu jsem peníze utrácela i na automatech. Nedávno
jsem však nastoupila do léčebny ve
Šternberku, kde se chci zbavit drogové závislosti,“ neztrácí víru v pozitivní obrat ve svém životě mladá
žena, která donedávna žila spolu se
svojí registrovanou partnerkou. S ní
se ovšem nyní rozvádí. „Nějaký čas
jsem bydlela v hotelu Avion a na
ubytovně v Olomoucké ulici. Až mě
propustí z léčebny, ráda bych se přestěhovala zpět za maminkou, která
mi už i poslala peníze, abych mohla
/QPKMC4G\MQX¾O¾VGRTXGNGV\CUXčLåKXQVVQJQXwCM\MWUKNCLKåQRTCXFW
zaplatit alespoň část svých dluhů,“
JQFP÷
(QVQ/CTVKP<CQTCN
nastínila obžalovaná svoji další žina všechny přítomné. Soud ji nako- „Opravdu doufám, že se už neuvivotní perspektivu.
nec potrestal podmíněným trestem díme. Stačí k tomu, pokud uhradíte
=ǱǧȕǟǩǠǯǪȌ
20 měsíců s odkladem na 3,5 roku. škodu, nebudete brát drogy a budete
Skutečně odzbrojující upřímnost Po tuto dobu by se měla zdržet pravidelně docházet k probačnímu
a kritický náhled na vlastní minulost, užívání drog, na což bude dohlížet úředníkovi,“ rozloučil se s obžalovas jakými Monika Rezková u soudu probační úředník. Pokud to nezvlád- nou soudce Petr Vrtěl.
vypovídala, udělaly dojem prakticky ne, bude jí hrozit, že si trest odsedí. Rozsudek je již pravomocný.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Dvojice pod drogami
Minulý čtvrtek 26. listopadu
průběhu dne odhalili policisté v Prostějově dva řidiče, jež
nejeli zrovna ve stavu, kterým
by neohrožovali ostatní účastníky v silničním provozu. Bez
uvážení tak jednal dvaadvacetiletý mladý muž, kterého zastavila hlídka dopoledne v ulici
Mathonova. Orientační test
vykázal hodnoty pozitivní na
amfetamin a metamfetamin. Na
stejné látky měl pozitivní test
i třiatřicetiletý hříšník, kterého
policisté zastavili v nočních hodinách v ulici Olomoucká při
řízení vozidla Volkswagen Golf.
Oba řidiči měli negativní test na
alkohol a oba se na výzvu policistů podrobili lékařskému vyšetření, při kterém jim byla odebrána krev. Ani jednomu nebyl
zadržen řidičský průkaz. Řidiče
a jejich provinění policisté šetří pro přestupek podle zákona
o provozu na pozemních komunikacích.

Jel na pervitin
Na řidiče podezřelého z řízení
pod vlivem drog natrefili v Šafaříkově ulici kolem poledne
předminulé neděle 22. listopadu prostějovští policisté. Pětatřicetiletého řidiče osobního
vozu vyzvali, aby se podrobil jak
dechové zkoušce, tak rovněž orientačnímu testu na přítomnost
omamných a psychotropních látek. Protože test na drogy ukázal
pozitivní hodnotu na amfetamin
a metamfetamin, podrobil se řidič po předchozí výzvě policistů
také lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického
materiálu. Další jízdu policisté
řidiči zakázali a věc v tuto chvíli dokumentují jako přestupek
proti bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu.
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LG FXQWNGVÚ RąGFUVCXKVGN MT¾VMQUTUVÆJQ LG\GXéÊMC OCNÆJQ
X\TčUVW /¾ MNKFPQW C Rą¾VGNUMQW RQXCJQW LG RQUNWwPÚ
,CMQ R¾PGéMC RTGHGTWLG åGP[ M OWåčO LG QFVCåKVÚ /KNWLG
RTQEJ¾\M[<CVÊOPGO¾J[IKGPKEMÆP¾X[M[0CXQFÊVMWEJQFÊ
R÷MP÷VTQwMWVCJ¾

BETOVEN

GORO

LGQDąÊMUP÷åPÚOUTFÊéMGOCURą¾VGNUMQWCX[TQXPCPQWRQXC
JQW/KNWLGRQJ[DCPGUP¾wÊPWFW8JQFPÚRTQCMVKXPÊJQéNQ
X÷MCwċCUVPÚDWFGPC\CJTCF÷8\JNGFGOMXGNKMQUVKFQM¾åG
KRQą¾FP÷\CV¾JPQWVXJQFPÚRTQVQJQMFQLGLFQM¾åGWFTåGV
8JQFPÚMF÷VGO

ARAMISEK

LGFXQWNGVÚMąÊåGPGEUVąGFP÷XGNMÆJQX\TčUVW,GVQONCFÚRGL
UGMMVGTÚUGOWUÊXwGOWWéKV/¾VGORGTCOGPVPÊRą¾VGNUMQW
RQXCJW/KNWLGRQJ[DLGVQCVNGV\FQN¾KX[UQMÆQRNQEGPÊ0C
QUVCVPÊRGLUM[PGTGCIWLGPCXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷VCJ¾8JQF
PÚMF÷VGO

JONY

LGOKNQWéMÚMąÊåGPGEUVąGFPÊJQX\TčUVWXGX÷MWéV[ąTQMč$[N
QFEJ[EGPPCRQNPÊEGUV÷TGCIQXCND¾\NKX÷PCLCMÚMQNKXRQJ[D
éNQX÷MC0[PÊLG\P÷LHGw¾MUMQPVCMVPÊRQXCJQW/WUÊUGLGwV÷
PCWéKVJ[IKGPKEMÆP¾X[M[0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PCX÷VwKPW
RUčPGTGCIWLG8JQFPÚMF÷VGO

Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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NOVÉ INFORMACE ZA „STARÉ“ PENÍZE!
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OBJEDNEJTE SI

PAK MÁTE JEŠTĚ POSLEDNÍ ŠANCI

NOVÉ ZPRÁVY ZA STAROU CENU?

CHCETE MÍT I V PŘÍŠTÍM ROCE
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a nabídka pracovních míst

VRACÍME SE
problémem je ovzduší a hazard, DO REDAKCE,
NANejvětším
CELÝ
TENTO
TÝDEN
pozitivem
pak dostupnost
lékařů
STAVTE SE!
nabídka platí do 4. prosince

AKCE PRODLOUŽENA

prezentace, pejsci
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2QURÊwKN
(QVQYYYRTQUVGLQXGW

Statutárního města Prostějov.
Ten těží především z vysokého podílu firem a dopravní dostupnosti, a to
díky přímému napojení na dálniční síť
a také velmi nízké nezaměstnanosti.
O tom, že radnice dobře hospodaří,
svědčí velmi nízký podíl nákladů na
dluhovou službu. Pyšnit se může také
internetovými stránkami, které jsou
z pohledu podnikatele velmi kvalitní
co do obsahu i přehlednosti informací, které zde můžou pro rozvoj svého
podnikání i pro komunikaci s veřejnou správou nalézt.
„My si toho velice vážíme, dlouhodobě se držíme na předních příčkách.
Ukazuje to na kvalitu naší práce, ať
už se jedná o pracovní trh, přívětivost
úřadu nebo o podporu podnikatelského prostředí. Na jaře jsme jako jedno
z prvních měst poskytli pomoc podnikatelům ve formě dotací, neustálý
kontakt probíhá i nyní. Pomáhali jsme
firmám i se sháněním dezinfekčních
prostředků, chováme se tak, aby podnikatelé u nás rádi zůstávali. Poděkování patří všem, kteří se na tom jakýmkoli způsobem zasloužili, včetně
minulých vedení města, protože ten
trend je dlouhodobý. Je před námi
laťka nastavená vysoko a my musíme
v tom trendu pokračovat,“ říká primátor Prostějova František Jura. (red)

2TXPÊOWåTCFPKEG(TCPVKwGM,WTCPCwGNRTQQEGP÷PÊJPGFR÷MPÆOÊUVGéMQXGUXÆ
MCPEGN¾ąK
(QVQYYYRTQUVGLQXGW

PROSTĚJOV Jako loňský celorepublikový vítěz srovnávacího výzkumu Město pro byznys se i letos
Prostějov umístil na špici. V celostátním hodnocení získalo město
tentokrát druhé místo. Právě toto
ocenění přivezli minulý týden před
radnici ředitel Města pro byznys
Petr Lutonský a manažer David
Pavlát. „Snoubí se zde kvalita podnikatelského prostředí se vstřícným přístupem veřejné správy,“
chválili organizátoři. Cenu převzal
primátor František Jura a první náměstek primátora Jiří Pospíšil. Připomeňme, že v krajském hodnocení Prostějov za rok 2020 vyhrál.
Srovnávací výzkum Město pro byznys, který hodnotí všech 205 měst
a obcí s rozšířenou působností v České republice, vyhodnocuje analytická
agentura Datank. V podnikatelském
prostředí i v přístupu veřejné správy
letos excelovaly Pardubice, na dalších
stupních vítězů se umístily právě Prostějov a Hradec Králové. „Jsme pochopitelně rádi za všechna tato ocenění,
dlouhodobě jsme kladně hodnoceni. V rámci všech 205 hodnocených
subjektů jsme se po loňském prvním
místě umístili na místě druhém a jsme
v dobré společnosti,“ nechal se slyšet
František Jura (ANO 2011), primátor

první. „Stále tvrdím, že k rekonstrukci
budovy Společenského domu musí dojít
ještě v tomto volebním období. To je pro
nás jednoznačný úkol. Na poradě vedení
městě jsem těsně před zastupitelstvem
řekl, že podrobnostmi studie se budeme
zabývat v nejbližších dnech či týdnech.
Usilovně budeme pracovat na projektové
dokumentaci a všech potřebných úkonech souvisejících se zahájením rekonstrukce budovy včetně jejího interiéru,“
sdělil zastupitelům primátor František
Jura (ANO 2011).
Opoziční zastupitel František Fröml
(Změna pro Prostějov) ale upozornil, že
studie je příliš obecná a bohužel již neexistuje komise architektury, která by ji
prostudovala, a odborníci se tak podíleli

na přípravách projektu. „Cesta od studie
k projektu je ještě velmi dlouhá,“ zmínil
Fröml, který podotkl, že na nákladnou
rekonstrukci Společenského domu nemusí být dostatek finančních prostředků. „V rámci dalšího projednávání studie
je naplánováno setkání výrobního výboru, na které by měli být pozváni zástupci
vedení města i celého zastupitelstva. Budete tak všichni informováni o dalších
postupech. Setkání jsme chtěli svolat
začátkem prosince, nicméně protiepidemická opatření to nedovolují. Uskuteční
se ale v nejbližším možném termínu,“
ujistil městský architekt Jan Mlčoch.
„Zcela jistě bude výsledný projekt ještě
připomínkován před vlastní realizací,“
dodal primátor Jura.

vání komunálních odpadů, a to pro naplnění zákonné povinnosti každoročně
stanovit v obecně závazné vyhlášce
rozúčtování druhé složky sazby místního poplatku představující náklady na
sběr a svoz netříděného odpadu komunálního odpadu za předchozí kalendářní rok na osobu. První složka poplatku
může být stanovena libovolně a město
její výši nemusí zdůvodňovat, ta může
být v maximální výši 250 korun a jsou
jí kompenzovány zejména náklady na
sběr a svoz tříděného komunálního
odpadu, náklady na likvidaci nebezpečného odpadu a náklady na likvidaci
černých skládek. Aktuální výše pro rok
2020 je však určena ve výši pouhých 43
korun,“ poznamenal na zastupitelstvu
Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek
prostějovského primátora.

Tím tak naznačil, o kolik zřejmě město
zdraží poplatky za odpad od roku 2022.
Pro rok 2021 ovšem základní poplatek pro občana zůstává na částce 600
korun. „Je sice krásné, co děláme pro
občany a že jsme už dlouho tento poplatek nezvyšovali. Když se ale dívám,
kolik ročně město na svoz a likvidaci
odpadu doplácí, a tato suma se každým rokem navyšuje, tak jednoznačně
říkám, že takhle to už dál nejde,“ projevil svůj názor Jan Navrátil (Změna pro
Prostějov).
A s ním souhlasila drtivá většina zastupitelů napříč politickým spektrem, která při hlasování zvedla ruku pro novelu
městské vyhlášky o odpadech. Ta naznačuje, že rok 2021 bude posledním,
kdy se nebudou poplatky za odpad zvyšovat.
(mik)
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PROSTĚJOV Už v létě tohoto roku
v jednom z rozhovorů pro Večerník řekl první náměstek primátora
Prostějova Jiří Pospíšil, že také pro
rok 2021 navrhnou radní stejný
poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu, který se nezvyšoval už pět let. Zároveň ale vyjádřil
pochybnosti o udržení tohoto stavu
pro léta další. Ve stejném duchu se
také nesla diskuse na půdě zastupitelstva, které předminulou středu
schvalovalo novou vyhlášku o poplatcích za odpad.
Ta se týkala možného zdražení poplatků za odpad pro budoucí léta. „Měníme
tak obecně závaznou vyhlášku ze září
loňského roku o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
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Vítězná studie vzešlá z loňské architektonické soutěže počítá s revitalizací celého
prostoru, a to včetně tržnice, parkovišť
a kulturáku. Ten by měl přijít na řadu jako

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Pravidelným bodem
jednání zastupitelstva bývá tradičně
diskuse nad blížící se rekonstrukcí
jižní části centra města včetně budovy Společenského domu. Ani ve
středu 18. listopadu tomu nebylo
jinak. Radní ujistili zastupitele, že
čas obnovy zanedbané části centra
se blíží. To ostatně prozradil primátor v exkluzivním rozhovoru pro
Večerník, který jste si mohli přečíst
v minulém čísle.
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PROSTĚJOV Magistrát se loni
připojil k projektu budování soustavy zimovišť pro ježky, bezobratlé a jiné živočichy. Letos jejich
lokality rozšiřuje.
„Jde o prosté navršené shrabané listí
přikryté větvemi. Zimoviště budou
doplněna edukačními tabulkami,
aby lidé věděli, že nejde o hromadu
nepořádku. Při bližším pohledu jde
o horu života, kterému pomůžeme
přežít nehostinné zimní měsíce,“
říká náměstkyně primátora Milada
Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov). „Zimoviště
pro ježky si lidé velice oblíbili a volali, že by uvítali další. Vyhověli jsme
a připravili tři nová místa,“ usmívá
se Sokolová a dodala, že s námětem
přišel předseda komise životního
prostředí Libor Marčan. Celkem je
letos v Prostějově třináct zimovišť
pro ježky.
(red)

PROSTĚJOV Pokud budou občané
vyžadovat od magistrátu informace
většího rozsahu, připlatí si. K aktualizaci sazebníku dochází vzhledem k vývoji mezd a nákladů za
uplynulé období. Podle radních je
třeba v souladu s novou metodikou
ministerstva vnitra upravit způsob
zpoplatnění mimořádně rozsáhlého
poskytnutí informací.
„Ve stávajícím sazebníku je v případě
mimořádně rozsáhlého poskytnutí
informací požadována úhrada za každou započatou hodinu vyhledávání,
dle nové metodiky ministerstva vnitra
bude v případě započaté hodiny částka

poměrně krácena,“ vysvětlil primátor
František Jura (ANO 2011).
„Cena nákladů na pořízení kopií a cena
za pořízení CD a DVD se za uplynulé
období nezměnila a je srovnatelná s komerčními poskytovateli kopírovacích
služeb v Prostějově. Hodinová sazba
účtovaná v případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání, která je stanovena,
dle metodiky ministerstva vnitra podle
celkových platových nákladů rozpočtovaných v příslušném rozpočtu na daný
rok, dělený počtem zaměstnanců a počtem pracovních hodin v tomto roce,
se zvýšila z 244 korun na 291 korun,“
objasnil Jura.
(mik)
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PROSTĚJOV Součástí schváleného rozpočtu města pro příští rok
jsou také stovky tisíc korun na
projektovou dokumentaci k zamýšlené stavbě autobusového terminálu s potřebným parkovištěm
v ulici Újezd v Prostějově.
Jelikož v důvodové zprávě vedení

města tuto investiční akci nijak blíže nepopisovalo, nebylo divu, že
zastupitelé se na tento plán zeptali.
„Zatím mohu sdělit jen to, že do budoucna plánujeme strategické přesunutí autobusové dopravy z přetížené Lidické ulice právě na Újezd.
Tady by se vybudoval autobusový

terminál včetně parkovacího stání.
Na tyto stavební investice počítáme
s významnou státní dotací. Je to ale
otázka budoucnosti a právě v příštím roce chceme vytvořit patřičnou
studii,“ prozradil Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátora Prostějova.
(mik)
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ty ke zlepšení Sokolová a ohledně dalšího vývoje je optimistická. „Předběžné
hodnocení kvality ovzduší na střední
Moravě se podle posledních dat mírně
zlepšuje,“ podotkla s nadějí v hlase.
Daleko radikálnější je však politická
opozice. „Pokud jde o ovzduší, podle
toho, co se dá usuzovat z grafického
zpracování, jsme na tom opravdu bídně. Je na čase s tím něco dělat. Ten
kousek nového parku na jihu města to
nevytrhne,“ hořekuje Aleš Matyášek
(Na rovinu!). „Když to vezmu celkově,
jsme taková šedá myš,“ vyjádřil se k postavení Statutárního města Prostějov
v konečném pořadí.
Městu se dále daří v oblastech dopravy či v rozdílu mezi vystěhovanými
a přistěhovanými mladými lidmi.
V tomhle hodnocení se drží nad průměrem. Naopak propadlo v počtu
heren. A to přesto, že i díky vyhlášce
o hazardu jich v posledních letech
v Prostějově ubylo. „To, že poklesne
počet heren, ještě neznamená, že lidé
přestali hrát. Je to dobré v tom, že je to
více na očích, podchycené, je to dobré
preventivně, herny nejsou na každém
rohu. Ale neřeší to vlastní problém se
závislostí,“ říká David Bezdomnikov,
který byl členem odborné skupiny zabývající se hazardem v Prostějově.
Večerník připravil také zajímavé srovnání s nedalekým a zhruba stejně velkým Přerovem. A Prostějov dopadl
lépe! Ve většině ukazatelů se hanáckému rivalovi daří méně, avšak s podstatnými výjimkami, a sice kapacitou v mateřských školách i dostupností bydlení.
Na druhou stranu zájem mladých lidí
a nezaměstnanost či již zmíněná lékařská dostupnost, to je doménou Prostějova. Stejně jako celkové hodnocení.

DOZVUKY 19. ZASTUPITELSTVA
5VCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX
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1. Říčany
10,0
2. Praha
9,4
3. Slavkov u Brna
7,8
4. Brandýs n. L.-Stará Boleslav 7,7
5. Černošice
7,6
6. Hustopeče
7,3
7. Brno
7,3
8. Třeboň
7,3
9. Židlochovice
7,1
10. Turnov
7,0
…
38. Olomouc
5,8
45. Hranice
5,6
114. Prostějov
4,5
119. Konice
4,4
144. Šumperk
4,0
145. Přerov
4,0
161. Jeseník
3,5
Zdroj: www.obcevdatech.cz

POŘADÍ MĚST
podle výše indexu:

Třetí ročník Indexu kvality života sestavený projektem Obce v datech a společností Deloitte sledoval stovky míst
po celé České republice. Nejvyšší kvalita života je dlouhodobě v Praze, Brně
a jejich okolí. Obce z těchto oblastí
obsadily v žebříčku osm z prvních deseti míst. Na předních příčkách se drží
především díky výborné dostupnosti
služeb a zdravotních zařízení.
Vůbec nejlépe se žije opět ve středočeských Říčanech. Skokanem roku v kvalitě života je Holešov, který si v žebříčku
polepšil o 64 míst. Naopak největší pro-

Petr
KOZÁK

a

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

během zimy nejsou ve městě žádnou
výjimkou. „V případě znečištění je naše
město zařazeno do oblastí se zhoršenou
kvalitou ovzduší. Znečištění způsobuje
zvýšená koncentrace prachových částic
PM10. Tento stav není na střední Moravě nijak výjimečný, obdobně jsou na
tom i okolní města jalo Přerov, Uničov,
Litovel, Olomouc, uvědomuje si Milada
Sokolová. „Prachové částice mají různý
původ, nejčastěji jsou emitovány do
ovzduší dopravou z výfukových plynů,
vznosem prachu z polí či nezpevněných
nebo nezatravněných ploch, ze spalování tuhých paliv a z dálkového znečištění.
Prostějov není typickým průmyslovým
městem s velkými zdroji znečištění. Nicméně geografická poloha města velmi
ovlivňuje kvalitu ovzduší v Prostějově.
Když přijíždíte do Prostějova, můžete
si všimnout, že město leží v dolíku, což
způsobuje v době inverzních klimatických situací nepříznivé rozptylové podmínky. Nad městem se vytvoří takzvaná
poklička, která se po dobu inverze nad
městem drží,“ popisuje obtíže náměstkyně. Světlo na konci tunelu vidí. „Pro
zlepšení situace město přistoupilo za
cenu zvýšených ekonomických výdajů
k častějšímu úklidu vlastních i krajských
komunikací, a to i v zimních měsících,
aby se omezila sekundární prašnost.
Jedná se o pravidelné celoroční uklízení
komunikací, aby se usazený prach opětovně nedostával do ovzduší,“ hledá ces-

CO JE TO INDEX ŽIVOTA?
Na internetových stránkách www.obcevdatech.cz najdete zcela jiný pohled na
kvalitu života v obcích. Díky pokročilým technologickým řešením a jedinečnému know-how dochází k porovnání kvality života ve všech obcích z rozšířenou
působností na území ČR. Projekt obce subjektivně nehodnotí, ale pouze porovnává dostupnost daných služeb a možností v jednotlivých obcích, a to na
bázi principů mezinárodních metodik. U jednotlivých obcí je uveden celkový
index kvality života a pak dílčí indexy ve třech hlavních kategoriích:
- zdraví a životní prostředí
- materiální zabezpečení a vzdělání
- vztahy a služby
Tyto jsou následně složeny z dalších 29 detailních indexů.

pad zažily Hořice v Královéhradeckém
kraji. Poslední příčku znovu obsadila
moravskoslezská Orlová a špatná čísla
hlásí Železný Brod.
Zároveň se v jednotlivých indexech
poměřovala města samostatně v Olomouckém kraji. Zde vesměs Prostějov
dopadl velice slušně. Zatímco celkově
se v žebříčku dostal do celostátního průměru, třeba v indexu pracovních míst
nabízených úřadem práce skončil na 3.
místě, stejně jako v indexu kino. „Jsme
na tom velice dobře,“ usmála se Milada
Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti
města Prostějov). „Skutečnost, že jsme
v Olomouckém kraji na třetím místě
po Olomouci a Mohelnici nás velmi
těší. Soudím, že vzrůstající kvalita kina
Metro 70 k velmi dobrému hodnocení
přispěla,“ přidala náměstkyně s kulturou
v gesci. První v kraji je pak Prostějov
v indexu praktických lékařů, který
sleduje jednak počet ordinací na obyvatele a také jejich množství v dojezdu 30 minut od radnice.
Celkově byly indexy rozděleny do tří
kategorií: zdraví a životní prostředí,
dále materiální zabezpečení a vzdělání,
za třetí se hodnotily vztahy a životní
prostředí. Nejvyšší číslo (5,6) obdržel
Prostějov právě v posledně jmenované
kategorii. Zejména díky dobré dostupnosti lékařské péče. Naopak v ovzduší
skončil Prostějov hluboko v podprůměru. Ostatně smogové situace

PROSTĚJOV V něčem skvělé, v něčem horší. Na jednu stranu sbírá magistrát ocenění za nejpřívětivější úřad či Město pro byznys, na druhou se Prostějov v Indexech kvality života nemá moc čím
chlubit. Alespoň tak hovoří aktuální hodnocení dle projektu Obce v datech, která třetím rokem
v řadě srovnává devětadvacet kritérií napříč Českou republikou. Na paškál si ve všech 206 obcích
s rozšířenou působností bere veřejně dostupná data od dostupnosti lékařské péče přes dopravu,
kvalitu ovzduší, materiální zabezpečení, ale například i vztahů mezi lidmi. Jak už to bývá, výsledky
v některých ohledech zaskočí, v jiných zase potěší. Celkově je Prostějov opět v celorepublikovém
průměru na 114. místě, což odráží postavení z minulých dvou let. Oproti předchozím žebříčkům tu
však je mírné zlepšení. Je to dobrý výsledek, nebo spíše impuls k zamyšlení?

<FTQLYYYQDEGXFCVGEJE\

postavení prostějova v indexech kvality života

Zdroj: www.obcevdatech.cz

porovnání dat za rok 2020: vybrané indexy kvality života
v prostějově a srovnání s přerovem

#PKPG\C\¾ąKNCPKPGRTQRCFN6CMFQRCFNQJQFPQEGPÊ2TQUV÷LQXCXRTQLGMVW1DEG
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Foto: internet

Největším problémem je ovzduší a hazard,
pozitivem pak dostupnost lékařů
a nabídka pracovních míst
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zpravodajství
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PROSTĚJOV Také v příštím roce bude odbor sociálních
věcí prostějovského magistrátu a prostějovská městská
policie pokračovat v realizaci aktivit v rámci projektů prevence kriminality. Radní tento záměr na své úterní schůzi
odsouhlasili. Na jednotlivé aktivity pak konšelé počítají
s dotacemi, které pokryjí většinu nákladů.
„Cílem je, aby nové projekty plynule navazovaly na ty letošní.
Pro jejich spolufinancování opět počítáme s dotačními prostředky, které se nám daří získávat,“ konstatuje primátor František Jura (ANO 2011).

Jeho náměstkyně pak přidala konkrétní akce, které se město bude
snažit ve spolupráci se strážníky realizovat v rámci uvedeného programu. „Konkrétně se jedná o digitalizaci a reprodukci městského kamerového dohlížecího systému. Zde odhadujeme náklady
1,5 milionu korun s možností dotace až 550 tisíc korun. Dalším
projektem je rozšíření datového úložiště zmíněného kamerového
systému s nákladem 300 tisíc korun s možností dotace až do výše
90 procent celkových nákladů. Dále dojde k modernizaci pultu
centralizované ochrany městské policie s odhadem nákladů 200
tisíc korun a s možností dotace až do výše 50 procent z celkových
nákladů z dotačního titulu Olomouckého kraje nebo až 90 procent z celkových nákladů z dotačního programu Ministerstva vnitra ČR,“ popsala podrobně Alena Rašková (ČSSD), náměstkyně
prostějovského primátora.
To ale není všechno. „Nesmíme zapomenout na projekt sociální prevence, což jsou návazné pobyty pro děti. Zde náklady
odhadujeme na dvě stě tisíc korun s možnou dotací až 126 tisíc
korun. Pokračovat budeme také ve forenzním značení jízdních
kol a invalidních vozíků syntetickou DNA. Zde již půjde o pátou etapu s odhadem nákladů 36 tisíc korun a opět s možností
dotace až do výše devadesáti procent,“ přidala Rašková další skutečnosti.
(mik)

PROSTĚJOV Radní už na listopadovém zasedání předloží zastupitelům návrh nové obecně závazné
vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území statutárního města Prostějova,
a to s navrženou účinností od 1. ledna příštího roku. V současnosti je zaveden obecně závaznou vyhláškou
ze září roku 2012. Účelem tohoto
místního poplatku je především regulace zvláštního užívání veřejného
prostranství definovaného v zákoně
o obcích.
„Předmětem je zvláštní užívání, a to
provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb,

umístění stavebních nebo reklamních
zařízení, umístění cirkusů, lunaparků
a jiných obdobných atrakcí, umístění
skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa, užívání daného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní
akce, užívání tohoto prostranství pro
potřeby tvorby filmových a televizních
děl,“ vyjmenoval František Jura (ANO
2011), primátor statutárního města
Prostějova.
Radní minulé úterý při svém jednání
dále rozhodovali o přesnější definici
veřejného prostranství. „Přílohou nové
vyhlášky bude grafická mapa znázorňující zpoplatněná veřejná prostranství a rozdělení města do jednotlivých
zpoplatněných zón, dále byla navržena

jednotná sazba za umístění stavebních
zařízení, za provádění výkopových prací a umístění skládek. Dále byla dána ke
zvážení zastupitelům možnost zavedení měsíční či půlroční sazby pro dlouhodobější zábor za užívání veřejného
prostranství. Řešeno bylo také komplexní parkování ve městě. Navrhujeme zastupitelům úpravu sazby místního poplatku za vyhrazení trvalého
parkovacího místa, osvobození orgánů
veřejné moci, úpravu organizačního
řádu ohledně uzavírání smluv o užívání veřejného prostranství. Hovořili
jsme také o parkování v centru města,
konkrétně na Pernštýnském náměstí,
Skálově náměstí a ve Fügnerově ulici,“
přidal Jura.
(red)

veřejného prostranství

/<?IÁN>CQµGDGDKGµI Na světě je návrh nové vyhlášky
KM@Q@I>@FMDHDI<GDOT o poplatcích za užívání

www.vecernikpv.cz

Prostějov (red) - Statutární město
Prostějov, které je jediným společníkem obchodní společnosti Lesy
města Prostějova, bude investovat
do nové lesní frézy k přípravě holin,
drcení suchých mladých porostů,
popřípadě na opravy lesních cest
a přibližovacích linek. „Půjde o koupi v hodnotě do 750 tisíc korun.
Stávající lesní fréza z roku 2008 je již
ve zcela nevyhovujícím technickém
stavu a je vhodná už pouze k drcení travních porostů. Nové zařízení
bude mimo jiné pracovat na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity,“
uvedl první náměstek primátora Jiří
Pospíšil (PéVéčko) s tím, že na zmírnění dopadů kalamity v nestátních
lesích za rok 2019 poskytl příspěvek
také Krajský úřad Olomouckého
kraje. „Předmětem finančního příspěvku byla škoda vzniklá v roce
2019 v souvislosti s nahodilou těžbou jehličnatého dříví v nestátních
lesích. Částka patnácti milionů korun bude odvedena zřizovateli jako
nájemné za rok 2020 nad rámec
smluvního ročního nájemného,“
uzavřel výčet náměstek Pospíšil.

Nová fréza pro lesníky

Prostějov (mik) - Jen po šestidenní
přestávce se v pondělí 30. listopadu,
tj. dnes, ke svému jednání opět sejde
Rada statutárního města Prostějova.
Program schůze, která se uskuteční
v obřadní síni prostějovské radnice,
je znovu pestrý. „Jednat budeme
mimo jiné o mimořádném členském
příspěvku Národnímu sportovnímu
centru, o dodatcích v marketingových smlouvách s 1.SK Prostějov
a ‚A‘-týmem LHK Jestřábi Prostějov,
stejně tak budeme schvalovat návrhy
na provedení jednacího řízení bez
uveřejnění pro veřejnou zakázku propagačních služeb s basketbalovým
klubem BK Olomoucko a ženským
volejbalovým oddílem VK Prostějov.
Zabývat se budeme rovněž možnostmi získání dotací na čtvrtou a pátou
etapu výstavby cyklostezky v Žešově,
čeká nás poměrně hodně bodů směrem k problematice školských zařízení a schvalovat budeme i rozpočtová
opatření ke stavebním investicím. Své
stanovisko zaujme rada také k petici
občanů proti užívání chemických
postřiků při ničení plevele ve městě,“
sdělil primátor Prostějova František
Jura (ANO 2011).

Radní jednají
v kvapíkovém tempu
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publicistika

Dnešní člověk prochází životem čím dál osamělejší. Stále častěji potkáváme ty, kteří jsou jednak
nejlepší na světě a zároveň to v životě mají ze
všech nejtěžší. Ti ostatní jim pouze hází klacky pod jejich svalnaté nohy a bortí jejich vlastní
představy o dokonalém světě. Vždyť kde by oni
sami byli, kdyby…, kdyby nebylo těch ostatních?
U podobných sobců s železnou pravidelností dochází k opakujícím se pocitům zneuznání a frustrace. Je to celkem logické, až na výjimky, které se týkají například uměleckých oborů, totiž žádný člověk
nedokáže tolik, co zvládnou lidi dva, pokud jsou
tedy ochotni spolupracovat. A co teprve, když máte
dobře fungující kolektiv? To je teprve síla!

společný nepřítel a peníze. A to je jednak málo,
jednak to nefunguje zcela spolehlivě.
Doba koronavirová bohužel pouze přispívá
k další sociální izolaci a vzájemnému nepochopení. To se týká zejména těch, kteří během dosavadního života žili hlavně pro sebe a dostatek
energie neinvestovali do budování pevného
rodinného zázemí. Ti v těchto dnech prožívají
skutečné peklo. Na samotu a izolaci totiž člověk
ze své podstaty absolutně není stavěný. Ostatně
není náhodou, že nejtěžším druhem trestu je
věznění na tzv. samotce.
Hasiči z Ludéřova a jim podobní se ničeho
podobného rozhodně bát nemusí...

L

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
publikace o Prostějově. Po čtrnácti
dnech na útěku policie v Brně zatkla uprchlého vězně, jenž utekl
z cely Okresního soudu v Prostějově. A městem projeli rakouští a ruští
vojáci, kteří se chystali na rekonstrukci bitvy proti Napoleonovi. Jednalo se
o oslavu výročí této slavné bitvy.
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žil i pro zakázky na gobelíny a mozaiky
(např. Kosmonauti pro stanici metra
Háje). Získal ocenění včetně národního
umělce v roce 1979. Jeho děti se uplatnily u filmu. Syn Alois je střihač a dcera
Zuzana herečka, vnučka Iška se uplatnila
jako módní návrhářka. Alois Fišárek je
pohřben v Šemanovicích u Kokořína.
istopad 1990 se nesl ve znamení
vzpomínek na roční výročí revoluce, ale události běžely dál. OV ČSTV
a župní orgány Sokola se dohodly
na materiální výpomoci místním sokolským jednotám. 24. listopadu se
konaly volby do městských zastupitelstev, účast byla 68,8 procenta
a mandáty byly rozděleny takto: 14
získal Moravskoslezský demokratický blok, 13 Občanské fórum, 9
KSČM, 6 Prostějovský blok, 5 ČSL
a 3 KDS. Město začalo využívat nového zdroje pro vodovod od Kelčic.
istopad 2000 přinesl významnou
událost v oblasti sociální. 7. listopadu bylo založeno Senza družstvo,
chráněná dílna jako jedno z prvních

sociálních družstev v České republice. Jeho vznik byl od prvopočátku
veden snahou zajistit trvalé pracovní
uplatnění lidem se zdravotním postižením, kteří vzhledem ke své snížené
pracovní výkonnosti obtížně hledají
uplatnění na volném trhu práce. Prosazování družstva v konkurenci firem
nebylo snadné, postupně se však dostávalo do povědomí veřejnosti a firem,
a to nejen ve zdejším regionu.
istopad 2010 byl na události vcelku bohatý. 4. listopadu se konalo
ustavující shromáždění nově zvoleného
zastupitelstva města, zastupitelé zvolili
Miroslava Pišťáka starostou města Prostějova, Jiřího Pospíšila, Ivanu Hemerkovou, Zdeňka Fišera a Alenu Raškovou
místostarosty města Prostějova, Miladu
Galářovou, Jaroslava Faltýnka, Aloise
Mačáka, Miladu Sokolovou, Zdeňka
Peichla a Pavla Smetanu dalšími členy Rady města Prostějova. Čekárnu
transfúzního oddělení Nemocnice
Prostějov zaplnily 11. listopadu desítky dobrovolných dárců. S radostí uvítal primář transfúzního oddělení prostějovské nemocnice desítku nových
prvodárců. Nejcennější tekutinu přišlo
darovat celkem sedmatřicet dárců.
Dva nesplňovali podmínky odběru,
krev však mohli darovat jindy. Akce se
zúčastnily také zdravotní pojišťovny,
které dárcům věnovaly drobné dárky. Od města pak dárci získali pěkné

3DQLNDY.DXIODQGX
Zrušení nedělního prodeje a uzavření supermarketů je podle mého názoru naprostý
nesmysl. Protože to, co se dělo například minulou sobotu odpoledne v Kauflandu
v Konečné ulici, to opravdu nemělo obdoby! Jelikož v neděli nikdo nic nenakoupí,
každý se pochopitelně rozhodl pořídit ten největší nákup právě v sobotu odpoledne.
A podle toho to taky vypadalo. Lidé mezi regály byli nervózní, prodavači v jednotlivých odděleních neochotní a podráždění, to nejhorší drama pak nastalo u pokladen.
Dlouhé fronty byly k vidění u každé z nich a nejen to. Pokladní nestíhaly, každá se často
pletla a muselo se čekat na storno. K tomu všemu zákazníci v dlouhých řadách absolutně nedodržovali dvoumetrové rozestupy, nastaly tu a tam hádky nebo menší slovní
výměny. Člověk měl v tu chvíli sto chutí nechat plný nákupní vozík tam kde je a odejít.
Příště to tak asi udělám a v neděli raději budu o hladu. Snad ale budeme už brzy moci
nakupovat i v neděli a nebudeme svědky takových panik. Josef Komárek, Prostějov

3URQÈYÙXNDQDG½ONXQHSODWÉ"
Mám dvě děti, takže vím, jak je pro většinu rodičů a samozřejmě
také školou povinné děti tato doba složitá. Do školy děti kvůli opatřením vlády nemohou, ale musí být samozřejmě doma k dispozici učitelům, kteří je vyučují při on-line výuce. Každý rodič to zná,
nemá cenu to rozebírat. O to více mě překvapil obrázek z centra
města, kam jsem si během středečního dopoledne musela odskočit něco koupit. Na náměstí nebyl skoro nikdo, ale posedávaly tam
desítky romských spoluobčanů a s nimi děti školou povinné. Jak je
to možné, ptám se? Pro ně povinnost být doma a absolvovat on-line výuku neplatí? Nebo je této komunitě zase něco odpuštěno?
Opravdu by mě zajímalo, jak je sledována účast při této výuce na
dálku u dětí dané menšinové komunity! Jiřina Skálová, Prostějov

3RGÈNRY½QÉLPDPLQN½P
V pátek 30. října byla mnou vyprovokována akce „Pečeme pro zdravotníky“, kdy rými jsme mluvili. Jak bylo řečeno na místě předání, všichni si to zaslouží a za
se nad mé očekávání spojilo či přihlásilo na dvacet maminek z Prostějova a blíz- všechny jim moc děkujeme a přejeme hodně sil do dalších dní, kterých již, doukého okolí. Napekly sladké a slané pečivo, dorty, bábovky, nakoupily kávy, džusy, fejme, nebude tolik a vše se již brzo začne uklidňovat.
ovoce a připravily k vyzvednutí. To proběhlo mnou a synem v neděli od dopo- Nicméně toto poděkování chci taktéž věnovat všem maminkám, které se do
ledních hodin. Syn od jedné maminky dokonce vytvořil na 3D tiskárně držátka akce jakýmkoliv způsobem zapojily ve svém volném čase, brzo vstávaly, aby vše
na gumičky od roušek, aby sestřičky či lékaři neměli otlačená ouška. K darům se stihly, obětovaly svoje nedělní dopoledne, aby udělaly radost někomu, koho
připojil i pivovar Bernard s nealko pivy, Ovocný sad Mostkovice s výbornými třeba za svůj život nikdy nepotkají, neznají... Je to od nich obdivuhodné, laskajablíčky, Míškovické uzeniny se zvěřinovými uzeninami a Prodej zvěřiny Haluza vé a opravdu si zaslouží veliký dík. Protože se v mnoha rodinách podílely i děti,
z Prostějova s domácími zvěřinovými klobásami. Vše bylo předáno po rozdělení tak ani na ně nesmím zapomenout. Posílám jim vzkaz: „Pac a pusu na čumáček,
na Zdravotnické záchranné službě ve Wolkerově ulici a zdravotníkům na ARO zůstaňte tak dobrosrdečné dál, pomáhejte rodičům, prarodičům, ale i těm, kteří
Veronika Petrželová, Prostějov
1 a 2 v prostějovské nemocnici. Bylo znát velké překvapení i dojetí všech, se kte- potřebují pomoc.“

istopad 1980 přinesl střídání v čele
místního okresního výboru KSČ,
kdy náhle zemřel jeho předseda Stanislav
Kroupa, nástupcem se stal Jan Cibíček.
Pamětníci si ho budou jistě dobře
pamatovat, a to i na jeho familiární
přezdívku „Ciba“, jelikož to byl muž
bodrý, rád se bavil, popil, ani ženy mu
nebyly cizí. Došlo i na kulturu. V galerii muzea byla uspořádána posmrtná
výstava děl malíře Aloise Fišárka, prostějovského rodáka, který též zemřel ve
stejném roce v únoru. Narodil se v roce
1906 v Prostějově, V letech 1924 až
1929 studoval na AVU hlavně u Otakara Nejedlého a Vratislava Nechleby. Od
roku 1931 byl členem SVU Mánes, po
zákazu veřejné činnosti spolku Mánes se
stal prvním předsedou Spolku čs. výtvarných umělců. Od roku 1946 vyučoval na
VŠUP, v letech 1967 až 1975 na AVU.
Jeho malba se vyznačuje uvolněností
a smyslem pro barvu. Zaměřoval se především na krajinomalbu, zátiší, portrét
i figurální kompozici, často s monumentálními náměty. Monumentálnost vyu-
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Máme tady předposlední měsíc roku, čas spíše sychravý přispívající k všeobecně blbé covidové náladě. A tak raději pojďme
zalistovat kronikami a připomeňme si s mírným optimismem,
že snad otevřeme v klidu svatomartinské víno a pojíme dobře
vykrmenou husičku. Přiznejme si, že listopad v dějinách města
až tak zajímavý nebyl, a protože Bílá hora již byla připomenuta, tak pojďme hned do dvacátého století a na závěr měsíce si
oživit pár historických chvil.
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Přesně ten ukázali hasiči z Ludéřova po smrti
jednoho z nich. Pro jeho pozůstalou partnerku
a dvě děti uspořádali sbírku, díky níž se podařilo
vybrat tolik peněz, kolik by nevěnoval ani sám
Bill Gates. Ale to určitě není to hlavní. To nejdůležitější je onen pocit sounáležitosti ze strany
velkého množství sympatických lidí. Vždyť zbylí
hasiči přislíbili, že dle vlastních možností pomohou s dokončením oprav domu. Tím dokázali
jediné, že v jednotě je síla.
To ovšem naše většinová společnost postrádá
stále citelněji. Stále hůře se hledá něco, co by
nás všechny spojovalo. Drtivou většinu z nás již
dokáží dát dohromady snad jen dvě věci, a sice
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Mezi drahými kovy se zřejmě nenajde nic známějšího než právě zlato. Často se
říká, že by nemělo chybět v žádném spoření či investování, neboť si udržuje stále
velmi podobnou hodnotu. A ta se hodí právě jako dlouhodobá investice. Lidé
zlato tak nadále využívají také jako ochranu svého majetku i svých finančních
zásob. V blyštivém kovu se nachází jistota stabilní ceny, která bývá lepší než
uschované peníze po domě. Celkově se však jedná především o dlouhodobou
investici, nikoliv o rychlé zbohatnutí. Zajímavostí zlata je, že jeho cena stoupá
v období finanční nestability a krize. Stačí se podívat na letošní vzestup, kdy se
zvedla přibližně o osm tisíc korun za unci.
Texty připravil: Jan Frehar
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by mělo nabírat na síle. Ceny se liší v
rozmezí tisíců korun, a pokud by měly
vyjít prognózy ekonomů, už během
příštího roku by zlato mělo mít hodnotu o přibližně deset tisíc korun vyšší
než nyní. Musí se k tomu ovšem splnit
veškeré podmínky. Vydařená vakcína,
stále rostoucí inflace a nevalný zájem
velkých firem o investování do žlutého
kovu během této těžké doby. Pokud vše
dopadne, jak ekonomové předvídají,
měla by cena za unci vzrůst během jediného roku až o deset tisíc korun. A to už
opravdu není zanedbatelná částka.

+8#i'i2'4-;/1*17/ª6
8'.-17*1&0167
Ač se to nezdá, i vaše domácí zlaté
šperky mohou mít opravdu velkou
hodnotu. Pokud tedy chcete prodat
některé věci, a nevíte o jejich nákupu
a další informace nemáte, zkuste se
raději poradit s odborníkem. Nejednou se již stalo, že člověk vůbec nevěděl o pokladu, který mu doma ležel v
šuplíku. Při prodeji šperků projděte
také více bazarů či se podívejte na internet. První nabídka nemusí být nejlepší a může se jednat o řády stovek, a
to už opravdu stojí za to proklepnout
všechny možnosti.
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Firem, které obchodují se zlatem, najdete na trhu dostatek. Vždy je tedy
dobré si jich proklepnout více. Pokud je to možné, zkuste se i poradit
se známými, kteří již s touto investicí
mají zkušenosti. Zkuste si dohledat
také recenze a dejte na svůj pocit, kde
tušíte nejlepší zvýhodnění i důvěru v
obchodníka. Jestli se vám však bude
zdát obchodník i maličkostí nedůvěři-

cizí. Dobré je si také zjistit, jak vám bu- vům. Jedná se o kov žluté barvy, může
dou peníze po prodeji vyplaceny a jak být bílé i růžové, můžeme narazit na různé slitiny. Ty se však k výkupu a prodeji
dlouho na své finance budete čekat.
ani investicím nehodí. K investování totiž
slouží pouze 24karátové zlato, které musí
0#%1&#.iª*1
mít punc neboli ověření. Kromě klasické
5+&621<14
investice jsou možností akcie tzv. zlatých
Kromě již zmíněného problému s firem, lze zvolit podílové fondy… Spekudarováním zlata a drahým kovem od lace do zlata jsou dnes umožněny mnojiného obchodníka je nutné si také zjis- ha systémy, pro každý případ ale platí, že
tit, jaké by mohly být případné sankce, opatrnost je matkou moudrosti.
pokud byste nedokázali platit nadále
smluvně sjednanou částku investic.
%17&ö.#.#2#0&'/+'"
Zde by tak mohlo dojít k citelným
Současná světová situace přímo nabádá
ztrátám peněz.
k investování do tohoto měkkého kovu.
Zatímco na začátku pandemie jeho
241è,'6#-%'00¦"
cena na trhu rapidně vzrostla, v posledZlato si svou cenu udržuje především ních týdnech cena očividně klesá, a to
díky tomu, že je ho na celém světě pouze především díky pozitivním zprávám o
omezené množství, asi kolem 170 tisíc nové vakcíně. Ekonomové se tak shotun. Kvůli vlastnostem je využíváno v dují, že velmi pravděpodobně půjde
elektronice, ve finančnictví, šperkařství, cena za unci ještě stále dolů, nicméně
je součástí dentálních slitin… Zlato je z dlouhodobého hlediska se dá očekázajímavou komoditou, jeho cena neu- vat, že cena zase raketově vyletí nahoru.
stále roste. I proto je považováno za jed- Kromě pandemie by zlatu měla prospínu z nejlepších investic, vyplatí se s ním vat také ekonomická situace a zvyšující
obchodovat. Proto také do zlata investují se inflace ve světě do budoucna. To tedy
banky, se zlatem se obchoduje na světo- bude znamenat výhodnější cenu i pro
vých burzách.
české zájemce o tyto investice. NejedZlato je mimořádně trvanlivé a odolné ná se navíc o pouhé drobné, ve kterých
vůči povětrnostním i chemickým vli- nyní zlato klesá, během příštího roku
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vý, v žádném případě se do této transakce nepouštějte. Jakmile budete mít
vybráno, domluvte se s obchodníkem
na vašich finančních možnostech a
kolik jste případně ochotní investovat
pravidelně. Podle toho se dokážete domluvit na parametrech, které si budete
moci dovolit.
Při nákupu počítejte také s poplatky.
Ty většinou nepředstavují velkou
sumu při výkupu, ale později při prodeji. Bez nich by se ani zlato koupit nedalo, je to takzvaná ochrana prodejce.
Kvalitní prodejci vám tyto poplatky
časem investování vrací v bonusech,
pokud vám to obchodník nenabídne,
určitě zvažte, zda se jedná o výhodné
investování. A také je velmi důležité
myslet na to, abyste koupili opravdové
zlato. Určitě nevstupujte do investice,
kde budete pouze vkládat peníze do
určitého množství kovu a budete k
tomu mít pouze „papír“.
I na budoucím prodeji zlata se je potřeba domluvit ještě před koupí. Většina
firem totiž má velký výkupní rozdíl
mezi svým vlastním zlatem a cizím.
Některé firmy dokonce ani cizí zlato
nevykupují. Další důležitou otázkou
je, zda firma podporuje také darování
zlata, někde například nepodporují darovací smlouvy a zlato pak berou jako
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I u zlata platí zákon množstevní slevy, který se uplatňuje u většiny věcí.
Čím více zlata tedy koupíte, tím
výhodnější cenu bude mít. Zlata
můžete koupit klidně od jediného
gramu po obrovské množství. Zde
záleží pouze na vás, kolik peněz a
jak moc můžete do této náležitosti
investovat. Může jít i o malé měsíční splátky, které se vám budou
postupně zhodnocovat. Je však
důležité myslet na to, že se jedná o
dlouhodobou investici, která by se
při krátkém spoření mohla lehce
vymknout z rukou. Většina obchodníků s tímto drahým kovem na
to klade opravdu velký důraz a bez
bonusů na výkupu a prodeji zkrátka
nevyděláte.

REDAKCE
V PLNÉM
PROVOZU
Stavte se
pro předplatné!
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zprávy z regionu
aneb jsme s vámi u toho...

Aby mu ruce upadly! 2IDFµOIÁFJàDàÁ

SVČ Orion přišlo
s výborným nápadem, narazilo
však na lidskou stupiditu...
NĚMČICE NAD HANOU Dá se takové chování vůbec nějak obhájit? Minulé pondělí 23. listopadu se v okolí cyklostezky propojující Němčice, Vrchoslavice a Mořice objevily vtipné kočky. Lidé je
tu během vycházky mohou hledat a jejich počet posílat organizátorům ze SVČ Orion. Netrvalo však ani den a dvě z koček včetně
informační cedule poničil vandal! Nebyla to jediná komplikace,
s níž se museli nadšenci ze SVČ Orion vypořádat.
rychle opravili. Nyní by už vše mělo
PŮVODNÍ
být v pořádku. V průběhu dne nám
zpravodajství
dorazily odpovědi se správným počtem koček, takže by tam stále měly
pro Večerník
být všechny. Kočky kolem stezky buMartin
dou až do neděle třináctého prosince,“ popsal pro Večerník ve čtvrtek
ZAORAL
odpoledne Antonín Bartošík z pořáKde se skrývají kočky? Tak na tuto dajícího SVČ Orion.
otázku stále mohou hledat odpověď
Mikuláše zrušili,
lidé z Němčic nad Hanou a okolí.
Stačí, když vyrazí na procházku po
zájem byl malý
cyklostezce vedoucí do Vrchoslavic
a Mořic. Kočky jsou díky svítícím Organizace pořádající po celý rok řadu
očím nejlépe vidět ve tmě. Proto je nápaditých a kreativních akcí se letos
dobré si na jejich hledání vzít bater- setkala se zajímavou zkušeností. „Chysku. Realizace skvělého nápadu se tali jsme tradičního Mikuláše s anděly
neobešla bez komplikací. „V pon- a čerty pro předem přihlášené děti. Vše
dělí třiadvacátého jsme to tam dali bylo v souladu s aktuálními nařízeními
a už tentýž den večer byly dvě koč- vlády. Jako podmínku jsme si dali, že se
ky a jedna cedule poničeny. Hodně musí přihlásit dvacet zájemců. Jenže se
nás to mrzelo. Každopádně jsme vše nám jich ozvalo pouze čtrnáct! A tak
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Cyklostezka se rozzáøí
Smržice (mls) - Oblíbená cyklostezka mezi Prostějovem a Smržicemi začínající u budovy Sportcentra
DDM dozná značných úprav. Nově
na ní vznikne lávka, díky níž budou
moci cyklisté i chodci překonat právě budovaný silniční obchvat města.
Druhou novinkou bude osvětlení,
které zde dosud chybělo. Celková
délka nasvětleného úseku bude cca
370 metrů. Osvětlení bude řešeno
dvěma typy světel. Kromě běžných
stožárů budou součástí lávky LED
pásky osazené přímo do madla zábradlí. Projekt již získal stavební povolení.

Jízdní øády se vrátí
k normálu. Na chvíli

6[VQXVKRP÷RQLCVÆMQéM[UGQDLGXKN[PC
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jsme to bohužel museli zrušit,“ posteskl
si Bartošík, který nad tímto faktem netajil zklamání.
„Líto to bylo i lidem, kteří se přihlásili.
Nechápali, jak je to možné,“ posteskl si
organizátor, jehož naopak příjemně překvapil zájem o Lampáře. „Je to dlouhodobá vycházková aktivita pro celé rodiny. Lidé každý týden na základě indicií
hledají různá místa v Němčicích a okolí.

0÷MVGTÆ\PKEJX[MWMWLÊK\RQ\CUVTQOčPGLNÆRGLUQWXKF÷VXPQEK(QVQ(CEGDQQM

Máme jich připraveno celkem osm,
kdo najde všechny, získá díky tomu dostatek nápověd pro cestu za pokladem,“
nastínil Antonín Bartošík s tím, že Lampáře se poctivě účastní hned 27 rodin.
Další akce však jindy velmi aktivní SVČ
už letos nechystá. Ve velké míře za to

může situace kolem koronaviru, svoji
roli však nepochybně hraje i narůstající
pasivita lidí stále pevněji přikovaných
ke svým počítačům. „Necháme doběhnout zmíněné aktivity podle plánu, další již budou probíhat výhradně on-line,“
konstatoval Bartošík.
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Marie Šafářová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Policisté na místě začali pátrat po
tom, co nezvaný noční host vlastně
ukradl. „Zloděj zřejmě nestihl nic
odcizit, jen z obýváku vzal krabičky
s různými vyznamenáními a řády,
které ale zanechal pod oknem v koupelně, když opouštěl dům. Ostatní
přístupové cesty do domu, jako jsou
dveře a další okna, zůstaly neporušeny. Na vypáčeném okně způsobil
pachatel škodu za zhruba pět tisíc
korun,“ prozradila dále Šafářová.
Událost je kvalifikována jako trestné
činy krádež a porušování domovní
svobody. „S ohledem na nouzový
stav hrozí pachateli v případě odhalení až osmiletý trest odnětí svobody,“ připomněla policejní mluvčí.
(mik)

RYCHLÝ
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KONICKO V malé obci na Konicku řeší policie případ drzého
zloděje, který se vloupal ve středu 25. listopadu v nočních hodinách do rodinného domu. Po
vypáčení okna koupelny vnikl
dovnitř a ve skříňkách v obýváku
se dal do hledání něčeho, co by
mohl ukrást. Možná ani netušil,
že v jiné místnosti spí majitelka
domu!
„Žena seniorského věku šla večer
asi kolem dvaadvacáté hodiny spát,
přibližně o dvě hodiny později se
vzbudila a při procházení bytu zjistila, že má v obývacím pokoji otevřené
skříňky a rozházené věci po koberci. V koupelně našla otevřené okno
a bylo jí hned jasné, že to není samo
sebou. Zavolala svým příbuzným,
kteří hned za ní přijeli a přivolali policii,“ uvedla
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Prostějovsko (mls) - Od dnešního
dne, tedy od pondělí 30. listopadu,
dojde k obnově spojů vlaků i autobusů v rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje,
které byly v důsledku opatření proti
koronaviru redukovány. Obnoveny
budou především školní spoje do rozsahu před uzavřením škol. Staré jízdní
řády však dlouho platit nebudou. Už
v neděli 13. prosince vstoupí celoplošně v platnost nové jízdní řády, které
by měly platit až do prosince příštího
roku.

Další uzavírka u Laškova
Laškov (mls) - Tahle obec by za
uplynulé dva roky klidně mohla kandidovat na titul Boyard Prostějovska.
Podobně jako mořem obklopená
pevnost je i Laškov pro řidiče přístupný jen s velkými obtížemi. Trable s dopravou zde začaly už loni v červnu, a to
kvůli opravě mostu mezi obcí a Kandií. Vše skončilo loni 10. prosince. Netrvalo dlouho a dopravní komplikace
se do Laškova s novým rokem opět
vrátily. Tentokrát je jejich příčinou
oprava silnice z Laškova ve směru na
Ludéřov. První etapa probíhala letos
od března do konce srpna, nyní se
v pracích bude pokračovat. „Uzavírka
je naplánována od pondělí 30. listopadu (tj. dnes), skončit by měla v pátek
11. prosince,“ uvedl starosta Laškova
Ladislav Jedlička.

Opraví silnici
.[åCąUMÚCTG¾NX-NCFM¾EJLGWåP[PÊWRTQUVąGFRąÊRTCXPC\KOW

PROSTĚJOV Teploty se uplynulý týden leckde dostaly do mínusu
a v Kladkách tak už větří zimu. Jediný lyžařský areál na Prostějovsku má
plány na zimní sezónu přichystané.
Návštěvníky se budou snažit přivítat
co nejdříve a s podobnými cenami
jako v minulých letech. Letos ale
provozovatelé musí kromě počasí
bojovat ještě s jedním nepřítelem,
a sice notoricky známými celospolečenskými zákazy. Pokud se totiž neuvolní, hrozí, že o část nebo o celou
sezónu přijdou.
„Přípravy probíhají, jako kdyby se nic
nedělo. Hotové jsou revize a nákup

elektřiny, nyní se budeme snažit zasněžit svah,“ prozradil za provozovatele Jiří
Křeček. Práce by přitom měly přijít na
řadu velmi brzy. „Od prvního prosince
by mělo nastat další ochlazení. Chystáme tedy zasněžování, ale stále sledujeme počasí, nechceme mrhat energií ani
prostředky,“ nastínil z plánů Křeček.
Svah má v tomhle směru smůlu, leží
v necelých 600 metrech nad mořem,
přírodní sníh tak v posledních letech
v dostatečném množství padá jen zřídka. V Kladkách proto musí sázet z velké
části právě na umělý sníh.
Areál by měl tradičně nabídnout modrou sjezdovku a dva vleky a dětské lano.

(QVQ5MKCTG¾N-NCFM[

Samozřejmostí je občerstvení a obvykle
nepříliš dlouhé fronty. Velkých změn se
podle Jiřího Křečka návštěvníci nenadějí. „Jde hlavně o terénní úpravy svahu
a úpravy parkovacích ploch. Co se týká
jízdného, na začátku sezóny s ním určitě
nebudeme hýbat. Pokud budou v jejím
průběhu úpravy, tak minimální, spíše
ale ceny necháme na současné úrovni,“
uvedl.
Za celodenní jízdenku by tak lyžaři opět
mohli dát necelých 400 korun, děti
o stovku méně. Kdy se ale přesně rozjede
sezóna, to zůstává ve hvězdách. V posledních letech se provozovatelé areálu upírají
zejména k vánočním svátkům. (sob)

Hruška, Tvorovice (mls) - Komunikace mezi Hruškou a Tvorovicemi
bude od úterý 1. prosince uzavřena.
Důvodem jsou opravy, které by měly
trvat až do pondělí 14. prosince.

REDAKCE
V PLNÉM
PROVOZU
Stavte se
pro předplatné!
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PROSTĚJOV Zavřeno, zkuste to
jinde. S oznámeními se stejným
smyslem, i když v různém provedení se mohou pacienti setkávat na
venkově stále častěji. Lékaři stárnou
a jejich mladší nástupci se do ordinací v obcích ani v menších městech
zrovna nehrnou. Podobně je tomu
tak i na Prostějovsku. „MUDr.
Svatava Dvořáková, stomatolog,
oznamuje ukončení poskytování
zdravotních služeb ke dni 31. 12.
2020. Na základě našeho návrhu
byl vyhlášen záměr v Olomouckém

kraji pro nové zájemce v oboru zubního lékařství pro území Konice,
bohužel se žádný uchazeč nepřihlásil,“ zní například příspěvek na oficiálním Facebooku města Konice.
Ostatně o této novince již Večerník
informoval v předminulém vydání.

Michal SOBECKÝ
Konice přitom není jediným místem,
které se musí vyrovnat s horší dostupností lékařské péče, úbytkem obvodních lékařů i specialistů. „Nikdo tam
nechodil, nebylo to pro lékařku zají-

mavé. Přišla k nám tedy později slečna,
že by zde ráda provozovala kosmetiku,“ uvedl starosta Čech pod Kosířem
Milan Kiebel o budoucnosti prostor,
kde ještě v září sídlila ordinace dětského lékaře. V obci tak nyní zůstává
pouze praktická lékařka. Podobně se
rozhodli využít prostory zdravotního
střediska v Brodku u Konice, rovněž
uvolněné po ordinaci.
Nelichotivému stavu už se v minulosti věnovala i celostátní média, netýká
se totiž zdaleka jen Prostějovska. To
ostatně potvrzuje také mluvčí Čes-

ké lékařské komory Michal Sojka.
„Obecně je situace špatná. Je zde
vysoký věkový průměr praktických
lékařů i třeba pediatrů. Hodně jich
ze vzdálenějších míst odešlo, nikdo
se tam naopak nežene,“ poznamenal
pro Večerník. I na Hané platí, že řada
lékařů se nachází nyní v důchodovém
věku. Postupně by tak mohly osiřet
i jejich ordinace.
„Je to palčivý problém už roky, za který
může nerozumný zákon o vzdělávání
z dílny paní Juráskové a neexistující
prováděcí vyhlášky. Ten systém pří-

pravy je výrazně narušen, dejme tomu
o dva roky, kdy šel průměr praktiků šel
nahoru. O práci praktického lékaře by
zájem byl, ale ani internista nemůže
přejít do ambulance praktického lékaře, jen osmnáct měsíců trvá kurz,“ sdělil Bohuslav Machaň, předseda prostějovské Okresní lékařské komory.
Určitá naděje je podle Sojky v přidávání peněz do míst, která jinak o lékaře
přichází. „V plánu je třeba program
VZP, v němž platí, že pokud se třikrát
nepodaří dané místo lékařem obsadit,
zvyšuje se kapitace (je poskytována

pevnou částkou na jednoho registrovaného pacienta s přihlédnutím
k věku a demografickým či jiným charakteristikám pojištěnce - pozn. red.),“
informoval.
Mnozí pacienti z venkova však budou
muset přesto do budoucna počítat
s tím, že za svými lékaři je nově čeká
delší cesta. „Tady je rada těžká. Stárneme a nových lékařů je málo. Nemocnice zažívají personální krizi a sliby státu,
jak musí přitáhnout lékaře ze zahraničí, zůstanou sliby,“ zůstává skeptický
Machaň.

aneb jsme s vámi u toho...

střetu skončila Fabie vpravo mimo
komunikaci. Při nehodě nebyl nikdo
zraněn. Dechové zkoušky na alkohol
byly u obou řidičů negativní,“ popsala
nepříliš vážnou nehodu Marie Šafářová, tisková mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.
Způsobená škoda byla předběžně vyčíslena na asi 31 000 korun. „Policisté řidiči
Fabie za přestupek podle zákona o silničním provozu uložili v příkazním řízení
pokutu ve výši dva tisíce korun, kterou na
místě zaplatil,“ dodala Šafářová. (mik)

V dokončeném muzeu se snoubí umění celé
řady řemeslníků, s nimiž se jejich majitel
v průběhu let seznámil i díky pořádání jedinečného setkání Josefkol. „Jsou zde vynikající ukázky práce kameníků, kovářů i sklářů.
Ale nejen jich,“ zdůraznil Obr, jemuž svým
způsobem přišla vhod přestávka v provozu
muzea způsobená opatřeními vlády. „Mohli
jsme se plně soustředit na dokončení muzea
a propracovat ho tak, jak jsme původně ani
nečekali. Přestože je nyní fakticky hotové,
zbývá dodělat řada detailů. To může zabrat

Práce mnoha řemeslníků

„Když jsem tady před patnácti lety poprvé hrábl
do země, absolutně jsem netušil, co jednou vyroste,“ svěřil se Večerníku Václav Obr.

Chystá se uzavřít sezónu

i několik příštích let. Ale to nám vůbec nevadí, protože návštěvníci se k nám rádi vracejí
a my je tak budeme moci překvapovat stále
něčím novým,“ vysvětlil Václav Obr, jehož Kdy se muzeum otevře pro veřejnost, zatím
dlouhodobý projekt finančně opakovaně není známo. „Nezáleží to pouze na nás, zřejmě
to však bude až v příštím roce. Nicméně ještě lepodpořil Olomoucký kraj.

tos bychom rádi provedli jízdu po obcích regionu, kterou bychom rádi uzavřeli letošní sezónu.
Doufám, že po další vlně rozvolňování, která
je plánována na 12. prosince se nám ji podaří
zrealizovat,“ prozradil známý nadšenec nejbližší
plány.
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nebo jdou pěšky, často to nemají vůbec
jednoduché. Přestože se projíždějící
řidiči již nacházejí v obci, nohu z plynu
zde sundávají obzvláště neochotně.
„Kdyby tam město nechalo udělat
radar, mělo by z toho zlatý důl. Když
jsem jel nedávno z práce, čekal jsem
asi tři minuty, než jsem mohl zacouvat
k domu. Padesátkou tu nikdo nejel.
A jeden z řidičů na mě dokonce hrozil,
co si to dovoluji, že ho brzdím. Už jsem
to hlásil i na prostějovské policii,“ vyjádřil se Libor Vašíček.
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Důvodem posunu značek byla výstavba hned několika nových domů na
okraji města. K nim přirozeně míří také
lidé, kteří v nich žijí. Ať už jedou autem,

Martin ZAORAL

KOSTELEC NA HANÉ Už je tomu
nějaký rok, co byly posunuty dopravní značky označující začátek
a konec Kostelce na Hané ve směru
na Lešany. Dle vyjádření místních
na to někteří řidiči stále ještě nedokázali adekvátně zareagovat.

Foto: Martin Zaoral

Dalším problémem zejména pro
chodce je absence veřejného osvětlení. Přestože se tu objevilo hned
několik nových sloupů, až po značku
začátku Kostelec na Hané jejich řada
stále nevede. „O tomto nebezpečném
místě vím. Na rozšíření veřejného
osvětlení v Lešanské ulici je však nejprve nutné vytvořit projekt a sehnat
vyjádření od všech účastníků řízení.
Věřím, že se to v budoucnu podaří,“
reagoval kostelecký starosta František
Horák.
(mls)
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zjistili jsme

teď skrývku zeminy z polí s firmou Agro
Tištín,“ prozradil starosta obce Doloplazy Ladislav Sypko. Ten připouští, že se
na cyklostezku čeká už dlouho. „Už jsme
dva roky slibovali, že začneme. Nechceme tedy dále čekat,“ uvedl starosta důvod, proč obec nakonec chce začít, byť
jen se ziskem jedné dotace.
Na vzniku cyklostezky, která bude poněkud netradičně složená ze zámkové
dlažby, má spolupracovat i místní pobočka firmy ŽPSV. Trasa bude měřit
zhruba šest set metrů.
(sob)

<Cé¾VGMUVCXD[UGDNÊåÊ&QNQRNC\[C&QDTQOKNKEGDT\[RTQRQLÊE[MNQUVG\MC
Foto: internet

DOLOPLAZY Bezpečnější a příjemnější cestu nejen do práce. To
má přinést nová cyklostezka, která
propojí Doloplazy a Dobromilice.
Zastupitelé první z obcí na posledním zasedání posvětili začátek stavební akce.
„Chceme začít už v únoru příštího roku.
Všechna povolení jsou vyřízená, řešíme
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Pondělí 30. listopadu 2020

VÝŠOVICE Řidičský průkaz má pár
týdnů, ale Výšovicemi projížděl už
jako závodník. Mladík za volantem
osobního vozidla absolutně nezvládl jízdu, vyjel ze silnice a narazil do
zaparkované Octavie. Ta byla nárazem odhozena na dům a došlo k výraznému poškození.
V neděli 22. listopadu odpoledne se stala dopravní nehoda, z níž je podezřelý

osmnáctiletý mladík, který řídil osobní
vozidlo Škoda Fabia ve Výšovicích. „Jel
ve směru od Dobromilic a pravděpodobně vlivem rychlé jízdy nezvládl
řízení, vyjel vlevo mimo komunikaci
a narazil do zaparkovaného vozidla
Škoda Octavia, které stálo u jednoho
z místních domů. Vlivem nárazu se stojící vozidlo převrátilo na bok a skončilo
na fasádě domu,“ informovala Miluše

ZHQVQ2QNKEKGè4

Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Orientační test na návykové látky a test
na alkohol byly u řidiče negativní a ke
zranění osob naštěstí nedošlo. „Materiální škoda byla předběžně odhadnuta
na 250 tisíc korun. Nehoda byla s řidičem projednána na místě uložením
dvoutisícové pokuty,“ připomněla ještě
Zajícová.
(mik)
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HLUCHOV Fit stezka kombinující
běh a posilování ve volné přírodě se
již začala budovat v okolí Hluchova ve
směru na Bělecký Mlýn. Dokončena
by měla být příští rok na jaře. Na sportovce čeká celkem osm zastavení.
Projekt Fit stezky se zrodil v hlavách dvou
vysokoškoláků. První z mnoha vznikla
před šesti lety v Hněvotíně u Olomouce.
Od té doby jejich počet výrazně vzrostl
a získává si stále větší oblibu, které nahrává i aktuální uzavření krytých sportovišť.
Jedna z Fit stezek se začala nedávno stavět
u Hluchova. „Bude mít celkem osm zastavení. Nyní se budují základy, dokončena by měla být příští rok na jaře. Její začátek bude označovat cedule,“ prozradila
starostka Hluchova Lenka Vyhlídalová.
Vedení obce plán na vznik stezky představilo již na začátku roku 2018. Tehdy
uvedlo, že se do stavby pustí, pokud se
podaří získat dotaci ve výši 70 % z celkových nákladů.
Již dokončenou Fit stezku lidé najdou na7LGFPQJQ\GUVCPQXKwċW*NWEJQXC\C
VÊOD[N[X[DGVQPQX¾P[\¾MNCF[
Foto: Facebook

příklad v obci Lipová-lázně, kde měří 500
metrů a obsahuje 10 zastavení. Lidé si
tam mohou vyzkoušet například slalom,
výskoky, TRX systém, bradla, hrazdu

vysazena řada stromů z východní strany
hřbitova a pro dokončení zbývalo nahradit
smrky lípami na severní straně. Další linie
stromů byla vysazena v severní části obce
podél málo využívané silnice. Zde jsme
spolu se zahradnicí Jitkou Strouhalovou
naplánovali ovocné stromy, konkrétně
třešně a višně. Ty v sezóně potěší zejména
děti, které si budou moci pochutnat na
jejich plodech. A na dalších čtyřech lokalitách v obci jsme díky nové výsadbě vytvořili nebo doplnili odpočinkové prostory,
takové malé zelené oázy,“ přidala Novotná.
Výhoda pro vesnici? Získala možnost proplatit závlahu i peníze na sazenice. „Každý
subjekt mohl žádat o maximálně dvě stě
padesát tisíc korun,“ uvedla Markéta Novotná s tím, že jak obec, tak Sokol zažádaly
shodně o 240 000 korun. Neopomněla
pak také poděkovat všem dobrovolníkům,
kteří se k sázení připojili.
(sob)
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PROSTĚJOV O hodně zelenější jsou
po listopadu Pavlovice u Kojetína.
Malá vesnice v nejjižnějším cípu Prostějovska se totiž zapojila do projektu
Sázíme budoucnost. Jeho cílem je na
území České republiky vysadit 10
milionů stromů. A svou troškou do
přírody přispěly také právě Pavlovice, které tak mají nyní na svém území díky úsilí obce a tamního Sokola
mnohem více dřevin než dosud.
„Původní výsadba ze starých ořešáků a několika stromů už nebyla v nejlepší kondici,
ze stromů se při větru lámaly větve a bylo
to nebezpečné v prvé řadě pro děti, které se
zde pohybovaly během sportovních akcí.
Novou výsadbu tvoří dvaatřicet javorů babyka, které podle Miroslava Hubáčka zajiš- 0C LKJW 2TQUV÷LQXUMC RKNP÷ U¾\GNK 8Ú
ťujícího nám odborný dozor dobře zvláda- UNGFMGOLGVÆO÷ąUVQXMCUVTQOčC\GNG
6CMVQX[RCF¾\CUVCXGPÊPCLGFPÆ\LKåTGCNK\QXCPÚEJ(KVUVG\GM
Foto: Facebook
jí sucho a jsou vhodné do naší krajiny. Další P÷LwÊQDGE
Foto: Facebook
a další. Součástí stezky jsou také infor- dí. Chceme také posílit zodpovědnost, půltucet okrasných jabloní navrhl pan
mační tabule. „Je pro nás důležité, aby zájem o dění kolem nás a důvěru ve vlast- Hubáček do prostoru před sokolovnou,“ doplněna liniová výsadba kolem hřbitova,
která je tvořená lípami. Jsou zde obrovské
prozradila za Sokol Markéta Novotná.
pohyb byl zdravý, zábavný, dostupný pro ní schopnosti,“ uvádí autoři projektu.
(mls) Dotaci na sázení získala také obec. „Byla mnohaleté stromy, v minulých letech byla
každého a probíhal v přirozeném prostře-

Mladík vyjel ze silnice ve Výšovicích U Hluchova vzniká nová Fit stezka 9HVQLFHVH]D]HOHQDOD

Je tomu už patnáct let, co začal Václav Obr v Čechách pod Kosířem svépomocí budovat muzeum, které se dnes chlubí největší sbírkou českých a moravských kočárů v Evropě. Za tu dobu
ušel neuvěřitelný kus cesty. Před čtyřmi roky se
pustil do dalšího velkého dobrodružství, když
započal dostavbu muzea, která znamenala jeho
zásadní rozšíření.
„Jednalo se o třetí etapu výstavby. První byla
ukončena slavnostním otevřením muzea v roce
2009. O tři roky později se podařilo dokončit depozitář muzea s největším pohřebním kočárem
na světě. Je tomu už čtyři roky, co jsme začali se
třetí etapou, která se ukázala být jako nejtěžší. Na
celkovém výsledku je hodně znát i velký přínos
mé paní Alenky,“ shrnul Václav Obr, kterému
se očividně velmi ulevilo. Vlastní kolaudaci dokončeného muzea pak považuje za velký předěl.

Martin ZAORAL

PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

ČECHY POD KOSÍŘEM Chrám všech řemeslníků z kamene a železa. I tak by
se dalo charakterizovat Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem. Velkoryse
pojatý objekt, který v České republice zřejmě nemá obdoby, byl po čtyřech
letech usilovné práce zkolaudován uplynulý pátek 27. listopadu. Kdy bude
opět přístupný veřejnosti, zatím není jasné.

velkého množství skvělých řemeslníků
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V jedinečné stavbě se snoubí práce
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PROSTĚJOVSKO Nehoda způsobená vyloženě neopatrností a nesledováním provozu. Uplynulou
středu 25. listopadu krátce po desáté
hodině došlo na šestnáctém kilometru dálnice D46 ve směru z Prostějova na Vyškov ke srážce mezi dvěma
osobními vozidly.
„Třiašedesátiletý řidič z Vyškovska
jedoucí ve vozidle Škoda Fabia při
přejíždění z pravého do levého jízdního pruhu narazil do vozidla Peugeot
jedoucího v levém jízdním pruhu. Po
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REDAKCE
V PLNÉM
PROVOZU
Stavte se
pro
předplatné!

Chvilka nepozornosti připravila
staršího muže o peněženku v sobotu 21. listopadu odpoledne.
Peněženka s finanční hotovostí 700 korun, platební kartou
a osobními doklady zmizela
z pánské kabelky, kterou nechal
poškozený položenou na lavičce v parku u Hlavního náměstí
v Plumlově naproti místní restaurace. Událost šetří policisté
z místního oddělení pro trestný
čin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku s dvouletou trestní
sazbou odnětí svobody.

Přišel o peněženku
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Petr Marák získal cenu Michala Velíška
za záchranu života osmiletého chlapce
PROSTĚJOV Základní obrysy tohoto dechberoucího příběhu jsou dobře
známy. Letos v srpnu zachránil Petr
Marák (na snímku) život osmiletému
chlapci, pod nímž se v Otaslavicích
nečekaně prolomil poklop hluboké
žumpy. Rodilý Prostějovan v krajně
stresové situaci neváhal, skočil do
hluboké jímky, kde přidržoval vyděšeného hocha nad splašky a nakonec
zásadním způsobem přispěl k tomu,
že se ho podařilo dostat v pořádku
ven. Za to vše získal prestižní Cenu
Michala Velíška určenou skutečným
hrdinům všedního dne, kterou už od
roku 2006 pravidelně vyhlašuje Nadace ADRA a TV Nova. Nejen o tomto zážitku povyprávěl pětačtyřicetiletý muž v obsáhlém rozhovoru, jehož
pokračování najdete v příštím čísle.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL

20112711815

yy K celé události došlo během rodinné oslavy. Když dítě spadlo do
žumpy, musel to být pro všechny
těžko představitelný šok. Jak jste to
vnímal?
„To máte pravdu, něco podobného
opravdu nikdo nemohl předvídat. Výborně jsme se bavili, panovala super atmosféra, když v tom najednou přiběhl
můj mladší syn Adámek a křičel, že jiný
chlapec se kamsi propadl. Bylo to tak

patnáct metrů ode mě. Už se tam sbíhali první lidé, panovala hrozná panika,
ženské plakaly. Nikdo v tu chvíli přesně
nevěděl, kam ten kluk přesně spadl, jestli nejde třeba o nějakou starou studnu.
Doběhl jsem na místo, klekl si a spatřil
toho chlapečka, jak se tam dole doslova
dusí a zalyká. V tu chvíli mi došlo, že je to
žumpa a že je potřeba ho co nejrychleji
vytáhnout ven...“
yy Jak jste to chtěl udělat?
„Vzpomínám si, že jako první jsem na
ostatní zařval, ať přinesou autolano, které
bychom mu mohli hodit. Pak mě napadlo, že bych se mohl částečně spustit
do jímky, jsem vysoký a kluk by se mohl
zachytit za mé nohy. Sundal jsem si tedy
boty a vlezl tam. Křičel jsem na ostatní,
aby mě drželi za ruce. Nejsem žádný

Bruce Willis, abych byl schopen se v takové poloze vytáhnout zpět nahoru sám,
natožpak s klukem držícím se za moje
nohy. Jenže i když jsem dost vysoký a natahoval se, jak jsem mohl, tak chlapeček
na moje nohy nedosáhl. Jímka byla příliš
hluboká.“
yyKdyž tenhle záměr nevyšel, rozhodl jste se, že do žumpy skočíte za ním.
Uvažoval jste v tu chvíli, že i vám může
hrozit obrovské nebezpečí?
„To ne. Kdybych možná začal víc přemýšlet, tak bych to třeba neudělal. Na
druhou stranu určitě to nebylo tak, že
bych se tam jako šílenec hned vrhl po
hlavě. V tu chvíli jsem však viděl hlavně
toho kluka, jak se tam topí, a uvažoval jen
o tom, jak mu co nejrychleji pomoci.
Skákat do žumpy jsem napřed nechtěl,

ale když nevyšel původní plán, nezbývala
žádná jiná možnost.“
yyVěděl ten kluk, že se za ním chystáte?
„Jasně, on byl přímo pode mnou v takovém osvětleném průzoru. Jinak byla dole
úplná tma. Já jsem na něj křičel, ať jde
stranou, protože kdybych na něj
skočil, tak je s ním konec. Napřed to nechápal, bylo jasné,
že je v naprostém šoku.
Tak jsem na něj

Hrozila mi otrava krve. Přiznám se,
že hned tu noc jsem ještě do špitálu nešel,
ale na druhý den jsem už na pohotovost
zamířil. V té době mě trápil šílený průjem.
Šlo ze mě úplně to samé, co bylo v té žumpě!
Stejné složení, stejný smrad, bylo to hrozné.
Ale vůbec největší nebezpečí pro nás s tím
klukem představovaly ty samotné výpary...
zařval podruhé, aby mi
uhnul. Jakmile mi udělal
prostor, tak jsem
se nahoře pustil a sjel
dolů.“
yy Co následovalo pak? Dosáhl jste
na dno žumpy?
„To se mě ptáte na věci, o kterých jsem
nevyprávěl ani do televize... (úsměv) Nechtěl jsem vypadat, že to nějak zveličuju.
Ono totiž to hlavní drama spočívalo v
tom, že jsem vůbec nepředpokládal, že
ta žumpa je tak šíleně hluboká. Až zpětně jsem se od lidí dozvěděl, že má asi pět
metrů. Když jsem se do ní ponořil, tak
jsem čekal, že se brzy odrazím ode dna.
Ale to nešlo, naopak jsem po pádu stále
klesal níž a níž.“
yyTo musel být opravdu hnusný pocit...
„A to nebylo ještě to nejhorší! Vůbec nejnepříjemnější bylo, že jsem se dole skoro
až po stehna zabořil do bahna, které bylo
naspodu. Mohl jsem být tak metr pod
hladinou. V tu chvíli jsem se opravdu bál,
že bude problém se z toho dostat. Začal
jsem šíleně mávat rukama a trvalo pár
sekund, než mě to pustilo. Když jsem
se konečně vynořil, tak jsem si opravdu
oddechl.“
yyKonečně jste byl u chlapce. Jak jste
se mu snažil pomoci?
„Chytil jsem ho pod zadek, aby měl hlavu pořád nad hladinou a neztratil vědomí. Trvalo to asi minutu, než nám podali
žebřík. Ani pak se to ovšem neobešlo bez
komplikací. Splašky v žumpě byly hrozně husté a hlavně mastné, oběma nám to
hodně klouzalo. Chlapec se i proto nebyl
schopný udržet rukama za hliníkový
žebřík. Pomohl jsem mu tedy, aby ruce
provlekl mezi šprušlemi. Vlastně se tak
do něj předloktím zapletl. Díky tomu ho
vytáhli a žebřík pak pustili ke mně dolů...“
yy Dlouhodobě uzavřená žumpa
musela být plná jedovatých plynů. Jak
jste to snášel?
„Špatně. Ty výpary pro nás představovaly vůbec největší nebezpečí. Až zpětně

Foto: Martin Zaoral

jsem si dohledal, že v podobných jímkách bývá minimálně kyslíku, naopak
tam musel být nahromaděný oxid
uhličitý, metan a podobná další
svinstva.“
yy Nelze se vůbec divit, že
chlapec byl přiotrávený, v
důsledku čehož skončil na
dva dny v nemocnici. Vy
sám jste pociťoval nějaké
potíže?
„Docela ano. Jakmile jsem se dostal ven,
tak jsem samozřejmě jako první zamířil
do sprchy. A tam mně vůbec dobře nebylo. Když jsem z ní asi po půlhodině vylezl, tak jsem chtěl být sám. Volal jsem tatínkovi, který bydlí v Podivicích, že bych
nejraději přijel za ním a vyrazil do okolních lesů, abych se pořádně nadýchal čer-

stvého vzduchu.
Tělo to hrozně potřebovalo: dýchat,
dýchat a dýchat.“

vizitka
PETR MARÁK
✓ narodil se 3. července 1975 v Prostějově
✓ po absolvování ZŠ Edvarda Valenty
vystudoval SOU v Lutíně, obor zámečník
a na škole také v roce 1994 složil úspěšně
maturitu
✓ po škole nastoupil do firmy Redo PV zaměřené na koženou galanterii,
pozděj pracoval také pro společnost Bexim Palleten, která v té době
působila v Čelechovicích na Hané
✓ významnou část pracovního života strávil na autovrakovišti
v Olomouci, kde pracoval nejen jako prodejce, ale i coby
mechanik pro majitele firmy, který působil jako automobilový závodník
✓ od roku 2017 je zaměstnaný ve stavební společnosti DEK, konkrétně
působí v olomoucké půjčovně strojů a nářadí
✓ je rozvedený, soud mu svěřil do péče syny Filipa (10) a Adama (8)
✓ mezi jeho záliby patří zejména hudba, od tří let hraje na bicí, postupně
se přidala také kytara a baskytara, umí hrát i na klavír, dále má rád děti
a zvířata
zajímavost: osvoji první kapelu založil již ve 12 letech, přičemž lásku
k hudbě podělil po rodičích - tatínek působil v bigbeatové kapele
Ametyst, maminka hrála na housle a kytaru
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^ĞŶĄƚƵ͍
ͣDǇƐůşŵ͕ ǎĞ ǀƓŝĐŚŶŝ
ǀŶşŵĄŵĞ ƚĢǎŬŽƵ ƐŝƚƵͲ
ĂĐŝ ŽŚůĞĚŶĢ ƎĞƓĞŶş ŬŽͲ
ƌŽŶĂǀŝƌŽǀĠ ƉĂŶĚĞŵŝĞ͘
:Ğ ŶĞƐŵşƌŶĢ ŽďƚşǎŶĠ
ŶĂůĠǌƚƌŽǀŶŽǀĄŚƵŵĞǌŝ
ŽƉĂƚƎĞŶşŵŝ͕ ŬƚĞƌĄ ďǇ
ŵĢůĂ ǌĂďƌĄŶŝƚ ĚĂůƓşŵƵ
ŶĄƌƽƐƚƵ
ŶĞŵŽĐŶǉĐŚ͕
ĂŵĞǌŝĚŽƐůŽǀĂŽĐŚƌŽŵĞͲ
ŶşŵŚŽƐƉŽĚĄƎƐƚǀş͘ĂŵĢƐƚͲ
ŶĂǀĂƚĞůĠĂǎŝǀŶŽƐƚŶşĐŝƐƉŽͲ
ůƵ ƐĞ ǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐŝ ũƐŽƵ
ŚǇďŶŽƵƐŝůŽƵĂũĞĚŝŶǉŵŝ͕ 6HQÂWRUVNRXNDQFHOÂĒMVHPSURYÂV
 ]DĒÎGLODQD.ROOÂURYĂXOLFLðY3URVWĂMRYĂ
ŬĚŽ ƚǀŽƎş ǌĚƌŽũĞ͕ ŬƚĞƌĠ  NRQWDNWSURVMHGQÂQÎVFKĚ]N\DVLVWHQWND
ƐĞ ĚĄůĞ ŵŽŚŽƵ ǀǇƵǎşƚ  %F/XFLH5R]XPNRYÂWHO
ŶĂƉƎşŬůĂĚŝǀƉĠēŝŽŶĞͲ
ƐǇƐƚĠŵũĞƉůŶĢĨƵŶŬēŶşĂŵŽŵĞŶƚ
ŵŽĐŶĠ͘ ^ƚĄƚ ǎĄĚŶĠ ǀůĂƐƚŶş
ƉĞŶşǌĞ ŶĞŵĄ͘ s ŶŽƵǌŽǀĠŵ ƐƚĂǀƵ ŬŽŶŬƵƌĞŶĐĞŵƽǎĞŵşƚƚşŵƉĄĚĞŵ
ũĞŶĂǀşĐƉƌĂǀŝĚůĞŵ͕ǎĞĚŽĐŚĄǌşǀşĐĞ ŝ ƉƎşǌŶŝǀĠ ĞŬŽŶŽŵŝĐŬĠ ĚƽƐůĞĚŬǇ͘
ēŝ ŵĠŶĢ Ŭ ŽŵĞǌŽǀĄŶş ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ EĂǀşĐ ŚƌŽǌş ǌŶĂēŶĠ ǀǇēĞƌƉĄŶş
ůŝĚƐŬǉĐŚ ƉƌĄǀ͘  ƚŽ ũĞ ƚƎĞďĂ ǀĞůŵŝ ƉĞŶĢǌǌĞǌĚƌĂǀŽƚŶşĐŚƉŽũŝƓƛŽǀĞŶ͘
ƉĞēůŝǀĢ ǀǇŚŽĚŶŽĐŽǀĂƚ͕ ĂďǇ ǀůĄĚĂ ^ĞŶĄƚǀůĄĚŶşŶĄǀƌŚǌĂŵşƚůĂǌĄŬŽŶ
ŶĞƉŽĚůĞŚůĂƉŽŬƵƓĞŶşĂƚƎĞďĂŶĞƷͲ ƐĞƚĂŬǀƌĂĐşǌƉĢƚŬƉƌŽũĞĚŶĄŶşĚŽ
ŵǇƐůŶĢƉƌŽĚůƵǎŽǀĂůĂŶŽƵǌŽǀǉƐƚĂǀ WŽƐůĂŶĞĐŬĠƐŶĢŵŽǀŶǇ͘͞
ƐƚĄůĞǌŶŽǀƵ͕ĂǎƐĞƐƚĂŶĞƚƌǀĂůǉŵ͘͞ yy sƉŽƐůĞĚŶşĐŚĚŶĞĐŚƐĞŚŽĚŶĢ
yy hƐƉĢůĂũƐƚĞǀƚĠƚŽĚŽďĢƉƎŝƉƌŽͲ ĚŝƐŬƵƚƵũĞŽƐŝƚƵĂĐŝǀĞƐŬĠƚĞůĞǀŝǌŝ͘
\ĞŬŶĞƚĞŶĄŵŽƚŽŵŶĢĐŽďůŝǎƓşŚŽ͍
ũĞĚŶĄǀĄŶşǌĄŬŽŶƽ͍
ͣdĂŬĚŽĐĞůĂŶĄŚŽĚŽƵũƐĞŵŽďũĞǀŝͲ ͣsĞůŵŝƌĄĚĂ͘EĂƷǀŽĚƐŝŵǇƐůşŵ͕ǎĞũĞ
ůĂʹǀĢƎşŵ͕ǎĞŶĞƷŵǇƐůŶŽƵʹĐŚǇďƵ ĚŽďƌĠƐŝƉƎĞēşƐƚĄŬŽŶē͘ϰϴϯͬϭϵϵϭ͘
ǀǌĄŬŽŶĢŽƉƌŽŬĂǌŽǀĄŶşƉůŶĢŶşŬǀĂͲ ^ď͘ŽĞƐŬĠƚĞůĞǀŝǌŝ͘dĂŬĠũƐĞŵǀƚŽŵͲ
ůŝĨŝŬĂēŶşĐŚ ƉƎĞĚƉŽŬůĂĚƽ ƉƌŽ ƷēĞůǇ ƚŽĚƵĐŚƵǀǇƐƚŽƵƉŝůĂŶĂƉůĠŶƵ^ĞŶĄͲ
ƉƌĂĐŽǀŶĢƉƌĄǀŶşĐŚǀǌƚĂŚƽǀŽďĚŽďş ƚƵ͘ĞƐŬĄƚĞůĞǀŝǌĞŵĄĚďĄƚŽƉŽƐŬǇͲ
ĞƉŝĚĞŵŝĞ ŬŽƌŽŶĂǀŝƌƵ͘ Ğ ǌŵşƌŶĢŶş ƚŽǀĄŶş ŽďũĞŬƚŝǀŶşĐŚ͕ ŽǀĢƎĞŶǉĐŚ͕ ǀĞ
ƉŽĚŵşŶĞŬǀǇƉĂĚůŝƐƚƌŽũǀĞĚŽƵĐş͕ĐŽǎ ƐǀĠŵĐĞůŬƵǀǇǀĄǎĞŶǉĐŚĂǀƓĞƐƚƌĂŶͲ
ďǇŵŽŚůŽŵşƚŽŬĂŵǎŝƚĠĚŽƉĂĚǇŶĂ ŶǉĐŚŝŶĨŽƌŵĂĐşƉƌŽƐǀŽďŽĚŶĠǀǇƚǀĄͲ
ǎĞůĞǌŶŝēŶşĚŽƉƌĂǀƵ͘dŽƐĞŵŝƉŽĚĂƎŝͲ ƎĞŶşŶĄǌŽƌƽ͘EĞƚǀƌĚşŵ͕ǎĞƚĂŬŶĞēŝŶş͕
ůŽŽƉƌĂǀŝƚĂǀĢƎşŵ͕ǎĞƉŽƐůĂŶĐŝŽƉƌĂͲ ĂůĞƉŽǀĂǎƵũŝǌĂƵǎŝƚĞēŶĠƐŝƚŽƚŽƉŽƐůĄͲ
Ŷş ƉƎŝƉŽŵşŶĂƚ͘ DǇƐůşŵ͕ ǎĞ ǌĄũŵĞŵ
ǀƵƚĠǎƐĐŚǀĄůş͘͞
yyŽďǇůŽĚĂůƓşŚŽŶĂƉƌŽŐƌĂŵƵ͍ ƐĂŵĠ ĞƐŬĠ ƚĞůĞǀŝǌĞ ũĞ ŵĂǆŝŵĄůŶş
ͣĄůĞũƐŵĞƉƌŽũĞĚŶĄǀĂůŝǀůĄĚŶşŶĄͲ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚŶŽƐƚŶĂŬůĄĚĄŶşƐƉĞŶĢǌŝ
ǀƌŚŽǌŵĢŶĢǌĄŬŽŶĂŽǀĞƎĞũŶĠŵ ŽďēĂŶƽ͕ŬƚĞƎşũŝƉůĂƚş͘dĞĚǇƵǀĞƎĞũŸŽͲ
ǌĚƌĂǀŽƚŶşŵƉŽũŝƓƚĢŶş͘dĂƚŽŶŽǀĞůĂ ǀĂƚ ƉůŶŽŚŽĚŶŽƚŶĠ ƐŵůŽƵǀǇ͕ ƉŽĚůĠͲ
ŵĢůĂ ƵŵŽǎŶŝƚ ƉƎşŵĠ ƷŚƌĂĚǇ ĚŝƐͲ ŚĂƚŬŽŶƚƌŽůĞEĞũǀǇƓƓşŚŽŬŽŶƚƌŽůŶşŚŽ
ƚƌŝďƵƚŽƌƽŵ͕ ŬƚĞƎş ĚŝƐƚƌŝďƵƵũş ĂŶƚŝͲ ƷƎĂĚƵĂƚĂŬĠƵŬŽŶēŝƚĞǆŝƐƚĞŶĐŝ&ŽŶĚƵ
ŐĞŶŶşƚĞƐƚǇŶĂƐƚĂŶŽǀĞŶşƉƎşƚŽŵͲ ŬŽŶĐĞƐŝŽŶĄƎƐŬǉĐŚ ƉŽƉůĂƚŬƽ ŝ ƷēĞƚͲ
ŶŽƐƚŝ ĂŶƚŝŐĞŶƵ ǀŝƌƵ ^Z^ͲŽsͲϮ͘ ŶŝĐƚǀşŬŽŵƉůĞƚŶĢƵǌĂǀşƌĂƚǀǎĚǇŬϯϭ͘
EĂǀƌŚŽǀĂŶǉ ǌĄŬŽŶ ůǌĞ ƉŽǀĂǎŽǀĂƚ ƉƌŽƐŝŶĐŝ͕ũĂŬũĞũŝŶĚĞŽďǀǇŬůĠ͘ZĂĚĂ
ǌĂ ǌĐĞůĂ ŶĂĚďǇƚĞēŶǉ͕ ƐŽƵēĂƐŶǉ ĞƐŬĠƚĞůĞǀŝǌĞƵƉůĂƚŸƵũĞƉƌĄǀŽǀĞƎĞũͲ

(QVQCTEJKX,%JCN¾PMQXÆ

ŬůĄĚĂƚŶĄǀƌŚǇŶĂũĞũŝĐŚŽĚƐƚƌĂŶĢŶş͘
DĄƉĢƚēůĞŶƽ͕ŬƚĞƎşũƐŽƵǀŽůĞŶŝĂŽĚͲ
ǀŽůĄǀĄŶŝ ZĂĚŽƵ͘ EĂ ũĞĚŶĄŶş ZĂĚǇ
ϭϭ͘ůŝƐƚŽƉĂĚƵƉŽēƚĞŵĚĞƐĞƚŝēůĞŶƽ
ǌĞƚƎŝŶĄĐƚŝƚƵƚŽŽǌŽƌēşŬŽŵŝƐŝŽĚͲ
ǀŽůĂůĂ͘ DƽǎĞŵĞ Ɛŝ ǌũŝƐƚŝƚ͕ ĚŽ ũĂŬĠ
ƐŝƚƵĂĐĞ ƐĞ ZĂĚĂ ĚŽƐƚĂůĂ ŶĂƉƎşŬůĂĚ
Ŭǀƽůŝ ƉŽǌĞŵŬƽŵ ƉŽĚ ƐƚƵĚŝĞŵ dĞͲ
ůĞǀŝǌĞKƐƚƌĂǀĂ͘ZĂĚĢďǇůƉƎĞĚůŽǎĞŶ
ŬĞƐĐŚǀĄůĞŶşŶĄŬƵƉƚĢĐŚƚŽƉŽǌĞŵͲ
Ŭƽ͕ĐŽǎĂůĞǌĞǌĄŬŽŶĂƵēŝŶŝƚŶĞƐŵş͘
ǇůĂƚŽĞǀŝĚĞŶƚŶĢƉĂƐƚ͊EĂƓƚĢƐƚşƐŝ
ƚŽēůĞŶŽǀĠǌĂǀēĂƐƵǀĢĚŽŵŝůŝ͕ǀũĂŬĠ
ƐŝƚƵĂĐŝƐĞŶĂĐŚĄǌĞũşĂŶĄŬƵƉƉŽǌĞŵͲ
ŬƽƉŽƵǌĞǀǌĂůŝƐǀǉŵŚůĂƐŽǀĄŶşŵŶĂ
ǀĢĚŽŵş ŶĂ ĚĂůƓşŵ ǌĂƐĞĚĄŶş ZĂĚǇ
ƚĂŬ͕ ũĂŬ ƵŬůĄĚĄ ǌĄŬŽŶ͘ WŽŬƵĚ ƐĞ
ŬĚŽŬŽůŝǀĚŽŵŶşǀĄ͕ǎĞĚŽƓůŽŬƉƌŽƚŝͲ
ƉƌĄǀŶşŵƵũĞĚŶĄŶş͕ŶĞǌďǉǀĄŵƵũŝƐƚĢ
ŶŝĐũŝŶĠŚŽŶĞǎƐĞŽďƌĄƚŝƚŶĂŶĞǌĄǀŝƐͲ
ůǉƐŽƵĚ͘EĄƚůĂŬǀƉŽĚŽďĢƌƽǌŶǉĐŚ
ƵƐŶĞƐĞŶşēŝǀǇũĄĚƎĞŶşƉŽůŝƚŝŬƽŶĞůǌĞ
ŶĂǌǀĂƚũŝŶĂŬŶĞǎƷƚŽŬŶĂŶĞǌĄǀŝƐůŽƐƚ
ĞƐŬĠƚĞůĞǀŝǌĞ͘ǀŶĞƉŽƐůĞĚŶşƎĂĚĢ
ƉŽĚŽƚǉŬĄŵ͕ǎĞƐŝǀĚŶĞƓŶşĚŽďĢůŝĚĠ
ŝŶĨŽƌŵĂĐĞŚůĞĚĂũşƌƽǌŶĢ͕ũŝǎŶĞũƐŽƵ
ŽĚŬĄǌĄŶŝ ƐĂŵŽǌƎĞũŵĢ ũĞŶ ŶĂ ĞƐͲ
ŬŽƵ ƚĞůĞǀŝǌŝ͘ EŝĐŵĠŶĢ ƌŽǌƉŽēĞƚ
ĞƐŬĠƚĞůĞǀŝǌĞēŝŶşďĞǌŵĄůĂƐĞĚŵ
ŵŝůŝĂƌĚƌŽēŶĢǌĂƉŽĚŵşŶĞŬ͕ŬƚĞƌĠ
ũƐĞŵũŝǎƵǀĞĚůĂ͘ǀǇƵǎŝƚşƚĂŬŽǀĠŚŽ
ŵŶŽǎƐƚǀşƉĞŶĢǌƐŝďĞǌƉŽĐŚǇďǇǌĂͲ
ƐůŽƵǎşƎĄĚŶŽƵĂƉĞēůŝǀŽƵŬŽŶƚƌŽůƵ͘
EĞĐŚĐŝĂŶŝǀĢƎŝƚ͕ǎĞďǇƐƚşŵŶĢŬĚŽ
ŵŽŚůŵşƚƉƌŽďůĠŵ͘͞
;ƉƌͿ
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ZAHRÁL SI NA SVŮDCE,

ZAPLATIL U SOUDU
PROSTĚJOV Čtyřiatřicetiletý Tomáš Studený byl obžalován
z toho, že letos v lednu vymámil 90 000 korun z ženy prostřednictvím zpráv zasílaných přes Messenger. Opakovaně trestaný podvodník se vydával za majitele stavební firmy. Aby si získal přízeň
poškozené, úspěšně hrál na její city. Při konverzaci se také „jen tak
mimochodem“ zmínil, že na realizaci stavební zakázky v Rumunsku, z níž kouká vysoký zisk, by potřeboval oněch zmíněných devadesát tisíc korun. Poškozená se proto sama nabídla, že mu peníze
pošle. Tím to však neskončilo.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL

➢ ze strany 3

Matka zachránila
dceru

=DGOXåHQêSRGYRGQtN

=ĤVWDQHGRPD

Nedlouho po úspěšné transakci si
údajný podnikatel řekl o další peníze,
tentokrát rovnou o půl milionu korun.
Zřejmě by jej i dostal, pokud by nezasáhla dcera poškozené. Ta se vydala po
stopách virtuálního svůdce své matky
a zjistila, že dům, o němž hovořil jako
o svém sídle, patří někomu úplně jinému. „Kdyby nebylo mých dětí, tak by
toho půl milionu dostal. Asi bych si ty
peníze půjčila v bance,“ potvrdila sama
poškozená, která po pátrací akci své
dcery zašla na policii. Tam jí doporučili,
aby výběr příslušného obnosu v bance
pouze předstírala. To pak kriminalisty
navedlo na stopu Tomáše Studeného,
jehož poškozená znala asi tři roky. „Nikdy by mě nenapadlo, že za tímto profilem je právě pan Studený. Přišla jsem
o veškerou důvěru v lidi. Pan Studený
za mnou do zaměstnání posílal různé
pochybné existence, bála jsem se chodit
z práce, bylo to strašné. I v mém věku to
vše beru jako velké ponaučení,“ ohlédla
se za celým případem poškozená.

Tomáš Studený žije v Prostějově
se svojí přítelkyní. V jeho trestním
rejstříku lze objevit už celkem 10
záznamů, naposledy byl z vězení
propuštěn před čtyřmi roky. Na
krku má 19 exekucí, o jedno z vlastních dětí se stará jeho maminka,
druhé je v péči pěstounů. U soudu
mu nezbývalo, než uznat svoji vinu
a k podvodu se přiznat. „Byl jsem
hovado! Potřeboval jsem prostě
sehnat rychle peníze na exekuce mé
partnerky a neřešil jsem moc, jak to
udělám,“ vysvětloval svoji motivaci.
K velkému, nicméně příjemnému
překvapení všech přítomných poškozené ženě přímo během hlavního líčení vyplatil rovných 90 tisíc korun v hotovosti. Zůstal jí tak
dlužen už jen necelou tisícovku, na
kterou ji přišel převod peněz přes
směnárnu. „Zhruba polovinu jsem
si našetřil sám, zbytek mám od nevlastního otce,“ reagoval Studený
na dotaz po původu peněz.

Vyplacení peněz rozhodlo o tom,
že obžalovaný nakonec nebude
muset zpět za mříže. Prostějovský
soud jej odsoudil k trestu 14 měsíců domácího vězení. Tomáš Studený tak dostane náramek, jehož
prostřednictvím bude probační
úředník vědět o každém jeho kroku. Docházet tak bude moci pouze
do zaměstnání a domů. „Obžalovanému přitěžuje jeho trestní
minulost, existují totiž obavy, že
své podvody bude zkoušet i nadále. Přesto se v tomto případě na
poslední chvíli zachránil tím, že
většinu peněz vrátil. Jakýkoliv další případný trest si však již určitě
bude muset odsedět. Spolu s ním
si bude muset odpykat zbytek trestu, z něhož byl podmíněně propuštěn,“ zdůraznil na závěr soudce
Petr Vrtěl.
Rozsudek je již pravomocný,
obě procesní strany se vzdaly
práva na odvolání.

>>>pokračování ze strany 4
Už na podzim roku 2018 se ještě
bývalé vedení magistrátu nechalo
slyšet, že nákladní dopravu nelze na
jižní kvadrant pustit a město od původního záměru již upustilo. „Hlukové limity jsou hraniční už teď, kdy
po kvadrantu jezdí pouze osobní
auta. Takže pokud bychom tady povolili průjezd i náklaďákům, museli
bychom postavit velkou protihlukovou stěnu. Navíc je podle odborných
posudků nepřípustné, abychom
uvolnili vjezd pro těžká nákladní
vozidla už od rondelu v Plumlovské
ulici přes Sídliště Svobody a Anenskou ulici. Jak ostatně zjistil i dopravní průzkum, tolik nákladních aut ve
směru od Mostkovic na Brno nejezdí, abychom kvůli tomu museli pro
ně otevřít jižní kvadrant. Je pravda,
že tuto možnost jsme v radě města

už víceméně uložili k ledu,“ přiznal
v září před dvěma lety Zdeněk Fišer,
tehdejší první náměstek primátorky Prostějova. „Uvidíme ale, jak se
k celé problematice postaví nové vedení magistrátu,“ dodal ještě tenkrát
Fišer.
A jak Večerník aktuálně zjistil od
současných náměstků primátora,
ani teď není vůle pustit nákladní dopravu na jižní kvadrant. „Dle mého
osobního názoru by nákladní doprava zejména kolem Sídliště Svobody enormní hlučností a prašností
omezila životní komfort zde žijících
obyvatel. Už tak je osobní doprava
v této oblasti na vysokém stupni intenzity. A rekonstrukce hypermarketu Lidl na to má také podstatný vliv,“
míní Jiří Rozehnal, náměstek prostějovského primátora pro stavební
investice v Prostějově. „Otevřít jižní

spojku pro nákladní vozidla včetně
velkých kamionů je opravdu nemožné. Vždyť ve směru z Plumlovské
ulice k němu vedou tři malé rondely,
a navíc cesta vede kolem paneláků,
a to v jejich těsné blízkosti. Není
zde tak ani místo pro protihlukovou
zeď. A navíc je jižní kvadrant už nyní
kapacitně přetížen, a to po něm jezdí pouze osobní vozidla. Myslím si
rovněž, že téma vpuštění nákladní
dopravy na jižní kvadrant je dnes
přežité. Plumlovská ulice už není
tolik zahlcena jako před deseti lety.
Dopravě pomohla severní obslužná
komunikace, a to se ještě blíží otevření severního vnějšího obchvatu,“
nechala se slyšet náměstkyně primátora pro dopravu Alena Rašková.
Sečteno a podtrženo, toto téma je
ukončeno a nákladní auta po jižním
kvadrantu jezdit nebudou! (mik)
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Restaurace upadla do koronavirového spánku.Probere se?
➢ z titulní strany

NARŮSTAJÍCÍ KRITIKA

PROSTĚJOV Fiesta byla řadu
let jednou z nejoblíbenějších restaurací ve městě. Důvodem byl
moderně řešený interiér, kvalitní
personál složený převážně z mladých a šikovných lidí a hlavně
chutné jídlo, v němž vynikala
například široká nabídky pizzy.
I díky dlouhé otevírací době podnik každodenně navštěvovaly
stovky hostů. Kromě toho se mu
podařilo úspěšně rozjet také rozvoz jídla domů, což se u zákazníků těšilo vzrůstající oblibě.

Jenže postupem času a s častými
personální změnami přišly také velké problémy. Kritika jídla z Fiesty se
rozběhla zhruba před pěti lety, v posledních asi dvou letech se z ní v Prostějově stala téměř móda. „Hrozné.
Jdeme sem s přáteli pomalu jednou
za rok a pokaždé je to zklamání. Vždy
si opakujeme, že už tam nepáchneme,
ale bohužel vždy tam „omylem” zavítáme znovu. Obsluha a pivo nestojí za
nic. Jídlo také nic moc. Člověk si objedná tatarák za 250 korun a donesou

mu pár malých ´topinek´. Když požádá o další, tak je mu řečeno, že došel
chleba, a donesou mu nějaké další
zbytky toustového chleba,“ podělil se
se svojí zkušeností jeden z hostů.
Množství stížností směřovalo právě
na dovážkovou službu, která se potýkala s velkými zmatky. „Syn objednal
třikrát pizzu z toho byla jedna zdarma, jak inzerovala Fiesta na svých internetových stránkách. Dovezli nám
ovšem jen dvě pizzy. Nakonec jsem
si třetí po velkých komplikacích
musel vymoci, ale důvěra již byla
ztracená. Už tam nic neobjednám,
škoda. Měl jsem podnik za velmi
solidní a objednávali jsme tam celá

rodina,“ zhodnotil další z někdejších race. Jejich doménu očividně odkoupil někdo jiný, neboť místo fotografií
zákazníků.
jídel na ní lze již najít pouze odkazy
JE LIBO ZCELA JINOU na jiné stránky s pornografickým obsahem!
POCHOUTKU?

Nyní je Fiesta zcela uzavřená. Poslední polední menu podnik zveřejnil na
svém Facebooku v polovině letošního března. Od té doby nic. Pátrali
jsme tedy po dalším osudu kdysi
věhlasného místa gastronomického
a zábavného průmyslu. Nebylo to
však nic snadného, neboť veškerá
telefonní čísla se ukázala jako nedostupná. Do očí bijící změnu prodělal
i obsah internetových stránek restau-

OTEVŘÍT SE MÁ
PŘÍŠTÍ ROK

Majitelem restaurace s barem je
stejně jako za dob největší slávy
společnost Alfa street company patřící Petru Šilerovi. Ta kromě Fiesty
provozuje také pizzerii v Olomouci. Právě přes tento podnik se nám
s ním po několika pokusech podařilo zkontaktovat. Večerník zajímalo,

zda Fiesta skutečně ukončila provoz, jakou roli v tom hrála situace
kolem koronaviru, zda se plánuje
její opětovné otevření a jaký bude
její další osud, případně, jaká bude
příští podoba jejích webových stránek? „Restauraci Fiesta opět otevřeme v roce 2021, aktuálně započne
přestavba na penzion s umístěním
pokojů v patře. Její uzavření nemá
spojitost s covidem. Pornografický
obsah stránek zjišťují až po vašem
upozornění, neměl jsem o něm ani
potuchy! Spojím se s dotyčným
webmasterem, který nám naše
stránky spravoval,“ zareagoval na
tyto dotazy Petr Šiler.

infoservis

www.vecernikpv.cz

LVI – 22. 7. až 22. 8. Zatoužíte po
jiné společnosti, než je vaše rodina.
Jistě si potřebujete vydechnout od
každodenních starostí a pobavit se
s jinými lidmi. Pokud to nebude
vadit partnerovi, flámujte si několik dní.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Dostanete hodně těžký úkol, jehož splnění
vás může posunout v pracovní kariéře hodně vysoko. Proto neváhejte
a požádejte o pomoc každého, kdo
by zadanému úkolu rozuměl. Určitě
tím nic nepokazíte.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Bouřlivé diskuse okolí vyvolá váš jeden
naprosto neuvážený čin. Proto než
něco uděláte, dvakrát si to rozmyslete. Přestože se často spoléháte jen na
sebe a na druhé nedáte, nyní byste
tedy rozhodně měli!
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Jelikož
se v zaměstnání chcete zviditelnit a pořád nevíte, jak na to, právě
v těchto dnech dostanete jedinečnou šanci. Sice si nezískáte oblibu
u kolegů, ale jděte do toho i přes
mrtvoly. Sami uvidíte, co vás potká.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Se
sousedy jste na ostří nože, takže se
nesmíte divit, že ani tento týden to
nebudete mít doma jednoduché.
Místo abyste vztahy uklidnili, budete opět provokovat. Očekávejte
tedy další hádky.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Nutně potřebujete jít do společnosti, doma vás to dusí. Pokud to koronavirus dovolí, zajděte si alespoň
s přáteli pokecat do parku nebo na
lavičku na náměstí. Hlavně nemyslete na to, co vás čeká doma.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Uděláte radost svému partnerovi, protože vymyslíte geniální plán na strávení vánočních svátků. Užijete si tak
skvělých dní, které budou s předstihem podobné těm vánočním. Cítit
se budete parádně.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Vy si už
nedávejte žádná předsevzetí, stejně
se kvůli slabé vůli nikdy nedoberete kýžených výsledků. Pokud přece
jen chcete mít nějaké vlastní přání,
pak ho směrujte ke svému zdraví.
To je skutečně ochablé.

nákupní
servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: OD

MIKULÁŠE...
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Figurka Mikuláš Orion s lentilkami 52 g
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-
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29,90
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26,90

Mikulášské karamelové sušenky
Lotus 85 g

-

-
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-

-
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Mikulášský perník 60 g
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Figurka Mikuláš Figaro dutá 40 g
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Naše
4'57/¦

-

18,90

Svátek svatého Mikuláše představuje silné tradice a zvyky. V České republice
je zobrazen jako muž s bílými dlouhými vousy, oděn do biskupského oděvu a
s sebou si při nadílce vždy bere anděla a čerta. Andělé spolu s Mikulášem rozdávají dětem dárky, čert má za úkol strašit a symbolicky trestat zlobivé děti.
Děje se tak večer z 5. na 6. prosince. Obvykle dostávají děti čokolády, pamlsky,
ale také pomeranče, banány, brambory nebo uhlí... Večerník zjišťoval, jak si na
tom stojí čokoládová figurka Mikuláše značky Figaro, kterou nabízí za nejnižší cenu Billa a tu s lentilkami od Orionu Albert. Karamelové sušenky jsme
objevili pouze v Bille a Penny marketu, pro perník se vypravte znovu do Billy
nebo můžete zvolit Kaufland. Adventní kalendář značky Kinder se vyplatí zakoupit v Tesku, ten ladovský už nemají na žádném z půltuctu prostějovských
marketů.
Přejeme všem bohatého Mikuláše!
Průzkum byl proveden ve středu 25. listopadu.

Oznámení o přerušení dodávky

elektrické energie
Obec: Mostkovice
Dne: 7. 12. 2020 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: Mostkovice
- pravá strana ul. Podskalí č. 2 - 22, ul.
Jižní od ul. Podskalí po ul. Na Valše,
celá ul. Slepá, U Pomníku, oboustranně ul. Uličky - od ul. Podskalí po č. 12
a 19 (vč. fa. BZD monn eu s.r.o.).
Obec: Tištín
Dne: 8. 12. 2020 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: Tištín:
oboustranně ulice od č. 176 a 256
po č. 243 a 245.
Obec: Tištín
Dne: 8. 12. 2020 od 8:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: Tištín:
Oboustranně ulice od č. 54 a 36
po č. 158 a 126 a dále od č. 169
a 87 po konec obce s č. 73 a 249.
Obec: Krumsín
Dne: 9. 12. 2020 od 7:30 do 12:30
hodin. Vypnutá oblast: Krumsín č.
238 (Panda - trans, s.r.o.), část ulice
s č. 46, 224, 229, 226, 223, 228, 205,
233.

GRATULACE

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:
Obec: Smržice
Obec: Přemyslovice
Dne: 9. 12. 2020 od 7:30 do 15:30 Dne: 11. 12. 2020 od 7:30 do
hodin. Vypnutá oblast: část obce 14:30 hodin. Vypnutá oblast:
Smržice s ulicemi Blíšťka vč. ob- Přemyslovice: oboustranně ulice
jektu VaK a část. ul. Podhájí s nov. ve směru od Pěnčína na Růžov
RD za objektem drůbežárny, celá od č. 274 a 92 po č. 237 a 117
ul. Družstevní, Trávníky vč. ul. sm. a dále jednostranně od č. 202 po
ke kostelu, J. Kotka (mimo č. 1 - č. 199. Oboustranně ulice směr
9), Podhájí č. 2 - 10, Za Farskou č. Konice od č. 96 a 123 po č. 204
456 a 466.
a 232, dále č. p. 127, 124. 124, 129,
Obec: Hradčany
140, 70, 126, K/1608, K/1598.
Dne: 10. 12. 2020 od 7:30 do Obec: Mořice
15:00 hodin. Vypnutá oblast: Dne: 14. 12. 2020 od 8:00 do
Hradčany - oboustranně od č. 69 14:00 hodin. Vypnutá oblast: část
a 28 po konec obce s čísly 16 a 94. obce oboustranně podél silnice od
Ulice od č. 68 po č. 70 a 71.
Vrchoslavic na Nezamyslice od č.
Obec: Vranovice - Kelčice
181 a 125 po č. 106 a 101 včetně
Dne: 11. 12. 2020 od 7:30 do ulic směrem k dálnici končící čísly
14:30 hodin. Vypnutá oblast: Vra- 135, 190, 130, 191, 164. Dále č.
novice: jednostranně ulice od č. 89 149, 144, 153, 18, 117, 157, 105,
po č. 38 a dále od č. 69 po č. 106 vč. 92, 20.
uličky s čísly 62, 58, 86 a 90.
E.ON Distribuce a.s.

Okresní
KRVSRGiíVNi
komora
Y3URVWĨMRYĨ

INFORMUJE

VÝBÌR
AKTUÁLNÍCH
STANOVISEK
A AKTIVIT
NA POMOC
PODNIKATELÙ
=$6$æ(1ë&+
KRIZÍ
- HK ČR má zásadní výhrady
ke stanovenému parametru plochy na jednoho zákazníka (celé
stanovisko na webu komory).
- HK ČR podporuje opatření
pro stimulaci obnovy ekonomiky „po covidu“.
- Je umožněno konat některé
odborné zkoušky (např. pro
hasiče, lékaře) a také zkoušky,
jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro
výkon určité činnosti; při konání
zkoušky se však zakazuje v jeden
čas přítomnost více než 10 osob,
a je-li zkouška podle právního
předpisu veřejná, dalších více
než 3 osob z řad veřejnosti.
- Na Ukrajině byla s účinností
od 16. 11. navýšena denní kapacita příjmu žádostí o krátkodobá schengenská víza za
účelem zaměstnání na 800 žádostí denně. Na druhou stranu
byly ale bohužel pozastaveny
žádosti o zaměstnanecké karty
v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec – Mongolsko
na Zastupitelském úřadě Ulánbátar. Důvodem jsou zpřísněná
opatření v souvislosti s epidemií
onemocnění covid-19 ze strany
mongolských státních úřadů,
která jsou prozatím platná do 1.
12. 2020.
- Vzhledem k narůstajícím stížnostem ze strany řidičů kamionové dopravy, kteří jsou velmi
nespokojeni s rozhodnutími
některých čerpacích stanic pohonných hmot o uzavření toalet
a sprch, prezident HK ČR uvítal
vyjádření J. Rážové, náměstkyně ministra zdravotnictví pro
ochranu a podporu veřejného
zdraví a zároveň hlavní hygieničky ČR, že není zakázáno či omezeno provozování toalet a sprch
jakožto součástí čerpacích stanic
pohonných hmot.
- Na komorovém webu nadále
pravidelně publikujeme informace k přeshraničnímu pohybu.
Poslední aktualizace proběhly
u těchto zemí: Estonsko, Portugalsko, Řecko a Španělsko.
Výsledky našich jednání i aktuální informace – nejen ke koronaviru – můžete také průběžně
sledovat na www.komora.cz,
www.ohkpv.cz.
(ohk)

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

Život Ti píše o rok víc,
neboj se toho nic.
Přijmi naše blahopřání,
do let dalších ať máš
k mání štěstí, zdraví, mnoho sil,

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

abys tady dlouho byl
a stovku s námi oslavil.
Dne 5. prosince 2020 oslaví
své 75. narozeniny
pan Rudolf MARKE
z Domamyslic.
Všechno nejlepší do dalších let
přejí: manželka Marie, dcera
Pavla, synové Ivoš a Milan,
vnoučata Romča, Paťas,
Štěpa a Filda,
pravnoučátka
Davídek a Amálka,
snachy Lenka a Hanka.

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

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

Ručně pletené svetry pro psy.
Pv 606 166 853

2007102112

Nastává ideální doba pro založení rodiny. Co taky dělat jiného? Prostějované,
milujte se a množte se, je nás čím dál méně a je potřeba s tím něco udělat.
Během víkendu pak každého z nás čeká překvapení, můžeme se už teď těšit.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Do tohoto týdne vtrhnete až s překvapující energií. Jen si dávejte pozor, ať
té aktivity není zase až příliš, musíte
předem vědět, kdy je potřeba zabrzdit. Celkově se ale můžete těšit na
zajímavé okamžiky.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Nepodaří
se vám naplnit své cíle, i kdybyste
se přetrhli. Přestože se budete snažit, jak to jen bude možné, vždy se
najde někdo, kdo vám plány zhatí.
Smolný týden si tak budete chtít něčím vynahradit.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Utratíte více peněz, než bylo záhodno.
Nedivte se tedy, že koncem týdne
budete muset vařit ze zásob, které
vyhrabete ze dna mrazáku. Buďte
příště opatrnější a raději si při nákupech více věcí odpusťte.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Sníte něco,
po čem vám bude několik hodin
hodně špatně. Nepátrejte po tom,
co vám kdo uvařil špatného, a už
vůbec se nedomnívejte, že vás chtěl
někdo otrávit. Prostě vám něco nesedlo, to se stává.

Pondělí 30. listopadu 2020
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Metro 70
Školní 1, Prostějov

MOJE KINO LIVE

REDAKCE
V PLNÉM
PROVOZU
Stavte se
pro předplatné!

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
v úterý 1. prosince se od 17.00 hodin koná
webinář DOSPÍVÁNÍ DĚTÍ. Úvodem
lektor vymezí a charakterizuje toto důležité
období. Dále pojmenuje základní vývojové
úkoly dospívajícího. Také bude řeč o tom,
jaká je role rodičů dětí v období dospívání.
Lektor: Ing. P. Mečkovský M. A.
MC Cipísek
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
Provoz funguje v režimu on-line. Najdete nás
na www.mccipisek.cz
RÙZNÉ...
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc
v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese:
Kostelecká 17, Prostějov.
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např. polohovací lůžka,
ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla
aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek.
Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na
tel. č. 588 008 095, 724 706 773

SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s.
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01,
tel. 775 549 777
oznamujeme všem klientům, že poradenské
pracoviště v Prostějově má změněnou
provozní dobu: úterý od 8:30 do 11:30,
středa od 8:30 do 11:30, čtvrtek jen pro
objednané klienty.
Můžete využít služeb našeho zařízení
v podobě odborného sociálního poradenství a nabídky baterií do sluchadel a drobné příslušenství ke sluchadlům (hadičky,
čistící tablety, či ušní tvarovky různých
velikostí).
Prostějovská odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS)
poskytuje zrakově postiženým klientům
základní poradenství, sociálně aktivizační
služby a dopomoc v rámci dobrovolnické
služby. Dále nabízí možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek a zajišťuje pomoc při
vyřizování záležitostí v rámci výhod a dávek
sociální péče.
Konzultační hodiny na Svatoplukové ulici 15: pondělí 9.00-12.00.

KOUPÍM
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

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.

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.

Dne 1. prosince 2020
uplyne rok od úmrtí
pana Miroslava TEXLA
z Mostkovic.
Všem, kdo vzpomenou s námi,
děkuje manželka
a děti s rodinami.

Těžké je zapomenout, když slzy
v očích stojí. Těžké je vzpomínat,
když srdce bolí.
Odešel jsi všem, kdo Tě měli rádi,
aniž by Tvé rty sbohem zašeptaly.
Dny, týdny a měsíce plynou,
ale nikdy nezacelí
tu ránu bolestivou.

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

řádková inzerce / vzpomínky

www.vecernikpv.cz
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Dne 4. prosince 2020
si připomeneme
2. smutné výročí úmrtí
pana Josefa SYNKA
z Klužínka.
S láskou a úctou
vzpomínají manželka,
dcery a syn s rodinami.

Kdo v srdcích žije, neumírá...

Dnes, tj. 30. listopadu 2020
vzpomínáme 7. výročí, kdy nás
opustila naše milovaná dcera,
manželka, maminka, babička,
sestra a skvělá kamarádka
paní Marie PROCHÁZKOVÁ
z Vrahovic.
Děkujeme těm,
kteří vzpomenou s námi.
Zarmoucená rodina.
Utichlo srdce, zůstal jen žal,
kdo Tě měl rád, vzpomíná dál.

Dne 17. listopadu 2020
jsme vzpomenuli na výročí úmrtí
paní Hany PROCHÁZKOVÉ
z Prostějova.
S láskou a úctou vzpomínají
synové s rodinami.
Děkujeme těm,
kteří vzpomenou s námi.

V srdci jsme stále spolu.

Kdo v srdci žije, neumírá...

Dnes, tj. 30 listopadu 2020
si připomeneme 27. výročí úmrtí,
kdy nás navždy opustil
pan Vlastimil PRÁŠIL
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera s rodinou.

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

Dne 2. prosince 2020
si připomeneme 20. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Drahomír DRÁBEK
z Vřesovic.
Za vzpomínku děkuje
syn s rodinou.

Dne 1. prosince 2020
si připomeneme 10. výročí
od smrti naší milované
Evičky MARCIÁNOVÉ
z Vrahovic.
Vzpomíná manžel
s celou rodinou.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
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Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.

Dne 29. listopadu 2020
by se dožil 90 roků náš tatínek
pan Ladislav KYPR.

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

Dne 1. prosince 2020
by oslavila naše milovaná dcera
paní Monika ADÁMKOVÁ
42. narozeniny.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkují rodiče, syn Honza,
bratr Radim a teta Jelínková.

Dne 22. prosince 2020
si připomeneme 4. výročí,
co nás opustila naše maminka
paní Drahomíra KYPROVÁ,
oba z Dřevnovic.
Kdo jste je znali,
vzpomeňte s námi.
Synové Ladislav a Jaromír
s rodinami.

Jen svíci hořící a hezkou kytici
Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou
na Tebe vzpomínat.

Očím jsi odešla,
v srdcích jsi zůstala.
Neplačte, že jsem odešla,
ten klid a mír mi přejte,
jen v srdcích svých si věčnou
vzpomínku na mne zachovejte.

16011421482

PODĚKOVÁNÍ

PRODÁM
Prodám krmnou řepu 1q za 250Kč.
Tel: 607 237 203.
Pila Otaslavice nabízí palivové dříví
krácené (buk, dub, jasan). Cena 600 Kč
za sypaný kubík. Doprava zajištěna.
Tel: 731 471 123, 582 371 493

Chtěli bychom tímto upřímně
poděkovat celému zdravotnickému
kolektivu infekčního oddělení
prostějovské nemocnice, pod vedením
primáře MUDr. Zdeňka Prokeše,
kde jsme se 14 dní léčili
s těžkým průběhem nemoci covid 19.
Lékaři i sestřičky se o nás starali
s neuvěřitelnou péčí
a i přes naprosto neprodyšné ochranné
oděvy, byli vždy všichni milí a obětaví.
Moc jim vděčíme za to,
že nás dali s manželkou
na společný pokoj a že jsme dnes,
již vyléčení, doma.
Také bychom chtěli pochválit pracovníky
nemocniční kuchyně. Jídlo bylo
vždy chutné a připravované
z kvalitních čerstvých surovin.
Eva a Vlastik Kličovi.

Dnes, tj. 30. listopadu 2020
si připomínáme 1. výročí úmrtí
paní Jarmily BLÁHOVÉ
z Dětkovic.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Děkují manžel Zdeněk,
děti Jaroslav a Jana
s rodinami.

A lesy stále šumí dál,
které jsi tak miloval. Tvůj hlas
se ztratil a úsměv vítr vzal
a nám jsi jen vzpomínky zanechal.

Dne 1. prosince 2020
vzpomeneme 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná manželka, maminka,
babička a prababička,
paní Libuše VYBÍHALOVÁ
z Protivanova.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Za vzpomínku děkují manžel,
dcera a syn s rodinami.

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE
JE V PÁTEK 4. PROSINCE
V 10.00 HODIN

Děkuji všem za projevení soustrasti
při úmrtí mého přítele
Karla SNÁŠELA.

Zdena Steuerová.
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Za pouhou desetikorunu
si můžete v tomto týdnu
podat inzerát v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
VEČERNÍKU.

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

ZVÍŘATA
Koupím 2 kocourky cca 2 měsíč.
Obyčej – druh – evrop. k.
Pv, tel.: 737 607 098, 582 331 598.

Dne 6. prosince 2020
vzpomeneme
smutné 19. výročí úmrtí
pana Zdeňka CHLUPA,
který by
dne 24. prosince 2020
oslavil 62 let.
S láskou vzpomínáme.
Všem, kdo vzpomenou s námi,
děkuje manželka, dcera Dáša
s rodinou a sourozenci
s rodinami.

Dne 3. prosince 2020
vzpomeneme 10. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Vladimír BUŠINA.
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 4. prosince 2020
vzpomeneme 23. výročí úmrtí
pana Ing. Miloše KONUPČÍKA
z Prostějova – Vrahovic.
Za tichou vzpomínku děkují
syn a dcera s rodinami.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Pohřební služba Pavel Makový,
Drozdovice 79 a Brněnská 104, tel.: 582 332 100

Dnes, tj. 30. listopadu 2020
vzpomeneme 6. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Dobroslav THIEL
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Markéta
a syn Dobroslav
s rodinou.

Zavzpomínejme na naše blízké!
To, že již nejsou mezi námi, neznamená,
že stále nejsou v našich srdcích.

zadejte VZPOMÍNKU
na své blízké
za pouhých

ƑƏƏࣂ

Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004
Pohřební služba FCC Prostějov,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Drahomíra Kvapilová 1934
Olšany u Prostějova
Zdeněk Šestořád 1939
Výšovice
Aloisie Čelechovská 1943 Prostějov
Eva Kajlíková 1935
Prostějov
Eduard Navrátil 1947 Kralice na Hané
Jan Krejčíř 1942
Buková
Karla Šťastná 1938
Seloutky
Miroslav Slavík 1955
Prostějov
Libuše Čechovská 1938 Vrahovice
Miroslav Švéda 1943
Kostelec na Hané
František Dolanský 1941 Plumlov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
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Vladimír Galandák 1938 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Úterý 1. prosince 2020
Františka Pospíšilová 1937 Bousín 13.00 kostel Drahany
Středa 2. prosince 2020
Helena Dočkalová 1933 Vícov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Alice Jančíková 1940 Seloutky 13.30 kaple Určice
Čtvrtek 3. prosince 2020
Jiří Koudelka 1951 Smržice 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
PhDr. Josef Pořízka 1931 Prostějov 14.30 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 4. prosince 2020
František Petr 1936 Malé Hradisko 14.00 Obřadní síň Malé Hradisko

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Hana Vaňková 1954
Čestmír Křepelka 1937

Otaslavice Květoslava Michalcová 1923
Prostějov Ludmila Kulišťáková 1931

Pohřební služba FCC Prostějov
3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Středa 2. prosince 2020
Bohuslav Alt 1953 Prostějov 11.00 průvodem od hlavní brány Městského hřbitova v Prostějově

Čehovice
Smržice

nabídka pracovních míst

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,

Bezpečnostní a úklidová agentura
hledá komunikativního invalidního důchodce pro ostrahu vnitřních
prostor budovy v Prostějově. Jen
denní směna bez sobot a nedělí.
Informace na tel.č.: 602786692.

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

20111921742

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Montážní dělníci
Pokladní směnárny
Referenti sociálních věcí
Řidiči
Samostatní učetní
Skladníci

19 600 Kč
19 000 Kč
22 980-33 790 Kč
20 000 Kč
35 000 Kč
24 000-29 000 Kč

jednosměnný
jednosměnný
pružná prac. doba
turnusový
jednosměnný
třísměnný

střední odborné
ÚSO s maturitou
bakalářské
základní+praktické
ÚSO s maturitou
střední odborné

KITTEC, Kelčice
Směnárna ROSADA, Pv
Statutární město Prostějov
LM Trans, Prostějov
MAPO Finance, Prostějov
LINAPLAST, Skřípov

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

REDAKCE
V PLNÉM
PROVOZU
20112721817

Přijmeme prodavače nebo prodavačku do autoservisu v Prostějově.
Praxe v oboru automotive a znalost
účetního programu Pohoda výhodou. Nástup možný od 1.1.2020.
Platové ohodnocení až 30 000 Kč.
Strukturovaný životopis zašlete na
e-mail: info@pneufloryk.cz. VybraHledám řidiče sk. C pro zkráce- né uchazeče budeme kontaktovat
ný úvazek asi 4 hod. pro dopra- po 30.11.2020.
vu na trase Prostějov – Rýmařov
3x - 4x týdně. Vhodné i pro důchodce Do výrobní firmy přijmeme
s profesním školením a psychotesty. mechanika, zámečníka - svářeče.
Pracovní doba od 7.00 hod. do 11.00 Možno brigádně i HPP i důchodce.
hod. Nabídky na tel. 606825911 Bližší info tel: 603 533 508,
technikpv@seznam.cz
nebo email pvmond@centrum.cz.
Nástup od 4. 1. 2021.
Do výrobní firmy hledáme manuDo nového salonu krásy EGO v PV álně zručného pracovníka možno
přijímáme kadeřnice, kosmetičku, brigádně i HPP, důchodce, studenty
pedikérku, manikérku a masérku. i ZPS na pomocné a montážní práce.
Pro více informací
Bližší info tel: 603 533 508,
technikpv@seznam.cz
volejte 604 881 600

Pondělí 30. listopadu 2020

HLEDÁTE PRÁCI?

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

www.vecernikpv.cz

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE

20112611808
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Stavte se
pro
předplatné!

JE V PÁTEK 4. PROSINCE V 10.00 HODIN
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20111211708

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

20101511607
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INZERCE@VECERNIKPV.CZ

soutěže

www.vecernikpv.cz

Pondělí 30. listopadu 2020

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

19

GiYDW
ãŘDVWQtMPHQRYDQtVLPRKRXVYpYëKU\MDNRXæWUDGLÿQĚY\]YH
YUHGDNFL9HÿHUQtNXSRNXGVSHFLiOQĚQHQtXUÿHQRMLQDN

VSU½YQÅRGSRYÈGLDY\ORVRYDQÉYÙKHUFL]ÄÉVOD

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
ulice Šafaříkova
Helena ŽVÁČKOVÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na masáž

I osmačtyřicáté číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKA 3. prosince 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
Petr Ullmann
Eva PIŇOSOVÁ, Otinoves
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na úklid.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
ZDARMA
Terezie SVOBODOVÁ, Vrbátky
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na vánočního kapra.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
3, 4, 9, 8
Helena MARKOVÁ, Ptení
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na ušití kabelky.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Doučování nejen pro děti ale i dospělé.
Mudr. Pavel NAVRÁTIL, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební hoinu.

20050760687

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
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VČELÍ MED...

SMRK, ŽIAR, FENOMÉN, KIRA, CHIPS, JOJO, FIAT, JÁCHYM, ZVYKY, RODY,
ARPA, KRAJINA, VÝZTUŽ, UPÍT, SFÉRY, PROŠEK, RISK, CHLUP, PLOVÁK,
PART, FLOK, STEPI, AHOJ, MASO, OPAT, AMUR, RÝMY, KLAUN, AFTA
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do POLITIKY
a graficky lehce poupravili muže, který sice volby
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Olomouckého kraje...
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CHCETE MÍT I V PŘÍŠTÍM ROCE
NOVÉ ZPRÁVY ZA STAROU CENU?
PAK MÁTE JEŠTĚ
POSLEDNÍ ŠANCI!
AKCE PRODLOUŽENA NA CELÝ TENTO TÝDEN

&! *+12é0+1
ƔƔ Mateřská škola v Kostelci na Hané
je od minulého týdne znovu v provozu
ve standardním režimu, školkovné zaplacené v době uzavření školky bude
převedeno do dalšího měsíce.
ƔƔ Ondřej Vitásek zaznamenal po
svém návratu do sestavy Dinamo Riga
první gól v lotyšském celku, prostějovský rodák se prosadil hned minulé
pondělí proti Red Star Kunlun.
ƔƔ V těchto dnech by mělo dojít ke
konci většiny dopravních omezení v regionu, ta by měla naopak trvat na silnici
číslo 150 do Přerova nebo na „Tiché“.
ƔƔV neděli oslaví své 43. narozeniny
Prostějovan Martin Richter, bývalý hokejista, mistr světa z roku 2001 a dvojnásobný extraligový mistr.
ƔƔ Připomínku akce Ukliďme Česko zažívají nyní v Dobrochově, tamní
kolektiv dobrovolníků totiž v anketě
získal cenu sympatie za zorganizování
uklízecí akce – odměnou bude přírodní kosmetika.
ƔƔ V pondělí 30. listopadu, tj. dnes,
začíná hlavní soutěž dvou posledních letošních challengerů. Zdeněk Kolář (231.
na žebříčkubATP) se představí na antukovém Maia Open v Portugalsku, jeho
prvním soupeřem bude čtvrtý nasazený
Laaksonen. Vít Kopřiva (302.) zakončí
jihoamerickou šňůru v brazilském Campinas, kde v 1. kole narazí na někdejšího
43. hráče žebříčku Gabašviliho.

ƔƔ Seriál PROMĚNA IMAGE má sice v listopadu nucenou stopku, nicméně na něžnější pohlaví jsme nemohli
zapomenout...
strana 24
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SERVIS PRO ŽENY

3591Ì+2

RYCHLÉ ŠÍPY
935267×-29×

Michal SOBECKÝ
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PROSTĚJOV Skvělý počin se uplynulou sobotu povedl fotbalistům 1.SK Prostějov. V utkání 10. kola Fotbalové:Národní ligy totiž dokázali porazit Hradec Králové, první tým tabulky
srazili dokonce na jeho půdě! Východočeský celek přitom v této sezóně dosud neprohrál.
Nicméně proti pevné obraně Hanáků se nedokázal prosadit, ač nakonec Votroci zahrozili
mnohokrát a hned třikrát nastřelili brankovou konstrukci. K triumfu eskáčka vedla jediná
branka, kterou ve 27. minutě obstaral z penalty Kopřiva. Favoritovi se ubránili i přes vyloučení Omaleho, který musel po dvou žlutých kartách předčasně do sprch. „Uhráli jsme dobrý
výsledek, ale Hradec byl lepší,“ zůstal nohama na zemi Pavel Šustr, kouč prostějovských fotbalistů. Ti tak nečekaně okamžitě smazali domácí porážku ze středečního duelu s Ústím nad
Labem. Ten paradoxně rozhodla také penalta, akorát tentokrát v neprospěch...

více na straně 6

Naleznete
uvnitř

REPORTÁŽ Z UTKÁNÍ A DALŠÍ ZPRAVODAJSTVÍ
Z TÁBORA ESKÁČKA NAJDETE NA STRANÁCH 32 A 33

➢

AMATÉŘI NA PLAC!
ƔƔ Tento čtvrtek bude s omezeními
uvolněno amatérského sportování
a opětovně se tak mohou rozehrát nižší i mládežnické soutěže
strana 29

KNOROVÁ SKONČILA
ƔƔ Prostějovské volejbalistky opouští jedna z posil před loňskou sezónou,
která však více nehrála, jak hrála...
dvoustrana 36-37

Vánoèní strom na konickém námìstí
Prostějovské Jestřáby
MHSHYQęVSMDWVHçLYRWHP
čeká Jágrovo Kladno
sympatické rodaèky
ŠLÁGR VEČERNÍKU – LEDNÍ HOKEJ

KONICE Verča. Takto jednoduše se jmenuje vánoční strom,
který od poloviny uplynulého
týdne zdobí konické náměstí.
Příhodnější jméno však mít
nemůže. Okrasný smrk vyrostl naproti zámku přímo před
nedalekým objektem bývalé
traktorové stanice. Přesně tam
ho před 26 lety vysadili manželé Věra a Tomáš Vrbovi, kteří tak
učinili bezprostředně po tom,
co se do Konice nastěhovali. Ve
stejný rok se jim narodila dcera Veronika, podle níž je strom
pojmenován. Z ní se mezitím
stala paní učitelka, od své kantorské dráhy si však nyní nějaký čas odpočine. V březnu by
se jí měla narodit dvojčata…
(mls)

PROSTĚJOV Zdálo se, že se letos už hokejisté
nedočkají. Přesto se ale mohou radovat, jdou
na led! Již zítra, tj. v úterý 1. prosince, se konečně zapojí do zápasového rytmu také LHK
Jestřábi Prostějov. Ti naskočí do bojů Chance
ligy jako poslední, soupeři tak nyní měli šanci
dorovnat v tabulce předchozí zápasové manko
– vždyť Jestřábi byli dosud týmem, který před
úplnou stopkou nemusel vynechat jediný mač!
Na rozjezd ale svěřence trenéra Jiřího Šejby nečeká nic
jednoduchého, naopak. Střetnou se totiž s Kladnem. Je možná pravda, že se
od něj čekalo lepší umístění než průměr tabulky. Přesto se ale jedná o tým
s velkou silou i ambicemi. Nadále zde najdeme Tomáše Plekance, který
podle očekávání patří k tahounům. Mezi ně můžeme řadit rovněž velezkušeného Tomáše Pituleho. Totéž se dá říct o exprostějovských hráčích Marku
Račukovi a dále Ondřeji Miklišovi, kteří ještě začátkem tohoto roku hájili
prostějovské barvy. Kladno má jinak velmi solidní bilanci, zatím prohrálo
jediný zápas v základní hrací době.
Jestřábi jsou na tom o něco hůře, ale nadále se nachází v závěsu právě za
Kladnem. Omlazený tým dosud ani neoslnil, ani nezklamal. Podle očekávání zde dále má důležitou roli snajpr Lukáš Žálčík, do pozice dvorního
střelce ale povýšil rovněž Petr Chlán, daří se jihomoravské dvojici Bartoš–
Mrázek, velký potenciál ukazují jedni z mála beků, kteří přežili letní čistku,
konkrétně František Hrdinka a Tomáš Drtil. Bude ale to vše stačit na Rytíře? To poznáme už zítra!
Zápas začíná v 17.00 hodin a odehraje se na základě vládního nařízení kvůli koronavirovým opatřením bez diváků. Sledovat ho můžete prostřednictvím streamu na www.hokejka.cz.
(sob)
Hokejové zpravodajství najdete na straně 35

vs.
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CELÝ PŘÍBĚH NAJDETE VE SPECIÁLNÍ PŘÍLOZE PROSTĚJOVSKÉ
VÁNOCE, KTERÁ BUDE SOUČÁSTÍ VEČERNÍKU UŽ 14. PROSINCE!
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PROSTĚJOV Skutečně podivuhodnou historii má obraz Magické oko, jenž nedávno získal
jeden z Prostějovanů. Namalován byl v pražské restauraci, na
jeho vzniku se podílelo hned pět
autorů. A dva z nich mají k našemu regionu velmi blízký vztah.

Martin ZAORAL
Magické oko vzniklo v restauraci
U Zlaté hrušky nacházející se v samém centru Prahy v bezprostřední
blízkosti divadla Ungelt. Mezi pětici jeho tvůrců patřil také výjimečný umělec Josef Liesler, který byl
v úzkém kontaktu s prostějovským
Klubem přátel výtvarného umění.
Tento spolek pořádal výstavy zejména v KK Duha a řadu let mu
předsedal neúnavný organizátor
Josef Dolívka.
To však není jediná „prostějovská“
stopa na obraze. Dalším autorem je
totiž Reon Argondian, jehož tajuplné obrazy byly k vidění na zámcích v Konici a zejména v Plumlově. „Tento obraz mě vrací do dob,
kdy se po revoluci začínalo svobodně podnikat. Tehdy bylo možno vidět nadšence, mezi něž patřil
provozovatel restaurace U Zlaté
hrušky. Právě on stál za nápadem
vytvořit společný obraz. Došlo
k tomu po předvánočním pojídání
šneků s přáteli, jež sezval. Plátno

PROSTĚJOV Kino Metro 70 zůstává stále cela zavřené, je bez filmů, bez
kavárny a zatím také bez velké šance
na změnu. Přijít mohla minulý týden,
PES se totiž posunul z páté kategorie
do čtvrté, kina mohla otevřít. Ovšem
bez diváků. „Celá obec v oblasti kinematografie to hodnotí podobně.
Bereme to jako ne úplně povedenou
legraci,“ konstatovala počátkem uplynulého týdne Barbora Kucsa Prágerová, ředitelka prostějovského kina.
Už brzy by ale mohlo být líp.

Michal SOBECKÝ
„Čekáme, až se pro nás konečně reálně
něco změní. A vyčkáváme rovněž na
reakci multiplexů, které dělají zhruba
osmdesát procent trhu. Zatím to vypadá, že budou hlavně čekat na povolení
občerstvení v sálech,“ předesílá ředitelka. Pro otevření je třeba se posunout
ještě do vyššího stupně programu PES.

2TQUV÷LQXUMÆMKPQ\čUV¾X¾RT¾\FPÆ2ąGUVQCNGéKPPQUVXP÷O\EGNCPGWUPWNC
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Také prostějovské kino se zapojilo do
projektu Moje kino live. Jak ale prozrazuje jeho ředitelka, sledovanost filmů
a klasické fungování kina nezachrání.
„Pro některá pražská kina to i může být
zajímavé. U nás si to ale najde třeba jen
deset diváků. Licenční smlouvy neumožňují totiž tento způsob promítání
u větších hitů,“ uvedla pro Večerník.

Kino se rozhodlo naopak neotevřít hladové okénko, které by patřilo k nově otevřené kavárně kina.
Přesto ale nezůstává personál kina
nečinný. „Budeme vyměňovat projektor a chystáme nové plátno. Až
kina otevřou, bude to naše nové
a zářit novotou,“ těší se Barbora
Kucsa Prágerová na znovuotevření.

-DNçLOLÿHåLV1ěPFL" Odpoví
0CQDTC\G/CIKEMÆQMQPCLFGVGRQFRKU[,QUGHC.KGUNGTC4GQPC#TIQPFKCPC/K
EJCGN[4QWDÊéMQXÆ,CTQUNCXC/KNQXCPUMÆJQC,QUGHC0¾NGR[ Foto: Facebook

i barvy měl připravené, námět byl
dílem momentálního nápadu,“ zavzpomínala další z autorek Michaela Roubíčková.
Zbývajícími dvěma autory díla byli
Jaroslav Milovanský či ceněný so-

chař Josef Nálepa, jemuž stál modelem i slavný Salvador Dalí. Obraz byl vydražen koncem letošního
října v aukci. Vyvolávací cena byla
tisíc korun, prodán byl za 23 tisíc
korun.

%@EOH<INOQÁI@=P?@P?îGJQ<O>@ITFPGOPMT
OLOMOUC,
PROSTĚJOV
Olomoucký kraj se rozhodl,
že příští rok nebude udělovat
ceny kultury. Hlavním důvodem je fakt, že kvůli koronaviru bylo letos kulturních akcí
jako šafránu. Mnoho ohlášených projektů museli pořadatelé zrušit a další odložili na
neurčito.
„Je to nepříjemné rozhodnutí, ale
jediné možné, které se dá v současné situaci učinit. Navíc kvůli
následkům pandemie se bude
hejtmanství potýkat s obrovským

„Nepovedený žert,“ říká ředitelka

příjmovým výpadkem, takže musí
šetřit, kde se dá,“ zdůvodnil zrušení slavnostní akce Jan Žůrek, radní Olomouckého kraje pro oblast
kultury.
Ceny kultury vyhlašoval Olomoucký kraj od roku 2006 ve spolupráci s TK PLUS. Za tu dobu
vyznamenal řadu osobností i významných kulturních počinů v oblasti kultury napříč celým regionem. „V předchozích letech si akce
vybudovala svoji prestiž a měla nepokračovalo. Věřím, že v roce
ohlas u oceněných i příznivců kul- 2022 opět proběhne,“ uvedl jedtury. Byla by škoda, kdyby se v ní natel TK PLUS Petr Chytil. (lv)

QRYiNQtçND0DUWLQD+iMND
PROSTĚJOV Zpět do doby první republiky zavede čtenáře nová
knížka Martina Hájka. Prostějovský zastupitel a vrahovický
patriot se po tématu dějin Vrahovic věnoval česko-německým
vztahům v době první republiky.
A to v Olomouci, která v té době
byla ze značné části německá.

Michal SOBECKÝ
„Před lety jsem psal práci o odsunu Němců z Olomouce po druhé
světové válce. A tak mě zajímalo,
jaké byly vztahy mezi Čechy
a Němci v Olomouci před válkou,“
uvedl muž. Vztahy Čechů s Němci
totiž nebyly zdaleka vždy dobré
a s nástupem Sudetoněmecké strany se vesměs zhoršovaly.
Ve svém díle popisuje tehdejší realitu běžného dne a soužití Němců
s Čechy, kteří v roce 1918 přišli
k vlastnímu státu. A právě Němci se v něm stali nejvýraznější
menšinou. Ne všichni pak tento

obrat brali dobře, jiní se
naopak se vznikem Československa ztotožnili.
Martin Hájek si všímá
obou stran. „Hodně špatně nesli ubývání německých škol, ke kterému
došlo kvůli úbytku německých dětí. To vnímali
jako největší problém.
Na druhou stranu zhruba od poloviny dvacátých let vládla na radnici
společná česko-německá
koalice a k větším konfliktům nedocházelo,“
uvedl pro Večerník autor.
Knihu vydal jen rok poté, /CTVKP*¾LGMUGXFÊNGX÷PQXCNVąCUMCXÆOWVÆOCVW
co knižně zmapoval his- éGUMQP÷OGEMÚEJX\VCJčXRąGFX¾NGéPÆOèGUMQ
Foto: facebook
torii Vrahovic do roku UNQXGPUMW
1973. Nejnovější dílo,
které pojal jako svou dizertaci, důkladně pročetl a dal mi spoustu
čítá 206 stran. „Konzultoval jsem rad, jak ji vylepšit,“ vzkázal na dálho se spoustou lidí, ale asi nejvíc ku Martin Hájek. Kniha po posubych chtěl poděkovat svému školi- nu vyšla právě dnes a již brzy by
teli prof. Pavlu Markovi, který si ji tak měla být běžně k mání.

Å=StYDWQHPţçHPHDOHVSRłSRPiKiPH´

őtNi/HQND&RSNRYi]3URPěQ
PROSTĚJOV Těžkým obdobím
si kvůli koronavirovým zákazům
prochází kdekdo. Mezi prvními
na ráně byly kulturní organizace
a spolky. Během léta musely počítat s omezeními v počtu posluchačů či diváků, začátkem října
pak jejich aktivita utichla docela.
Zcela bez ní však často nezůstaly
a platí to třeba o sborech, a to včetně Proměn. Známý prostějovský
sbor ani nyní nepověsil činnost
zcela na hřebík a nadále se zabývá
tím, co bude v brzké době dělat.
Jak ovšem přiznává za sbor Lenka
Copková (na snímku), možnosti
jsou velmi omezené. Přesto ale
Proměny plánují koncert, očekávají, co se stane s dalšími akcemi.
A nezůstaly hluché ani k těm, kteří
teď nejvíc pomáhají.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ

yy Jaká je nyní činnost sboru?
V době, kdy nemůže koncertovat ani zkoušet…
„Je pravda, že sbor nemůže zkoušet ani vystupovat, ale věnujeme
se alespoň dobročinným aktivitám. Před několika dny vznikla
v naší on-line komunikaci spontánní výzva a složily jsme se na
balíčky pro zdravotní sestřičky
a laborantky z prostějovské nemocnice. Jedna z laborantek je
také členka Proměn, pro tu to bylo
překvapení. Zjistily jsme si, že
nejvíce ocení nápoje a zdravé balíčky, spolu s Okrašlovacím spolkem jsme vše zařídily a odvezly
na místo. Bohužel jinak opravdu
tak nějak ‚hibernujeme‘. Vybíráme repertoár a jsme v kontaktu
alespoň on-line. Individuálně se
členky sboru zapojují také do tradiční akce Strom splněných přání,
jejímž cílem je obdarovat seniory
a děti z dětských domovů.“
yy Zkoušely jste pěvecký nácvik
on-line? Nebo jste je odpískaly?
„Zkoušky on-line jsme nedělaly.“

yy Z jakého důvodu?
„Jedním je kvalita přenosu. Naše
sbormistryně je učitelka hudební
výchovy a má vyzkoušeno, že je
s těmito přenosy problém. S využitím standardní techniky často
může mluvit jen jeden člověk,
mohly bychom se navzájem jen
poslouchat, navíc má přenos často
zpoždění. V podstatě by se vytratila podstata sborového zpěvu. My
bychom měly mít teď 13. prosince
vánoční koncert, ten nebude, co se
dá dělat. Myslím si taky, že nebude
tradiční akce Česko zpívá koledy
tak, jak ji známe a na níž každý
rok zpíváme. Zatím sice nemáme
žádné informace, ale myslím si, že
kvůli protiepidemickým opatřením nebude vůbec nic. Naše sbormistryně nám alespoň posílá další
tipy na repertoár poprockového
koncertu. Ten jsme musely v září
na poslední chvíli odvolat, přestože byl kompletně nachystaný, ale
24. září jsme si řekly, že to odpískáme. Měl se konat venku, na nádvoří prostějovského zámku, takže

tam v té době ještě byla šance to
nějak uspořádat. Nakonec jsme se
ale s městem dohodly na přeložení
koncertu na vhodnější čas.“
yy Máte tedy už nějaké určené
datum na ten poprockový koncert?
„Vše se samozřejmě bude odvíjet
od epidemické situace. My bychom rády koncert uspořádaly
někdy mezi březnem a květnem.
Víte, ono to vyžaduje dát dohromady opravdu hodně lidí, zpíváme se skvělou rockovou kapelou,
muzikanti jsou profíci, a pokud se
opatření uvolní, budou zaneprázdnění. Pak je potřeba udělat před
koncertem zase několik zkoušek
a takříkajíc to nově ‚nahodit‘.“
yy Plánujete ještě teď před Vánoci udělat nějaké menší, neoficiální akce venku? Třeba jen pro
známé, pro rodiny…
„Je pravda, že jsme kromě našeho
hlavního koncertu měly nasmlouvané také menší akce typu rozsvěcování stromečků a podobně.
Většina jich byla hned z kraje mě-

síce. Musíme
počkat, jak se
situace bude
vyvíjet, jestli
se bude dát zpívat ve venkovních
prostorech, jestli to
bude povolené, jestli o to organizátoři
budou stát. Je to mimořádná situace, jakou
kultura ještě nezažila.
Všechno se vyvíjí,
uvidíme…“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

2ÜNQÁOÁ3µIJàIÁNOMJH

PROSTĚJOV Atmosféra pátečního rozsvěcení vánočního stromu na
náměstí T. G. Masaryka v Prostějově logicky notně utrpěla, přestože
se k této každoročně hojně očekávané události sešly desítky lidí.
Někteří sice s rouškami na ústech,
ale i s prskavkami. „Samozřejmě ta
atmosféra je úplně jiná, dneska měl
být koncert, měli jsme slavnostně
zpívat koledy. Ale jsou to bohužel
věci, které nemůžeme ovlivnit,“ poznamenal smutně primátor František Jura, který byl mezi těmi, jež se
na rozsvícení přišli podívat.

Michal SOBECKÝ
Některým pak připadal stromek výrazně
menší, než byli zvyklí. „Stromeček nám
přijde malý, ale hezký. Určitě bývá větší,“
konstatovala třeba žena, která se představila jako Zuzana. Až na místě pak zjistila, že
i letos proběhla anketa o jeho pojmenování. „Do ankety jsme se nezapojili. A jak že
se jmenuje?“ zeptala se žena. Název Jiskra
naděje ji pak trochu zarazil. „Tak to je dost
malá naděje,“ glosovala následně.

KMJUµüDGIµHîNOÁ
Strom se líbil. Podívat se na něj ostatně přišly děti v doprovodu dospělých.
„Je pěkný, ale rozsvítili ho nějak brzo,
počítali jsme, že to přijde v sedmnáct
hodin. A než jsme se nadáli, už to
bylo,“ kroutila hlavou Eva Mašková.
V tu dobu již třiadvacet minut zářila
Jiskra naděje jako stromeček. A došlo
i k nasvícení betlému.
Jak posléze vedení magistrátu prozradilo,
čekaly je s letošním rozsvícením jen samé
lapálie. Jednu představovaly obavy z přílišného množství přihlížejících, další pak
zrušení doprovodného programu. Snad
největší však bylo samo pojmenování
stromu. „Dopadlo to jako loni. Byl to nejdelší bod jednání, protože těch návrhů
bylo opravdu hodně,“ poznamenal Jura.
Bylo z čeho vybírat. „Spousta nápadů
byla na téma Koronavirus, Koviďáček,
Koronáček, ale také jména související
s místem původu jako například Lipánek. A samozřejmě tam byla spousta

Foto: Michal Sobecký

víry, naděje. Asi ke dvaceti návrhům, kdy
lidé chtěli dát Naději. Nám se ale líbila
nejvíce právě Jiskra naděje,“ doplnila náměstkyně prostějovského primátora pro
oblast kultury Milada Sokolová. „Chtěli
bychom lidem popřát příjemný adventní
čas a pevné zdraví,“ vzkázali oba politici.

Dobrovolníci chystají perníčky
alespoň trochou prostoupit vánoční atmosférou.
Na pomoc si pečovatelky ze 3. oddělení
pozvaly dobrovolníky. Cílem je něco
upéct, připravit a trochu staré lidi zahřát
u srdce. „Rozhodli jsme se tak uvařit nealkoholický punč, dále jsme zatím přes
Facebook oslovili dobrovolníky, kteří
by pomohli udělat perníčky. Zatím se tři
přihlásili,“ prozradila Večerníku za tým
pečovatelek Barbora Teplá.
Klienti také dostanou věcné dary, to vše
na Mikuláše. „Lidé se mohou stále hlásit,
ono upéct třeba větší množství perníčků
není jen tak. K předání pak dojde čtvr-

tého prosince na parkovišti před domovem,“ přidala Teplá.
Už jen to, že dárci a obdarovaní se uvidí maximálně při vykouknutí klientů
z okna, ilustruje současnou neutěšenou
situaci. Ta znamenala, že lidé v domovech pro seniory jsou téměř až uvězněni
ve svých pokojích. „Až do dvanáctého
prosince trvá nouzový stav. Budeme
zatím alespoň na chodbách pouštět koledy, aby i k nám přišla trocha sváteční
atmosféry. Klienti ale nadále nemohou
vycházet ze svých pokojů. Nevíme tak,
jak letošní oslava Vánoc bude vypadat...,“
posteskla si Barbora Teplá.
(sob)
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PROSTĚJOV Svátek svatého Mikuláše je za dveřmi. Umožní ale současná opatření vůbec to, aby Mikuláš spolu s andělem a čertem vyrazil
do ulic měst a vesnic? Zdá se, že ano. Jak ale však ministr zdravotnictví
Blatný uvedl, pro podzemské bytostimplatí stejná pravidla jakopro
všechny ostatní. Přesto se ale někde rozhodli děti nezklamat. A připravit pro naše ratolesti alespoň upravenou návštěvu, na kterou budou určitě ještě celý další rok vzpomínat.
Jedna z organizací, které se rozhodly děti potěšit, je třeba prostějovské DDM Sportcentrum. „Staví se Mikuláš s čertem i andělem
a dětem natočí videopozdrav,“
prozradila Kateřina Koudelková, jedna z pořadatelek. Popsala
také, jak vše bude probíhat. Akce
proběhne vskutku bezkontaktně.
„Pokud se chtějí rodiče přihlásit,
napíší do e-mailu, jak jejich děti
zlobí, aby měl Mikuláš úplné informace. Dětem pak video pošleme pátého prosince,“ uvedla Kou-

delková. Rodiče se přitom stále
mohou na sportcentru přihlásit.
Jak ostatně jeho pracovnice píší
rodičům „zprostředkují přímou
videolinku do nebe a zápis do
Nebeské knihy hříchů a dobrých
skutků“.
Bez Mikuláše nebudou ani v Protivanově a v okolí. A navíc dvojice,
případně trojice budou také domácnosti obcházet. Ale návštěvy
nebudou kontaktní – jen na délku
čertových vidlí nebo mikulášské
berle. „Zájem je obrovský jako kaž-
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PROSTĚJOV Celá česká společnost prožívá velmi smutný rok.
Snad nejhorší však je u klientů domovů pro seniory a podobných zařízení. Více než polovinu letošního
roku totiž strávili v karanténním
stavu, tedy bez možnosti společenských akcí, především ale bez
návštěv svých příbuzných. O to
více je tento handicap tíží s blížícími se Vánoci, personál nevyjímaje.
Například v domově pro seniory
v Nerudově ulici se ale rozhodli, že
lidem předvánoční období maličko
zpříjemní, nechají útroby budovy
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Legendární chlapecký klub
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Video
z DDM,
vyrazí i hasièi
dý rok,“ libuje si starosta místního
sboru dobrovolných hasičů Alexandr Ptáčník. Právě zdejší hasiči
v Protivanově obchází domovy. Ale
nejen zde. „Jezdíváme i do Bukové
a malého Hradiska, pozvali si nás
také do Stínavy a Vícova,“ vzpomíná Ptáčník. Letošek ale bude trochu
jiný. Kromě toho, že do pekla tentokrát nikdo odnesen nejspíš nebude,
musí si návštěvu rodiče zarezervovat. A roušky? Pokud jejich povinné
nošení vláda nezruší, můžete s nimi
potkat právě i čerty...
(sob)

Zemřel historik Miloslav Čermák, zakladatel běžecké Ligy 100
PROSTĚJOV Tahle smutná
zpráva dorazila z Olomouce. V neděli 8. listopadu ve
věku 79 let nečekaně zemřel
historik, zapálený sportovec
a bystrý glosátor dění kolem sebe Miloslav Čermák.
Za posledních pětadvacet
let připravil rovných padesát čísel vlastivědné revue
Střední Morava, v níž vyšla
řada článků o Prostějovsku. Založil také běžeckou
Ligu 100. Součástí tohoto
oblíbeného seriálu je i lednový běh na Kosíř či závody
v Čehovicích a Skalce.

V jeho vlastivědné revue vyšla řada článků o Prostějovsku
Miloslav Čermák byl známý především
jako přední český historik a nakladatel.
Zaměřoval se na hospodářské a sociální
dějiny města Olomouce a středomoravského regionu. Už od roku 1991 provozoval
vlastní nakladatelství Memoria zaměřené
na historickou a vlastivědnou literaturu.
Jméno Miloslava Čermáka je pro lidi z Prostějova nejvýrazněji spojeno s revue Střední Morava, kterou se mu podařilo obnovit
v roce 1995. „Vznikl tak kvalitní sborník,
který měl mezi historiky velmi dobrý zvuk.
V něm se objevil například článek o Romži
od Miloslava Peterky či text Miloše Trapla
s příznačným názvem Tři pády prostějovských starostů. Hned několik zajímavých
textů v něm publikovala Michela Koko/KNQUNCXèGTO¾MCRQUNGFPÊX[F¾PÊLGJQTGXWG5VąGFPÊ/QTCXCMVGTQWX[F¾XCNFNQWJÚEJNGV

janová či Marie Dokoupilová působící
v prostějovském muzeu. Druhá jmenovaná
se například vydala po zavátých prostějovských stopách dramatika Maxe Zweiga či
pracovního tábora pro prostějovské židy
v Žárovicích-Hamrech. Těch autorů i textů však bylo za uplynulých pětadvacet let
opravdu hodně,“ ohlédla se prostějovská
historička Hana Bartková.
Sportovci Miloslava Čermáka znali především jako výborného běžce, zakladatele hnutí Liga stovkařů, které dlouhé roky
vedl jako předseda. „Běžeckému sportu se
aktivně věnoval i ve vyšším věku, který na
něm do posledních dní nebyl nijak znát,“
zavzpomínal současný předseda TJ Liga
stovkařů Adam Fritscher.
(mls)
(QVQCTEJKX*CP[$CTVMQXÆ
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servis pro ženy

Motto na tento týden:

Najdeme místo, kde špatnou náladu, emoci, pocit po těle cítím. S emocí
či pocitem dýcháme, necháme je procházet tělem, dovolíme jim prostoupit.
A teď přijde to podstatné, tam, kde je cítíme nejvíce, se jich zeptáme, co emoce,
pocit či třeba bolest potřebují. A buďte
si jistí, že odpověď vždy přijde, jen stačí
vnímat sám sebe.
3. Emoci necháme uzemnit do země
(vsedě přes chodila opřená o zemi)
a úplně odejít. Je namístě vždy každý
prožitek rozpoznat a vědět, že vše je
přechodné a pomíjivé jako třeba počasí.
I to vždy odejde stejně jako naše emoce.

2.
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Vystupte nyní úplně z autobusu,
poděkujte svému tělu za prožitky (jakoby za cestu), za to, že s vámi vždy všechno vydrží a je při vás. Usmějte se a běžte
s pokorou dále, již osvobození od této
jízdy i veškerých emocí.
5. Díky všímavosti – uvědomění
a zastavení sebe samých dovedeme
vystoupit a pokračovat v lepším rozpoložení. Stačí jen chtít. Až vás zase příště
přepadne jakákoliv forma špatné nálady, vzpomeňte si na to, co jsme se spolu
nyní naučili. Buď do autobusu vůbec
nenastoupíte, nebo po chvíli zdárně
vystoupíte.

4.

Zatímco v říjnu se ještě s vypětím
všech sil stihl na poslední chvíli
uskutečnit kompletní díl seriálu
PROMĚNU IMAGE, momentálně
je tomu už bohužel jinak. Devětapadesáté pokračování oblíbeného
klání nejen mezi něžnější polovinou populace mělo probíhat teď
v listopadu, nicméně kvůli vládním
opatřením je tento projekt PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku pozastaven. Dobrou zprávou je však to,
že v prosinci se možná blýská na

lepší časy, avšak ještě uvidíme, jak
to aktuálně bude. Nicméně jedno
je jasné: hledáme vítěze či vítězku
vánočního kola!
Seriál proměn píše už více jak pětiletou
historii a za tu dobu se jí vedle desítek
žen zúčastnili i muži a manželské či
partnerské páry. Rádi bychom tak apelovali na to, aby se nám zkusili přihlásit
i muži nebo partneři či manželé. Bylo
by pěkné zacílit po dlouhé řadě žen
na změnu v podobě silnější polovičky lidstva. Není se opravdu čeho bát,

všichni, kteří naší proměnou prošli,
se shodli na tom, že to byl jedinečný
zážitek, který se jen tak nepoštěstí,
doporučení a slova chvály směřovaly
ostatním. Pojďte to tedy zkusit!
Čeká vás den jako z filmu. Naše proměny nejsou jen o vzhledu, ale snažíme se dodat zdravé sebevědomí,
novou jiskru do života, udělat radost
a splnit vaše sny. Každý díl vždy obnáší
také profesionální poradenství, protože máme tým složený z odborníků ve
svém oboru. Oděvy zastupuje známý
stylista René Volek a jeho prodejna
s oblečením RV FASHION či Sonáta,
nové brýle a poradenství v oblasti brýlí
zaštituje Optika Wagner v čele s odborníkem a majitelem Radkem Wagnerem, o kosmetiku a líčení se povětšinou stará zkušená Hana Ondrejová
a její Studio H, v neposlední řadě pak
účes prvotřídně vytvoří Andrea Furiaková s jejím Vlassalonem. Fotografování a video jsou aktuálně v režii Ivo
Mynaříka, který převzal štafetu loni po
Josefu Popelkovi.
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1. Je potřeba se zastavit, možná už
se vezeme v pomyslném autobusu, ale
sám pro sebe si říct, co se to se mnou
děje, zamyslet se krátce nad tím, co to
způsobilo.

Co tedy dělat,
když se objeví špatná
nálada?

je ale potřeba si jich všimnout, protože
právě všímavost neboli uvědomění je to,
co nám z toho pomůže ven. Představit si
to můžete jako autobus.
Díky všímavosti totiž můžete z autobusu plného těchto pocitů po chvíli svezení vystoupit, nebo dokonce nemusíte
vůbec nastoupit. Uvědomění si, kdy se
s námi něco takového děje je strašně
důležité, protože když nás přepadne
špatná nálada a prostě ji bez rozebrání
necháme s námi cloumat, zbytečně nás
to většinou vede jinam, než bychom
chtěli. A přitom můžeme čas trávit úplně jinak než špatnou náladou a různými
pochybnostmi.

„Bože, dej mi vytrvalost, abych překonal věci, které
změnit nemohu, dej mi sílu, abych změnil věci, které
změnit mohu, dej mi moudrost, abych tyto věci dokázal
Aischylos
rozlišit.“

4. Následně začneme s výdechem
stahovat ramena od uší a lokty přitahujeme k tělu, přitom lopatky k sobě.
Střídáme tedy obě ruce zároveň nahoru a dolu. Bradu zatáhneme dozadu,
záda držíme a kolena nepropínáme
(viz.
foto).
Opět třicetkrát
nahoru a dolů.
Pokud ruce pálí
a vydržíme to,
pokračujeme
i přes pálení.
Tyto cviky jsou
jednoduché, ale
velmi účinné.
5. Tentokrát
jsme posilovali
ramena, deltové svaly a mezilopatkové
svaly. Cvičme
je jednou až
dvakrát denně
a pokud možno nepřetržitě. Po skončení provedeme protažení.
A já už se zase těším na příště!

3. Nyní se vydýcháme, avšak ruce
nepovolujeme směrem k tělu, ale vrátíme se do původní pozice a začneme
dýchat (viz. foto). Dech postupuje
směrem od břicha do žeber, kde
máme pocit, že se žebra otevírají do
široka, dech však nezastavujeme, ale
postupuje stále směrem nahoru. Pak
pomalu vydechneme. Pětkrát se takto
prodýcháme a můžeme pokračovat.

2. Následně kroužíme takto nataženýma rukama směrem dozadu. Provádíme tedy menší kroužky rameny,
ale přesto máme natažené ruce, které
točíme směrem vpřed. Na každou
stranu třicetkrát, pokud ruce pálí, tak
je to jedině dobře. Ruce neklesají dolů,
držíme je v přímce ramen (viz. foto).
Tímto cvikem posílíme ramena a mezilopatkové svaly.

LXXI.
DÍL

se budeme již
po jedenasedmdesáté věnovat
různým
harmonizačním,
relaxačním, ale
i posilujícím či rehabilitačním
a kompenzačním cvičením.
K tomu, abychom předešli bolestem zad, kloubů, blokádám
a dalším nešvarům, je potřeba
pravidelný pohyb. Pokud však
již k nějakému narušení v oblasti
zad, páteře, kyčlí dojde, je potřeba se problematické partii pravidelně věnovat. Dnes se zaměříme
na posílení rukou, ramen a také
deltových i mezilopatkových svalů.
1. Jako první se rozcvičíme, rozcvička
by měla předcházet úplně každému
cvičení. Následně roznožíme, lehce
pokrčíme kolena a rozpažíme ruce,
které držíme v přímce ramen. Podsadíme pánev, záda držíme rovně,
lopatky tlačíme k sobě, kolena nepropínáme a zasuneme bradu (viz. foto).
Nyní se od břicha začneme pomalu
nadechovat. Dech postupuje směrem
od břicha do žeber, kde máme pocit,
že se žebra otevírají do široka, dech
však nezastavujeme, ale postupuje
stále směrem nahoru. Pak pomalu
vydechneme .

Prostějovské ženy poměrně dlouho žily v nadějiCVIČENÍ
PRO TĚLO I DUŠI
na solidní výsledek, ale ve druhé půlce střetnutí odpadly
V tomto okénku
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exkluzivní rozhovor se zajímavou osobností...

Je nad slunce jasné, že se nouzový stav nějakým
způsobem dotýká
úplně všech. A tak se u spousty lidí
objevuje averze, neklid, negace, podrážděnost, znuděnost i jistá forma
útočnosti. Holt, dlouhé chvíle dovedou s námi všemi zamávat... Lidé
jsou vůbec nyní rozděleni na mnoho táborů. A je to škoda, nechat se
rozhodit náladou ve společnosti natolik, že to ovlivňuje nás nebo naše
okolí. Je však potřeba umět v těchto
stavech zůstat jen nezbytně dlouhou dobu a umět z nich vystoupit.
A jak se sebou pracovat, pokud nás
přepadne některá z výše uvedených
nálad?
Někdy to jde více, někdy méně, ale jde
to stále líp a líp. Vždy, když se dostaví nějaká forma apatie, neposednost, splín,
averze, pochyby o sobě či druhých, bažení nebo jsme zkrátka „otrávení“ a napadají nás všemožné myšlenky, je potřeba z nich umět vystoupit. Stejně tak

VEČERNÍKU

Milé čtenářky a milí čtenáři,
svítám vás u dalšího, v letošním roce
předposledního dílu naší tematické strany nejen pro ženy. Vezměte
si nyní k sobě skleničku vody,
zákusek či nějakou jinou dobrotu, zastavte se, buďte i v koronavirové době teď a tady,
sami pro sebe. Pro listopadové
číslo jsme si pro vás připravili
účinný návod na to, jak vystoupit ze špatné nálady, prozradíme, jak je to s aktuálním dílem
seriálu PROMĚNA IMAGE,
tradičně nabízíme i tolik potřebné cvičení a nechybí ani
recept do kuchyňky.
Obzvlášť v této době přeje
dny plné zdraví a klidu
Aneta Křížová

JEDNIČKA VK PODLE
ODDECHOVÝ ÈAS
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14. kolo

vačky Lenky Ovečkové přes blokařky
Veroniku Trnkovou a Katku Kohoutovou, smečařky Evu Svobodovou
a Angelinu Jemelinu i univerzálku Nikolu Kvapilovou až po libero Veroniku
Dostálovou. Posledně jmenovaná ani
nenastoupila, navíc domácím chyběl
hlavní kouč Libor Galík. Přesto si poradily a ukázaly svou sílu.“
Severočešky jsou teď v tabulce čtvrté
těsně za vedoucí trojicí Olomouc, Šelmy Brno a Ostrava, ženy VK zůstávají
sedmé o kousek před pronásledovatelkami ze Šternberka, Přerova i Frýdku-Místku.
Momentálním pozitivem tak byla
snad jen kompletnost hráčského kádru z města v srdci Hané. „Katka Kvapilová naskočila okamžitě po skončení
karantény bez jediného herního tréninku, my všichni ostatní jsme tentokrát prošli testováním na koronavirus
se samými negativními výsledky,“ prozradil Petráš.
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ného protivníka. Olomoucký soubor
získal na jaře 2019 mistrovský titul,
v minulém ročníku skončil druhý,
a navíc dvakrát za sebou ovládl Český
pohár (2019, 2020).
Před víkendovým programem vedl
ligovou tabulku bez porážky s pěti vítězstvími, když zdolal Olymp Praha
3:2, Šelmy Brno 3:1, Šternberk i dvakrát Přerov 3:0. Nasbíraných čtrnáct
bodů ho drželo v čele těsně před Šelmami, ačkoliv ty absolvovaly o dva
mače víc.
Hráčský kádr úpéčka prošel za poslední měsíce mnoha opakovanými
změnami, než se ustálil v současném
složení. Fanoušky určitě zaujme, že
do základní sestavy patří dvě exprostějovské plejerky, smečařka Lucie Nová
a blokařka Nikola Stümpelová. Na
nahrávce figuruje talentovaná Kateřina Valková a jinak dostávají prostor
samé zahraniční akvizice: chorvatská
univerzálka Katarina Pilepič, finská
střeďačka Krista Michaela Bjerregard
Madsen, španělská smečařka Maria
Priscilla Schlegel Mosegui a izraelské
libero Katrina Zilberman.
„Základ Olomouce je pořád velmi
kvalitní, jinak už má k dispozici spíš
jen samé mladé holky. Přesto bude
v utkání s námi jasným favoritem, my
můžeme pouze překvapit. Při dobrém
výkonu i maximální bojovnosti však
nemusíme být bez šance na slušný
výsledek, ačkoliv v našem současném
složení nechci mít moc velké oči,“ uvažoval Petráš.
V sobotu 5. prosince od 17.00 hodin
vyzvou ženy VK na svém hřišti v hale
Sportcentra DDM celek TJ Ostrava,
tentokrát v řádně konaném 16. kole přepracovaného extraligového kalendáře.
Kolektiv od polských hranic strávil
většinu minulého týdne v hlavním
městě Lotyšska, kde dvakrát nastoupil
proti tamnímu VS Riga v šestnáctifinále evropského Challenge Cupu.
Předtím v elitní tuzemské soutěži prokázal hodně solidní výkonnost, neboť
ze šesti duelů vytěžil poměrně vydatných jedenáct bodů. Postupně podlehl na Olympu Praha 2:3 i dvakrát
Šelmám Brno (doma 1:3, venku 2:3),
naopak porazil Šternberk 3:0 a 3:0
a Přerov 3:1.

vs.

Výběr bývalého reprezentačního
trenéra Zdeňka Pommera většinou
nastupuje v této sestavě: nahrávačka
Petra Kašparová nebo Anna Pospíšilová, univerzálka Klára Žarnovická,
smečařky Helena Hrdličková (za svobodna Kojdová) a Andrea Štrbová,
blokařky Michaela Nečasová a Kateřina Zemanová a libero Adéla Chevalierová.
„Současnou Ostravu bych asi výkonnostně přirovnal ke Královu Poli.
Také má zatím v letošní sezóně velice dobré výsledky, dokáže prohánět
favority a dosud zvládla utkání proti
papírově slabším týmům. My bychom
takového soupeře jako TJ chtěli i měli
zdolat, zvlášť doma. Ale víme, že to
nebude vůbec jednoduché. Rozhodne aktuální forma, musíme dát do zápasu všechno,“ řekl lodivod VK Luboš
Petráš.
Za současných hygienických opatření proti šíření koronaviru se oba
mače uskuteční bez diváků.

Následně byla s mírnými úpravami
schválena předběžně připravená termínová listina, která musela být při
nutnosti zařazení sedmi odložených
kol a sedmi dohrávaných utkání samozřejmě přepracována. Nyní zná svou
novou zápasovou podobu, ve které by
mělo docházet už jen k mírným finálním úpravám.
„Hlavním cílem bylo, aby se v nejbližší
době, kdy ještě zůstanou pravděpodobně v platnosti přísná hygienická nařízení, hrávala dvě kola ve dvou dnech
kvůli možnosti zvládat tyto dvojzápasy
na jedno PCR testování. V dalším průběhu sezóny tak striktní opatření snad
již nebudou nutná, i když to se teprve
uvidí. Po delším období nejistoty každopádně máme jízdní řád pro zbytek
extraligového ročníku, což je z organizačního hlediska zásadní,“ zdůraznil
Čada.
Zároveň se budou kluby snažit v rámci
možností vypomáhat s testováním rozhodčích tak, aby jich byl na každé dějství nejvyšší české soutěže žen i mužů
dostatek k dispozici.
(son)
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yy S čím jste do střetnutí vstupovaly?
„V neděli ráno jsme všechny byly znovu
otestované na koronavirus, a to s negativními výsledky. Což byla super zpráva, protože jsme díky návratu Kačky
Kvapilové hned po skončení karantény
mohly nastoupit v kompletním složení.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

Nálada byla proto pozitivní a do zápasu jsme šly připravené i nabuzené, navzdory delší cestě autobusem.“
yy Úvodní sada vypadala nadějně, že?
„Ano. První set jsme i po odskočení
soupeřek na rozdíl čtyř bodů dokázaly
skoro dorovnat, ale v závěru jsme to
bohužel těsně nedotáhly do vítězného
konce. Škoda.“
yy Ještě ve druhé části jste otočily
z 5:10 na 17:16. Proč to ani tam nevyšlo?
„Dovolím si říct, že jsme měly navrch
a hrály dobře. Jenže pak rozhodčí špat-

LIBEREC, PROSTĚJOV Překvapení nevyšlo, volejbalová parta
Prostějovanek na horké liberecké půdě podlehla dle očekávání hladce 0:3. Na čtyři hodiny trvající štrece busem zpátky
domů jsme alespoň krátce vyzpovídali kapitánku VK Michaelu
Jurčíkovou (na snímku).

ně posoudil skvělou smeč Gábiny Kopáčové, která byla snad půl metru v hřišti, a on pískl aut. Což nás asi rozhodilo
a od toho momentu jsme až do konce
setu uhrály pouze bod.“
yy Co říct k jednoznačnému dějství
číslo tři a k celému duelu?
„Třetí set už byl v jasné režii Liberce.
Celkově se opakoval scénář z Brna, kdy
nejsme schopné vítězně dorazit
slibně rozjeté sety a potom
se z těch prohraných rychle otřepat, abychom šly
dál zase naplno s hlavou
nahoře.“
yy Víte, v čem ještě se
konkrétně zlepšit?
„Taky se musíme útočně přidat ke Kopy, která v zakončení často
exceluje, ale celé utkání nám sama utáhnout
nemůže. I blokařsky to máme
zatím dost slabé, výkony prostě
musíme hodně zlepšit.“

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
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PROSTĚJOV V pondělí 23. listopadu hodinu po poledni zasedli zástupci všech oddílů UNIQA extraligy
žen znovu ke svým počítačům, aby
absolvovali již třetí on-line videokonferenci Asociace volejbalových
klubů ČR řešící další osud soutěže.
Hlavním bodem jednání bylo definitivní vyřešení toho, jakým způsobem
se odehraje dlouhodobá část: zda po
osmnáctikolové základní fázi bude dle
původních plánů následovat ještě devítikolová nadstavba, nebo zvítězí varianta tuto sekci aktuální sezóny zrušit.
„Nakonec se všichni shodli, že vzhledem k nastalé situaci s koronavirem,
působení několika týmů v evropských
pohárech, snaze termínově zvládnout
i Český pohár a dalším okolnostem
zachováme pouze základní část každý
s každým doma a venku, třetí kolo vzájemných utkání se už nebude přidávat.
A vše pak vyvrcholí závěrečným play-off. Osobně považuji takové řešení za
jednoznačně nejrozumnější,“ konstatoval sportovní ředitel VK Prostějov
Miroslav Čada.

AVOK rozhodl:I<?NO<Q=<?@ADIDODQIîUMPn@I<
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V pátek 4. prosince od 17.00 hodin
uvidí hala Sportcentra DDM krajské
derby mezi VK Prostějov a UP Olomouc v rámci dohrávaného 6. kola
UNIQA extraligy žen ČR 2020/21.
Oba týmy předtím změří síly ve vzájemném utkání už při dnešní dohrávce patnáctého dějství v hanácké metropoli, tudíž si dají po čtyřech dnech
odvetu s výměnou pořadatelství.
Podobně jako v play-off. „Vzhledem
ke spoustě termínových změn kvůli koronaviru budou takové situace
s opakovanými vzájemnými zápasy
proti stejnému soupeři mnohem častější než v minulosti,“ upozornil kouč
vékáčka Lubomír Petráš na specifika
aktuální, po téhle stránce snad výjimečné sezóny.
Bez ohledu na danou skutečnost je
zřejmé, že družstvo kapitánky Michaely Jurčíkové narazí na nadmíru sil-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Dva měsíce musely
prostějovské volejbalistky čekat kvůli covidové výluce na další soutěžní
duel na vlastní palubovce. A teď odehrají hned dvě domácí střetnutí během čtyřiadvaceti hodin. V obou případech půjde o moravské souboje.
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EXKLUZIVNÍ
INTERVIEW

Prostějov (son) - Jak známo, pro
UNIQA extraligu žen ČR 2020/21
byly Asociací volejbalových klubů odklepnuty termíny všech sedmi kol, jež
musely být dříve komplet odloženy
kvůli koronaviru. Ze stejných
důvodů se navíc hledaly nové dny,
kdy by mohly proběhnout jednotlivé odložené duely z úvodních pěti
dějství. V případě volejbalistek VK
Prostějov se to týkalo dvou střetnutí,
které potřebovaly dostat do takových
termínů, kdy by zároveň nekolidovaly
ani s jejich působením v evropském
Challenge Cupu (8. až 10. prosince
v Rumunsku), ani s plánovanými daty
Českého poháru (2. kolo – 20. ledna,
Final Four – 6. a 7. února). Nakonec
se po jednání s dalšími zainteresovanými kluby podařilo dohodnout,
že odložené extraligové mače absolvují ženy vékáčka v pátek 18. prosince
od 17.00 hodin na hřišti TJ Sokol
Šternberk (2. kolo) a v sobotu 19.
prosince ve stejný čas doma proti
Dukle Liberec (5. kolo). „Pro nás
ideální varianta, neboť odehrajeme
dvě utkání ve dvou dnech na jediné
testování. A ještě letos,“ pochvaloval si sportovní ředitel hanáckého
oddílu Miroslav Čada. Svěřenkyně
Lubomíra Petráše tedy čekají po
dnešním derby v Olomouci dva ligové souboje koncem tohoto týdne,
pak cesta na Balkán za Vyzývacím
pohárem a následně ještě před
Vánocemi další dvojzápas elitní
tuzemské soutěže, která bude mít
potom sváteční pauzu až do 9.
ledna. Následně se znovu rozjede
kombinovaný program střetnutí
UNIQA extraligy a Českého
poháru s maximálně dvěma duely
týdně. „Další pokračování sezóny je
termínově vyvážené, jsme s ním po
všech covidových peripetiích spokojeni,“ těší Čadu.

Prostìjovanky budou mít
Y\Y½zHQÙSURJUDPXWN½QÉ

Prostějov (son) - Po včerejším
náročném výjezdu do Liberce absolvují volejbalistky VK Prostějov hned
v pondělí 30. listopadu od 17.00 hodin další velenáročný duel UNIQA
extraligy žen ČR 2020/21 – ze soboty přeložené krajské derby 15. kola
soutěže na palubovce UP Olomouc!
„Hrát v neděli odpoledne na severu
Čech, pak se dlouho do noci vracet
domů a druhý den nastoupit opět
venku proti dalšímu z největších
favoritů určitě není ideální. Takhle to
však momentálně kvůli koronaviru
chodí, musíme se s těžkým programem vyrovnat. Hlavně že už vůbec
máme zápasy,“ pravil kouč vékáčka
Lubomír Petráš smířlivě. Rovněž
hanácké rivalky to neměly v minulém
týdnu vůbec jednoduché, když v Itálii
prošly nabitou základní skupinou evropské Champions League. A marně
hledaly recept na prostějovskému klubu z minulosti dobře známé giganty
Chemik Police, Gorgonzola Novara
i Dynamo Kazaň. „Jak si sami dobře
pamatujeme, špičková Liga mistryň je
úplně jiný level, tam se hladké porážky
úpéčka daly očekávat. V české extralize však Olomouc naopak patří mezi
nejsilnější celky a my na jejím hřišti
můžeme jedině překvapit, o což se
pokusíme. Musíme bojovat o každý
míč,“ zdůraznil Petráš před dnešním
tahákem.

Dnes derby v Olomouci!
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96(/$1.8 V pátek derby s Olomoucí a sobotní bitva s Ostravou,

www.vecernikpv.cz

➢

volejbal

6,/1

Premiérově během aktuální sezóny
2020/21 absolvovaly ženy vékáčka extraligové střetnutí s nejnižším počtem tří odehraných sad (v Liberci 0:3). Dosud měly za
sebou jeden pětiseťák (2:3 s Šelmami Brno)
a tři mače o čtyřech dějstvích (3:1 nad Přerovem, dvakrát 1:3 proti KP Brno).

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).

zením a odvážně, projevila se důkladná
příprava. Sice pořád vedl Liberec, ale
v koncovce chybělo málo, abychom
vyrovnali z 24:21 na 24:24 a pak třeba
vývoj úplně otočili,“ ohlížel se hlavní
trenér vékáčka Lubomír Petráš.
Rovněž ve druhém pokračování tahal
hostující kolektiv zpočátku za kratší
konec provazu, leč po obratu z 10:5 na
16:17 mohl z nedělního střetu udělat
rovnocennou bitvu. Místo toho jej silná Dukla ve zbytku téhle části zápasu
naprosto smetla svou vlastní otáčkou
skóre na 25:18.
„Uprostřed tohoto setu jsme předvedli asi nejlepší úsek za celé utkání, tam
Duklou viditelně zaostávali. Stejně
jako na blocích,“ zaregistroval rodilý
Bratislavan.
Zatímco na domácí straně rovnoměrně
bodovala hned pětice plejerek, v prostějovských barvách se stejně jako týden
předtím v Brně častěji prosazovaly jen
univerzálka Gabriela Kopáčová a částečně smečařka Karolína Fričová – obě
však přitom i dost chybovaly.
„Liberec má výbornou sestavu plnou
kvalitních reprezentantek: od nahrá-
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se nám opravdu hodně dařilo. Bohužel závěr se potom velmi podobal druhé sadě z Brna, kde jsme v posledních
výměnách při jednom postavení taky
totálně odpadli,“ litoval Petráš.
Ve třetím dějství pak nápor kompaktních adeptek ligové medaile gradoval,
hostující celek se již nezmohl na větší odpor a padl jednoznačně 25:13.
„Úplně jsme sklopili uši, náš výkon šel
výrazně dolů. Nejvíc jsme se potýkali
s útokem po obraně, v čemž jsme za

PROSTĚJOV Základní kádr volejbalistek VK Prostějov už je
v současnosti definitivně pouze
jedenáctičlenný. V hanáckém klubu totiž skončila mladá smečařka
Lenka Knorová, kterou od jejího
loňského příchodu z Českých Budějovic neustále pronásledovaly
různé zdravotní problémy.
(QVQè85
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
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chozímu, neboť Moravanky opět na
okamžik vedly (1:2), aby je protivnice tažené rozjetou Trnkovou vzápětí
dostaly do kleští. A otočily na 6:2.
Tentokrát se povedlo bryskně dotáhnout (6:5), ovšem pak zaúřadovala
na smeči do té doby nevýrazná Svobodová a papírově silnější kolektiv
dostal střetnutí definitivně pod kontrolu (12:6). Zbytek nedělní partie
nepřinesl žádnou výraznější zápletku, místo toho změnily aspirantky
mistrovského titulu finální fázi mače
ve svou dominantní exhibici – 25:13
a 3:0.
(son)

„Drželi jsme s kvalitním Libercem krok skoro celé dva sety a hlavně v tom prvním
měli šanci, ale nakonec si to soupeř lepším útokem ubouchal. Největší rozdíl mezi
oběma týmy byl právě v útočné činnosti po obraně. Taky v některých postaveních
nedokážeme otočit a dostáváme pak zbytečné body.“

LUBOMÍR PETRÁŠ – VK Prostìjov

„Kolektivním výkonem, poměrně kvalitním příjmem a taktickým zadáním, které
holky dodržely, jsme vyhrály nad silným soupeřem 3:0. Což je výborné.“

DITA GÁLÍKOVÁ – Dukla Liberec
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Petráš time-out. A byť Severočešky
hned ještě zvýšily, další pasáž naopak
patřila prostějovskému obrození.
Zabrala Weidenthalerová, několik
předchozích zaváhání odčinila Kopáčová a rázem bylo srovnáno (z 10:5
na 11:11). Zanedlouho šel výběr VK
dokonce do vedení obratem ze 14:12
na 14:15, bohužel naděje na výsledkové zdramatizování duelu netrvala
dlouho. Liberecké družstvo získalo
tři klíčové výměny v řadě (z 16:17
na 19:17) a závěr setu se již nesl plně
pod jeho taktovkou – 25:18 a 2:0.
Úvod třetího dílu se podobal před-

Vyrovnaná bitva na severu Čech trvala necelé
dvě sady, potom kralovala kvalitnější Dukla

Chaalleenge Cuup bude vee městtě Sibbiu,
Hannačkyy naraazí v osmiffinálee na Poorto Marek SONNEVEND

zat, neboť drtivou většinu z uplynulých šestnácti měsíců z četných
důvodů promarodila. Za VK tak
odehrála pouze několik přípravných utkání a pouhé dva soutěžní
duely.
„Což je opravdu málo, situaci
jsme museli nějak řešit. Domluvili jsme se takhle a Lence hlavně přejeme, ať je do budoucna
zdravá,“ zdůraznil Čada se
vzkazem stále velice mladé
volejbalistce.

ze zdravotních důvodů přerušila kariéru

V Prostějově SKONČILA Lenka KNOROVÁ,

obFKRGQÉDPHGL½OQÉSDUWQHÔL9.3URVWÈMRYSURVH]ÏQX

Hanačky neměly ve včerejším odpoledni daleko hned k zisku vstupní sady,
ačkoliv po celý její průběh neustále
prohrávaly. Ztrátu až pěti bodů však
dokázaly opakovaně snižovat včetně
odvrácení dvou setbolů za sebou v úplném závěru, než favoritky svou třetí
možnost přece jen proměnily na 25:23.
„První set jsme odehráli dobře, s nasa-

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Dosud nejjasnější porážku aktuální sezóny si připsaly volejbalistky VK Prostějov. Včera odpoledne v dohrávaném duelu 14. dějství UNIQA extraligy žen ČR 2020/21 si pro ni
zajely nejdelší republikovou štrekou až na sever Čech, kde dva
sety ze tří sahaly po mnohem přijatelnějším výsledku, než byl
konečný triumf Dukly Liberec 3:0. Restart nejvyšší soutěže tak
svěřenkyním kouče Petráše nevyšel. Z pěti odehraných zápasů
mají na kontě jedinou výhru a v tabulce jim patří sedmá příčka.

Prostějovské ženy poměrně dlouho žily v naději
na solidní výsledek, ale ve druhé půlce střetnutí odpadly

/,%(5(&6783Ĉ29$1Í09Í.21(0=0Ą1,/'5$0$

se rozhodla ze zdravotních důvodů
přerušit svou sportovní kariéru. Prioritou teď pro ni je vyléčit se a dát
po všech stránkách dohromady,“
vysvětlil sportovní ředitel vékáčka
Průměry známek budeme sčítat do průběžného pořadí.
Miroslav Čada krátce a výstižně.
Dvacetiletá Knorová přestoupila
do prostějovského oddílu v létě
2019 jakožto velmi nadějná členka českobudějovického A-týmu
(1. liga žen) i juniorského výběru
PROSTĚJOV Během uplynulých (Španělky vyřadily v šestnáctifinále „S Lenkou jsme momentálně ukon- (extraliga U19). Svůj talent však na
týdnů se definitivně vyjasnilo, jak slovenské Piraně Brusno po výsled- čili vzájemnou spolupráci, protože Moravě absolutně nemohla prokábude vypadat turnaj nejbližší fáze cích 2:3, 3:2 a 15:12 ve zlatém setu),
evropského Challenge Cupu žen v 19.00 pak VK Prostějov – FC Porto
2020/21 v Rumunsku s účastí vo- (Portugalky postoupily bez boje přes
lejbalistek VK Prostějov.
rumunské Dinamo Bukurešť, jež neKlání organizuje favorizovaná Alba mohlo vzájemná utkání absolvovat
Blaj, a to nakonec ve městě Sibiu, které kvůli restrikcím proti COVIDU-19).
pořádající klub určil po dohodě s ve- Následně přijde na řadu čtvrtfinálové
dením Evropské volejbalové federace utkání vítězek středečních bitev, tenCEV. Celou třídenní akci přitom bu- hle mač o průnik mezi elitní kvarteto
dou provázet přísná hygienická opat- celého Vyzývacího poháru propukne
Oba týmy nastoupily v nejsilnějším
ření v takzvané koronavirové bublině. na Balkáně ve čtvrtek 10. prosince od
složení, což platilo i pro hosty, jimž
Po zápasové stránce se nejprve ode- 16.00 hodin českého času.
se bezprostředně po skončení karanhrají ve středu 9. prosince dva osmifi- Více podrobností o turnaji přineseme
tény vrátila blokařka Kateřina Kvanálové duely: od 16.00 hodin českého v obsáhlém preview, které bude soupilová. Hlavní tváří zahajovací části
času Alba Blaj – Sanaya La Laguna částí příštího vydání Večerníku. (son)
LIBEREC, PROSTĚJOV V nedělní však byla její provdaná jmenovkyně
POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA dohrávce 14. kola UNIQA extraligy na opačné straně sítě, domácí univerMarek
ČR 2020/21 se prostějovské volej- zálka Nikol Kvapilová (za svobodna
KONCÙ KARIÉR BUDE PØIBÝVAT
Sonnevend
balistky držely zpočátku statečně Pištěláková). Právě tato slovenská
Stalo se to, k čemu se evidentně schylova- i psychické problémy a volejbal šel po- na palubovce Liberce, jednoho hráčka do poloviny sady nejčastěji
z největších favoritů soutěže. První bodovala a Dukla šla do trháku 9:4,
lo už delší dobu: mladá smečařka Lenka stupně na vedlejší kolej.
Knorová skončila ve volejbalovém oddílu Tento jeden osud rozhodně nelze kvůli set však ženy VK ztratily v těsném trochu menší náskok pak udržovala
VK Prostějov. Oficiální verze zní, že ze jeho specifikům paušálně vztahovat na finiši, ve druhém udělaly od ve- s podporou Kohoutové a Jemeliny
zdravotních důvodů přerušila svou kari- celý současný sport, ale přesto se obávám, dení 17:16 už pouze jediný bodík až do stavu 19:15. V tu chvíli se vééru. Což je pravda. Zákulisní informace že takových případů předčasných konců
a během třetího nedokázaly vůbec káčko dotáhlo především zásluhou
však hovoří o tom, že jestli se ještě někdy slibně rozjetých kariér bude za stávajík vrcholovému sportu vrátí, je v jejím pří- cích podmínek s koronavirem houfně čelit nesporné kvalitě soupeřek. Ty Kopáčové s Fričovou na nejtěsnější
padě krajně nejisté. Navzdory pouhým přibývat. A to zejména v České republice, v součtu nepřipustily žádné překva- rozdíl (19:18) a v dramatické koncovce odvrátilo dva setboly (z 24:21
kde jsou restrikce proti sportování široké pení hladkým triumfem tři nula.
dvaceti letům věku.
Pro vékáčko každopádně jde o nepří- veřejnosti včetně dětí a mládeže v porovna 24:23), načež rozhodla úspěšným
jak se utkání vyvíjelo...
jemnou ztrátu, neboť velmi talentovaná nání s většinou světa zdaleka nejpřísnější.
útokem po oddechovém čase N. KvaBodový
vývoj
–
první
set:
0:1,
2:1,
hráčka loni přicházela na Hanou s po- Když je mladým sportovcům opakovaně
pilová – 25:23 a 1:0.
5:2,
6:4,
9:4,
10:5,
10:8,
12:8,
15:11,
tenciálem okamžitého naskakování do zakazováno na dlouhé týdny až měsíce
15:13, 17:13, 19:15, 19:18, 21:18, Druhé dějství odstartovaly Hanačky
sestavy místního A-týmu a za příznivých nejen hrát zápasy, ale i normálně tréno24:21, 25:23. Druhý set: 2:1, 2:3, 6:3, slibně (2:3), ale vzápětí se dostaly
okolností i trvalého usazení v základu. Te- vat, tak si dříve či později logicky najdou
7:5, 10:5, 10:7, 11:11, 12:12, 14:12, pod tlak účinného servisu Trnkové,
oreticky na to Lenka měla, ovšem praktic- úplně jiné, mnohem pohodlnější zájmy.
14:15, 16:17, 19:17, 25:18. Třetí set: opakovaně chybovaly zakončením
ky neukázala ze svých schopností vlastně A k aktivnímu pohybu se již nevrátí. Buď
1:0, 1:2, 6:2, 6:5, 7:6, 12:6, 12:8, 14:8, a soupeřky utekly na 6:3. O chvínic. Jedno zranění okamžitě následovalo vůbec, nebo ve značně menší míře. Po16:11, 19:11, 24:12, 25:13.
druhé, k tomu se poslední dobou přidaly kud tohle vláda ČR ve spolupráci
li později při skóre 9:5 si vzal kouč
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Kdybychom za včerejší duel prostějovských volejbalistek
v Liberci hodnotili čistě odvedený výkon, asi bychom znovu ocenili šestnáctibodovou univerzálku Gabrielu Kopáčovou (navzdory šesti chybám v útoku + dvěma zkaženým
podáním). Místo toho však tentokrát vyzdvihujeme blokařku Katku Kvapilovou, která obětavě naskočila
do základní sestavy bezprostředně po skončení
koronavirové karantény bez jediného tréninku
za předchozích deset dnů. Přesto zaznamenala aspoň čtyři body za dva vítězné bloky,
jeden útok a jedno eso. Nešlo o nic extra, ale
podstatné je, že myslela v první řadě na tým
a nikoliv na sebe.

Kateøina KVAPILOVÁ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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už 28 252. Od začátku pandemie koronaviru zemřelo v Olomouckém kraji
k sobotnímu dni 534 osob na tuto nákazu,“ konstatovala krajská hygienička
Růžena Haliřová.
S vývojem pandemie v Olomouckém
kraji je už druhým týdnem spokojen
hejtman Josef Suchánek, ovšem zároveň Večerníku vyjádřil obavy z toho,
co s čísly udělá čtvrteční rozvolnění
vládních opatření. „Každý den samozřejmě na krajském krizovém štábu
sledujeme počty nově pozitivně testovaných osob a zatím s těmito statistikami panuje mírný optimismus. Rád
bych věřil, že to tak bude pokračovat
i nadále, ovšem popravdě řečeno, mám
obavy z toho, co s vývojem pandemie
nejen v Olomouckém kraji udělá čtvrteční rozvolnění vládních opatření.
Podle mého názoru vláda podlehla
zbytečně brzy tlaku jak podnikatelů
a živnostníků, tak i běžných lidí. Netajím se strachem o to, aby v lednu
koronavirus nehodil zpátečku a abychom nebyli zase v maléru,“ sdělil Suchánek. „Z jedné strany si libujeme, že
se konečně otevřou všechny obchody,
restaurace budou v provozu a fungovat
budou částečně s omezením i služby.
Ale pokud se začnou po nějakém týdnu opět zvyšovat počty nakažených,
můžeme toho brzy litovat,“ varuje před
přílišným podceněním situace.
Po celém kraji i během uplynulého týdne probíhaly časté policejní
kontroly provozoven, zda dodržují
předepsaná opatření. „Jednal jsem
s vedením policie a mám informace
o tom, že k několika porušením vládních opatření došlo. Já vždy v těchto
případech žádám policisty o shovívavost, vím totiž, jaká panuje mezi podnikateli a živnostníky nervozita a zároveň nedočkavost z toho, aby mohli své
provozovny otevřít a vydělávat konečně peníze. Jsem ale opravdu zvědavý
na to, co čtvrteční rozvolnění udělá se
statistikami nákazy,“ uzavřel toto téma
Josef Suchánek.

Jan FERHAR

KOMENTÁŘ VEČERNÍKU

Zdroj: KHS Olomouckého kraje

denní nárůst nakažených covidem-19 v olomouckém kraji

è¾UVKEGHKNVTQXCPÆTQWwMQWMQTQPCXKTWUDCMVGTKGéGTXGP¾MTXKPMC(zleva)
Foto: internet.

vs.

olomoucké Fakultní nemocnice už
jedenáctým dnem. Jeho zdravotní
stav je i nadále velmi vážný. Lékaři
ho stále drží v umělém spánku napojeného na plicní ventilaci. Údajně se mají pokoušet jej od přístrojů
odpojit. Mluvčí nemocnice se však
odmítá vyjadřovat ke zdravotnímu
stavu konkrétní osoby a žádné další
oficiální zprávy o aktuálním stavu
Miroslava Černoška nejsou prezentovány ani z dalších stran.
(mik)
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blishment myslel dobře, nebo zda
vůbec myslel.
Mluvím teď zejména o minulém
týdnu, kdy nejdřív vláda slavnostně hlásila, že to „vidí na trojku“.
Postupně ale ubírala z nadšení
a najednou se objevovaly zkazky,
že příliš dobré statistiky z Prahy
se nehodí do krámu a že tak radši
ministerstvo Prahu vyškrtne. Třetí
stupeň PSA se tak najednou vzdálil
a vláda opět ukázala, že z vlastních
nařízení a pravidel dělá jen cár papíru. Zdá se však, že si posléze uvědomila, jaký by dostala od lidí za
ucuknutí od uvolnění kartáč.

Nakonec se tak Česko otevírá, sice
ne v pondělí, ale ve čtvrtek. Zároveň ale zůstávají v platnosti nesmyslná pravidla ohledně počtu
lidí v prodejně (fronta před ní se
asi nepočítá) nebo otevřená – zavřená kina (inu, promítat bez diváků není úplně čupr). A tak stále
méně zřetelné vrčení psa lidi nemá
šanci příliš uchlácholit. I během
pozvolného odpadání zákazů
a omezení je totiž stále více než
jasně vidět, že vláda situaci pod
kontrolou nemá a pro lidi zůstává
stejně těžko předvídatelná jako během jarní vlny.

Pokračuje prezenční výuka mateřských
a speciálních škol, prvního stupně základních a posledních ročníků středních
škol. Nadále se podobně jako ve čtvrtém
stupni rotačně (se střídáním po týdnech)
učí žáci druhého stupně ZŠ a nižšího
stupně víceletých gymnázií. Nově na
stejný systém přecházejí studenti středních a vyšších odborných škol. Pokračuje
distanční výuka vysokých škol, první
přecházejí na prezenční (s omezeními).
Nadále platí zákaz návštěv uvnitř zařízení
sociálních služeb (kromě vymezených

Školy a sociální zařízení

Česká republika přechází od čtvrtka
3. prosince do třetího stupně protiepidemického systému PES. Nově
mohou otevřít všechny obchody,
restaurace, ale třeba i kadeřnictví
a kosmetické salony. Češi mohou,
byť s omezeními, sportovat nebo se
také vydat do fitness center a bazénů.
Všechny změny pro vás Večerník shrnul ve velkém přehledu.

Stejně jako ve čtvrtém stupni platí omezení
úředních hodin, úřady také mají přijmout
organizační a režimová opatření snižující riziko nákazy. U výrobních nebo skladových
provozů je nutné dodržovat zpřísněná
opatření. Je doporučeno testování zaměst-

Provoz firem a úřadů

Se začátkem platnosti třetího stupně má
skončit zákaz konzumace alkoholu na
veřejně přístupných místech. Končí také
noční zákaz vycházení v době od 23:00
do 05:00 platný ve čtvrtém stupni, pohybovat se lze bez omezení. Co se hromadných akcí ve vnitřních a venkovních prostorech týče, z obecného omezení na šest
osob se limit zvyšuje na 50 lidí venku a deset uvnitř. Svateb, pohřbů a bohoslužeb se
může zúčastnit maximálně 30 osob, tedy
o polovinu více než ve čtvrtém stupni.

Hromadné akce
a konzumace alkoholu

Otevřené mohou být už všechny obchody bez výjimky, ruší se zákaz prodeje v neděli a ve státní svátek. Nadále
platí omezení počtu osob v obchodě
(jeden zákazník na 15 metrů čtverečních) a udržování dvoumetrových rozestupů mezi zákazníky. V obchodních
centrech nad 5000 metrů čtverečních
zůstávají zavřené dětské koutky, v jídelních prostorách je možné fungování
pouze prostřednictvím výdejních okének. Zkoušené oděvy ani obuv nebudou muset být 24 hodin v izolaci, jak se
původně předpokládalo. „Byla kolem
toho poměrně velká diskuse, je pravda, že někteří epidemiologové trvali na
tom, že oblečení má být v karanténě,
někdo tvrdil 24 hodin, někdo 48 hodin,“ řekl ministr průmyslu a obchodu
Karel Havlíček k otázce zůstávání viru
na oblečení při zkoušení na prodejně.

Obchody

výjimek), již jen omezené jsou návštěvy nanců, a to i u kancelářských provozů, kde
je stále doporučena práce z domova.
ve zdravotnických zařízeních.

Veřejnosti se mohou otevřít služby, a to za
zvýšených hygienických opatření. V případě kadeřnictví, kosmetik nebo pedikúry a manikúry platí omezení počtu osob
(jeden zákazník na 15 metrů čtverečních)
a povinnost dodržovat mezi zákazníky
nejméně dvoumetrové rozestupy. Personál bude muset používat roušky či respirátory. Vláda nenařídila dvojitou ochranu
obličeje, tedy současné použití štítu. Ubytovací služby budou nově bez omezení.
Roušky jsou povinné pro personál i hosty,
u vchodu a na recepci musí být k dispozici
dezinfekce. Platí zvýšená hygienická opatření. Zatímco dosud mohly mít restaurace
otevřené jen výdejní okénko mimo dobu
zákazuvycházení(tedyod23:00do05:00
hodin muselo být zavřené), nyní mohou
mít otevřeno, a to mezi 06:00 a 22:00 hodin. Mohou v nich ovšem být jen usazení
hosté, nejvýše čtyři osoby u stolu a maximálně může být obsazena polovina ka-

Služby, ubytování
a gastronomie

V divadlech, kinech nebo koncertních
sálech zůstává nadále v platnosti zákaz diváků, stejně jako organizační a režimová
omezení přítomných osob na zkouškách.
Muzea, galerie a památky se mohou
znovu otevřít. Pro muzea a galerie patří
omezení počtu návštěvníků na 25 procent kapacity; u hradů či zámků mohou
být prováděny nejvýše desetičlenné
skupiny. Zatímco ve čtvrtém stupni
mohly mít knihovny pouze výdejní
okénka pro předem objednané knihy,
nyní se mohou otevřít. Platí ovšem podobné omezení jako v případě obchodu a služeb, tedy jeden návštěvník na
15 metrů čtverečních a dvoumetrové

Kultura

pacity. Doporučeno je používání e-roušky
nebo rezervačního systému. Nově se
mohou otevřít i herny a kasina, ovšem
pouze od 06:00 do 22:00, podobně jako
u restaurací platí podmínka jen usazených
hostů, nejvýše čtyř osob u stolu a obsazení
maximálně poloviny kapacity.

K dosud povoleným profesionálním
soutěžím se přidají také amatérské, oboje
ovšem stále bez diváků. Otevřou se také
vnitřní sportoviště pro individuální sporty, ovšem nejvýše do deseti osob. Venku
se dosavadní limit šesti osob zvýší, sportovat budou moci dva týmy nebo skupiny.
Dále se mohou otevřít bazény a fitness
i wellness centra. Uvnitř platí maximální
kapacita jedna osoba na 15 metrů čtverečních, skupinové aktivity pro nejvýše
deset osob. U fitness je nutné dodržovat
dvoumetrové rozestupy (s výjimkou situace trenér-klient), platí zákaz saunových
ceremoniálů nebo parních saun.

Sport

odstupy. Návštěvníkům mohou otevřít své brány i veletrhy, výstavy a zoologické zahrady. Platí povinné roušky
návštěvníků po celou dobu návštěvy, je
nutné dodržovat rozestupy minimálně
dva metry. Může být využita nejvýše
čtvrtina kapacity areálu, povoleny jsou
skupinky maximálně deseti osob.

Otevřeny budou restaurace, obchody i služby, můžeme jít sportovat
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PROSTĚJOV V případě závažného průběhu nákazy covid-19
a s tím spojené hospitalizace ve
Fakultní nemocnici v Olomouci
u prostějovského sportovního
bosse Miroslava Černoška nemá
Večerník k dispozici žádné pozitivnější zprávy. Jeho stav se dle
dostupných informací nikterak
nelepší, ale ani nehorší.
Miroslav Černošek je hospitalizován na jednotce intenzivní péče

Místo semaforu přišel PES. Místo
Vojtěcha (a posléze Prymuly) dorazil na ministerský post Blatný. Jinak
se toho ale vlastně příliš nezměnilo,
tedy ve způsobu vládního boje s koronavirem. Zejména ale v tom, jak
vláda své kroky podává a jakou
důvěru u toho vzbuzuje. Ani jedno
není dlouhodobě na valné úrovni.
Zdálo se přitom, že existencí PSA,
který byl přeci jen propracovanější
než semafor, se může něco změnit.
Jenže opět to vypadá asi takhle:
„Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo
to stejně jako vždycky.“ Tedy pardon, těžko říct, zda to vládní esta-
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K sobotní osmnácté hodině bylo v Olomouckém kraji od začátku pandemie
evidováno již 32 154 pozitivně testovaných osob, z toho 17 091 žen. Co do
počtu nakažených, stále nejrizikovější
skupinou jsou lidé ve věku od 45 do 54
let. Nejvíce zasaženým regionem co do
počtu nakažených zůstává Olomoucko
s 11 005 případy, druhé je Přerovsko s 6
710 nakaženými a třetí Prostějovsko s 5
992 pozitivně testovanými osobami od
začátku pandemie covid-19. „Co je ale
potěšitelné, je fakt, že každým dnem
přibývá vyléčených osob, kterých je
v posledních dvou týdnech více než
nově pozitivně testovaných. V průměru
se každým dnem v Olomouckém kraji
uzdravuje 470 pacientů a celkově je jich

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Už druhým týdnem pokračuje v celém Olomouckém kraji výrazný úbytek denních
přírůstků nově pozitivně testovaných osob na covid-19. A navíc se i po dalších celoplošných testech
objevilo jen minimum nakažených v sociálních zařízeních. Za to je rád i hejtman Olomouckého
kraje Josef Suchánek, který ovšem Večerníku vyjádřil obavy z toho, aby se příznivé statistiky „nezvrtly“ po čtvrtečním rozvolnění vládních opatření… Aktuální zprávy z prostějovské nemocnice
vám tentokrát nepřinášíme, neboť tisková mluvčí společnosti Agel zůstala po celý uplynulý víkend
nedostupná. Dle dostupných zpráv jdou ale i z tohoto zařízení spíše pozitivní zprávy-

„Mám strach, aby v lednu koronavirus nezařadil
zpátečku,“ pronesl Josef Suchánek
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yy Jakým způsobem jste se v Azylovém centru v minulých týdnech
„poprali“ s koronavirovou pandemií? Museli jste učinit nějaká omezující opatření v provozu?
„Obnovili jsme v podstatě opatření, která se osvědčila na jaře. Je
to zejména zvýšená dezinfekce ve
všech prostorách Azylového centra,
častější praní, doporučení omezení
kontaktu mezi klienty, pracovníky,

Michal
KADLEC

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

plně v dikci vlády, které služby to
dále budou.“
yy Vyvinuli jste nějaké aktivity,
aby měli možnost testování také
bezdomovci žijící na ulici?
„Ano, naše zacílení je pod službou
terénního programu i na osoby, které žijí na ulici. Sociální pracovník
z této služby je denně v kontaktu
s lidmi na ulici a kromě své standardní náplně práce ji má nyní rozšířenou i o sledování zdravotního stavu těchto osob, dodává jim i roušky,
informuje o potravinové pomoci,
pomáhá v kontaktu s úřady a lékaři. V případě vypozorování obtíží či
příznaků koronaviru je také přes něj
zajištována pomoc, včetně možnosti
testování a jeho praktického provedení. Kromě toho máme navázanou
spolupráci s městem Prostějov, jeho
představiteli i přímo s krizovým štábem na zajištění pomoci při zjištění
nákazy bezdomovců v terénu.“
yy Do jaké míry je naplněna kapacita azylového domu i centra

pro matky s dětmi během druhé
vlny pandemie?
„Na zaplněnosti se nám pandemie
nijak nepodepsala, klienti a klientky
se nám i na azylovém domě pro maminky s dětmi střídali často, i přesto
máme nyní ve službách plný stav
a na některé služby i více žádostí.
Od příštího roku už budeme moci
pokrýt zvýšenou poptávku služeb

PROSTĚJOV Optimistické novinky přicházejí také po dalším
týdnu z Centra sociálních služeb
v Brněnské ulici v Prostějově.
Aktuálně v tomto sociálním zařízení nemají ani jednoho pozitivně testovaného klienta. Ti, kteří
jsou nakaženi covid-19, jsou buď
v domácí karanténě, nebo hospitalizovaní v nemocnici. V centru
už se dokonce vedení připravuje
na povolení návštěv.

„Musím říct, že momentálně je
u nás situace ohledně koronavirové
nákazy velice dobrá. Pouze šest našich zaměstnanců je v izolaci a dva
uživatelé jsou stále s onemocněním
covid-19 hospitalizováni v nemocnici. V zařízení není momentálně
na koronavirus pozitivní nikdo,“
uvedla v neděli dopoledne pro Večerník Helena Vránová, ředitelka
Centra sociálních služeb v Prostějově. Jak ještě dodala, v zaříze-

ní pokračují i nadále plošné testy
jak členů personálu, tak uživatelů.
„Máme za sebou už tři testovací
kola. V tom posledním se neodhalil
žádný pozitivní test, z čehož mám
pochopitelně obrovskou radost,“
těší ředitelku Vránovou.
S tím tedy souvisela i logická
otázka Večerníku, zda se v centru
připravují už alespoň na částečné
povolení návštěv. „Ano, určitě se
na tuto možnost povolení návštěv

+HOHQX9U¿QRYRX
připravujeme. Není možné, aby
uživatelé své rodiny tak dlouho
neviděli! Zároveň si uvědomujeme, že to riziko přenosu infekce
covid-19 stále je. Tak přemýšlíme, za jakých podmínek návštěvy
umožníme. Každopádně se budeme řídit nařízením vlády ČR.
Předpokládám, že se návštěvy budou moci prokázat, že koronavirus
prodělali nebo jsou po negativním testu. Zvažuje se varianta, že
bychom mohli návštěvy testovat
u nás v zařízení. Určitě o možnostech a podmínkách návštěv budeme veřejnost informovat na našich
internetových stránkách,“ uzavřela
Helena Vránová.
(mik)

PROSTĚJOV Již zhruba před
měsícem jsme ve Večerníku upozorňovali na možnost darování
krevní plazmy nejen v Prostějovské nemocnici AGEL. Ta se snaží
nalákat dárce všemožnými způsoby. „K odběrům se objednávejte
na telefonním čísle 582 315 210
nejlépe 14 dní před požadovaným
termínem odběru. U autotransfuzí
měsíc předem,“ zve mluvčí společnosti AGEL Radka Miloševská.
Nemocnice láká lidi k darování krevní
plazmy pro pacienty postižené onemocněním covid-19. „Získáte dobrý
pocit a radost z toho, že jste někomu
zachránili život. Navíc díky pravidelnému dárcovství budete mít přehled
o svém dobrém zdravotním stavu.
Bezplatný odběr si může každý dárce
odečíst z daňového základu,“ nastínila
Miloševská.

A jaká jsou pro darování kritéria? „Na
odběr mohou pouze osoby mezi 18
a 65 lety věku a vážit minimálně 52
kilogramů. Na první odběr je maximum 60 let, poté už mohou chodit jakkoli. Navíc se dárce musí cítit
zdravý. Pokud se tak necítí, hrozí, že
není v pořádku a diskvalifikujeme ho
z odběru,“ uvedla mluvčí AGEL. Jsou
ale i další podmínky, které musí dárce splňovat. „V posledních 30 dnech
dárce neužíval antibiotika a déle
než týden neužíval jiné léky. V posledních 30 dnech neprodělal žádný
infekční nebo horečnatý stav. V posledních 3 měsících nepobýval mimo
Evropu a neměl v posledním měsíci
přisáté klíště,“ doplnila Miloševská.
Ta shrnula i všechno, co musí dárce
podniknout před odběrem. „Večer před
odběrem nejezte tučné jídlo. Není však
vhodné hladovět. Důležitý je dostatečný

pitný režim – nejlépe nepřeslazené nápoje. Nejméně 24 hodin před odběrem
nekonzumujte žádný alkohol. V den odběru snídejte netučné pečivo a nepřeslazené tekutiny. Fyzicky se před odběrem
nepřetěžujte,“ upozornila Miloševská.
Darování po prodělaném onemocnění covid-19 je trochu složitější. „Optimální průběh onemocnění u potenciálních dárců zahrnuje příznaky
respirační infekce, jako jsou zvýšená
teplota a kašel. V takovém případě se
přepokládá, že se u nakaženého vytvořily protilátky. Plazmu či krev je možné darovat nejdříve 14 dní po uzdravení. Vhodné je darovat do tří měsíců
po uzdravení, než množství protilátek
v těle začne výrazněji klesat,“ uvedlo
Ministerstvo zdravotnictví v pozvánce. Samozřejmě dárce i přesto musí
splňovat výše zmíněné podmínky
o věku a zdravotním stavu.
(juj)

Pomůžeme nemocným s covidem

PROSTĚJOV Během uplynulého
týdne po další etapě celoplošných
testů nepřibyl v Domově seniorů
v Nerudově ulici v Prostějově ani
jeden nově pozitivně testovaný
uživatel, ani člen personálu. Večerník o tom v neděli večer informoval ředitel domova Zdeněk
Libíček.
„Situace se i nadále vyvíjí velice příznivě, po další etapě celoplošných
testů nemáme jeden jediný pozitivní výsledek. V pondělí 30. listopadu
proběhne v našem domově další

část testů, ale věřím, že jak uživatelé,
tak i klienti z nich vyjdou negativní.
Stále totiž máme nastavena velice
přísná protiepidemická opatření,
která všichni dodržujeme hodně
striktně,“ řekl Večerníku Zdeněk
Libíček, ředitel Domova seniorů
v Nerudově ulici v Prostějově. Také
tady se podle jeho slov připravují
na částečné povolení návštěv. „Stále to není ještě jisté, ale od čtvrtka,
kdy dojde po dlouhé době k prvnímu rozvolnění opatření, bychom
návštěvy mohli alespoň v omezené

míře obnovit. Musíme to však samozřejmě konzultovat jak se zřizovatelem, tak hlavně hygienickou
stanicí. A vše se bude pochopitelně
odvíjet od vládních nařízení. Ať to
ovšem bude, jak chce, v každém
případě půjde v první fázi o návštěvy, které se budou muset objednat
podle objednávkového systému na
našich webových stránkách, a jednotlivcům pak bude umožněna
návštěva příbuzného v přesnou hodinu a v daný den,“ sdělil Večerníku
Zdeněk Libíček.
(mik)

ředitel domova seniorů

systému,“ vzhlíží ke čtvrtku

v prodloužení či na nájezdy a nasbírali
patnáct bodů, s nimiž se usadili v lepším
středu extrémně nekompletní tabulky.
Ve svém hráčském kádru mají Středočeši dvě obrovské hvězdy. Žijící
legenda Jaromír Jágr však do úterního
šlágru téměř jistě nenastoupí, naopak
další dlouholetý frekventant zámořské
NHL Tomáš Plekanec by na prostějovském zimním stadionu neměl chybět. Urvou ptačí dravci hned napoprvé
od obnovení činnosti potřebný zisk?
„Po té dlouhé pauze budou mít kluci
proti tak silnému soupeři a favoritovi
maximální motivaci, rozhodně by jim
neměla chybět ani chuť hrát. Zároveň
je dobře, že i Kladno má náš vzájemný zápas jako své první vystoupení po

lední hokej

yy Jaký pro vás byl návrat na
led? Byla na začátku absence ledu
znát?
„První dny byly ještě o něco horší
než v červenci. Postupně se to ale
srovnává, tak doufám, že do prvního
zápasu bude vše ok.“

Eva
REITEROVÁ

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

yy Trénujete už třetí týden, tak
jak to vypadá?
„Myslím, že je to každým týdnem
lepší, ale to, jak na tom skutečně
jsme, se ukáže až v zápasech.“
yy Zaměřujete se teď v trénincích
na něco konkrétního?
„Postupně se snažíme vracet k tomu,
co jsme dělali před pauzou. Zatím
mi přišlo, že vždycky, když jsme
udělali nějaký posun a začali do hry
dávat to, co bychom chtěli, tak přišla
pauza. Takže se snažíme, aby co nejdřív fungoval systém v obraně i útoku a také proměňování šancí.“

PROSTĚJOV Už v úterý, tj. zítra, čeká prostějovské Jestřáby restart letošního ročníku Chance ligy. Bude to pro ně ostrá zkouška, jelikož na svém ledě přivítají Jágrovo Kladno. Kapitána
Hanáků Tomáše Kauta (na snímku), který do týmu přišel během léta právě od Rytířů, tak čeká hodně prestižní souboj.
„Situace se ale změnila, čeká nás jen čtyřiadvacet zápasů, a to
není moc. Doufám, že budeme všichni zdraví, odmakáme to.
A pak se uvidí, co nám z toho vyjde,“ říká odhodlaně Kaut.

yy Jak moc velkým zásahem do
sezóny pro vás byla nucená a nechtěná pauza? Dopadlo to nějak
i na vaši psychiku?
„Celkově je to letos zvláštní, a to asi
ve všech směrech. Hlavně víme, že
to nejsme jen my sportovci, kdo se
musí vypořádat s ne úplně ideální
situací. Asi jako všichni si přejeme,
aby se to vrátilo zpátky do normálu.
V hlavě to bere asi každý jinak, ale
když už můžeme normálně trénovat,
tak je to určitě lepší.“
yy Stihl jste v pauze něco, na co
obvykle během rozjeté sezóny nemáte čas?
„Bylo dost volných víkendů, tak bylo
fajn, že se dalo zajet podívat někam
do přírody.“
yy Mistrovský zápas vás čeká 1.
prosince, kdy na domácím ledě
přivítáte Kladno. Těšíte se?
„Určitě. Kladno má skvělý tým a my
musíme jít úplně na maximum,

abychom si mohli sáhnout na body.
Bude to takový play-off zápas, a to je
přesně to, proč se hraje hokej. Doufám, že ze sebe vyždímáme vše.“
yy Co od zápasů očekáváte?
„Můžete trénovat, jak chcete, ale zápas je zápas. Takže to pro oba týmy
bude těžký. Speciálně Kladno by asi
nebylo dobré pouštět zbytečně do
přesilovek, tím bychom jim ten restart asi usnadnili.“
yy Vás zápas po návratu na led teprve čeká, jiní už stihli pár utkání
odehrát. Sledujete nějak zápasy
a aktuální dění v Chance lize?
„Sledujeme to. Uvidíme, jak to bude
vypadat, až se to srovná. Víme, že
moc nahráno nemáme.“
yy Systém soutěže prošel obnovou. Co na nový formát říkáte?
„Radši bych určitě byl, kdyby se
hrálo podle původního plánu. Situace se ale změnila, čeká nás jen
čtyřiadvacet zápasů, a to není moc.



















































































































Doufám, že budeme všichni zdraví,
odmakáme to, a pak
se uvidí, co nám
z toho vyjde.“
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PROSTĚJOV Pro lepší přehlednost a pro větší komfort vás čtenářů Večerníku jsme ze zápasového chaosu přepracovaného kalendáře Chance ligy mužů ČR
2020/21 vybrali střetnutí prostějovských hokejistů
tak, jak termínově budou přicházet od zítřka až do
konce základní části soutěže. Samozřejmě za předpokladu, že opětovně nedojde k dalším změnám.
Pokud ne, mohou se Jestřábi těšit na tři duely během tohoto
týdne a celkem šest mačů do 16. prosince, kdy odstartuje
delší reprezentační a sváteční přestávka až do 6. ledna. Počínaje tímto datem Hanáci pojedou pravidelný režim dvou
utkání týdně s jedním vloženým pondělkem (11. ledna), na
které připadá derby v Přerově.
Další repre pauza přijde po 6. únoru, následně bude dlouhodobá fáze pro elhákáčko finišovat mezi 17. únorem a 8.
březnem znova v rytmu středa, sobota. Domácí řežba se
Zubry by měla přijít 20. února, snad v té době situace dovolí zaplnit hlediště aspoň zčásti fanoušky.
 3RUXED
A ještě mnohem důležitější je samozřejmě to, aby sezóna  %HQiWN\Q-
mohla vyvrcholit závěrečnými boji v play-off.
(son)  -LKODYD
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Foto: www.lhkjestrabi.cz

spoň trochu přičichli k chybějícímu
zápasovému režimu. „Pro klasické
přáteláky bychom se museli nechat
pokaždé všichni otestovat na koronavirus, což je mimo ekonomickou realitu. Proto jsme zvolili aspoň tenhle
improvizovaný model, snad to klukům pomohlo.“
Jedním z mála pozitivních dopadů
covidové výluky je fakt, že bude k dispozici takřka kompletní soupiska Prostějovanů. Schází pouze dlouhodobě
zraněný útočník Michal Gago, otazník
se ještě vznášel nad obráncem Jakubem Matyášem.
&+$1&(/,*$9ê6/('.29ê6(59,6

i Jihlavě 0:4, z osmi dosavadních duelů
tak nastřádal jen osm bodíků.
„My jsme nějakých padesát dní nesehráli jediné ligové utkání, hodně času
z toho navíc ani nemohli normálně trénovat na ledě a příprava probíhala velmi
nestandardně, často individuálním způsobem. Teprve poslední dobou se vše
vrátilo do normálu a během uplynulých
týdnů jsme se snažili v rámci možností
udělat maximum, aby mužstvo bylo
dobře nachystané. Teď uvidíme, nakolik se to podařilo,“ odtušil Vykoukal.
Muži LHK si přitom střihli několik
cvičných zápasů proti sobě, aby ale-

6ÚORTQUV÷LQXUMÚEJJQMGLKUVčX[T¾åÊXUVąÊEP¾TQéPÆOWTGUVCTVW%JCPEGNKI[

novém začátku sezóny,“ řekl sportovní
manažer a asistent trenéra elhákáčka
Jiří Vykoukal.
Další dvě utkání jestřábí letky budou
následovat obden: ve čtvrtek 3. prosince od 18.00 hodin ve Frýdku-Místku,
v sobotu 5. prosince od 17.00 hodin
znovu doma s Litoměřicemi. Oba tito
protivníci naopak budou víc rozjetí,
neboť v předchozích dnech stihli již po
dvou dohrávkách. Severomoravané
padli s Přerovem 2:3 a přestříleli Havířov 6:4, celkově mají na kontě dvanáct
punktů za čtyři vítězství a pět porážek.
HC Stadion podlehl ve Vsetíně 4:5

7µK<NJQÑKMJBM<H'@NOüµ=Ą?JFJI>@

Náročný program otevře zítřejší tahák na
domácím kluzišti proti loni extraligovému Kladnu, mimořádně lákavý souboj
– leč bohužel stále bez diváků v hledišti
– propukne přesně 1. prosince od 17.00
hodin. Rytíři samozřejmě touží po okamžitém návratu do nejvyšší tuzemské
soutěže, ale před koronapauzou nepůsobili po herní ani výsledkové stránce nikterak přesvědčivě. Z osmi střetů zvládli
vítězně pouze čtyři, hned třikrát podlehli

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Téměř dva měsíce museli hokejisté LHK Jestřábi
Prostějov vydržet bez soutěžního utkání. Naposledy se v rámci Chance ligy mužů ČR 2020/2021 představili 10. října na ledě
Vrchlabí, poté následovala dlouhá přestávka zaviněná vládními opatřeními proti šíření covidu-19. Opětovný restart soutěže proběhl už před více než týdnem, ovšem Hanáci naplánovali svůj vlastní zápasový návrat až na 1. prosince. Aby je nyní
v rychlém sledu čekaly hned tři mače za sebou.

Prostějovští hokejisté po dlouhé koronavirové
pauze odehrají tři duely během tohoto
týdne včetně zítřejšího šlágru s Kladnem

Vánoční
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Foto: Josef Popelka

ROZHOVOR s Jiřím
Šejbou na straně 39

Sokolov, Prostějov (son) - Sotva
doznalo rozlosování základní části
prvoligové soutěže 2020/21 své
nové přepracované podoby, už
v něm nastaly další termínové trhliny. Může za to rozšířený covid-19
v týmu Sokolova. Baník ještě absolvoval 21. listopadu duel s Třebíčí,
po němž se však koronavirus rozjel
v táboře Severočechů početnější měrou. „Z povinného předzápasového
testování mělo šest hráčů pozitivní
výsledek, o kterém jsme obdrželi
informaci až v sobotu ráno. Přidali
se tak k dalším dvěma klukům, kteří
už byli v té době v karanténě,“ sdělil
sokolovský generální manažer David Soukup. Následně byla odložena střetnutí proti Litoměřicím (23.
listopadu) i v Kolíně (25. listopadu).
„Pozitivně testovaní hráči mají nyní
nařízenou karanténu, jsou bez klinických příznaků. Teď jsme v intenzivním jednání s krajskou hygienickou
stanicí o tom, v jakých podmínkách
může nebo nemůže nadále fungovat
zbytek mužstva,“ doplnil Soukup.

Baník dostihl koronavirus

Litoměřice, Prostějov (son) - Krajně nepříjemné okamžiky provázely
část středečního utkání Chance ligy
mezi Litoměřicemi a Jihlavou poté,
co se zkraje třetí periody ošklivě zranil
obránce hostí Daniel Kolář. Někdejší
prostějovský hokejista zůstal ležet na
ledě po hodně tvrdém, přitom dle posouzení rozhodčích čistém zákroku
domácího brouska Jana Výtiska. Kolář se dlouho nezvedal na nohy a ukázalo se, že toho není schopen, proto
musela na kluziště pojízdná nosítka.
Na těch Dana odvezli ve stabilizované poloze na boku do přistavené
sanitky a v ní okamžitě putoval do
litoměřické nemocnice. Dobrou
zprávou je, že sympatický bek nemá
podle posledních informací žádné
větší zdravotní následky a brzy by
snad měl být v pořádku.

Exjestøáb Koláø na nosítkách

Benátky nad Jizerou, Prostějov
(son) - Senzací aktuálního, termínově rozbombardovaného ročníku
Chance ligy mužů ČR jednoznačně
jsou hokejisté HC Benátky nad Jizerou. Zatímco v minulých letech
okupovali spodní příčky soutěže, tentokrát jsou na opačném pólu tabulky.
A po středečním triumfu 6:3 v Třebíči se znovu vrátili na vedoucí pozici!
„Vést první ligu je nádhera, užíváme si
to. Hlavně je to odměna za naši práci,
kterou tady odvádíme: jak my na ledě,
tak lidé v klubu. Je to odměna za to,
jak pracujeme s mladými kluky,“ říkal
zkušený útočník Daniel Špaček oblékající benátecký dres už třináctým
rokem bez přerušení. Farma extraligového Liberce momentálně sbírá
plody dlouhodobě fungujícího systému propojení s Bílými Tygry. „Teď
nám to lepí. Vždy, když se vyhrává,
tak máte určité sebevědomí. Ale jdeme tomu naproti: tím, jak pracujeme
v Liberci i tady v Benátkách. Nejde
o náhodu. Doufám, že to budeme potvrzovat dál,“ připojil Špaček.

Šok: Benátky stále první!

RYCHLÝ
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konkrétní stanovené postupy práce
ve všech našich službách. Problémové pro nás bylo pokrytí provozu
pracovníky v době karantén, což se
zatím podařilo vykrýt z vlastních
zdrojů. Jsem rád, že v případě potřeby pomoci personálního charakteru je velmi ochotno pomoci město
Prostějov i Krajský úřad Olomouckého kraje formou práce studentů
oborů příbuzných naší práci.“
yy Proběhly i ve vašem zařízení celoplošné testy na covid-19
a s jakými výsledky?
„Nikoliv, testy byly zatím distribuovány pro určité druhy sociálních
služeb, do kterých my nespadáme.
Možná na nás přijde řada, ale je to

PROSTĚJOV Bezdomovci jsou jednou z nejvýrazněji ohrožených skupin obyvatelstva, které čelí náporům a rizikům nákazy
covid-19. Své o tom ví ředitel Azylového centra v Prostějově Jan
Kalla (na snímku). Právě jeho vyzpovídal během nedělního dopoledne Večerník a chtěli jsme vědět i to, jakým způsobem je
postaráno o lidi bez domova, kteří nechtějí přijmout ubytování
v azylovém domě a přežívají i v těchto chladných dnech na ulici.
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Prostějov (sob) - …alespoň tedy
hladové okénko. Music bar 27
ve Školní ulici, nástupce Apolla,
v pátek po dlouhém čekání otevřel okénko. A bude znovu nabízet pivo s sebou a z menších
pivovarů, stejně jako trhané maso
v pitě. A samozřejmě punč. Bar se
tak přidal k dalšímu podniku, který slovíčko „bar“ ve svém názvu
používá, a sice 12 Opic. Tyto pak
jsou jedněmi z mála hostinců, kde
se primárně spíše chodí na pivo
a další alkohol než na jídlo, které se
rozhodly v době nouzového stavu
otevírat.

Pøestávka konèí,
hudební bar otvírá

Prostějov (sob) - Jestli je někde
skutečně vidět, že je něco jinak
než normálně, je to autobusová
doprava. Ostatně během října
a větší části listopadu se řídila podle prázdninových jízdních řádů.
I když postupně dochází k návratu
do škol a i z home office, přesto
ale některé autobusy připomínají „bludné Holanďany“, zvlášť za
mlhy. Zůstávají totiž méně než poloprázdné. V tomhle směru se zdá,
že žádost politiků, aby lidé omezili
své sociální kontakty, mnozí vzali
vážně.

Z autobusù „bludní
Holanïané“

Prostějov (sob) - Život v Prostějově se kvůli koronaviru výrazně
změnil. Přesto jsou ale tradice, které si Prostějované vzít nenechali
ani současnou epidemií. Mezi ně
nepochybně patří taky konzumace punče, svařáku a jiných dobrot. Zatímco tak centrum města
utichá kvůli zavřeným nařízením
a v některých případech možná
i kvůli strachu z nákazy, na náměstí a v postranních uličkách si lidé
přesto vždy udělali čas na sešlosti se známými a právě na punč či
svařák. Koronavire, na tohle jsi
krátký!

2VWUÕYN\zLYRWD
hlavnì u punèù
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Bala

Bialek

7

Střely na branku:

Šmehyl

Mucha

Sečkář

5

Matoušek

Kopřiva

Jurásek

Zikl

PROSTĚJOV

Omale

Zapletal

yy V utkání byl dostatek práce
v obraně, dokonce došlo i na zástup
brankáře Muchy na brankové čáře?
„Ano, šlo o situaci ve druhém poločase, tam dobře reagoval spoluhráč na
stoperu Roman Bala.“
yy Proč to doma nevyšlo, v čem
spatřujete příčinu porážky?
„Myslím si, že utkání jsme odpracovali dobře, že jsme jezdili jeden za
druhého, což nás zdobilo v posledních zápasech, že jsme makali jako
tým. Zabrzdil nás fakt, že jsme neproměňovali šance, které jsme si vytvořili. Soupeř byl důrazný, běhavý,
šlo o vyrovnaný zápas, kterému by
více slušela remíza. Jediný gól vstřelil
ovšem soupeř, zrovna po mojí chybě, jsem z toho docela smutný.“
yy Vy jste byl přímým aktérem penaltové situace?
„Šlo o dlouhý zblokovaný balón,
brankář si zakřičel, že si jej vezme. Já
mám zvyk udělat brankáři prostor,
aby měl zákrok co nejjednodušší.
Šel jsem tam důrazně, ale myslím, že
takových situací je spousta za zápas.
Rozhodčí to ovšem zrovna odpískal.“

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV V posledních dvou
zápasech zažil protichůdné situace.
Zatímco v Chrudimi byl aktérem
brejkové situace a vstřelil z pozice
stopera vítěznou branku, doma proti Ústí nad Labem byl Daniel Bialek
(na snímku) u zákroku, po němž rozhodčí překvapivě odpískal pokutový
kop, který rozhodl o těsné porážce.

Daniel Bialek

yy Rozhodnuto přitom mohlo
být už do poločasu, dvě dobré
šance tam byly...
„Kdybychom proměnili obrovské
šance těsně před přestávkou, myslím, že by to soupeře zlomilo a že
bychom zápas zvládli. To jsou ale
jen ‚kdyby‘.“
yy Rozhovor děláme před zápasem v Hradci Králové, pojedete
tam s vědomím, že na půdě lídra
tabulky nemáte co ztratit?
„To ne, řekl bych to jinak. Hradec
jsme minulý rok porazili a myslím,
že klidně můžeme říci, že pod Lízátka jedeme pro tři body. Zápasy ve
druhé lize jsou všechny vyrovnané,
naše týmy jsou postavené podobně,
v Hradci je také spousta mladých
kluků doplněných několika zkušenými. Když si pohlídáme výrazné individuality, jako je třeba Adam Vlkanova, můžeme tam klidně zvítězit.“

Střely mimo branku:
Žluté karty: 53. Bialek

Rohové kopy:
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( 0 :0)

0 :1

ÚSTÍ
NADLABEM

Kušej

Koubek

bazal

Písačka

Brak

Hudec

Branka: 60. Bílek z penalty

Prošek

Čičovský

Bílek

Střely na branku:

Tvrdoň

4
4

Jiří
JAROŠÍK

„V Prostějově jsme odehráli náročné utkání na těžkém terénu proti skvělému soupeři, který nás prověřil. Vítězství nás stálo hodně sil, bojovali jsme,
ponaučili se a k utkání skvěle přistoupili. Vážíme si výhry, přečkali jsme dvě
velké šance Prostějova, které jsme přežili, když nás podržel Marián Tvrdoň. Využili jsme chyby soupeře v pokutovém území a skórovali z penalty.
Poté jsme měli šanci skóre navýšit, což se bohužel nepovedlo. Zápas tak
byl napínavý až do konce. Takto mladé mužstvo potřebuje zápas odbojovat a vyhrát. Jsem rád, že jsme po porážce v Hradci Králové vstali na nohy.“

„Nedokázali jsme proměnit šance, které jsme si vytvořili.
A díky tomu jsme zápas nezvládli výsledkově tak dobře, jako
tomu bylo v minulých zápasech. Co se týká samotného výkonu, až tak velké rozdíly tam oproti předchozím duelům nebyly.
Škoda toho, že jsme jednu, dvě šanci neproměnili, možná bychom se dokázali ještě více uklidnit. Zápas rozhodla penalta,
kdy náš stoper šel do soupeře příliš agresivně a my už jsme nenašli recept na to, abychom s utkáním ještě něco udělali.“

Strada
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Na utkání dolehlo typicky podzimní
počasí, melancholický dojem ještě
podtrhly prázdné tribuny. Ve druhém
poločase se zpoza oplocení areálu začalo opět tu a tam ozývat skandování
podporující domácí borce. Snad pod
dojmem nadcházejícího konce roku
ovšem doplněné petardami, jejichž
dým doputoval až na hřiště. Za normálních okolností by je snad dotyční
na tribuny těžko propašovali.

$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ

řicetiletý bezmála dvoumetrový
bývalý obránce, v našem fotbale
spjatý především s pražskou Spartou, nenechal své svěřence ani na
chvíli v klidu. Předávání dlouholetých zkušeností evidentně nese
své ovoce. Po zápase pak nezůstal
nic dlužen své pověsti sympaťáka a ochotně se podělil s novináři
o bezprostřední dojmy ze zápasu.
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BYLI JSME
U TOHO

FK Ústí nad Labem
0:1
9. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY

1.SK Prostějov

Výraznou postavou v těsném sousedství hřiště byl bezesporu trenér
hostí Jiří Jarošík. Čerstvě třiačty-

=DMÉPDYRVWGXHOX

Ne každému hráči na druholigové
úrovni se daří v každém zápase. Tentokrát vyšli střelecky naprázdno bez
rozdílu všichni, přesto většina útočných akcí šla zejména v první půli
po levé straně. Na povedený výkon
z posledního utkání proti Chrudimi
navázal David Jurásek, který hýřil aktivitou i proti ústecké Armě. Výrazně
ho v tomto snažení podporovali Michal Zapletal s Michaelem Sečkářem.

2VREQRVWXWN½QÉ

sudí mlýnici v podání Bialka s Muchou, která „semlela“ Braka, jako
penaltový zákrok a Bílek se z příslušného puntíku nemýlil – 0:1!
Bazalova technická střela dvacet
minut před koncem prosvištěla jen
centimetry kolem tyče Muchovy
branky, Omaleho střela mířila nad
břevno. Šest minut před koncem
mohla Arma definitivně rozhodnout, jenže Proška vychytal Mucha
a po Koubkově dorážce již překonaného gólmana zastoupil kvalitně
stoper Bala. Hosté už eskáčko do
závěrečného tlaku nepustili a míč
drželi na opačné straně hřiště.
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4 Rohové kopy:
Rozhodčí: Černý – Dohnálek, Slavíček
Diváků: 0 Střely mimo branku:
Žluté karty: 42. Bílek, 62. Bazal, 90.(+1) Čičovský
Střídání: 65. Píchal za Matouška, 65. Spáčil za Juráska, 82. Langer za Sečkáře,
Střídání: 65. Hampl za Stradu, 76. Emmer za Kušeje, 87. Chodora za Bazala,
82. Rolinc za Zikla, 90. Sus za Kopřivu
87. Šilhan za Koubka

Branky: -

Pavel
ŠUSTR

64'0¦4

PŮVODNÍ
reportáž

Zikla či Kopřivy zůstaly bez využití.
Především mrzela situace těsně před
přestávkou, kdy za brankáře Ústí
pro Večerník
zachraňovali čisté konto obránci.
Po změně stran měl šanci opět Zikl,
Tomáš
zahřmělo ale na druhé straně po
KALÁB
poměrně přísně odpískané penaltě.
Přestože do konce zbývalo ještě půl
6WDYSÔHGYÙNRSHP hodiny, eskáčko se už k vyrovnání
nedostalo, Arma taktickou hrou
Postavení obou týmů v tabulce v závěru dokonce nepřipustila ani
slibovalo vyrovnané utkání, což se závěrečný tlak domácích.
nakonec i potvrdilo. Koronavirus
=½VDGQÉRNDPzLN\
„loví“ v mnoha (nejen) fotbalových týmech a nevyhýbá se logicky ani eskáčku. Z tohoto důvodu je Po nudném začátku utkání to až
delší dobu mimo hru kapitán a pi- po pětadvaceti minutách nepříliš
líř obrany Aleš Schuster, prořídlé přesnou střelou zkoušel Jurásek.
jsou i řady realizačního týmu. Na- Neujala se vzápětí ani hlavička
opak k dispozici byl už na lavič- téhož hráče po Šmehylově centru.
ce Martin Sus, který se nakonec Po půlhodině hry se mohli domáv samotném závěru utkání dostal cí radovat z vedení, Zapletal vlei do hry s pokyny jít jako výborný vo krásně potáhl balón a nabídl
hlavičkář na hrot. Defenzivní řady míč před brankou Ziklovi, který
tak nastoupily v obvyklém složení, tečoval míč do šibenice, odkud
na hrotu začínal tentokrát Martin jej ovšem bravurním zákrokem
Zikl. Na soupisce soupeře chyběl vytáhl na roh brankář Tvrdoň.
jeden z klíčových hráčů, kapitán Po jednom z dalších rohů mířil
Jan Peterka, který si odpykával nad branku Bialek. Další šance na
trest za čtyři obdržené žluté karty. změnu skóre přišla před přestávkou, když Tvrdoň vyběhl z branky
9ÙYRM]½SDVX
a odkrytou svatyni měl před sebou po odraženém míči Kopřiva,
Ospalé podzimní pošmourné po- jenže na brankové čáře výtečně
časí jako by ovlivňovalo i aktéry na zasáhla ústecká obrana. Dokonhřišti. Obvyklá úvodní oťukávaná ce dvakrát, protože vzápětí takto
totiž trvala podstatně delší dobu „vychytala“ i Zikla.
a oba brankáři během první půlho- Po deseti minutách druhé půle to byl
diny utkání povětšinou zívali nudou. opět Zikl, který po centru Matouška
Přesto to byli domácí, kteří mohli hlavičkou mířil přesně, jenže Tvrdoň
jít do šaten se solidním dvoubran- opět uchránil čisté konto. Po závaru
kovým náskokem. Vyložené šance před domácí brankou vyhodnotil

PROSTĚJOV Po dvou zápasech venku se eskáčko vrátilo na
domácí trávník a v pošmourném podzimním počasí hostilo
v 9. kole Fortuna:Národní ligy Ústí nad Labem. A tentokrát
se svěřencům kouče Šustra nezadařilo. Alespoň výsledkově.
Velmi opatrný byl nejen začátek, kdy se cosi začalo dít až po
půlhodině hry, ale ani očekávaný závěrečný nápor ovoce nepřinesl. Utkání tak rozhodla sporně nařízená penalta, kterou
ústecký Bílek proměnil. Čtyřzápasová šňůra výher, která vynesla Prostějov do popředí tabulky, tak byla přerušena.

„Takových situací je za zápas
ARMA
PŘERUŠILA
VÍTĚZNOU
SÉRII
ESKÁČKA
spousta,“ litoval aktér penalty
O ztrátě bodů rozhodla sporná penalta a neproměnění šancí
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se snad můžeme dívat s nadějí na postupné kroky vlády
v případě rozvolnění opatření, po kterých by vedení magistrátu mohlo přistoupit k jakémusi rozšíření vánočního
jarmarku. Možná se přece jen trošku i na prostějovském
náměstí nadechneme vánoční atmosféry. Každopádně
to ale bude jinak, než bychom si přáli. Hrozba nákazy ani
nám Prostějovanům totiž živější vánoční atrakce nedovolí.
(mik)
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PROSTĚJOV Na posledním jednání
zastupitelstva města se mělo schvalovat přijetí dotace Olomouckého kraje
ve výši 100 tisíc korun na uspořádání
kulturních akcí v rámci Prostějovské zimy. Primátor František Jura
však tento bod programu stáhl, a měl
k tomu důvod. Tradiční festival kulturních akcí byl totiž z všeobecně známých důvodů zrušen. Co ale s dotací
od krajského úřadu?
O tom rozhodovala až rada města na svém
jednání v úterý 24. listopadu. „Hejtmanství

poskytl, měly podpořit materiálně-technické a organizační zajištění a honoráře
akce Prostějovská zima. Ta se ovšem, jak
již bylo uvedeno, nekoná a tak měly finance putovat zpět do hejtmanské pokladny.
Krajský úřad ovšem navrhuje jiné řešení!
„Na radě jsme schválili přijetí výše popsané
dotace a znění smlouvy o poskytnutí dotace. Následně však došlo k onomu zrušení

akce, proto na svém dalším jednání Rada
města Prostějova revokovala toto rozhodnutí a nedoporučila Zastupitelstvu města
Prostějova schválit přijetí hejtmanské dotace, neboť měla za to, že finance nebude
možno využít. Poté jsme byli krajem informováni o možnosti zažádat o prodloužení
čerpání dotace do roku 2021 s následným
vyúčtováním v roce 2022. Této možnosti

rádi využijeme a doporučíme na prosincovém zasedání zastupitelům schválit jak
ono přijetí dotace, tak i smlouvy o jejím poskytnutí. Věříme, že koronavirová nákaza
nebude dál, tedy v roce 2021, komplikovat
zimní kulturní radovánky a Prostějovskou
zimu bude možno zorganizovat,“ přeje si
Milada Sokolová, náměstkyně primátora
pro kulturu v Prostějově.
(mik)

vysvětluje náměstkyně Sokolová

městu Prostějovu schválilo poskytnutí finanční dotace ve výši 100 tisíc korun. Z důvodu vládních opatření proti šíření nemoci
covid-19 jsme se však rozhodli neriskovat
a zimní kulturní dění v Prostějově zcela
utlumit. Získané krajské finance je tedy
třeba vrátit,“ vysvětlil postup kolem neinvestiční dotace primátor František Jura.
Finanční prostředky, které kraj Prostějovu

„Kraj nám umožnil použít sto tisíc korun příští rok,“

ných opatření. Nevidím to ale dobře.
Myslím si, že i když by vydržel třetí
stupeň PES, takovou akci s návštěvností mezi dvěma až třemi tisícovkami
diváků nám nikdo nedovolí uspořádat,“
řekl Večerníku Michal Mucha, jeden

KONICE Jednou v roce na Vánoce
všichni valí do Konice! Tohle heslo
rok co rok platilo v souvislosti s oblíbenými Vánočními trhy, na nichž
nikdy nechyběla spousta lidí, hudby, punče, bramboráků a vše vyvrcholilo oblíbeným ohňostrojem.
Jenže letos nic z toho nebude. Nejde přitom o jedinou tradici, o kterou Konice pro tento rok přijde.
O zrušení Vánočních trhů v Konici
rozhodl krizový štáb. „Letošní program včetně ohňostroje byl zrušen,
neboť není dovoleno shromažďování
lidí,“ tlumočil stanovisko štábu starosta Michal Obrusník. A to není vše.
Kvůli situaci kolem koronaviru letos
nebude zprovozněno ani oblíbené
kluziště nacházející se v multifunkční
hale nedaleko místní školy. „S tímto
smutným rozhodnutím jsme vyčkávali, ale pokud uvážíme sezónní náklady
překračující jen ve spotřebě elektrické
energie milion korun, tak jsme došli
k tomuto závěru. Nikdo nám není
schopen sdělit, kdy bude zrušeno
opatření o omezení krytých sportovišť, navíc riziko nákazy bude trvat
i nadále. Je mi to líto a nemohu nic
víc než občany požádat o pochopení,“
uzavřel konický starosta.
(mls)

ZRUŠENY

mžik jsem ale neuvažovala o tom, že bychom tuto atrakci letos zrušili. Nechtěli
jsme, aby náměstí během Vánoc bylo
smutné,“ svěřila se Večerníku náměstkyně primátora Milada Sokolová, která
v Prostějově v roce 2014 začala s tradicí
zdobení malých stromků nejen o Vánocích, ale také na Velikonoce.
„Kvůli koronavirové pandemii nemohly
letos stromečky zdobit děti z prvního
stupně základních škol. Chopily se toho
ale menší děti z mateřinek. A pak jsme
přišli s nápadem, že by zbytek malých
stromečků, které nám opět dodaly Lesy

města Prostějova, ozdobily děti zaměstnanců magistrátu a také vedení města.
Povedlo se, každý odbor magistrátu si
vybral jeden stromeček, děti úředníků
doma vyrobily ozdoby a během uplynulého týdne došlo k nazdobení stromků.
Některé výtvory jsou skutečně originální,“ usmála se Sokolová.
Svůj malý jehličnan si originálně vyzdobili také strážníci městské policie. „Mně
osobně se nazdobené stromečky i letos
velice líbí a jsem ráda, že se spojenými
silami podařila výborná věc,“ dodala ještě
náměstkyně primátora.
(mik)

den se půjde vykoupat ve studené vodě
na přehradě několik otužilců a tradičních účastníků, organizované to ale podle všeho nebude,“ dodal Mucha s tím,
že definitivní rozhodnutí padne po 15.
prosinci.
(mik)
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z hlavních organizátorů tradiční Vánoční koupele v plumlovské přehradě.
„Samozřejmě se ještě nevzdáváme, ale
rozhodneme se až po ukončení nouzového stavu, jak vláda rozhodne o akcích
během Vánoc. Nevylučuji, že na Štědrý

PROSTĚJOV Večerník již s předstihem informoval o skutečnosti,
že vhledem ke koronavirové pandemii a rozsáhlým protiepidemickým
opatřením bude letošní vánoční
jarmark značně omezen. Prostějovanům tak z tradičních atrakcí zbyde jen vánoční strom na náměstí
a omezený počet prodejních stánků. A právě stánkařům se rozhodlo

vedení magistrátu ulevit na poplatcích.
Koronavirová nákaza komplikuje jak
běžný život, tak i podnikání. Prostějovští radní proto ve vztahu k letošnímu
vánočnímu jarmarku přistoupili k opatření, které trhovcům finančně uleví za
pronájmy stánků. „Zcela nedávno jsme
informovali o výši nájemného za užívání
dřevěných prodejních stánků a výši po-

platku za službu, a to právo přenechání
prostoru pro umístění mobilního stánku v rámci prostějovského vánočního
jarmarku konaného v roce 2020. Nyní
jsme se rozhodli pomoci trhovcům
a nájemné buď snižujeme nebo úplně
rušíme. Snižujeme ho prodejcům punče
a dalších alkoholických nápojů v případě, že tyto stánky budou vůbec povoleny, a zcela nájemné rušíme těm, kteří bu-

dou prodávat rukodělné výrobky,“ uvedl
primátor František Jura.
„Vzhledem k aktuálním vládním opatřením a vyhlášenému nouzovému stavu je
zcela logické, že jakákoli pomoc se hodí,
a proto se nájemné za užívání dřevěných
prodejních stánků pro letošní prodej zboží nebude vybírat,“ doplnil první náměstek primátora Jiří Pospíšil s potvrzením, že
odpuštění by se netýkalo prodejců stánků

s alkoholem. „Letošní vánoční trhy i oslavy budou skutečně jiné. Výzdoba náměstí
bude tradiční, ale prodej při vánočním
jarmarku bude omezen. Proto věříme, že
tento bonus bude pro trhovce atraktivní.
Zda se vše podaří, bude v konečném důsledku záležet na pondělním rozhodnutí
vlády o možném rozvolňování opatření,“
uzavřela náměstkyně primátora Milada
Sokolová.
(mik)

VntæLOL ÿL zFeOa RGSXVWLOL nijemnp

Omezený jarmark: 5aGnt VWinkaŐŢm

PROSTĚJOV V o něco menším měřítku než v uplynulých letech, ale přece! Náměstí T. G. Masaryka v Prostějově oživily v této již adventní době na
čtyři desítky malých vánočních stromečků. Kvůli koronavirové pandemii
se sice na jejich zdobení nepodíleli
žáci základních škol, ale měli zdatnou
náhradu.
„V minulých letech jsme vždy před Vánoci nechali nazdobit mezi sedmdesáti
až osmdesáti stromečky, tentokrát jsme
ze známých důvodů museli jejich počet
omezit na zhruba polovinu. Ani na oka-

Stromeèky na námìstí

hrady se podle hlavního organizátora Michala Muchy asi neuskuteční.
„Jsem z nastalé situace velice smutný.
Samozřejmě jako každý sleduji denně
vývoj koronavirové nákazy a všechny
výhledy možného rozvolňování přís-

byly ozdobeny, i ten policejní!

s ohňostrojem

PROSTĚJOV Štědrý den si posledních dvacet let neumíme bez této
akce představit. Bohužel ji budeme
letos muset s největší pravděpodobností oželet. Vánoční koupel
otužilců ve výpusti plumlovské pře-

I
VÁNOČNÍ
KOUPEL
trhy

Konické
Vánoční Koronaviru zřejmě padne za oběť

přes jejich rozšíření, konkrétně noclehárny a azylového domu pro muže
a ženy v novém objektu, který vybudovalo město Prostějov v areálu
Azylového centra.“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Už to, že všechny akce v rámci Prostějovské zimy byly zrušeny, provoz mobilního kluziště byl za příslibu pozitivního
vývoje pandemie přesunut až na lednový termín nebo
slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí T.
G. Masaryka bylo provedeno tak trošku v utajení, svědčí
o tom, že mnohé bude jinak. Budeme s největší pravděpodobností ochuzeni o vánoční zábavu a rozptýlení,
které dříve neodmyslitelně patřilo do centra města. Nyní
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Letošní Vánoce v Prostějově budou jiné, než na jaké jsme
byli zvyklí v předchozích letech. Což o to, doma si je uděláme stejně hezké i romantické, a žádná hrozba koronaviru
nám v tom uprostřed rodinného kruhu nezabrání. Jiné
ale budou z pohledu kulturních a společenských akcí,
které nejkrásnější svátky v roce tradičně doprovázely a jež
pro nás Prostějovany připravoval magistrát ve spolupráci
s Kulturním klubem Duha.
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na XOLFL´ JAKÉ BUDOU PROSTÌJOVSKÉ
Y 3rRVWĚjRYĚ VÁNOCE V DOBÌ COVID-19?
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Fotbalisté Prostějova mají stejně bodů jako třetí Žižkov

www.vecernikpv.cz

vizitka

7

MINIŠPÍL

PROSTĚJOV Jako mašina na však nebylo úplně ono. Soupeř za- složitém období hodně pomohla.
body funguje během některých měřoval obranu z hlavní části proti A dost mi i dala, někam mě posunustřetnutí univerzálka VK Prostě- mně, celkově jsme se zakončením la. Tréninky tam měly kvalitu, byly
jov Gabriela Kopáčová (na sním- prosazovaly v průběhu utkání čím dobře přizpůsobené a díky těmhle
ku). Někdy však aniJAKUB
to nestačí, dál méně. Přitom věřím, že na Brno kempům jsem se dostala zpátky do
jako například v prvním duelu máme. A je velká škoda, že jsme tempa. Zvlášť když předtím, kdy
po restartu sezónyKOPŘIVA
na půdě Krá- s ním oba vzájemné zápasy promar- holky tady v Prostějově chodily
lova Pole v Brně. DvaadvacetiletáZNÁMKA
nily.“
trénovat ven, jsem byla nemocná
volejbalistka tráví na Hané dru- yy Zaměřovaly se protihráčky a měla výpadek. Začínala jsem
hou sezónu, už se tedy ve vékáč- postupem souboje na vaše osob- pak od nuly, naštěstí zmíněná kvaku pevně zabydlela a v nelehké ní ubránění tím víc, že jste v úvo- lita s nároďákem mě rychle zvedla
době boje profesionálního spor- du často bodovala?
ADAM a neměla jsem potom větší problétu za svého fungování navzdory „Ani mi to tak moc nepřipadalo. my naskočit znovu do zápasů.“
VLKANOVA TomášvásKALÁB
koronaviru s námi poseděla, aby Třeba v domácím utkání s KP před yy Potěšila
druhá příležitost
se svěřila se svými pocity nejen koronapauzou jsem si všimla, že v reprezentaci během letoška?
ZNÁMKA
o sportu v době vládních opatře- mě hlídají o dost víc, jejich defen- „Poprvé v létě byla smůla, že jsem
ní i svém naskočení do reprezen- ziva byla postavená hodně proti s repre na prostějovském soustřetace České republiky. „„Když na mně. Brněnský trenér na mě často dění vydržela pouze dva dny a pak
mě někdo kýchne, tak to stejně ukazoval, i jejich klubový šéf ze mě musela skončit kvůli bolavé achineovlivním... A soustředění ná- nespustil oči, až to bylo docela ne- lovce. Tentokrát nešlo o klasický
roďáku mě posunulo,“ říká.
příjemné. Teď v Králově Poli se mi národní výběr ČR napříč všemi
nezdálo moje hlídání ze strany sou- kluby, spíš to byla směska hráček
v rámci exkluzivního
peřek tolik intenzivní. Proto jsem z Šelem Brno, Olympu Praha, Kráinterview
chtěla ještě víc nahrávek, než jsem lova Pole a Prostějova. Přesto jsem
pro Večerník
reálně dostávala, abych týmu moh- byla za tuhle šanci moc ráda a do
la ještě víc pomoct.“
budoucna bych rozhodně chtěla
se ptal
yy Do Prostějova jste přišla prá- i na další reprezentační srazy, už
Marek
vě
z
Králova
Pole.
Prožíváte
vzáplnohodnotné. Ty dva tréninkoSONNEVEND
jemné bitvy po půldruhém roce vé týdny v cizině mi opravdu dost
yy První utkání po návratu na tady už méně než dříve?
daly, například speciální příprava
palubovky VK Prostějov nevyšlo. „Pořád cítím, že je pro mě takové zaměřená na bloky mi vyloženě poOsobně jste v Brně skórovala še- nepříjemné hrát v Brně. Ale už to mohla. Musím hrát dobře a čekat
stadvacetkrát, přesto z toho byla tolik neřeším, snažím se tyhle zápa- na příležitost.“
porážka 1:3. Proč?
sy brát jako všechny ostatní.“
yyJak osobně snášíte přísná hy„Z mého pohledu určitě máme na yy Zůstaly jste padesát dnů bez gienická nařízení pro profi spormnohem lepší výkony, z naší stra- utkání a část této doby nemohly tovce?
ny to pořád není stoprocentní. Za- normálně trénovat. Cítíte, že na „Samozřejmě bych byla mnohem
čátek byl ještě dobrý, ale postupně vás nucená přestávka zanechala radši, kdyby se všechno vrátilo
se naše hra zhoršovala. Myslím, že nějaké stopy?
zpátky do normálu. Ta omezující
hodně chyběla Katka Kvapilová na „Já jsem naštěstí měla příležitost opatření jsou nepříjemná, hodně
bloku, skoro vůbec jsme neútoči- trénovat dva týdny s českým výbě- znát je taky chybějící atmosféra
ly středem sítě. Já jsem se snažila rem na soustředěních v Rakousku utkání bez diváků. Testování jsem
holky podržet, ani z mé strany to a v Polsku, tahle příprava mi ve čekala po pravdě horší, nakonec to
není tak hrozné. I když chodit na
něj každý týden se mi nechce. Pokud je to však podmínka, abychom
mohly hrát a pokračovat v soutěGABRIELA KOPÁČOVÁ
žích, tak se to určitě dá vydržet.“
yy Vy jste covid zatím neměla,
✓ narodila se 24. června 1998 v Českých
ale je zřejmé, že dřív nebo pozděBudějovicích
ji jej dostane asi každý. Nakolik
✓ volejbalistka VK Prostějov
prožíváte tuhle snahu vyhnout se
✓ měří 185 centimetrů a váží 75 kilogramů
propírané nemoci?
✓ s volejbalem začala v jedenácti letech
„Já osobně se snažím na sebe dávat
v budějovickém oddílu SK Hlincovka
v rozumné míře pozor, dodržuji
✓ už v roce 2012 jako čtrnáctiletá žákyně přestoupila do
určitá pravidla. Ale jinak koronaKrálova Pole a v Brně vydržela dlouhých sedm sezón
virus nijak extra neprožívám. Sna✓ na jihu Moravy přispěla k zisku několika republikových medailí
žím se v rámci možností normálně
v mládežnických kategoriích a ještě před dovršením plnoletosti na
žít a zůstávat v pohodě. Jestli na mě
skakovala i do extraligy žen
třeba v obchodě někdo kýchne, tak
✓ do Prostějova přišla loni v létě a od té doby je nejčastěji bodující
hráčkou vékáčka v UNIQA extralize žen ČR 2019/20 se stala třetí
to stejně neovlivním. (smích) Přinejvíce skórující plejerkou celé soutěže, v popředí bodových statistik
padne mi zbytečné se tím nervovat
se pohybuje rovněž během aktuálního ročníku
a přehnaně celou tuhle situaci ře✓ letos dostala poprvé příležitost také v české reprezentaci dospělých,
šit, být stále zavřená doma.“
zatím jen při soustředěních
yy Parťačka Kateřina Kvapilová
✓ má středoškolské vzdělání a je svobodná
musela kvůli pozitivnímu testu
zajímavost: jejím přítelem je známý cyklista Tufo Pardus Prostějov
vězet v karanténě, byť zůstala
Daniel Babor
úplně zdravá. Co jste jí říkaly?
velmi náročná cesta, autobusem je to
do Rumunska hodně daleko. A tam
pak uvidíme, jakou covid bublinu
pro nás nachystají a co všechno budeme muset dodržovat i podstoupit.
Výsledkově můžeme myslím jen překvapit, protože už v osmifinále narazíme na papírově silnějšího soupeře,
Porto má na soupisce celou řadu
Brazilek. A domácí Alba Blaj coby
pořadatel turnaje je asi ještě větší kvalita. Každopádně můžeme nasbírat
zajímavé zkušenosti, pochopitelně
i zkusit něco uhrát.“

hráčka – obzvlášť ze
základní rotace – je hodně
znát.“
yy Procházíte sérií náročných
duelů proti silným celkům. Nakolik složité bude z nich vytěžit
nějaké body?
„Bude to těžké, přesto zkusíme urvat co nejvíc. Dvakrát za sebou
hrajeme s Olomoucí, která
absolvovala náročný program
skupiny Champions League
v Itálii a taky teď nemá zrovna široký kádr, musíme toho
zkusit využít a třeba je překvapit. Podobně jako Ostravu, té se zatím v lize dost
daří a vyšel jí i dvojzápas
Challenge Cupu v Lotyšsku.
Pokud my zahrajeme dobře,
můžeme i s těmito soupeři
něco získat. A postupně zamířit v extraligové tabulce
výš, než kde momentálně
jsme.“
yy Ve druhém prosincovém týdnu pocestujete za Vyzývacím
pohárem do Rumunska. Těšíte se
na tuto jistě dobrodružnou výpravu?
„Snad nebude až
tolik dobrodružná.
(směje se)
Čeká nás určitě
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Vyzývací pohár? Čeká nás určitě velmi náročná
cesta, autobusem je to do Rumunska hodně daleko. A tam pak uvidíme, jakou covid bublinu pro nás
nachystají a co všechno budeme muset dodržovat
i podstoupit. Výsledkově můžeme jen překvapit...

„Je zvláštní, že se cítila dobře, po
zdravotní stránce jí nic nebylo,
a přesto vyšla ve výsledku pozitivní.
Mohly jsme ji jenom politovat a popřát, ať to doma nějak vydrží. Citelně nám na hřišti chyběla, protože
máme užší kádr a každá chybějící

Největší opora VK Gabriela Kopáčová bodově táhne prostějovské volejbalistky
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jemuž zapadl jazyk, a navíc u něj bylo
podezření na otřes mozku. Ošetřován
musel být nadvakrát i brankář Mucha
s rozseknutou bradou. Dohromady se
nehrálo víc než deset minut.
Chvíli po obnovení hry prokázal své
individuální kvality Vlkanova, který
prošel mezi hostujícími zadáky jako
nůž máslem a tváří v tvář Muchovi
poslal míč mimo branku. O mnoho
přesnější nebyl ani Záviška. Z ojedinělého protiútoku hostí se prosmýkl do
šestnáctky Matoušek, kterého zastavil
Urma a nařízený pokutový kop proměnil Kopřiva – 0:1.
Dobrou příležitost zvýšit nečekaný
náskok měl o chvíli později Zikl, který
ovšem minul centr Matouška z pravé
strany. Vlkanovův pokus zblokoval

Šmehyl, přímý kop nejlepšího hráče
domácích vytáhl nad břevno brankář
Mucha. Brejk eskáčka zakončoval
Matoušek, brankář Ottmar byl ovšem
připraven. Asi největší šanci na vyrovnání prováhali domácí těsně před
koncem desetiminutového nastavení
první půle. Vlkanovův přímý kop vrátil hlavou před branku Dvořák, Kodeš
z ideální pozice hlavičkoval pouze do
břevna a z dorážky trefil Prekop tyč!
Ani po změně stran nebylo před oběma brankami o vzrušení nouze. Po
další standardní situaci a několika
odražených balónech trefil z voleje
Dvořák pouze tyč. Po brejku Zikl našel zleva na zadní tyči Juráska, ten byl
ovšem dobře bráněn. Dvacet minut
před koncem byl po druhé žluté kartě

vyloučen Omale, ale i v přesilovce se
Votroci těžko prosazovali. Dvořákova
střela mířila přímo do Muchovy náruče. Po domácím rohovém kopu zasáhl
na čáře proti Králově hlavičce Mucha,
Vlkanova na odražený míč už nedosáhl. Gólovou pojistku naopak neproměnil po sólové akci střídající Rolinc.
V závěrečném tlaku se domácí opět
neprosadili. Kodeš z malého vápna
mířil hodně nad branku, po Mejdrově hlavičce cílil Samko pouze do prostoru, kde se právě nacházel brankář
eskáčka. Novotný těsně před koncem
pálil vysoko nad břevno. Nastavený
čas už další šanci domácím nepřinesl,
takže hubené vítězství tentokrát slavili
hosté a Votroci poprvé v sezóně prohráli.
(tok)

(0:1)
6HVWDYD3URVWčMRYD

Branaka:.RSĜLYD]SHQDOW\
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Pozápasové hodnocení trenérù

Pavel ŠUSTR - 1.SK Prostìjov:
„My jsme byli tím týmem, který se soustředil na defenzivu. Nedokázali jsme se tolik dostávat do hry, kterou bychom chtěli hrát. Samozřejmě kvalita soupeře byla zřejmá. Hradec byl
lepší na míči. Spíše jsme tedy hrozili z brejkových situací a jedna nám vyšla, ta byla dokonce
i kombinační, pak si vzal Matoušek míč přes tři hráče, ve vápně byl na něj faul a následovala
penalta, kterou jsme proměnili. Musím říct, že soupeř si v první i ve druhé polovině vytvořil
několik šancí, které jsme se štěstím přežili. Uhráli jsme dobrý výsledek, je však třeba přiznat,
že soupeř nás předčil ve hře i v držení míče. Ale zase je potřeba říct, že naši hráči to nevzdali, nepoložili, celý zápas odpracovali směrem dozadu. Ten duel jsme zvládli, nechci, aby
to vyznělo, že to bylo jen o štěstí. Bylo to podloženo naším kvalitním výkonem v defenzivě.“

=GHQNR)5k$/$ - FC Hradec Králové:
„Zápas byl od prvního hvizdu hodně specifický. Vstup, kdy jsme chtěli dostat soupeře pod
tlak, nebyl vlivem výše zmíněných událostí takový, jak bychom si představovali. Musím se
přiznat, že tohle jsem ve své hráčské či trenérské kariéře ještě nezažil. Abychom trefili tři
břevna a dvě tyče a z deseti tutovek nedali žádný gól. Navíc prohráli gólem z penalty, která
samozřejmě byla. Doufám, že jsme si dnes prošli peklem, klukům jsem poděkoval. Nikomu
nemohu vytknout, že ten gól nechtěl dát. Kdybychom hráli dva dny, asi bychom jej nedali.
Stalo se a už to nevrátíme, musíme co nejdřív zapomenout.“
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yy V uplynulém týdnu jste se konečně objevil na střídačce, v čem tkvěly
vaše dlouhodobé zdravotní potíže?
„Absolvoval jsem operaci achillovky,
rekonvalescence po tomto zákroku tr-

Tomáš KALÁB

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

vala delší dobu. Ještě s tím trochu bojuji. Začal jsem pak trénovat a vzhledem k tomu, že té achillovce trochu
uhýbám, při těžkých trénincích na
umělém povrchu jsem si natrhl sval
v lýtku. Což znamenalo další léčení.
Vedoucí týmu má k tomu v kabině určité poznámky, že chodím do zápasů
po tříměsíční pauze.“ (úsměv)
yy První střídání jste měl už doma
v utkání s Ústím nad Labem, ovšem
až v úplném závěru...
„Nastoupil jsem na posledních pár

PROSTĚJOV Už tradiční smolař co se týče zdravotních peripetií.
Během svého pětiletého angažmá v Prostějově toho prodělal
opravdu hodně, kvůli nemocem či zraněním absentoval delší
období. Tak tomu bylo i nedávno, až v utkání s Ústím nad Labem
se obránce a výborný hlavičkář Martin Sus (na snímku) poprvé
objevil na trávníku. Mnohem větší zápasová porce jej ovšem
čekala až o víkendu.

minut s jasným pokynem od trenéra
jít nahoru a pomoci ve snaze o vyrovnání nepříznivého stavu. Bohužel
na hrot za tu dobu neletěl ani jeden
balón, takže jsem se utkání pouze zúčastnil.“ (smích)
yy Což se ovšem nedá říci o utkání
v Hradci Králové, kdy jste nastoupil
už v deváté minutě?
„Takové brzké střídání jsem pochopitelně nečekal. Byli jsme domluveni s trenérem, jelikož lýtko ještě přece jen není úplně v pořádku, že bych
naskočil do zápasu v případě, kdybychom potřebovali stáhnout hru
na tři beky, že bych se zatáhl mezi ně
a někdo by střídal, abychom mohli

jít více do tlaku. Vzhledem k tomu,
co se stalo na začátku zápasu, bylo
všechno jinak. A abych řekl pravdu,
moc příjemné to nebylo. Nebyl jsem
rozcvičený, vůbec jsem s tím nepočítal, natrénováno také nemám vůbec
nic. Takže jsem rád, že jsme to nějak
ukopali na 1:0, ale musím říci, že
jsme měli štěstí.“
yy Jaké jste si odnesl ze zápasu dojmy?
„Podařilo se nám udržet čisté konto,
i když s onou dávkou štěstí. Na druhou stranu už poněkolikáté se stává,
že vozíme body zvenku. Musím říci,
že když jsem se po tak velké obměně
kádru bavil před sezónou s Karlem

Kroupou, tak jsem byl trochu skeptický. Říkal jsem si, budou tu všichni
mladí, těžko říci, jak se to sehraje. Teď
před klukama smekám. Jsou ambiciózní, trenér tomu dává řád. Nepamatuji se, kdy bychom hráli tak nahoře.“
yy Máte informaci, že byste měl
i v dalším zápase nastoupit v základní sestavě?
„Do konce podzimu zbývají
ještě dva zápasy. Psal jsem si
s Danem Bialkem, jak to s ním
vypadá. Prý je v pořádku a v pondělí by měl normálně trénovat, tak
si myslím, že by se měl na svůj post
vrátit. Uvidíme samozřejmě, jak sestavu poskládá trenér.“

(QVQ,QUGH2QRGNMC
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PROSTĚJOV Z papírového hlediska nejtěžší zápas podzimu čekal na
fotbalisty 1.SK Prostějov v rámci
10. kola FORTUNA:NÁRODNÍ
LIGY. Očekávání bookmakerů
před zápasem v Hradci Králové sice
jednoznačně favorizovala domácí,
pro Hanáky ovšem hovořila třeba
lepší bilance posledních vzájemných zápasů. A stejně jako ve středečním domácím zápase rozhodla
jediná penalta, kterou tentokrát
proměnil Jakub Kopřiva. Průběh
sobotního utkání byl poznamenán závažnou situací už po čtyřech minutách
hry. Po volném kopu domácích se ve
vápně srazila hned trojice hráčů eskáčka Mucha, Bialek a Omale. Z této situace vyšel nejhůř právě stoper hostí,

Eskáčko přežilo
ŠOK! i vyloučení Omaleho
a vydřelo v Hradci Králové tři body

Tomáš KALÁB

Slezanům start do aktuální sezóny
vůbec nevyšel a po pátém kole se dokonce potáceli na posledním místě tabulky. Pět porážek na úvod stálo místo
trenéra Habance a na záchranářskou
misi přišel známý bouřlivák František
Straka. Pod jeho vedením tým začíná
stoupat tabulkou a podařilo se mu
zvítězit i na Žižkově, další výhry přidal
v Praze s Vyšehradem a doma proti
Táborsku. V sobotu pak svedli Strakovi svěřenci těžkou bitvu na severu
Čech v Ústí nad Labem a opět neodjeli s prázdnou. Jedinou branku vstřelil
v prvním poločase Celba a Třinec tak
postupuje tabulkou vzhůru. Svěřenci
trenéra Straky nastoupili ve složení
Pastornický – Celba, Gáč, Janoščín, Javůrek (16. Bolf) – R. Vaněk I., Habusta – Samiec (83. Foltyn) – Stáňa (76.
Weber), Akulinin, Cienciala.

vs

PROSTĚJOV Je před námi závěrečný druholigový týden nedobrovolně prodloužené podzimní
sezóny. Fotbalisté 1.SK Prostějov
budou bojovat o šest podzimních
bodů do tabulky nejprve uprostřed
týdne v Líšni a s nepřítomnými fanoušky se „rozloučí“ doma v sobotu proti Třinci. Oba zápasy budou
Skvělá bilance s hradeckým fotbalem bezesporu atraktivní a nebude jim
podzim prohráli sice po solidním výtedy pokračuje, i když tentokrát byl chybět potřebný náboj.
konu, ale vysoko 0:3, na jaře doma pak
výsledek zásluhou opravdu mimo„jen“ 0:1.
řádné smůly domácích při proměňování šancí, což ovšem nesnižuje třeba Brněnskou Líšeň v minulých sezó- Zatím poslední zápas sehrála Líšeň
výkon brankáře Muchy. Nesčetně- nách skvěle rozjel trenér Miloslav v sobotu na hřišti nováčka soutěže
krát nastřelená branková konstrukce Machálek. Po jeho přechodu k měst- Táborska a s notnou dávkou štěstí vyje toho nejlepším důkazem. A bylo skému rivalu převzal tým z třetiligo- hrála 1:0, když jedinou branku si jako
to právě eskáčko, které připravilo vých trávníků dobře známý Milan vlastní dal nešťastný kapitán domádosavadnímu suverénovi soutěže Valachovič a i jemu se daří držet pře- cích pět minut před koncem. V utkáprvní porážku po deseti odehraných devším v podzimní části vysoký stan- ní nastoupila sestava Veselý – Ševčík,
dard. Jeho svěřenci dokonce ve třech Jeřábek, Krška (90. Šenk), Kučera
kolech.
Jak se ukázalo, výsledky Pros- kolech dosáhli až na výborné druhé – Lutonský, Málek, Pašek, Matocha
tějova je opravdu hodně těžké místo průběžné tabulky a až do osmé- (77. Minařík) – T. Machálek (65. Ropredikovat. V každém případě ho kola nepoznali hořkost porážky. Ta linek), Silný (65. Szotkowski).
současné postavení Prostějova přišla až na hřišti žižkovské Viktorky, Zcela vyrovnaná byla naposledy
v podobě 4. místa je velice licho- Líšeň remizovala třeba v Jihlavě či na bilance eskáčka s týmem Třince.
V obou utkáních minulého ročníku
tivé a bylo by určitě příjemné, dukelské Julisce.
kdyby se svěřencům kouče Šust- Eskáčku se proti tomuto soupeři tra- se obě mužstva rozešla smírně, na
ra podařilo první šestku udržet dičně příliš nedaří. V minulém roč- podzim doma po výsledku 2:2 a na
až do zimní přestávky. Dokázat níku Hanáci nezískali ze vzájemných jaře ve Slezsku se zrodila bezbrankoto musí v aktuálně druhé Líšni měření sil ani bod, když v Brně na vá remíza.
a následně doma s rozjetým Třincem, který zvedl energický kouč
Straka. Oba zápasy mají výkop ve
13:30 hodin, ve středu 2. prosince v Líšni a v sobotu 5. prosince
doma s Třincem.

čeká Líšeň a Třinec

ÚSPĚCHY Prostějovské fotbalisty

www.vecernikpv.cz

fotbal

Fotbalisté Prostějova mají stejně bodů jako třetí Žižkov

Pondělí 30. listopadu 2020

ZNÁMKA

Prostějov (tok) – S temperamentními Afričany to nebývá pro trenéry
lehké. Talentované hráče je potřeba
ukočírovat i v chování a právě toto
se ukázalo být v případě Solomona Omaleho slabé místo. Hráč,
který si poměrně brzy nastřádal
čtyři žluté karty, si tentokrát připsal
dvě další během jediného utkání. Nevyhnutelně to znamenalo
vyloučení, které se při konzistentním tlaku Hradce nemuselo vyplatit.
Navíc bude Omale trenérovi chybět
také v dalším utkání.

Stopka pro Omaleho
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RYCHLÝ
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ZÁPASU

Králové i v případě zranění v obličeji
raději došlo na důkladné ošetření
s lehkou obvazovou improvizací, než
by se případně sáhlo ke střídání. Ke
stoperům Balovi s Bialkem se na krajích přidružili Sečkář a Šmehyl, před
nimi na krajích operovali Jurásek
s Matouškem, střed zálohy zaplnili
Kopřiva, Omale a Zapletal a v útoku
doufal v produktivitu Zikl.
Ona produktivita v domácím utkání
proti Ústí zle pokulhávala, ale v konečném důsledku to ještě nebylo
nic proti tomu, co všechno dokázali
doma neproměnit hradečtí Votroci.
Tam byla porce smůly a naopak štěstí
na straně eskáčka opravdu enormní.
To štěstí zahrnulo i nepříjemnou
situaci z úvodu utkání, kdy se po
centrovaném míči do šestnáctky
srazili hned tři borci hostujícího
týmu. Poněkud to korespondovalo s předchozím rozhovorem právě
s Danielem Bialkem, který popisoval, jak je zvyklý dělat brankáři
prostor, aby měl zákrok co nejjednodušší. S tímto důrazem pak byl
tím, kdo byl z celé skrumáže tím
nejpostiženějším...
Jak popisoval klubový Facebook,
„nejhůře z tohoto incidentu vyšel
Daniel Bialek, který zůstal bezvládně ležet se zapadlým jazykem. Včasný zásah však situaci velmi pomohl.
Poté byl Daniel odvezen do hradecké
nemocnice s natrženým uchem a podezřením na otřes mozku. Filip Mucha vyvázl naštěstí jen s rozseknutou
bradou.“ Podle pozdějšího sdělení
veškerá vyšetření dopadla dobře a Bialek bude zase brzo na hřišti.
To je nepochybně ze sobotního utkání ta nejdůležitější zpráva. Přednost jí
dal před hodnocením samého zápasu i trenér domácích Zdenko Frťala.
„Doufám, že hostující hráč bude v pořádku, protože se přihodila nepříjemná
situace, přesně to, co se občas ve sportu
stane. Porážka není zdaleka taková tragédie, důležité je zdraví hráčů,“ řekl na
úvod hradecký lodivod, který byl téměř
smířen s tím, že jeho svěřenci by nedali
branku, ani kdyby se hrálo dva dny.
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pomineme rezervy prvoligových týmů,
nastříleli mladí Prostějované nejvíc branek. Vedle porážky od béčka Sigmy určitě mrzí říjnový debakl od Hlučína 0:5.
Eskáčko padlo i v Třinci, na předčasný
závěr podzimu doma remizovalo s rezervou mladých Baníkovců 1:1.
Na špici hrají i o rok mladší dorostenci
v divizní skupině E. Spolu s vedoucím
Šumperkem a Karvinou tvoří čelo tabulky, které si vytvořilo před pronásledovateli slušný náskok. Nedařilo se pouze na
hřišti HFK Olomouc a především v Přerově, kde se zrodil nečekaný debakl 0:6.
V tomto případě se daří eskáčku uhrát
úspěšné výsledky maximálně efektivně
s minimem vstřelených branek.
Elitní kategorii mladších dorostenců
se v Moravskoslezské lize příliš nedaří. Dvanácté místo s osmi body za dvě
remízy a dvě vítězství z deseti zápasů
není příliš povzbuzující, když uvážíme, že sousedi v tabulce mají jedno,
dvě, ale i čtyři utkání k dobru.
Zato nejmladším dorostencům se na
podzim nedařilo vůbec špatně, páté místo se ztrátou pouhých čtyř bodů na čelo
tabulky dává dobrý základ do dalších
zápasů na jaře. Snový úvod šesti výher
v řadě pokazila až domácí porážka 2:6
s Valašským Meziříčím, nedařilo se ani
v Uničově a nejvíc asi mrzela poslední
domácí porážka 1:2 se Vsetínem.
Na podzim podivného roku 2020
nebudou v dobrém vzpomínat nejstarší žáci, kteří v dosavadních devíti zápasech ještě nezískali ani bod.
Předposlední příčka jim patří jen díky
lepšímu skóre ve srovnání s Vítkovicemi. Na desátou Jihlavu ztrácejí plných
deset bodů. Plná třetina vítězství zdobí v Moravskoslezské žákovské lize
fotbalisty do čtrnácti let, kteří dokázali dohnat domácí ztrátu proti Opavě
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V nejstarší mládežnické kategorii U19 se
po třetině odehraných zápasů nejstarší
dorostenci rozhodně v tvrdé konkurenci těch nejlepších na Moravě neztratili.
V nekompletní tabulce jim patří čtvrtá
příčka za rezervami Sigmy, Zbrojovky
a Jihlavou. Svěřence trenéra Grosse zdobí solidní střelecká produktivita, když

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV Závěr první říjnové
dekády znamenal konečnou nejen
pro amatérské fotbalové soutěže dospělých, ale i všech mládežnických
kategorií. Po původním přerušení
soutěží se nakonec Fotbalová asociace rozhodla pro tento rok veškeré
mistrovské aktivity ukončit. Pro
mládež, která nemůže ani společně
trénovat, jde o logický krok. Večerník přináší krátký přehled úspěšnosti
jednotlivých věkových kategorií.
a zvítězit trochu divokým skóre 7:6,
trenéry potěšilo jistě i vítězství v Jihlavě nebo v posledním domácím zápase
nad Karvinou.
Rozdílné výsledky vyplývající z nově
nabytých zkušeností rámují podzimní
výsledky obou kategorií nejmladšího
žactva. Zatímco třináctiletí kluci z devíti
odehraných kol sedmkrát vyhráli a padli
jen dvakrát se Zbrojovkou a Slováckem,
nejmladší žáci, rozkoukávající se v nové
věkové kategorii po přechodu z přípravek mají přesně opačnou bilanci. Kromě
posledních Boskovic dokázali porazit
i Spartu Brno, která je na pátém místě
jistě kvalitním soupeřem.
Podstatné je, že eskáčko udržuje stále
všechny mládežnické kategorie, s nimiž
obsazuje kvalitní soutěže. V nich se mladé fotbalové naděje potkávají se soupeři,
s nimiž mají naději na další osobní fotbalový růst.

Mládežnické týmy eskáčka se na podzim neztratily

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

Testy na covid-19 tentokrát dopadly
bezproblémově a jelikož se nevyskytla jiná zranění, měl trenér Pavel Šustr
k dispozici téměř kompletní kádr, dokonce už i s obráncem Martinem Susem, kterého trápilo dlouhodobé
zranění. Zároveň se ukázalo, že se určitým způsobem ustálila základní jedenáctka, která byla v případě obou
utkání totožná. V brance má Filip
Mucha takovou důvěru, že v Hradci

Tomáš KALÁB

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Dvě penalty, dvakrát nejtěsnější výsledek 1:0. Tak se
dá v kostce shrnout právě uplynulý týden, v němž fotbalisté 1.SK
Prostějov hostili doma Ústí nad Labem, aby o víkendu naopak
vycestovali na půdu lídra tabulky z Hradce Králové. Tři body ze
šesti možných získali jaksi podle papírových předpokladů, jenže
v obráceném pořadí, než by leckdo býval čekal. Jak se ukázalo,
proměňování šancí netrápí v některých zápasech jen eskáčko.
A tak se stalo, že Prostějov je prvním týmem, který obral letošního
vládce Fortuna:Národní ligy! Navíc se tým může pochlubit
skvělou bilancí, když ze šesti zápasů hned pět vyhrál.
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yy S jakými změnami jste oproti
předchozím utkáním šli do zápasu?
„V sestavě nebyla žádná, nastoupili
jsme ve stejném složení jako doma
proti Ústí. Na začátku se zranil Bialek,
takže šel na plac Martin Sus. Sice nemá
natrénováno, je po zranění, ale zase je

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

PROSTĚJOVSkalpprvníhotýmu?Tosenepovedekaždýden.Blahopřát
si k němu ale po sobotě mohou hráči 1.SK Prostějov. Vítězství nad
HradcemKrálovépakještěvečerpoutkáníhodnotiltrenéreskáčkaPavel
Šustr (na snímku). Bylo znát, že jej výsledek pochopitelně těší, o něco
málo méně byl spokojený se hrou svěřenců.Vrásky mu pak přibyly kvůli
faktu, že do příštího utkání nemusí být k dispozici stoper Bialek, který
hned v úvodu zápasu opustil hřiště v doprovodu záchranářů. A určitě
bude chybět Solomon Omale, který se nechal vykartovat.

ten typ, který to dokáže svou zarputilostí zvládnout. Takže ten tam naskočil.
A pak jsme prostřídávali v průběhu zápasu. Styl hry byl pochopitelně odlišný
od středečního duelu. Zaměřili jsme se
především na defenzívu.“
yy Když zmiňujete Bialka, jaké jsou
první zprávy z nemocnice?
„Nemělo by to být nic zásadního, byl na
rentgenu a všech ostatních vyšetřeních,
které naštěstí nic neprokázaly. Ale samozřejmě nejsem si jistý, jaké mohou být
následky, Dan měl i zapadlý jazyk. Takže
musím se domluvit s doktory, abych věděl,
jestli bude v dalších zápasech k dispozici.“
yy Mucha měl také po zápase
šrám…
„Ano, to je ze stejné situace, měl rozseklou
bradu. Ale tam bylo potřeba to jen vyčistit
a spravit, aby to dobře srostlo.“
yy Ve druhém poločase měl poměrně hodně práce. Byl jedním z hlavních faktorů výhry?
„Tak když to vezmu tak, tak Filip vše, co
šlo na bránu, pochytal, takže určitě tým
podržel. Na druhou stranu je to jeho práce. (úsměv) Takže nechtěl bych říct, že byl
úplně hlavním důvodem, ale v těch situacích, které jsme nedokázali odbránit, jak
jsme chtěli, přispěl a tým určitě podržel.“
yy Jak byste zhodnotil obětavost
obrany? Protože přímých střel na
bránu zase tolik, co se dalo čekat,
nešlo.
„Jak jsem říkal, celý tým velmi dobře
a obětavě bránil. Takhle bychom ale
měli bránit každý zápas. Úkolem defenzivy je přece nedostávat branky. Ale
soupeř měl tu kvalitu a my se na defenzivu museli soustředit více než normálně. Kluci to zvládli. A co nezvládli, s tím
pomohl zmíněný Filip Mucha.“
yy Hráči jako Zikl a Matoušek asi
poměrně potěšili? Šance si vytvořili
i přes převahu soupeře. A stejně tak
poté Rolinc, co vystřídal.

„Tak příležitosti byly, ale musím říct,
že jsem nabádal kluky, aby hlavně
v přechodové fázi hru zjednodušili
a využívali náběhů za obranu. A to se
nám ne vždy dařilo. Někdy jsme se
zbytečně snažili míč sami uhrát v situaci a bylo z toho poměrně dost ztrát.“
yy Naopak Solomon Omale vás asi
druhou žlutou kartou nepotěšil...
„No to ne. Omale je hráč, kterému
není lhostejný průběh zápasu a výsledek mužstva. A dostal žlutou kartu, že
chtěl situaci dobránit tak, aby z toho
nic nebylo. Je to škoda, protože nám
v dalších utkáních bude nepochybně
chybět. Rozhodně bych mu ale nevyčítal druhou žlutou, spíše tu první po
souboji, který vyhrál, a on si myslel,
že vyhrál čistě, tudíž jakmile rozhodčí písknul faul, on k němu gestikuloval. Musím se ale ještě podívat na video, ale na takové věci si všichni musí
dávat pozor.“
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Penalta je sice běžnou součástí fotbalu, jako herní situace ale vzbuzuje mnohdy velkou vlnu emocí. Ta
odpískaná i ta neodpískaná. Mnoho
rozhodčích je kvůli tomuto momentu
dodatečně popotahováno, že měli
nebo naopak neměli, a tak dále.
A právě pokutové kopy rozhodly
o osudu obou utkání v minulém
týdnu. Ta z domácího utkání proti
ústecké Armě se sice v reále jevila jako
přinejmenším sporná, sám její hlavní
aktér však po zhlédnutí videa uznal,
že do zákroku šel až příliš razantně.
O penaltě v Hradci Králové naopak
nebylo od počátku pochyb, což po
zápase potvrdil hned i hradecký kouč
Frťala. A jejich proměnění? Ústecký
Bílek zvolil spíše technické řešení,
Kopřiva naopak razantní střelu. Ale
vždyť je to vlastně jedno. Hlavně když
míč skončí v síti.

TOMÁŠ KALÁB
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GLOSA

„Středeční zápas proti Ústí nad Labem jsme podle mého názoru zvládli, hráli jsme dobře, akorát
jsme neproměňovali šance, naopak z takové sporné penalty nám dali jediný gól zápasu. V jednom
případě po centrovaném míči jsme museli vykopávat balón z brankové čáry, ale podobnou situaci
jsme měli před přestávkou i my. To se nám naopak několikanásobně vrátilo v Hradci, kde jsme toho
moc nepředvedli, ale byl to bojovný výkon a přežili jsme tam neuvěřitelné věci, snad čtyři tyčky. Druhý
poločas se potom hrál de facto na jednu branku. Kluci říkali, že takový zápas ještě nezažili, Hradec
měl snad deset tutových šancí. Stačí připomenout sólo Vlkanovy nebo situaci z konce první půle,
kdy nastřelili břevno a vzápětí ještě tyč. Tam se nám ale ztracené body vrátily. Ten moment z úvodu
utkání si úplně nevybavuji, bylo to po centru ze standardní situace do šestnáctky, šel jsem tam já
a možná tak čtyři hráči a došlo k nepříjemnému střetu. Hráči z Hradce mě možná trochu postrčili
a Solomon (Omale) mi zřejmě čelem rozsekl bradu. Masér pak našel nějakou obvazovou čepici, tak
mi to ovázal kolem hlavy, ale chytat se s tím dalo. Dan ovšem musel do nemocnice. Na konci sezóny
máme těžký los, samé těžké zápasy, ale jak je vidět, porazit můžeme každého. I když s Líšní nemáme
úplně dobrou bilanci, jedeme tam určitě vyhrát.“
Filip Mucha
kapitán 1.SK Prostějov

aneb pohledem filipa muchy

POHLEDEM KAPITÁNA

ZNÁMKA

ADAM
VLKANOVA

7

MINIŠPÍL

;f࣒|झ_࣒7-_u-7;1h࣐_o|lѴ-|;m|ohu࢙|
v|ং;Ѵ;1h m- ru࢙7moĺ  |o l࣒Ѵ 7ol࢙1झ ࢙Ѵo৴mझh
_m;7  িo7mझ1_ r-v࢙৴झ1_ |h࢙mझ ru-7࣒ ѴŊ
vmझ-m1bķh7v;v|uo1_o|࣒v|झruo7u-Ѵ-৴rং;7
]ॕѴl-m-ĺझv|o7o|-ķh-l|;m]ॕѴ1_1;ķ-lझংbѴ
|u;v|_o7m࣒িrѴm࣒lbloĺ$o-h0orংb-or࣒|
ruoh࢙-Ѵr;m࣐m;u-hѴझࣂo࣐loh-l৴bh|Ŋ
h࢙mझ m;-࢙_-Ѵ - r;m-Ѵ| ruol࣒mbѴĺ o৴ 0Ѵ |-h࣐
f;_om;fu-m࣒fझoh-l৴bhm-_ংb|bĺ

8

JAKUB
KOPŘIVA

V domácím zápase aktuálního kapitána týmu
překonal soupeř pouze ze značky pokutového kopu,
i když mu v jedné krizové chvíli pomohla vlastní
obrana. Na horké hradecké půdě uhájil zásluhou
několika dobrých zákroků čisté konto, což jistě
potěší. Navíc se musel vypořádat s emočně vypjatou
situací hned v úvodu utkání a poté hrát s nezvyklou
bandáží kvůli zranění na bradě.

FILIP MUCHA
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„Před třemi týdny jsme vyhlásili soutěž o míč Molten podepsaný českými reprezentantkami.
Za úkol jste měli napodobit trik Veroniky Malé, která vybrala vítězné video,“ uvedl český házenkářský svaz.
A právě Martin Schönfeld byl vybrán jako výherce. Radost tak byla veliká. „Martin začínal
s házenou v pěti letech. Pod vedením Patrika Coufala dosáhl jeho tým velkých úspěchů. Teď
postoupil do mladších žáků, je moc šikovný, snad u toho vydrží. A radost z výhry, ta byla samozřejmě veliká,“ prozradila Večerníku jeho maminka.
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PROSTĚJOV Netrpělivě očekávané včerejší jednání vlády ČR
o případném rozvolnění protikoronavirových opatření přineslo
částečně pozitivní výsledky, které
se počínaje čtvrtkem 3. prosince
dotýkají i sportu. Jak konkrétně?
Venku mohou proti sobě nově hrát
dva týmy bez roušek, i co se týká
neprofesionálních sportovců. Neboť
však byla podzimní část fotbalových
soutěží 2020/21 už dříve ukončena
a momentálně panuje zimní pauza,
týká se čerstvé uvolnění na Prostějovsku prakticky jen možného dokončení aktuálního ročníku okresních soutěží v malé kopané.
Pro vnitřní sportoviště se týkají
zmírněná nařízení pouze individuálních sportů, nikoliv těch kolektivních neprofesionálních. Tím pádem
zatím není nad čím jásat, k tomu by
byl větší důvod teprve po posunu
systému PES z nadcházejícího stupně ohrožení 3 na ještě nižší stupeň 2.
Individuální sportovci výkonnostní
i amatérští mohou uvnitř fungovat do
maximálního počtu deseti lidí pohromadě, ovšem s rouškami a při dodržování dvoumetrových odstupů (neplatí jen pro trenéry a jejich svěřence

ZIV
EXKLU

PROSTĚJOV Sportovní výzvy dostaly v době koronaviru nový rozměr. V období, kdy sportovci nemohli na týmové tréninky, jim právě tyto výzvy zlepšovaly
a udržovaly dovednosti a fyzičku. Další zase měly prověřit jejich šikovnost, třeba
v celostátním měřítku. Jednu takovou si střihl také Martin Schönfeld z klubu TJ
Sokol Centrum Haná. Ten poněkud improvizovaným míčem měl coby házenkář
za úkol trefit z krkolomné pozice cíl. A podařilo se!
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či svěřenkyně) i zákazu vzájemného
kontaktu. Kromě hal a tělocvičen se
pro neprofesionály otevřou také fitness centra či bazény, leč s omezením
jednoho člověka na patnáct metrů
čtverečních a přísnějším režimem využívání šaten.
Co se profíků týče, ti už dosud mohli
za dodržování běžných hygienických pravidel normálně trénovat
a absolvovat i soutěžní zápasy po
pravidelném testování na covid-19.
Na tomto systému se podle dosavadních informací zatím nic nemění, aby
mohli nadále hrát uvnitř bez roušek.
Každopádně diváci se do hledišť ještě
nevrátí.
O nutnosti nosit ochranu úst a nosu
v případě neprofesionálních sportovců
chce Národní sportovní agentura vést
další jednání s Ministerstvem zdravotnictví, jehož šéf Jan Blatný však řekl:
„Právě hluboký výdech při sportovní
aktivitě a další fyzické projevy lidského
těla je potřeba regulovat stejně u všech.
Nebylo by správné ani spravedlivé
a epidemicky odůvodnitelné dělat výjimky.“
(son)
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SONDA
MICHALA
SOBECKÉHO
Tomáš KALÁB
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Prostějovský fotbal prošel během svých více než 100 let řadou jednou těžkých, jindy naopak oslnivých období. Právě
na období takříkajíc oslnivé se čekalo ale převelice dlouho.
Nastává nyní? „Áčko“ Prostějova na tom totiž za posledních dvacet let z pohledu výsledků nebylo lépe. Tým se nachází v horní části tabulky, dokonce atakuje její čelo. Dokáže hrát vyrovnané zápasy prakticky s jakýmkoli soupeřem
a na fotbal v podání svěřenců Pavla Šustra se dá dívat. Co
je ale samozřejmě hlavní, tým pravidelně boduje. Dokonce se mu podařila udělat série, která klubu po opětovném
postupu do 2. ligy zatím chyběla. Tým čtyřikrát za sebou
vyhrál a díky tomu se dokázal dostat až na třetí místo. Z něj
sice v uplynulém týdnu spadl na čtvrtou příčku, ale výhra
na trávníku do té chvíle neporaženého Hradce Králové se
počítá dvojnásob.
Přitom před sezónou zde mohly být pochyby. Mužstvo výrazně omládlo, v průběhu minulého ročníku skončil zkušený
Janíček, po sezóně se přidali také Polák a Kroupa. Navíc odešla
řada hráčů. Tým tak musel počítat s o něco slabším a mnohem
méně sehraným týmem. Jak se ale ukázalo, celek si sedl a předvádí až nadstandardní výsledky a výkony.
Trenér Šustr však zůstává nohama na zemi a my s ním. Sezóna
je ještě dlouhá, tabulka vyrovnaná. Stačí dvě zbytečné prohry
nebo nepodařená utkání a je tu problém. Pokud se však týmu
podaří udržet dosavadní tempo, můžeme být na konci ročníku příjemně překvapeni.
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Uvolnění na obzoru? Je tomu tak. A tentokrát neslaví ani tak profesionální sportovní kluby jako ty
amatérské. Důvod? Zatím vše směřuje k tomu, aby
se ministerský PES posunul do třetího stupně. Tedy
přesně do tabulkového středu. Co to znamená? Že
sportovci budou mít opět více možností, jak sportovat a trénovat. Hlavně trénovat, venku už se místy
teploty pohybují pod bodem mrazu, je tak nejvyšší
čas, aby se nejen halové sporty znovu přestěhovaly
pod střechu. S omezeními se už nějak kluby snad
vypořádají.
Co je ale ještě důležitější, amatérské sportovní soutěže mohou ve třetím stupni hlásí návrat. Právě
s nimi už totiž třetí stupeň počítá, což znamená, že
pokud se tento nebo příští týden rozvolní opatření,
první zápasy by se mohly stihnout ještě v letošním
kalendářním roce. Kdo by to byl čekal před nějakým
měsícem, kdy denní přírůstky činily i 15 tisíc nakažených?
Je tu však jedno „ale“. Nejistota (nejen) ve sportovním prostředí nemizí. Vždy se totiž, z týdne na týden
může situace znovu obrátit k horšímu. Někde už se
dokonce objevují zkazky o třetí vlně. Je tak možné,
že přes veškerou snahu se ani letošní ročník ve valné
většině soutěží nedohraje. Přesto je už aspoň matně
vidět světýlko na konci tunelu.
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úspěchu i k vystoupení Filipa Jílka
v Bulharsku se ještě ve Večerníku
podrobněji vrátíme.
V příštím vydání také více rozebereme možnosti dalšího pokračování boxerské extraligy družstev
mužů 2020/21, jejíž účastníci
včetně prostějovského kolektivu
do včerejška netrpělivě očekávali
verdikt české vlády o míře případných rozvolnění hygienických
opatření.
(son)

Zápasy jsou zpátky, sláva! Nebo ne tak docela?
Extraliga už se dávno naplno rozběhla, v akci už
jsou také hráči v Chance lize. Nebýt všudypřítomných roušek a naopak chybějících diváků, skoro by
se zdálo, že se stav vrací k normálu. Jenže to není
tak docela pravda. Koronavirus a s ním spojená
vládní opatření nechají na rozpočtech klubů těžko
zhojitelné jizvy. A ty se budou navíc průběžně prohlubovat. Neustálé dohadování o tom, kdo to celé
„zacvaká“, bylo více než výmluvné. Kluby, jak se totiž ukázalo, strašily obě dvě varianty. Že se hrát začne i to, že se stopka bude nesnesitelně natahovat.
Důvod je prostý, proplácení testů. Klubům hrozí,
že za ně do konce sezóny dají neskutečné peníze,
s nimiž se původně třeba počítalo na něco jiného.
A navíc z rozpočtu, který zcela určitě nepočítal s takovými záseky.
Zejména Chance lize a jejím klubům přitom
hrozí, že ztráty budou naoři se dvakrát rozmyslí, zda budou v současné době sypat do sportu,
když jejich logo na ledě a na mantinelu nikdo
neuvidí a ani ho nikdo neuslyší od hlasatele. Placené přenosy tohle nemají šanci zcela nahradit.
Hokejové kluby se tak nechtíc ocitly mezi dvěma
kameny. A zejména u těch chudších hrozí, že je
semelou.
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Foto: Facebook

si hlavní kouč mládeže BC DTJ
Martin Klíč, jenž byl i jedním z trenérů národního týmu ČR na kadetském ME.
Již o týden dříve na kontinentálním mistrovství juniorů a juniorek
v Černé Hoře mu udělaly obrovskou radost dvě jeho svěřenkyně
z dívčí reprezentace naší země,
neboť Claudia Tóthová přivezla
z Budvy stříbro a Veronika Zajícová bronz. K tomuto krásnému

4GRTG\GPVCEGDQZGTčè4PCwCORKQP¾VWX5QHKK(KNKR,ÊNGMLGWRTQUVąGFX\CFW
CVTGPÆT$%&6,2TQUV÷LQX/CTVKP-NÊéXRTCXQ
Foto: Facebook

i vyloučení Omaleho
a vydřelo v Hradci Králové tři body

V následném čtvrtfinále pak už
šlo o cenný kov, leč Jílek narazil na
domácího Ljubomira Angelova.
A bitva se zástupcem pořádajícího
státu se mu stala osudnou, když
rozhodčí viděli jednoznačný triumf Bulhara bodovým verdiktem
5:0.
„Vítězný zápas úvodního kola odboxoval Filip velice dobře, nad
Makedoncem měl jasně navrch.
Čtvrtfinálové utkání bylo z mého
pohledu rozhodně mnohem vyrovnanější, než co napovídal výsledek po konečném výroku sudích.
Ale nedá se nic dělat, s vyřazením
těsně před medailovými boji se
prostě musíme smířit,“ povzdechl

REDAKCE
V PLNÉM
PROVOZU
Stavte se
pro
předplatné!

Zprávy z jednotlivých klubů
čtěte na straně 40
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SOFIE, PROSTĚJOV Jedno
vítězství zaznamenal mladý rohovník BC DTJ Prostějov Filip
Jílek na Mistrovství Evropy kadetů a kadetek 2020 v Bulharsku. A ještě jedna další výhra ho
dělila od zisku minimálně bronzové medaile, nakonec obsadil
dělené páté místo.
Talentovaný boxer z Hané byl
v Sofii členem početné reprezentační výpravy České republiky.
Bojoval ve váhové kategorii do
57 kilogramů a svůj první duel na
šampionátu absolvoval v osmifinále proti Bekjiru Limanimu z Makedonie, kterého kvalitním výkonem
přesvědčivě porazil 5:0 na body.

TÝDNE PODLE
HRÁČVEČERNÍKU
ANGLICKÝ TÝDEN ESKÁČKA SE STŘÍDAVÝMI ÚSPĚCHY
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fotbal extra - 7. díl
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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)
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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)
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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)
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2 – Lukáš Kovařík (Lipník nad Bečvou),
1 – David Preisler (Kostelec na Hané)
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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)
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1 – Karel Fajtsl (Plumlov), Radek Štěpánek (Určice), Vojtěch Novotný (1.
HFK Olomouc „B“), David Preisler
(Kostelec na Hané)
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Michal SOBECKÝ a Jan FRÉHAR

PŮVODNÍ zpravodajství pro Večeník

PROSTĚJOVSKO Mnohem dříve než obvykle a po mnohem méně
odehraných zápasech. Zatímco celkově snese rok 2020 přídomek
„divný“, v regionálním fotbale můžeme zajít ještě dál, „strašný“ bude asi to nejpřesnější označení. Aby ne, jaro 2020 vůbec nezačalo
a podzim 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 monitoring úspěšnému
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. V minulém vydání jsme se věnovali
regionálně nejvýše postaveným Čechovicím a v závěsu za ním se
skrývajícím Kostelcem na Hané s Určicemi. Dnes se dostává na zbývající duo Protivanov a Plumlov. Nechybí pochopitelně tabulky, statistiky celé soutěže i jednotlivých týmů a redakční komentář.
V prosincových číslech se zaměříme na dění ve dvou skupinách I.B
třídy Olomouckého KFS, přičemž na soutěže OFS Prostějov, ženy
i mládež dojde v příštím roce.
Pohodlně se tedy usaďte a počtěte si další ohlédnutí za fotbalovým
podzimem!
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né 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
Co ale na podzim platilo, na jaře
už platit nemusí. Navíc jsou tu už
teď výroky o třetí vlně, kdoví tedy,
kdy se začne hrát. Nebudeme se ale
mýlit, když celky z Prostějovska nebudeme považovat ani v této sezóně
otloukánky. Nejenže se zachrání,
ale budou bojovat o zajímavé příčky. A nad tím musí srdce každého
regionálního fotbalového patriota
zaplesat.

.20(17´

mužstvo ukázalo, že herně má rozhodně na víc.
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 s nepočetným
kádrem a v samém závěru nedohra-

„To je těžké takhle hodnotit. Ale
nějaké inovace tam asi vidět jsou.
Minulý rok jsme nezačali úplně
zle, i když nepřišly výsledky. Potom
však přišla deka, se kterou se to táhlo. A teď byl rozdíl v tom, že nám
pořád chyběli nějací hráči, hlavně ti
klíčoví. To byl náš největší problém.
Až zahrajeme tři zápasy v plné sestavě, tak budu moc spokojený…
(povzdechne si) I kdyby se nevyhrálo. Budu ale spokojený, že můžu pracovat s těmi, které máme, nejen
s těmi, kteří mohou.“
yy Kdo týmu tedy nejvíce chyběl?
„Patrik Parák, Petr
Kiška hrál buď se
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yy Jak zhodnotit uplynulý podzimní část v I.A třídě? A co říkáte
na brzký konec? Protože Plumlovu se v posledních zápasech relativně dařilo...
(smích) „No, dařilo… To bych úplně
neřekl. Herně jsme se trochu zvedali, i nějaký výsledek tam byl. Určitě
to nebylo ale to, co bychom si představovali. A s tím dřívějším koncem,
s tím nic moc neuděláme. Prostě
to tak bylo. Zase pro nás je lepší, že
naši hráči, kterých je hodně zraněných, se dostanou mezitím do formy a budou
fit po Novém roce.
Budeme moct začít
s tím, co bychom
chtěli. A to je jednoznačně záchrana.“
yy Na záchranářských příčkách
jste hráli i v minulé
sezóně. Vidíte tam
ale přesto nějakou
změnu?

PLUMLOV Jako hodně nepovedený mohou v Plumlově hodnotit uplynulý fotbalový podzim. Tým skončil na posledním
místě, a navíc se za ním velkou část první poloviny sezóny táhla
šňůra proher. Dalo se totiž prakticky říct, že„rychle nabyl a rychle pozbyl“. Hned v prvním kole Plumlov porazil Čechovice a byla z toho velká sláva. V následujících zápasech však dřel bídu
s nouzí. Ne všechno ale trenér mančaftu Petr Matoušek vidí
vyloženě černě. Při ohlížení za dosavadními boji vyzdvihl některé hráče, šikovné mladíky i to, že nebýt neustálých absencí,
Plumlov by byl nyní v tabulce rozhodně výše.



Adam Hladký
Michal Kolařík
Trenér: Petr Matoušek
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Radek Bureš
Karel Fajstl
Jiří Hrstka
Petr Kiška
Pavel Kiška
Filip Kotlán
Patrik Parák
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Martin Surma
Ladislav Ševcůj
Marcel Zabloudil

Jiří Kiška
Antonín Klváček
Vladimír Kotlán
Petr Kutný
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yy Pro Tondu Klváčka šlo o návrat
do Plumlova. Hlásí ještě někdo
comeback?
„Z těch, kteří hráli teď, tak víceméně
nikdo nový nepřišel. A aktuální příchody, ty teď právě řešíme. Ale zatím
nikoho potvrzeného nemáme.“
yy Jak to vypadá s Kristiánem Sobotou? Bude v Plumlově pokračovat, nebo se vrací do Čechovic?
„To závisí hlavně na Čechovicích, jsme
s nimi domluvení na půl roku. Teď by
si ho měli stáhnout do přípravy, takže
podle toho, jaké s ním pak budou mít
plány, od toho se bude odvíjet jeho
případné pokračování u nás.“

Statistiky TJ Sokol Plumlov:

zraněním, nebo nehrál vůbec. Dan Simandl, v jednu chvíli jsme měli mimo
oba brankáře, jeden byl zraněný, druhý měl zase koronavirus. Bylo to složité ke zkombinování, do toho pracovní
povinnosti měli zase Klváček a Hladký, což jsou pro mě jedni z nejdůležitějších hráčů. Ti všichni, když chybí,
tak to je potom skoro polovina týmu.“
yy Co vás na hře svěřenců během
podzimní části potěšilo?
„Určitě mě těší zvedání se některých
mladých hráčů. Díky tomu, že klíčoví hráči nemohli hrát, tak ti mladší
dostávali více prostoru. A nevedli si
úplně zle.“

(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

yy Průměr bod na zápas. Nemělo
být bodů ještě více?
„Mohlo. Pokud bychom těch bodů
měli čtrnáct, panovala by určitě spokojenost. Takhle je to takové střídmé.
Deset bodů nestačí pro klidnou přípravu na ja;rní část sezóny. Chtěli bychom být přece jen o něco výš. Malý
polštář na poslední dva celky je, ale
dostatečný není. Bohužel jsme však
týmově nezvládli dohrát zápasy, ve
kterých jsme vedli k plnému bodovému zisku, a ty body nyní chybí.“
yy V obraně to nevypadalo špatně, ale produktivita scházela, co
chybí v útočné fázi?
„Nemyslím si, že bychom měli problémy s produktivitou, bota nás tlačí
jinde. Přijde mi, že největší problém
máme jak v týmové zodpovědnosti,
tak u jedinců. Z toho pak pramení
chyby, kterých se dopouštíme, a inkasujeme laciné branky. Vepředu
máme hráče, na které se můžeme
spolehnout, ale v defenzivě nemůžeme zaostávat.“
yy Před sezónou jste mluvil o tom,
že šanci dostane stávající kádr.
„To jsem říkal
a také to platilo. Stávající hráči šanci dostali, řekl bych, že ukázali, proč
v Protivanově hrají. Někteří si samozřejmě o místo v základu řekli víc, jiní
míň, ale všichni určitě prokázali, že si
tady hrát zaslouží. Nemyslím si, že by
mužstvo potřebovalo radikální změny. Do přípravy by s námi mohl jeden
až dva hráči nastoupit, ale určitě na nic
tlačit nebudeme.“
yy Co vás na mužstvu během
podzimu nejvíce potěšilo a naopak zklamalo?
„Velmi mě potěšily výkony na hřištích soupeřů, kde je zřejmě na mužstvo menší tlak a kde můžeme hrát
více na naše rychlé, útočné hráče.
Zápasy tohoto typu nám seděly více
než doma, kdy většinou hosté více
zalezou. Tam máme problémy, pro-

Dají se nyní očekávat
nějaké změny?

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

tože se s tím nedokážeme vyrovnat.
Spíše potřebujeme hrát zodpovědně
odzadu s rychlým přesunem. Nejvíce
mě zklamaly nedotažené výhry.“
yy Jak bude podle vás vypadat
příprava a začne se hrát ve stanoveném termínu?
„No zatím se děsím, aby nás vůbec
nechali trénovat po Novém roce...
Myslím si, že po skupinkách to v takové soutěži ani nejde uskutečnit. Snad
to všechno dopadne dobře, ale když
vidím, že se stále vymýšlí něco dalšího, mám z toho opravdu obavy. Teď
jsem zaslechl, že se uvažuje o brzkém
startu jarní soutěže. To mi taky nepřijde zcela reálné. Když se podíváte, jak
se odkládají zápasy třeba už na konci
října, tak si neumím představit, jak budou hřiště vypadat na startu března.
A odehrát to na umělkách je nereálné.“

PROTIVANOV I v Protivanově podobně jako v Kostelci na Hané
přistoupili po loňském nepovedeném podzimu k výměně trenéra. Na první ostré zápasy si však musel kouč Musil (na snímku) počkat skoro tři čtvrtě roku. Během jeho první poloviny sezóny mužstvo odehrálo deset zápasů a nasbíralo stejný počet bodů. Dalo by
se říct, že neoslnilo, ale že určitě nejde ani o propadák. Na poslední
Plumlov sice náskok činí pouhých pět bodů, takže záchrana bude
prvořadým úkolem jarní části skupiny „B“ I.A třídy O KFS.

Hodně nízkou kvalitu přineslo derby mezi těmito dvěma regionálními týmy.
Určice se sice hned z první šance zápasu trefily do černého, ale po zbytek mače už
v podstatě jen odkopávaly balony. Protivanov tlačil, snažil se kombinovat, hrál
sympaticky, ale ne, nebylo mu přáno. Hosté tak výhru doslova umlátili, jejich
herní projev, který se vyznačoval dvěma střelami na branku za celý zápas, však
byl v utkání opravdu bídný. Beton se sice osvědčil, nedivil bych se však, kdyby
i hráči vítězného celku, tedy právě Určic, měli po utkání rozporuplné pocity.
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Jednoznačně je jím tým Protivanova. Ani ne tak jeho hra, jako spíše bodové příspěvky. Deset bodů v deseti zápasech je prostě málo. A i když Protivanov většinou prohrával jen o gól, na výsledku to nic nemění, celek se
opět nachází na dvanáctém místě. Hrozí tedy, že by teoreticky znovu musel
hrát o záchranu. Tým by hlavně potřeboval posílit početně a přivést nejlépe
zkušeného, přitom však běhavého borce dozadu.

6.3URWLYDQRY
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ZKLAMÁNÍ

skončil v tabulce nízko. Odrazilo
se to následně i v tom, že hráči Protivanova své účinkování hodnotit
nechtěli.
Nadšený ze žádosti o pozápasový
rozhovor nebyl po domácím utkání

s Určicemi (prohra 0:1) snajpr Marek
Grmela, později odmítl interview Daniel Nejedlý, kontaktovat se Večerníku
nepodařilo ani Milana Pitáka a o posun mimo možnost redakční uzávěrky
poprosil v telefonickém hovoru také

Radek Kropáč. A marně jsme zkoušeli
i další.
Stalo se tak, že tentokrát hodnocení hráče k uplynulému podzimu od fotbalisty
z Protivanova výjimečně nenabídneme.
Proč mají fotbalisté zamčená ústa?

PLUMLOV V prvním kole si
plumlovský tým překvapivě poradil
s Čechovicemi. Na povedený start
se však navázat nepodařilo a stejně
jako po loňském podzimu přezimuje i letos na poslední příčce tabulky.
Pouhých pět bodů ze třiceti možných na víc ani stačit nemohlo. Kromě výsledků trápí Plumlov také řada
zraněných opor, jež vynechaly podstatnou část podzimu. Jako pozitivní
skutečnost je třeba vypíchnout hráče Karla Fajstla (na snímku). Devatenáctiletý záložník se ukazuje v dobrém světle, ze všech dvanácti tref se
sám postaral o rovnou polovinu.
Přezimování na posledním místě tabulky značí, že si podzim nevysloužil
pozitivní hodnocení. Přes dlouhou
přestávku proto čeká Plumlov spousta
práce, nezbytný je návrat všech zraněných opor. „Podzimní část se nehodnotí moc dobře. Pohled na tabulku je
jasný. Nedokázali jsme navázat na skvělý vstup do sezóny proti Čechovicím.
Tam jsme si ty tři body opravdu vybojovali a dokázali se semknout. Paradoxně to byl asi taky jediný zápas podzimu,
který jsme odehráli v kompletním slo-

žení. Ve zbytku zápasů nám vždy chyběli důležití hráči,“ přidává svůj pohled
Karel Fajstl.
První výhra s Čechovicemi byla také
posledním tříbodovým ziskem podzimu. Následně přišla dlouhá série sedmi
porážek, která nebrala konce. „Pro nikoho to určitě nebylo příjemné, nikdo
nechce stále prohrávat. Snažili jsme se
tu sérii zlomit, ale stále se nám to nedařilo. I když byly duely, které jsme vyhrát
mohli i měli, nepřálo nám ani štěstí.
Nedokázali jsme některé zápasy dohrát
tak, jak bychom měli,“ uvědomuje si
mladý talent.
V Plumlově se opakuje rok stará zkušenost s přezimováním na poslední příčce. „Z krize nám těžko někdo pomůže,
z toho se musíme dostat my. Možná by
to chtělo přivést nějaké hráče, pokud by
se měla opakovat podzimní situace, tak
na doplnění kádru už moc možností
není. Hlavně musíme pořádně makat
přes zimní období a uvědomit si, že je
to stále v našich rukou. Myslím si, že
kádr máme na to, abychom dokázali
I.A třídu udržet. Ale každý do toho
musí dát všechno,“ má jasno Fajstl.
I když se mu podařilo během sedmi zá-

pasů vstřelit šest branek, ví, že prostoru
pro zlepšení je stále mnoho a bude se
na to snažit zaměřit již během zimní
přípravy, kde očekává náročná utkání
o všechno. Je rád, že mu k tomu v rolích učitelů pomáhá řada zkušených
hráčů Plumlova. „Je u nás spousta
zkušených hráčů. Ať už se jedná například o oba bratry Kiškovy, ale i další
velmi dobré hráče. Je pro mě velká škola s nimi hrát po skončení v dorostenecké kategorii. Jsou na nich
jednoznačně znát zkušenosti. Dokážou
poradit, pomoct,
pochválit, ale

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

také správně a účelně zkritizovat, někdy i zvýšit
hlas, což je potřeba.
Snažím se od nich co
nejvíce naučit. Tito
hráči budou určitě
hrát také důležitou
roli v záchraně soutěže,“ potvrzuje devatenáctiletý záložník.

Trenér: Pavel Musil

Marek Grmela
Dalibor Sedlák

Antonín Dvořák
Viktor Menšík
Patrik Musil
Jakub Ondroušek
František Pospíšil
Marek Pospíšil
Radek Sedlák
Radek Vyroubal

3
9

0,1

798
721
695
52
843
913
8
702
64
626
900
238
257
260
202
908
868

=/2l1©&,
9
5
7
10
8
4
8
5
¶72¤1©&,
10
10

0,1

0
0

,*

2%51&,
9
10
9
4
10
10
1

=

%5$1.´,
166
747

=

6
2

0
0
0
1
1
0
0
0

0
2
0
0
0
1
0

*

0
1

91

6WDWLVWLN\6.3URWLYDQRY

Radek Kropáč
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Určice rozhodně nepatřily a nepatří k adeptům na horní příčky. O to více
překvapily, až šokovaly výsledky z úvodu ročníku, kdy bodovaly proti
nyní prvnímu Bělotínu, s 1.HFK Olomouc a zcela bez problému rozdrtily Plumlov. Kdo by to čekal? Skvěle se přitom uvedly posily Štěpánek
a Sohlich, které velkou měrou týmu k úspěchům pomohly. Další zápasy
daly na dobrý úvod trochu zapomenout, přesto si ale vstup do podzimu
bude i po čase pamatovat nejeden plejer Určic.
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PROTIVANOV Jako nepříliš hovorní. Tak se ukázali hráči Protivanova.
Týmu se sice v podzimní části skupiny „B“ I.A třídy Olomouckého KFS
příliš nevedlo, a přestože výsledkově ani herně rozhodně nepropadl,

Protivanovští podzim zhodnotit nechtìli PŘEKVAPENÍ

www.vecrnikpv.cz
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V minulém díle jsme se takříkajíc
podívali na zoubek nejlépe postaveným týmům z Prostějovska v I.A třídě Olomouckého KFS, skupině „B“
– tedy Čechovicím, Kostelci na Hané
a také Určicím. S nimi však o své
místo na výsluní bojují dva další
celky, a sice Protivanov a Plumlov.
Jejich podzimní příběhy jsou v řadě
ohledů odlišné, v jednom jsou si ale
tyto týmy velmi podobné, nedařilo se
jim na podzim držet stálou výkonnost a kvalitu hry.
V Protivanově proběhla během léta
trenérská rošáda, tým se ale jinak
změnil minimálně. Nadále v soutěži
patří k nejmladším a nejběhavějším, což ostatně ve většině zápasů
ukázal. V minulosti měl pověst celku, který nakopává, dobíhá, občas
dává góly z brejků. Nyní se ale místy
prezentuje i líbivější, kombinační
hrou. Jenže body nejsou. Na začátku sezóny to sice vypadalo nadějně,
a pokud už Protivanov prohrál, bylo
to ze zásady o gól. Závěr podzimní
části však připravil Protivanovu těžký los a dvě vysoké porážky s Bělotínem a 1. HFK Olomouc poslaly tým
Pavla Musila zpátky na zem. Tedy
přesněji řečeno, na jedenácté místo.
To je nepochybně velké zklamání,

31

Zde není moc nad čím dumat. Jednoznačně nejlepší „kauf“ udělal Kostelec
na Hané, když ve svých řadách mohl po roce přivítat kanonýra Preislera.
Jeho přítomnost na hřišti je prostě znát. Rychlost a zejména zakončení z něj
dělají velmi nebezpečnou ofenzivní zbraň, kterou se týmu daří naplno využít.
Po podzimní části si sice v rozhovoru pro Večerník posteskl, že branek mohlo
být i více. Ale vstřelit v průměru gól na zápas? To je hodně slušný počin! Desetibrankový střelec se opět stal osobností a velkou posilou kosteleckých.

Pondělí 30. listopadu 2020

RYCHLE NABYL, RYCHLE POZBYL: 3URWLYDQRYVOXåQpYìVOHGN\QHXGUçHO 1RYÇMPÇQRQDSURWLYDQRYVNÇODYLêFH PŘÍCHOD
„Venku se nám hraje líp než doma,“ PODZIMU
3OXPORY]YOiGOMHQSUYQtGHUE\
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říká kouč Pavel Musil
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TBALOVÁ R

přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

ARMA
PŘERUŠILA
VÍTĚZNOU
SÉRII
ESKÁČKA
O ztrátě bodů rozhodla sporná penalta a neproměnění šancí
PROSTĚJOV Po dvou zápasech venku se eskáčko vrátilo na
domácí trávník a v pošmourném podzimním počasí hostilo
v 9. kole Fortuna:Národní ligy Ústí nad Labem. A tentokrát
se svěřencům kouče Šustra nezadařilo. Alespoň výsledkově.
Velmi opatrný byl nejen začátek, kdy se cosi začalo dít až po
půlhodině hry, ale ani očekávaný závěrečný nápor ovoce nepřinesl. Utkání tak rozhodla sporně nařízená penalta, kterou
ústecký Bílek proměnil. Čtyřzápasová šňůra výher, která vynesla Prostějov do popředí tabulky, tak byla přerušena.
Zikla či Kopřivy zůstaly bez využití.
Především mrzela situace těsně před
přestávkou, kdy za brankáře Ústí
pro Večerník
zachraňovali čisté konto obránci.
Po změně stran měl šanci opět Zikl,
Tomáš
zahřmělo ale na druhé straně po
KALÁB
poměrně přísně odpískané penaltě.
Přestože do konce zbývalo ještě půl
6WDYSÔHGYÙNRSHP hodiny, eskáčko se už k vyrovnání
nedostalo, Arma taktickou hrou
Postavení obou týmů v tabulce v závěru dokonce nepřipustila ani
slibovalo vyrovnané utkání, což se závěrečný tlak domácích.
nakonec i potvrdilo. Koronavirus
=½VDGQÉRNDPzLN\
„loví“ v mnoha (nejen) fotbalových týmech a nevyhýbá se logicky ani eskáčku. Z tohoto důvodu je Po nudném začátku utkání to až
delší dobu mimo hru kapitán a pi- po pětadvaceti minutách nepříliš
líř obrany Aleš Schuster, prořídlé přesnou střelou zkoušel Jurásek.
jsou i řady realizačního týmu. Na- Neujala se vzápětí ani hlavička
opak k dispozici byl už na lavič- téhož hráče po Šmehylově centru.
ce Martin Sus, který se nakonec Po půlhodině hry se mohli domáv samotném závěru utkání dostal cí radovat z vedení, Zapletal vlei do hry s pokyny jít jako výborný vo krásně potáhl balón a nabídl
hlavičkář na hrot. Defenzivní řady míč před brankou Ziklovi, který
tak nastoupily v obvyklém složení, tečoval míč do šibenice, odkud
na hrotu začínal tentokrát Martin jej ovšem bravurním zákrokem
Zikl. Na soupisce soupeře chyběl vytáhl na roh brankář Tvrdoň.
jeden z klíčových hráčů, kapitán Po jednom z dalších rohů mířil
Jan Peterka, který si odpykával nad branku Bialek. Další šance na
trest za čtyři obdržené žluté karty. změnu skóre přišla před přestávkou, když Tvrdoň vyběhl z branky
9ÙYRM]½SDVX
a odkrytou svatyni měl před sebou po odraženém míči Kopřiva,
Ospalé podzimní pošmourné po- jenže na brankové čáře výtečně
časí jako by ovlivňovalo i aktéry na zasáhla ústecká obrana. Dokonhřišti. Obvyklá úvodní oťukávaná ce dvakrát, protože vzápětí takto
totiž trvala podstatně delší dobu „vychytala“ i Zikla.
a oba brankáři během první půlho- Po deseti minutách druhé půle to byl
diny utkání povětšinou zívali nudou. opět Zikl, který po centru Matouška
Přesto to byli domácí, kteří mohli hlavičkou mířil přesně, jenže Tvrdoň
jít do šaten se solidním dvoubran- opět uchránil čisté konto. Po závaru
kovým náskokem. Vyložené šance před domácí brankou vyhodnotil
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PROSTĚJOV V posledních dvou
zápasech zažil protichůdné situace.
Zatímco v Chrudimi byl aktérem
brejkové situace a vstřelil z pozice
stopera vítěznou branku, doma proti Ústí nad Labem byl Daniel Bialek
(na snímku) u zákroku, po němž rozhodčí překvapivě odpískal pokutový
kop, který rozhodl o těsné porážce.

klikni na

www.vecernikpv.cz

„Takových situací je za zápas
spousta,“ litoval aktér penalty
Daniel Bialek

BYLI JSME
U TOHO

Tomáš KALÁB

PŮVODNÍ
reportáž

6CF[LGwV÷OÊéUMQPéKNX/WEJQXÚEJTWMCXKEÊEJ

sudí mlýnici v podání Bialka s Muchou, která „semlela“ Braka, jako
penaltový zákrok a Bílek se z příslušného puntíku nemýlil – 0:1!
Bazalova technická střela dvacet
minut před koncem prosvištěla jen
centimetry kolem tyče Muchovy
branky, Omaleho střela mířila nad
břevno. Šest minut před koncem
mohla Arma definitivně rozhodnout, jenže Proška vychytal Mucha
a po Koubkově dorážce již překonaného gólmana zastoupil kvalitně
stoper Bala. Hosté už eskáčko do
závěrečného tlaku nepustili a míč
drželi na opačné straně hřiště.

2VREQRVWXWN½QÉ
Ne každému hráči na druholigové
úrovni se daří v každém zápase. Tentokrát vyšli střelecky naprázdno bez
rozdílu všichni, přesto většina útočných akcí šla zejména v první půli
po levé straně. Na povedený výkon
z posledního utkání proti Chrudimi
navázal David Jurásek, který hýřil aktivitou i proti ústecké Armě. Výrazně
ho v tomto snažení podporovali Michal Zapletal s Michaelem Sečkářem.

=DMÉPDYRVWGXHOX
Výraznou postavou v těsném sousedství hřiště byl bezesporu trenér
hostí Jiří Jarošík. Čerstvě třiačty-

(QVQ6QO¾w-CN¾D

řicetiletý bezmála dvoumetrový
bývalý obránce, v našem fotbale
spjatý především s pražskou Spartou, nenechal své svěřence ani na
chvíli v klidu. Předávání dlouholetých zkušeností evidentně nese
své ovoce. Po zápase pak nezůstal
nic dlužen své pověsti sympaťáka a ochotně se podělil s novináři
o bezprostřední dojmy ze zápasu.

$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ
Na utkání dolehlo typicky podzimní
počasí, melancholický dojem ještě
podtrhly prázdné tribuny. Ve druhém
poločase se zpoza oplocení areálu začalo opět tu a tam ozývat skandování
podporující domácí borce. Snad pod
dojmem nadcházejícího konce roku
ovšem doplněné petardami, jejichž
dým doputoval až na hřiště. Za normálních okolností by je snad dotyční
na tribuny těžko propašovali.

yy V utkání byl dostatek práce
v obraně, dokonce došlo i na zástup
brankáře Muchy na brankové čáře?
„Ano, šlo o situaci ve druhém poločase, tam dobře reagoval spoluhráč na
stoperu Roman Bala.“
yy Proč to doma nevyšlo, v čem
spatřujete příčinu porážky?
„Myslím si, že utkání jsme odpracovali dobře, že jsme jezdili jeden za
druhého, což nás zdobilo v posledních zápasech, že jsme makali jako
tým. Zabrzdil nás fakt, že jsme neproměňovali šance, které jsme si vytvořili. Soupeř byl důrazný, běhavý,
šlo o vyrovnaný zápas, kterému by
více slušela remíza. Jediný gól vstřelil
ovšem soupeř, zrovna po mojí chybě, jsem z toho docela smutný.“
yy Vy jste byl přímým aktérem penaltové situace?
„Šlo o dlouhý zblokovaný balón,
brankář si zakřičel, že si jej vezme. Já
mám zvyk udělat brankáři prostor,
aby měl zákrok co nejjednodušší.
Šel jsem tam důrazně, ale myslím, že
takových situací je spousta za zápas.
Rozhodčí to ovšem zrovna odpískal.“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

yy Rozhodnuto přitom mohlo
být už do poločasu, dvě dobré
šance tam byly...
„Kdybychom proměnili obrovské
šance těsně před přestávkou, myslím, že by to soupeře zlomilo a že
bychom zápas zvládli. To jsou ale
jen ‚kdyby‘.“
yy Rozhovor děláme před zápasem v Hradci Králové, pojedete
tam s vědomím, že na půdě lídra
tabulky nemáte co ztratit?
„To ne, řekl bych to jinak. Hradec
jsme minulý rok porazili a myslím,
že klidně můžeme říci, že pod Lízátka jedeme pro tři body. Zápasy ve
druhé lize jsou všechny vyrovnané,
naše týmy jsou postavené podobně,
v Hradci je také spousta mladých
kluků doplněných několika zkušenými. Když si pohlídáme výrazné individuality, jako je třeba Adam Vlkanova, můžeme tam klidně zvítězit.“

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ
3DYHOh86756.3URVWÈMRY
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„Nedokázali jsme proměnit šance, které jsme si vytvořili.
A díky tomu jsme zápas nezvládli výsledkově tak dobře, jako
tomu bylo v minulých zápasech. Co se týká samotného výkonu, až tak velké rozdíly tam oproti předchozím duelům nebyly.
Škoda toho, že jsme jednu, dvě šanci neproměnili, možná bychom se dokázali ještě více uklidnit. Zápas rozhodla penalta,
kdy náš stoper šel do soupeře příliš agresivně a my už jsme nenašli recept na to, abychom s utkáním ještě něco udělali.“

„V Prostějově jsme odehráli náročné utkání na těžkém terénu proti skvělému soupeři, který nás prověřil. Vítězství nás stálo hodně sil, bojovali jsme,
ponaučili se a k utkání skvěle přistoupili. Vážíme si výhry, přečkali jsme dvě
velké šance Prostějova, které jsme přežili, když nás podržel Marián Tvrdoň. Využili jsme chyby soupeře v pokutovém území a skórovali z penalty.
Poté jsme měli šanci skóre navýšit, což se bohužel nepovedlo. Zápas tak
byl napínavý až do konce. Takto mladé mužstvo potřebuje zápas odbojovat a vyhrát. Jsem rád, že jsme po porážce v Hradci Králové vstali na nohy.“

64'0¦4
FK Ústí nad Labem
0:1
9. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY

1.SK Prostějov

Sečkář

Jurásek

Pavel
ŠUSTR

Strada

bazal

Jiří
JAROŠÍK

Zapletal
Hudec
Koubek

Bialek

Mucha

Bílek
Tvrdoň

Zikl
Omale
Čičovský
Bala

Kopřiva

Brak

Kušej

Písačka

Šmehyl

Prošek

Matoušek

Branky: -

PROSTĚJOV
Střely na branku:

7

5

0 :1
( 0 :0)

ÚSTÍ
NADLABEM

Branka: 60. Bílek z penalty
Střely na branku:

4 Rohové kopy:
Rozhodčí: Černý – Dohnálek, Slavíček
Diváků: 0 Střely mimo branku:
Žluté karty: 42. Bílek, 62. Bazal, 90.(+1) Čičovský
Střídání: 65. Píchal za Matouška, 65. Spáčil za Juráska, 82. Langer za Sečkáře,
Střídání: 65. Hampl za Stradu, 76. Emmer za Kušeje, 87. Chodora za Bazala,
82. Rolinc za Zikla, 90. Sus za Kopřivu
87. Šilhan za Koubka
Střely mimo branku:
Žluté karty: 53. Bialek

9

Rohové kopy:

4
4
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5HSUH]HQWDQW3DO\]D NEJHORŠÍ PRVNÍ POLOVINA ZÁKLADNÍ LIGOVÉ SOUTĚŽE
YQiURGQtPWìPX Tým BK Olomoucko je v Kooperativa NBL poslední

ERGRYDO

VILNIUS, PROSTĚJOV Ligovou přestávku si pěkně zpestřil
kapitán BK Olomoucko Lukáš
Palyza, který odletěl s národním
výběrem do Litvy. Reprezentace
nejprve prohrála s Belgií 62:90
a po těsném výsledku 90:91 také
s Dánskem.
V prvním utkání reprezentačního okna ve Vilniusu ukázal elitní
střelec BK Olomoucko svůj potenciál a během necelých třiadvaceti
minut na palubovce zaznamenal
třináct bodů a byl druhým nejlepším střelcem týmu za pivotem
Balvínem. Mimo jiné proměnil
dvě trojky a přidal i dva doskoky
a asistenci.
Proti Dánsku chyběl národnímu
týmu zraněný Balvín a to mělo
velký vliv i na nasazení zkušeného
Palyzy. Musel zaskakovat na pivotu a nedostal se k většímu počtu
zakončení, navíc hodně energie
nechal v obraně při bránění o de-

SĜSHGSODWQ¬OHYQÞML

VWU

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Start další fáze ligy
v Dìèínì
Prostějov (lv) – Necelé dva dny
po zápase s Hradcem Králové vyrazí basketbalisté k dalšímu utkání. V sobotu 5. prosince budou
hostovat v Děčíně. Proti Válečníkům nastoupí od 18.15 hodin.
„Soupeře jsme na začátku sezóny
dokázali porazit, od té doby se
toho hodně změnilo. Děčín pak
vyhrál nad Ústím nad Labem,
Hradcem Králové a před reprezentační přestávkou jasně přehrál
Ostravu. Forma Válečníků jde postupně nahoru, bude to nesmírně nepříjemný protivník,“ předpokládá trenér BK Olomoucko
Predrag Benáček. Lídrem Válečníků je především rozehrávač Ondřej Šiška, který má navíc skvělou
střeleckou formu a dá v průměru
dvacet bodů na zápas. Daří se také
zkušenému Tomáši Pomikálkovi.
Bývalý reprezentant je platný při
zakončení i na doskoku. A týmu
výrazně pomáhá také Šimon Ježek. „Dohromady dávají šedesát
procent děčínských bodů, na to
musíme myslet celých čtyřicet
minut,“ říká Benáček. „V Děčíně se vždy hrálo špatně. Bouřliví
diváci a plná hala. To vše je proti hostujícímu týmu. Tentokrát
to bude jiné, protože hlediště
musí být prázdné. Jestli to bude
pro nás výhoda, to se uvidí až na
hřišti,“ připomenul jednu důležitou okolnost utkání sportovní
manažer BK Olomoucko Michal
Pekárek.
KOOPERATIVA NBL
Dohrávka 7. kolo:
Kolín - Ústí n/L 86:90 (26:28, 51:56, 66:76). Nejvíce
ERGĥýtå6NLQQHU:DOODFH-HOtQHN6YHM
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(QVQ+PVGTPGV

set centimetrů vyššího Zohoreho.
I tak zaznamenal pět bodů, všechny z trestných hodů při stoprocentní úspěšnosti. Jeho tři šestky
v řadě týmu na konci třetí čtvrtiny
přinesly vedení 71:70, na celkové
vítězství to přesto nestačilo.
„Měli jsme k dispozici několik
mladíků v sestavě, prostor dostali
i kluci, kteří dříve tolik minut nedostali. Přesto je škoda, že se nám
nepodařilo alespoň jednou vyhrát,
byli jsme blízko,“ hodnotil zápasy
trenér Ronen Ginzburg.
(lv)

PROSTĚJOV V důsledku vynucené více než měsíční pauzy nabrala nejvyšší basketbalová soutěž mírnou ztrátu,
přesto v polovině týdne ukončí první polovinu základní
části Kooperativa NBL. Kromě
potíží s koronavirem přinesla
řadu překvapivých výsledků,
řadu z nich bohužel na úkor
BK Olomoucko. Hanácký klub
se musel vyrovnat s řadou nepříjemných porážek i pádem
na poslední místo tabulky.
Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ

+NWUVTCéPÊHQVQ+PVGTPGV

částí soutěžního ročníku trenér
výběru Olomoucka Predrag Benáček.
Klub hrající nejvyšší soutěž především v Prostějově zažil nejhorší vstup do sezóny. Od druhého utkání prohrával. Většinou
hodně těsně, doplácel ale na nevyrovnané výkony v průběhu zápasů. Několikrát nabral klíčovou
ztrátu už do poločasu, pak sice
vyrovnal, v závěru pak ale kvůli

snaze o vymazání manka hráčům
chyběly síly.
„Máme užší rotaci. Proto potřebujeme, aby dobrou sportovní formu
měli vždy všichni hráči. V tomto
stavu se nám ale nepodařilo odehrát téměř žádné utkání. Vždy byli
v sestavě kluci, kterým se dařilo,
i ti, kterým to zrovna nešlo podle
představ,“ posteskl si Benáček.
Výrazně omlazená sestava dostala
velkou ránu v průběhu koronavi-

rové krize, v níž předčasně ukončil
smlouvu pivot Leon Šantelj. Slovinský basketbalista týmu pod košem po restartu chyběl. „Ani jemu
se vždy nedařilo, jak by si přál.
Jeho důraz na doskoku a velká bojovnost, kterou nahrazoval některé
nedostatky, nám chyběly. Sestava
se po jeho odchodu oslabila a tým
si na Leonovu absenci musel zvyknout,“ poznamenal kouč BK Olomoucko.

„Byl to rychlý sešup. Zabudování
nových hráčů do sestavy nešlo tak
rychle, jak bychom si přáli. Navíc
jsme až na výjimky nemohli postavit do jednotlivých zápasů tu
nejsilnější sestavu a chybělo nám
i štěstí v koncovkách. Když se to
sečte, byl z toho výsledek, který
nikoho netěší,“ ohlédl se za první

Už není na co čekat. Sokoly je třeba sestřelit
PROSTĚJOV Basketbalisté BK
Olomoucko už nutně potřebují
v lize zabrat a ukončit sérii ligových porážek. Už se nemůžou
ani ohlížet na soupeře, proti
kterému nastoupí. Dobrou příležitost budou mít ve čtvrtek 3.
prosince, kdy ve vlastní hale přivítají Královské Sokoly z Hradce
Králové. Utkání 11. kola Kooperativa NBL se bude hrát od
18.00 hodin.
„V reprezentační pauze jsme se
snažili dohnat tréninkové manko,
pracovali jsme na herních kombinacích a pokusili se vylepšit formu

týmu. Doufám, že se nám to podařilo a na výsledku zápasu se to projeví,“ věří trenér BK Olomoucko
Predrag Benáček.
Sokoli zatím v průběhu sezóny
získali tři vítězství, rozhodně ale
nepodávají špatné výkony. Podobně jako Olomoucko některé zápasy ztratili pouze o několik bodů.
Třeba s Ústím nad Labem prohráli
75:76, za Kolínem po závěrečné
siréně zaostali pouze o dva body
a těsná byla i porážka s Děčínem.
„Je třeba připomenout, že Hradec
letos dokázal porazit posílené Svitavy nebo Pardubice. S těmito sou-

peři jsme prohráli, takže nemůžeme
říkat, že přijede přijatelný protivník. Na takového v naší situaci ani
nenarazíme. Musíme se o úspěch
pořádně porvat a Královské Sokoly
přetlačit nasazením,“ míní Benáček.
Soupeř Hanáků se opírá o výkony
zkušených basketbalistů. Nejlepšími střelci jsou ostřílení pivoti ze
Slovenska Peter Sedmák a Pavol
Lošonský. Společně dávají v průběhu přes osmadvacet bodů. Navíc
svému týmu pomáhají téměř třinácti doskoky v každém ligovém střetnutí. „Pod košem je Hradec opravdu silný. Tam si musíme soupeře

vs.

pohlídat. Očekávám, že na našem
doskoku pivotům pomůžou i ostatní hráči. Nesmíme ale zapomenout
ani na šikovného rozehrávače Petu
Stamenkoviče, který právě podko-

šové hráče zásobuje výbornými přihrávkami, nebo Filipa Haladu. Ten
umí z křídla vystřelit za tři body,“
upozorňuje na hradecké zbraně Benáček.
(lv)

názia Jiřího Wolkera Michal Müller,
který je současně předsedou BCM
Orli Prostějov.
Oporou reprezentace je Jaromír Bohačík, který na gymnáziu maturoval
v roce 2011. Prošel prostějovským
mládežnickým sportovním centrem, během působení u profesionálů v Prostějově přišla zahraniční nabídka z Belgie, pak návrat do Prahy,
v dresu USK byl vyhlášen MVP ligy
a logicky přišlo angažmá do mistrovského Nymburku. Po úspěchu na
MS v Číně dostal Jaromír nabídku
z Francie, z mistrovského Nymburku odešel do Štrasburku. Jeho manželka Petra je také z Prostějova.

František Váňa (na snímku vpravo) a Richard Bálint jsou stále kmenovými hráči mládeže
BCM Orli, František hostuje
v Olomoucku, Richard v Basket
Brno. První jmenovaný je rodilý Prostějovák a maturoval ve
sportovní třídě na GJW v roce
2017. Richard stále studuje
septimu, maturovat bude příští
rok. „Jsem přesvědčen, že je to
velký úspěch naší dlouhodobé
práce s mládeží v klubu BCM
Orli a také výsledek složitého
procesu propojení vrcholového
sportu s náročným studiem na
gymnáziu,“ dodal Müller.

9ìUD]QiVWRSD*\PQi]LD-:RONHUDYQiURđiNX
PROSTĚJOV Bývalí i současní
studenti prostějovského gymnázia Jiřího Wolkera se dostali
v poslední nominaci do širšího
výběru basketbalové reprezentace. Šlo hned o tři hráče, což je pro
střední školu skvělá vizitka.

Ladislav VALNÝ

„Máme z toho velkou radost. Všichni kluci prošli prostějovským mládežnickým sportovním centrem a současně studovali na
naší škole. Jejich kariéry pochopitelně pečlivě sledujeme
a věříme, že se jim bude dařit
ZHQVQ+PVGTPGVCCTEJÊX8GéGTPÊMW
i nadále,“ řekl ředitel Gym-

Å6+UDGFHPWREXGHNOtĀRYì]iSDV´P\VOtVL6\FKUD
PROSTĚJOV Po koronavirové pauze a odchodu Leona
Šantelje začal dostávat výrazný prostor na palubovce Lukáš
Sychra (na snímku). Mladý pivot díky tomu získává cenné
zkušenosti a věří, že i jeho výkony v následujících týdnech
pomůžou zlomit zatím nepříznivý průběh sezóny. „Cítíme,
že na poslední místo v tabulce nepatříme. Chceme to otočit,“ říká Sychra.

EXKLUZIVNÍ

rozhovor

pro Večerník
Ladislav VALNÝ
* Vnímal jste, že po odchodu Šantelje dostanete více minut v zápasech?
„Bylo to více méně dané. Z mého
pohledu to bylo zvláštní. Věděl
jsem, že nás Leonův odchod oslabí,

a to mi bylo líto, na druhou stranu
jsem se těšil, že budu více hrát.“
* Jak hodnotíte vaše výkony po
vynucené přestávce?
„Výkony nebyly špatné, horší to
bylo při zakončení. V těch prvních
zápasech jsem byl možná až přemotivovaný, jak jsem se těšil. Proto
v koši neskončily některé relativně
snadné střely. Potřebuji se uklidnit,
pak se to zlepší.“

* Jak vypadaly tréninky v reprezentační pauze?
„Trenér nás rozhodně nešetřil.
Příprava byla hodně náročná, pracovali jsme na obraně a doháněli
kondiční nedostatky. V koncovkách posledních zápasů nám docházely síly, teď už by to mělo být
v pořádku.“
* Zmínil jste obranu. Vylepšíte
obranný doskok, který vás zatím
trápí?
„Na doskoku se musí podílet celá
sestava na palubovce. Každý musí
mít svého hráče na zádech. Pak se
míče nebudou odrážet k soupeři.
I na videu jsme si to pořádně rozebrali. Nemůžeme soupeřům dávat
tolik opakovaných střel.“

* Na konci první poloviny základní části přivítáte Hradec
Králové. Jak důležité to bude
utkání?
„Z pohledu sezóny možná klíčové. Potřebujeme zápas zvládnout.
Utnout tu sérii porážek a nastartovat obrat. Když vyhrajeme, zlepší
to náladu v kabině. Už potřebujeme uspět a tomu vše
podřídíme.“

(QVQ4CFGM8¾ÿC
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MALÁ KOPANÁ
Házenkáři HAOLK dál trénují podle individuálních
plánů, čekají na společnou přípravu a soutěží s fotkami Stále se čeká, první okresní
liga mužů klidně i v prosinci

PROSTĚJOV Všichni výkonnostní i amatérští sportovci nedočkavě
vyhlížejí okamžik, kdy budou moci díky rozvolněným hygienických opatřením vlády ČR restartovat své soutěže, nebo se alespoň
vrátit k normální společné přípravě. Bezezbytku to platí rovněž pro
členy Házenkářské akademie Olomouckého kraje. Dle včerejšího
nařízení vlády v rámci rozvolňování opatření by se za splnění podmínek mohli ke sportování vrátit od čtvrtka 3. prosince.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
„Netrpělivě vyhlížíme úpravu vládních nařízení a těšíme se, až budeme
zase společně trénovat. I když všichni
hráči pilně plní individuální plány od
trenéra, tak i v tuhle těžkou dobu je čas
na různé další činnosti,“ informoval

předseda HAOLK Petr Kudláček.
Na mysli měl fotografickou soutěž,
kterou v létě založená akademie rozjela
na svém facebookovém profilu. Mladí
hráči HAOLK z oddílů TJ Sokol Centrum Haná, Handball club Olomouc
1966 a Házená Velká Bystřice poslali
snímky ze své individuální přípravy či
volného času. Těmto fotkám nyní posílají lajky, přičemž tři vylosovaní ze všech
hlasujících obdrží speciální ceny. „Hlavně už byste měli začít normálně trénovat, spousta rodičů si ráda vydechne,“
zazněla jedna z výstižně odlehčených
reakcí v diskusi k této soutěži na FB.

1@IDNJQµ@SOM<GDB<
N@n@NODOÑHT
PROSTĚJOV Poslední akcí sezóny
v posledních letech byla tenisová
extraliga smíšených družstev. V plánu je i v letošním roce, pokud to situace dovolí, bude se hrát v termínu
od 12. do 16. prosince a jednu ze
skupin bude hostit také prostějovská tenisová hala.

Ladislav VALNÝ
„Děláme maximum, aby se soutěž
mohla i v dnešní složité době odehrát. Pochopitelně jsme připraveni
splnit všechna aktuální nařízení. Snad
se to povede,“ nechal se slyšet ředitel
extraligy smíšených družstev Tomáš
Ostarek. „Pokud vše dobře dopadne,
představí se šest družstev, protože se již
v předstihu ze soutěže odhlásily týmy
Plán skupinových zápasů
Sobota 12. prosince
Prostějov – Přerov
I.ČLTK Praha – TK Sparta Praha
Neděle 13. prosince
Přerov – Pardubice
TK Sparta Praha – Říčany
Pondělí 14. prosince
Prostějov – Pardubice
I.ČLTK Praha – Říčany

Jihlavy a Severočeské, což soutěž zjednodušilo,“ dodal Ostarek.
Extraliga se bude hrát ve dvou skupinách
v Říčanech a Prostějově po třech týmech
systémem každý s každým a vítěz skupiny postoupí do finále v Říčanech. V prostějovské skupině se představí domácí
sestava Přerov a Pardubice, v říčanské
skupině pak týmy 1. ČLTK Praha, TK
Sparta Praha a RPM Oáza Říčany.
„Stejně jako v předešlých letech chceme dát příležitost našim mladým hráčům. Každý extraligový zápas je pro
ně dobrou zkušeností. To neznamená,
že se nepokusíme uspět. Loni nám
postup do finále unikl o jediný zápas.
Konkurenceschopní budeme i v novém ročníku,“ předesílá šéftrenér prostějovského tenisu Jaroslav Navrátil.
TK Agrofert Prostějov v semifinálové
skupině narazí 12. prosince na loňského finalistu z Přerova. Následně 14.
prosince změří své síly s Pardubicemi.
Více se dozvíte z příštího čísla PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, do
něhož připravujeme tradiční, byť
okleštěný servis MONETA TENISOVÁ EXTRALIGA 2020.

èÊOUGDCXÊéNGPQXÆ*#1.-"0CRąÊMNCFDTKI¾FQWWMQUVGNGEMÆURQTVQXPÊJCN[
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HÁZENÁ NOVĚ NA GJW
Zajímavou novinkou také je, že házená se od aktuálního školního roku
stala součástí projektu specializovaných sportovních tříd na Gymnáziu
Jiřího Wolkera v Prostějově, kde fungují více než pět let. Teď už i s dalším
týmovým sportem.
„Jsme velice rádi, že se házená stala jedním z klíčových sportovních odvětví
na tomto gymnáziu. Díky tomu mají
všichni házenkáři na GJW možnost

věnovat se svému sportu i v rámci studia. Jako trenér házené působí na škole
náš zkušený kouč Radek Flajsar, čímž
je zajištěna také návaznost na Házenkářskou akademii Olomouckého kraje
hrající nejvyšší dorosteneckou soutěž,“
uvedl Petr Kudláček.
Právě trenéra Radka Flajsara je
možné v případě zájmu kontaktovat o další informace týkající se
studia na sportovním Gymnáziu
Jiřího Wolkera, e-mailový kontakt
je radek.flajsar@gmail.com.

/HKHêNDNRXVHNRGWLWXOX

Kopřiva potřetí
ve třetí světové stovce

LIMA, PROSTĚJOV Na své první semifinále na turnaji kategorie
challenger sice Vít Kopřiva nedosáhl, přesto může být se svým
vystoupením v peruánské Limě
spokojený. Postupem do čtvrtfinále se potřetí v kariéře dostal do
třetí světové stovky a pokračoval
v dobrých výkonech na konci
roku. „Šňůra turnajů v Jižní Americe se povedla,“ těší Kopřivu.
Prostějovský tenista na úvod turnaje porazil lucky losera Bastiana
Mallu a pak ve třech setech také
Jespera De Jonga z Nizozemí. Po
téměř tříhodinové bitvě pak podlehl Marcelu Barriosi Verovi. V první
sadě dokázal Kopřiva dvakrát získat
zpět ztracené podání a vydřít tie-break. Ve zbytku zápasu už český

PROSTĚJOV Klesající počty nakažených koronavirem v České republice
a snižující se stupeň ohrožení ve speciálním systému Ministerstva zdravotnictví PES dávají výkonnostním
i amatérským sportovcům teoretickou naději, že by už během prosince
mohli pokračovat ve svých soutěžích.
Tahle šance se týká rovněž okresních
soutěží v malé kopané ČUS Prostějovska 2019/20.
Jak už jsme opakovaně informovali, podařilo se kompletně dokončit 2. okresní
ligu mužů, ale v nejvyšší regionální lize
naopak zůstal vinou celostátního zákazu
sportování nedohrán závěrečný turnaj
plánovaný dle původního rozpisu do
Vrbátek a obsahující čtyři poslední duely
celé sezóny.
Momentálně je podle nových covidových pravidel možné, že při pokračujícím příznivém trendu s méně nemocnými by vláda ČR od pondělí 7.
prosince výrazněji uvolnila hygienická

opatření včetně povolení neprofesionálních sportů (i kolektivních) za určitých
podmínek.
„My každopádně potřebujeme, aby mohly venku proti sobě hrát dva týmy, každý
s alespoň deseti členy. To znamená dohromady na jednom místě dvacet lidí. Za
takových podmínek bychom udělali maximum, abychom aktuální ročník první
okresní ligy mužů završili ještě letos,“ řekl
Večerníku předseda Komise malé kopané
ČUS Prostějovska Pavel Kočíb.
Tato příznivá varianta by pro závěrečný
turnaj nabízela jako pravděpodobný
termín sobotu 12. prosince. „Pořád ještě
čekáme, zda to půjde a takhle dobře vše
dopadne. V opačném případě by se soutěž musela dokončit na jaře před startem
nové sezóny. Nevíme však, jestli se všechny zúčastněné kluby do příštího ročníku
přihlásí, což s sebou nese určité riziko,“
připustil Kočíb.
O řešení dosud nejasné situace rozhodnou nejbližší dny.
(son)

3UÕEÈzQ½WDEXONDRNUHVQÉOLJ\PXzÕ
1. Dobrochov
2. Chaloupka PV
3. Laškov
4. Daniels PV
5. Vrbátky
6. Otinoves
.REHĜLFH
8. Bohuslavice

10
10
9
6
5
3

1

1
1
1
1
0
5

1

2
2
3
6
8
5

4

65:28
46:22
53:25
43:53
43:43
39:51

12:19

31
31
28
19
15
14

4

<¾RCUQXÚRTQITCO\¾X÷TGéPÆJQVWTPCLG
JQFKP(-8TD¾VM[t(-$QJWUNCXKEG5-%JCNQWRMC2TQUV÷LQXt
5-6QOGM&QDTQEJQX10.00(%.CwMQXt6,1TNK1VKPQXGU11.00 FC
&CPKGNU2TQUV÷LQXt5--QDTC-QDGąKEG
6GTOÊPDWFGWTéGPRQFNG\FTCXQVPÊUKVWCEGXèGUMÆTGRWDNKEG

hráč tahal výrazně za kratší konec.
Na druhý titul na turnajích kategorie ITF jen těsně nedosáhl Jiří
Lehečka. Devatenáctiletý talent se
v řeckém Irákliu dostal až do finále,
v němž prohrál s Bulharem Adrianem Andrejevem ve dvou setech
3:6, 4:6. Díky postupu do semifinále si přesto znovu vylepšil kariérní
maximum a postoupil do první po- PRAHA, PROSTĚJOV Jméno noloviny čtvrté světové stovky. (lv) vého kouče pro příští sezónu oznámila Karolína Plíšková. Nejlepší
česká tenistka a bývalá hráčka TK
TENIS
Agrofert si vybrala Saschu Bajina.
Německý trenér v minulosti spolu08å,
pracoval i se Serenou Williamsovou
Lima
Dvouhra – 1. kolo: .RSĜLYD±0DOOD &KLOH  a ke dvěma grandslamovým titulům
6:2, 6:3. 2. kolo: .RSĜLYD ± 'H -RQJ dovedl Japonku Naomi Ósakaovou.
1L]R]HPt ýWYUW¿QiOH.RSĜLYD Plíšková Bajina ukázala na fotce spo±%DUULRV9HUD &KLOH 
lu s kondičním trenérem Azuzem

Simčičem, nad kterou napsala: „Team
Plíšková 2021“. Šestatřicetiletý Bajin
býval sparingpartnerem Sereny Williamsové a spolupracoval i s Dánkou
Caroline Wozniackou. Ósakaová pod
jeho vedením vyhrála US Open 2018
a Australian Open 2019, po kterém
se rozešli. Bajin zbytek roku trénoval
Francouzku Kristinu Mladenovicovou a letos Ukrajinku Dajanu Jastremskou.
(lv)

může projevit logická nerozehranost
především v porovnání s mančafty, které už absolvovaly v předchozích dnech víc utkání. Nezbývá než do toho jít naplno
a s celou touhle situací se
porvat. My i soupeři jsme
na tom stejně nebo podobně.“
yy
Nastoupíte
v kompletní sestavě?
„Určitě bude chybět
Michal Gago, a to
ještě nějakou dobu. Byť
jeho zdravotní stav se během posledních týdnů hodně zlepšil, operované
rameno vypadá dobře a už půjde trénovat na led. Potíže s kotníkem má
Kuba Matyáš, stejný kloub si v přípravě zvrtnul Kryštof Ouřada. U těchto
dvou ještě existuje naděje, že by
mohli nastoupit hned v úterý proti
Kladnu, případně hned do dalších
střetnutí. Podle toho uvidíme, jestli
budeme moci hrát na čtyři pětky náš

„Nejde o jednotlivce, ale o to, jakým
způsobem se s nastalou situací dokážeme porvat všichni společně. Ve
sportu i veškerých ostatních sférách
života. Co se týče konkrétně hokeje,
nejvíc nepříjemné určitě je, že rozjedete nějakou koncepční práci, začne
vám fungovat a potom ji opakovaně
přeruší na různě dlouhou dobu covidová pauza. Vlastně se takhle nedohrála už minulá sezóna, v té aktuální
nás nejprve zastavila čtrnáctidenní
karanténa a teď téměř dvouměsíční
zákaz sportování. Kromě toho se
mi moc nelíbí ani reprezentační přestávky, které bych na celou první ligu
vůbec nevztahoval. Kvůli nim zase
budeme mít nové delší pauzy a pak
víc nahuštěné zápasy v rychlejším
sledu místo toho, aby se termínový kalendář udělal rovnoměrněji.
Ale jak už jsem řekl, s tímhle i vším
ostatním se zkrátka musíme poprat.
A hrát prostě hokej nejlépe, jak dokážeme.“

Karolínu Plíškovou
povede Sascha Bajin

„3UDYGDRQDåtIRUPěVHXNiçHY]iSDVHFK“
SőHGHVtOiNRXĀKRNHMLVWţ
3URVWěMRYD-LőtäHMED
PROSTĚJOV Stejně jako spousta jeho kolegů z branže se i hlavní
trenér prostějovských hokejistů Jiří Šejba (na snímku) ocitl během
uplynulých týdnů a měsíců v situaci, s níž neměl dosud žádné zkušenosti. Co dělat s týmem, když nesměl hrát střetnutí, a dokonce ani
normálně trénovat na ledě? Jak si poradit za vysoce nestandardní
situace? Navíc v době, kdy sportovní ekonomika značně krvácí?
Teď už je tohle prekérní období pro Jestřáby minulostí (zatím), zítra
se vracejí do zápasového kolotoče Chance ligy. A kouče elhákáčka
jsme se při té příležitosti zeptali na několik stěžejních věcí.

PŮVODNÍ
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
yy Jak byste v kostce shrnul celých těch padesát dnů bez soutěžního mače?
„Nebylo to jednoduché hlavně z toho
důvodu, že skoro měsíc jsme se vůbec nepřipravovali na ledě. A bruslení je pro hokej natolik specifická
záležitost, že tak dlouhý výpadek
v rozjeté sezóně musí být samozřejmě velmi znát. Nezbylo než se snažit
dělat v rámci možností to, co šlo. Tedy
trénovat na suchu sílu a rychlost, aby
hráči aspoň neztratili kondici. Po
návratu na led k herním tréninkům
po tak dlouhé době se do toho kluci

museli pochopitelně znovu
dostávat, bylo to v podstatě
jako začátek nové přípravy. Potřebovali si oživit automatismy těla i hlavy, což
naštěstí z mého pohledu
probíhalo docela rychle.
Navíc jsme zařadili také tři
modelovaná utkání našich
hráčů proti sobě pro usnadnění nadcházejícího návratu do
zápasového zatížení, tyhle duely měly slušný náboj. Celkově
jsme myslím udělali dost práce
a dle daných možností maximum, ale jak se říká, pravda se
ukáže až na ledě. V nejbližších
mistrácích.“
yy Dá se po koronavirové
přestávce vůbec odhadovat
forma mužstva?
„Nějak přesněji určitě ne. Můžete si něco myslet, víc však
prozradí teprve samotné zápasy.
Rozhodně se na našem týmu

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

intenzivní hokej s rychlým střídáním,
nebo nám zbudou jen tři lajny a taktiku bude potřeba trochu překopat.“
yy Nejdřív dlouhatánská pauza,
teď tři duely v pěti dnech, a navíc
restart s favorizovaným Kladnem.
To bude velice náročné, ne?
„Že pokračování soutěže začínáme
zrovna proti Kladnu, nevidím jako
nějakou nepříjemnou překážku.
Mají sice hvězdu v Plekym (Tomáši
Plekancovi – pozn.red.), ale jinak si nemyslím, že by jejich současný kádr byl
extra odlišný od našeho. Samozřejmě
jsou bráni jako jedni z favoritů soutěže a papírově silný celek s kvalitními
hráči, tím větší motivaci i chuť na ně
ovšem můžeme mít. Každopádně
nažhavení je potřeba mít do každého
utkání bez ohledu na konkrétního
soupeře, všechny jednotlivé zápasy
budou za momentální situace těžké.
Zvlášť když půjdou rychle za sebou.“
yy Jak se s mimořádným obdobím
vyrovnáváte vy osobně?
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Magistrát otevřel dotační programy. „Počítáme s krácením,“ shodují se kluby
PROSTĚJOV Důležité termíny teď ke konci roku nastaly pro
kluby. Důvod je jasný, žádosti o dotace putují na kraj a také
město Prostějov. To letos vypsalo hned čtyři dotační programy.
Do třetího z nich přitom magistrát přijímá žádosti od 1. prosince. Jedná se o celoroční sportovní činnost. Magistrát opět
poskytne klubům i jednotlivcům miliony, je ale otázka, zda se
nebudou muset sportovci z důvodu koronaviru uskromnit.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ,
Jan FREHAR
O dotace už mohly dříve žádat profesionální kluby. Třeba prostějovští fotbalisté. „V podstatně se tam nic nezměnilo.
Město jsme žádali pouze o částku na
celoroční činnost mužů a veškeré mládeže na příští rok. Suma, kterou jsme
požadovali, zůstala stejná jako v mi-

nulém roce, tam se nezměnilo nic. Co
mám zatím zprávy, asi to bude částka
o nějakých patnáct procent nižší, než
byla v letošním roce, z ekonomického
pohledu by to pro nás nebyla zase až
tak velká suma, která by měla znamenat
velký problém,“ uvedl sekretář klubu
1.SK Prostějov Ivan Polák. Druholigový
oddíl patří trvale spolu s tenisty, volejbalistkami nebo hokejisty k největším příjemcům dotací ve městě.
Mezi žadateli je rovněž BCM Orli
Prostějov. „Žádali jsme zhruba o tutéž
částku jako obvykle,“ uvedl jednatel
klubu Michal Müller. Klub ale přišel
o část tréninků, nemusel tedy platit

tolik za nájemné na sportovištích?
„U malých dětí ano, tam tréninky odpadly. Dáváme však speciální přípravu
hráčům, kteří jsou třeba nyní v reprezentaci. Navíc jsme rozšířili činnost
o regenerační fázi na bazénu školy
v ulici Dr. Horáka. Došly také sady
dresů,“ vysvětlil výdaje basketbalové
mládeže předseda spolku.
Nyní už pomalu přichází čas i na program 3. V něm mohou od 1. prosince
žádat kluby o více než 50 tisíc korun
na celoroční sportovní činnost. Podmínkou je ovšem finanční spoluúčast.
Mezi tuto třetí skupinu oddílů patří
třeba nohejbalisté. „Na rok 2021 budeme Prostějov o dotaci teprve žádat.
A to v průběhu prosince,“ uvedl Richard
Beneš, který ovšem hovoří za celý TJ
Sokol I Prostějov. Oddíl už ale žádal
Olomoucký kraj. „Žádali jsme na svou
činnost celkem 360 tisíc korun, stejně
jako v předcházejícím roce. Přidělená
podpora kraje, která je vždy značně
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PROSTĚJOV Téma dotací
sportovních klubů z veřejných
peněz, jež rozvířila uplynulá
jednání na půdě statutárního
města Prostějova i Olomouckého kraje, nenechalo chladným
Richarda Beneše – člena městské Sportovní komise a vůdčí
osobnost nohejbalového oddílu
TJ Sokol I Prostějov.
„V poslední době jak v Olomouckém kraji, tak i na zastupitelstvu města Prostějova kritizují
členové opozice marketingové
smlouvy profesionálních sportovních oddílů. Dokonce tam zaznívají důvody, že v době epidemie
a ekonomických problémů kraje
i města je nutné finančními prostředky šetřit, že marketingové
smlouvy obcházejí dotační podmínky a nahrávají velké peníze

klubům. Jsem sice jednatelem
a trenérem ligového, nicméně
amatérského nohejbalového oddílu a mohl bych těmto klubům
možnosti uzavírání marketinkových smluv závidět, ale nečiním
tak. Jako sportovec jsem si vědom
právě složitosti této doby a problémů, s nimiž se profesionální kluby
potkávají. Není to jen nutné testování hráčů, ale i poněkud chladnější přístup partnerů a sponzorů
v době koronavirové epidemie,“
upozorňuje Richard Beneš.
„Osobně právě z těchto důvodů
plně podporuji uzavírání marketingových smluv. A myslím si, že
je nutné v tomto směru hledat
společné shody s městem nebo
krajem, jakým způsobem je propagovat a tohle dávat i do podmínek uvedených smluv. Nemůže to

být jen vylepení jednoho loga na
stadionu nebo krátká informace
v rozhlase ve sportovním objektu.
Marketingové smlouvy s profesionálními kluby se dle mého názoru uzavírají i ve většině dalších
měst České republiky, neboť bez
této podpory se kluby opravdu
neobejdou. Navíc musíme mít na
mysli, že prostředky směřují i do
mládeže a nemusím zde určitě
vysvětlovat důležitost sportování
této věkové kategorie. Na závěr
mého názoru mi připadá skutečně velmi nemorální a nelidské, že
v době, kdy o svůj život bojuje jeden z našich velkých sportovních
bossů Miroslav Černošek, který
pro sport v Prostějově tolik vykonal, se řeší na zastupitelstvu právě
tyto problémy...,“ uzavřel Beneš
své tiskové prohlášení.
(son)
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zkrácena dle možností kraje a slouží
pro činnost celé jednoty, což jsou oddíly nohejbalu, zápasu, juda, volejbalu
a všestrannosti a rozdělení na jednotlivé
složky provádí výbor,“ dodává Beneš.
Pozadu nezůstává ani Lukostřelba
Prostějov. Klub bude dokonce žádat
dotací hned několik. „Chystáme se
na celoroční sportovní činnost, dále
pokud bude možnost, tak i investiční
dotaci na budovu sociálního zázemí.
A pokud se zadaří, tak i na pořadatelství MČR, jehož finále bychom chtěli
uspořádat na prostějovském náměstí,“

uvádí předsedkyně Lukostřelby Prostějov Magda Robová. Celkově pak
platí, že ať už kluby žádaly, nebo žádají
o peníze v kterémkoli z programů, tak
vesměs o stejné částky jako obvykle.
Je ale otázkou, zda je obdrží rovněž ve
stejné výši. Hlavním důvodem krácení financí je koronavirus. „Pandemie
určitě ovlivnila také sportovní dotace
v rozpočtu. Už v září jsme na zastupitelstvu schválili, že program sportování pro dospělé i mládež se bude
schvalovat už nyní v prosinci na zastupitelstvu. Tam se také schválila už

alokovaná částka devatenáct a půl milionu. Jde o patnáctiprocentní snížení
než v letošním roce. Ta částka je však
nižší v celkovém balíku. Neznamená
to tedy, že každý klub má automaticky
o patnáct procent méně. Někdo může
mít třeba pouze o pět či deset, větší
kluby zase o dvacet. Vše je ale zatím
pouze navrženo radou. Je to návrh
ze sportovní komise, který schválila
rada. Ještě to musí také schválit zastupitelstvo,“ prozradil primátor města
Prostějova František Jura, že finální
podoba stále není stoprocentní.
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Uvolnění zákazů umožní sportovat
Některé kluby s návratem tréninků váhají
PROSTĚJOV Přišel den, na který
čekala velká většina sportovců, vláda
ČR poslala zemi do úrovně PES 3.
Což znamená, že nově by mělo být
povolené trénování s větším počtem
osob i amatérským týmům, a navíc
by nově měly i amatérské týmy znovu nastoupit do soutěží. Rozvolnění
však provází nejasnosti. Podle dosavadních informací by totiž amatérští
sportovci měli mít ve vnitřních prostorách roušky, rovněž není úplně
jasné, kolik lidí vlastně může chodit
na tréninky. U soutěží se pak samy
svazy rozhodnou, kdy a jestli vůbec
letos budou pokračovat.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ,
Jan FREHAR

„Jsme určitě rádi, že se můžeme vrátit k tréninkovým jednotkám. Hráči
doteď plnili pouze individuální plány a už je opravdu potřebujeme
zase vidět na hřišti. Doba je těžká,
takže si netroufám říct, zda už tato
situace vydrží, ale byli bychom za to
nesmírně rádi,“ řekl Večerníku
šéftrenér dorostu a hlavní kouč „devatenáctky“ 1.SK Prostějov Tomáš
Gross.
Pro mnoho týmů zatím nepřišlo
rozvolněním nic nového. „Úplně
jsem to ještě neviděl. Ale třeba případná možnost trénovat jen v deseti lidech a s rouškami. Nedovedu si
představit, že by měl někdo takto na
tréninku hodinu fungovat,“ kroutí
hlavou jeden z hokejových mládežnických trenérů SK Prostějov 1913
Filip Smejkal. Nejasno mají zatím
v BCM Prostějov.
„Uvidíme, jak se k tomu postavíme. Musíme se spojit s trenéry a se
správci sportovišť. Teprve pak to

vyhodnotíme,“ uvádí předseda klubu basketbalistů Michal Müller.
Nejasnosti ohledně novinek připustil také jeho protějšek ze ženského
basketbalového týmu SK K2 Prostějov. „Doufám, že se dostaneme
aspoň ke tréninkům. Vše závisí na
tom, co se dozvíme od vyšších orgánů v rámci sportu, vláda totiž detaily
moc neřeší,“ uvádí předseda Bohdan
Hnízdil.
O tom, co bude dál, se rovněž začínají radit ve florbalovém klubu
SK K2 Prostějov. „Všechno je zatím
hodně čerstvé. Co se týče návratu ke
tréninkům, tam bude záležet především na provozních hal, zítra s nimi
mám nějaké jednání, ale myslím si,
že zatím ani oni nebudou vědět, jak
to teď vše bude probíhat. Já se hodně
děsím toho, abychom zase netrénovali týden dva, a pak zase nebyli dva
měsíce zavření,“ přidal svůj pohled
sportovní ředitel Radek Pařenica.
Korfbalisté pak vsadili v současné

nejisté situaci na vyčkávání. „Počkáme si na vyjádření Národní sportovní asociace. Jsme týmový sport a případná omezení počtu lidí jsou pro
nás hodně limitující,“ konstatoval
předseda prostějovských korfbalistů
Jan Minařík.
Některé kluby přitom už aspoň
v omezené míře trénují, do akce
tak šli třeba žáci florbalistů FBC
Playmakers Prostějov nebo děti házenkářského Centra Haná. Trénují
už rovněž fotbalisté Kostelce na
Hané. „Chtěl jsem, aby se mužstvo
dostalo k fotbalu ještě během letošního roku, a jsem rád, že se můžeme
alespoň vrátit k tréninku. Půjde ale
hlavně o to, aby si kluci zahráli fotbálek a udělali si po té pauze radost.
Budeme chodit každou středu a devatenáctého v sobotu by nás mělo
čekat ukončení letošní sezóny, takže
tam se ještě na hřišti pobavíme,“ říká
trenér FC Kostelec na Hané Lubomír Keluc.
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Někteří trenéři a funkcionáři klubů
z Prostějovska už vyjádřili rovněž
obavy, že se koronavirové uzávěry
zase brzy vrátí. Třeba florbalisté
a dále fotbalisté 1.SK Prostějov
hlavně doufají, že už se situace opakovat nebude. „Hlavně ať už se ta situace opravdu uklidní,“ řekl Tomáš

Gross. Nyní ale také, kromě obavy
z návratu restrikcí, přichází možnost návratu soutěží. Restart by ale
někteří neradi uspěchali. „Co jsem
zaslechl, u nás by to mělo být deset
dnů a pak až zápasy. Hned zápasy
bez tréninků, to je tak o zranění,“ ví
Bohdan Hnízdil.

