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PROSTĚJOVSKOTohle by nechtěl zažít vůbec nikdo! Dnešní koronavirová doba však podobných příběhů drásajících nervy přináší až příliš mnoho. Jana Přidálková se společně se
sestrou musela zhruba tři týdny starat o svého tatínka, který se nakazil nemocí covid-19. K
tomu se přidružila celá řada zdravotních komplikací. Zjistit, co přesně bylo jejich příčinou,
však bylo prakticky nemožné, podrobnější vyšetření muže opakovaně upadajícího do
těžkého bezvědomí se rodině ani přes veškerou snahu nedařilo zajistit. To samé platilo
pro soustavnější zdravotnickou péči. „Dělaly jsme doma doktory, přitom nevěděly, zda
mu tím spíš neubližujeme. Dlouhé stavy bezvědomí se střídaly se záchvaty, při nichž jsme
si absolutně nevěděly rady,“ zavzpomínala na neuvěřitelně vypjaté životní situace Jana
Přidálková.

rubriky
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Se „špièkou“ se nic neudìlá
Prostějov (mik) – Ucpaný velký rondel
v Plumlovské ulici a fronta vozidel k další kruhové křižovatce u nemocnice. To
je každodenní obrázek mezi patnáctou
až šestnáctou hodinou odpolední. „Je
to tady každý den, to jsme pěkně Zdravé město,“ napsala ironicky na městské webové stránky Anna Boháčková
z Prostějova. „Intenzita dopravy a počet vozidel projíždějících Prostějovem
v uvedenou dobu jsou skutečně velkým
problémem. Jde ale o dopravní špičku,
takže s tímto problémem nic v tuto
chvíli neuděláme, musíme s ním počítat. Snad brzy pomůže severní obchvat,
který se teď staví,“ míní Anna Kajlíková,
mluvčí prostějovského magistrátu.

www.vecernikpv.cz
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Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Nejen zavřené památky, totéž se dá říct o zoologických zahradách, řadě obchodů, nebo dokonce o některých parcích. Ne každý si z toho ale něco dělá. Třeba v širokém okolí Prostějova turisté nedávno doslova zaútočili
na mnohé pamětihodnosti nebo přírodní zajímavosti. Jak
se přitom ukazuje, někde už opravdu nevědí, jak si s návaly
lidí poradit a tak sáhli k poněkud drastickým metodám. Své
o tom vědí na Cimburku, který se nachází ve Chřibech, jen
pár kilometrů jižně od hranic Prostějovska. Tam objevili, jak
varovat hned před dvěma skutečnostmi, a sice nezodpovědně pojatou jízdou na kole a porušováním (nejen) koronavirových zákazů. No, jestli nezabere tohle, tak už nic...

Vzpomínka na zlaté èasy
Prostějov (mik) – Staré a polorozpadlé
budovy za místním nádražím jsou už
srovnány se zemí, přesto na tomto místě
Večerník přistihl stát dva bezdomovce.
„Zašli jsme si sem, abychom zavzpomínali na staré dobré časy. V jednom
z domů jste strávili deset let života,“ podotkl jeden z mužů. Tak vzpomínejte...

Lidl dnes otevírá
Prostějov (mik) – Po více než půl
roku trvající výstavbě otevírá právě dnes
v pondělí 7. prosince společnost Lidl
svoji novou prodejnu v Anenské ulici,
která vznikla na místě původní a zákazníkům přinese modernější prostory, díky
kterým bude nakupování komfortnější.
„V pořadí druhá prodejna Lidl ve městě
zaujme moderním architektonickým
pojetím, nově uspořádaným vstupním
zádveřím i vzdušným a velkoryse pojatým vnitřním prostorem s dostatkem
denního světla,“ slibuje David Šíma,
mluvčí společnosti Lidl Česká republika. „Modernizací prošlo také parkoviště,
které nabídne rozšířená parkovací stání
o šířce 2,70 metru pro více než 130 aut.
Pro větší komfort je parkoviště současně
vybaveno závorovým systémem, aby
zákazníci měli k dispozici vždy dostatek
parkovacích míst,“ dodal Šíma.

Foto: internet

Agentura
Je to každoroční stejná písnička. Po
silvestrovských či novoročních oslavách
zbyde na náměstí a všude okolo neskutečný binec. Poházené petardy, upotřebený toaletní papír, rozbité sklo. A do
toho všeho pohozené injekční stříkačky,
obaly od prezervativů a tak všelijak
podobně. Pokaždé hned prvního ledna
vyjely stroje technických služeb do akce
a všechen nepořádek byl během několika hodin uklizen. To už ale neplatí!
„Rozhodli jsme se v radě města již neobjednávat u technických služeb na

„7 dnù Veèerníku v kostce“
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•• Pondělí ••
Zloděj a sluneční elektrárna.. Jiří Wolker napsal povídku O milionáři,
který ukradl slunce. Pojednává o bohatém muži, který se styděl za svoji
kožní chorobu a chtěl k její léčbě využít všechnu sílu slunce. To jej však
nakonec spálilo na uhel. Na začátku týdne zloděj neřádil na obloze, ale
u sluneční elektrárny ve Vřesovicích. Milionářem pravděpodobně nebyl...
•• Úterý ••
Raketa na startu. Hokejové Kladno čeká zásadní vzestup. Nedávno totiž
jako hlavního partnera získalo významný obchodní řetězec. Rytíři díky tomu
patří k hlavním aspirantům na postup do extraligy. Ještě než se síla peněz
mohla naplno projevit na ledě, podařilo se prostějovským Jestřábům urvat
v souboji s nimi bod za domácí prohru 4:5 v prodloužení. Šlo o první zápas
po dvouměsíční pauze způsobené opatřeními proti koronaviru.
•• Středa••
Hledání náhradního termínu. Druhý prosincový den měl sál prostějovského divadla rozeznít koncert dua La Búsqueda nazvaný Hledání. Jenže vystoupení klasického kytaristy a mezzosopranistky se stejně jako mnohá další muselo vyrovnat s hledáním náhradního termínu. V tomto případě byl stanoven na
18. ledna 2021.
•• Čtvrtek ••
Krása v divadle. Krásné je, když něco někam zapadne. To se podařilo
v případě podařené nové vitráže, která se nově objevila ve vestibulu prostějovského divadla.
•• Pátek ••
Zrádná barborka. Na životě není nejhorší, pokud se vám nesplní všechna přání. Mnohem horší, je pokud se vám splní... Na svátek svaté Barbory bychom
dle dávného zvyku měli brzy ráno vyrazit ke stromu třešně, jemuž je alespoň
deset let, a uříznout si z něj větvičku, které se říká „barborka“. Tomu, komu
barborka vykvete na Štědrý den, tomu se následující rok mají splnit všechna
přání...
•• Sobota ••
Peklo bez hranic. Říká se, že ve dvou se jde i do pekla radostněji. Pěknou
vycházku po stezce vedoucí lesoparkem Hloučela připravili ve spolupráci
s městem lidé z fitcentra TRX bez hranic. Svoji mikulášskou stezku s plněním úkolů pro malé i velké nazvali vtipně Peklo bez hranic.
•• Neděle ••
Svátek štědrosti. Člověk by nikdy neměl brát víc, než dává... Svojí štědrostí
k potřebným, ale také jako ochránce nespravedlivě obviněných proslul svatý
Mikuláš, který se též měl zasazovat o spravedlivý přístup k cizincům. Takových lidí určitě není nikdy dost a je tedy dobře, že si jeho svátek stále připomínáme. Jen škoda, že většina z nás už ani neví proč.

1RYRURÿQtELQHFVHXæXNOt]HWQHEXGH
1. ledna úklid města. Jednak musíme
šetřit a jednak už odmítáme uklízet
svinčík po druhých! Každoročně bylo
po novoročních oslavách uklizeno z náměstí a dalších prostějovských lokalit
na sto tun bordelu, ten nyní ale zůstane
tam, kde je. Nechť se v něm všichni ti,
co ho způsobí, třeba utopí,“ nebere si
servítky první náměstek primátora Jiří
Nikamnepospíchal, který je na radnici
zodpovědný za binec, svrab a neštovice
v Prostějově.
V praxi to bude znamenat, že zhruba
sto tun nepořádku opravdu zůstane
na silnicích, chodnících nebo v parcích.
„Bohužel musím konstatovat, že Prostějované si nic jiného nezaslouží. Pokud
někdo udělá během Silvestra bordel,

KRIMI
Ü½NGJ

Policisté od začátku minulého týdne vyšetřují hned dva případy vloupání a krádeží se shodnou škodou
dvaceti tisíc korun. Utrpěl ji majitel
rodinného domu ve Stražisku i fotovoltaická elektrárna ve Vřesovicích.


V prvním případě zloděj vypáčil dveře domu a ukradl čtyři obrazy. V tom
druhém pak zatím neznámý poberta
vzal osm kamer s příslušenstvím. Ve
Stražisku se pak ještě pachatel vloupal do skladu nářadí, tam už ovšem
nenašel nic, co by stálo za odcizení.
Oběma zlodějům v době nouzového
stavu hrozí až osmiletý kriminál.

nemůže čekat, že se město zachová jako
služka či jiný uklízecí pohunek. To už
od nás nemůže nikdo chtít. Nedělám si
iluze, že toto upozornění si někdo vezme k srdci a nebude dělat nepořádek.
Pak ať si ale každý Prostějovan uvědomí, že v nánosu bordelu bude chodit celé
dva roky. Velký úklid města plánujeme
až před komunálními volbami na podzim roku 2022,“ uvědomil veřejnost
primátor města Francimór Kopačka.
Jak záhy ubezpečil, on sám si taky určitě na náměstí odhodí několik petard,
všechny ovšem sebere a vyhodí na zahradu svého souseda.
Jak ale Agentura Hóser zjistila, na
základě tohoto prohlášení vedoucích
představitelů města se už nyní vytvářejí

skupiny brigádníků z řad opozičních
zastupitelů, kteří chtějí mít Prostějov
čistý. „Chceme ukázat vládnoucí koalici, že nepořádek ve městě jde uklidit
i bez vynaložení finančních prostředku
z kapes daňových poplatníků. Je nás
dost, kdo se prvního ledna do úklidu
pustí a zcela zadarmo. Ušetřené peníze
se tak budou moci věnovat třeba Národnímu sportovnímu centru,“ sdělil
Jan Nicnevrátil, lídr opozičního hnutí
Nic se v Prostějově nezmění.
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.

SAMUEL ŠŤUKA
se narodil 11. prosince 2004 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 28. listopadu 2020. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 15 do 16 let, měří mezi
165 až 170 centimetry, má hubenou postavu,
hnědozelené oči a hnědé rovné vlasy.

Pondělí 7. prosince 2020

rubriky
Večerníku
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Pomalu se vrací život. Po čtvrtečním rozvolnění tvrdých protiepidemických opatření se i do Prostějova
pomalu vrací život. Přeplněné obchody sice nejsou zrovna pozitivním
faktorem, ale sportovci mají z rozvolnění radost. S omezeným provozem
jsou otevřeny lázně, fotbalový i zimní
stadion a otevřela i fitcentra či posilovny. Až na ty roušky teda...
CO NÁS UDIVILO…
Domovní správa bez šaten. Výstavba
hokejových šaten pro mládež na zimním stadionu v Prostějově se pomalu
chýlí ke konci, ale už teď je jasné, že je
v budoucnu nemůže spravovat Domovní správa Prostějov, jak je u podobných zařízení zvykem. Jedná se totiž
o kapitálovou společnost, což by bylo
v rozporu s dotační podmínkou.
.
ZACHYTILI JSME

95,94

Nepříliš příznivou zprávu přináší
společnost Moravská vodárenská.
V Prostějově se příští rok bude
za vodné a stočné platit celkem
i s DPH 95,94 koruny. Je to bezmála o devět korun víc než letos!
ZAUJAL NÁS...

PETR MARÁK

(QVQCTEJKX2/CT¾MC

Pětačtyřicetiletý Prostějovan získal
letošní cenu Michala Velíška, kterou od roku 2006 uděluje Nadace
ADRA a TV Nova, za záchranu
života osmiletého chlapce, pod nímž
se v Otaslavicích nečekaně prolomil
poklop hluboké žumpy.
V minulém vydání došlo v této
rubrice při grafickém zpracování
strany k chybnému uveřejnění textu, za což se redakce Večerníku naší
osobnosti i čtenářům omlouvá.
ZASLECHLI JSME…

„TAK ABY TEĎ
JEŠTĚ VŮBEC
NĚKDO DORAZIL!“
Ochránci přírody pořádají po koronavirové „pauze“ první dvě akce
a šéfka Regionálního sdružení IRIS
Eva Zatloukalová má mírné obavy.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

5/2 °C

Ambrož a Benjamín
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6/2 °C
Květoslava

Støeda

6/2 °C

Ètvrtek

6/2 °C

Pátek

5/2 °C

Sobota

4/0 °C

Nedìle

4/0 °C

Vratislav

REDAKCE
V PLNÉM
PROVOZU
Předplatné levněji!
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RADEK DOČKAL
se narodil 13. září 1991 a trvalé bydliště má
hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného
vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 1. prosince 2020. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 29 do 30 let, měří okolo
168 centimetrů, má hubenou až střední postavu, modré oči a plavé blond rovné vlasy.

Julie
Dana
Simona

Lucie
Zdroj: meteocentrum.cz
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PROSTĚJOV
Úspěch
se
v Prostějově nenosí a ten
politický obzvláště ne! Náměstkyně
prostějovského
primátora Milada Sokolová
dostala po krajských volbách
na hejtmanství na starost ces-

3

zpravodajství

www.vecernikpv.cz
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tovní ruch, který bude řídit
z pozice uvolněné zastupitelky.
Hned na to se ovšem na sociálních sítích objevily závistivé komentáře, které Miladě Sokolové
vyčítají obě významné funkce
a hlavně – dva platy... Hned po

zvolení do krajské funkce však
Sokolová avizovala, že bude souběh obou pozic řešit, jakmile se
v nové situaci rozkouká. A jak se
Večerník na sklonku minulého
týdne dozvěděl, tak se i stalo!
>>>dokončení na straně 13
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PROSTĚJOV Hustý dým valící se
minulý čtvrtek ráno ze spalovny odpadu v Kralickém háji v Prostějově
vyděsil všechny, kteří jej byť jen z dálky zpozorovali. Spalovnu zachvátil
požár poté, co hořely uskladněné
piliny, ale také komunální odpad.
Hasiči ale naštěstí hrozící nebezpečí
odvrátili rychlým zásahem a nemuselo tak dojít k evakuaci obyvatel.
„Ve čtvrtek 3. prosince dopoledne
jsme vyjížděli k požáru ve spalovně
v Prostějově. Příčinu nyní vyšetřujeme, předběžná škoda na konstrukci

skladovací haly, v níž hořely dřevěné
piliny a komunální odpad, je odhadnuta na tři sta padesát tisíc korun.
Díky včasnému zásahu jsme požár
rychle lokalizovali. Následně jsme
ohořelý materiál rozhrnuli a prolili
vodou, čímž jsme požár zlikvidovali
a zároveň tak eliminovali jakoukoli
možnost ohrožení obyvatel města,“
sdělila Večerníku Lucie Balážová,
tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Jak
dodala, na místě byli i pracovníci České inspekce životního prostředí.

Hustý kouř při požáru ve spalovně dával tušit, že pro lidi vyskytující se v okolí
mohou zplodiny z hořícího odpadu
znamenat určité ohrožení. To však ještě
ve čtvrtek odpoledne vyvrátilo oddělení
krizového řízení Magistrátu města Prostějova. „Na základě informace od Hasičského záchranného sboru Magistrát
města Prostějova oznamuje, že v důsledku již uhašeného požáru komunálního
odpadu v objektu spalovny odpadů nehrozí občanům města Prostějova žádné
nebezpečí,“ sdělil Adolf Labák, vedoucí
zmíněného oddělení.
(mik)
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Podnikatel Benýšek
çLYtKUR]EXERXUiQt
mìsto se od nìj

GLVWDQFXMH

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Začátkem září tohoto roku rozptýlil primátor města František Jura obavy všech Prostějovanů,
když na jednání zastupitelstva informoval o dohodě se Správou železnic. Majitel výpravní budovy místního nádraží se podle něj zavázal nemovitost nebourat, ale naopak ji na své náklady zrekonstruovat.
Jenže ohledně osudu místního nádraží se v posledních dnech znovu rozhořely emoce. Podnikatel Richard
Benýšek totiž na svém facebookovém profilu jednak zveřejnil zájem budovu nádraží odkoupit a opravit,
k tomu navíc přinesl„zaručenou“ zprávu o tom, že Správa železnic je rozhodnuta nemovitost zbourat...

VÍCE ČTĚTE
NA STRANĚ 13

,CM¾LGUMWVGéPQUVQFCNwÊOQUWFWDWFQX[OÊUVPÊJQP¾
FTCåÊ"7TéKV÷UGQP÷OFQ\XÊOGXÊEGX×VGTÚPCLGFP¾PÊ
RTQUV÷LQXUMÆJQ\CUVWRKVGNUVXC (QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
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Od poloviny minulého týdne oživuje náměstí T. G. Masaryka tradiční
jarmark. Letošní adventní program
bohužel významně poznamená pandemická situace, ale město se snaží
zachovat a udržet, co je možné. Jsme
si vědomi, že letos do centra Prostějova
dorazí méně lidí než v předcházejících
letech. V minulých dnech jsme na to zareagovali a vyšli vstříc provozovatelům
Foto: Michal Kadlec
stánků. Ti buď zaplatí nižší nájem, než
předpokládali, nebo jim ho podle charakteru prodávaného zboží odpustíme
úplně. Přeji nám všem, abychom se
při zachování všech pravidel mohli co
nejvíce radovat z předvánočního času,
našli si alespoň pár chvil na své blízké
PROSTĚJOV Méně stánků i vánočních atrakcí než v předešlých letech, ovšem i tak mezi a užili si slavnostní náladu, která je
Prostějovany převládá nadšení. Uplynulý čtvrtek byl na prostějovském náměstí T.
s tímto obdobím spojena. Věřím, že za
rok už si budeme užívat adventu tak,
G. Masaryka oficiálně zahájen vánoční jarmark. Kvůli covidu-19 hodně omezený, ale
2À=?ßNíNHí? jak jsme zvyklí.
je. A uplynulý víkend už se tak v centru města nesl v duchu adventu. A na náměstí H;MNL;

20120211836

QiPěVWtSURYRQěO\
QiPěVWt
SURYRQěO\LNOREiV\
LNOREiV\
se prodávají i klobásy a další masné speciality včetně těch zabijačkových! Akorát na
punč si budeme muset nechat zajít chuť...
(mik)
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STÍNY MINULOSTI
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1DEH]RKOHGQpőLGLĀH Kruh se uzavøel. 2EĘġIHåiND+XEHUWD
VHYUiWLODGRPĢ

Y0RVWNRYLFtFK

QLFQH]DEUDOR
.KDWwG/KMWNGPMQX¾XG\FGOQNQXCPÆOFQO÷LGJQåQRTCXWUKPGOQJNCFQXQNKV
åKNCCåFQNGVQwPÊJQNÆVC
Foto: Martin Zaoral

ĄKFKéKO¾NQHTGMXGPVQXCPQWUKNPKEÊFQPÊåRNCVKN\¾MC\XLG\FWRTQLÊåF÷NKRQ
EGNQWFQDWW\CXÊTM[RNCVÊEÊQFéGTXPCCåFQRTQUKPEG Foto: Martin Zaoral

MOSTKOVICE S některými
lidmi prostě nic nenaděláte…
Už od začátku června byla uzavřena hlavní silnice v Mostkovicích, důvodem byla demolice
starého a následná výstavba nového mostu. Neukáznění řidiči
objížděli uzavírku přes zdejší
dosud klidné uličky. Na jejich
chování Večerník opakovaně
upozorňoval, přesto se dle místních situace příliš nezlepšila.
Úzká ulice Generála Kraváka v
Mostkovicích vede kolem říčky
Hloučely od občerstvení U Čápa
k obecnímu úřadu. Za normálních
okolností je jednosměrná, kromě

Napsáno
SĊHG

6. 12. 2010

lidí, jež tu bydlí, sem nikdo nemá
potřebu vjet. Souběžně s ní totiž
vede průtah obcí. Ten byl však
kvůli rekonstrukci mostu již od
června uzavřen. Přestože na tento
fakt upozorňovala celá řada značek, mnozí řidiči je nerespektovali a uzavírku ulicí objížděli. Tím
dlouhodobě ohrožovali místní
děti zvyklé hrát si přímo na ulici a
jezdit tu na kole či na kolečkových
bruslích.
Dle místních bylo jediným možným řešením zvýšení frekvence
policejních kontrol tak, aby řidiči
dostali šanci se z pokut poučit. To
se však dle místních nepodařilo.

„Bohužel nepomohly ani mé urgence u plumlovských policistů.
S řidiči projíždějícími zákazem
vjezdu jsem se potkávala i koncem
listopadu. Když jsem je na kole míjela, tak občas vjeli i na chodník.
Byli zřejmě natolik ‚ohleduplní‘,
že mě nechtěli ohrozit,“ potvrdila
Magdalena Paňáková z Mostkovic, která Večerník na celou situaci
upozornila.
Situace se vyřešila až s otevřením
nového mostu. K tomu mělo původně dojít v závěru listopadu,
termín konce uzavírky byl následně posunut na středu 9. prosince.
(mls)

PLUMLOV Velký příběh lásky
a zrady je definitivně u konce! Trval dlouhých šest let a přinesl neobyčejné množství zvratů a malých
i velkých lidských tragédií. Tou
nepochybně největší byla sebevražda celoživotního sňatkového
podvodníka Miroslava Janiše,
kterou spáchal před čtyřmi lety ve
svých nedožitých šedesáti letech.
Do domu v Plumlově, jež před
zoufalým činem totálně zdemoloval, se loni vrátila jedna z jeho
posledních obětí Libuše Mikulenková. Přečkala v něm zimu a letos
v létě se zhrzené dámě podařilo
nemovitost prodat. Díky tomu se
mohla vrátit domů do Rožnova
pod Radhoštěm, který právě kvůli
fešákovi před šesti lety opustila.
Z růžových nadějí a dramatických
událostí tak zbývá už jen dlouhý
STÍN MINULOSTI…
Miroslav Janiš alias fešák Hubert
ženy podváděl téměř celý život.
Vůbec poprvé za to byl prostějovským soudem odsouzen teprve před
osmi lety. Dva roky nato si Janiš na

Valašsku vyhlédl Libuši Mikulenkovou. Přestože Večerník tuto ženu
již tehdy upozorňoval, že sňatkový
podvodník z ní možná udělá bezdomovkyni, Mikulenková varování
nedbala.
A zaslepena láskou se nastěhovala
k Janišovi do Plumlova a více jak
milion korun, který měla z prodeje
bytu, mu předala. On na ni po nejrůznějších peripetiích nakonec převedl polovinu opraveného domu.
Zbytek peněz jí však nikdy nevyplatil. Navíc si do domu vodil další
a další ženy, s nimiž se seznamoval
na inzerát, nezřízeně pil a vyhrožoval ženě smrtí.
Vše skončilo soudem, který Miroslava Janiše poslal na 6,5 roku do
vězení. Tomu se však fatálním způsobem vyhnul, když den po termínu nástupu výkonu trestu spáchal
v Mělníku sebevraždu. Ještě předtím
boural pod vlivem alkoholu a totálně zdemoloval vnitřek plumlovského domu, ve kterém vytrhal podlahy
i obložení, porozbíjel okna a odvezl
z něj veškeré vybavení.

„Doma je doma“

Po Janišově smrti se Libuše Mikulenková z baráku odstěhovala.
Zhruba po roce přebývání po známých se do poničené nemovitosti opět vrátila. „Přes zimu jsem si
topila elektrickým přímotopem
a koupala se u sousedky. Větší opravy domu jsem si ze svého důchodu
nemohla dovolit,“ ohlédla se za
prožitou zimou Mikulenková, která se na jaře seznámila s prostějovským realitním makléřem, jenž od
ní dům odkoupil. „Podařilo se ho
prodat desátého července. Za svoji
půlku jsem dostala 250 tisíc korun,
za tu Janišovu prý bylo vyplaceno
dalších 126 tisíc. I tyto peníze bych
v rámci náhrady způsobené škody
měla dostat, čekám na ně, ale zatím
jsem z nich neviděla ani korunu.
Vše se zaseklo někde na soudě,“
nastínila nešťastná žena, která si po
přespávání po známých konečně
v Rožnově pod Radhoštěm koupila
garsonku. „Všude dobře, doma nejlíp,“ uzavřela celý svůj příběh Libuše Mikulenková.
(mls)

8ÚUVCXDCE[MNQUVG\M[FQäGwQXC"V nedohlednu!
Už v loňském roce 2009 město úspěšně dokončilo další cyklostezku podél celé Brněnské ulice až
za úroveň městského hřbitova. Původně ovšem
měla stezka pro cyklisty vést až do Žešova, z tohoto plánu ale sešlo kvůli neakceptovatelným
nárokům majitelů pozemků z řad zahrádkářů.
Ti za pár metrů potřebných parcel u silnice na
kopci k Žešovu požadovali nekřesťanské peníze.
„Bohužel zahrádkáři z místní kolonie nebyli schopni
se dohodnout. Město má však už vyprojektováno
náhradní řešení s cyklostezkou přímo u silnice tak,
aby se dotčené pozemky obešly. Všechno je ale o penězích, dotažení cyklostezky až do Žešova by stálo

zhruba 10 milionů korun. Pokud by se na projekt
podařilo získat dotaci, radnice by do toho šla. Jinak
ale máme v současnosti jiné plány. Je tady spousta
dalších cyklostezek, které bychom chtěli v Prostějově vybudovat a další propojit. Navíc v roce
2012 se předpokládá, že bude opět zprovozněna
plumlovská přehrada a tak mám pocit, že město
dá přednost výstavbě cyklostezky podél Hloučely
směrem na Mostkovice. Stezka pro cyklisty do
Žešova se tak zřejmě odloží. Škoda. Nebýt odmítavých postojů zahrádkářů, už mohla být dávno
hotova,“ sdělil Večerníku Zdeněk Peichl, prostějovský radní a předseda dopravní komise města.

$.78/1«.20(17ą9(é(51«.8
Cyklostezka do Žešova by byla možná i námětem na román. Kdyby majitelé pozemků v zahrádkářské kolonii na žešovském kopci tolik
netrucovali, mohla být komunikace pro cyklisty až do samého středu Žešova prodloužena už
v roce 2011. Místo toho se magistrát s majiteli
dohadoval dalších sedm let, než stavbaři mohli
pokračovat, a to ještě za okolností, kdy stezku
museli „prokličkovat“ mezi pozemky, které lidé
radnici prostě neprodali. A pak do všeho toho

zlého začala trucovat i církev, která zase chtěla
nehorázné peníze za kus pole v samé blízkosti
této příměstské části. Dnes už je ale vše zdárně
dokončeno a tak Žešované nemusejí jezdit na
kole po frekventované silnici a rovněž chodci
jsou nyní v bezpečí. Navíc se během posledních
let podařilo ve městě vybudovat další kilometry
cyklostezek, včetně té kýžené okolo biokoridoru
Hloučela až do Mostkovic. Vždyť kdo by rád na
kole nedojel až na přehradu?
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Rumunská ulice
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2x foto: SOkA a Martin Zaoral
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Babička kradla alkohol

V odpoledních hodinách minulého úterý 1. prosince vyjížděla hlídka do supermarketu v Plumlovské
ulici, kde byla zadržena pachatelka
drobné krádeže. Strážníci na místě zkontaktovali oznamovatele,
který uvedl, že za pokladní zónou
zadržel ženu, která si na prodejní
ploše vložila do tašky lahev vodky
a bez zaplacení se pokusila odejít
z prodejny. Dále poznamenal, že
již v minulosti se postarší dáma
takového jednání dopustila. V zadržené pachatelce strážníci zjistili
čtyřiaosmdesátiletou seniorku,
která se ke krádeži doznala. Celou
věc se strážníky však řešit na místě
odmítla. Lahev vodky v hodnotě
100 korun byla nepoškozená vrácena zpět do prodeje. Protiprávní
jednání seniorky projedná příslušný správní orgán, kde jí hrozí pokuta až do výše 50 000 korun.

Senior si „ustlal“ v příkopu, pátrání policistů bylo úspěšné
DŘEVNOVICE Policisté uprostřed minulého týdne informovali o nebývalém a až úsměvném případu, který se odehrál už
před více než dvěma týdny. Manželka seniora z Dřevnovic nahlásila jeho zmizení. Do pátrání po pohřešovaném se zapojili
policisté dvou krajů včetně psovodů. Akce nakonec skončila
úspěšně, policisté opilého muže našli v příkopu vedle silnice
několik kilometrů od domova. Ovšem pouze jeho, poník zmizel, se kterým se vydal na dlouhý špacír. Až posléze policisté
přišli na to, že senior koně vyměnil za flašku slivovice!

Michal KADLEC
V sobotu 21. listopadu po dvacáté
hodině se na lince tísňového volání
ozvala zoufalá prosba o pomoc. „Přijali
jsme oznámení o pohřešování čtyřiasedmdesátiletého seniora z Dřevnovic
na Prostějovsku. Žena uvedla, že její
manžel odešel z domu na procházku
s poníkem toho dne v patnáct hodin,
a ještě se nevrátil,“ sdělil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Jak policisté od nešťastné manželky
pohřešovaného zjistili, na procházky
s poníkem prý chodí běžně, ale většinou jen v okolí bydliště a dosud se

vždy vrátil. „Vzhledem k věku pohřešovaného a s ním souvisejícím zdravotním stavem a povětrnostním podmínkám policisté místně příslušného
obvodního oddělení v Němčicích nad
Hanou okamžitě zorganizovali pátrací akci. Kromě policistů územního
odboru Prostějov se jí zúčastnili také
psovodi olomouckého krajského ředitelství a policisté Krajského ředitelství
Jihomoravského kraje,“ popsal policejní mluvčí následná rozsáhlá opatření.
A právě na území sousedního kraje se
již před jednadvacátou hodinou začala celá věc rozplétat. „Mezi obcemi
Dřevnovice a Chvalkovice na Hané
byl v silničním příkopu nalezen senior,

Užil skleněnku
marihuany

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
*NGFCPÚUGPKQTX[O÷PKNUXÆJQRQPÊMC\CHNCwMWUNKXQXKEGRQNKEKUVÆJQRCMPCwNKNGåGV
QRKNÆJQXRąÊMQRW0CFÚEJCNRTQOKNGCNMQJQNW
ZKNWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

který odpovídal popisu pohřešovaného. Prvotní podezření, že se stal obětí
dopravní nehody, bylo bezprostředně
vyloučeno. Sám muž sdělil, že do příkopu spadl poté, co byl oslněn protijedoucím vozidlem. Když se prokázalo,
že se jedná o pohřešovaného muže,
bylo pátrání odvoláno,“ oddechl si Kořínek
Jaká byla pointa šťastného nálezu pohřešovaného? „Dalším šetřením policisté zjistili, že vliv na pád muže do
příkopu měl zřejmě také požitý alkohol. Provedenou dechovou zkouškou

u zjevně opilého muže změřili hodnotu 1,8 promile alkoholu v dechu,“
prozradil mluvčí.
Co se ale stalo s poníkem, kterého muž
podle jeho manželky vyvedl na procházku? „Třešničkou na dortu celého
případu pak bylo zjištění, kam se poděl
poník a kde muž přišel k alkoholu. Jak
sám přiznal, koně vyměnil za láhev slivovice a tu potom vypil. Po vyšetření
na místo přivolanými záchranáři byl
muž vrácen k manželce a akce byla
ukončena,“ pousmál se nad šťastným
koncem František Kořínek.

2VODYDQDUR]HQLQVH]YUKODYHUYDêNX
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Zachtělo se mu losů

Ojedinělý případ řešili strážníci
minulý čtvrtek 3. prosince v odpoledních hodinách na poště. Na
pobočce se dle oznámení nacházel
muž, který se pokusil odcizit stírací
losy. Při tomto pokusu byl zadržen
pracovníkem pošty. Při zjišťování
skutečného stavu věci vyšlo najevo, že přítomný muž protáhl ruku
otvorem pod výdejním okénkem
a vzal si 10 kusů stíracích výherních losů v celkové hodnotě 1000
korun. Ty si uschoval do mikiny
pod bundu. Poté byl pracovníkem
pošty zadržen a vyzván k setrvání
na místě do příjezdu strážníků. Výzvy muž uposlechl. Podezřelý hlídce sdělil, že losy odcizil s úmyslem
si je ponechat. Svým jednáním je
šestadvacetiletý muž podezřelý
z přestupku proti majetku. Záležitost projedná příslušný správní
orgán. Tam mu hrozí pokuta až do
výše 50 000 korun.

Zadrželi dva
hledané muže

V průběhu minulého týdne byly
zadrženy dvě hledané osoby.
V prvním případě si strážníci povšimli muže jedoucího na kole po
ulici Vápenice. Dotyčný strážníky
zaujal, jelikož odpovídal popisu
muže podezřelého z krádeže jízdního kola. Autohlídkou byl muž
zastaven. Jednalo se o dvaatřicetiletého muže. Nejprve se vymlouval, že kolo, na kterém jede, patří
manželce. Přesto se strážníci s takovou odpovědí nespokojili. Na
místo si vyžádali příjezd kolegů od
Policie ČR. Po příjezdu policistů
se muž ke krádeži dámského kola
přiznal. Policisté si celý případ
převzali k dalšímu šetření. Druhé
hledané osoby si povšimli strážníci okrskové služby, kteří prováděli
kontrolu hlavního vlakového nádraží. Tam se nacházel muž, který
byl v celostátním pátrání Policie
ČR. V tomto případě se osvědčila
místní a osobní znalost okrskářů.
Po ztotožnění a ověření pátrání po
osobě byl hledaný devětadvacetiletý muž předveden na služebnu
Policie ČR, kde byl předán službu konajícím policistům k dalším
úkonům. Předvedení se dotyčný
nebránil.

Opilý oslavenec napadl i strážníka!
PROSTĚJOV Takhle oslava padesátin zřejmě skončit vůbec neměla.
Čtveřice osob se ve svém bytě v centru Prostějova opila tak, že se původně příjemné posezení zvrhlo v napadení a následné zranění mladé ženy.
V odpoledních hodinách během
soboty 28. listopadu se na linku 156
obrátila žena s tím, že slyší křik a hádku v bytě nad provozovnou v centru
města, ve které pracuje. K prověření
oznámení na místo byla vyslána hlídka městské policie...
„Z uvedeného bytu bylo slyšet hluk,
křik a hádky více lidí. Tyto osoby se
strážníkům podařilo zkontaktovat.
Muž, který otevřel dveře, byl vůči
hlídce velmi arogantní, až agresivní.

Jeho agresivita
se stupňovala.
Pokusil se napadnout zakročujícího strážníka, kterým
byl zpacifikován a spoután.
V bytě se nacházely i další
osoby. Dvě ženy, devětačtyřicetiletá
matka s dcerou ve věku 24 let vyběhly z bytu. Mladší žena byla zraněna na
hlavě. K celému incidentu obě uvedly, že společně slavili předčasně narozeniny spoutaného muže, manžela
starší ženy. Při popíjení alkoholu došlo k hádce a následné potyčce mezi

.521,.$

dcerou, oslavencem a dalším
sedmadvacetiletým
mužem. Mladší
z mužů se doznal k tomu, že
facku dal ženě
on. To potvrdil
i další svědek
nacházející se v bytě,“ popsala složitý násilný incident Tereza Greplová
z Městské policie Prostějov.
Strážníci na místo přivolali lékaře,
který zraněnou ženu ošetřil. „Jelikož
oslavenec byl po celou dobu stále
agresivní a hrozilo, že by mohl pokračovat v napadání dalších osob, bylo

6.21Ć,/1$
ZÁCHYTCE...

rozhodnuto o jeho umístění v protialkoholní záchytné stanici. Před vlastním převozem devětačtyřicetiletého
muže prohlédl lékař a uznal ho schopným převozu na záchytnou stanici do
Olomouce. Při provedené orientační
dechové zkoušce bylo muži změřeno
1,61 promile alkoholu v dechu,“ doplnila informace mluvčí prostějovských
strážníků.
Oba pánové jsou podezřelí z přestupku
proti občanskému soužití. „Devětačtyřicetiletý muž je navíc podezřelý i z přestupku proti veřejnému pořádku. Celá
záležitost bude mít dohru u příslušného
správního orgánu. O tom byli hlídkou
všichni přítomní poučeni,“ dodala ještě
Tereza Greplová.
(mik)
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Minulou středu 2. prosince krátce před polednem policisté zastavili řidiče osobního vozidla
v Okružní ulici. Šestatřicetiletý
muž se při kontrole podrobil
orientační dechové zkoušce na
alkohol s negativním výsledkem.
Dále se podrobil testu na přítomnost jiných návykových látek
s pozitivním zjištěním na amfetaminy, metamfetaminy a THC.
Řidič uvedl, že zhruba před
třemi dny užil jednu skleněnku
marihuany. Policisté muže vyzvali k podrobení se lékařskému
vyšetření spojenému s odběrem
biologického materiálu, s čímž
souhlasil. Muž je podezřelý z přestupku proti bezpečnosti silničního provozu a hrozí mu pokuta
až do výše 20 000 korun a zákaz
činnosti do jednoho roku.

Řidička zfetovaná
opiem!
Pod vlivem drogy byla také
pětapadesátiletá žena, která ve
středu 3. prosince půlhodinu
po půlnoci řídila vozidlo Ford
Transit v Plumlovské ulici. Policisté dámu při dopravní kontrole podrobili orientační dechové
zkoušce na alkohol a testu na
drogy. Zatímco zkouška na alkohol vyšla negativně, orientační
test na přítomnost jiných návykových látek u ní zaregistroval
přítomnost látek amfetamin,
metamfetamin a opium. Policisté řidičku vyzvali k podrobení se
lékařskému vyšetření spojenému
s odběrem biologického materiálu, s čímž souhlasila. Také jí hrozí
až dvacetitisícová pokuta a až roční zákaz řízení.
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PROSTĚJOV Z toho jde člověku skutečně hlava kolem... Na čem všem ještě
budou chtít lidé vydělat, jen aby se vyhnuli normální práci? Možná to většina
z vás ani netušila, ale aktuálním hitem se staly„těžební stroje na kryptoměny“.
Právě na ně nalákali dva mladíci dva úspěšné podnikatele, kteří tímto způsobem chtěli investovat statisíce korun. Zatímco jeden z nich po urgencích přece
jen dostal sestavu počítačů, na druhého již nezbylo nic. Právě kvůli tomu oba
skončili před soudem. Alexandr Frančák již byl odsouzen, Jan Kuruc, který jej
dle obžaloby měl k trestnému činu navést a většinu peněz si ponechat, se do
ohrádky na Okresním soudu v Prostějově postavil uplynulé úterý.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Devětadvacetiletý Jan Kuruc pochází
z malebné vesničky Česká Ves nacházející se v sousedství města Jeseník.
Na vysoké škole vystudoval management a řízení lidských zdrojů, následně se přestěhoval do Prahy a snaží se
živit podnikáním v oblasti prodeje kávovarů. Po seznámení s Alexandrem
Frančákem se však zhlédl v nabídce
„těžebních strojů na kryptoměny.“
Od prostějovského podnikatele v oblasti realit s příslibem dodání výkon-

ných počítačů určených k výdělku na
virtuálních měnách vybrali 680 000
korun. Dle obžaloby měl Kuruc svého parťáka navést, aby takto získané
peníze využil na zakázku pro jiného
zájemce a většinu peněz, konkrétně
588 tisíc korun, si ponechat.
&RMVRXWRWÈzHEQÉ
VWURMHQDNU\SWRPÈQ\"

Soud tedy rozplétal zejména vzájemné vztahy mezi oběma mladými
muži. Ještě předtím se však rozvedla rozsáhlá diskuse ohledně toho, co
to vlastně ty zázračné těžební stroje
na kryptoměny jsou. „Mají potvrzovat transakce speciálních měn
využívaných pouze na internetu,
jako je například Bitcoin. Z potvrzené transakce si následně mají brát

Jan Kuruc měl navést
Alexandra Frančáka,
aby peníze využil jinak,
než měl

BYLI JSME
U TOHO

,CP-WTWEX[UVWFQXCNX[UQMQWwMQNWUG\CO÷ąGPÊOPCOCPCIGOGPVCUPCåÊUGRQFPKMCV0[PÊUGFQUVCN
FQXGNMÚEJRTQDNÆOč
(QVQ/CTVKP<CQTCN

určitý malý podíl zisku. Aby byla
těžba ve velké konkurenci strojů
hlavně z Číny skutečně efektivní,
jsou potřeba vysoce výkonné speciálně sestavené soustavy počítačů,“
vysvětloval Jan Kuruc.
S tímto popisem principu „těžby“
však nebyl soudce zdaleka spokojen.
„Nechápu, jak je možné, že někdo
cizí může vstoupit do platební transakce mezi dvěma neznámými osobami, k nimž nemá absolutně žádný
smluvní vztah. Kde je jejich souhlas
k tomu, že tak může činit? Je to celé
vůbec legální?“ ptal se za využití selského rozumu a znalosti právních
principů Petr Vrtěl.
Obžalovaný na tyto otázky nedokázal
odpovědět, odkazoval se pouze na to,
že na internetu je něco takového běž-

né a lze na něm objevit širokou paletu sice schůzek zúčastnil, ale spíše v roli
nabídek na sestavení podobných da- pozorovatele. Měl jsem vlastního klienta, pro něhož mi měl Frančák dotacenter.
dat počítače. I v tomto případě byly
1LFQHGRGDOL
s dodržením dohody z jeho strany
SHQÉ]HQHYU½WLOL
velké problémy a vše jsem musel opaAť už je to jakkoliv, faktem zůstává, kovaně urgovat,“ hájil se Jan Kuruc.
že ani jeden z obou mužů poškoze- Z výpovědi obchodních partnenému podnikateli dosud nezaplatil rů však vyplynulo, že obžalovaný
ani korunu. Obžalovaný Jan Kuruc i s Frančákem vystupovali společně,
však jakýkoliv podvod ze své stra- a právě Kuruc byl při jednáních spíše
ny vytrvale popíral a vše svaloval tím aktivnějším. Přestože se hlavní
na Frančáka. „S panem Frančákem líčení protáhlo na celý jednací den,
jsem se seznámil tak, že inzeroval svo- nepodařilo se vyslechnout klíčového
ji schopnost sestavit stroje na těžbu svědka, kterým je právě již dříve odkryptoměn. Začal jsem s ním spolu- souzený Alexandr Frančák. Ten totiž
pracovat s tím, že budu hledat nové k soudu nedorazil.
klienty. Žalovaná obchodní transakce I proto rozsudek dosud nepadl
však probíhala výhradně mezi panem a hlavní líčení muselo být odročeFrančákem a poškozeným. Já jsem se no na 12. ledna 2021.

www.vecernikpv.cz
V

Příští vydání vám nabídne:

8zSÔÉvWÉSRQGÈOÉSURVLQFHY½PSÔLQHVHPHWUDGLÄQÉY½QRÄQÉGYRMÄÉVOR
DE\VWHVLXzÉYDOLQDSOQRVY½WHÄQÉGRP½FÉSRKRGXYRNUXKXVYÙFKQHMEOLzvÉFK

Kdo si koupí pøíští Veèerník získá maximální porci
ètení 144 stran a malé pøekvapení k tomu navíc...

Martin ZAORAL

dětem, které se okamžitě pustily do
zuřivých koulovaček, začaly stavět
sněhuláky či ze sklepa vytáhly boby
a sáňky.
Sněhový poprašek bohužel neměl
dlouhého trvání a už v pátek po
něm nebylo na většině regionu ani
památky. Víkend pak dokonce naznačoval spíše jaro, v neděli dokon-

ce teploty přesáhly deset stupňů
Celsia.
Dalších sněhových přeháněk bychom se dle meteorologů mohli dočkat už ve čtvrtek a zejména o nadcházejícím víkendu. Denní teploty
nad bodem mrazu však napovídají, že
ani tentokrát souvislejší sněhová pokrývka nebude mít dlouhého trvání.

.CXKéM[UXÚJNGFGOPCRąGJTCFW\čUVCN[QRWwV÷PÆ

„Vážíme si vaší práce,“
dodal k daru primátor

-F[å\KOWOKNWLGVGVCMPGPÊEQąGwKV

LGFXQWNGVÚRGLUGMUVąGFPÊJQX\TčUVW'PGTIKGO¾PCTQ\F¾
X¾PÊ\G\Cé¾VMWRQVąGDWLGéCUPGåP÷MQOW\CéPGFčX÷ąQ
XCVRCMLG\P÷LFQMQPCNÚURQNGéPÊMCXGNMÚOC\GN-F[åUG
OWP÷EQPGNÊDÊWOÊVQF¾VPCLGXQ2GLUM[X÷VwKPQWKIPQTWLG
PCXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾
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LGMąÊåGPGELCEMTWUGNNCMVGTÚO¾QUOCRčNTQMW,GVQVGO
RGTCOGPVPÊRGLUGMMVGTÚLGX¾wPKXÚCX[VTXCNÚCRQTVÆT/KNWLG
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UGOWP÷EQPGNÊDÊFQM¾åGKMQWUPQWV1UVCVPÊEJRGLUMčUKPG
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LGP¾FJGTPÚMąÊåGPGEXGNMÆJQX\TčUVWXGX÷MW\JTWDCUGFO
CåFGX÷VTQMč<CUXčLåKXQVUKPG\CåKNPKER÷MPÆJQ,CM\ÊUM¾
FčX÷TWRCMLG\P÷LPGMQPGéPÚOC\GN8JQFPÚMFQOGéMWUG
\CJT¾FMQW5HGPMQWUGUPGUGDG\RTQDNÆOWPCXQFÊVMWEJQFÊ
R÷MP÷PGVCJ¾8JQFPÚMF÷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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První sníh je vždycky událost. Obzvláště po loňské zimě, kdy jsme si
i na horách mohli užít maximálně
sněhu umělého. Ten přírodní letos
poprvé napadl ve čtvrtek 3. prosince.
Zároveň se na silnicích tvořila ledovka. Tato kombinace možná zaskočila, či dokonce potrápila některé řidiče. Naopak největší radost udělala

5VGLPÚUPÊJPCRCFCNPCUVąÊwM[RąÊD[VMčXEJCVQXÆQDNCUVKUVGLP÷LCMQPCUVąGEJ[
TQ\NGJNÚEJRNWONQXUMÚEJXKN

2QMWFLUVGO÷NKFQDąG\CRą¾JPWVQVCMUGJT¾\RNWONQXUMÆRąGJTCF[FCNCRąGLGVKPCDQDGEJ
4x foto: Martin Zaoral

JEDEN DEN

Prostějovsko zasypal první sníh,
vydržel však pouze
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PROSTĚJOVSKO Bylo to pěkné,
ale trvalo to jen krátce. Uplynulý čtvrtek 3. prosince mohl Josef
Lada vzít blok a dobře ostrouhanou tužku a vyrazit na Prostějovsko, aby si naskicoval obrázky
zasněžené krajiny. V den, kdy byly
v rámci rozvolňování otevřeny
obchody a restaurace, jsme se
konečně dočkali i jiné „kalamity“ než té covidové. Bohužel tato
měla výrazně kratšího trvání.

Pondělí 7. prosince 2020

NA VÁNOCE VÁM NADELÍME

prezentace, zpravodajství a pejsci

zGYRMêËVORPDJD]ËQX7932+2'$VSURJUDPHPQDFHOÇY¿QRêQËVY¿WN\6LOYHVWUD
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Michal KADLEC

I přes tuto reakci opozičního zastupitele primátor František Jura na svém
názoru a postoji nic nemění. „Pan primátor vnímal slova zastupitele Petra
Kapounka jako výhrůžku a žádná dodatečná interpretace sepsaná o týden
později na tom nemůže nic změnit,“
citovala vyjádření prvního muže radnice Jana Gáborová, referentka vnějších
vztahů prostějovského magistrátu.

2TKO¾VQT 2TQUV÷LQXC (TCPVKwGM ,WTC DGTG UNQXC
2GVTC -CRQWPMC LCMQ X[JTQåQX¾PÊ VGP VQ XwCM
QFOÊV¾
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

jsou pod tím vaše podpisy a my vás
šetřit nebudeme.´ To opravdu není
výhružka, jen konstatování, že ti,
kdo rozhodují, nesou za své činy
zodpovědnost jak hmotnou, tak
politickou a že povinností opozice je na takové selhání upozorňovat. Bohužel politici v Prostějově
si zvykli, že mohou dělat cokoliv
a nenést za to žádnou odpovědnost. Považuji za logické jim občas
připomenout, že se zodpovídají
občanům a o jejich chybách se občané dozvědí, i kdyby si tito politici koupili všechna média v zemi,“
uvedl doslova Petr Kapounek.
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Samostatnými body úterního jednání prostějovského zastupitelstva
budou dotace do sociální oblasti i do
sportu. „Diskutovat budeme o poskytnutí dotace SOS dětské vesničky
a poté rovněž o dodatcích ke smlouvám o dotacích TJ Sokol I. Prostějov i dotacím vrcholovému sportu
a rovněž mládežnickým klubům.
Kromě jiného jsme na program zastupitelstva zařadili i návrh opozice,
aby se projednaly novinky ohledně
záchrany budovy místního nádraží
v Prostějově,“ dodal primátor.
Letošní poslední jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova začíná v úterý 8. prosince v 10.00
hodin v hlavním sále Společenského
domu v Prostějově. Večerník bude
samozřejmě opět u toho a v příštím
vydání přinese podrobné reportáže.
(mik)
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PROSTĚJOV Primátor František
Jura svolal na úterý 8. prosince
v pořadí jubilejní dvacáté
jednání Zastupitelstva
statutárního města
Prostějova během
tohoto volebního
období,
které
bude letos poslední. Program
není tentokrát tolik
nabitý, ovšem schvalovat se budou velice důležité záležitosti. Diskutovat se bude například
o osudu budovy místního nádraží, dotacích
do sportu či finanční
pomoci Národnímu
sportovnímu centru.
„Během posledního letošního zasedání budeme
v zastupitelstvu jednat o změnách
v městské vyhlášce o poplatcích
za užívání veřejného prostranství, dále
půjde o schválení návrhu rady města
o mimořádném členském příspěvku
Národnímu sportovnímu centru a zároveň návratné finanční výpomoci tomuto sportovnímu zařízení kvůli ztrátám způsobeným protiepidemickým
opatřením vlády,“ prozradil František
Jura (ANO 2011), primátor Statutárního města Prostějov.

ZASTUPITELSTVO

LETOS
naposledy se sejde

Pondělí 7. prosince 2020

PROSTĚJOV Minulé úterý dopoledne se na prostějovské radnici konala velká sláva. Zástupce Ministerstva vnitra České republiky přijel
předat zástupcům magistrátu cenu
za první místo v celorepublikové
motivační soutěži Přívětivý úřad.

Prestižní ocenění převzali od ředitele
odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra České republiky Davida
Slámy primátor Statutárního města
Prostějova František Jura společně
s prvním náměstkem Jiřím Pospíši-

PROSTĚJOV Společnost Moravská vodárenská pro příští rok zdražila ceny vodného
i stočného. Dohromady o bezmála šest korun bez DPH. Za vodné a stočné tak v roce
2021 zaplatí odběratelé i s DPH celkem
95,94 koruny za metr krychlový vody!
„Společnost Moravská vodárenská bude ve
všech provozovaných oblastech na Prostějovsku od 1. ledna 2021 uplatňovat cenu vodné-

ho ve výši 43,68 koruny za metr krychlový bez
DPH a stočného ve výši 43,54 koruny za metr
krychlový bez DPH. Celkem za vodné a stočné bez DPH tedy odběratelé zaplatí 87,22
koruny za metr krychlový vody,“ informovala
Markéta Bártová, tisková mluvčí společnosti
Moravská vodárenská.
Vyšší cena podle prvního náměstka primátora Prostějova není nijak alarmující.

„Nejedná se o žádné dramatické zdražení,
určitě tato úprava vodného a stočného investory neodradí od podnikání v Prostějově. Ceny vodného a stočného jsou u nás
v rámci celé České republiky průměrné.
Opravdu nijak dramaticky se od celostátního průměru neodlišují,“ míní Jiří Pospíšil
(PéVéčko), náměstek prostějovského primátora.
(mik)

„Vyšší cena investory neodradí,“
je přesvědčen první náměstek primátora

sobností a městských částí Prahy,
které vyplnily on-line dotazník.
Tím ministerstvo sleduje stav služeb v elektronizaci, komunikaci,
transparentnosti, participaci, klientském servisu nebo společenské
odpovědnosti.
(mik)

FHQDYRG\QDSURVWÈMRYVNX

usmíval se poprávu František Jura
(ANO 2011).
Přívětivý úřad je soutěží, kterou
Ministerstvo vnitra ČR propaguje
moderní a kvalitní služby městských úřadů. Letos se jí účastnilo
142 úřadů obcí s rozšířenou pů-

<FTQL/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

lem a tajemnicí magistrátu Blankou
Vysloužilovou.
„Jsem pyšný. V této soutěži jsme se
v jeho pětileté historii umisťovali
vždy na předních příčkách a letošní
vítězství jen dokazuje, jak kvalitní
práci úředníci magistrátu odvádějí,“

&KRNQO\CRTXGPUVXÊCMT¾UPQWUQwMW\CPGLRąÊX÷VKX÷LwÊ×ąCFX\GOKRąGX\CNQF&CXKFC5N¾O[\/KPKUVGTUVXCXPKVTCè4RTKO¾VQT2TQUV÷LQXC(TCPVKwGM,WTCRTXPÊP¾O÷UVGM,KąÊ2QURÊwKNCVCLGOPKEGOCIKUVT¾VW$NCPMC
8[UNQWåKNQX¾
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„Aby Piráti vyhrožovali tím, že nám to
spočítají, když jsme naprosto demokraticky finanční pomoc Národnímu
domu schválili, to považuji za vrchol
drzosti a nejen pro mě jsou tyto výhrůžky naprosto nepřijatelné,“ uvedl
Jura po listopadovém zastupitelstvu.
Svá slova směřoval k vyjádření člena
Pirátské strany Petra Kapounka, který
v prostějovském zastupitelstvu hájí
barvy opozičního hnutí Na rovinu!.
Na kritiku primátora Kapounek zareagoval, když zaslal Večerníku svoji
reakci. „Odmítám obvinění pana
primátora, že jsem někomu vyhrožoval. Když někdo někomu vyhrožuje, dělá to obvykle předtím, než
padne nějaké rozhodnutí. Můj výrok
zazněl až po hlasování o další dotaci
Národnímu domu a zněl takto: ´Vybrali jste ze všech možností tu nej-

riskantnější a ani
jste si nedokázali obhájit, v čem
je nejlepší. Jestli
se to nepovede,
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korun. Z dalších naplánovaných investic s náklady nad deset milionů
korun pak zbývají už jen akce regenerace Sídliště Bohumíra Šmerala, desetimilionový podíl na rekonstrukci
Vrahovické a Wolkerovy ulice a další rekonstrukce, tentokrát kuchyně
a odpadů v Národním domě a Domu
služeb v Olomoucké ulici,“ vypočítal
Rozehnal. Jak ale vzápětí dodal, i další
naplánované investiční akce jsou pro
Prostějov významné. A na své si také
přijdou sportovci. „Významné částky
peněz investujeme také do další fáze
přístavby šaten na zimním stadionu,
rekonstrukcí tělocvičen na základní
škole v ulici E. Valenty i ve Sportcentru
DDM na Vápenici. Stavební investice
proběhnou také uvnitř zimního stadionu i na fotbalovém stadionu za místním
nádražím, kde dojde k rekonstrukci tribuny. Budeme i nadále pokračovat v revitalizaci dvou částí sídlišť, a to v ulici
B. Šmerala a také v Dobrovského ulici.
A věřím, že se na další významné investice dostane v roce 2022, kdy by finanční situace už nemusela být tak kritická,“
dodal náměstek prostějovského primátora Jiří Rozehnal.

PROSTĚJOV Během listopadového jednání prostějovského zastupitelstva padala hodně ostrá
slova. Obzvláště při schvalování
finanční pomoci obecně prospěšné
společnosti Národní dům. Někteří
opoziční zastupitelé dokonce požadovali uzavření kavárny, restaurace a dalších prostor Národního
domu minimálně na dobu jednoho
roku. Milionová injekce nakonec
byla schválena, což se vzápětí stalo
terčem kritiky opozice. Primátor
František Jura se dokonce v exkluzivním rozhovoru pro Večerník
svěřil s tím, že Petr Kapounek vyhrožoval všem, kteří finanční pomoc schválili.
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ně nutné. „Samozřejmě se musíme
v roce 2021 podílet společně s hlavním
investorem Olomouckým krajem na
výstavbě severního obchvatu, který je
z hlediska dopravní situace pro Prostějov životně důležitý. Na jeho dokončení poplyne z městského rozpočtu
nejvyšší částka, a to dvacet milionů
,CMRQVXTFKNP¾O÷UVGMRTKO¾VQTC,KąÊ4Q\GJPCNPGLXÊEGRGP÷\\TQ\RQéVWO÷UVCRTQTQM
RčLFGPCFQUVCXDWUGXGTPÊJQQDEJXCVW2TQUV÷LQXC
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW
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2020 jsme proinvestovali 250 milionů,“ konstatoval Radim Carda, vedoucí finančního odboru prostějovského
magistrátu, který je hlavním garantem
návrhu nového rozpočtu města.
Pro příští rok tak radnice počítá víceméně jen se stavbami, rekonstrukcemi
či opravami, které jsou bezpodmíneč-

„Zastupitelé již v září schválili prodej
pozemku o výměře 2 201 metru čtverečních spolku Garáže Sídliště Svobody za kupní cenu ve výši znaleckého
posudku, tedy podle ceny obvyklé
550 korun za metr čtvereční. Celkově
to znamená 1,2 milionu korun. Částka bude splatná před podpisem kupní

smlouvy. Náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a správní
poplatek spojený s podáním návrhu
na povolení vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí kupující,“ okomentoval podmínky prodeje
první náměstek primátora Jiří Pospíšil
(PéVéčko).

zavinil nehodu tří aut

Mladík ve škodovce

PROSTĚJOV Neobvyklý prodej řešili prostějovští radní minulý týden
na svém pondělním jednání. Konšelé
nakonec schválili prodej stavby veřejného osvětlení soukromému spolku
Garáže Sídliště Svobody v Prostějově. Do městské pokladny tak „přiteče“ přes jeden milion korun.
veřejné osvětlení odkoupit, nebo zda
bude před prodejem odpojeno a odstraněno. Spolek se rozhodl, že má zájem
osvětlení v areálu garáží zachovat a přepojit odpojené sloupy na svůj vlastní
rozvaděč s tím, že sám ponese ze svých
prostředků náklady na osvětlení vlastního majetku,“ uzavřel Pospíšil.
(mik)

PROSTĚJOV Prostějovský primátor
František Jura společně s prvním náměstkem Jiřím Pospíšilem převzali
minulé pondělí od dodavatelské firmy
nové vozidlo pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů v Krasicích. Ti si jej
následně oficiálně přebrali do užívání.
Snad jej ale budou potřebovat co nejméně...
„Jedná se o nový automobil v základním
provedení kategorie 1 s celkovou hmotností do 3, 5 tuny značky MAN, který dodala firma Hagemann z Ostravy. Celková
cena vozidla je 1 450 064 korun včetně
DPH. Dotace z Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru činila 450 tisíc korun, dotaci

z Olomouckého kraje jsme obdrželi ve
výši 100 tisíc korun. Město poskytlo tedy
částku 901 tisíc korun,“ poskytl základní
údaje Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora Prostějova.
„Práce dobrovolných hasičů si nesmírně vážíme. Věřím, že vám nové vozidlo
bude spolehlivě sloužit, byť by samozřejmě bylo nejlepší, kdybyste měli výjezdů
a zásahů nejen vy, ale i vaši kolegové ať už
v řadách dobrovolných hasičů, či profesionálů, co nejméně,“ uvedl směrem ke krasickým dobrovolným hasičům primátor
František Jura.
K předání nového hasičského vozidla
došlo přímo na náměstí T. G. Masaryka.
(mik)
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„Vážíme si vaší práce,“
dodal k daru primátor

+DVLêL].UDVLFVLSĆHY]DOLQRYÇDXWR

Konkrétně se jedná o kabelové vedení,
tři stožáry a šestici svítidel. „Vzhledem
k tomu, že se na předmětném pozemku
určeném k prodeji nachází koncová větev veřejného osvětlení, byla po přijetí
výše uvedeného usnesení Zastupitelstva
města Prostějova s kupujícím řešena
otázka, zda má spolek zájem uvedené

„Garážníci“ zaplatí přes milion korun

S výrazně zkráceným přívodem peněz
na stavební investice není pochopitelně
spokojen muž, který právě tyto akce
má na magistrátu v gesci. „Oproti letošnímu roku půjde v celkovém souhrnu
nákladů na stavební investice o propad
zhruba sto milionů korun. Jsem z toho
rozmrzelý, ale naprosto chápu a respektuji úsporná opatření, která logicky musela nastat po letošním roce a výpadku
příjmů kvůli koronavirové pandemii,“
okomentoval rozpočet pro stavební investice roku 2021 Jiří Rozehnal (ANO
2011), náměstek primátora Statutárního města Prostějova.
V minulých letech nebylo přitom
výjimkou, že do stavebních investic
města plynulo ročně 250 až 300 milionů korun. Pro rok 2021 se počítá
s mnohem skromnějšími dotacemi,
navíc se musí do financování zapojit i městské rezervy. „Abychom byli
schopni zabezpečit veškeré naplánované stavební investice v roce 2021, budeme muset do rezerv sáhnout dokonce
ještě hlouběji, než jsme mysleli, a to pro
částku bezmála 115 milionů korun. Stavební investice jsou výrazně přiškrceny
na zhruba 148 milionů korun. V roce

Michal
KADLEC

pro Večerník

původní
zpravodajství

PROSTĚJOV Ve středu 18. listopadu čtyřiadvaceti hlasy z dvaatřiceti přítomných schválili prostějovští zastupitelé rozpočet města na rok 2021. Obecně vzato, plán hospodaření na příští rok byl
sestaven ve velkém stínu ztrát kvůli pandemii koronaviru. Rozpočet Prostějova na rok 2021 byl
navržen a vzápětí schválen nejen s deficitem okolo 90 milionů korun, ale zároveň také s hodně
„okleštěným“ přísunem finančních prostředků na stavební investice. Do větších akcí s náklady
přesahujícími deset milionů korun se tak město v příštím roce pustí v pouhých pěti případech,
což v minulých létech nebylo zvykem.

„Kvůli následkům covidu se s tím musíme smířit
a respektovat úspory,“ hlásí náměstek primátora Jiří Rozehnal

13045Ú+07Ì&,450.*-*0/071301"%7&45"7&#/$)

PROSTĚJOV Ještě nestačil vyjet šlo minulou středu na dálničním vyloženě nedával pozor a zezadu
ani na dálnici a už havaroval! K do- nájezdu z Kralické ulice v Prostě- narazil do stojícího auta. A to zase
pravní nehodě hned tří vozidel do- jově. Mladík za volantem škodovky bylo odhozeno na další!
„Ve středu druhého prosince před sedmnáctou hodinou jsme vyjížděli k dopravní nehodě na dálnici D46. Dvacetiletý
řidič vozidla Škoda Felicia si při nájezdu
na dálnici ve směru od Kralické ulice
směrem na Olomouc nevšiml před ním
stojícího vozidla Volkswagen Polo a havaroval do něj. V důsledku nárazu bylo
vozidlo Volkswagen odhozeno na další
stojící vozidlo Mercedes Vito,“ informoval František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Dopravní nehoda se naštěstí obešla bez
zranění a škoda na vozidlech se vyšplhala na 140 000 korun „Žádný z řidičů
nebyl pod vlivem alkoholu,“ dodal Koří-XčNKPGRQ\QTPQUVKFXCEGVKNGVÆJQąKFKéGwMQFQXM[FQwNQPCP¾LG\FWF¾NPKEGMPGJQF÷VąÊXQ\KFGN
ZHQVQ2QNKEKGè4
nek.
(mik)

Prostějov (mik) - Stavbu IV. a V.
etapy cyklostezky Žešov dokončené
v letech 2018 a 2019 podpořila dodatečně ministerská dotace. „Opět
jsme byli úspěšní v získání dotace.
Musím říci, že se městu daří čerpat
dotační peníze a tím šetřit prostředky rozpočtu města,“ uvedl na konto
odsouhlasené žádosti o dotační finance primátor František Jura (ANO
2011). Dotace do Prostějova putuje
z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Cyklistická stezka Žešov – IV. a V. etapa“ ve
výši 6,5 milionu korun. „Žádost jsme
podávali v rámci 72. výzvy k předkládání žádostí o podporu z regionálního operačního programu, konkrétně
z výzvy ‚Cyklodoprava‘. Žádost o dotaci byla schválena k podpoře a bylo
vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace,“ upřesnil primátor Jura.

Miliony pro cyklostezku

Prostějov (mik) - Že je v okolí supermarketu Billa v Plumlovské ulici
dlouhodobě nepořádek, o tom už
cvrlikají vrabci na střeše. Déletrvající
stav však nehodlá řešit prostějovská
radnice. „Chodím nakupovat do Billy
u Plumlovské ulice. Trvale je zde velmi značný nepořádek. Rozbité lahve,
papíry, u krajnice, kde parkují auta,
jsou pak stovky nedopalků. Za plechovými krabicemi u stěny obchodu
je uschována spousta plastových lahví
a kelímků. Nepořádek tady dlouhodobě zůstává a tento stav je nezměněn. Lze zajistit, aby okolí obchodu
vypadalo civilizovaně,“ zeptala se prostřednictvím internetových stránek
města Božena Černohousová z Prostějova. Odpověď z magistrátu dámu
zřejmě moc nepotěší, protože magistrát úklid zajistit nemůže. „Pozemky
okolo supermarketu Billa v Plumlovské ulici nejsou majetkem města.
Pořádek musí tedy zajistit majitel,
kterým je společnost Billa Reality,“
uvedla Alexandra Klímková, vedoucí odboru správy a údržby majetku
města prostějovského magistrátu.

„Binec“ mìsto neuklidí

Prostějov (mik) - V rámci schválených projektů prevence kriminality
na rok 2020 byla dokončena realizace
projektu modernizace analytického
pracoviště městského kamerového
a dohlížecího systému pro práci se
záznamy, na který přispěl Olomoucký kraj dotací ve výši 92 000 korun.
Celková částka vynaložená na zmíněný projekt byla téměř 237 tisíc korun. „Součástí pracoviště na služebně
městské policie je dvojice monitorů
s možností dotykového ovládání
a počítač pro zpracování obrazů z kamer ve vysokém rozlišení. Monitory
jsou připraveny na nepřetržitý provoz. Dále je k dispozici ovládací klávesnice kamerového systému a speciálně nastavitelný stůl pro operátora.
Jednou z výhod tohoto pracoviště je
i možnost mobility. V případě potřeby je jej možné snadno přemístit do
jiné lokality s dostatečným datovým
připojením. Realizace by následně
probíhala vzdáleně přes zabezpečené
spojení virtuální sítě,“ uvedl zástupce
ředitele Městské policie Prostějov Libor Šebestík.

Systém je
modernizován

RYCHLÝ
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Jediné, co může nadějný trend zvrátit, je roční období a z toho vyplývající snaha odpovědných dopřát prostému člověku po tom šíleném roce
aspoň obvyklou vánoční hojnost.
Populistická snaha vynahradit poddaným vládní koronavirové hrátky
může být nebezpečnou cestou do
pekel. Nákupní horečka, vánoční
návštěvy a zimní sportování v přeplněných střediscích může být koktejlem, který dokáže situaci počátkem
nového roku opět pěkně zavařit. Letošní silvestrovský přípitek tak bude
spíše o tom, že jsme uplynulý rok nějak přežili, a o zdraví těla i ducha do
toho příštího. Ne, lépe totiž asi ještě
nějaký čas nebude.

publicistika

padli vysílením a také si zopakovat
dovednost plížení s naditými taškami poté, co v devět večer vypadneme z obchoďáku rovnou do zákazu
vycházení, aby nás nějaký snaživý
policista na místě neodstřelil.
To je všechno samozřejmě nesmysl,
ale zdravý selský rozum opravdu nebere, proč se při známkách lepšící se
situace takto dramatizuje nakupování
v novodobých „chrámech hojnosti“.
Malé obchody, pokud mohu posoudit, takové problémy nemají, zákazníci
způsobně čekají přede dveřmi, je-li obsluhován jeden před nimi, takže je naopak třeba je zvát dovnitř. Nad nekázní
lidí bych tedy onu výše zmíněnou sukovici určitě nelámal.

komunikacemi (CRA) jsou to dokonce dvě třetiny. Jde o kompletní
televizní obsah veřejnoprávního
multiplexu 21 (ČT 1 HD, ČT 2
HD, ČT 3 HD, ČT 24 HD, ČT
Sport HD a ČT :D/art HD), dále
o drtivou většinu programů skupiny
FTV Prima v multiplexu 22 (Prima
HD, Prima Cool HD, Prima love
HD, Prima Zoom HD, Prima Max
HD, Prima Krimi HD, CNN Prima
News HD) a programy TV Seznam
HD a TV Barrandov HD v multiplexu 23. Celkem tak lze bezplatně přes
DVB-T2 přijímat z celoplošných
sítí celkem 16 televizních programů
v HD kvalitě.
CRA navíc ve svojí síti 23 šíří i jediný
Ultra HD program v českém DVB-T2, dokumentární kanál NASA
UHD. Pro jeho příjem ale diváci
potřebují televizor nebo set-top box
v Ultra HD/4K rozlišení. Přijímače,
které jsou HD ready nebo Full HD,
sice program detekují, ale reprodukují pouze jeho zvuk.
odám ještě, že regionální televize samozřejmě pokrývají
jen omezená území ve svých městech
a okolí, ale pokud bychom připočetli
i je, tak pak tady máme najednou 77

M

programů. Pro fajnšmekry je třeba
uvést, že tady máme i celou škálu
zahraničních digitálních multiplexů, a to s celkem 11 slovenskými
stanicemi, 4 rakouskými a 25 polskými, samozřejmě tohle je už pro ty
jedince, kteří investují do pořádných
antén a zesilovačů, takže jde spíše
o kategorii nadšenců, ale proč ne.
áme tady i řadu nadšenců
do digitálního rozhlasového
přenosu, tady je třeba připomenout,
že potřebujete tzv. DAB+ radiopřijímač, ten se už dá pořídit za vcelku
rozumné částky. Kdo rád poslouchá rádio, může se také nabažit do
sytosti, protože tu máme Multiplex
CRo DAB+ Region MORAVA s 15
stanicemi, multiplex Multiplex CRa
DAB+ s 13 stanicemi. Digitální rozhlasové programy jsou k dispozici
zdarma. Kromě nákladů na pořizování kompatibilního rádia DAB+
neexistují žádné dodatečné náklady. Se standardem DAB+ lze prostřednictvím antény přijímat nejen
zvukové signály, ale také texty, obrázky a další data. V závislosti na
typu zařízení lze přijímat následující doplňkové služby:DLS / DLS+
(služba Dynamic Label Service /
Dynamic Label Service+): Doprovodné textové informace, jako
například: umělec, název skladby,
název alba, zpravodajství, doprava
atd. Všechny informace se objeví na
displeji rádia i v několika řádcích.
EPG (elektronický programový
průvodce): Podrobný přehled po-
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Lidé na rozestupy kašlou
Jestli se během nouzového stavu tolik dbalo na dodržování hygienických opatření, tak v supermarketech tomu tak rozhodně nebylo! Například v Lidlu
na Újezdě. Ve frontách u pokladen měli lidé dodržovat dvoumetrové rozestupy, na což byli také každých pět minut upozorňování zdejším rozhlasem.
Ale nebral to skoro nikdo v potaz! Zákazníci byli natlačeni jeden na druhého, bavili se mezi sebou a někteří z nich měli sice nasazenou roušku, ale pod
nosem! Podobné zkušenosti mám z Kauflandu v Konečné ulici. Když jsou tady lidé vyzváni, aby od sebe odstoupili na dva metry, jen se zasmějí, zakroutí hlavami a dělají, že se jich to netýká. Pak se nedivme, že čísla nakažených jsou i nadále hrozivá.
Petr Dvořák, Prostějov
A co se pøestìhovat na místní?
Hodnì lidí v noci venku
Zajímalo by mě, jakým způsobem se kontroloval zákaz nočního vycháze- Dost dobře nechápu, proč se nyní vyhazuje pět milionů korun z městní v Prostějově. Pracovně jsem mnohokrát projížděl nočním městem a na ské kasy na to, aby ochránci přírody měli novou budovu na Husově
mnoha místech jsem viděl skupinky lidí, kteří se pohybovali po ulicích náměstí. Nemám absolutně nic proti této organizaci, ale myslím si, že
nebo postávali u čerpacích stanic s nočním provozem. A že by se tito lidé v této těžké době by se mělo šetřit na každém kroku. Navíc bych měl tavymluvili na venčení psa, to ani náhodou, protože žádné zvíře s sebou ur- kový návrh, proč by se ochránci přírody nemohli přestěhovat do útrob
čitě neměli. Přitom jsem v ulicích viděl projíždět hlídky městské i státní budovy místního nádraží, kterou čeká kompletní rekonstrukce? Město
přece hledá využití pro tuto nemovitost, a toto se přímo nabízí.
policie, ale nezdálo se mi, že by je lidé venku nějak vzrušovali...
Pavel Dočkal, Prostějov
Jiří Bezděk, Prostějov
5LVNXMÉzLYRWXKÔELWRYD
Nejen během Dušiček, ale i v následujících týdnech jsem pozoroval chodce, kteří v Brněnské ulici v Prostějova u hřbitova riskovali doslova svůj život.
Chápu, že jediný přechod pro chodce je v této lokalitě hodně málo, ale přebíhat silnici, kde se jim líbí, je opravdu hodně riskantní. Mnozí lidé tady
přecházejí vozovku poblíž čerpací stanice, protože se jim nechce dojít až ke květinářství naproti hřbitova. Řidiči se tady tak musí mít na hodně velkém
pozoru, protože chodci často přecházejí komunikaci těsně před projíždějícími auty a ještě se zlobí, když na ně nějaký řidič zatroubí. Policisté by tady
mohli kromě častého měření rychlosti hlídat i tyto situace.
Josef Majerník, Prostějov

P

řadů vysílaného programu vám
umožní nahlédnout i několik dní
dopředu. SLS (Slideshow Service): Na displeji rádia se objeví loga
stanic, interpret, album, moderátor, web kamera ze studia, graficky
zpracované počasí nebo dopravní
informace atd.
Takže asi tak, snad jste z toho rozumní...

MARTINA
MOKROŠE
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áme tady celkem čtyři finální sítě DVB-T, a to multiplexy 21 až 24. které obsahují také
10 rozhlasových programů a brzy do
nich vstoupí další tři televizní kanály.
Celkem 40 televizních programů
mohou po přechodu na DVB-T2
naladit v tomto novém vysílacím
standardu všichni diváci v České
republice. Tedy alespoň v celoplošných sítích, jejichž signál pokrývá
drtivou většinu území státu. Nejvíc
programů, celkem 16, nabízí multiplex 24 provozovaný společností
Digital Broadcasting. Žádný z nich
ale není ve vysokém rozlišení obrazu
(HD), byť například ostravská regionální TV Polar takto vysílala v Přechodové síti 13 (stejně jako celostátní programy JOJ Family a Prima
Comedy Central). V přechodových
multiplexech ale televizní stanice
vysílaly zdarma, za šíření signálu ve
finálních sítích DVB-T2 již platí komerční ceny a šíření programu v HD
kvalitě je dražší.
řesto čtyřicet procent televizních programů dostupných
v celoplošných sítích DVB-T2 využívá HD rozlišení. V multiplexech
provozovaných Českými Radio-

M

Jsme zahlceni „koronavirovými“ zprávami a tak si nevšímáme
běžných věcí. Až nářky některých mých kamarádů mě upozornily na to, že nám stále běží převod digitálního televizního
vysílání. O problematiku jsem se začal více zajímat, když i mně
přestaly hrát pozemní stanice skupiny TV Nova, a jelikož se
domnívám, že neznalých „věci“ je i v Prostějově více, dávám
v plen, co jsem pozjišťoval.;
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ličova paměť dobře funguje. Kdyby
bylo těsně po volbách a další byly
za čtyři roky, neřeknu. Ale takhle to
spíš vypadá, že premiér má kolem
sebe místo poradců sabotéry.
Na druhou stranu je pravda, že
komentáře (nejen) médií ve stylu
„Kalamity Jane“ situaci už dopředu
neuvěřitelně dramatizují. Pokud
bychom dali na lodivody obchodu
a z toho vyplývající články, museli
bychom se připravovat na novou
disciplínu uskakování s nákupními
vozíky před auty na parkovišti před
nákupními centry, doma bychom
museli fasovat svačinu, abychom
v hodinových frontách při čekání
na možnost si vůbec nakoupit ne-

Kdo chce psa bít…

Lidová moudra jsou v české kotlině
opravdu staletími prověřená. Starý
pantáta hledající sukovici na mazané zvíře pochutnávající si na posledním kousku slaniny by ve staré
chaloupce asi nevěřícně kroutil hlavou, o jakém že to psu se v současnosti neustále mluví. Holt není pes
jako PES, plemeno toho s velkými
písmeny rozhodně nepatří mezi
dokonale vyšlechtěné.
Zajímavé je, jak vláda poté, co už
několikrát při řešení pandemie
narazila a předvedla nečekané veletoče, kupí stále s neuvěřitelnou
zarputilostí chybu za chybou. A to
vše necelý rok před volbami. Což
je přesně období, v němž ještě vo-

TOMÁŠ KALÁB
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Pomyslnou první příčku nejnavštěvovanějších obchodů letošního roku by bez nadsázky
obsadily lékárny. Na začátku roku jsme v nich
kupovali dezinfekční prostředky a ochranné
pomůcky, až sklady zely prázdnotou. Také jsme
se předzásobili léky a vitamíny. Jak je to vůbec
s lékárnami v Prostějově v současnosti?
V regionu se nachází přes čtyři desítky lékáren.
Jedná se o známé firmy, které nalezneme po celé
republice, ale také o menší obchodníky. Když po-

20120411856

třebujete, tak lékárnu najdete v Prostějově takřka
na každém rohu a nechybí ani v žádném z větších
měst v okolí.
Většina lékáren byla po čas koronavirové krize
otevřená. V době pandemie se ale ve velkém rozjel
i on-line nákup a lékárny s tím také nezůstávaly pozadu. Možnost objednání léků a následné doručení
až domů nebo vyzvednutí přímo na prodejně si
lidé oblíbili. Tato forma nákupů pravděpodobně
zůstane populární i nadále a trvale změní charakter

maloobchodního prodeje. Podle dat stouply tržby
internetových lékáren v Česku za volně prodejné
léky a produkty pro zdravotní péči v prvním pololetí meziročně o polovinu.
V březnu se hromadně skupoval Paralen, protože
si lidé přečetli, že může v boji proti covid-19 pomoci. Vykupování některých volně prodejných
léků zaznamenal Státní úřad pro kontrolu léčiv
v celé republice. Častými nákupy byly i různé vitamínové doplňky stravy. V létě se nákup v lékár-

Podle Světové zdravotnické organizace (World Health Organization, WHO)
je zdraví chápáno jako stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha nebo také stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody; nejedná se tedy
jen o absenci nemoci nebo vady. Zdraví chápeme jako stav, který umožňuje
člověku uspokojovat jeho tělesné, duševní a společenské potřeby.
V letošním roce, který je ovlivněný nákazou covid-19, se zdraví, zdravotnictví a lékárenství skloňuje takřka denně. Ať už přímo v lékárnách, nebo na
jejich internetových stránkách utrácíme letos snad více než v jiných letech.
A právě lékárnám a lékárenství je věnována dnešní tematická dvoustrana
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Texty připravila: Eva Reiterová
nách uklidnil. Vše znovu začalo kvůli druhé vlně
koronavirové pandemie na podzim. Se zvýšenou
poptávkou po lécích proti bolesti a respirátorech
se lékárny setkaly už na jaře, na podzim se situace
opět opakovala. Na rozdíl od první vlny pandemie
se v té druhé zvýšil zájem o vitamíny, doplňky stravy
a přípravky na podporu imunity. Z doplňků stravy
je dlouhodobě nejprodávanější vitamín C. Zájem
o něj je podobný v obou vlnách pandemie. Vysoké
prodeje jsou i u přípravků obsahujících zinek.
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Prostějovské lékárny v současnosti
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BOD ZLOMU

Vše se změnilo v úterý 10. listopadu.
„Tatínek měl teplotu, byl vyčerpaný,
nechtěl jíst ani pít, nemohl jít na záchod. Jeho ošetřující lékař se na něj
přijel podívat, jenže situace se následně nelepšila, ba právě naopak.
Dostával křeče, upadal do bezvědomí, které trvalo i pět minut. To už
jsme zavolaly záchranku. V sanitce
mu udělali test na covid a zjistili, že
je pozitivní,“ popisovala horké chvíle
dcera.
„V nemocnici tátu přijali na oddělení
pro pacienty s covidem, udělali mu
základní vyšetření, ale nic nezjistili
a poslali ho domů s tím, že je v po-

COVID-19

přesto už toho na něho bylo moc,“
nastínila na úvod jeho dcera Jana
Přidálková z Prostějova.
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Tím to však neskončilo. Donedávna vitální starý pán v dalších dnech
stále častěji upadal do bezvědomí,
jedno z nich trvalo i devět minut.
„Měl sice i světlejší chvilky, ale jinak potřeboval prakticky nepřetržitou péči. Člověk nikdy nevěděl,
kdy opět zkolabuje a zda se z toho
ještě probere. Jediné štěstí bylo, že
jsme se sestrou kvůli covidu skončily v karanténě, tak jsme se o něj
mohly starat. Bylo nám přitom jasné, že příčin jeho stavu může být
více a že potřebuje několik odborných vyšetření mimo jiné i na CT.
Jenže už sehnat potřebnou žádanku
byl problém. Ještě horší bylo, že

COVID-19

řádku. Sanitka, která ho přivezla, odjela jen chvíli poté, co jsme otevřely
dveře. V ruce měl táta ještě zapíchnutou kanylu, kterou jsme mu se
sestrou vytáhly,“ popsala další vývoj
událostí Přidálková.
v nemocnici ho přes veškerou naši
snahu odmítli vyšetřit. Důvod nám
nesdělili. Nakonec se nám to přece
jen podařilo domluvit na prosinec
do Olomouce,“ pokračovala Jana
Přidálková ve výpovědi plné strachu a obav. Tady šlo o život!
Vše vyvrcholilo poslední listopadový den. „Byl v nezvladatelném
stavu, potřebovaly jsme ho odvézt
k doktorovi, ale to bylo naprosto
nemyslitelné. Nakonec přijela záchranka, ale ani saniťák si s ním nevěděl rady. Teprve jemu se nakonec
podařilo přesvědčit další lidi, že je
v tomto případě nezbytná hospitalizace a podrobnější vyšetření. Za to
bychom mu chtěly nesmírně moc
poděkovat. Čekaly jsme pak ještě
další dvě hodiny, museli přijet i policisté! Byly to strašné chvíle, které
si nikdo neumí představit. Tatínek
nakonec putoval do Kroměříže, kde
nám pan doktor slíbil, že mu všechna potřebná a dlouho odkládaná
vyšetření provedou,“ uzavřela vyprávění o dramatických okamžicích
rozlícená dcera.
Byl za proměnou vitálního seniora
v těžce kolabujícího člověka covid,
nebo ne? „Právě na tuto otázku nám
nikdo nebyl schopný odpovědět.
Ani u jednoho z našich rodičů nešlo
pozorovat klasické příznaky, maminka měla sice pozitivní test, ale nemoc
se na ní nijak neprojevila. A třeba
sestra se o tatínka starala prakticky
čtyřiadvacet hodin denně a vůbec
neonemocněla. Sice nosila respirátor, ale to asi tak vše. Přijde nám to až
neuvěřitelné, že jsme se nenakazily,“
přemítala Přidálková.
Přesto vše není vyloučeno, že právě
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covid v tomto případě
sehrál zásadní roli. „Jedna paní
doktorka nám říkala, že vir si u lidí
dokáže najít jejich nejslabší místo
a tam zaútočí. Může to být právě třeba nervová soustava, což by odpovídalo i průběhu u našeho tatínka. Ale
těch důvodů mohlo být mnohem víc.
Pro nás bylo nejhorší, že kvůli tomu,
že nikdo nebyl ochotný mu udělat
podrobnější odborné vyšetření, jsme
si doma se sestrou musely hrát na
doktory, přitom jsme si nebyly vůbec
jisté, jestli mu tím spíš neubližujeme,“
posteskla si Jana Přidálková, která poděkovala všem, kteří jí a sestře s péčí
o tatínka prostřednictvím telefonu
pomáhali. „Jednalo o často o zdravotníky, ale třeba i pracovnici sociálky.“
Stanovisko prostějovské nemocnice
se budeme snažit získat do příštího
vydání Večerníku

věku od 15 do 64 let, což je o 621
více než na konci předchozího měsíce. „Ve srovnání se stejným obdobím
minulého roku byl jejich počet vyšší o 4 798 osob. V průběhu měsíce
listopadu bylo nově zaevidováno
2 368 lidí, což značí nárůst o 207
osob více a v porovnání se stejným
obdobím předchozího roku je to
méně o 171. Z evidence odešlo
o 528 osob méně než v předchozím
měsíci a o 566 než ve stejném měsíci
minulého roku, celkem to bylo 1 826
uchazečů o zaměstnání. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci
nastoupilo 1 228, to je o 381 méně
než v předchozím měsíci a o 142
méně než ve stejném měsíci minulého roku, dalších 236 bylo umístěno
prostřednictvím úřadu práce, což je
o 96 méně než v předchozím měsíci
a o 151 než ve stejném období minulého roku. Dalších 598 uchazečů
bylo vyřazeno bez umístění,“ rozebral velice podrobně statistická data
Mikšaník.

Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých regionech Olomouckého
kraje byl podobný – ve všech došlo k nárůstu nezaměstnanosti.
Na Jesenicku se počet zvýšil nejvíce,
naopak na Šumpersku vzrostl nejméně, pouze o 34 osob. Co se týká
Prostějova, tak místní pobočka evidovala ke 30. listopadu celkem 1 964
nezaměstnaných, z toho 1 102 žen.
Oproti říjnu tak v evidenci přibylo
91 osob bez práce. „V Prostějově je
pak hlášeno 1 603 volných pracovních míst a podíl nezaměstnaných
osob se zvýšil o desetinu procentního bodu na 2,6 procenta,“ uvedl
vedoucí analytik trhu práce Úřadu
práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci.
Ke konci měsíce bylo v kraji mezi
nezaměstnanými evidováno 8 062
žen, jejich podíl na celkovém počtu
uchazečů činil 51 procent. V evidenci je 2 390 osob se zdravotním postižením, což představovalo 15 procent
z celkového počtu nezaměstnaných.

„Ke konci listopadu bylo evidováno
951 absolventů škol všech stupňů
vzdělání a mladistvých, jejich počet klesl ve srovnání s předchozím
měsícem o 11 osob a ve srovnání
se stejným měsícem minulého roku
byl vyšší o 323 osob. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 5 055 uchazečů o zaměstnání, což je dvaatřicet
procent všech uchazečů vedených
v evidenci,“ přidal další čísla Jaroslav
Mikšaník.
Olomoucký kraj evidoval ke 30. listopadu celkem 7 503 volných pracovních míst, což je o 215 méně než
v předchozím měsíci a o 2 824 než
ve stejném měsíci minulého roku.
„Na jedno volné pracovní místo
připadalo v průměru 2,1 uchazeče, z toho nejvíce v regionu Jeseník
(4,8), nejméně naopak na Prostějovsku, a to pouze 1,2 osoby na
jedno volné pracovní místo,“ uzavřel
vedoucí analytik trhu práce Úřadu
práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci.
(mik)
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>>>dokončení ze strany 3
Již po měsíci nám Milada Sokolová
prozradila, jak se rozhodla obě pozice
sladit. „Na prvním řádném jednání
městského zastupitelstva v novém
roce předložím návrh, abych se stala
neuvolněnou náměstkyní prostějovského primátora,“ mírně řečeno šokovala svým plánem, který dále osvětlila:
„To znamená, že nebudu mít plat uvolněné náměstkyně, ale zároveň se nijak
nezmění mé pravomoci nebo náplň
práce. Budu mít na naší radnici nadále na starost oblast kultury a životního
prostředí. Pro obě oblasti budu pracovat na plný plyn, protože ti, kteří mě
znají, vědí, že to ani jinak neumím. Prostějov a práce pro něj je pro mě srdeční
záležitostí a věřím, že je i trochu vidět.
Práci na radnici beru jako službu. Proto se vzdám toho, že jsem dosud byla
takzvaná uvolněná náměstkyně primátora a brala plný plat. Moje nasazení
se nezmění, ale městská kasa alespoň
ušetří,“ uvedla pro Večerník Sokolová
Ještě jednou také vysvětlila, proč přijala
pozici v krajském vedení a tím u svých

politických rivalů vzbudila vlnu nátlaku? „Na kraji jsem neusilovala o pozici
krajského náměstka či radního právě
proto, abych mohla nadále pracovat
pro město. Přesto koaliční jednání
dopadla tak, že jsem jako uvolněná
zastupitelka pro cestovní ruch nakonec jedinou zástupkyní Prostějovska v širším vedení Olomouckého
kraje. Vazba na kraj je ovšem podle
mého názoru pro město i celý region
z mnoha ohledů klíčová. Myslím, že
je proto důležité, aby při rozhodování
v krajském vedení byl alespoň jeden
zástupce Prostějovska. Chci ze své
krajské pozice zejména dohlédnout
na to, aby podpora zdejšího regionu
nebyla nijak krácena na úkor jiných
částí kraje. Kdybych krajskou funkci
nyní odmítla, z Prostějovska by tam
ve vedení nebyl vůbec nikdo,“ argumentuje Milada Sokolová.
A vzápětí se vyjádřila také ke kritice
jejího působení jak na prostějovské
radnici, tak i v placené funkci uvolněné zastupitelky Olomouckého kraje.
„Nesetkala jsem se dosud s kritikou

mého rozhodnutí zastávat obě pozice
od svých voličů, naopak jsem zaznamenala mnoho slov podpory. Celou
záležitost více řeší jen političtí konkurenti... Přesto chci udělat zmíněný
krok a vzdát se náměstkovského platu
na plný úvazek, aby nikdo nepochyboval, co mě k mému rozhodnutí
vedlo. Věřím, že je to tak správné,“
uzavřela toto téma náměstkyně prostějovského primátora a uvolněná
krajská radní.
Kolega zastupitel a dlouholetý předseda prostějovské ODS Jan Zatloukal
její rozhodnutí podpořil. „Milada se
popasovala se svým rozhodnutím
velmi racionálně, ušetří městské kase
v současné těžké době hodně potřebné peníze. Je mi jen líto, že to stejně
od některých schytá, byť za cenu, že
se vzdá stávající odměny, bude dělat práci navíc. A mohu potvrdit, že
jí často říkám, že její zápal je pro nás
energeticky méně zásobené někdy na
zabití, takže o tom, že to zvládne, vůbec nepochybuji,“ vyjádřil se s úsměvem pro Večerník Zatloukal. (mik)

ze strany 3
PROSTĚJOV Během uplynulého
týdne vyvolal na sociálních sítích
poprask podnikatel Richard Benýšek. „Správa železnic prezentovala
v minulosti svůj záměr o bourání
místního nádraží. Tak jsem nenechal nic náhodě a ve středu jsem podal nabídku, že stavbu odkoupím
a následně zrekonstruuji,“ uvedl na
své facebookové stránce Richard
Benýšek. Večerník chtěl, aby podnikatel svůj výrok o záměru Správy
železnic zdůvodnil, telefon nám bohužel nezvedl.
Tuto zprávu každopádně využila radniční opozice a přispěchala s návrhem,
o kterém chce jednat na zasedání zastupitelstva už toto úterý, tj. 8. listopadu. „Navrhujeme schválit usnesení, že
město Prostějov nesouhlasí s likvidací
budovy místního nádraží a žádá maji-

➢

tele objektu o informace o jeho dalších
záměrech. Zároveň požadujeme, aby
město informovalo Správu železnic
o zájmu města o zachování budovy,
rekonstrukci a dalším využití,“ je podepsán pod návrhem hnutí Na rovinu!
jeho lídr Aleš Matyášek.
Paniku se však snaží uklidnit náměstek
primátora Jiří Rozehnal, kterého Večerník požádal také o reakci na prohlášení
podnikatele Richarda Benýška. „Jednání mezi statutárním městem Prostějov
a Správou železnic ve věci rekonstrukce
budovy místního nádraží v Prostějově
permanentně pokračují více než rok.
Předminulý týden, konkrétně 25. listopadu, jsme obdrželi písemnou žádost
od Správy železnic ve věci spolupráce
na přípravě projektové dokumentace
opravy výpravní a provozní budovy
místního nádraží. Od šíření nepravdivé
zprávy o bourání budovy nádraží se jako
město Prostějov zásadně distancujeme!

Je to opravdu na pováženou a nechť
si čtenáři udělají vlastní úsudek sami,
proč pan Benýšek na sociální síti tuto
nepravdivou zprávu uveřejnil a zároveň
předtím požádal o odkup této budovy,“
odpověděl Večerníku Jiří Rozehnal.
Vzápětí přišla také stručná odpověď na
otázku Večerníku, která směřovala přímo k majiteli budovy místního nádraží
v Prostějově. „Správa železnic připravuje
v souvislosti s opravou místního nádraží
v Prostějově záměr projektu. Ano, současně můžeme potvrdit zájem o odkup
budovy ze strany podnikatele Benýška.
O dalším postupu se bude rozhodovat,“
sdělila Večerníku Nela Friebová, tisková
mluvčí Generálního ředitelství Správy
železnic v Praze.
Dá se tedy předpokládat, že na
úterním jednání Zastupitelstva
statutárního města Prostějova
bude na toto téma k vidění i slyšení
bouřlivá diskuse.
(mik)

Šok na radnici! Náměstkyni je vyhrožováno Magistrát nadále vyjednává se SŽ
o koupi budovy místního nádraží

OLOMOUC, PROSTĚJOV Zatímco se v říjnu počet lidí bez
práce v Olomouckém kraji ještě
snížil, během listopadu byl evidován pravý opak. Na konci předposledního měsíce v roce se celkový
počet uchazečů o zaměstnání
v Olomouckém kraji zvýšil na 15
797 osob, počet hlášených volných pracovních míst klesl na 7
503 a podíl nezaměstnaných osob
mírně vzrostl na 3,7 procenta.
To jsou základní fakta ze statistik
Krajské pobočky Úřadu práce ČR
v Olomouci.
„Ke 30. listopadu jsme evidovali 15
797 uchazečů o zaměstnání. Jejich
počet byl o 542 vyšší než na konci
předchozího měsíce, ve srovnání se
stejným obdobím minulého roku
pak o 4 669,“ prozradil Jaroslav Mikšaník, vedoucí analytik trhu práce
Úřadu práce ČR, Krajské pobočky
v Olomouci.
Z tohoto počtu bylo 14 913 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve

V Prostějově bylo ke konci měsíce bez práce 1 964 lidí

V listopadu se nezaměstnanost v kraji ZVÝŠILA

„Byl neuvěřitelně obětavý, stále se
staral o druhé. Poslední roky byla
jeho životní náplní péče o naši maminku, která má vrozenou srdeční
vadu a před čtyřmi lety těžce onemocněla. Postupně se z toho dostala, ale během této doby otec vše vyřizoval. Kromě toho se staral o svoji
téměř stoletou tetu, za níž pravidelně dojížděl až do Krnova. Když se
přestěhovala do domova seniorů,
spadly na něj starosti ohledně prodeje bytu a rozdělení peněz jednotlivým členům rodiny. Řešil to hlavně
přes počítač, který bezvadně ovládal,

Martin
ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Osmdesátiletý
Emil Mackuliak je v Prostějově
známý mimo jiné jako úspěšný řecko-římský zápasník, řadu let
působil také jako trenér či funkcionář Sokola. Přes svůj pokročilý
věk až do letošního listopadu překypoval energií.
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yy Zamířil jste následně do nemocnice?
„Hodně lidí mi tehdy říkalo, že bych
měl. Viděli, že krvácím, a upozorňovali
mě, že to kvůli bakteriím není sranda.
Hrozila mi otrava krve a tak dále. Přiznám se, že hned tu noc jsem ještě do
špitálu nešel, ale na druhý den dopoledne jsem už na pohotovost zamířil.
Shodou okolností jsem tam potkal kamarádského doktora, který se jmenuje
stejně jako já. V té době mě trápil šílený
průjem. Šlo ze mě úplně to samé, co
bylo v té žumpě. Stejné složení, stejný
smrad, bylo to zkrátka hrozné...“
yyJak dopadlo vyšetření?
„V nemocnici mě zkontrolovali a vše
bylo v normě. Uběhly však dva dny
a já skončil v Olomouci na plicním.
Strašně těžko se mi dýchalo, nemohl
jsem se rychle nadechnout ani vydechnout. Když jsem řekl, co se stalo, tak se
mi hned začali věnovat, mluvili o těch
jedovatých plynech a bylo znát, jak si
uvědomují, že to není legrace. Udělali
mi podrobný rentgen plic a další vyšetření. Nakonec se vše začalo opět spravovat a zhruba po deseti dnech to bylo už

Martin
ZAORAL

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

PROSTĚJOV Ve druhé části rozhovoru s Petrem Marákem (na snímku),
jehož první díl jste mohli najít v minulém čísle, jsme se již tolik nevěnovali pouze oné osudové události, kdy
zachránil život osmiletému chlapci.
Večerník zabrouzdal více i do jeho
soukromí a skutečností, které jej během života utvářely. Kde se v něm
vzala ona schopnost rozhodnout se
během několika málo sekund správně? Jak a díky komu zvládá starost
o své dva syny, které mu soud přidělil
do péče? A jakou roli v jeho životě sehrála hudba? I na to přišla řeč v rámci
našeho obsáhlého povídání.

v normálu. Bylo ale určitě dobře, že
jsem v té jímce nestrávil delší dobu.“
yyTo jen dokazuje, že jste skutečně riskoval vlastní život. Snažil se
vás od toho někdo odradit?
„Nic takového jsem nezaznamenal.
Až zpětně mi říkala přítelkyně, že se
mě pokusila zastavit, ale já ji vůbec
nevnímal... V tu chvíli mě prostě
nezajímalo nic jiného než to, jak pomoci tomu chlapečkovi. Asi to patří
k mé povaze. Ostatně měl jsem od
kamarádů hodně reakcí v tom smyslu, že chápou, že zrovna pro mě to
byla samozřejmost.“
yyA co naopak? Vynadal vám někdo za to, že jste do toho šel?
„To si pište, vynadalo mi hodně lidí!
Všichni sice uznali, že jsem udělal
dobrou věc, ale hned vzápětí mě upozorňovali, že jsem táta od dvou kluků
a že jsem za svoji snahu také mohl
zaplatit životem. Ostatně i můj
vlastní táta mi pořádně vyčinil. A v práci mi dva lidé doslova řekli, že jsem totální blázen...“
yy Možná se jim ani tak moc nedivím. Jak to vnímáte vy sám?
„Za sebe mohu říct jen tolik, že když
jsem tam lezl, tak jsem žádné nebezpečí nevnímal. Určitě velkou roli hrálo
i to, že jsem věřil, že když skočím do
žumpy, tak ostatní chlapi, co zůstali
nahoře, něco vymyslí, abychom se oba
dva ve zdraví dostali zase ven. Nějak
mě prostě nenapadlo, že by to mělo
blbě skončit. Naopak jsem byl stále
pevně přesvědčený, že to pro mě i pro
toho chlapečka dopadne dobře.“
yyUdělal byste to tedy znovu?
„Určitě ano, i zpětně to sám pro sebe
hodnotím jako správné rozhodnutí. Je
pravdou, že pokud bych do té žumpy
neskočil, chlapec by tam určitě ještě
nějaký čas vydržel plavat. Na druhou
stranu se bojím, že než bychom mu
seshora podali žebřík, tak už by byl tak
vysílený, že už by se sám nahoru pravděpodobně nikdy nedostal. Ostatně
stejně to vnímají i jeho rodiče, kteří mi
za vše poděkovali.“
yy Přemýšlel jste, proč jste právě vy
jednal tak, jak jste jednal?
„Jako člověk jsem hodně citlivý. Snad
proto pro mě bylo nesnesitelné dívat

Petr Marák získal cenu
Michala Velíška
za záchranu života
osmiletého chlapce

se na toho chlapečka, jak se v tom plácá a dusí se. Zásadní roli mohl sehrát
i fakt, že jsem táta a mám v péči své dva
malé syny. I proto jsem si živě dokázal
představit, že by se něco podobného
mohlo stát jim. Osobně bych určitě
uvítal, pokud by jim v tu chvíli někdo
pomohl.“
yyNení příliš obvyklé, aby měl muž
v péči dvě nezletilé děti. Jak to zvládáte?
„Snažím se, abych to zvládal dobře.
O své dva kluky jsem se vždy hodně
staral a věnoval se jim. Po odchodu
bývalé manželky mi je soud svěřil do
péče. Jsem za to rád, ale není to úplně snadné. Když chodili do školy, tak
jsem je každý všední den hodil do ranní družiny a spěchal do práce, kterou
mám v Olomouci. Z ní jsem pak letěl,
abych je z družiny zase stihl odpoledne
vyzvednout.“
yy Ještě horší to může být teď, když
se školy zavřely...
„Nyní to nejde jinak, že jsou kluci
přes týden u mého tatínka, který žije
v Podivicích. Ten mi neuvěřitelně
moc pomáhá. Jako bývalý vychovatel
na základní škole má s dětmi bohaté

zkušenosti. Dopoledne se s nimi učí
a věnuje se jim, odpoledne do Podivic přijedu a jsme tam společně.
V pátek si je vezmu na víkend domů
do Prostějova. Tady mi zase hodně
vypomáhá přítelkyně Zuzana, která
třeba uvaří a dělá i další ženské práce,
přestože jinak stále žije s dcerou a synem v Olomouci.“
yy Právě vaše přítelkyně vás do
soutěže přihlásila. Věděl jste
o tom?
„Vůbec ne! Se svou dcerou Natálkou
byla natolik zaujata tím, co se stalo, že
jim to nedalo a poslaly přihlášku. Po
čase jim volala paní z Nadace Adra,
že jsem se dostal mezi poslední trojici.
Zajímalo ji, jestli o tom vím. Já nevěděl! Tak paní Zuzaně doporučila, že by
bylo fajn, kdyby mi to řekla...“ (smích)
yyTo už bylo pomalu na čase...
„To ano, mohl jsem být třeba naštvaný a bojkotovat televizní natáčení,
které mělo proběhnout za pár dní.
K tomu jsem ovšem neměl důvod,
nominaci jsem rád přijal. Dal jsem si
však jednu podmínku, kterou musela
televize splnit. Požadoval jsem zachování anonymity pro rodinu toho
zachráněného chlapce. Oni jsou totiž
rádi, že to mají za sebou, dobře to dopadlo a opravdu se k tomu už nechtějí
žádným způsobem vracet. Natož mediálně.“
yy Je naprosto jasné, že bezprostředně po pádu chlapce do studny
byli všichni přítomní pod obrovským stresem. Vy jste mu dokázal
čelit, zachovat si chladnou hlavu
a udělat to, co bylo v daný moment
asi to nejlepší. To je neuvěřitelně
cenná schopnost. Máte představu,
kde jste ji získal?
„O tom jsem nepřemýšlel. Pravdou
je, že jsem v minulosti jezdil amatérské automobilové závody do vrchu
a i v nich čelíte poměrně velkému
tlaku. Nejde sice o život jako spíš o to,
že to pěkné auto, s jehož přípravou
jste si dal tolik práce, někde rozmlátíte. Ale ještě větší průpravou asi bylo,
když jsem jako mechanik dlouhých
dvanáct let spolupracoval s profesionálem, který jezdil rallye. Ta práce
byla hodně zodpovědná, protože na

Vynadalo mi hodně lidí. Všichni
sice uznali, že jsem provedl
dobrou věc, ale hned vzápětí mě
upozorňovali na to, že jsem táta
od dvou kluků a že jsem za svoji
snahu mohl také zaplatit životem.
Ostatně i můj vlastní táta mi
pořádně vyčinil. A v práci mi dva
lidé řekli, že jsem totální blázen.
Udělal bych to ale znovu!

PETR MARÁK

vizitka

I když to není vůbec snadné, stále věřím, že i v tomto případě nakonec vše
dobře dopadne.“
yy Ve vašem domě nelze přehlédnout kytary. Myslíte si, že jistou preciznost a schopnost soustředit jste
získal i coby aktivní hudebník?
„To nevím, každopádně na bubny
hraji už od tří let, první školní kapelu
jsme založili, když mi bylo dvanáct.
S nějakým častějším veřejným hraním
jsem však skončil asi před dvaceti lety.
Už tehdy jsem vnímal, že se to příliš
neslučuje s rodinným životem, který
u mě dostal přednost. V současné
době působím pouze ve skupině Kokeno rock složené z muzikantů bývalé skupiny Kontakt. Nehraji s nimi
ovšem pokaždé, jsem spíš něco jako
náhradník pro případy, že stálý bubeník nemůže. Obnáší to tak do deseti
vystoupení ročně. Hráváme většinou
po Prostějově třeba U Rockyho, Na
rybníčku či U Matesa. Za bubny si
vždycky sednu moc rád, doma stále
cvičím a snažím se zdokonalovat.
Nicméně po večerech už nechci stabilně nikde hrát, a to hlavně kvůli dětem, které mě potřebují doma.“

✓ 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

této úrovni posádce o život skutečně
jde. Přitom na vlastní servis auta bývalo poměrně málo času. Přesto se
často dělaly složité věci, jako je převodovka nebo diferenciál. A to pak čas
letí strašně rychle, navíc vám spolujezdec odpočítává, kolik ještě zbývá
do startu. Je normální, že v takových
situacích člověk hodně znervózní. Ze
začátku se mi někdy i roztřásly ruce
a kvůli tomu mi popadaly šroubky
a všechno se zdrželo. Právě za těchto
situací jsem musel v sobě objevit jistý vnitřní klid. Uvědomil jsem si, že
čím víc budu nervózní, tím to bude
jen horší. Zároveň jsem se naučil nevnímat ten šrumec kolem sebe, který
k závodům prostě patří, a soustředit
se pouze na to, co musím udělat.
Jen tak jsem mohl auto dodat včas
a v pořádku.“
yy Z vašeho vyprávění o dramatické události mě zaujala vaše neutuchající víra, že vše dobře dopadne.
Máte to tak i v životě?
„Určitě se dá říci, že jsem pozitivní člověk. Třeba i nyní procházím poměrně
složitým životním obdobím, které
odstartovalo odchod mé bývalé ženy.

Foto: www.prostejov.eu
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rozhovor večerníku - 2. díl

a dnešní znak lékáren, tj. Aeskulapova hůl obtočená hadem,
která má být symbolem léčivé síly a zdraví. Z Říma zase známe jméno lékaře Galéna, který proslul svými objevy v oblasti
anatomie a fyziologie. Říká vám něco jméno Galén? Jeho slávu si totiž propůjčil i český spisovatel Karel Čapek pro jednu
ze svých postav v dramatu Bílá nemoc.
Ve středověku v lékařství zavládla asi jako ve všem doba temna, kterou provázely kontroverzní léčebné praktiky, ty byly
mnohdy smrtelnější než sama nemoc. Medicína v Evropě
stagnovala a vlivem křesťanství byly nemoci považovány za
dar nebo trest od Boha. Do Evropy vylepšené poznatky léčitelství postupně pronikaly z arabského světa v 11. století. Situace se začíná zlepšovat až v renesanci a z baroka pocházejí první apatyky (dnešní lékárny). V Evropě první lékárny nebyly
veřejné, ale byly drženy v rukou mnišských řádů v klášterech.
Lékárnici tedy byli velmi vzdělané osoby, které nad sebou
měly neustálý dohled, jejich znalosti byly pravidelně prověřovány. Veřejné lékárny mohly existovat jen ve městech Evropy
s dostatečně rozvinutými politickými, hospodářskými a kulturními vlivy. U nás to bylo především v královských městech.
Celý článek na
www.vecernikpv.cz

Jaká je historie lékáren?

www.lekarna.agel.cz

Budeme Vás informovat o stavu
rezervace a dostupnosti léků

Léky Vám připravíme k vyzvednutí
v Lékárně AGEL, kterou si vyberete

www.lekarna.agel.cz/rezervace-leku

Jistá dostupnost léků při vyzvednutí

Rezervujte si On-line své léky v Lékárně AGEL

Zkraťte si cestu ke zdraví

Když nás trápí rýma, kašel nebo úplně nějaká jiná potíž,
tak běžně zajdeme do lékárny a koupíme si něco, co nám
ideálně do pár hodin pomůže. Mnoho z nás už ani nenavštíví svého lékaře a jde hned do lékárny, kde mu doporučí nejvhodnější léčivo. Lékárníci jsou zkrátka takoví
malí doktoři. My je bereme prostě jako samozřejmost.
Jak to ale s lékárenstvím bylo v minulosti?
Ve starověku se lidé spoléhali snad jen na šamany. Šamani
na sobě často sami zkoušeli účinky různých přírodních látek
a výsledné poznatky zaznamenávali pro další generace. Své
poznatky pak také aplikovali na nemocných. Mísili, vařili,
kvasili, pekli i sušili své tajné přísady a snažili se z nich dostat
jen ty nejúčinnější látky, které by zabíraly na nemoci, odřeniny a rány. Lidé za původce svých nemocí považovali démony
a bohy, kteří je za něco trestali. Existovali všemožní zaříkávači
a bylinkáři, ti byli jediná naděje na uzdravení. Lidé postupně
začali poznávat léčivou sílu rostlin.
Od Mezopotámie po starý Řím se léčitelství zdokonalovalo
a vylepšovalo. O něčem jako lékařství se dá hovořit od dob
největší slávy Egypta, ale i tehdy byla léčba silně provázaná
s magií. V antickém Řecku se začalo k léčitelství přistupovat
vědecky. Z této doby také pochází Hippokratova přísaha

www.vecernikpv.cz
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Bioplynová stanice ve Smržicích funguje v areálu na okraji obce už osm
let. Vlastní ji stejná firma jako oba obří
skleníky na pěstování rajčat na katastru Smržic a Kostelce na Hané. Místní
občany nedávno zaujaly fekální vozy
odsávající v průběhu uplynulých týdnů lagunu, jež se vytvořila v lesíku pod

vacím pruhem před ním. Řidič druhého
automobilu nezastavil a z místa nehody
odjel,“ popsal karambol na dálnici František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje.
Při nehodě se naštěstí nikdo nezranil.
„Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 70 000 korun.
„Alkohol u řidičů Tatry a Opelu byl na
místě vyloučen provedenými dechovými zkouškami. Přesné příčiny, okolnosti
a míra zavinění nehody i totožnost řidiče
třetího vozidla jsou předmětem dalšího
šetření. Je však zřejmé, že řidič Opelu nerespektoval pravidla silničního provozu
ani pud sebezáchovy,“ doplnil policejní
mluvčí.
(mik)
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z bioplynové stanice, je to přímo pod
ní. Hrozí, že všechny stromy v okolí
uschnou,“ napsal do redakce Večerníku
jeden z místních.
Vedení Smržic potvrdilo, že s podnětem ohledně celé záležitosti se již
setkalo. „Podala jej jedna z občanek.
My jsme to dle zákona postoupili do
Prostějova na odbor životního prostředí. Následně by se tím zřejmě měla
zabývat Inspekce životního prostředí.
V jaké fázi to ovšem aktuálně je, nevím,“
potvrdil starosta Smržic Aleš Moskal.
Podle vedení bioplynové stanice jde
o naprosto zbytečný humbuk. „K žádnému úniku z naší stanice v žádném
případě nedošlo. Jde o to, že do rybníčku stekla dešťová voda z polí a částečně
i z našeho areálu, který byl vyasfaltován.
To ovšem k dlouhodobě deštivému

počasí není opravdu nic zvláštního.
Také je přirozené, že když se někde
usadí větší množství vody, tak začne
kvasit. My jsme to v dobré víře asi tři
týdny nechali odsávat. Už je to téměř
hotové, dál v tom již pokračovat nebudeme,“ rozhorlil se provozní ředitel
bioplynové stanice a peletárny Milan
Zouhar.

NA VÁŠ NÁMÌT
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Foto: Martin Zaoral

„V pondělí 7. září tohoto roku v podvečerních
hodinách měl čtyřiatřicetiletý muž s úmyslem
pořídit fotografie své rodiny létat s bezpilotním leteckým prostředkem nad polem a nejméně jednou
i nad cizí zahradou u rodinného domu v Němčicích
nad Hanou. Když přelétal nad zahradou jednoho ze sousedů, mělo dojít k poplašení jím chovaných zvířat a smrtelnému zranění jednoho z nich,“ zavzpomínal na tři
měsíce starý incident František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Původně nevinný přelet dronu však vyústil v násilí!
„Sedmapadesátiletý chovatel v návalu vzteku pilota
dronu vyhledal a fyzicky napadl. Při potyčce došlo

Michal KADLEC

NĚMČICE NAD HANOU Policie teprve nyní přinesla informace o nevšedním případu, ke kterému
došlo už začátkem září v Němčicích nad Hanou.
Majitel rodinného domu byl vzteky bez sebe, když
mu nad zahradou začal kroužit dron, který vyplašil
jeho chovaná zvířata a jedno z nich dokonce usmrtil. Muž se okamžitě začal mstít, fyzicky napadl
pilota dronu a stroj i s příslušenstvím naházel do
blízkého rybníka. Případ řeší jak policie, tak rovněž úřad pro civilní letectví.

poškození cizí věci. „To bylo ukončeno ve zkráceném
přípravném řízení, v jehož rámci se útočník zavázal škodu na zařízení nahradit,“ uvedl Kořínek s tím, že ani pilotovi dronu tato záležitost jen tak lehce neprojde. „Let
dronem policisté pro podezření z porušení leteckého
předpisu k dořešení postoupili příslušnému úřadu pro
civilní letectví.“
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k pádu ovladače dronu na zem, čehož útočník využil
a ovladač hodil do blízkého rybníka. Za ovladačem
poté hodil do vody i box s příslušenstvím k dronu.
Majiteli přístroje tím způsobil škodu vyčíslenou na
bezmála 11 tisíc korun. Ke zranění osob při fyzickém
napadení nedošlo,“ konstatoval policejní mluvčí.
Policie ČR věc prověřovala pro podezření z přečinu

PROTIVANOV „Našel jsem bombu a další munici,“ ohlásil minulou středu na služebně plumlovské policie muž, který strážce
zákona společně s pyrotechnikem
zavedl na místo nálezu do okolí
Protivanova. Pyrotechnik se rozhodl válečnou munici odpálit přímo na místě!
„Ve středu 2. prosince se na obvodní
oddělení v Plumlově osobně dostavil osmapadesátiletý muž z Prostějova a policistům oznámil nález
dvou kusů vojenské munice v lesním prostoru mezi obcemi Protivanov a Skelná Huť. Na místo přivolaný pyrotechnik nález klasifikoval
jako leteckou pumu a dělostřeleckou minu VGR 36 pocházející ze
druhé světové války. Nález si zajistil,
ale vzhledem k jeho stavu rozhodl
o jeho likvidaci řízeným odpálením
na bezpečném místě v okolí Protivanova,“ popsal poměrně dramatickou událost Libor Hejtman, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
Podle policistů nedošlo k ohrožení
obyvatel v okolních obcích. „Při incidentu nebyla nutná evakuace osob
a nedošlo k ohrožení životů ani majetku,“ potvrdil Hejtman.
(mik)
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Pokud v těchto dnech navštívíte ordinaci praktické lékařky fungující v budově konické polikliniky v Tyršově
ulici, tak v ní zastihnete pouze sestru.
„Z rodinných důvodů jsem se rozhodla ukončit praxi praktického lékaře,“
¨prozradila Večerníku Anna Eyerová.
Do konce ledna 2021 bude ordinace
ještě otevřena, lidé by si u sestry měli
vyzvednout zdravotnickou dokumentaci a přehlásit se k MUDr. Petru
Šmejkalovi, který působí na hlavním
konickém náměstí. Tam by měla od
února přejít i stávající zdravotní sestra.
„Praxe bude předána na základě vzájemné dohody,“ doplnila Eyerová.
Doktora Petra Šmejkala se Večerník

Martin ZAORAL

KONICE Další rána pro Konici! Po
zubařce Svatavě Dvořákové končí
ve městě další doktorka. Ordinace
praktické lékařky pro dospělé Anny
Eyerové aktuálně působí v hodně
omezeném režimu, na konci ledna
bude uzavřena zcela. Její pacienti
přejdou pod lékaře působícího na
hlavním konickém náměstí.

pokusili kontaktovat s otázkou, jak
bude nápor nových pacientů zvládat.
Během celého pátečního dopoledne
se nám však na uvedené číslo pevné
telefonní linky nepodařilo dovolat.
Faktem zůstává, že mnozí z praktických lékařů ordinujících v menších
obcích již nové pacienty nepřijímají.

Například v Čechách pod Kosířem
o tom lékařka informuje oznámením
umístěným přímo na dveřích své ordinace. Zda se do Konice podaří přivést nového praktického lékaře, není
v tuto chvíli jasné. Vzhledem k jejich
dlouhodobému nedostatku to snadné
určitě nebude.

2GVTiOGLMCNRčUQDÊXGUVGLPÆDWFQX÷PCMQPKEMÆOP¾O÷UVÊLCMQF÷VUM¾FQMVQTMC
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Foto: www.firmy.cz
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PLUMLOV Sousedské vztahy
bývají často napjaté. V tomto případě však může jeden z občanů
Plumlova náležitě poděkovat svému sousedovi za záchranu minimálně střechy vlastního domu.
Modré sirény požárních vozů zaujaly předminulou neděli 29. listopadu pozornost místních nedaleko
plumlovského kostela. „Důvodem
zásahu byl požár udírny u rodinného domu,“ uvedl velitel JSDH
Plumlov Ctibor Kocourek, který

zároveň připojil pozoruhodné okolnosti celého případu.
„Poničena byla pouze samostatně
stojící udírna, jinak k větší škodě
nedošlo. Bylo to i díky obyvateli
sousedního domu. Ten, když spatřil
oheň, neváhal a začal vše hasit vlastními silami pomocí kýblů. Bylo to
v době, kdy plameny šlehaly až ke
střeše rodinného domu. Nebýt něj,
tak by s největší pravděpodobností
střecha chytila. Později mu pomáhali i plumlovští policisté. Když jsme

Foto: JSDH Plumlov

dorazili na místo, bylo už největší
nebezpečí zažehnáno,“ vyzdvihl pohotový zákrok jednoho z obyvatel
Plumlova Ctibor Kocourek, kterého se Večerník dotázal na příčinu
požáru. „Vše nasvědčuje tomu, že
dřevěná udírna nebyla pod náležitou kontrolou, přesná příčina je však
v šetření,“ reagoval Kocourek.
Kromě plumlovských hasičů na
místo dorazili také jejich kolegové
z Kostelce či Vrahovic, ti však zasahovat nemuseli.
(mls)
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tam močůvkou, jde z toho hrozný
smrad! Už měsíc to tam vysávají fekálními vozy. Předpokládám, že jde o únik

Prý je to zbytečný humbuk...

bioplynovou stanicí v bezprostřední blízkosti silnice spojující Smržice
s Čelechovicemi na Hané. „Plní se to

SMRŽICE Fekální vozy odsávající zapáchající vodu v lesíku pod
bioplynovou stanicí ve Smržicích vzbudily u místních velkou pozornost i bouřlivé diskuse. Na základě podnětu jedné z občanek se
má celou záležitostí zabývat Inspekce životního prostředí. Vedení
bioplynky razantně popírá, že by došlo k jakémukoliv úniku, fekální vozy měly odsávat dešťovou vodu, která stekla z okolních polí.

Martin ZAORAL

PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Podle místních mohlo jít o únik z bioplynky,
její vedení hovoří o dešťovce
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PROSTĚJOVSKO Minulou středu
2. prosince po sedmé hodině došlo na 24,5 kilometru dálnice D46
ve směru z Prostějova na Olomouc
k dopravní nehodě osobního automobil Opel s vojenskou Tatrou 810.
Do srážky bylo vzápětí zapojeno ještě
třetí vozidlo, jeho řidič však z místa
ujel a policisté po něm pátrají.
„Třicetiletý řidič Opelu při zařazování
z připojovacího do průběžného jízdního pruhu nedal přednost v průběžném
jízdním pruhu jedoucímu nákladnímu
automobilu. Došlo k bočnímu střetu vozidel a odhození Opelu, který poté přední částí narazil do dosud nezjištěného
osobního automobilu, který jel připojo-

20112511803

www.vecernikpv.cz

zprávy z regionu aneb jsme s vámi u toho...

region
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Na policejní služebnu se v pondělí 30. listopadu obrátil se žádostí
o pomoc jednatel společnosti
vlastnící fotovoltaickou elektrárnu ve Vřesovicích. Policistům
sdělil, že na uvedeném místě neznámý pachatel odcizil 8 kusů kamer, 4 kusy přísvitů ke kamerám
a 4 kusy rozvaděčů s převodníkem. Po ohledání místa a zajištění důkazního materiálu policisté
případ zaevidovali a zahájili úkony trestního řízení pro trestný
čin krádeže. Hmotná škoda byla
stanovena na 20 000 korun a pachateli v případě zjištění hrozí až
osmiletý trest vězení.

Majitel elektrárny okraden

Během předminulého víkendu
se podařilo vloupat neznámému
pachateli do rodinného domku
ve Stražisku. Nejprve se lapka
dostal na zahradu a po vypáčení
vstupních dveří i do nemovitosti.
Obytné prostory prohledal a ze
zdi ukradl čtyři obrazy v hodnotě 15 000 korun. Po násilném
otevření prohledal i sklad nářadí,
ale nenašel tam nic, co by stálo za
odcizení. Zůstala po něm celková
za škoda 20 000 korun. Případ
policisté šetří pro trestné činy
krádeže a porušování domovní
svobody s osmiletou trestní sazbou v době vyhlášeného nouzového stavu.

Obrazy jsou pryč

.521,.$

ÿ(51É
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Kostelec na Hané (mls) - Na vzpomínkové uctění válečných obětí
a útrap ani letos nezapomněli
v Kostelci na Hané. Učinili tak
v pátek 4. prosince a po dva
následující dny u památníku v hájku
legionářů, který se nachází u říčky
Romže zhruba deset minut chůze
za fotbalovým hřištěm. Tímto
způsobem si všichni zájemci mohli
připomenout letošní výročí bitvy
u Slavkova a bojového střetnutí
u Kostelce na Hané. „Právě čtvrtého
prosince totiž uplynulo 215 let
od chvíle, co se nad Romží ozvaly
výstřely při střetu francouzských
a ruských sil,“ upozornil František
Smutný. Na rozdíl od předchozích
let byla letos akce neveřejná, přesto
si lidé malou vycházkou k pomníku mohli připomenout válečné
útrapy a zároveň udělat něco pro
své zdraví.

3ÔLSRPQÈOLVLYÙURÄÉERMÕ

Jesenec (mls) - V Jesenci nedávno představili novou službu pro
občany obce. Každý, kdo chce
být informován o aktualitách
z obecního webu, může dostávat
informace prostřednictvím mobilní aplikace V obraze. Aplikace
upozorňuje na nově vložené
zprávy, lidé díky ní najdou třeba
fotogalerie či pozvánky na kulturní a sportovní akce. Aplikaci si
lze volně stáhnout z Google Play
nebo z App Store a po otevření
přidat konkrétní obec. Podobně
jako v Jesenci to již funguje v řadě
obcí na Prostějovsku.

V Jesenci jsou „v obraze“

Konice (mls) - Inspektoři Státní
zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) nedávno navštívili
obchod, který v konické ulici E.
Beneše nedaleko zdejšího „živňáku“
provozuje Quoc Hao Tran. Nalezli tam dvě potraviny, které klasifikovali jako nebezpečné. Tou první byl
pečený bok, který nakysle zapáchal
po kažení. Stejné to bylo i v případě
Debrecínské pečeně. Obě uzeniny
byly odebrané z načatého balení
a měly být spotřebovány do tří dnů
od vybalení.

Nebezpeèné
potraviny z Konice

Bílovice-Lutotín (mls) - Velké
dobrodružství zvané budování
hloubkové kanalizace vstoupilo
v obci Bílovice-Lutotín do svého
druhého poločasu. „Budování kanalizace v Lutotíně bylo dokončeno
letos v květnu, opravena je zde již
i většina komunikací, zbývající se
rekonstrukce dočkají v dohledné
době. Nyní se buduje kanalizace
v Bílovicích, hotová by měla být příští
rok v listopadu. Na to pak naváže rekonstrukce komunikací, což pro nás
bude představovat hlavní investiční
prioritu,“ popsal situaci starosta obce
Miroslav Hochvald.

V Lutotínì je kanalizace
hotová. A co Bílovice?

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
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Už je opravdu nejvyšší čas dát do pořádku záležitosti, které nesnesou odkladu
do příštího roku. Mnozí Prostějované se tak dostanou do stresu, neboť většinu
důležitých věcí nechali na poslední chvíli. Od toho se bude odvíjet nálada,
která u některých nebude dobrá ani před Vánoci.
BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Rádi byste navázali nový vztah,
protože před Vánoci nechcete být
logicky sami. Jenže těch příležitostí
bude tak zoufale málo! Ponechejte
to ale náhodě, vhodného člověka
potkáte přímo na ulici.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Ve zbytku roku se budete snažit
zachránit, co se dá. Ale jako spousta ostatních si budete muset vystát
důlek v obrovských frontách na
úřadech. Vaše chyba, neměli jste to
nechávat na poslední chvíli.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Vaše fantazie je v koncích, pořád nemáte dostatek dárků pro své nejbližší. Mohla by vás inspirovat knížka,
kterou právě čtete. V ní je spousta
návodů, jak udělat radost druhým.
I sami sobě.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Ještě před vánočními svátky se
chcete pustit do renovace a velkého
úklidu domácnosti. Svými blízkými
budete určitě pochváleni, jenže to
vše bude něco stát. Potřebný materiál si ale seženete u známých.

LVI – 22. 7. až 22. 8.
Co čert nechtěl, dopustíte se nepravosti, které budete okamžitě
litovat. Náprava je ale poměrně jednoduchá. Rychle se dotyčné osobě
omluvte a netvařte se, že zas tak
o nic závažného nešlo.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Ve vašem soužití s nynějším partnerem to začne hodně skřípat. Nebudete si ani tento týden rozumět
takřka v ničem. Zkuste to společně
„doklepat“ do konce roku a pak přikročte k razantní změně.
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.
Nejste zvyklí na kritiku od ostatních,
ale nyní budete muset toho hodně
skousnout. A nebudete to mít zrovna
jednoduché. Dostanete se do křížku
nejen s nadřízenými, ale hlavně s kolegy, kteří jsou naštvaní.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Jste poměrně pověrčiví, takže černá
kočka, která vám přeběhne přes cestu, vás bude strašit několik dní. Je
pravdou, že několikrát budete mít
smůlu v tom, že vaše pečlivé plány
přijdou vniveč.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Nehádejte se, silnými slovy nic nezměníte a sebe i druhé akorát tak
naštvete. Berte všechny věci, které
se nyní kolem vás dějí, s humorem
a úsměvem. Uvidíte, že nic není tak
černé, jak to vypadá.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Náladu vám pokazí dopis, který naleznete v poštovní schránce. Okamžitě budete muset řešit finanční
potíže, které jste si sami nadrobili.
Během Vánoc se tak musíte výrazně
uskromnit.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Volný čas prožijte venku v přírodě,
v žádném případě ne doma u televize. Potřebujete se hýbat, aby vaše
tělesná schránka už netrpěla. Zkuste vyzvat kamarády ke společnému
běhání, překvapí vás jejich zájem.

nákupní
servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE...
23,90
(1,75l)

Coca Cola 2,25l

26,90

29,90
(1,75l)

26,90

24,90

37,90

Kofola 2l

21,90

25,90

25,90

29,90

17,90

29,90

Pepsi 2,25l

39,90

21,90
(2,5l)

23,90

34,90

35,90

27,90
(2,5l)

Fanta 2,25l

26,90

-

-

24,90

37,90

29,90
1,75l)

Tonic River 2l

28,90

-

27,90

29,90

23,90

-

Sprite 2,25l

26,90

-

26,90

24,90

37,90

-

Naše
4'57/¦

Ačkoliv slovo „limonáda“ je zjevně odvozeno od citrónu, v Čechách
se jím běžně označují sycené nealkoholické nápoje s jakoukoliv ovocnou i jinou příchutí. Vysoce oblíbený je sladký nápoj hnědé barvy
s obsahem kofeinu a bezkokainového výtažku koky. Proto je tuze
dobré vědět, že Coca-Colu nabízí nejlevněji Kaufland, Pepsi-Colu
Albert a kofolu Tesco, kam si můžete zajet i pro tonic. Populární
Fantu a Sprite pak přiberte v Kauflandu.
Na zdraví!
Průzkum byl proveden ve středu 2. prosince.
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KDY: SOBOTA 12. A NEDÌLE 13. PROSINCE 2020, 10:00-17:00 HODIN
KDE: ZÁMEK ÈECHY POD KOSÍØEM
Pěknou akci, i když v komorním duchu, chystají před Vánocemi v Čechách
pod Kosířem. Kromě tamních domácností se totiž do svátečního hávu zahalí
rovněž zámek a jeho okolí.
„Bude to významně menší než v minulosti, za což mohou epidemiologická opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií,
a budeme si muset vystačit s exteriérem.

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.

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.

Na adventní prohlídky jsme také zcela
rezignovali,“ konstatoval kastelán zámku
v Čechách pod Kosířem Martin Váňa.
I tak toho ale v zámeckém parku bude
k vidění dost a dost. Kdo bude chtít trošku vánoční atmosféry, park bude tím pravým místem. „Budeme mít vyzdobený
zámecký altán. Na sobotu 12. a neděli 13.
prosince chystáme soutěž v koledování na

schodech zámku, přičemž videa můžete
zasílat třeba přes náš Facebook. K nahlédnutí bude rovněž velký sál zámku vyzdobený vánočně jako za časů, kdy zde žili Silva-Taroucové. A otevřená bude i kavárna
s vánoční nabídkou,“ prozradil Váňa s tím
že od 13.00 do 17.00 hodin bude možnost
zavítat i do Hanácké ambasády sdružující
řadu řemeslníků a umělců z okolí.
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INFORMUJE

DROBNÝM PODNIKATELÙM I FIRMÁM HROZÍ
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Navzdory situaci, kdy vláda řemeslníkům, osobám samostatně výdělečně
činným a podnikům zakázala nebo
ztížila, případně fakticky úplně znemožnila včas plnit závazky vyplývající
ze smluv uzavřených na základě veřejných soutěží a zakázek, veřejnoprávní
úřady a instituce z pozice odběratelů
udělují podnikatelům pokuty za prodlení s dodáním zboží nebo služeb.
Hospodářská komora požádala vládu
a úřady, aby smluvní sankce neuplatňovaly. Ty to však odmítly.
„Pokud je někde prostor, jak může stát
pomoci podnikatelům, pak je to přesně
tady. Nechceme přitom, aby úřady plošně
pardonovaly pokuty. Chceme, aby úřady
vzaly v potaz dlouhodobě existující mimořádnou situaci a aby se se svými dodavateli dohodly na úpravě smluvních závazků nebo prodloužení termínů dodání
služeb nebo zboží, neboť jim nebo jejich
subdodavatelům stát zakázal podnikat
nebo je přinejmenším alespoň omezil
v podnikání, nemohou tak plnit lhůty.
Neochota se tím zabývat, odmítavá či alibistická reakce vlády, ale i dalších úřadů,
které jsme požádali o podporu, nás ale
překvapila,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.
Hospodářská komora se přitom obrátila
nejen na vládu, ale i Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže, Asociaci krajů a Svaz
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Oznámení o přerušení dodávky
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Metro 70
Školní 1, Prostějov
MOJE KINO LIVE

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 21. února
KRAJINA I PŘÍBĚHY
výstava Jaroslava France
do 17. února
CESTY DO PRAVĚKU
aneb ve stopách Zdeňka Buriana
výstava představuje průřez dílem pěti současných autorů, kteří se věnují rekonstrukcím dávných světů, zvířat a rostlin Jaroslava
Bažanta, Pavla Dvorského, Petra Modlitby,
Jiřího Svobody a Jiřího Teichmanna

Špalíèek
Uprkova 18, Prostějov

do 24. ledna
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
PAPÍROVÝCH BETLÉMŮ
výstava papírových betlémů ze sbírky přerovského betlémáře Stanislava
Dostála

Zámek Plumlov
sobota 12. a neděle 13. prosince
11:00 PROHLÍDKY VÁNOČNĚ
ZDOBENÉHO ZÁMKU

měst a obcí ČR, aby se problémem zabývaly. Navrhovala, aby tyto centrální subjekty vydaly doporučení institucím a úřadům
ve své metodické pravomoci v tom smyslu,
že by se smluvní sankce za prodlení vůči
podnikatelům v případech způsobených
krizovými opatřeními státu neuplatňovaly.
Za předsedu vlády Hospodářské komoře odpověděla ministryně financí Alena
Schillerová oficiálním dopisem, v němž
uvedla, že centralizovaný metodický pokyn či doporučení vláda organizačním
složkám státu (OSS) dávat nemůže.
Hospodářská komora upozorňuje, že
prakticky všechny smlouvy uzavírané na
základě výběrových řízení obsahují ustanovení obsahující penále nebo smluvní
pokutu za nedodržení termínu dodávky
zboží nebo služeb. Tyto sazby pokut jsou
přitom zpravidla vysoké. Často se jedná o veřejné zakázky vysoutěžené ještě
před nástupem pandemie, takže tento
aspekt v nich není upraven. A pokud
chybí smluvní úprava, je zadavatel dnes
povinen vystavit za prodlení penalizační
fakturu a trvat na jejím proplacení. „Možnost, že by se sankcionovaný zejména
drobný podnikatel dodatečně domohl
soudní ochrany, je časově i finančně náročná, a případná satisfakce by mnohdy
přišla již pozdě, třeba po ukončení podnikání,“ vysvětlil právní expert Hospodářské komory Stanislav Sádovský.

Řada dalších firem má přitom z hrozby
sankcí velké obavy. Příkladem je firma
FOSAN s.r.o., která vyrábí a dodává sanitní vozidla zdravotnickým záchranným
službám v několika krajích ČR. Kvůli
vládním nařízením měla v karanténě
na podzim několik svých klíčových zaměstnanců. Další zdržení dodávky jim
způsobilo omezení pracovní doby státních zaměstnanců a úřadů, u kterých je
nezbytné zápis přestavby vozidel vyřídit.
„Pro nás to znamená, že nejsme schopni
dodat konečnému zákazníkovi (tj. ZZS
ČR) sanitní vozidla s vyplněným TP dle
smlouvy a ve smluvním termínu. Pokud
nedodáme sanitky dle smlouvy, hrozí
nám docela slušné penále. A nejde jen
o peníze. Ztráta důvěry zákazníka, ztráta
dobrého jména, s tím souvisí zpoždění
plateb našim subdodavatelům,“ posteskl
si jednatel podniku Jan Ryška.
Na neochotu úřadů upravit smluvní podmínky začali narážet i řemeslníci. „Na tento problém mne upozornilo již několik
zástupců řemeslných cechů, které v Hospodářské komoře zastřešujeme. Navzdory zamítavé reakci vlády ale stále věřím,
že ještě přehodnotí svůj postoj a úřadům
vydá alespoň doporučující pokyny, jak
mají covidovou situaci při plnění zakázek
zohlednit,“ uzavírá viceprezident Hospodářské komory Roman Pommer.
Zdroj: www.komora.cz

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
v úterý 8. prosince od 17.00 hodin se
koná webinář SPECIFIKA VÝCHOVY
CHLAPCŮ. Společně projdeme úskalími i tipy, jak zdárně vychovávat kluky.
Seminář se zabývá nejen příčinami odlišného chování chlapců, ale přináší i řadu
podmětů, jak s kluky zacházet, aby se neponičilo jejich mužství a zároveň rodiče
přežili jejich výchovu bez úhony. Lektorem je P. Mečkovský.
Ekocentrum Iris
Husovo nám. 67, Prostějov
ve středu 9. prosince od 8.00 hodin se
koná vycházka SVATÁ VODA U CAKOVA A PRAMEN BABĚNCE.
Účastníci se vydají hledat pramen potoka
Baběnec a dojdou až ke Svaté vodě u Cakova s kapličkou a venkovní galerií obrázků místního malíře. Ráno je sraz v 7.45
hodin na hlavním nádraží v Prostějově,
společný odjezd v 8.02 do Náměště na
Hané. V Náměšti se přesedá na autobus
do Nových Dvorů, odtud všichni zamíří
ke Svaté vodě, dále pak k prameni Baběnce a lesy nad Terezským údolím až zpět do
Náměště. Návrat vlakem do Prostějova do
14.00 hodin. Délka trasy asi 7 km.

Zámek Èechy
pod Kosíøem
sobota 12. a neděle 13. prosince
VÁNOCE NA ZÁMKU
možnost nahlédnutí do tematicky vyzdobeného Velkého sálu, vánočně vyzdobený altán, soutěž o koledování na
zámeckých schodech

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 info 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

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

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

Chceme koupit chatu. Našetřeno máme.
Tel.: 605 011 594

Ruku Ti už nemůžeme dát,
abychom Ti mohli
k narozeninám blahopřát.
Jen kytici květů Ti na hrob dáme
a s láskou na Tebe vzpomínáme.

Dne 10. prosince 2020
vzpomeneme 6. výročí úmrtí
paní Zdeňky BENYCHOVÉ
a dne 11. prosince 2020
si připomeneme její
nedožité 90. narozeniny.

Pronajmu vybavený byt 1+1 v centru
města. Tel:704416641
Sháním ke koupi dům, nebo stavební
pozemek. 732 116 877

„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

15021020132

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a sta- Stavební práce Ščuka & Bureš,
rožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Nepro- tel.: 605 410 585, 774 961 449,
dávejte překupníkům, ale odborníkům mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz
za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
Stěhování bez pomoci zákazníka
PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
Koupím starý nábytek do roku 1965, lustry, hodiny, housle, harmoniky, saxofony, Stěhování, vyklízení.
obrazy moravských a českých malířu.
Tel.: 775 132 134
Tel. 702 809 319.
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme Odvoz fekálií-čištění kanalizace.
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté Svoboda 774 368 343.
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraRučně pletené svetry pro psy.
ně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
Pv 606 166 853
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon,
tel.:736 127 661, simonrene@seznam.cz

Dne 10. prosince 2020
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Josef GRÁBL
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 8. prosince 2020
by se dožil 40 roků
pan Tomáš DOLEŽEL
z Prostějova.
Všichni, kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje tatínek s rodinou.

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

Léta ubíhají,
smutek v srdci zůstává.

Dne 30. listopadu 2020
jsme vzpomenuli
6. smutné výročí úmrtí
pana Dobroslava THIELA
z Prostějova.
S láskou vzpomínají
vnučka Zuzana, dcera Tamara
a vnuk Martin.

Večer, když slunce zemi opustilo,
Tvoje srdce se navždy zastavilo.
Odešla jsi tichou tmou,
tiše s bolestí svou.
Zavřela jsi oči, chtělo se Ti spát,
aniž jsi tušila, co to má znamenat.
Nebylo Ti dopřáno s námi být,
nebylo léku, abys mohla žít.

Dne 13. prosince 2020
uplyne jeden rok od úmrtí
pana Zdeňka KOLAŘÍKA
z Prostějova.
Všem, kdo vzpomenou s námi,
děkuje manželka, dcera a syn
s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji všem
za projevení soustrasti
a květinové dary
při úmrtí mého manžela
Zdeňka ŠESTOŘÁDA.
Manželka Blahoslava.

Dne 11. prosince 2020
by se dožil 100 roků
pan Jan KLÁSEK,
varhaník a kapelník
z Čech pod Kosířem.
S láskou vzpomínají
dcery Bohumila a Magda
s rodinami,
syn Viktor s rodinou.

Kdo žije v srdci, neumírá...

Dnes, tj. 7. prosince 2020
vzpomínáme
3. smutné výročí úmrtí
pana Františka SKOPALA.
Za tichou vzpomínku
děkují synové Luděk
a Radek, družka Marie.
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Ráno, když slunce
zemi navštívilo, Tvoje srdce
se navždy zastavilo.
To, že čas rány hojí,
je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest a vzpomínání.

Koupím byt 2-3+1 v osobní / družstevním vlastnictví. T: 737 827 329

SLUŽBY

16011421482

řádková inzerce / vzpomínky

www.vecernikpv.cz

Pondělí 7. prosince 2020

Dne 8. prosince 2020
vzpomeneme 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
manželka, maminka a babička,
paní Emílie URBÁNKOVÁ
z Kralic na Hané.
S láskou stále vzpomíná
manžel Miroslav, dcera Kateřina
a syn Miroslav s rodinami.

Dne 20. prosince 2020
vzpomeneme 3. výročí úmrtí
pana Josefa BENYCHA,
oba dva z Hluchova.
Kdo jste je znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje celá rodina.

Kytičku na hrob
můžem Ti jen dát
a se slzami v očích a láskou
v srdci na Tebe vzpomínat.

Dne 9. prosince 2020
uplyne 16 smutných roků
od tragické smrti
pana prap. Davida BLÁHY.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou v srdci vzpomínají
rodiče a sestra s rodinou.

Co osud vezme, nevrací,
i když nám srdce krvácí.
Ta rána stále bolí
a zapomenout nedovolí.

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

Dne 2. prosince 2020
jsme se naposledy rozloučili
s paní Alicí JANČÍKOVOU,
která zesnula po dlouhé nemoci
a několikaletého psychického utrpení.
Děkujeme všem za účast
na pohřbu a zvláště
pí. Komárkové
za slova útěchy.
Rodina.

Prodám RETRO kočárek Liberta.
Zachovalý stav, žluto- bílá koženka.
Cena 600 Kč. 739 783 727

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

20103021670

Pila Otaslavice nabízí palivové dříví
krácené (buk, dub, jasan). Cena 600 Kč
za sypaný kubík. Doprava zajištěna.
Tel: 731 471 123, 582 371 493

WLSSRGVWURPHêHN
předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

stále levněji
VWUDQD

UZÁVÌRKA
INZERCE
JE V PÁTEK
11. PROSINCE
V 10.00 HODIN

Dnes, tj. 7. prosince 2020
vzpomeneme 2. výročí úmrtí
a nedožitých 40 roků
pana Vlastimila FRANCE.
Za vzpomínku děkují rodiče.

Dne 12. prosince 2020
vzpomeneme
7. smutné výročí úmrtí
pana Františka JANČÍKA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka
a dcery s rodinami.

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

Děkuji
Charitě Prostějov,
pí Blažence Sedlákové,
org. Pomocná ruka,
Milušce Hovorkové
a Aničce Kvapilové
za zajištění péče
o moji maminku.
Hana Kyšová.

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

Zavzpomínejme na naše blízké!
To, že již nejsou mezi námi, neznamená,
že stále nejsou v našich srdcích.
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Za pouhou desetikorunu
si můžete v tomto týdnu
podat inzerát v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

zadejte VZPOMÍNKU
na své blízké
za pouhých

.ġ

1HMVRXMLzPH]LQ½PL

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jiří Svobodník 1942

Daruji nábytek za odvoz.
Tel.: 604 724 530

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ

Prostějov Pondělí 7. prosince 2020
Marie Langrová 1932 Ondratice 14.00 kostel Brodek u Prostějova

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

DARUJI

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ

Vladimír Galandák 1938 Prostějov Pondělí 7. prosince 2020
Františka Pospíšilová 1937
Bousín Jiří Kojan 1945 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Helena Dočkalová 1933
Vícov Úterý 8. prosince 2020
Alice Jančíková 1940
Seloutky Františka Hnilová 1931 Plumlov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jiří Koudelka 1951
Smržice Ivan Krajčír 1956 Kelčice 11.30 Obřadní Brněnská 104
PhDr. Josef Pořízka 1931 Prostějov Středa 9. prosince 2020
Květoslava Uhlíková 1942 Prostějov Karel Kaplánek 1935 Dětkovice 10.15 Obřadní síň Prostějov
Jan Adamec 1942
Vyškov Jana Baláková 1959 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Ladislav Jelínek 1941
Prostějov Ing. Petr Faltýnek 1965 Čechůvky 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pavel Zábušek 1954
Vrbátky
Božena Budíková 1947
Hrubčice Ing. Jaroslav Bartoš 1931
František Petr 1936 Malé Hradisko
Vladimír Kaláb 1947
Brodek u Pv
Kostelec na Hané Rudolf Mirga 1969
Studenec

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Bohuslav Alt 1953
Prostějov Středa 9. prosince 2020
Jana Pleváková 1939 Vrahovice 11.00 Obřadní síň Prostějov
Anežka Zemenová 1927
Vranovice - Kelčice
František Obručník 1957 Prostějov

nabídka pracovních míst
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HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
Hledám řidiče sk. C pro zkrácený
úvazek asi 4 hod. pro dopravu na trase Prostějov – Rýmařov, 3x - 4x týdně.
Vhodné i pro důchodce s profesním
školením a psychotesty. Pracovní doba
od 7.00 hod. do 11.00 hod. Nabídky na
tel. 606825911
nebo email pvmond@centrum.cz.
Nástup od 4. 1. 2021.

Do nového salonu krásy EGO v PV
přijímáme kadeřnice, kosmetičku,
pedikérku, manikérku a masérku.
Pro více informací volejte 604 881 600.

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

20120321847
20111921742

Lidí bez
práce
pøibylo
ètìte na stranì13

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,

STUDIO 365 hledá nové tváře pro
reklamu od 9-27 a 28-45l T.: 605427271
www.studio365.eu

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.

Pondělí 7. prosince 2020

Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Mistři montáže
Obsluha CNC
Operátoři tkalcovny
Prodejní asistenti
Řidiči Sk. C
Zámečníci

26 000-29 000 Kč
24 000-28 500 Kč
22 500 Kč
18 500 Kč
18 000-32 000 Kč
22 800-35 000 Kč

dvousměnný
jednosměnný
nepřetřžitý
turnusový
jednosměnný
jednosměnný

ÚSO s maturitou
střední odborné
střední odborné
střední odborné
bez vzdělání
střední odborné

LINAPLAST, Kralice n.H.
AMF Reece, Vrahovice
Toray Textiles Central Europe, Pv
Miroslav Škurek, Prostějov
Robert Zetík, Prostějov
Zámečnictví Sloupský, Laškov

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

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

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Manipulační dělníci
Pomocní pracovníci

100 Kč/hod.
90-100 Kč/hod.

jednosměnný
jednosměnný

základní+praktické
základní+praktické

Maximilian Gábor, Pv
AVS Audio Video Show, Pv

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

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

20120321846

20112721817

20120321855

20092411492

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

soutěže

www.vecernikpv.cz
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
ulice Havlíčkova
Oldřich LOŠŤÁK, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební hodnu.

Také devětačtyřicáté vydání letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKA 10. 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
Josef Suchánek
Jitka VLACHOVÁ, Horní Štěpánov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ na 3 pizzy v hodnotě 400 Kč.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Z URČIC
Jaroslav VEČERKA, Držovice
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ na med v hodnotě 400 Kč.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
5, 5, 3, 6
Ivana SEDLÁKOVÁ, Drahany
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
Vánoce v zahradním centru.

X[JT¾NC

Jiří VAČKÁŘ, Prostějov
Výhercezískává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

20111161703

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.
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RODINNÉ PLEMENO I LOVECKÝ PES...
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY
a graficky lehce poupravili populárního muzikálového zpěváka, který měl rozsvěcovat vánoční strom
v Prostějově. Covid-19 byl ovšem proti…
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Stálí předplatitelé zaplatí pouze 910 Kč,
noví předplatitelé pak rovnou TISÍCIKORUNU
Standardní cena předplatného
na rok 2021 činí 1300 Kč
Objednávky zasílejte na e-mail: predplatne@vecernikpv.cz,
pište či volejte 608 960 042 či se stavte osobně
na provozovně v ulici Vápenice 19, Prostějov



navštivte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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Veèerník získal
exkluzivní informace
o stavu prostìjovského bosse
strana 26
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předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

stále LEVNĚJI
608 960 042
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ƔƔ V již tradiční záležitost se proměnilo posílání balíčků ukrajinským dětem,
které zajišťuje prostějovská Charita
– letos půjde o pět vánočních balíčků
pro drobotinu v Kolomyji.
ƔƔ Talentovaná Linda Fruhvirtová,
jejíž manažerem je šéf prostějovského
tenisu Miroslav Černošek, na svoji premiérovou trofej mezi dospělými nedosáhla. Patnáctiletá Češka na turnaji
nižší kategorie v tuniském Monastiru
v prvním finále na okruhu prohrála
s druhou nasazenou a bývalou hráčkou
třetí stovky Julijí Hatokovou 1:6, 7:5,
3:6.
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Michal SOBECKÝ

ƔƔ Včera měli svůj poslední zápas
odehrát mladší dorostenci Centra
Haná v házené, utkání však stejně jako
půltucet z předešlých víkendů bylo
zrušeno z důvodu koronaviru.

SERVIS PRO ŽENY
ƔƔ Hned po týdnu jsme tady s dalším
dílem tematické strany nejen pro ženy.
Chcete vědět, kdo ovládne vánoční
Proměnu?
strana 25
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PROSTĚJOV Značně náročné období přinesl do sportovního prostředí koronavirus.
Klubům zmizeli sponzoři i peníze ze vstupného. Všechny tak musely sáhnout hlouběji
do kapsy. U prostějovských Jestřábů byl nedostatek financí znát už po první jarní vlně.
Klub šetřil na hvězdách, neangažoval ani trenéra brankářů. V průběhu podzimní anomálie
nabírá vše ještě razantnějších obrátek a LHK šetří, kde může. A jedno je jisté, prostějovští
hokejisté jdou znovu s platy dolů. Vypadá to přitom, že přijdou dokonce o nadpoloviční
většinu svého platí, hovoří se až o částkách 75 procent!

ESKÁČKO TO MÁ
ZA SEBOU
ƔƔ Fotbalisté Prostějova ukončili
třetím „anglickým“ týdnem v řadě
podzimní část F:NL. A ani jednou přitom neprohráli!
dvoustrana 28-29
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ŠLÁGR VEČERNÍKU – LEDNÍ HOKEJ

PROSTĚJOV Pořádně těžký los čeká tento týden Jestřáby. Nejdříve zamíří ve středu 9.
prosince do Prahy bojovat o body na ledě
Slávie, následně je tuto sobotu čeká Poruba, tedy aktuálně vedoucí tým Chance
ligy. Na její lavičce po boku legendárního kouče Františka Výborného stojí
prostějovský rodák Martin Janeček! Vybrakuje své mateřské hnízdo, nebo nebude doma prorokem?
Tým z ostravského předměstí padla sice nedávno
s Litoměřicemi, následně se ale vrátil na čelo tabulky druhé nejvyšší
soutěže. Avšak oproti českobudějovickému Motoru v minulé sezóně
není současný lídr tabulky tak suverénní a neporazitelný. I proto si Jestřábi brousí zuby na zdolání favorita. „ Rádi bychom na domácím ledě
uspěli,“ neskrývá ambice Jiří Šejba, lodivod prostějovských hokejistů.
Poruba složila do tohoto ročníku velice silný tým. Ofenzivu vedou
taková jména jako Korkiakoski nebo Endál, mezi nejlepší nahrávače
soutěže patří Tomáš Jáchym. V obraně zase září Teper či Szathmáry,
v sestavě se nachází i exprostějovský Dušan Žovinec. Oba brankáři pak
mají přes 92 procent úspěšnost zákroků. Celkově se týmu vede, naplňuje předpoklady. Přesto už ale párkrát klopýtl. A oslnivá bilance pěti
výher v řadě ze začátku ročníku už je přeci jen pod závojem prachu.
Jestřábi jsou na tom hůře, ale nadále se nachází v půlce tabulky. Omlazený tým zatím ani neoslnil, ani nezklamal. Podle očekávání má dále
důležitou roli snajpr Lukáš Žálčík, do pozice dvorního střelce ale povýšil rovněž Petr Chlán, daří se jihomoravské dvojici Bartoš–Mrázek.
Obrana rovněž působí lépe než dříve. Tým kvalitu prokázal třeba proti
Kladnu, přestože přišel o tříbrankový náskok. Bude ale to vše stačit na
Porubu? To poznáme v sobotu 12. prosince. Zápas začíná na ledě Víceúčelové haly-zimního stadionu v Prostějově od 17.00 hodin a odehraje opět bez diváků na tribunách. Sledovat jej můžete prostřednictvím
streamu na www.hokejka.cz. (sob)

vs.

ƔƔSilnice mezi Vrbátkami a Blatcem je
konečně průjezdná, řidiči, kteří míří do
Olomouce a nemají dálniční známku,
tak mohou znovu tuto spojnici používat.
ƔƔOd pondělí se rozjíždí hlavní soutěž dvouhry turnaje nižší kategorie
v Dubaji. Mezi nejlepšími se představí také dvě Češky Kateřina Siniaková
a Barbora Krejčíková. Prvně jmenovaná se v prvním zápase utká s hráčkou
startující na divokou kartu Rainaovou,
hráčku ze soupisky TK Agrofert pro
blížící se extraligu vyzve úspěšná tenistka z kvalifikace.

X

ƔƔ Čtvrtek byl velkým dnem i pro
kulturní fajnšmekry, kteří mohou znovu potěšit svá srdíčka pěkným pohledem na díla umělců
strana 23

(QVQ/KEJCN-CFNGE

PROSTĚJOV Mikulášská tradice byla dodržena i přes hrozbu nákazy covid-19, ovšem
v Prostějově abyste v sobotu večer Mikuláše, čerty a anděly hledali snad s GPS... Večerník
ale na jednu povedenou trojici s rouškami na obličejích narazil ve Zlaté bráně. Oči navrch
hlavy z ní měly hlavně dětičky! (mik)

REPORTÁŽE Z LETOŠNÍHO MIKULÁŠE NAJDETE NA STRANĚ 24
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výsledkový servis
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Dohrávka 4. kola: ÓVWtQDG/DEHP²7ĝHEtÿ 
 %UDQN\%LWWQHU âĢRYtþHN1HGYtGHN 
1HGYtGHN %LWWQHU9RGQê .UOLã 3VRWD 6WHKOtN
1HGYtGHN Dohrávka NROa:+DYtĝRY².ROtQ
 %UDQN\.RWDOD 3URNHã&KURER
þHN   3URNHã $GDPVNê   .RWDOD $GDPVNê
3URNHã  ±  - 9HVHOê âWRKDQ]O / .UHMþtN  
âDIUiQHN =.UiO Dohrávka 12. kola: 9VHWtQ²)Uë
GHN0tVWHN  %UDQN\59ODFK
%DUWNR*RUþtN *RUþtN 3HFKDQHF %ĜH]LQD
*RUþtN2QGUDþND -.OR] %DUWNR3ĤþHN -
.OR] 3ĤþHN2QGUDþND ±.XURYVNê -0LFKiOHN
59HVHOê 6WXFKOtN +DPDQ.DXNLþ Dohrávky
NROD-LKODYD²+&6ODYLD3UDKDS 
 %UDQN\'.UHQåHORN 3HNUýDFKRW
VNê 3HNU 0DUHã ,OOpã &KOXEQD-LUiQHN ±
âPHUKD %DUiN -DURVODY%HGQiĜ %XFKWD.XĢiN 
3HWURY 9OþHN02QGUiþHN 9HEHU -'ROHåDO
.XĢiN * %HQiWN\QDG-L]HURX²3ĝHURY 
 %UDQN\-LUXã 3DELãNDâWLELQJU ±6YRERGD
+HMFPDQýtS 3ãXUQê 7'ROHåDO'RVWiOHN 
6YRERGD +HMFPDQ6YR]LO +UDEDO âRXVWDO6VV 
.DGDė²9UFKODEt  %UDQN\
+DYOtQ &KORXED0DW\iã6YRERGD ±0DFKDþ 0D
WêV1LNR 0.UDWRFKYLO 9iOD0DWêV +HĜPDQ
&KUWHN &KUWHN +HĜPDQ0DWêV +R]iN 6RX
NXS  6RNRORY²ãXPSHUN  %UDQN\
âYHF $5XOtN'7ĤPD âLN *XW0.DGOHF 
9LOGXPHW] 2VPtN'=HPDQ âLN 0.DGOHF
*XW 2VPtN .URSiþHN9LOGXPHW] 6êNRUD 0
.DGOHF âLN   .URSiþHN 2VPtN .OHMQD   *XW
.RQHþQê ±0LOIDLW -DURã3.UDWRFKYtO
Dohrávka 14. kola: 3RUXED-LKODYDS 
 %UDQN\.RUNLDNRVNL .DQNR 6LNRUD
.DQNR-.iĖD ±)URQN 0iFKD-LUiQHN 7
+DUNDEXV ,OOpã-LUiQHN 0iFKD ,OOpã0DUHã 

GRKUiYDQpNROR:

)UĄGHN0tVWHN3URVWĨMRY

2:3 PP (2:1, 0:0, 0:1 - 0:1)
%UDQN\DQDKUiYN\âHGLYê .RIURĖ+DPDQ 7RPL
0DUW\QHN3HWHUHN ±3ČQþtN 0Ui]HN9DFKXWND 
äiOþtN %DUWRã 0Ui]HN   0Ui]HN %DUWRã 3ČQþtN 
5R]KRGÿt'ČGHN)LDOD±+DQ]OtN3ROiN9\ORXÿHQt
9\XæLWt2VODEHQt+UiQREH]GLYiNĤ
6HVWDYD)UëGNX0tVWNX6XFKiQHN±+DPDQ9DLQRQ
HQ+XViN$GiPHN0LFKiOHN=DKUDGQtþHN±âHGLYê
0LNXOtN .RIURĖ ± .OLPãD 9HVHOê 7RPL ± 0DUW\QHN
3HWHUHN5DãND±.DXNLþ6WXFKOtN0DWLDãNR
7UHQpĝL9ODVWLPLO:RMQDUD-LĜt5DV]ND
6HVWDYD3URVWčMRYD%OiKD±0DW\iã3ČQþtN'UWLO3LHJO
6WDQČN 5XGO 9RViWNR ± 0Ui]HN %DUWRã 9DFKXWND ±
0RWORFK.DXW+UQtþNR±äiOþtN&KOiQ-DQGXV±1RYiN
-DQHþHN7UHQpĝL-LĜtâHMED,YR3HãWXNDD-LĜt9\NRXNDO

3UYQtFKGHVHWPLQXWE\OR]
QDätVWUDQ\VWUDäQëFK
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'RKUiYND  kola:+DYtĝRY²9UFKODEt 
 %UDQN\23URFKi]ND )6HPDQ56]WXUF 
.RWDOD &KURERþHN3URNHã %RĜXWD $GDPVNê ±
9iOD 1RX]D+HĜPDQ Dohrávka 6.kola:3ĝHURY²/LWR
PčĝLFH  %UDQN\'RVWiOHN 7'ROHåDO
+UDEDO 6VV 5\ãDYê âRXVWDO 'REãD 5\ãD
Yê +UDEDO.XEHã 'RVWiOHN âRXVWDO ±0LãNiĜ
7RPDQ0%HUDQ 0%HUDQ 3URFKi]ND 0OþiN
-tFKD36YRERGD Dohrávka 10. kola:%DQtN6RNRORY
²ÓVWtQDG/DEHP  %UDQN\.YHUND
0.DGOHF 3U\PXOD9LOGXPHW] .URSiþHN'
=HPDQ ±2%OiKD 7UiYQtþHN Dohrávky 14. kola:
9VHWtQ²%HQiWN\QDG-L]HURX %UDQN\
*RUþtN %ĜH]LQD3HFKDQHF .XGČOND 3HFKDQHF
%ĜH]LQD %ĜH]LQD 6PHWDQD*RUþtN %ĜH]LQD *R
UþtN ±$XEUHFKW -LUXãýHGHUOH * 3RUXED²-LKODYD
  %UDQN\.RUNLDNRVNL .DQNR 
6LNRUD .DQNR-.iĖD ±)URQN 0iFKD-LUiQHN 
7+DUNDEXV ,OOpã-LUiQHN 0iFKD ,OOpã0DUHã 
.ROtQ²ãXPSHUN  %UDQN\.XNOD
=.UiO 3HWUåLOND 6tOD3êFKD -DQNRYVNê âDIUi
QHN 6WHKOtN =GHQČNâ/XNHã 0DãtQ 6HPLUiG
1ČPHF =.UiO -DQNRYVNêâDIUiQHN -DQNRYVNê
âDIUiQHN=.UiO ±7DGHiã.UiO *HZLHVH %DOiå
-DURã.DEHOND -DURã âHYþtN0LOIDLW 7DGHiã
.UiO -DURã9ČQWXV  .ODGQR².DGDė  
%UDQN\+DMQê )U\H 3OHNDQHF 96RURNLQ0HOND 
+ODYD 5DþXN3LWXOH 0HOND .XEtN)U\H .XEtN
0HOND)U\H *XPDQ 0HOND 3OHNDQHF 0HOND
*XPDQ ±-6YRERGD &KORXED.RWWHN %HUþtN
+DYOtQ%ĜH]iN .REOtåHN 5+DYHO6HHPDQQ 
0DW\iã6YRERGD -6YRERGD6HHPDQQ  +&6ODYLD
3UDKD²7ĝHEtÿ  %UDQN\9DPSROD
âPHUKD*DVSDU 9HEHU.XĢiN9ãHWHþND
7RPLFD'.UHMþt -1RYiN 9DPSROD 9DPSROD
.DINDâPHUKD âWHLQHU .XĢiN ±9RGQê

11. kolo:

/tñHç3URVWĨMRY


2:2

3

YtFHYKODYQtPNXSyQX

'XNOD+U.UiORYp

1:1 (0:0)

%UDQN\3LURFK±9DãXOtQ5R]KRGÿt
$UGHOHDQX±+RFN9RGUiåNDä..UXQHUW
$\RQJ)LãO±8UPD0HMGU
9DãXOtQ

7íLQHF&KUXGLP

2:2 (2:2)

%UDQN\$NXOLQLQ&HOED±0XåtN
 5\ELþND 5R]KRGÿt 0DWČMþHN ± 3RåLYLO
9ROI
å.1JLPEL$NXOLQLQ+DEXVWD
6WUDND WUHQpU ±'UDKRã5\ELþND

%ODQVNRÔVWtQ/

9DUQVGRUI9\ñHKUDG1:0 (0:0)

%UDQN\5XGQ\WVN\\5R]KRGÿt Klíma –
.Ĝtå)OLPPHOå.âLPRQ.RFRXUHN±
.XEDODâDQGHUD

3:0 (0:0)

15. kolo:

2VWDWQtYëVOHGN\NROD:-LKODYD².ROtQ

%UDQN\ýHUY6KXGHLZD±9R]LK
QRM5R]KRGÿt)UDQČN±.RWDOtN3HþHQNDå.
$UUR\RýHUY±9R]LKQRM%RXOD
1DYUiWLO'\EDOD

3URVWĨMRY/LWRPĨíLFH
4:3 YtFHYNXSyQX
  %UDQN\-XGD 3HNU 6NR
ĜHSD 7ýHUQê7+DYUiQHN -XGD ýHUPiN 
ýHUPiN &KOXEQD   )URQN 3HNU   &KOXEQD
-XGD * %HQiWN\QDG-L]HURX²+DYtĝRY 
 %UDQN\3DELãND 3.UHMþt * ÓVWtQDG
/DEHP²9VHWtQS  %UDQN\
-'UWLQD â+DYUiQHN0DWČMþHN 9UGORYHF
6HYHUD -'UWLQD ±3ĤþHN -.OR].XFKDUF]\N 
0DFKDþ %DEND6PHWDQD *)UëGHN0tVWHN²+&
6ODYLD3UDKD  %UDQN\.RIURĖ
59HVHOê+XViN 0DUW\QHN 7RPL59HVHOê 
.XURYVNê 0DUW\QHN3HWHUHN âHGLYê .RIURĖ 
±.XĢiN -DURVODY%HGQiĜ .XĢiN -DURVODY
%HGQiĜ%XFKWD  .DGDė²3ĝHURYVQ 
 %UDQN\&KORXED -6YRERGD -
6YRERGD &KORXED.RWWHN UR]KQiM&KORXED±
3ãXUQê .XEHã+UDEDO +UDEDO +HMFPDQ  SoNRORY².ODGQRVQ  %UDQN\
.DGHĜiYHN9UiQD -LVNUD'=HPDQ 75RKDQ
.URSiþHN.OHMQD ±+DMQê âDSRYDOLYâ-HOtQHN 
5DþXN 3LWXOH 0HOND 3OHNDQHF6=DFKDU
þXN UR]KQiM)LOLS ãXPSHUN²9UFKODEt 
 %UDQN\0LOIDLW *HZLHVH1HSRNRM ±
0DWêV 0.UDWRFKYLO%XþNR 0.UDWRFKYLO .DMt
QHN0DFKDþ 0DFKDOD 8UEDQ0UĖD )RUPi
QHN +R]iN &KUWHN +HĜPDQ1RX]D 1RX]D
+HĜPDQ  7ĝHEtÿ²3RUXED  %UDQ
ky:)HUGD )XUFK91ČPHF âĢRYtþHN 1HGEDO
1HGYtGHN %LWWQHU 1HGYtGHNâĢRYtþHN )HUGD
)XUFK91ČPHF ±79RUiþHN 0+OLQND

SUĥEčæQiWDEXONDSRQH~SOQpPNROH



















  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  







































-LKODYD7iERUVNR

12. kolo:

3URVWĨMRY7íLQHF

2:1 (2:1)

TIP POD

ÔVWtQ//tñHç

0:0 (0:0)

5R]KRGÿt +DQRXVHN ± 0 1RYiN 6ODYtþHN
å.70DFKiOHN / þ.%UDN

þLÿNRY-LKODYD

1:1 (0:0)

%UDQN\  0DVKLNH 6XNLVD ±  6PHMNDO
5R]KRGÿt $UGHOHDQX ± %ODåHM 9RGUiåND
å.  %ĜH]LQD  3XGLO  %DWLRMD ± 
6KXGHLZD

&KUXGLP9ODñLP

1:0 (1:0)

%UDQN\  0XåtN 5R]KRGÿt 1HGYČG ±
9DĖNiW3RåLYLOå.2JLRPDGH

9\ñHKUDG%ODQVNR 2:1 (0:1)
%UDQN\  /DĖND  9HMYDU ±  äiN
5R]KRGÿt 9RMNRYVNê ± $QWRQtþHN /DNRPê
å.âDQGHUD/DĖND$OH[DQGU
.UiOtþHN%DEND±.OXViN+HO
HEUDQG5%XFKWD

+UDGHF.UiORYp9DUQVGRUI
1:2 (1:0)
5R]KRGÿt$GiPNRYi±3HþHQND9ROIå.
/HLEO.RGHã6RXNHQtN±+HSSQHU
=EURåHNâLPRQ'DQLHO1RYiN0
.XELVWD05LFKWHUþ./HLEO

7iERUVNR3UDKD





























































0:1 (0:1)

%UDQN\.UXQHUW5R]KRGÿt2UHO±3RåLYLO
9HMWDVDå.3URYD]QtN±'6RXþHN
















VWURPHêHN
předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO
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stále
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VOLEJBAL
81,4$(;75$/,*$

6. kolo:

3URVWĨMRY2ORPRXF

0:3 (-12, -18, -11)

5R]KRGÿt.DYDODD7UXPSHã
þDVKRGLQ\
6HVWDYD 3URVWčMRYD -XUþtNRYi  'YRĜiþNRYi
)ULþRYi.YDSLORYi.RSiþRYi3OXKDĜRYi
OLEHUR 6WDYLQRKRYi 6WĜtGDO\ :HLGHQWKDOHURYi ât
SRYi%DOiNRYi7UHQpĝL/XERPtU3HWUiãD-DNXE
.UþPDĜ
6HVWDYD2ORPRXFH9DONRYi3LOHSLþ.DPL
GLQRYi%MHUUHJDUG0DGVHQ6FKOHJHO0RVHJXL
6WPSHORYiOLEHUR=LOEHUPD
7UHQpĝL3HWU=DSOHWDOD/XNiã0LþHN

9ëNRQQRVWQtUR]GtOPH]LQiPLD2O
RPRXFtMHYVRXÿDVQRVWLREURYVNë
/XERPtU3(75ÈâKODYQtWUHQpU3URVWČMRYD

2:2 (1:1)

 YtFHYUR]KOHGQĨQDVWUDQĨ

VWUDQD



0:1 (0:1)

%UDQN\%UDN5R]KRGÿt0DFKDþ±+RUiN
.RWtN å.  /DKRGQê  6XNXS 
3ĜHURYVNê±0%tOHN&KRGRUD
/DKRGQê

9ODñLPþLÿNRY
















%7URMN\7+
Doskoky:  AsistenceFauly: 

'ČþtQXVSČO]DVORXåHQČKUiOMDNRWêP"
'ČþtQXVSČO]DVORXåHQČKUiOMDNRWêP"

3UHGUDJ%(1Èý(.WUHQpU%.2ORPRXFNR

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(

 +UDGHF.UiORYp
 /tãHĖ
 ÒVWtQDG/DEHP
 &KUXGLP
 6.3URVWčMRY
 äLåNRY
 9ODãLP
 'XNOD3UDKD
 9DUQVGRUI
-LKODYD
7ĜLQHF
%ODQVNR
7iERUVNR
9\ãHKUDG

73

5R]KRGÿt.XþtUHN6DOYHWU8OU\FKDiváci:

VHVWDYD%.2ORPRXFNR
3HNiUHN'DYLG)HãWU/XNiãâWČSiQ'RPLQLN.RXĜLO5DGRYDQ9iĖD)UDQWLãHN
%H]EUDGLFD1HPDQMD.OHSDþ(ULN5\WtĜ-DNXE.OHSDþ$GDP6\FKUD/XNiã'RKQDO
3DYHO7UiYQtþHN-DQ
7UHQpU3UHGUDJ%HQiþHN

)25781$1É52'1Ì/,*$

%UDQN\%OHFKD)LUEDFKHU)LUEDFK
HU5R]KRGÿt'RUXãiN±+UDERYVNê9HMWDVD
å.'LDPp'DQLHO.R]HO9UiQD±
7XVMDN8UEDQHF

 -LKODYD
 
 %HQiWN\Q-  
 9VHWtQ
 
 3RUXED
 
 3ĜHURY
 
 6RNRORY
 
 9UFKODEt
 
 .ODGQR
 
 6ODYLD
 
3URVWčMRY  
)UêGHN0tVWHN 
+DYtĜRY
 
7ĜHEtþ
 
ÒVWtQ/
 
/LWRPČĜLFH  
.ROtQ
 
âXPSHUN
 
.DGDĖ
 

89

FOTBAL

LEDNÍ HOKEJ

9ĥEHF MVHP QHSRÿtWDO æH
Y SURGORXæHQt WDP VSDGQH
EUDQND]WDNRYpVWĝHO\

%.$UPH['čÿtQ%.2ORPRXFNR



.UiO ± 9êWLVN +iYD -HEDYê 6HGOiN ýHUQRKRUVNê 0DUFHO +ROê ± 0 %HUDQ
0LãNiĜ3URFKi]ND±6YRERGD-tFKD-iQVNê±0RUDYHF+DãHN6WHKOtN±%HUQDW
6RXNXS%HUND
7UHQpĝL'DYLG%UXND'DQLHO7YU]QtN

%UDQN\DQDKUiYN\0Ui]HN 'UWLO 7-DQGXV
01RYiN0RWORFK 9DFKXWND7-DQGXV &K
OiQ ±3LWXOH 5DþXN )U\H 3OHNDQHF+ODYD 
.XEtN 3OHNDQHF0HOND +ODYD 5DþXN 6
=DFKDUþXN +ODYD+DMQê 6WĝHO\QDEUDQNX
5R]KRGÿt'ROHåDO0DUHN%HQHã+QiW9\ORXÿHQt
9\XæLWt
6HVWDYD 3URVWčMRYD %OiKD ± 0DW\iã 3ČQþtN 'UWLO
3LHJO6WDQČN±0Ui]HN%DUWRã9DFKXWND±0RWORFK7
.DXW+UQtþNR±äiOþtN&KOiQ7-DQGXV±01RYiN
-DQHþHN7UHQpĝL-LĜtâHMED,YR3HãWXNDD-LĜt9\NRXNDO
6HVWDYD.ODGQD%Ut]JDOD±)U\H0LNOLã.HKDU=HOLQJU
96RURNLQâWRFKO±âDSRYDOLY3OHNDQHF0HOND±+OD
YD3LWXOH5DþXN±%tOHN.XEtN*XPDQ±+DMQê)LOLS
â%OiKD7UHQpU'DYLGýHUPiND-LĜt%XUJHU

Sestava Ostravy

.223(5$7,9$1%/.2/2

/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY²+&6WDGLRQ/LWRPčĝLFH

6HVWDYD/LWRPčĝLF

3URVWĨMRY.ODGQR
4:5 PP (3:1, 0:2, 1:1 - 0:1)

-XUþtNRYi  âtSRYi )ULþRYi
 .YDSLORYi  .RSiþRYi 
3OXKDĜRYi  libero StavinoKRYi 6WĜtGDO\ :HLGHQWKDOHURYi
'YRĜiþNRYi %DOiNRYi 7UHQpĝL
/XERPtU3HWUiãD-DNXE.UþPDĜ

&+$1&(/,*$08åĤþ5².2/2

%OiKD±0DW\iã3ČQþtN'UWLO3LHJO6WDQČN5XGO±0Ui]HN%DUWRã9DFKXWND
±0RWORFK.DXW+UQtþNR±äiOþtN&KOiQ-DQGXV±3RGODKD1RYiN-DQHþHN
7UHQpĝL-LĜtâHMEDD,YR3HãWXND

Dohrávka 11. kola:



3RVStãLORYi  +UGOLþNRYi 
1HþDVRYi  äDUQRYLFNi 
âWUERYi  =HPDQRYi  libero
&KHYDOLHURYi6WĜtGDO\%DXHURYi
/XERPtU3(75ÈâWUHQpU3URVWČMRYD 9\WLVNRYi .DOXVNRYi  7UHQpĝL
VWUDQD =GHQČN3RPPHUD)LOLS+DQiN



6HVWDYD3URVWčMRYD

&+$1&(/,*$

4. set:

Ä3RGDOL MVPH ERMRYQê D
]OHSãHQê YêNRQ R NRXVHN
WRQHVWDþLOR³

3DYHOâ8675NRXþHVNiþND
strana 28

-LĜtâ(-%$NRXþ-HVWĜiEĤ





6HVWDYD3URVWčMRYD

3

5R]KRGÿt3HORXãHND.DYDODþDVKRGLQ\

1DWčæNpPWUiYQtNXVHKUiORNYDOLWQtXWNiQt

0XVHOL MVPH WR WURFKX ]EOi]QLW D
RWiÿHWKUX

Pondělí 7. prosince 2020

STRANA 45

'DOätYëVOHGN\NROD.3%UQR2VWUDYD 
 1HMYtFHERGĥ%XNRYVNiâXQGHUOtNRYi
-XGORYiâWUERYi.DOXVNRYiäDUQRYLFNi
 /LEHUHF9.%UQR  1HMYtFHERGĥ
7UQNRYi1.YDSLORYi-HPHOLQRYi0LN\VNR
Yi+RUNi)DOWtQRYi 3ĝHURY)UëGHN0tVWHN
  1HMYtFHERGĥKotlabová
 3ROiãNRYi D 'LDWNRYi SR   +DGiþNRYi 
3HWURYiâQHOO\RYi ãWHUQEHUN2O\PS3UDKD
  1HMYtFHERGĥ:DQF]\NRYi
.QHLIORYi+HUGRYi.RFPDQRYi+DYOtþNRYi
+RGDQRYiâLPiĖRYiD3XUFKDUWRYiSR

15. kolo:

2ORPRXF3URVWĨMRY

3:0 (18, 15, 14)

/XERPtU3(75ÈâWUHQpU3URVWČMRYD
STRANA 36

11. kolo:

Olomoucko - Hr. Králové

79:98 (11:25 29:52 53:79)
5R]KRGÿt.HF-HGOLþND'RPEURYVNê
2b.:E7+
Doskoky:Asistence:Fauly:

6HVWDYDDERG\2ORPRXFND%H]EUGLFD1HPDQ
MD9iĖD)UDQWLãHN.OHSDþ$GDP.RXĜLO
5DGRYDQ)HãWU/XNiã5\WtĜ-DNXE3HNiUHN
'DYLG7UiYQtþHN-DQ6\FKUD/XNiãâWČSiQ
'RPLQLN.OHSDþ(ULN'RKQDO3DYHO7UHQpU
3UHGUDJ%HQDþHN

1HQtSUDNWLFN\FRKRGQRWLW
3UHGUDJ%HQiþHNWUHQpU2ORPRXFND
'DOätYëVOHGN\NROD

STRANA 38

1\PEXUNÓVWtQDG/DEHP 
16. kolo:
   1HMYtFH ERGĥ +UXEDQ 
3URVWĨMRY2VWUDYD 1:3 3DO\]D2EDVRKDQ+DQHV5DNR

YtFHYKODYQtPNXSyQX þHYLþ3HFND 'čÿtQ.ROtQ
 1HMYtFHERGĥâLãND
'DOätYëVOHGN\NROD 3ĝHURY2O\PS 3RPLNiOHN.RWiVHNýtå0D
3UDKD      1HMYtFH ERGĥ FKDþD6NLQQHUSR* Opava - USK Praha
'LDWNRYiD.RWODERYiSR%HQHGLNWRYi   1HMYtFHERGĥ
.RFPDQRYi+DYOtþNRYiâLPiĖRYi =EUiQHN  *QLDGHN  âLĜLQD   âWČU
.RPiUNRYi %UQR)UëGHN0tVWHN ED0DUHã5LNLþD%iWRYVNêSR*
 1HMYtFHERGĥ3DYOtNRYi 3DUGXELFH2VWUDYD 
âXQGHUOtNRYi.RXOLVLDQLRYiD%DLU   1HMYtFH ERGĥ 9\RUDO  âYUGOtN
GRYiSRâQHOO\RYi3DYHONRYi  6ODQLQD   :DWHUPDQ $OOH\Q 
3HWURYi 3URVWčMRY2VWUDYD  +HLQ]O %UQR6YLWDY\ 
 1HMYtFHERGĥ.RSiþRYi  1HMYtFHERGĥ.UDNRYLþ
)ULþRYi3OXKDĜRYi1HþDVRYiâWU 3XUãO3ĤOSiQ0DUNR0DWČM6YR
ERYi+UGOLþNRYi ãWHUQEHUN%UQR ERGD:HOVFKD3UROHWDSR
  1HMYtFHERGĥ+HUGRYi
:DQF]\NRYiâLUĤþNRYi+RUNi 12. kolo:
D 0LN\VNRYi SR   /LEHUHF  2ORPRXF 'ĨġtQ2ORPRXFNR
       1HMYtFH ERGĥ
89:73
1 .YDSLORYi  7UQNRYi  6YRERGRYi
3LOHSLþRYi1RYi6WPSHORYiD  YtFHYKODYQtPNXSyQX
6FKOHJHORYiSR
Dohrávka 12. kola: 2ORPRXF  ãWHUQEHUN 'DOät YëVOHGN\ .kola: 1\PEXUN - Svi  1HMYtFHERGĥ3LOHSLþRYi WDY\      1HMYtFH
6WPSHORYiD6FKOHJHORYiSR+HUGRYi ERGĥ 3UHZLWW  =LPPHUPDQ D 3DO\]D SR
:DQF]\NRYi/iWDORYi
 2EDVRKDQ   3UROHWD D 6OH]iN SR 
%XMQRFKD'UDJRXQSR +UDGHF.UiORYp
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(
2VWUDYD  1HMYtFH
2ORPRXF       ERGĥ /RãRQVNê  6WDPHQNRYLþ  6HG
/LEHUHF       PiN23HWHUND:DWHUPDQ+HLQ]O
2VWUDYD      $OOH\Q   .ROtQ  %UQR  
9.%UQR       1HMYtFHERGĥ6NLQQHU0D
2O\PS3UDKD     FKDþDýtåSR:DOODFH3XUãOD-DQHY
.3%UQR       *HRUJLMHYSR%ODNH 2SDYDÓVWtQ/
 )UêGHN0tVWHN    
     1HMYtFH ERGĥ
3URVWčMRY      
âLĜLQDâYDQGUOtN*QLDGHN6YHMFDU
âWHUQEHUN      
)DLW3HFND$XWUH\âRWQDUD+DQHV
3ĜHURY      
YãLFKQL   3DUGXELFH  86. 3UDKD 
 1HMYtFHERGĥ9\RUDO
.$03ĜÌã7Č
âYUGOtN6ODQLQDâWČUED6DPRXUD
Dohrávka 1. kola,
0DUHã9\URXEDO
SiWHNSURVLQFH
SUĥEčæQiWDEXONDSRQH~SOQpPNROH
.UiORYR3ROHâWHUQEHUN

5R]KRGÿt0RåQiUD.XELQHFþDVPLQXW
6HVWDYD 2ORPRXFH %MHUUHJDUG 0DGVHQ 
9DONRYi1RYi6WPSHORYi3LOHSLþ
6FKOHJHO0RVHJXLOLEHUR=LOEHUPDQ6WĝtGDO\
.DPLGLQRYi  7UHQpĝL 3HWU =DSOHWDO D /XNiã
0LþHN
6HVWDYD3URVWčMRYD-XUþtNRYiâtSRYi)ULþRYi
.YDSLORYi.RSiþRYi3OXKDĜRYiOLEHUR
6WDYLQRKRYi6WĝtGDO\'YRĜiþNRYi:HLGHQWKD 'RKUiYNDNROD
OHURYi.RåRXãNRYi7UHQpĝL/XERPtU3HWUiãD VRERWDSURVLQFH
)UêGHN0tVWHN2O\PS3UDKD
-DNXE.UþPDĜ

6RXSHĝQiVMDVQčSĝHGÿLO
YHYäHFKKHUQtFKÿLQQRVWHFK

BASKETBAL
.223(5$7,9$1%/

3ĝHGHKUiYNDNROD
sobota 12. prosince, 15.00:
3ĜHURYâWHUQEHUN

<<< www.vecernikpv.cz

LEDNÍ HOKEJ
.$03ĜÌã7Č
Dohrávka 4. kola: sobota 12. prosince, 16.00: HC Stadion Vrchlabí – HC  +&=8%53ĜHURY±+&%DQtN6RNRORY  +&577RUD[3RUXED
6WDGLRQ/LWRPČĜLFH'RKUiYNDNRODVWĝHGDSURVLQFH SK Ho- ±+&)UêGHN0tVWHN  6&.ROtQ±+&6WDGLRQ9UFKODEt+&6ODYLD
UiFNi6ODYLD7ĜHEtþ±6.7UKDþL.DGDĖDohrávka 8. kola: sobota 12. pro- 3UDKD±/+.-HVWĜiEL3URVWČMRY5\WtĜL.ODGQR±'5$&,3$56âXPSHUN
VLQFH6&.ROtQ±+RNHMÒVWtQDG/DEHP'RKUiYNDNRODVRERWD NRORVRERWDSURVLQFH+&%HQiWN\QDG-L]HURX±+&6ODYLD
SURVLQFH6.+RUiFNi6ODYLD7ĜHEtþ±5\WtĜL.ODGQRDohrávka 3UDKD  '5$&,3$56âXPSHUN±+&=XEU3ĜHURY+&%DQtN6RNR
NRODVWĝHGDSURVLQFH9+.52%(9VHWtQ±+&'XNOD-LKODYD ORY±9+.5REH9VHWtQ6.7UKDþL.DGDĖ±$=+HLPVWDGHQ+DYtĜRY/+.
NRORVWĝHGDSURVLQFH+&6WDGLRQ/LWRPČĜLFH±+&%HQiW -HVWĜiEL3URVWČMRY±+&577RUD[3RUXED+&)UêGHN0tVWHN±+&
N\QDG-L]HURX  +&+HLPVWDGHQ+DYtĜRY±+RNHMÒVWtQDG/DEHP 'XNOD-LKODYD

 1\PEXUN
 %.2SDYD
 .ROtQ
 %DVNHW%UQR
 86.3UDKD
 3DUGXELFH
 ÒVWtQ/
 .UiORYãWt
 'ČþtQ
2VWUDYD
6YLWDY\
2ORPRXFNR
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PROSTĚJOVSKO PES už tolik nevrčel a neštěkal, což znamenalo dobrou zprávu pro muzea
a galerie, jež mohla opět otevřít své brány a nalákat tak kulturymilovné návštěvníky. Ti tak navíc najdou nejednu připomínku Vánoc. Zatímco někde to budou ozdoby, jinde to bude přímo
i výstava. Betlémskou plánují třeba v Konici. A po několikatýdenní pauze, způsobené protiepidemickými opatřeními kvůli koronaviru, se opět otevřelo i Muzeum a galerie v Prostějově.
Kromě stálých expozic se návštěvníci mohou těšit na prodloužené výstavy i novinky.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
„Zahájení výstavy betlémů je v plánu
na Boží hod. Teprve teď o víkendu došlo na odinstalování předchozí výstavy
z října. Výstava betlémů bude bez vernisáže, ale pokud budete chtít přijet,
bude otevřená od pětadvacátého prosince každý den mezi čtrnáctou a šestnáctou hodinou,“ uvedla za konické
infocentrum a také galerii Lucie Krejčí.
Za dodržení všech vládních nařízení
se prostějovské muzeum a galerie
otevřelo ve čtvrtek 3. prosince. „Uvědomujeme si, že pauza byla dlouhá
a některé výstavy podle původních
termínů v těchto dnech právě končí.
Proto chceme návštěvníkům vyjít
vstříc a rozhodli jsme se, že délku jejich trvání prodloužíme. To, že můžeme opět otevřít je velmi dobrou
zprávou a na příchozí se těšíme,“
uvedla Soňa Provazová, ředitelka
Muzea a galerie v Prostějově.
Expozici Cesty do pravěku aneb
ve stopách Zdeňka Buriana bude
možné navštívit až do 17. února,
prodlouží se i výstava věnovaná malíři Jaroslavovi Francovi – Krajina
i příběh. Dílo mimořádné malířské
osobnosti Prostějovska, které patří do
zlatého fondu moravského výtvarného umění šedesátých až osmdesátých
let bude přístupné až do 21. února
příštího roku. K vidění však i nadále

malíře Františka Gračky z Olomouce
nebo Hanácký betlém, kde jsou kroje
figurek vyobrazené podle Hanáckého
folklórního souboru Kosíř z Kostelce
na Hané. „Mám rád všechny betlémy a líbí se mi, že každý je jiný, každý
Galerie Špalíček
malíř má vlastní rukopis. Mám radost,
láká na vánoční výstavu
že můžu přispět k hezké předvánoční
papírových betlémů
atmosféře,“ doplnil Stanislav Dostál,
Čerstvou novinku pak hlásí výstavní který vystavoval na řadě míst Česka, ve
8ÊVGLVG\R÷VOW\GCRQO÷UÊEKCRčNQR÷VQVGXąGNC
prostor galerie Špalíček, který se už po- Výstavní síni senátu ve Valdštejnském
nořil do vánoční atmosféry. Ve čtvrtek paláci v Praze, ale také na Slovensku.
Zbyněk Žůrek doplnil, že řada součas3. prosince spatřila světlo světa nová
ných výtvarníků nenamaluje jen jeden
Sbírka o více než
expozice věnovaná papírovým betbetlém, ale celou sérii. Mezi ně se řadí
lémům. „To, že vláda povolila otevřít
například Jiří Škopek, který tvoří betlémy
sedmi stech betlémech
muzea a galerie právě v den, na který
z Podkrkonoší či malířka Helena Horáljsme si naplánovali zahájení výstavy Sběratel Stanislav Dostál se své záli- ková, která namalovala betlémy podle
betlémů, nám udělalo velkou radost. bě věnuje rovných padesát let, a jak krajů a jsou na nich postavičky v krojích
Je velká náhoda,“ usmívala se Prova- sám říká, pro betlémáře jsou největší z daného regionu v kulisách staveb místzová. Expozice čítající přes sto papí- odměnou rozzářené oči dětí, které si ní architektury. „Velmi pěkné betlémy narových betlémů ze soukromé sbírky se zájmem betlémy prohlížejí. Prv- příklad namalovala malířka Věra Priharopřerovského betlémáře Stanislava Do- ní papírový betlém, který sběratel vá, která má ateliér v Třebechovicích pod
stála, je k vidění v prvním patře galerie. podlepil kartonem a vystřihl pro ra- Orebem. V poslední době byla vydána
dost svým dvěma dcerám, je z roku jako reprint i řada historických betlémů,
1970 a pochází z dílny malířky Marie které vznikaly kolem roku 1890. ZajímaValašský betlém
1NQOQWEMÚDGVNÆO(TCPVKwMC)TCéM[
Kvěchové. Kurátor výstavy Zbyněk vý betlém namaloval také Petr Urban,
je přes tři metry dlouhý
Žůrek připomněl, že tehdy byly na autor známé postavičky Pivrnce,“ doplnil
Do Prostějova se sběratel vrátil po ně- trhu pouze betlémy významných ma- kurátor výstavy.
kolika letech a do výstavních prostor lířů, jako byl Mikoláš Aleš, Josef Lada Expozice papírových betlémů bude
galerie Špalíček vybral betlémy růz- a Jan Wenig. Tehdejší doba vydávání v galerii Špalíček k vidění od 3. proných žánrů i velikostí. Ten největší, betlémů nepřála. Obrat nastal po roce since do 24. ledna příštího roku. Ta
Valašský betlém z Frenštátu pod Rad- 1989, kdy řada umělců začala betlé- stejně jako Muzeum a galerie v Proshoštěm, pak má přes tři metry. „Jsou my znovu malovat. Stanislav Dostál tějově má otevřeno každý den mimo
to betlémy některých našich známých začal vyřezávat betlémy na překližce. pondělí od 9.30 do 12.00 hodin a od
malířů, betlémy, které vznikaly jako Zakoupené jesličkové archy, na kte- 13.00 do 17.00 hodin. Aktuální inreklamní nebo byly například vyro- rých jsou natištěné figurky a různé formace nejen o otevírací době jsou
bené přímo pro obce,“ sdělil sběratel. objekty, nejprve vystříhá, nalepí na uvedeny na internetových stránkách:
Upozornil, že chybět nebudou ani překližku a poté vyřeže ručně lupenryze regionální kousky. K vidění tak kovou pilkou. V současné době má
www.muzeumpv.cz
8CNCwUMÚDGVNÆO\(TGPwV¾VWRQF4CFJQwV÷O
bude Konický betlém, Olomoucký od těchto betlémů více než 700 kusů.
zůstávají stálé výstavy, které provedou
historií, archeologií, geologií, národopisem, sbírkou hodin a hodinek a také
přibližují život Jiřího Wolkera.

Foto: Michal Sobecký

Foto: Michal Sobecký

Foto: Michal Sobecký

DUHA pøivítá Spolek
prostìjovských fotografù
Jubilejní Memoriál Luďka Mařáka bude!
řejnosti a účastnit se i fotografických
soutěží,“ prozradil zakládající člen Ivo
Snídal.
Spolek prostějovských fotografů se
zapojil do aktivní činnosti ve Svazu
českých fotografů, jehož jsou všichni zakladatelé spolku členy a v jehož
ústředním poradním orgánu mají za
svůj region vlastního zástupce. „Tato
kulturní událost je vlastně roční ohlédnutí za tvorbou členů spolku. Je také
vzpomínkou na tragicky zesnulého
zakládajícího člena Luďka Mařáka.
Zároveň vzpomínáme na zesnulou
Jarmilu Pospíšilovou - novinářku
a dobrou duši spolku,“ objasnil Snídal.

Událost podléhá epidemiologickým
nařízením vlády v souvislosti s onemocněním koronaviru
a proto se její uskutečnění bude řídit
pravidly v daném období. „Byla by velká škoda, kdyby se Memoriál nemohl
uskutečnit a nepřipomněl tak dvě
osobnosti prostějovské kultury - Luďka Mařáka a mou kolegyni z Okrašlovacího spolku, která stála na počátku
myšlenky založení Spolku prostějovských fotografů, Jarmilu Pospíšilovou
“ vyjádřila se k výstavě náměstkyně
primátora pro oblast kultury a ochrany
životního prostředí Milada Sokolová.
(red)
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PROSTĚJOV V prostějovském Kulturním klubu Duha na Školní ulici
bude při příležitosti desátého výročního Memoriálu Luďka Mařáka vystavovat Spolek prostějovských fotografů. Vernisáž výstavy proběhne ve
čtvrtek 14. ledna 2021 od 17:00 ve
výstavních místnostech Kulturního
klubu DUHA na Školní ulici.
Spolek vznikl v roce 2009 jako volné
sdružení aktivních uměleckých fotografů s podobnými zájmy i představami o společné činnosti. „Jádrem je
skupina přátel stejného naturelu. Jejich
snahou je výsledky své fotografické
tvorby pravidelně prezentovat na ve-

společnost
www.vecernikpv.cz
Pondělí 7. prosince 2020

někomu snad mohl vadit jen trochu silnější vítr. „Podobné setkání pořádáme
pro naše děti pravidelně, tentokrát jsme
však s ním museli vyrazit mimo tělocvičnu. Akce tak byla zcela zadarmo a určena
každému, kdo měl zájem. Překvapilo mě,

daøilo
komu se ne
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jaké bylo sobbotníí oddpoleedn
ne na hllouučele...

výpady. U několika z nich byla zapotřebí
spolupráce mezi rodičem a dítětem.
Stezka byla připravena již od 10:00 hodin, od 14:00 do 16:00 hodin se na ní
pohyboval i Mikuláš se svojí družinou,
což výrazně zvedlo její návštěvnost.

3xfoto: Martin Zaoral

tom v kroužku Spartan kids máme zhruba osmdesát dětí,“ prozradila Petra „Pett“
Stryková z pořádající fitness arény TRX
bez hranic.
Ta se do organizace pustila ve spolupráci
se Zdravým městem Prostějov a spolkem Zdraví od malička. Součástí stezky
bylo i hledání a směna pomalovaných
kamínků. „Podmínkou bylo vyměnit
kamínek za kamínek. My jsme jich na
stezku umístili celkem padesát, bohužel

FOTOGALERIE

ke konci nám někteří rodiče hlásili, že už
jich mnoho nenašli,“ zmínila se Stryková,
která coby provozovatelka fitness centra
aktuálně prochází skutečným očistcem.
„Je to nesmírně náročné. Před dvěma
roky jsem opustila zaměstnání v armádě,
abych se mohla naplno věnovat provozu
arény. A teď je kvůli covidu zavřená a jakýkoliv její další rozvoj zastavený. Veškeré

finanční rezervy mám vyčerpané a před
sebou nejistou budoucnost. V této situaci mě drží nad vodou třeba i podobné
akce, které ukazují, že děti pohyb k životu
prostě potřebují a jsou při něm šťastné,“
svěřila se Petra Stryková, která se do organizace další akce už letos pouště nebude.
„Příští rok však snad opět něco podnikneme,“ uzavřela.

6ÆO÷ąMGMQPEKUVG\M[PCF÷VKéGMCN/KMWN¾wUCPF÷NGOCJPGFFX÷OCéGTV[
Foto: Martin Zaoral
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„Oni z toho mají radost, pro ně je to
velká změna. Někdo je zase sám, nemá
rodinu. Tohle je úplně krásné,“ byla
nadšená Barbora Teplá, jedna z ošetřovatelek oddělení, s níž se dobrovolníci
domlouvali.
Byla mezi nimi i Věnceslava Králová. „Pro
mě je to poprvé, co jsem takto pekla pro
domov. Peču ráda, tatínka mám v Mladé
Boleslavi, tak nevím, jestli přijede, protože před rokem mi zemřel bratr. Zůstali
jsme tedy jen sami dva. Kdyby nebyla
korona, vzala bych si i úklid zde,“ prohlásila žena, která dovezla cukroví, stejně tak

Michal SOBECKÝ

FOTOGALERIE

klikni na
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třeba rumové kuličky. Markéta Mikešová
zase dorazila s téměř plným kufrem auta.
„Jsou tam dárky pro tři dámy, které mi
paní Teplá vybrala z oddělení, protože
letos jsem se nestihla registrovat do pro-

gramu Ježíškova vnoučata. A protože
nemám už prarodiče, chtěla jsem udělat
radost aspoň třem dámám. Byly tam
noční košile, kosmetika, jedna paní potřebovala speciální na atopický ekzém,“

0CRGMNKRąKLGNKRQV÷wKNK6QLGXG\MTCVEGRąÊD÷JFQDTQXQNPÊMčMVGąÊQDFCTQXCNKMNKGPV[
FQOQXCRTQUGPKQT[
Foto: Michal Sobecký
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uvedla žena, která rovněž dovezla cukroví a navrch ovoce. Klienti domova pak
nadílku dostali v sobotu „od Mikuláše“.
„Je to paráda, jsme šťastní, pro klienty je
to velká vzpruha. Do pečení se zapojili
i zaměstnanci,“ prozradila Barbora Teplá.
Inu Mikuláš nezapomněl ani na nejstarší z nás. „Chtěla bych moc poděkovat
celému personálu třetímu oddělení do
zapojení této akce, která splnila nad očekávání svůj účel. Také moc děkujeme
sponzorům za krásné perníčky a dárky
pro uživatele, moc nás dojala jejich zájem
a cítění v této těžké době, zvlášť pro uživatele,“ vzkázala za personál všem, kteří
přispěli Eva Kočařová.

ze strany 3

Už od října vedení magistrátu přemýšlelo, zda vánoční jarmark kvůli mnoha
protiepidemickým opatřením vůbec
organizovat. „Vánoční jarmark je nakonec tady, i když je třeba říci, že kvůli vládním opatřením ohledně koronaviru budou stánky v omezeném počtu. Lidé si
zde budou moci nakoupit od čtvrtka,
kdy stánky ráno předáváme trhovcům.
Věřím, že i takto omezený jarmark
přispěje svou atmosférou k letošním
svátečním dnům,“ uvedla náměstkyně
primátora Prostějova Milada Sokolová.
Večerník se byl ve čtvrtek večer a poté
i v sobotu dopoledne samozřejmě na
náměstí podívat a sledoval, kolik návštěvníků si do centra našlo cestu. „Zatím těch lidí není moc, spíše si přišli pro
začátek prohlédnout, co všechno tady

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

➢

prodáváme. Cítím z nich ale sváteční
atmosféru a všichni jsou rádi, že aspoň
pár stánků tady je,“ řekl Večerníku
Marek Čtvrtníček, prodejce výrobků
z rakytníku, proutěných košů, polštářů
a dalšího sortimentu zboží. „Polovina
stánků dnes ještě neotevřela, protože
teprve dopoledne jsme všichni dostali
klíče s tím, že si máme všechno nachystat a prodej můžeme zahájit. Někdo
se ale rozhodl otevřít stánek v pátek,“
dodal Čtvrtníček. „Já se vydala s manželem do města takzvaně ‚na čumendu‘,
abychom zjistili, co všechno se tady
dá pořídit. Stánků je míň než v předešlých letech, ale to nám vůbec nevadí.
Zaplaťpánbůh aspoň za to,“ podotkla
Marie Nádvorníková z Prostějova, která
si u jednoho z nich dlouho prohlížela
vystavené koření.
Během sobotního dopoledne byly již
všechny stánky otevřeny a poměrně
slunečné, i když větrné počasí přilákalo
na prostějovské náměstí daleko více návštěvníků. Sortiment, který na jarmarku
prodejci nabízejí je opravdu rozmanitý.

à V omezené míře,
PROSTĚJOV
než velí tradice, byl ve čtvrtek
3. prosince zahájen vánoční jarmark v Prostějově. Zástupci magistrátu předávali už v dopoledních hodinách stánky vyvoleným prodejcům. A přestože během čtvrtka se ještě ve všech neprodávalo
vánoční zboží, na jarmark se vydali první nesmělí návštěvníci. V pátek a o uplynulém víkendu už se vše rozjelo naplno. Stánkaři nabízejí pestrý sortiment včetně masných výrobků a zabijačkových
specialit, které však nesmí být určeny k přímé spotřebě na místě.

Dva stánkaři prodávají masné výrobky
včetně domácích klobás, zabijačkových
specialit či salámů. Hodně zájmu mezi
Prostějovany vzbudil také prodej proutěných košíků, dek, všemožných vánočních ozdob, vyřezávaných výrobků,
jmelí, různorodých koření, domácích
marmelád a mnohých dalších zajímavostí. Chybí jen prodej punče, svařáku a dalších alkoholických nápojů.
Tento prodej je vzhledem k nouzovému stavu, v němž se Česko nachází, zakázán. I tak omezený vánoční
jarmark prostě v prvních dnech provozu skutečně táhne. „Je samozřejmě
menší, než býval vždy. Chybí hlasy výskajících dětí z kluziště u muzea, stejně
jako hlasitý hovor obyvatel města setkávajících se u horkých nápojů a pochutin
s přáteli, které možná nevídají celý rok.
Bohužel jsme byli nuceni přizpůsobit
se vládním opatřením a buďme rádi,
že vůbec trhy jsou. Některá města pro
letošní rok ani trhy nepřipravila, my avizovali dopředu, že vybereme to, o čem
si myslíme, že bude povoleno – farmář-

FOTOGALERIE

Foto: Michal Kadlec
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ské výrobky a vánoční rukodělné zboží.
A trefili jsme se,“ pochvaluje si Milada
Sokolová.
Večerník se nemohl nezeptat, zda už
i ona byla navštívit vánoční jarmark
a co si koupila? „Já jsem hned druhý
den po otevření stánků zamířila k zabijačkovým specialitám, domácí tlačence
a jitrnicím. Koupila jsem dětem sýry
a vyhlédla si po roce nové teplé papuče,“
usmála se náměstkyně prostějovského
primátora. „Prozatím jsem nehovořila
s mnoha lidmi, ale věřím, že pochopí, že
nebylo v našich silách udělat něco jinak.
Na vánočních trzích je zakázáno prodávat potraviny a pokrmy včetně nápojů určených ke konzumaci na místě,
jsou zakázány stoly a místa k sezení
na těchto akcích. Požívání nápojů je
ovšem vyhláškou v tomto čase povoleno, tedy věřím, že restaurace a kavárny
v blízkosti náměstí si alespoň prodejem
teplých nápojů vylepší kasu,“ vzkazuje
Milada Sokolová.
Vánoční jarmark bude pokračovat
v Prostějově až do Štědrého dne.

„Hned jsem zamířila k zabijačkovým specialitám,“
práskla
na sebeaneb
náměstkyně
primátora Sokolová
názor
Jak
to vidí

s dětmi

nebyly rozbaleny,“ uvedl primátor Prostějova František Jura, který sám společně s náměstkyněmi Alenou Raškovou
a Miladou Sokolovou přispěl do sbírky
plnými krabicemi potravin. „Chtěl bych
poděkovat všem, kteří se sbírky zúčastnili, podařilo se vybrat stovky kilogramů
potravin,“ dodal Jura.
Sbírky se aktivně zúčastnila i náměstkyně primátora pro sociální oblast Alena
Rašková. „S kolegyní Miladou Sokolovu
jsme přinesly krabici s rýží, těstovinami,
paštikami, zavařeným masem a pro děti
také s různými sladkostmi. Jiní lidé pak
darovali i hygienické potřeby či prací
prášky. Předběžně jsme se všichni dohodli, že velká část vybraných věcí poputuje do Azylového centra osamělým
matkám s dětmi,“ řekla Večerníku Alena
Rašková.
(mik)
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PROSTĚJOV Prostějovský magistrát během čtvrtka a pátku minulého
týdne uspořádal potravinovou sbírku
mezi občany města. Lidé i zástupci
různých organizací přinášeli především trvanlivé potraviny, které poputují potřebným lidem. Hlavně do
Azylového centra pro osamělé matky
s dětmi.
Potravinovou pomoc lidé nosili dle instrukcí organizátorů do kanceláře turistického informačního centra na náměstí
T. G. Masaryka nebo do dvora radnice.
Darované potraviny a hygienické prostředky jsou skladovány a dále bezplatně
distribuovány do charitativních a humanitárních organizací, které je dále předávají jednotlivým klientům. Kvůli aktuální
pandemické situaci se mnoho lidí dostává do krizových situací a potřeba trvanlivých potravin se zvyšuje. Potravinová
banka proto stále přijímá potraviny. Přijímali jsme trvanlivé potraviny, které zatím

i osamělým matkám

ze sbírky
Centrum Prostějova žije i bez punče Potraviny
magistrátu poputují

PROSTĚJOV Krásná příroda, ale také
spousta zajímavých, neobjevených
míst. To je Terezské údolí u Náměště
na Hané. A právě tam zve na svou nejbližší akci Ekocentrum Iris. Výlet, který
se uskuteční 9. prosince, ovšem není
pro nikoho, kdo si rád přispí, sraz je už
v 7:45 na hlavním nádraží v Prostějově.
„Vydáme se hledat pramen potoka Baběnec a dojdeme až ke Svaté vodě u Cakova
s kapličkou a venkovní galerií obrázků
místního malíře,“ láká Ekocentrum Iris.
Účastníci se mohou kromě pěkných míst
těšit také na klid hustých lesů nad Novými
Dvory a Náměští. Návrat vlakem do Prostějova je plánován zhruba na čtrnáctou
hodinu.
(sob)

PROSTĚJOV Jako ve vězení, tak si
nepochybně museli připadat mnozí
klienti domovů pro seniory po celé
České republice. Návštěvy za nimi
opět kvůli koronaviru většinu roku
nemohly, panovala přísná hygienická
opatření, stejně tak ale přišli o řadu
společenských akcí. Alespoň menší
zpříjemnění života čekalo třeba první prosincový víkend obyvatele Domova pro seniory v Nerudově ulici.
Pracovníci pustili do chodeb vánoční
muziku, lidé ze 3. oddělení pak navíc
poznali štědrost. Dobrovolníci jim
totiž napekli a přes personál poslali
dobroty i dárky.

Iris
zve +<N@IDJMTI@U<KJHIîGD)D?½EDHI<K@FGDDI<FJPKDGD?µMFT
na procházku…
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Stezka u Hloučely začínala u jízdárny
Cavalo a končila u fitness arény TRX
bez hranic nacházející se nedaleko hypermarketu Albert. Jednotlivé úkoly
byly zaměřené na celkovou pohyblivost
a sílu, nechyběly mezi nimi kliky, dřepy či

PROSTĚJOV A pak že nejde dostat děti od počítačů k pohybu PŮVODNÍ
v přírodě! Více jak sto z nich v doprovodu rodičů vyrazilo uplynu- reportáž
lou sobotu 5. prosince do lesoparku Hloučela, kde na ně čekala pro Večerník
stezka nazvaná Peklo bez hranic. Navzdory děsivému názvu se
však nejednalo o nic zas až tak náročného. Děti si zkrátka užily pří- Martin
jemnou zhruba kilometrovou vycházku, na níž je čekalo celkem ZAORAL
21 úkolů, jež prověřily jejich kondici. Na samém konci na ně pak Počasí na vycházku bylo vzhledem
čekal Mikuláš s andělem a dvěma čerty, punč i drobné dárky.
k prosincovému termínu téměř ideální,

Prostějov postoupil bez boje přes Porto, které vzdalo osmifinále
mezi účastníky byly odhadem tak dvě
a v Rumunskužetřetiny
teď
naPři-lepšího z dua Alba Blaj – La Laguna
těch,narazí
které k nám nedochází.

JEDNIČKA VK
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LO přes
BEstoZdětí vHdoprovodu
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Dukla udolala premiantky 3:2) a před čtvrtými Šelmami Brno i pátým Olympem Praha, Prostějov klesl v extrémně vyrovnaném
podpalubí na osmou pozici. Na kontě má
pouhé čtyři bodíky, stejně jako sedmý Frýdek-Místek, devátý Šternberk i desátý Přerov. „Je nutné vidět, že jsme v dosavadním
průběhu koronavirem rozbité sezóny většinou potkávali papírové favority, naopak
na srovnatelné či teoreticky slabší soupeře
víckrát narazíme teprve v dalším programu
základní části. Důležité samozřejmě bude,
abychom tyhle klíčové zápasy byli schopní
pravidelně vyhrávat,“ podotkl Petráš.
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kánky. Na Ostravu jsme vyrukovali úplně
jinak, na holkách se projevila velká touha
ty hladké prohry odčinit. Po volejbalové
stránce se to s výjimkou druhého setu víceméně podařilo, už se na náš herní projev
dalo většinu času dívat. Proto velká škoda,
že nemáme aspoň jeden bod. Za dnešek
bychom si ho rozhodně zasloužili,“ litoval
Petráš v sobotním večeru.
Zatímco šlapající severomoravský ansámbl dalším plnotučným ziskem upevnil své
nečekaně skvělé postavení na třetí příčce
průběžného pořadí za vedoucím úpéčkem
i druhým Libercem (ve vzájemném šlágru

dost bolí, že?
„Mrzí to, ale na druhou stranu byl dnešní zápas
určitým povzbuzením ve smyslu, že volejbal
umíme. Předchozí utkání nám totiž vůbec nevyšla, v těch jsme vyloženě zklamaly. Tentokrát
šel týmový výkon už nahoru a navzdory porážce to musíme brát tak, že se od souboje s Ostravou můžeme odrazit do příštích střetnutí.“
yy Co zapříčinilo dva debakly od UP?
„Kvalita soupeřek a nálada v našem kolektivu,
která asi nebyla ideální. Nešly jsme se na hřiště
rvát jedna za druhou a vzájemně si pomoct,
z naší strany chybělo maximální nasazení. Proto jsme se trápily na přihrávce, na nahrávce,
v útoku i v obraně, prostě vším. A vůbec nebylo na čem se chytit. Jasně lepší soupeřky vždy
získaly větší náskok, bez problémů si jej hlídaly
a ještě zvyšovaly, my jsme to Olomouci nijak
nezkomplikovaly. V podstatě šlo o odevzdaná
utkání.“
yy Čím jste si pomohly ke zlepšení proti
TJ?

víc vyhecované, hodně si křičely a povzbuzovaly se. Možná jsme cítily, že proti Ostravě
máme přece jen větší šanci než na Olomouc.
Zavládla správná týmová nálada, což nám pomohlo k výbornému nástupu.“
yy Úvodní sada patřila jasně vám, druhá
pro změnu hostům. Rozhodl o výsledku nezvládnutý závěr třetí části od stavu
19:14?
„To byla samozřejmě velká škoda, mohly jsme
vést 2:1 na sety a mít jistý aspoň jeden získaný
bod do tabulky. Přesto nás ztracená koncovka
nijak nezlomila, i ve čtvrtém setu jsme hrály
dál dobře. Bohužel znovu přišla šňůra soupeře
v jednom postavení, kdy přišel výpadek, a Ostrava své vedení na rozdíl od nás udržela.“
yy Dá se na kvalitnějším výkonu i přes porážku stavět do příštích duelů?
„Věřím tomu, že ano. Tentokrát jsme lépe
bránily i skládaly míče útokem, víc si na hřišti
rozuměly a společně zamakaly. Další prohra
je sice nepříjemná, ale je potřeba brát věci po-

výkonu se odrazit dál. Ještě nejsme ani v polovině základní části ligy, musíme při trénincích pracovat na tom, co nám nejde a hlavně
bojovat. Stále věříme, že se nám bude víc dařit,
abychom se tabulkou posunuly nahoru.“
yy Co říkáte na raritní fakt, že bez jediného absolvovaného mače jste čtvrtfinalistkami evropského Challenge Cupu?
„S holkama jsme se bavily, že si tenhle
úspěch okamžitě dáme do svých kariérních
životopisů. (smích) Když to řeknu vážně, tak
jde o určitý obrázek mezinárodních sportovních soutěží v době koronaviru. Díky koeficientu i nižšímu počtu přihlášených celků byl
Prostějov nasazený přímo do osmifinále, které
proběhne společně se čtvrtfinále v rumunské
covidové bublině. Náš osmifinálový soupeř
FC Porto nemohl letět, extrémně dlouhou
cestu autobusem odmítl a vzájemné utkání
vzdal. Tím pádem jsme bez boje mezi nejlepší
osmičkou Challenge Cupu, taková je doba. Každopádně jsme nic podobného ještě nezažily.“

yy Výsledek 1:3 po takovém průběhu asi „Připadalo mi, že jsme hned od rozcvičky byly zitivně, nevěšet hlavu a od dnešního lepšího

Blaj – La Laguna. Jaké budou vaše šance?
„Určitě půjdeme na domácí Albu, která má
hodně nabitý kádr plný Srbek a papírově slabší
Španělky by měla hladce vyřadit. My nejprve
musíme pokud možno bez problémů zvládnout mnohahodinovou cestu do Rumunska
a tam pak bez nervů ukázat, že umíme hrát volejbal. Blaj pochopitelně je vysokým favoritem,
jejich útoky budou pořádné rakety. (směje se)
My zkusíme téhle kvalitě co nejlépe čelit a nedostat žádnou velkou nálož.“

yy Ve čtvrtek vyzvete vítězky střetnutí Alba
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PROSTĚJOV Pozvednutí výkonu ano,
příznivý výsledek ne. Tak ve stručnosti
vyzněl zápas 16. kola UNIQA extraligy
žen ČR 2020/21 pro volejbalistky Prostějova, jež proti Ostravě výtečně začaly.
A zdálo se, že po dlouhé době směřují
ke kýženému triumfu. Soupeřky se však

Bodový vývoj – první set: 1:0, 1:2,
6:2, 6:4, 9:4, 11:5, 12:8, 16:8, 16:10,
17:12, 19:12, 25:18. Druhý set: 1:0,
1:5, 2:7, 5:8, 5:10, 6:17, 7:21, 11:21,
12:25. Třetí set: 3:3, 7:3, 8:5, 10:5,
12:6, 14:9, 16:9, 16:11, 18:12, 18:14,
19:20, 21:20, 21:22, 23:23, 23:25.
Čtvrtý set: 0:1, 2:1, 2:4, 4:4, 7:5, 7:7,
9:7, 11:9, 11:12, 13:12, 14:14, 16:14,
16:17, 17:21, 19:21, 21:23, 21:25.
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postupně zlepšovaly a nakonec v zajímavém střetnutí potvrdily svou kvalitní
formu po restartu sezóny, když obrátily
pro ně komplikovaný vývoj.
Po pátečním debaklu s Olomoucí potřebovaly Hanačky nutně nějaký pozitivní
impuls, aby se o čtyřiadvacet hodin později
zvedly. Ten přišel hned v úvodu, když za
stavu 1:2 Fričová skvěle zapodávala a hlavně díky tomu se povedlo pětibodovou sérií
otočit na 6:2. Domácí mančaft tím nabral
pohodu, na rozdíl od předchozího dne se
mu dařilo ve všech činnostech. A soupeřky
udržoval pod permanentním tlakem, čímž
rozdíl ve skóre stále rostl (11:5, 16:8). Teprve pak se i severomoravský tým dostal víc
do tempa a částečně dotáhl (17:12), nicméně rozjetá děvčata ve fialových dresech
už neměla problémy vstupní sadu dorazit
do vítězného konce – 25:18 a 1:0.
Okamžitě po startu druhé části však hostující hráčky citelně přitlačily servisem i vším
ostatním, naopak chybovost pocházející

od zhoršené přihrávky přešla na stranu
VK (2:7). Poměr sil na palubovce se úplně
obrátil, od skóre 5:8 následoval druhý mohutný úder TJ. Štrbová kvalitně podávala,
celé ostravské družstvo perfektně bránilo
na síti i v poli, stejně jako útočilo. Prostějov
tenhle nápor vůbec neustál, ocitl se pod
těžkou dekou a hrozila mu jednociferná
nakládačka - 7:21. Nekonala se korekcí na
11:21, přesto nebylo co řešit – 12:25 a 1:1.
Úvod třetího dějství vypadal vyrovnaně,
ovšem pouze chvíli - 3:3. Vzápětí Pluhařová vypustila několik jedovatých plachet
zpoza koncové čáry a pomohla své partě
k úniku na 7:3. Najednou se tak energetická vlna kvalitního volejbalu opět přesunula na domácí stranu, bitva plná výkyvů
i prudkých zvratů pokračovala, tentokrát
v režii vékáčka - 12:6. Pommerovy ovečky
se potom vrátily do děje postupným dotahováním ztráty především zásluhou neprostupných bloků a po šňůře šesti výměn
v řadě z 19:14 na 19:20 se zrodilo drama.

čtvrtý díl se tudíž přeléval nahoru a dolů.
Definitivně ve prospěch jistějších hostů
duel zlomil jejich nápor z 16:14 na 17:21
vydlážděný obětavými zákroky v poli.
Domácí plejerky ztratily přesnost i agilitu,
a byť ještě dřely, v závěru přišly též o celý
mač – 21:25 a 1:3.
Statistiky z utkání a výsledkový servis
UNIQA extraligy najdete na straně 22

„Vybojovali jsme veledůležité tři body v náročném programu, kterým teď procházíme. Hlavně ze
začátku to bylo od nás dost unavené utkání, nezačali jsme vůbec dobře a tím větší cenu má vítězství
po otočeném průběhu zápasu. Obrovsky jsme si pomáhali blokem ve fázích, kdy se nám jinak tolik
nedařilo, klíčový byl obrat v závěru třetího setu. A celkově jsme to zmákli, takže spokojenost.“

ZDENÌK POMMER s7-2VWUDYD

„Podali jsme bojovný výkon, o dost zlepšený v porovnání s minulými dvěma zápasy proti silné Olomouci. Pomohli jsme si dobrou přihrávkou, v některých částech utkání nám
fungovala i obrana a útok. Velká škoda byla třetího setu, kde jsme vedli 19:14 a měli šance tenhle náskok udržet, místo toho jsme se však zasekli v jednom postavení. A dovolili
Ostravě průběh otočit, což rozhodlo, stejně jako sedmnáct bodových bloků soupeře.“
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O fous lépe jej zvládl výběr kapitánky Hrdličkové – 23:25 a 1:2.
Ostravanky takovým průběhem získaly
psychickou výhodu (2:4), leč hanácké
bojovnice se nenechaly rozhodit a rychle
zareagovaly (7:5). Oživily servis, zabraly
v defenzivě, znova začaly bodově zakončovat. Něco podobného předvedly o moment později protivnice (11:9 – 11:12),

9\URYQDQiELWYDSURWL2VWUDYěVHåSDWQìPNRQFHP

1:3

Marek
SONNEVEND

exkluzivní rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Výsledkově dietním obdobím procházejí volejbalistky Prostějova. Od restartu sezóny po covidové
pauze opakovaně prohrávají, dohromady načetly už šest extraligových porážek za sebou včetně dvou nepříjemných
výprasků od Olomouce. Naposledy
proti Ostravě mohly černou sérii zlomit, ovšem nezvládly koncovky třetí
ani čtvrté sady a znovu podlehly. O příčinách se rozpovídala slovenská smečařka ve službách VK Karolína Fričová.
„S Olomoucí jsme to dvakrát vůbec nezvládly, ale na výkonu proti Ostravě se
dá stavět,“ burcuje.
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Marek SONNEVEND

částečně odčinil v sobotu proti Ostravě.
Především úvodní sadu zvládl díky povedenému nástupu výborně a kromě špatného druhého dějství viditelně pozvedl
úroveň své hry. Jenže kýžené vítězství ani
bodový zisk z toho znovu nekápl, neboť
hostitelky neudržely slibné vedení 19:14
ve třetí části a od stavu 16:14 ztratily i koncovku čtvrtého dílu. Dílčí pozitiva tudíž
odvála trochu nešťastná porážka 25:18,
12:25, 23:25, 21:25.
Přesto se ve třech čtvrtinách zmíněného „V předchozí sérii utkání s nejsilnějšími
zápasového šturmu ocitly v hodně hlu- celky extraligy jsme skoro nic nepředvedbokém ponoru, a to kvůli dvěma nepří- li, hlavně proti Olomouci byli za otloujemným debaklům od favorizované Olomouce. Už pondělní derby číslo jedna na
palubovce UP proběhlo příliš jednoznačně ve prospěch soupeřek, jež kralovaly
25:18, 25:15, 25:14.
Rozladění v táboře vékáčka pak ještě znásobil
páteční výprask v domácí „odvetě“ krutým, leč
zaslouženým poměrem 12:25, 18:25, 11:25.
Ačkoliv krajské rivalky nastoupily bez obvyklé
Klíčové samozřejmě bude rovněž jak opory Lucie Nové a do sestavy musela naskozvládnutí náročné štreky, tak zdárné čit mladá náhradnice, domácí mančaft se opět
překonání veškerých koronavirových ná- vůbec nechytal – a navíc ještě marněji.
strah. Jedno povinné testování absolvuje „Oba vzájemné zápasy ukázaly, že mezi
celá parta VK dnes večer, další ji čeká námi a Olomoucí je v současnosti obrovský
hned po příjezdu do Sibiu před uzavře- výkonnostní rozdíl. Určitě jsme měli zahrát
ním do takzvané hygienické bubliny. lépe, ale bohužel se to nepodařilo, holky
„Pojedeme z úterý na středu autobusem, byly za nepříznivého vývoje až příliš odecesta potrvá přibližně dvanáct hodin. Ce- vzdané. A upadaly do trápení bez potřebné
lou dobu pobytu v Rumunsku musím e bojovnosti. Proto nás soupeř porazil dvapochopitelně dodržovat všechna covid krát tak jasně,“ zklamaně konstatoval hlavní
opatření, snad pro utkání o nikoho nepři- trenér VK Lubomír Petráš.
jdeme kvůli pozitivnímu výsledku testu,“ Opakovanou nálož od obhájkyň mistrovského titulu 2019 však prostějovský tým
zadoufal Hubáček.

PROSTĚJOV Čtyři duely během pouhých sedmi dnů absolvovaly volejbalistky
VK Prostějov v rámci aktuálně nabitého
programu dohrávek UNIQA extraligy
žen ČR 2020/21. Výsledková bilance
z nich je tristní: samé porážky při celkovém skóre setů 1:12. Projevilo se, že Hanačky narazily výhradně na družstva z absolutního popředí tabulky.

CUPU! 3őtåWěXçMHSRWőHED]YtWě]LW

&+$//(1*(

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Téměř dva měsíce
mohly mládežnické volejbalistky VK
Prostějov trénovat jen individuálně
a venku – tak jako všichni ostatní neprofesionální sportovci v České republice. Od 3. prosince platí částečně
uvolněná hygienická opatření proti
koronaviru, čehož teď členky vékáčka
využijí k návratu do společné přípravy
ve vnitřních prostorech. Počínaje pondělím 7. prosince, tedy dneškem.
Půjde však o restart značně improvizovaný, neboť je během tréninků nutné dodržovat následující pravidla: maximálně
deset osob pohromadě, nosit roušky, vyvarovat se vzájemných kontaktů a udržovat dvoumetrové odstupy i veškerá další
obecná nařízení. Má ale za takových podmínek obnovení přípravy vůbec nějaký
smysl? „To radši nechci hodnotit. Platí, že
holky byly už strašně dlouho bez společné volejbalové práce a my jsme po tak extrémní pauze v rozjeté sezóně už nechtěli
déle čekat. Proto jdeme po domluvě se samotnými hráčkami i jejich rodiči do toho.
Samozřejmě budeme dodržovat všechna
omezení a uvidíme, jak to bude v reálu
vypadat, co takový režim přinese,“ odtušil
šéftrenér mládeže VK Aleš Novák.
ČTĚTENAWWW.VECERNIKPV.CZ

společnou přípravu

Mládežnice VK
dnes restartují

Prostějov (son) - Vzhledem k absolvování turnaje evropského Challenge
Cupu žen 2020/21 v Rumunsku nemají volejbalistky VK Prostějov během
tohoto týdne ve své zápasové náplni
žádný duel nejvyšší tuzemské soutěže.
Právě kvůli působení některých českých
zástupkyň v klubových pohárech
(kromě vékáčka ještě Šelmy Brno
a Ostrava) nepokračuje ženská extraliga
ani jedním celým kolem, leč na programu jsou alespoň dvě dohrávky plus jedna předehrávka. Hned dvakrát nastoupí
Sokol Šternberk, jednou pak KP Brno,
Olymp Praha, Přerov a Frýdek-Místek.
Tím se opět trochu zkompletuje neúplná tabulka, v čemž ještě víc pomůže
příští týden s dalšími šesti dohrávanými
mači – včetně dvou prostějovského
družstva.
Přehled dohrávek a předehrávky
v UNIQA extralize žen ČR 2020/21
během tohoto týdne: 1. kolo KP Brno
– Šternberk (pátek 11. prosince), 3. kolo
Frýdek-Místek – Olymp Praha (sobota
12.prosince),18.koloPřerov–Šternberk
(sobota 12. prosince).
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Brno, Prostějov (son) - Poněkud za
očekáváním herním i výsledkovým zatím zůstává v aktuální sezóně UNIQA
extraligy žen ČR ambiciózní tým
Šelem Brno. Vítězky minulého ročníku
dlouhodobé části soutěže mají i teď
hráčsky našlapaný kádr, přesto z dosavadních devíti zápasů hned tři prohrály
a ve dvou ztratily bod za vítězství jen
3:2. Asi i proto se vedení jihomoravského klubu rozhodlo posílit svou
soupisku, když přišla reprezentační
nahrávačka Pavla Šmídová (za svobodna Vincourová). Ta v minulosti dva
roky oblékala dres VK Prostějov, naposledy působila v polské Bielsko-Biale
a momentálně se vrací k aktivní kariéře
po mateřské pauze. „Pavla je typ hráčky
ačlověka,kterýpřesnězapadádonašeho
konceptu. Již v minulosti jsme se bavili
o jejím možném působení v Šelmách
a minulý týden jsme se dohodli, že má
zájem zkusit trénovat i případně hrát
v režimu, v jakém fungujeme,“ řekl prezident brněnského oddílu Martin Gerža.
„Manžel hraje v Ostravě vrcholově basketbal, takže by to bylo těžké skloubit
s mým případným angažmá v zahraničí.
Brno je pro mě srdeční záležitost, a navíc
Šelmy jsou pro mě ideální variantou, jak
skloubit volejbal i péči o malého syna,“
vysvětlila sama Pavla Šmídová.

Šelmy získaly Šmídovou

RYCHLÝ
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Pondělí 7. prosince 2020

volejbal

Šestkrát za sebou už prohrály ženy Prostějova v UNIQA extralize ČR 2020/21, což je
jedna z nejdelších sérií porážek v celé třináctileté historii hanáckého klubu. Pět výsledkových neúspěchů z této černé šňůry se přitom datuje od nedávného restartu sezóny.

aneb názor
à
Michaely Jurcíkové

povaly většinou proti papírovým favoritům.
Přesto platí, že takhle nízko se kdysi ambiciózní klub ještě nikdy nepohyboval. A každý
musí vnímat realitu, že výš než na sedmé
místo po základní části to tentokrát nebude.
Tím větší raritou je, že skromně složený
i objektivně průměrný mančaft ponese
hrdý titul čtvrtfinalista evropského Challenge Cupu. Tak daleko se však dostal,
aniž by v dané soutěži odehrál jediný duel!
Přímé nasazení do osmifinále totiž ve středu
vylepší kontumační postup přes FC Porto,
které odmítlo cestovat autobusem přes celý
starý kontinent do Rumunska. Prostějovská
výprava tam naopak odjede, nastoupí o den
později ke čtvrtfinále proti natřískanému
Alba Blaj a po pravděpodobně hladké porážce se zase vrátí domů. S tím, že letos byla
mezi elitní osmičkou Vyzývacího poháru.
Jasný obrázek toho, v čem jsme momentálně nuceni žít...

NEJSLABŠÍ TÝM V HISTORII VK
ÈTVRTFINALISTOU CHALLENGE CUPU

Člověk si za posledních devět měsíců musel
zvyknout na spoustu různých paradoxů, jež
provázejí z mnoha úhlů pohledu abnormální
současnou dobu koronavirovou. Leckdy marná snaha o alespoň trochu normální fungování
se logicky týká i sportu včetně volejbalu.
V náročných podmínkách zkouší se soupeřkami, s osudem i samy se sebou zápasit také
ženy VK Prostějov. Zatím jim to ale moc
nejde, v dosavadním průběhu extraligového ročníku 2020/21 se převážně trápí jak
herně, tak výsledkově.
A byť stále je čas na určitý kvalitativní progres, jedna zřejmá skutečnost se už teď prostě nedá okecat: aktuální výběr vékáčka je
při vší úctě k němu volejbalově nejslabší ze
všech kolektivů v celých třináctiletých dějinách hanáckého oddílu.
Stačí se podívat na tabulku, kde jsou holky
až osmé s pouhými čtyřmi získanými body
za osm absolvovaných střetnutí. Ano, nastu-

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

„V pondělním utkání na hřišti Olomouce nás soupeř od začátku tlačil servisem. Nám se dařilo prosazovat přes jeho vysoké bloky jen chvíli v prvním setu, zatímco od druhého domácí tým
exceloval, hlavně při servisu a obraně na síti. Nám chyběla šťáva, což se ještě víc projevilo v pátek
znovu proti UP. Přitom jsme si s holkama před zápasem říkaly, že nemáme co ztratit a půjdeme
do toho s novou chutí. I takticky nám kouč vysvětlil některé věci, ale bohužel to zase nevyšlo. Soupeřky prokázaly své kvality, vyrovnaly se i s absencí Lucky Nové. V sobotu s Ostravou jsme naštěstí
hodily předchozí protrpěné zápasy za hlavu a společně ukázaly, že umíme hrát volejbal. I když
to nakonec nestačilo na žádný bod do tabulky, což hodně mrzí. Herně jsme se ale určitě zvedly.
Škoda je především třetího setu, kde jsme vedly 19:14 a neudržely to. Ještě i potom bylo utkání
až do konce vyrovnané, pořád jsme kousaly. Teď potřebujeme zlepšený výkon přenést do dalších
střetnutí. Čeká nás dlouhá cesta do Rumunska a tam čtvrtfinále evropského Challenge Cupu
proti velmi silnému celku Alba Blaj, zkusíme ho potrápit.“
Michaela JURČÍKOVÁ,
blokařka VK Prostějov

Jak to vidí
.$3,71.$

Průměry známek budeme sčítat do průběžného pořadí.
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Ve všech třech utkáních prostějovských volejbalistek během
uplynulého týdne byla slovenská smečařka druhou nejvíce bodující hráčkou svého týmu, k tomu v rámci možností solidně
přihrávala a většinou i dobře podávala. Například Ostravě dala čtyři esa a dohromady osmnáct bodů, celkově za
dané duely vyrobila mnohem méně chyb než top skórerka
vékáčka Gabriela Kopáčová. Kája navíc přidává důležitou
nadstavbu v podobě kvalitní polařské obrany i velice slušné mezihry.
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VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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a vedoucí prostějovské výpravy na Balkán
Ondřej Hubáček.
Ve středu 9. prosince se tedy uskuteční jen
první osmifinále Alba Blaj – Sanaya La Laguna (od 16.00 hodin českého času). A jeho
vítěze pak vékáčko vyzve ve čtvrtfinálovém
duelu, který je na programu ve čtvrtek 10.
prosince znovu v 16.00 hodin. „Předpokládám, že narazíme na domácí Blaj, která
je rozhodně favoritem celého turnaje. Ani
španělský tým však nevypadá podle jmen
na soupisce špatně, tak uvidíme. Vzájemné
utkání obou našich potenciálních protivníků budeme v každém případě pozorně
sledovat,“ odtušil kouč mančaftu ze srdce
Moravy Lubomír Petráš.
Favorizovaná Alba, s níž Prostějovanky
v minulosti už změřily síly při působení
v Champions League, spoléhá na rumunské
reprezentantky a především na početnou
enklávu akvizic ze silného Srbska (nahrávačka Ana Antonijevič, blokařky Maja Aleksič a Jovana Kočič, smečařky Bojana Čelič
a Bojana Milenkovič, libera Silvija Popovič
a Aleksandra Spasenič). Kvalitní kádr vyztužují ještě střeďačka Irina Malkova z Ruska
a nahrávačka Réka Bleicher z Maďarska.
La Laguna v osmifinále dramaticky těsně vyřadila slovenské Piraně Brusno
a kromě španělských plejerek sází také
na několik zahraničních posil. Jsou jimi
americké blokařky Jenelle Andrea Ola
Jordan a Jessica Wagner, kubánská smečařka Lisbet Arredondo či francouzská
smečařka Lisa Jeanpierre. Papírově ale
stojí tenhle soubor přece jen o něco níž
v porovnání s pořádající Blají.
„Každopádně je jasné, že ve čtvrtfinále
Challenge Cupu určitě nebudeme favoritem, spíš právě naopak. Přesto předem
nic nevzdáme a do velice těžkého zápasu
půjdeme s otevřeným hledím. Bylo by
zbytečné mít přehnaný respekt, nebo dokonce obavy, místo toho je potřeba jít naplno do boje, zdravě riskovat i maximálně
dřít o každý balón. Reálně by náš postup
do semifinále znamenal hodně velkou
senzaci, o tom se nemusíme ani bavit. Aspoň potrápit soupeře dobrým výkonem
však rozhodně můžeme a zkusíme to,“
shrnul Petráš.
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„Soupeř nás jasně předčil ve všech herních činnostech. Byl o třídu lepší hlavně na přihrávce i servisu a po zásluze zvítězil ve třech setech, náš výkon na kvalitní Olomouc jednoduše nestačil.“
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„Chválím děvčata, že to zvládla po taktické stránce, když plnila to, co jsme si řekli u videa.
Měli jsme velmi dobrou obranu a dnes také útok, na kterém pořád pracujeme. V prvním
setu Prostějov trochu kousal, pak jsme jeho odpor překonali i kvalitním servisem.“

PETR ZAPLETAL – UP Olomouc

NA

akvizice Schlegel Mosegui - 9:2. Parta kouče
Zapletala se tak po neúspěšném vystoupení
v nabité Champions League prezentovala
dobrou aktuální formou, které kontrastovala
s marnou snahou Prostějovanek tuto pohodu nějak výrazněji narušit. Scházela k tomu
větší volejbalová stabilita, aby povedené
pasáže (například slibné snížení na 13:10)
hned neodvál citelný propad dolů (viz osmibodová série rivalek na 21:10). Takhle derby
dopadlo za hodinu a kousek rozdílem více
než jedné třídy – 25:14 a 3:0.
(son)
Statistiky z utkání najdete na straně 22
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esa a další bodová šňůra vedla k novému
trháku na 11:4. Multinárodnostní kolektiv
z hanácké metropole suverénně dominoval,
jeho mohutný tlak děvčata v růžovém vůbec nezvládala - 16:6. Teprve při hrozícím
debaklu se hostující družstvo vzpamatovalo
a alespoň zbytek sady odehrálo důstojně,
místy kvalitně - 21:15. Přesto se po třech
esech Stümpelové v úplné koncovce zrodil
naprosto hladký dílčí výsledek – 25:15 a 2:0.
Úpéčko bez větších problémů prodávalo
svou herní sílu, rovnoměrně často skórovaly čtyři jeho plejerky včetně další zahraniční

0:3

PROSTĚJOV Ani druhý pokus prostějovských volejbalistek zkomplikovat olomouckým rivalkám jejich roli
papírově silnějšího celku nevyšel,
a to vůbec. V páteční dohrávce 6. kola
UNIQA extraligy žen ČR 2020/21,
která byla pomyslnou odvetou za
pondělní hladkou partii, dokonce zaostávaly ještě víc jak výkonnostně, tak
výsledkově. A kromě trochu vyrovnanějšího prostředního setu se tak zrodil zasloužený debakl.

Bodový vývoj – první set: 0:2, 3:5,
5:5, 5:8, 6:10, 7:15, 10:15, 10:18,
11:24, 12:25. Druhý set: 2:0, 2:2, 3:4,
4:6, 5:8, 6:10, 8:10, 8:12, 11:14, 11:17,
14:19, 14:21, 16:23, 18:23, 18:25..
Třetí set: 1:1, 1:3, 3:3, 3:6, 5:6, 5:8,
8:10, 8:16, 10:17, 10:24, 11:25.
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„Mírnou ztrátu z úvodu (0:2) se domácímu
týmu podařilo brzy dotáhnout (z 3:5 na 5:5)
díky úspěšným útokům Pluhařové. Vzápětí
však účinně zapodávala Stümpelová a soupeřky znovu odskočily na 5:8, načež se pevně chopily herní taktovky. Základem byly smečované
servisy Schlegel Mosegui a zejména ranařky
Pilepič, na něž se nabalovala kvalitní obrana
UP na síti i v poli, o mnohem lepším zakončení
nemluvě. Kromě jednoho krátkého úseku při
snížení ze 7:15 na 10:15 olomoucké družstvo
jasně dominovalo a zahajovací část shráblo za
pouhých osmnáct minut – 12:25 a 0:1.
Poprvé do vedení se vékáčko dostalo zkraje
druhé sady (2:0), ovšem tahle epizodka měla
krátké trvání. Svěřenkyně Petra Zapletala i bez
chybějící členky obvyklé sestavy Nové skóre
bleskově otočily na 3:4 a okamžitě začaly budovat opětovný náskok - 6:10. Volejbalová síla
se totiž držela na jejich straně ve všech činnostech, častěji chybující i méně důrazné a precizní
Prostějovanky nedokázaly najít recept na jejich
komplexnost. Tento set sice neprobíhal tak

Marek SONNEVEND

potvrzoval papírové předpoklady. Klíčový trhák ve třetím dějství se přitom konal od téměř
rovnocenného stavu 8:10, kdy zdánlivě se zvedající Petrášovy ovečky zas odpadly. Šňůra šesti
výměn na 8:16 definitivně rozhodla, závěr si
obhájkyně mistrovského titulu z předminulé
sezóny suverénně pohlídaly až k další dílčí nadílce – 11:25 a 0:3.
Statistiky z utkání najdete na straně 22

„Komplikací se pro nás stala chybějící Lucka Nová, která nedostala včas výsledek testu na
koronavirus. S už tak zúženým kádrem jsme museli improvizovat, a proto mám radost, že
holky za dané situace zabojovaly, odehrály skvělé utkání. V zápasově náročném programu
je také dobře, že jsme i další střetnutí zvládli hladce 3:0 a pošetřili síly. Mančaft se zatím jeví
dobře poskládaný, šlape výborně. Tak ať to dál vydrží.“

PETR ZAPLETAL – UP Olomouc

„Stejně jako v minulém vzájemném utkání se projevila velká útočná síla soupeřek. My
jsme se znovu trápili na přihrávce i v zakončení, výkonnostní rozdíl mezi námi a Olomoucí
je v současnosti obrovský. Což potvrdil jak průběh zápasu, tak konečný výsledek. Teď se
musíme zmobilizovat a dát psychicky dohromady, abychom po těžkých bitvách se silnými
celky z čela extraligy předvedli lepší volejbal proti papírově přijatelnějším družstvům.“
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úplně jednoznačně (8:10, 11:14), přesto nebylo o jeho osudu ve druhé polovině žádných
pochyb – 18:25 a 0:2.
Ženy VK se nejvíc potýkaly s četnými nedorazy
v mezihře, z čehož pramenila omezená schopnost vítězně útočit. Naopak úpéčko využívalo
vysoké přesnosti i razance svých ofenzivních
kombinací k pravidelnému bodování většiny
plejerek a tím pádem favorit bez problémů

Odveta s UP skončila pro vékáčko debaklem

Olomouc, PROSTĚJOV VKrajské derby,
které probíhalo minulé pondělí souběžně
s televizním přímým přenosem na ČT
Sport, nepřineslo žádné drama. Dohrávaný zápas 15. kola UNIQA extraligy žen
ČR 2020/21 mezi volejbalistkami Olomouce a Prostějova jasně patřil obhájkyním mistrovského titulu z roku 2019, jež
ani na moment nepřipustily jakékoliv pochybnosti o svém přesvědčivém vítězství.

Bodový vývoj – první set: 0:2,
2:2, 4:3, 5:5, 8:5, 11:6, 17:13, 20:13,
22:14, 22:16, 25:18. Druhý set: 0:1,
5:1, 5:3, 7:3, 11:4, 11:6, 16:6, 16:9,
18:9, 18:11, 21:12, 21:15, 25:15. Třetí set: 2:0, 3:2, 9:2, 9:4, 12:6, 12:8,
13:10, 21:10, 25:14.
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Držet krok v úvodu střetnutí se vékáčku dařilo do stavu 5:5. Pak přitvrdila smečovaným
podáním chorvatská univerzálka Pilepič,
hosté se potýkali s přesností příjmu i nahrávky a dobře bránící výběr UP rychle získal pohodlný náskok (8:5, 11:6). V jeho barvách se
dost činily dvě exprostějovské opory Stümpelová a především Nová, zatímco na opačné
straně sítě držela útočnou činnost tradičně
Kopáčová. Díky tomu se podařilo zastavit
nápor favoritek, rozdíl ve skóre dlouho zůstával na stejné hladině - 17:13). Vzápětí však
Petrášovy svěřenkyně nakupily nepřesnosti
i chyby, čehož viditelně lepší protivnice využily k jednoznačnému potvrzení své nadvlády - 22:14. Až v závěru přinesla částečné pozvednutí výkonu VK střídající Dvořáčková,
nicméně obrat už nebyl reálný – 25:18 a 1:0.
Začátek druhé části týmu kapitánky Jurčíkové nepříjemně utekl, když se opět potýkal
s horší přihrávkou, mezihrou i neschopností
překonávat olomouckou defenzivu včetně
těžko prostupných bloků (z 0:1 na 5:1).
O něco později Pilepič vypálila dvě dělová

Pondělnímu derby suverénně vládla lepší Olomouc

Jak je to možné? Díky vysokému klubovému i národnímu koeficientu byly již dříve
nasazeny přímo do osmifinále, jež měly
absolvovat v rámci jednorázového turnaje
v rumunském městě Sibiu, kam Evropská
volejbalová federace CEV umístila jedno
z klání této fáze Vyzývacího poháru z důvodu celkové situace s covid-19.
Osmifinálovým soupeřem Hanaček mělo
být portugalské družstvo FC Porto, leč to
svou účast v Rumunsku nakonec vzdalo.
„Podle informací z jejich strany padla původně dohodnutá letecká doprava a autobusem by na cestách tam i zpátky prý
strávili extrémně mnoho času, o únavě
a dalších rizikových věcech nemluvě. Proto středeční zápas proti nám neodehrají,
my tedy kontumačně postoupíme do
čtvrtfinále bez boje,“ prozradil expert VK
na působení v mezinárodních soutěžích

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Současnost ovlivněná koronavirem je neustále plná rychlých změn, což se ve velké míře týká i sportu. Své o tom
vědí také volejbalistky VK Prostějov, které po různých peripetiích s tuzemskými soutěžemi nyní zažívají převratné novinky i na
mezinárodní scéně. Týkají se jejich nadcházejícího působení
v evropském Challenge Cupu žen 2020/21, kde se z nich bez jediného odehraného střetnutí staly už čtvrtfinalistky!

Prostějov postoupil bez boje přes Porto, které vzdalo osmifinále
a v Rumunsku teď narazí na lepšího z dua Alba Blaj – La Laguna

rady a tipy...

Svátky a konec roku jsou již
v dohlednu, je tak nejvyšší
čas na malou rekapitulaci toho, co nás každého
letos potkalo. Zkuste
se každý z vás krátce zamyslet nad tím,
co všechno jste v roce
2020 zažili, co všechno se
vás dotklo, co všechno vám
zkomplikovalo život a co tížilo.
Pak se na to podívejte z druhé
strany, jak se to vyřešilo a jaký
to mělo vývoj. A ať už to bylo
jakkoliv, pokud jste to zvládli,
posunulo to vaše hranice a zase
už vydržíte o mnoho víc...
Byli jsme prověřeni, byla to zkouška trpělivosti a také toho, co, kdo
vydrží a jakým způsobem si s tím
poradí. Jsme v tom všichni, někdo
více, někdo méně. Někoho trápila
práce a peníze, jiné zdraví, další řešili
vztahové či rodinné záležitosti, každý
vede svůj boj, svoji válku. Na někom
jsou vidět problémy na první pohled,
další je na sobě nedá znát. Proto se snažte nikoho neodsuzovat a neposuzovat,
do druhých nevidíte a nikdy neznáte
přesné souvislosti. Nebuďte závistiví
ani marniví. Každý má to, co má mít,
kdyby měly být věci jinak, jsou jinak.
Vše se vždy děje z nějakého důvodu, jen
je třeba to prožít a pochopit, následně
doprožít i dopochopit.
V dobrém slova smyslu ukončit to, co
je „nepotřebné“, zvláště náročnější situace. Vzít si z nich, co šlo, poučit se a jít
dál. Nemá cenu se trápit, vše je tak, jak
má být. Je třeba si vážit každého dne
a všech, kteří jsou s námi. Žijte naplno,
protože dnešní den se již nikdy nebude
opakovat, na to si vzpomeňte vždy, až se
budete zaobírat čímkoliv, co vás bude
zatěžovat. Dělejte radost sobě a svým
blízkým, ale vlastně komukoliv můžete.
Stačí pomoc, laskavost, vlídnost a člověk se v tu chvíli stane nesmrtelným,
protože tyto činy v nás zůstávají. Pamatujte si, že na omluvy a odpuštění (alespoň v duchu) není nikdy pozdě, lidé si
nás pamatují podle našich činů.

Hurá, obchody a služby hlásí konečně otevřeno, a tak se po měsíční pauze způsobené vládními
opatřeními v souvislosti s koonavirovou pandemií můžeme s chutí pustit do dalšího dílu seriálu
PROMĚNA IMAGE. A těšíme se
o to víc, neboť se jedná o díl vánoční! Doposud nám rukama
prošlo osmapadesát vítězů či vítězek, kterým jsme nejenže změnili
vizáž, ale ukázali, jak málo stačí
k většímu sebevědomí, k radosti,
úsměvu a celkové spokojenosti.
Pravidelně tedy pracujeme na
změně nejen fyzické, ale i duševní. A jako vždy i tentokrát bude
připraven pohodový den. Ještě letos tak splníme sen další čtenářce,
na níž se usmálo při výběru z finalistek vánoční štěstí.
Vítězkou prosincového pokračování
se stala Monika Oplocká. „Tento rok

byl pro mě hodně náročný, událo se
tolik věcí a mnohdy to pro mě nebylo vůbec jednoduché. Proběhlo tolik
změn, že jsem se rozhodla vše završit
změnou své image. Doufám, že se mi
tímto podaří uzavřít rok 2020 a odstartovat novou a šťastnější etapu
svého života. Moc si to přeji,“ znělo v přihlášce od sympatické ženy
z Prostějova.
Monika Oplocká má čtyřiačtyřicet
let, dvě děti a pracuje jako účetní.
S oblibou navštěvuje koncerty, kina,
chodí na procházky se psem, a když
je čas, ráda se setká s kamarádkami.
Snaží se o sebe pečovat, využívá
služeb kadeřnictví, lehce se líčí, ale
na kosmetice už dlouho nebyla.
Nejraději nosí halenku a rifle, ale
v létě nebo na společenskou událost,
potažmo na ples si s radostí obleče
i šaty.
A jak se těší na den strávený s naším

týmem? „Jsem nadšená, ujmou se
mě odborníci a poradí, co mi sluší
a jak se mám upravovat. Už se nemůžu dočkat,“ směje se. „Vůbec se
nebojím, potkalo mě toho tolik, že
proměna rozhodně nepatří mezi
skutečnosti, kterých bych se měla
bát. Naopak jsem moc ráda, že jste
mě vybrali, je to vlastně i takový

Zvítězila Monika Oplocká z Prostějova
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Závěrem bych vám ze srdce ráda
popřála krásné svátky, prožijte
je v klidu a hlavně tak, ať se cítíte
dobře. Do nového roku pak přeji
nekonečně mnoho zdraví, štěstí,
lásky, hodně radosti a co nejméně
starostí, také úsměvů, porozumění
a nechť je vesmír nakloněn vašim
přáním.

přijde na řadu kosmetická péče a líčení a závěr snažení bude korunován
novým účesem. Vše samozřejmě za
přítomnosti našeho fotografa a kameramana. „Věřím, že si Monika
s naším týmem užije tolik potřebnou relaxaci, péči a také zábavu. Navíc se nacházíme v období adventu,
blížících se Vánoc, kdy se mají plnit
přání a tužby. A tak pevně doufám,
že jedno přání také splníme a paní
Monice odstartujeme novou životní
etapu naplněnou klidem, zdravím,
štěstím a láskou,“ nechala se slyšet
Aneta Křížová, patronka PROMĚNY IMAGE.
(QVQCTEJKX/1RNQEMÆ
Jak probíhal prosincový díl serivytoužený vánoční dárek. Děku- álu se dočtete už v příštím čísle
ji za tuto příležitost,“ rezonovalo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
z příjemného telefonického hovoru
Všech dosavadních
s Monikou Oplockou.
osmapadesát dílů najdete
Na v pořadí devětapadesátou vítězku
na internetových stránkách
čeká pohodový a pestrý den. Začnewww.vecernikpv.cz,
me poradenstvím a výběrem nových
kde nechybí ani videa
outfitů, následně se přemístíme do
a fotografie.
optiky pro stylové brýle, posléze

A já už se zase těším na příště!

4. Následně se lehce posuneme tak,
ať nohy mohou rotovat do stran. Nejdříve však opět zatáhneme spodní
břišní svaly a poté budeme přetáčet
nohy zlehka doleva a doprava. Důležité je však držet zataženou spodní
část břicha jako při prvním cviku, pánev držíme na zemi a ramena tlačíme
do země. Opět nezapomínáme na
dýchání, břicho však nepovolujeme
(viz. foto). Na každou stranu provedeme cvik pětkrát až desetkrát. Cvik
by neměl jít přes bolest kyčlí. Oba
dva dnešní cviky jsou jednoduché,
ale velmi účinné. Tentokrát jsme
posilovali hluboké vnitřní svalstvo.
Cvičme jednou až dvakrát denně,
pokud možno každý den. Po skončení provedeme protažení.

3. Nyní se vydýcháme, avšak nohy
necháme stále opřené o míč, stůl
či gauč a začneme opět 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 budeme pracovat s vnitřním stabilizačním systémem. Zatáhneme spodní břišní svaly a budeme
zvedat nohu nahoru do výšky cca
5 cm (viz. foto). Zvednutou nohu
udržíme po dobu pěti sekund, pak
vystřídáme za druhou nohu. Spodní břišní svaly držíme stále zatažené,
ale samozřejmě nezapomínáme na
dýchání. Cvik opakujeme na každou
nohu desetkrát. Tímto cvikem účinně cvičíme hluboké vnitřní svaly.

LXXII.
DÍL

V tomto okénku
se budeme již po
dvaasedmdesáté
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 hlubokých vnitřních svalů...
1. Jako první se rozcvičíme, což by
mělo předcházet úplně každému cvičení. Následně se položíme na záda,
nohy pokrčíme a umístíme do pravého úhlu na míč, stůl nebo gauč. Opírají se pouze paty. Ramena zatlačíme
do podložky a dlaně směřují nahoru
(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.

PRO TĚLO I DUŠI

CVIČENÍ
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servis pro ženy

-J¤H?Ñ7?CB:9FC?IG:8@¶ì¶
1DRPOXY\DRGSXåWěQtQHQtQLNG\SR]Gě

ODDECHOVÝ ÈAS

www.vecernikpv.cz

Vánoční PROMĚNA IMAGE bude!

Milé čtenářky a milí čtenáři,
vítám vás u vánočního dílu Servisu
nejen pro ženy. Doufám, že blížící
se svátky prožíváte v rámci možností
v klidu a beze stresu. Pokud ne, tak
si alespoň nyní udělejte čas na sebe.
Vezměte si k sobě skleničku vody,
zákusek či něco jiného dobrého a zastavte se, žijte přítomností a věnujte
chvilku sami sobě, ať máte sílu na vše
ostatní. Dnes jsme pro vás připravili
odhalení vítězky prosincového dílu
seriálu PROMĚNA IMAGE, dále
návod na rekapitulaci roku 2020,
nezbytné cvičení a také recept na
něco na zub. A jelikož prostřednictvím této tematické strany se letos
setkáváme naposledy, děkujeme
vám za letošní přízeň a už se těšíme na rok příští, kterým vás
znovu bude provázet pravidelný Servis pro ženy.
Příjemné prožití adventu
přeje
Aneta Křížová.

CUPU!

„Otevřete se změnám, ale neztrácejte
své vlastní hodnoty.“
Dalajlám

Motto na tento týden:

Pondělí 7. prosince 2020

92/(-%$/,67.<-6289(Ă7957),1·/( &+$//(1*(

20120311848

www.vecernikpv.cz

V prostějovské nemocnici je aktuálně
s onemocněním covid-19 hospitalizováno 56 osob, z toho 7 ve velmi vážném
stavu. „Tři pacienti potřebují podporu
umělé plicní ventilace. Od počátku
pandemie na jaře až dosud zde zemřelo
devadesát na koronavirus pozitivních
pacientů. Jen pro porovnání, v celé České republice došlo na více než 8 700

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

úmrtí,“ sdělila Večerníku Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel
provozující Nemocnici Prostějov.
Dobrou zprávou je, že se situace v posledních týdnech i v prostějovské nemocnici zlepšuje. „Klesají jak celkové
počty hospitalizovaných pacientů
s covid-19, tak úmrtí. Lékaři nicméně
apelují, aby lidé situaci nepodceňovali
a chovali se stále zodpovědně. Nemocnice obnovila také plánované operační
zákroky. Takže i řada stanic, které byly
covidové, se vrací ke svému původnímu
účelu,“ přidává Miloševská, které se Večerník v souvislosti s lepšící se situací zeptal, zda nemocnice uvažuje opět o poodpověděla tisková mluvčí a na závěr
přidala ještě jednu čerstvou aktualitu
z nemocnice. „Odběrové místo začalo
v pátek odpoledne také testovat pedagogy antigenními testy, kdy výsledek je
k dispozici do patnácti až dvaceti minut.
Jednalo se o prvních několik zájemců
a toto dobrovolné testování bude pokračovat až do osmnáctého prosince.“
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Foto: web Nemocnice AGEL

volení návštěv? „Velmi rádi bychom
co nejdříve zmírnili všechna opatření,
avšak o těchto záležitostech nemůže
nemocnice rozhodnout sama. Tyto
kroky musí být v souladu s nařízeními
a doporučeními vlády a orgánů ochrany veřejného zdraví. V tuto chvíli tedy
nedokážeme odhadnout, kdy bude
možné znovu plošně povolit návštěvy,“

„Podle aktuálního vývoje se ukazuje, že moje
obavy jsou oprávněné. Paradoxně právě od
čtvrtka čísla nově nakažených celorepublikově
stoupají, i když v Olomouckém kraji to tak hrozné není. I tak je ale náš kraj stále hodnocen jako
krizový a vrátili jsme se zpátky do čtvrtého stupně PES. Sám jsem zvědavý, k jakému hodnocení a hlavně rozhodnutí dospěje v pondělí vláda.
Každopádně se mi zdá, že koronavirus nabírá
další dech,“ svěřil se Večerníku v neděli večer
Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.
„Proti sobě nyní i v našem kraji stojí dvě hlediska. Jednak je tu obrovské nadšení řadových
lidí, ale i podnikatelů, živnostníků a majitelů
firem, že došlo k rozvolnění, na straně druhé
panuje obava z toho, že za pár dní budeme
zase na kritických číslech a že vláda zase přistoupí k radikálnímu omezení všeho. Láme
se to i ve mně a pozorně budu sledovat vývoj
v příštích dnech, stejně jako celý krizový štáb
Olomouckého kraje,“ řekl dále Suchánek, který ovšem projevil radost z toho, jak se vyvíjí

situace v sociálních ústavech. „Je vidět, že v domovech pro seniory a dalších zařízeních byli
velice důslední a zodpovědně plnili všechna
přísná protiepidemická opatření. Mám radost

Už brzy ráno díky uvolnění opatření
Prostějov zase jednou žil. Hodně lidí
si našlo cestu třeba do hračkářství.
„Byli jsme zavření v první vlně a teď
ve druhé od dvaadvacátého října.
Pro firmu to byly určitě velké ztráty. Nyní ale zákazníci chodí, ptají se
a dělají rezervace,“ byla spokojená
prodavačka Kristýna.
Ve čtvrtek 3. prosince od rána se
nezastavila nejen hračkářství. Asi

Michal SOBECKÝ
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BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Více lidí, více otevřených obchodů, více všeho.
Centrum Prostějova se pomalu
vrací do normálu. Uplynulý čtvrtek po celém Česku rozvolnila
opatření a 6ÚOO¾RQVGPEK¾NCNGe
otevřely se služby, které
dosud byly kvůli nařízením vlády
více jak měsíc uzavřené. Uvolnění
bylo vidět okamžitě. Třeba u kadeřnictví naproti Zlaté brány už
postávali netrpěliví lidé, podobně tak u prodejny second handu.
Pomalu ožívaly prostory, které
ještě nedávno zely prázdnotou.
„Jsme rádi, že otvíráme. Ale na
druhou stranu si myslím, že je to
brzo,“ uvedla Ludmila Strnadová
prodávající v jednom z obchodů
s oděvy.

FOTOGALERIE

Foto: 3x Michal Sobecký

klikni na
www.vecernikpv.cz

největší návaly zažívala kadeřnictví.
Nejen ta v centru, ale i mnohá další.
Právě služby a menší obchůdky se
pak staly středem pozornosti. Řada
lidí kritizovala, že na rozdíl od hypermarketů, kde se nahrnou i stovky nakupujících naráz, jsou malé
prodejny nemilosrdně uzavřeny.
„Chudáci obchodníci a služby. Mně
nejvíce chybělo kadeřnictví, jsem
přece jen ženská,“ říká s úsměvem
Dáša procházející přes náměstí T.
G. Masaryka. „Většinou jsem si vše
objednávala přes e-shopy. Nebudu
to už ale nijak extrémně využívat.
Pro vlastníky obchodů je dobré, že
je uznpvu otevřeno.Mám pár známých, kteří vlastní restaurace, takže
jim konečně zase začnou kšefty,“
uvedla Jarmila Tichá.
Ostatně tento postup v nedávné minulosti pro Večerník kritizovali i četní politici. Nyní ale visí ve vzduchu
otázka. Na jak dlouho bude opět
normální dívat se do otevřených
obchodů, návštěva kadeřnictví nebo
nákup bot? „Kvůli Vánocům chtějí,
aby šla ekonomika nahoru, ale abychom po Novém roce zase nemuseli
zavřít. Abychom zas nebyli tam, kde
jsme byli,“ shrnula své obavy Ludmila Strnadová.

dřív. Každopádně i tentokrát si lidé
hodně brali jídla s sebou stejně jako
v době, kdy jsme měli otevřeno pouze
výdejní okénko.“
yyCo pro vás v pořadí již druhá nucená pauza znamenala?
„Byli jsme odkázáni pouze na okénko,
jídla jsme však nerozváželi. Kdo žije či
pracuje v Plumlově, ten si k nám dojde.
Dovážet jídla do Prostějova by se nám
nevyplatilo. Úbytek tržeb sice nějaký byl,
ale není to tak, že by nás to mělo položit.“
yyMuseli jste propouštět?
„K ničemu takovému nedošlo. S personálem problém zatím nemáme.“
yy Myslíte, že byste zvládli i další
uzavření?
„Jsem přesvědčena, že ano. Dokonce
majitel již počítá, že koncem ledna či
v únoru k němu opět dojde. Nicméně my jedeme dál a navzdory všemu
u toho chceme určitě zůstat!“
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Foto: Martin Zaoral

yyJak jste to dnes zvládli? Bylo narváno?
„Určitě jsme uvítali to, že jsme dnes
mohli konečně opět otevřít. Ale žádný
velký nápor se přes oběd nekonal, spíš
dorazilo méně lidí, než tomu bývalo

Martin ZAORAL

PLUMLOV Je to dlouhá historie.
Nejen zámek patří k Plumlovu, už
řadu let jeho ráz neodmyslitelně určuje i restaurace Pácl. Letos se stejně
jako všechna podobná zařízení musela potýkat se druhou vlnou uzavření. Tentokrát trvalo bezmála měsíc
a půl. „Počítáme s tím, že v lednu
nejpozději v únoru nás zase zavřou,“
prozradila vedoucí směny Lenka Kalandrová v krátkém rozhovoru pro
Večerník, který jsme přímo v restauraci pořídili během prvního dne po
opětovném otevření.
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z toho, že počet nakažených v těchto ústavech
se už skoro všude dostal na nulu. Teď to jen
udržet a nepolevovat v ostražitosti,“ vyzývá
hejtman Olomouckého kraje.

Zdroj: KHS Olomouckého kraje

denní nárůst nakažených covidem-19 v olomouckém kraji
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K nedělnímu poledni vydala Krajská hygienická
stanice v Olomouci aktuální koronavirové statistiky,
kdy bylo od začátku evidováno 33 900 pozitivně
testovaných osob a 30 101 vyléčených. Ke stejnému
datu je registrováno také už 584 úmrtí osob v přímé
souvislosti s nákazou covid-19. Aktuálně je nakaženo 3 215 lidí.

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Co se týká vývoje počtu nově
pozitivně testovaných osob na covid-19, situace v Olomouckém kraji se stabilizovala
a denní přírůstky se pohybovaly i během uplynulého týdne v rozmezí od 148 do 358 nově
nakažených lidí. Z celostátního hlediska patří
Olomoucký kraj ovšem stále k těm rizikovým.
Přesto ve čtvrtek došlo ze strany vlády České
republiky k prvnímu rozvolnění. Otevřely se
bary, restaurace, obchody i služby. Hejtman
Olomouckého kraje už předtím vyjádřil obavy, zda rozvolnění přichází v pravou dobu.
A jeho pesimismus přetrvává i nadále.

PROSTĚJOV Olomoucká arcidiecéze i další představitelé ostatních církví nyní finalizují termíny
vánočních bohoslužeb v kostelích přímo v Prostějově i celém
regionu. Podle zástupců církví
se vánoční bohoslužby konat budou, ovšem rozpaky visí nad tím,
v jakém rozsahu.
„Vánoční bohoslužby se určitě konat budou, ale nyní opravdu nejsem schopen říci, kolik návštěvníků
jednotlivé kostely budou moci přijmout. Podle pondělního usnesení
vlády je nyní s účinností od 3. prosince na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který v daném
kostele nepřekročí 30 procent míst
k sezení. Toto krizové opatření potrvá minimálně do dvanáctého prosince. Poté teprve uvidíme, jaká další
opatření vláda vydá, a podle toho
se samozřejmě zařídíme,“ uvedl Jiří
Gračka, tiskový mluvčí olomouckého arcibiskupství.
Termíny vánočních bohoslužeb finalizují také v prostějovské Církvi československé husitské. „Nepochybuji
o tom, že i v našem kostele v Demelově ulici se vánoční bohoslužby konat
budou. Zatím platí, že na současné
bohoslužby můžeme do kostela pustit třicet procent z kapacity pro sedící
návštěvníky. A já osobně budu velice
šťastná, když alespoň tato možná návštěvnost bude zachována i během
vánočních svátků. Bojím se ale, že
rozvolnění přišlo moc brzy a vláda
možná veškerá opatření zpřísní,“ řekla Večerníku duchovní Ivana Krejčí.
(mik)

„Rozvolnění
přišlo moc
„Všichni na nutné
kroky
majitele
brzy,“
obává
přistoupili. Ještě
asi nezažil
sejsem
duchovní
tým s takovým charakterem,“
Ivana Krejčí
pochvaluje si Vykoukal

Krajský hÜáëäØåÁæêÜÝÊìÚß[åÜâáÜñåÜâãàÛågå

OLOMOUC, PROSTĚJOV Zdravotní stav sportovního bosse Miroslava Černoška, který byl s velice
vážným průběhem nákazy covid-19
hospitalizován na jednotce intenzivní
péče Fakultní nemocnice Olomouc,
je mnohem uspokojivější, než tomu
bylo v posledních dnech.
„Stav mého manžela se opravdu rapidně
zlepšil. Lékaři jej mohli odpojit z mimotělního oběhu a zdá se, že je z nejhoršího
venku,“ prozradila exkluzivně Večerníku příznivou zprávu Petra Černošková
s tím, že podrobněji stav svého manžela
prozatím komentovat nechce. „Ještě ale
nechceme nic zakřiknout, rekonvalescence bude dlouhá,“ osvětlila manželka
Miroslava Černoška.
Oficiální místa z nemocnice nemohou
případ konkrétní osoby komentovat.
(mik, pk)

PROSTĚJOV Z infekčního a dalších oddělení prostějovské nemocnice přicházejí dobré zprávy o počtech pacientů s covid-19.
Jejich počet utěšeně klesá. Radost kazí jen fakt, že od začátku
koronavirové pandemie na jaře tohoto roku už v nemocnici zemřelo devadesát pacientů nakažených covid-19. Aktuálně pak
na zdejší jednotce intenzivní péče leží sedm pacientů ve velmi
vážném stavu a tři z nich jsou napojeni na umělou plicní ventilaci.

&ÜéåæÜâ 3KMJNOîEJQNF½I@HJ>ID>DKJ?G@CGJFJMJI<QDMPPÜJNJ=
#&1-10%'/#,ª/ª6
¹æáæàíæë Hospitalizovaných pacientů ale stále ubývá, už je jich jen šestapadesát
VYHRÁVÁ
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Vzájemné zápasy

na 4. místo a Jestřábi za ní zaostávají jen
o čtyři body.
Utkání se Slavií sehrají Jestřábi ve
středu od 18.00 hodin, proti Porubě
začnou zápas v sobotu v 17.00 hodin.
Oba duely můžete sledovat prostřednictvím internetových streamů.

Spokojený s posílením u Rudla pak je
trenér. „Měl tam šance a celkově hodně
dobrých věcí. Jsme rádi, že vypomohl.
Hrát kvůli nemoci nemohl Sova a Hrdinka, neměli jsme ani zraněného Matyáše,“ uvedl k těžkostem v obraně trenér.
Výsledkem byl tedy prozatím krátkodobý návrat Dominika Rudla. „Zatím
je u nás do konce měsíce, protože v Porubě nebyl moc vytížený, v jejich týmu

mají přetlak zadáků. Hráč potřeboval
vytížení, navíc to má sem kousek, přidanou hodnotou je to, že už zde hrál.
A jestli bude působit i dál u nás? Záleží
samozřejmě i na finančních možnostech. Pokud by ale byla možnost takto
zvýšit v obraně konkurenci, bylo by to
dobře,“ podotkl k příchodu staronové
tváře sportovní manažer Jestřábů Jiří Vykoukal.
(sob)

Výpomoc z Poruby do konce roku
utkání přitom mohl hodně přispět ke
konečnému skóre.
„Měl jsem šance, z první byla tyčka, další jsem nedal. Tohle bych proměňovat
měl. Po návratu to zatím úplně nelepí,
snad to bude lepší a lepší,“ sypal si popel
na hlavu. V utkání mohl vyrovnat na 2:2,
což nakonec zařídil Lukáš Žálčík a Jestřábi v následném prodloužení uzmuli
druhý bod.

tedy naskytla možnost, že bych mohl
jít hrát do Prostějova, že by o mě byl
zájem, tak jsem na to hned kývl, abych
hrál. Jsem mladý, tak potřebuji hrát co
nejvíc.“
yy Vy jste toho sice v Porubě moc
neodehrál, musela to ale pro vás
být motivace hrát v asi nejsilnějším
celku první ligy, který má ambice
i zázemí...
„Je tam spousta kluků s obrovskými
zkušenostmi, nejen z extraligy, ale také
třeba z Ruska, z KHL a podobně. Určitě to tedy pro mě nějaká zkušenost
byla, jsem za ni rád a snad si z toho
vezmu jen to dobré.“

yy Motivovaly vás právě i ambice
Poruby ke zlepšení?
„Ano, vždycky je navíc co zlepšit. Teď
tedy vím, že na sobě musím o to více
makat, než jsem makal doteď.“
yy Co konkrétně na své hře chcete
zlepšit?
„Musím zase ještě více vyzrát. A do
toho se dostanu jen tím, když budu
pravidelně hrát pořádně. A zlepšit?
Tak vše se dá pořád zlepšovat. Takže
asi vše.“ (úsměv)
yy Po zápase s Frýdkem-Místkem
jste nebyl moc spokojený, měl jste
šance, ale neproměnil je. Je pro vás
tedy útěchou aspoň asistence proti
Litoměřicím?
„Po tom restartu se mi zatím nijak
moc nedaří. Určitě jsem mohl dát tak
tři čtyři góly, co jsem se později koukal. Nahrávka byla ze zblokované střely, ale nakopla mě a snad to tam bude
konečně padat.“
yy Potěšilo, že vás trenéři poslali
na rozhodující okamžiky v úplném
závěru?

-

Vzhledem k počtu vstřelených bra„Určitě ano, jsem moc rád, že i když Ale naštěstí jsme se semkli jako tým nek v minulém týdnu (11) je adeptů hodně. My jsme ale nakonec po
jsem mladý, dostal jsem důvěru. Na a dotáhli to do konce.
delším váhání vybrali akci, po níž
ledě se vždy snažím nechat vše.“
proti Kladnu vedli Jestřábi 2:0. Šlo
yy Trenér Šejba připustil, že kvůo rychlý protiútok, kdy šel puk zleli nedostatku obránců už ke konci
va na osu a z osy na pravé křídlo,
museli být beci utahaní. Cítil jste
to už ve středním pásmu. Poslední
tu únavu taky?
nahrávka mířila napříč útočným
„Víte co, já ani moc ne. Tady se hraje
pásmem na kruh, kde už byl přiúplně jiný styl hry. V Porubě jsem
pravený Tomáš Jandus. A ten mířil
byl zavařený už zhruba po deseti
přesně.
minutách a tady můžu hrát dvacet
a je to v pohodě pořád. (úsměv) Asi
jsem jinak natrénovaný. A cítil jsem
se dobře, klidně bych si ještě jednu
třetinu zahrál.“
yy To by možná někteří spoluhráči neradi slyšeli. Byl to ale
pro vás náročný zápas v tom, že
Litoměřice pořád dotahovaly
a byly nebezpečné?
„To rozhodně. Nám spadl velký
kámen ze srdce, když jsme dali
na konci gól na 4:2. A potom takovou nešťastnou střelou z bek/NCFÚDGMRQRąÊEJQFW\2QTWD[FQUV¾X¾JQFP÷éCUWPCNGF÷
hendu jsme dostali na 4:3. To
CNGVT¾RÊJQPGRTQO÷ÿQX¾PÊwCPEÊ (QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
jsme se trochu začali klepat.

Nejkrásnější
akce

-
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„Prvních deset minut
bylo z naší strany
strašných. Hráči nebyli
na zápas připraveni
a vylézalo z nich
úplně něco jiného,
než co trénujeme.“

(uohĹ
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Přesně tolik vteřin chybělo do
konce zápasu proti Litoměřicím
ve chvíli, kdy hostující Procházka
mohl poslat utkání do prodloužení.
Znamenalo by to rovněž, že během
posledních čtyř minut utkání by
Jestřábi inkasovali potřetí. To se ale
nestalo, hostujícímu hráči chyběly
milimetry a právě tato drobná vzdálenost tentokrát rozhodla.

Pondělí 7. prosince 2020

Sám úvod utkání ale mnoho zajímavého nepřinesl. A už vůbec nic nenaznačovalo tomu, že by mělo jít tentokrát
o drama, šance totiž zprvu vůbec nepřicházely a těch velkých bylo vskutku
jako šafránu. První náznak ohrožení
branky přinesl až ve 4. minutě pokus
Matyáše od modré čáry, ale Král si vě-

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Hokejoví Jestřábi
v sobotním zápase 15. kola potvrdili, že jim střílení branek jde. A díky
čtyřem zásahům do sítě Litoměřic
postoupili navíc tabulkou Chance
ligy vzhůru. Ke třem bodům však
vedla nelehká cesta, kterou si navíc
divokou poslední minutou Prostějované pořádně zkomplikovali.
Smutným hrdinou zápasu se pak
stal hostující Svoboda, tedy smutným pro hosty, stačilo pár milimetrů a vše mohlo být jinak.

4:3

děl rady. Následně si Prostějované zahráli první přesilovku, ve které ale byl
paradoxně nejnebezpečnější na opačném konci kluziště Miškář – na Bláhu
však nevyzrál. Na první větší šance se
ale čekalo až do 13. minuty. Hostující
Svoboda se opakovaně dostal v přesilovce k puku, ale ani nadvakrát Bláhu
nepřekonal. Koncem třetiny se opět
Jestřábi dostali k přesilovce, ale rány
Vachutky, Mrázka a Matyáše ke změně skóre nevedly. Na druhé straně to
zkoušel aktivní Procházka, ale když
ani Žálčík neuspěl s pokusem o únik,
skončila třetina bez branek.
Ta druhá už nabídla gólové vzrušení.
Hned v jejím úvodu dostal z kruhu
do mezikruží nahrávku Tomáš Kaut,

LHK PV
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který se zakončením uspěl a poprvé
překonal Krále – 1:0. Brzy nato se ve
skvělé šanci ocitl Bartoš, ale trestuhodně minul. Následovala nepříliš povedená přesilovka Jestřábů, po jejímž
konci navíc zahrozil hostující celek,
Hašek se Stehlíkem ale s přečíslením
nenaložili ideálně. Záhy tak přišel
trest, protože Tomáš Drtil prudkou
ránu poslal do růžku – 2:0. Litoměřice poté vystupňovaly svou aktivitu, to
jim ale dlouho nevydrželo, naopak se
otěží zápasu chopili Jestřábi. V půlce
zápasu se mohl prosadit sice Moravec,
ještě větší šanci mohl mít ale osamocený Motloch. Nakonec ale ve 34.
minutě hosté snížili v přesilovce zásluhou Martina Procházky. Prostějov
mohl odpovědět pěknou kombinací
Vachutky s Bartošem, ale k zakončení
nevedla.
Třetí třetina začala pro Jestřáby skvěle, hned ve 42. minutě se prosadili

během dvojnásobné početní výhody, do černého podruhé v zápase
mířil obránce Tomáš Drtil. Hosté
poté zkoušeli střílet ze všech stran,
Moravec, Procházka ale také veterán
Výtisk zaměstnávali neustále Bláhu.
Piegl musel ve 47. minutě zabránit
obětavým pádem koncové nahrávce,
po níž se mohly Litoměřice znovu
dostat do zápasu. Tlak hostí gradoval, zejména v 50. minutě se měl Bláha co ohánět, nepříjemnou situaci ale
nakonec s velkou pomocí spoluhráčů
ustál. Poté se opět ujali slova domácí,
zejména obránci, Drtil ani Pěnčík se
ale neprosadili. Následně Jestřábi nevyužili přečíslení a hosté se brzy nato
dostali na dostřel – 56. minuta a Matěj Beran si zkušeně počkal na pohyb
brankáře a zavěsil mimo jeho dosah.
V 59. minutě mohl soupeř srovnat,
ale proti Miškářovi vytáhl skvělý
zákrok Bláha. Na druhé straně záhy

chybělo opravdu málo, aby usměrnil
Svoboda puk do sítě. Milimetry tak
Jestřáby dělily od ztráty cenného vítězství...
Statistiky z utkání a výsledkový
servis Chance ligy najdete
na straně 22

„Pro nás jsou to ztracené body. Myslím si, že minimálně od půlky zápasu jsme byli jasně
lepší. Bohužel na začátku druhé třetiny jsme po dvou chybách inkasovali a pak už jsme to
těžko otáčeli. Ale pro nás jsou to ztracené body, protože jak říkám, výkon byl z naší strany
dobrý, ale domácí byli bohužel produktivnější.“
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„První třetina byla taková nemastná, neslaná. Tým soupeře hrál dobře, my jsme naši hru
nemohli praktikovat tak, jak jsme zvyklí. Tak jsme to museli trochu zbláznit a hned to
otáčet, dát dovnitř, najednou z toho vzniklo něco jiného. Nám se z toho podařilo dát
první branku, pak i druhou. Prostě vystřelený kotouč, jednoduchost ve hře. Ale zase. Přijde nějaké zbytečné vyloučení, soupeř se vrátí do hry, ať už to bylo na 2:1, nebo na 3:2.
V závěru, kdy znovu potom dostaneme na 4:2, bránili jsme to všemi silami. Dostali jsme
třetí zbytečný gól a ještě přišlo nesmyslné vyloučení, kdy už nebylo potřeba hrát, ale jen
to nějak ustát. Nakonec to jsou ale potřebné tři body, které jsme získali.“

Jiøí ŠEJBA - LHK Jestøábi Prostìjov
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propukla radost, když do již prázdné
klece zakončil dalekonosnou střelou
Dominik Hrníčko – 4:2. Litoměřice
však ani v poslední minutě sympaticky nesložily zbraně a po rychlé akci
se prosadil skvěle hrající aktivní Miškář. Šest vteřin před koncem navíc
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yy Nedávno jste se přidal k týmu
Prostějova. Byly zde pro vás ještě
jiné možnosti, kam se z týmu Poruby vydat?
„Teď zatím vůbec vzhledem k tomu,
jaká je sezóna. Já jsem právě myslel,
že ročník dohraju v Porubě, abych
pravdu řekl. Ale bohužel, tam prostě
bylo strašně moc obránců. Když se

Michal
SOBECKÝ

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV K posledním úspěchům prostějovských Jestřábů
přispěl i čtyřiadvacetiletý obránce Dominik Rudl (na snímku),
který přišel do konce měsíce na hostování z Poruby. Zadák už
v Prostějově před pěti lety nastupoval, nyní se ale nestačil divit
nové šatně, našel zde také kompletně jiný tým. A hlavně šanci,
jak se dostat do tempa, v Porubě toho moc neodehrál. Naopak
Jestřábi jsou pro něj velkou výzvou, tým totiž trvale nemá početnou obranu, Během svého opětovného pobytu na Hané
může stát jedním z důležitých pilířů defenzivy týmu.

PROSTĚJOV Staronovou posilu
uvítali ve svých řadách prostějovští
Jestřábi. Do jejich řad se alespoň načas vrátil mladý obránce Dominik
Rudl. Čtyřiadvacetiletý odchovanec
Vítkovic už v Prostějově nastupoval
v sezóně 2015/2016, zapsal zde 14
zápasů (1+2). Nyní už opět brázdí
kluziště v dresu s Jestřábem, trenéři ho využili pro souboj s Kladnem,
Frýdkem-Místkem a Litoměřicemi.
Zejména ve druhém ze jmenovaných
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Michal SOBECKÝ

který patří úspěšností zákroků k elitě
Chance ligy.
Ve druhém zápase se tento týden utkají
Jestřábi s Porubou. Ta byla pasována do
role lídra soutěže. A tuto roli zatím splňuje, i když zcela suverénní tým z Ostravy není. V posledních třech zápasech
navíc Ostravané prohráli (Litoměřice,
Jihlava a Třebíč). I tak je ale sestava
Poruby impozantní: Jakub Teper, Tomáš Voráček, Lukáš Endál, Marcus
Korkiakoski, to jsou jen některá ze
jmen na soupisce Ostravanů. I tak ale
Poruba po posledních zápasech klesla
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Jak on, tak Jestřábi a vlastně celá hokejová veřejnost v České republice nyní
navíc čelí ještě nepříjemnější nejistotě
než dosud, ještě nedávno se proslýchalo, že by nově, po dalším uvolnění
opatření, mohlo na stadion až 500 lidí.
Vláda však v neděli v poledne oznámila, že protiepidemický systém (PES)
se vrátil zpět do horšího stupně, tedy
čtvrtého. Hrozí tak, že se sportovní
dění naopak znovu utne. S tím pak
souvisí pochopitelně i plány ohledně
financí. „Uvidíme, zatím je to do konce roku. A co bude dál, to nikdo neví,“
odtušil Jiří Vykoukal.

0C NGF÷ VQ ,GUVą¾DčO HWPIWLG -XčNK
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PGF÷N¾TCFQUV Foto: Michal Sobecký

PROSTĚJOV Jedny z posledních
soubojů před reprezentační přestávkou brzy čekají prostějovské Jestřáby. Tento týden budou svěřenci
trenéra Jiřího Šejby zažívat o něco
klidnější program, místo tří zápasů je čekají jen dva. A sice nejprve
venku proti Slavii a o tři dny později
doma s Porubou, aktuálním favoritem na ovládnutí celé Chance ligy.

devátý, nemá ale vyloženě špatnou
formu. V posledním utkání ale prohrál
2:4 s Frýdkem-Místkem. Slávisté tak
utnuli velmi krátkou sérii čítající dvě
výhry (s Třebíčí a Jihlavou). Celek má
velké problémy s využíváním přesilovek, v němž patří k nejhorším v lize.
Nedaří se mu ani příliš v produktivitě.
Nejproduktivnějším je Filip Kuťák
(4+7), další tři hráči včetně velezkušeného Petra Vampoly dali po čtyřech
brankách. Nejproduktivnějším obránProti Slavii nečeká Prostějov nic leh- cem je Lukáš Buchta (1+4). V brákého. Tým z hlavního města je sice až ně zatím kraluje Martin Michajlov,
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www.vecernikpv.cz

JESTŘÁB PODLE

lední hokej

Jestli se v uplynulém týdnu něco
Jestřábům dařilo, byly to konce
zápasů. Právě v nich dokázali
nejprve udržet bod proti Kladnu, otočit utkání s Frýdkem-Místkem a stejně tak odskočit
na rozhodující náskok proti Litoměřicím. Tohle by už mohlo
fungovat...
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Mezi hokejovými mantinely

Prostějov je nejproduktivnějším
týmem Chance ligy. To je skvělá
vizitka. Opět se ale projevuje bolístka z předešlých sezón. A sice hra
dozadu. Příliš jistě místy nevypadá
ani Ondřej Bláha, i když proti Litoměřicím zaznamenal krásný zákrok v závěru, který se ukázal jako
klíčový. Chce to ale trvalejší recept
na vytvoření neprostupné hráze.

Pøíliš mnoho
LQNDVRYDQÙFK
branek
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První třetina sobotního duelu Litoměřicemi nebyla nikterak
záživná. Nenabídla mnoho akcí, ale ani pěkných kombinací,
či nějakou šarvátku. Jeden moment ale přeci jen z nudné šedi
vystoupil. A sice situace, kdy se v přerušené hře ve čtvrté minutě obsluha časomíry jaksi sekla. A místo aby jen vpravila na
tabuli trest pro Jana Výtiska, vymazala aktuální hrací čas zápasu. Stejně tak kuriózní byla náprava, ani rozhodčí, ani hráči,
a dokonce ani sama obsluha časomíry si nevšimla, že následnou „opravou“ ubrala ze zápasu celou minutu. Což vzhledem
k dramatickému závěru zápasu konečný výsledek pořádně
ovlivnilo...

Foto: Michal Sobecký

Èasomíra si vybrala slabší moment

ZAUJALO NÁS

Hráč, který v Prostějově s hokejem začínal, se aktuálně
ukazuje ve velmi dobrém světle. Proti Frýdku-Místku si navrátilec z Hradce Králové připsal důležité dva body, kterými týmu nesmírně pomohl. Prosadil se i gólově, a to krásnou
střelou do růžku. V palbě, i když ne tak úspěšné, pokračoval i proti Litoměřicím. V utkání si připsal alespoň asistenci. Účast na ledě si pak nadále drží
na velmi dobrých +6. Celkově tento bek dostává
spoustu prostoru a ukazuje se, že právem.

MARTIN PÌNÈÍK
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přináší znovu nepopulární krok v podobě škrtání platů. „Situace není jednoduchá, majitel klubu dělá, co může,
ale i přesto ke snížení platů došlo.
A bylo to řešeno individuálně,“ potvrdil Jiří Vykoukal, sportovní manažer
LHK Jestřábi Prostějov.
Klub, stejně jako další v celé republice,
doplácí na nejistotu sponzorů v současné době i na ztrátu příjmu ze vstupného. Jen u něj se přitom jedná o statisícové částky za domácí zápas. Hráči,
i přes jinak solidní výkony na ledě, tak
museli jít s nároky dolů. „Žádný hráč
ani člen realizačního týmu nepřijde
na konci měsíce třeba o 50 procent.
Všichni, včetně trenérů, jsme měli
možnost zažádat o kompenzační bonus, protože jsme nemohli provozovat
naši činnost. Takže ten se promítne do
oné měsíční odměny. Další škrty přišly v podobě co nejmenších nákladů
na hokejové vybavení, “ řekl Večerníku Jiří Vykoukal a víceméně tak potvrdil zvěsti nesoucí se z Deníku Sport,
že se budou fasovat staré hole na úkor
nových hokejek. Více však tento krok
komentovat nechtěl.
Těžká doba však rovněž ukazuje charakter lidí. A v tomhle směru mohou
být u Jestřábů spokojeni. Podle Jiřího Vykoukala totiž zůstali vůči sobě
navzájem hráči solidární. Za dané
situace totiž mohl některý z hokejistů říct, že snížení platu neakceptuje
a zkusit štěstí jinde. Reakce hráčů
byla ale jiná. „Žádný hráč tohle neudělal a naopak dva hráči přišli s tím,
že jim to můžeme ponížit víc, že by
se kluci podělili. Navíc i teď v rozehrané soutěži chodí někteří na brigády. Upřímně musím říct, že jsem asi
nezažil tým s takovým charakterem,“
prozradil přístup kabiny Vykoukal.
Bravo, pánové!

„Všichni na nutné kroky majitele
přistoupili. Ještě jsem asi nezažil
tým s takovým charakterem,“
pochvaluje si Vykoukal
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prosadil Vachutka, jeho nízká střela
Brízgalu překvapila – 3:0. Hned nato
měli hosté možnost snížit, když šli
domácí poprvé na trestnou lavici. Jestřábi snahy Kladna mařili a puk často
vyhazovali. Až v plném počtu hráčů se
Kladno prosadilo. Pitule využil tlaku,
který přetrval právě z přesilovky, a střílel z předbrankového prostoru – 3:1.
Druhá dvacetiminutovka začala stejně, jako skončila ta první. Oba týmy
se přetlačovaly o to, kdo bude v útočném pásmu. Pak se Kladno usadilo
před Bláhovou brankou, ale Jestřábi
se nedali. Ve 25. minutě inkasovali
domácí menší trest za příliš mnoho
hráčů na ledové ploše. Hosté dlouho
kombinovali a Bláha jejich střely vyrážel, na ránu Frye od modré už byl ale
krátký – 3:2. Při další početní výhodě
však hosté mohli odskočit na rozdíl
dvou branek. Oslabení Jestřábi vyrazili do přečíslení, do rány Rudla padl
vracející se Račuk a zamezil tomu. Jandus zpoza brány nabízel spoluhráčům
puk, jeho nahrávky ale nikdo nevyužil. Chvíli nato se Rytíři usadili před
prostějovskou jedničkou a vyrovnali.

LHK PV
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skóre opět vyrovnáno. Chlánovu dobře rozjetou akci překazil ofsajd. Kladno pak sevřelo Hanáky před Bláhou,
ten ale vytahoval jeden dobrý zákrok
za druhým. I přes velkou snahu na
obou stranách už gól nepadl, a tak muselo utkání dojít až do prodloužení.
Z toho se stihla odehrát pouze necelá minuta a půl, když se Kladeňáci
mohli radovat z bonusového bodu.
Zacharčuk dostal nabito u pravého
mantinelu a dělovkou z první ukončil
zápas – 4:5. Prostějov nakonec z napínavého souboje bral pouze jeden bod
do prvoligové tabulky.
Statistiky z utkání najdete
na straně 22

FRÝDEK-MÍSTEK, PROSTĚJOV
I druhé střetnutí prostějovských
hokejistů po restartu Chance ligy –
tentokrát čtvrteční dohrávka 3. kola
na ledě Frýdku-Místku – dospěla
do nastaveného času. Na rozdíl od
předchozího duelu s Kladnem však
tentokrát Hanáci sami dotahovali
větší brankovou ztrátu, a navíc v prodloužení uspěli, tudíž přivezli ze severu Moravy dva cenné body.
Domácí chtěli napravit minulou porážku ze Vsetína, což se jim zpočátku
dařilo. Hned v úvodní minutě se totiž
prosadil Šedivý, když uklidil kotouč do
brány poté, co se odrazil od Bláhova
betonu po střele Kofroně – 1:0. A to
nebylo všechno, neboť v 8. Rysi využili nabídnutou přesilovku. Martynek
převzal puk a sjel s ním do pravého
kruhu, následně jej naservíroval doleva před odkrytou klec Tomimu a ten
pohotově zavěsil – 2:0. Hostům se ale
osmdesát sekund nato povedlo snížit.

PP

Mrázek přihrál kousek za modrou Pěnčíkovi, který výstavní ránou poslal touš
pod víko Suchánkovy svatyně – 2:1.
Což bylo ze zahajovací třetiny vlastně
všechno. Tým HC měl mírnou střeleckou převahu, ovšem další trefu nepřidal, stejně jako soupeř.
Druhá část zápasu byla velmi vyrovnaná a nejprve se během ní zrodily dvě
obrovské šance Jestřábů. Ve 29. minutě
ostře vypálil Hrníčko, Suchánek s jeho
střelou nakonec neměl problém, leč
puk se od jeho betonu odrazil k Rudlovi a ten zamířil do tyčky. Ve 35. se pak
utvořila skrumáž před frýdeckou bránou a borci elhákáčka se snažili dotlačit kotouč za čáru, ovšem právě z ní
ho na poslední chvíli odpálil Adámek.
Za zmínku určitě stojí i hezké fair play

HC FRM
LHK PV

gesto Žálčíka, jenž u rozhodčích odvolal vyloučení protihráče, neboť k faulu
nedošlo.
Třetí perioda také pokračovala dlouho
bez gólů, nakonec padl až v 55. minutě. A to na straně mohutně tlačícího
Prostějova, který vyrovnal. Bartoš posunul do mezikruží Žálčíkovi, kanonýr
si připravil palbu a trefil nádherně pod
břevno – 2:2. Rysi vyslali za celou třetinu
pouze jedinou střelu mezi tyče, zatímco
LHK vydatných patnáct. Šlo se tedy do
prodloužení, jež mělo rychlý konec. Třiačtyřicet vteřin od jeho startu totiž ptačí dravci vypíchli kotouč, Bartoš jej od
modré poslal Mrázkovi a další vyhlášený
střelec už neměl problém s překonáním Suchánka – 2:3. Z mezikruží vyslal
umístěnou jedovku a rozhodl o přerušení příznivé série, kterou Frýdek-Místek
proti hanácké letce držel třemi předchozími výhrami za sebou.
(son)
Statistiky z utkání najdete
na straně 22

„Myslím si, že o ztrátě bodu, který jsme tu nechali, rozhodla první třetina. Z naší strany
byla velmi špatná. Prohrávali jsme 0:3 po zbytečném faulu a chybě, kdy jsme si tam špatně převzali hráče. Pozitivum je to, že jsme se dokázali vrátit do zápasu za stavu 0:3. Chtěli
jsme ale tři body a ty nemáme.“

David ÈERMÁK – Rytíøi Kladno

„Z naší strany to byl dobrý výkon, co se týče první třetiny. Bylo vidět, že máme šťávu.
Výsledek 3:0, který se nakonec zkazil gólem v našem vyloučení, výborný. Ve druhé třetině přišly fauly. Kladno přece jen hraje na čtyři pětky a nám kvůli oslabením docházely
síly a z toho pak pramenily další fauly. Nám čtvrtá pětka chyběla a ve hře to bylo vidět.
Za stavu 3:3 jsme tu poslední pětku nasadili. Určitě to pomohlo, kluci získali znovu sebevědomí a začal nám fungovat forčeking. Srovnali jsme na 4:4. Řekl bych, že celkově to
byl dobrý zápas, z naší strany hlavně první a poslední třetina. Škoda toho prodloužení.
Vůbec jsem nepočítal, že tam branka z takové střely spadne.“

Jiøí ŠEJBA - LHK Jestøábi Prostìjov

¸67<75(1§5č
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Plekanec vypálil z otočky a vyražený
kotouč dorazil za Bláhova záda Kubík
– 3:3.
I když se na začátku třetí části ujali slova domácí, byli to nakonec Rytíři, kteří šli do vedení. Račuk se uvolnil, od
modré čáry vybruslil mezi kruhy, jeho
ránu pak tečoval z bezprostřední blízkosti do sítě Hlava – 3:4. Ve 48. minutě to vypadalo, že po faulu pojedou
Hanáci nájezd, nakonec z toho bylo
jen vhazování před Brízgalou. Dřina
domácích se v čase 49:48 vyplatila!
Jandus zůstal trestuhodně volný před
kladenskou brankou a po obdržení
přihrávky poslal kotouč do sítě – 4:4.
Deset minut před sirénou bylo tedy

„První třetina byla z naší strany strašná.
Až od druhé po domluvě v kabině začali kluci předvádět to, co jsme po nich
chtěli. Postupně rostla naše herní převaha i počet šancí, což vedlo k vyrovnání,
klidně jsme mohli zvítězit i v normální
hrací době. Ale dva body bereme, z venku jsou dobré a někam nás posunou.“

Jiøí ŠEJBA – LHK Jestøábi
Prostìjov

„Do zápasu jsme vstoupili výborně, brzy
vedli 2:0. Bohužel jsme nepřidali třetí
gól, a to bylo zásadní. Soupeř pak rychle
snížil. Hra se poté začala vyrovnávat. Ve
třetí třetině se nám to nepodařilo ubránit a z dobře rozehraného utkání máme
bohužel jen bod.“

Vlastimil WOJNAR – HC
)UÙGHN0ÉVWHN
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Zpočátku měli více ze hry hostů, ale
v 9. minutě došlo k jejich vyloučení
a tlak vytvořený hned v úvodu přesilovky se Jestřábům vydařil. Mrázek
si po přihrávce Drtila sjel z kruhu,
přesně vystřelil a puk skončil za zády
Brízgaly – 1:0. Kladno okamžitě zbystřilo a pustilo se do útoku. Frye pálil
od modré, jeho střelu vyrazil Bláha
před sebe. Rytíři rozehráli další zajímavou souhru, Hlava však kotouč
přejel a Prostějov šel do rychlého
brejku, načež Jandus dostal v přečíslení křížný pas a přesnou ranou navýšil
– 2:0. To ale nebylo ze strany domácích všechno. Ze stejného místa se

Eva REITEROVÁ

PROSTĚJOV Jestřábi mají za sebou restart rozběhnutého ročníku
Chance ligy. V úterý 1. prosince na
domácím ledě proti Rytířům Kladno berou jeden bod po prohře 4:5
po prodlužení. Domácí celek začal
po pauze výborně, v patnácté minutě vedl už 3:0. Kladno zmobilizovalo svoje síly a manko smazalo.
Dokonce se ve třetí třetině ujalo
vedení, druhou trefou v utkání ale
srovnal Tomáš Jandus. Závěr základní hrací doby rozuzlení nenabídl, až v prodloužení rozhodl kladenský Zacharčuk.

Po ztrátě tříbrankového vedení bral Prostějov bod

Mizerný pro sport a sportovce, takový je rok 2020. Protikoronavirová
opatření hráčům buď nedovolovala
hrát a trénovat, nebo je, tak jako nyní,
připravují o části mzdy. Přestože to
ještě na začátku sezóny vypadalo, že
se hokejisté stabilizovali, poslední dny

Michal
SOBECKÝ

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Rozporuplný konec roku nyní prožívají Jestřábi. Zatímco na ledě se jim vcelku daří, mimo
něj řeší, kde vezmou na hypotéky či dokonce svoje
živobytí! Vedení klubu se jim totiž rozhodlo sáhnout na výplaty. Důvod? Koronavirová situace,
která dusí celý letošní rok český sport. Už jarní
vlna přinesla v řadě klubů nucené úspory na
platech. Nyní přichází další kolo, které je o to
tíživější, že nastává krátce před Vánoci.
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MÍSTO MEDAILÍ DNO

Velký propad klubových ambicí, následně herní
úrovně a nakonec i dosahovaných výsledků zaznamenaly dva dříve úspěšné, nyní bohužel už jen
paběrkující týmové sporty v Prostějově. Pochopitelně je řeč o basketbalistech BK Olomoucko a volejbalistkách VK Prostějov.
Pro oba kolektivy platí, že ještě předloni byly
schopné reálně bojovat o medaile ve svých nejvyšších tuzemských soutěžích. Zatímco loni se již
zařadily do ligového průměru (muži o něco víc než
ženy) – a momentálně klesly až ke dnu tabulky.
Békáčko je úplně dole, jediné vítězství za polovinou
základní části Kooperativa NBL znamená varovné
memento. Ani vékáčko dosud nezvládlo vyhrát víc
než jednou, ovšem z menšího počtu zápasů, v jeho
případě je naděje opustit podpalubí o něco reálnější.
Každopádně u obou oddílů platí, že rozhodují finance. Zvolená koncepce dávat maximální prostor
mladým plejerům a plejerkám včetně těch z vlastní
líhně je sice pěkná, ale pokud takový přístup dodržujete důsledně bez odpovídající hráčské kvality,
může nakonec vše dopadnout ne zrovna hezky.
Řečeno kulantně.

vu objektu šaten zimního stadionu,
který je v současné době ve výstavbě. Ve
schváleném rozpočtu na rok 2021 byly
schváleny finanční prostředky, které
odpovídají odhadu nákladů na energie,
materiál a vybavení pro úklid a služby
Domovní správy na provoz kotelny,“
informoval náměstek primátora Jan
Krchňavý a dodal, že se předpokládá, že

¸67<

Český box měl v minulosti hodně solidní zvuk, svědčí
o tom medaile získané na mistrovstvích Evropy, světa
i olympijských her. Tohle jsou však už jen dějiny, za
poslední dekády let nemilosrdně zaváté ubíhajícím
časem. Tradiční bojový sport u nás postupně upadl
do hluboké krize, v konkurenci jiných odvětví v čele
s populárním MMA se z něj stala víceméně okrajová
záležitost pro věrné nadšence.
V Prostějově měli ovšem rohovníci natolik pevně
zapuštěné kořeny, že i přes složité podmínky nikdy úplně nevymizeli. A naopak se vždy snažili dál
fungovat při zachování aspoň určité kvality. Právě
i prostějovští odborníci pak stáli za aktuálním vzestupem úrovně práce s talenty, který vedl k čerstvému zisku pěti cenných kovů na dvou evropských
šampionátech mládeže.
Ano, za stávajících okolností s koronavirem nebyla
konkurence na zmíněných ME taková jako obvykle.
Na druhou stranu boxerské naděje z ČR měly kvůli
vládním covidovým nařízením natolik ztížené podmínky k přípravě, že lze jejich úspěch označit za div.
Prostě neblábolili a makali, navzdory klackům házeným pod nohy.

0$.$-Ì3ì(63ì(.Éþ.<

města, a to Sportcentrum – dům dětí
a mládeže Prostějov, která tento objekt
dostává do své správy. Na tuto skutečnost bude pamatovat i rozpočet na příští rok. „Při sestavování návrhu rozpočtu
na rok 2021 byla příspěvková organizace Sportcentrum DDM oslovena, aby
zakalkulovala do rozpočtu organizace
provozní prostředky pro budoucí sprá-
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Sportcentrum DDM bude mít provoz
šaten zimního stadionu určen v hlavním účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace. „Z tohoto důvodu
bude Zastupitelstvo města Prostějova
schvalovat dodatek zřizovací listiny, kterým bude doplněn předmět hlavní činnosti o provoz šaten zimního stadionu,“
uzavřel náměstek Krchňavý.
(mik)
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Radní určili správcem Sportcentrum DDM
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a Novotná

PROSTĚJOV Výstavba šaten pro
hokejovou a krasobruslařskou mládež vedle Víceúčelové haly-zimního stadionu v Prostějově spěje do
finiše, ale už nyní se upřesňují plány
v tom, kdo bude šatny v budoucnu provozovat a spravovat. Bývá
obvyklé, že podobná zařízení provozuje Domovní správa, v tomto
případě je ale všechno jinak. Podle
dotačních podmínek Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy,
které přispělo na stavbu částkou 40
milionů korun, to musí být jinak!
Radní na svém pondělním jednání pověřili Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov zabezpečením provozu
objektu šaten zimního stadionu. „Budoucí správce tohoto nového objektu
bude zajišťovat pořádek, čistotu, drobné opravy a údržbu, vytvářet podmínky pro dlouhodobé udržení pořádku,
společensky žádoucí vztahy a jednání
a kontrolovat a vyžadovat dodržování
bezpečnostních opatření v objektech
a přilehlém okolí,“ konkretizoval primátor František Jura.
Jak již bylo uvedeno, tradičně se o zařízení tohoto typu stará Domovní správa,
tentokrát poskytnutá dotace vyžaduje
jiné řešení. „Podle podmínek dotace,
která byla udělena, není možné, aby
byl objekt ve správě Domovní správy
Prostějov, protože jde o kapitálovou obchodní společnost,“ vysvětlil primátor
Jura.
Na základě této skutečnosti byla oslovena zřizovaná příspěvková organizace

Po nedávném nástupu Jana Blatného do funkce
nového ministra zdravotnictví ČR místo „plukovníka“ Prymuly zavládl přece jen o něco rozumnější
a méně diktátorský přístup k omezování osobní
svobody lidí v rámci hygienických opatření proti
koronaviru.
Bohužel však i pod novým vedením stále platí, že
česká vláda včetně zmíněného resortu MZ nemá ani
páru o významu a potřebách jak sportu, tak aktivního pohybu pro spoustu obyvatel naší krásné země.
Prvním a už déle platným faktem je, že profesionální sport, který dělají výhradně zdraví i fyzicky zdatní jedinci nijak vážně covidem neohrožovaní, musí
být pravidelným testováním suverénně nejzatíženější skupinou v celé republice. Naprosto nelogicky.
Když potom vešly ve známost podmínky takzvaného rozvolnění pro výkonnostní, amatérské a mládežnické sportovce, šly asi dělat jen tři věci: smát se,
plakat nebo si klepat na čelo. Ono je totiž pro odolnější občany nebezpečné nikoliv případně prodělat
„onu“ nemoc, ale naplno sportovat s rouškou přes
obličej. Právem od nich směrem k papalášům zaznívalo: Vyzkoušejte si to!

PROSTĚJOV Skvělé představení u Lukostřelby Prostějov,
to nejsou jen výkony na hřišti, ale i ty, které se dostavují až
s odstupem času. Jedny z nich
představuje několik nominací
v anketě Lukostřelec roku. Do té
se mohla zapojit širší veřejnost.
Na svém konci, tedy se závěrem
listopadu, pak vyšvihla několik
jmen včetně tří z Prostějova.
„Samozřejmě mě to potěšilo, je vidět, že v obrovské konkurenci, kdy
se hlasovalo napříč kategoriemi, se
neztratíme. Eliška Novotná ovládla dorosteneckou kategorii, což je
skvělý úspěch. Michal Hlahůlek
sice skončil druhý, ale ovládl zase
kategorii Objev roku. Hodnotím
to vše velmi kladně,“ konstatovala
předsedkyně oddílu Magda Robová. Sama navíc byla rovněž mezi
oceněnými, když uspěla v kategorii „Trenér“.
(sob)
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KORFBALOVÝ
KLUB!

V KOSTELCI
VZNIKL NOVÝ
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sport

PROSTĚJOV Před více než rokem – přesně v září 2019 – odstartoval na Prostějovsku ambiciózní projekt s názvem Školní korfbal. K tomuto smíšenému kolektivnímu sportu přivedl za patnáct uplynulých měsíců spoustu nových nadšených dětí a navzdory koronavirem zasažené době dokonce vyústil i ve vznik úplně
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
nového oddílu: Korfball Clubu Lightning Kostelec na Hané.

Marek SONNEVEND
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Pondělí 7. prosince 2020

fotbal

PROSTĚJOV Eskáčko jako by mělo patent na shodné výsledky obou zápasů hraných během „anglických“ týdnů. Kdyby
to tušili sázející, možná by na tom vydělali balík. Po dvou
výsledcích 1:0 se v uplynulém týdnu opět opakovalo shodné skóre, tentokrát 2:2. Jen ten bodový výtěžek byl logicky
hubenější. To znamenalo v tabulce ústup z pozic o jednu
příčku, i tak je ale páté místo velice slušivé a klubovému
vedení se konečně potvrdily predikce o postavení v horní
polovině tabulky Fortuna:Národní ligy.

Pondělí 7. prosince 2020
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DAVID PÍCHAL

9

ZNÁMKA

ERIK
PUCHEL

Tomáš KALÁB

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

Prostějov (tok) – Zápasy eskáčka
byly na podzim většinou velice
emotivní, což konečně k zápasovému prožitku patří. V posledním
zápase byl navíc na protější lavičce
bouřlivák František Straka. Některé
nekonzistentní výroky sudího provokovaly obě lavičky, což vygradovalo v nastavení, kdy na popud asistenta
rozhodčího vytáhl ten hlavní červený
kartonek pro jednoho z přísedících
kustodů. Než došel na konec hřiště,
byl pískán konec.

Èervená teèka
zápasu s Tøincem

9(ÿ(51Ì.

RYCHLÝ
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ZÁPASU

9 RERX XWN Q¬FK PL
QXO¨KR W¼GQH SDGOR SR
ÌW\ĘHFK EUDQN FK FRĽ MH
VROLGQ¬¹URGD

ZÁPASU

Î®VOR

strana 20

Večerníku
stále
LEVNĚJI

PROSTĚJOVSKÉHO

předplatné

VWURPHêHN

TIP
POD

Podzimní sezóna začala kvůli
zřejmým událostem docela pozdě.
Když navíc došlo v říjnu k dalšímu
přerušení, vypadalo to, že se soutěž
byť s menším počtem na podzim
plánovaných kol bude hrát hluboko
do zimy. Nakonec se podařilo vše
stihnout do Mikuláše, přesto se
hráči museli potýkat s náročnými
povrchy. Ten asi nejhorší je
čekal ve středu v Líšni, čemuž
také odpovídalo vpravdě zimní
počasí. Naštěstí si nikdo neodnesl
zásadnější zranění, které by šlo na
vrub právě takovým specifickým
podmínkám. Ani v závěrečném
duelu nešlo nad terénem zrovna
výskat, počasí se ale aktérům vyvedlo a naladilo je spíše na tři měsíce
vzdálený výkop jarní sezóny...

TOMÁŠ KALÁB

9(Ġ(51Ì.8

GLOSA

sebou nějakou šňůru vítězství, že to bude těžký zápas na těžkém terénu. Přesto jsme všichni moc chtěli
vyhrát, nakonec to dopadlo tak, že máme bod. Vzhledem k tomu, že jsme dvakrát dotahovali, tak
jej musíme vzít. Celkově si myslím, že sezóna byla zakončená tak nějak úspěšně. A potíže s terénem?
Na tak špatném, jako byl v Líšni, jsem snad ještě nehrál. Bylo to logické, bylo něco pod nulou, byla
fakt zima a druholigové stadiony na toto nejsou nachystané, nemají možnost vyhřívání. Hřiště bylo
zmrzlé, bylo jako beton, bylo těžké si na něj obout správné kopačky. V kolíkách se nedalo zapíchnout,
v lisovkách to zase klouzalo. Navíc ten začátek byl pro nás, kteří nedostávají tolik branek, hodně
divoký. Ve dvacáté vteřině jsme vedli, v sedmé minutě prohrávali, šlo to hodně rychle, nepamatuji se,
že bych takový zápas někdy zažil. Pak začaly oba týmy víc bránit a branka už nepadla.“
Filip Mucha
kapitán 1.SK Prostějov

aneb pohledem filipa muchy

POHLEDEM KAPITÁNA

Bohužel se ukázalo, že hradecký incident z úvodu utkání přece jen stopera
Bialka poznamenal, takže na jeho místo nastoupil v obou případech zkušený matador Sus. I pro něj byla porce
dvou zápasů za týden po dlouhodobém výpadku velkou zátěží, takže zápas s Třincem nedohrál, během druhé
půle žádal o střídání a bylo zřetelné, že
svalové zranění se občas ozývá.
Trenér Šustr zařadil do sestavy od začátku Píchala do útoku vedle Zikla a v Líšni se to vyplatilo, když právě tento hráč
bleskově otevřel skóre zápasu. Po několika neproměněných vyložených šancích
z předešlých utkání se tedy prostějovskému odchovanci tentokrát zadařilo. Stejně úspěšným tahem bylo střídání Šteigla
v sobotu, jenž po několika minutách
srovnal skóre na 2:2.
Z obou závěrečných výsledků ovšem
přes všechna pozitiva nemohl být
spokojen trenér Šustr. Ten po zápase
v Líšni odmítl gratulaci k vyválčenému
bodu s tím, že „chci s mužstvem vždy
vítězit“. A zřejmě právě přenesení těchto ambicí na hráče stojí za solidní bilancí podzimní části ročníku 2020/2021.
Před hráči je teď zasloužená čtyřtýdenní pauza, zimní příprava
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yyVaše fotbalová kariéra už čítá nějaké ty roky, takový začátek zápasu
jste ale asi nezažil?
„Je to pravda. Nejen že jsem to nezažil
já, ale i trenér Leoš Kalvoda, který má
za sebou mnohem delší kariéru, říkal
to samé.“ (úsměv)
yy Píchalův gól je možná jedním
z nejrychlejších, mohla za to nedostatečná koncentrace, nebo čemu
to vy osobně přičítáte?
„Za prvé je potřeba zmínit povrch,
který byl na hranici regulérnosti. Bylo
to opravdu náročné a musím uznat,
že mě z toho ještě druhý den bolí celé
tělo, jaký to byl nepřirozený pohyb. Každopádně jsme rozehráli tak, že uklouzl
jeden stoper, který dostal přihrávku,
míč přihrál na druhého stopera, který rovněž uklouzl. Byla z toho taková
trma-vrma, najednou se David Píchal
objevil sám před gólmanem a šanci
mazácky proměnil. Začátek zápasu byl
opravdu hodně ovlivněn povrchem.
Buď to na něm mohlo dopadnout bez

Tomáš KALÁB

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

branek a žádné šance, koneckonců celý
zbytek zápasu se tak odehrával, nebo
z toho byla taková divočina.“
yy Přestože nejste ve střelecké listině, do vývoje utkání jste se zapsal,
můžete tu situaci popsat?
„Po faulu na mě byla odpískaná penalta. Po rychlé vyrovnávající brance
jsme převzali iniciativu a pokračoval
náš tlak. Centrovaný míč jsem si prsama zpracoval do pohybu a Filip Mucha mi skočil pod nohy, já o něj zakopl
nebo mě trefil do kotníku. Penalta to
byla jasná.“
yy Jak byste charakterizoval další
průběh zápasu?
„Z naší strany musím uznat, že to už
bylo trochu jalové, Prostějov se ještě
do dvou zajímavých příležitostí dostal
a nakonec jsme měli i štěstí. Měli jsme
možná trochu více ze hry, ale Prostějov byl velice dobrým soupeřem, jedním z nejlepších, s nimiž jsme hráli.
Soupeř si prohrát nezasloužil a my
můžeme být spokojeni s remízou.“
yy Líšeň i Prostějov hrávali před
časem ještě třetí ligu a teď jsou oba
celky nahoře druholigové tabulky.
Asi to čekal málokdo?
„Sezóna vypadala zajímavě ještě před
samým začátkem, kdy máme pouze
čtrnáct týmů a každý soupeř z těchhle

PROSTĚJOV Ten středeční zápas 11. kola druhé nejvyšší soutěže
byl plný zajímavostí. Branka po dvaceti sekundách, čtyři branky
v devíti minutách, z dvaadvaceti hráčů na hřišti plný půltucet,
který oblékal dres obou týmů. K nim patří i prostějovský rodák
Tomáš Machálek (na snímku), který přes Opavu před čtyřmi
lety zakotvil v brněnské Líšni. Třicetiletý ofenzivní hráč měl
pochopitelně ke vzájemnému zápasu Líšně a Prostějova co říci.
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týmů je vyrovnaný. Nám se povedl
začátek sezóny a pokračujeme v jakési
euforii až doteď. Prostějov měl rozjezd
trochu pomalejší, ale pak chytil ‚lauf ‘
a teď hraje výborně. Z Prostějova jsme
měli trochu obavy, protože třináct
z osmnácti bodů do té doby získal
venku. Je to mladý tým s čitelným trenérovým rukopisem, který je nebojácný, kombinační. Hráli dobře.“
yy Zdá se, že změna trenéra poté,
co váš otec odešel do Zbrojovky,
tým nijak nepoznamenala?
„Řekl bych, že nový trenér dobře navázal na dosavadní práci, že to má hlavu a patu. Je to takové klišé, že jdeme
zápas od zápasu, ale ono to opravdu
tak je. Jsme teď na vlně, kdy chceme
každý zápas zvládnout. Jsme rádi, že

to tak dobře funguje.“
yy Ještě nelze nezmínit takovou
perličku, jak provázané byly soupisky obou soupeřů. Na straně
hostí Zapletal se Ziklem, kteří nastupovali za Líšeň, na druhé straně vy, Matocha, Pašek, Lutonský,
kteří oblékali dres eskáčka. Mělo
to podle vás vliv na průběh utkání,
jak jste to vnímal?
„Na samotný průběh utkání určitě ne.
Rivalita mezi Prostějovem a Líšní je
známá, je to takové menší moravské
derby. No a Morava je maličká. Známe se skoro všichni a v tomto případě
bylo dílem náhody, že šest hráčů prošlo oběma týmy. Určitě zajímavé pro
diváka, který ovšem v tomto případě
chyběl.“

Foto: Internet
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ZNÁMKA Jelikož koronavirus už naštěstí nechává Hanáky na pokoji, musí trenéři
řešit už „jen“ běžné starosti se soupiskou, jako jsou disciplinární tresty, či
běžná zranění. Z prvního důvodu
chyběl eskáčku v Líšni záložník
Omale, který v sobotu doma nastoupil a hned začal další sérii žlutých karet. Když už zmiňujeme tohoto hrá„Ve středu z Líšně to byl pro nás určitě cennější bod než ten domácí proti Třinci. Z Líšně se body če, jeho výpomoc v defenzivě byla
neodvážejí úplně zadarmo, i když jsme měli ke konci zápasu nějaké šance, takže jsme i sahali po třech příkladná a leckterý záložník by si
bodech. V sobotu jsme si všichni přáli poslední zápas sezóny zvládnout. Věděli jsme, že Třinec má za z toho mohl vzít ponaučení.
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JAN
ŠTEIGL

Hráč s devětadevadesátkou na zádech zažil svůj
okamžik slávy ve středečním zápase, kdy na
trávníku Líšně bleskurychle otevřel skóre už po dvaceti sekundách hry. Díky mazáckému zakončení si
připsal nejrychlejší gól sezóny Fortuna:Národní ligy.
Ten navíc spustil další brankostroj, z něhož nakonec
eskáčko vytěžilo bod. Na útočníka jeho rychlostních
kvalit by ale neměl být za sezónu gólem jediným.

klikni na

po levé straně, Matouška na zadní tyči ale
vychytal brankář Třince. Zvýšený tlak Prostějova přinesl své ovoce osm minut před
koncem. Po útoku po levé straně a centrovaném míči do šestnáctky reklamovala
domácí lavička pokutový kop po stažení
Rolince, nad touto možností naštěstí nepřemýšlel dobíhající Šteigl a odražený míč
uklidil k tyči – 2:2. O chvíli později se všem
tajil dech po Ziklově střele, kterou brankář Pastornický nezkrotil a míč se pomalu
kutálel podél brankové čáry, než jej Hýbl
uklidil mimo brankový prostor. Těsně
před koncem si zopakoval střelu z přímého
kopu Puchel, Mucha musel míč opět vytáhnout ven, tentokrát nad břevno. To bylo
z fotbalového podzimu na Hané vše.

$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ

kraji zálohy se představil Bronislav Stáňa, který patřil v první půli k výrazným
postavám svého týmu, o přestávce ovšem musel střídat. Na levém beku odehrál utkání Matěj Hýbl, který na rozdíl
od Stáni, který oblékal prostějovský
dres ještě na jaře, má na Hanou vousatější vzpomínky sahající do jara roku
2017. Tehdy si eskáčko nezachovalo
druholigovou příslušnost a Hýbl se vydal za dalšími štacemi.
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BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

yy V posledním zápase sezóny jste se
dostal na hřiště a střídání vám vyšlo, jak
jste utkání viděl svým pohledem?
„Dívám se na to ze dvou úhlů pohledu.
Optikou hráče, který nějakou dobu nehrál, se snažím v případě, že jdu na hřiště,
využít optimálně každou minutu, ukázat
se a říci si tak o to, abych dostával větší
šanci. Klukům, kteří teď nastupují v základu, se daří a výsledky tomu odpovídají.
Ze druhého pohledu mě samozřejmě asi
jako každého hráče mrzelo, že jsem se na
hřiště nedostával.“
yyKe gólové střele jste se dostal v okamžiku, kdy všichni reklamovali penaltu, tím
jste se ale rozhodit nenechal?
„Když jsme se o tom bavili po zápase, Kuba
Rolinc byl toho názoru, že penalta by byla
odpískaná v případě, že by nepadl gól. V zápalu hry o tom člověk nepřemýšlí, jestli
rozhodčí pískne nebo nepískne. Když hra
nebyla přerušená, pokračoval jsem v tom,
co jsem dostal jako pokyny od trenéra. Je
úkolem podhrotového hráče být přesně
na takovém místě, jako jsem byl, a dostat se
k odraženým balónům. To se mi povedlo
a mohl jsem skórovat a pomoci týmu.“
yy Byla po zápase s bodem spokojenost
nebo spíše zklamání ze ztráty dvou bodů?
„Zápas byl hodně o bojovnosti, terén nebyl
vůbec jednoduchý. V případě vítězství by jistě

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV Napodzim sice nastoupil
v osmi utkáních, jenže odehrál pouhých
sto čtyřicet pět minut. To svědčí o tom,
že většinu času ofenzivní záložník Jan
Šteigl (na snímku) strávil na lavičce. V sobotu proti Třinci ale dostal šanci a chvíli
po střídání zařídil vyrovnávací branku.
V jeho případě to nebylo poprvé. Podle
svých slov tak dostal dobrou motivaci
pro zimní přípravu.

byla spokojenost mnohem větší, odpovídalo
by tomu i postavení v tabulce. I když jsme
docela rozjetí, je fakt, že doma se nám nedaří
tolik jako venku. Jsme rádi, kolik bodů jsme
nasbírali, všichni makáme a chceme v takových výkonech pokračovat i na jaře.“
yyVáš osobní cíl do zimní přípravy?
„Rád bych samozřejmě zabojoval o místo
v základní sestavě. Každý hráč chce hrát od
začátku, každý je nesvůj, když sedí na lavičce.
Měl jsem jakousi příležitost v létě, která nevyšla, a budu se snažit se opět nějakým způsobem dostat nahoru. Někdy trenér sází na jiné
hráče, to tak prostě je. Možná je škoda, že ten
gól přišel až v závěru posledního podzimního utkání, což samozřejmě nesnižuje radost
z něj. Dokázal jsem si i já, že když nehraji čtyři
zápasy a na chvíli nastoupím, dokáži gól dát.
Každý se chce posouvat nahoru a mám snad
ještě věk na to, abych se fotbalově ukázal.“
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Šmehyl

75. Langer za Suse

Rohové kopy:
Střídání:

3

Střely mimo branku:
Žluté karty: 34. Omale

1

Matoušek

Omale
Píchal

Zikl

PROSTĚJOV

Kopřiva

Zapletal

( 1 :1)

2 :2

TŘINEC

Cienciala

Attah

Bolf

Hýbl

Střely na branku:

Střídání: 46. Puchel za Stáňu, 83. Zlatohlávek za Attaha, 90. Foltyn za Webera

5
7

4

František
STRAKA

Střely mimo branku:

Pastornický

Ngimbi

Gáč

Branky: 35. Samiec, 54. Attah

Samiec

Vaněk

Weber

Stáňa

Rozhodčí: Cieslar – Šimáček, Matoušek
Diváků: 0 Rohové kopy:
58. Spáčil za Kopřivu, 58. Jurásek za Zapletala, 66. Rolinc za Píchala, 75. Šteigl za Sečkáře,
Žluté karty: 11. Hýbl, 45. Attah, 61. Ngimbi

1

Střely na branku:

Bala

Sečkář

Sus

Mucha

Branky: 37. Matoušek, 82. Šteigl

Pavel
ŠUSTR

FK Fotbal Třinec
2:2
12. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY
1.SK Prostějov

„V situaci, která nás provázela, že jsme hráli bez pěti hráčů základní sestavy, kdy Habusta se zranil při rozcvičce a Stáňa musel opustit hřiště,
patří mančaftu obrovský kompliment za to, jak se prezentoval a jak to
utkání odmakal. Bod je pro nás málo, měli jsme na to, abychom uhráli
tři, stejně jako proti Chrudimi. Na druhou stranu jsme pokorní a těší
nás, že jsme sedm zápasů neprohráli a máme patnáct bodů. Když jsem
sem přišel, měli jsme nula bodů, takže z toho pohledu můžeme být
absolutně spokojení. Všem hráčům i členům realizačního týmu patří
veliké poděkování a rovněž děkuji všem, kteří nám věřili. V trendu,
který jsme nastolili, chceme pokračovat také na jaře.“
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Utkání dvanáctého kola tvořily předkrm
mikulášské nadílky, přesto počasí prosincový čas vůbec nepřipomínalo. Jedenáct stupňů evokovalo spíše brzký start jarní sezóny.
2VREQRVWXWN½QÉ
Terén byl ovšem velmi obtížný, i když nikoli tak na hraně, jako ve středu v Líšni. Ani
Naprosto nepřehlédnutelnou postavou byl tady to na technické finesy příliš nebylo,
trenér Třince František Straka. Dvaašede- přesto se divák při přímém přenosu zápasu
sátiletý vynikající bývalý obránce svázaný rozhodně nenudil.
doma s pražskou Spartou a mezinárodně
s německým fotbalem, je vpravdě krizovým trenérem do nepohody. Umí hráče
výborně motivovat, zvednout tým z bláta,
na žádné lavičce pak ale dlouho nevydrží.
3DYHOh86756.3URVWÈMRY
Jeho pověst emotivního trenéra se potvrdila i v Prostějově, kdy komentoval dění „Určitě nejsem spokojený s výsledkem utkání. Bylo posledním na
podzim a chtěli jsme doma vyhrát. Zase ale na druhou stranu, vzhlenejen se svými svěřenci.
dem k tomu průběhu, kdy jsme dvakrát soupeře pustili do vedení,
bod brát musíme. Kluci dokázali vždy jít nahoru, makat a otočit vý=DMÉPDYRVWGXHOX
sledek alespoň na remízu. Soupeř byl houževnatý, pracovitý, bylo to
i hodně hektické. Já jsem se pokoušel kluky trošku zklidnit, aby více
Přestože počet hráčů, kteří nastoupili hráli fotbal a nepodléhali atmosféře zápasu. Moc se nám to ale nedav dresech obou soupeřů, nebyl zdaleka řilo. Z toho pramenily i dvě inkasované branky, kdy jsme si je nechali
takový, jako v Líšni, i zde byla některá dát úplně zbytečně. To jsou věci, které samozřejmě chceme do bujména domácím povědomá. Na pravém doucna odstraňovat. “

DesetiminutovásmršťrozhodlavLíšniodělběbodů

rohových kopů. Přesto šli hosté zasloužePŮVODNÍ
ně do vedení po více než půlhodině hry.
reportáž
Inkasovaná branka domácí zdravě naštvala a vzápětí bylo srovnáno. Po změně stran
pro Večerník
to byli opět hosté, kteří se poměrně brzy
Tomáš
dostali znovu do vedení, které tentokrát
vydrželo delší dobu. I v dalším průběhu
KALÁB
hry to byl Třinec, který dokonce mohl
náskok navýšit. Čtvrt hodiny před kon6WDYSÔHGYÙNRSHP cem trenér Šustr zasáhl do sestavy a díky
tomu se tlak eskáčka navýšil. Tým šel důsledně za vyrovnáním a to se mu také osm
Rozdíl mezi oběma týmy v předzápasové minut před koncem podařilo.
tabulce byl propastný a čítal sedm míst,
domácí se hřáli na čtvrté příčce, zatímco
hosté ze Slezska na jedenácté. V bodovém
=½VDGQÉRNDPzLN\
vyjádření šlo ovšem o pouhých pět bodů,
takže zápas sliboval zajímavý průběh. Při
sestavování soupisky se smůla lepila více Při úvodní oťukávané měl světlejší okana Strakovy svěřence. Třinečtí totiž dora- mžiky na pravém kraji zálohy Stáňa, který
zili bez Akulinina, Celby, kapitána Janoš- vyhlížel svěžejším dojmem než před časem
čína, Javůrka a Steinhübela. Aby toho ne- v prostějovském dresu. Hosté vystřelili pobylo málo, při rozcvičce před utkáním se prvé na bránu po necelé půlhodině hry. Po
navíc zranil Habusta, místo nějž byl do zá- dlouhém trestném kopu Stáňa prodloužil
kladní sestavy zařazen Ngimbi. A po prv- míč na Samiece, který tváří v tvář brankání půli ke všemu musel kvůli zdravotním ři Muchovi nezaváhal – 0:1. Na opačné
problémům odstoupit v Prostějově dobře straně načechral míč do šestnáctky Sečkář
známý Stáňa. To domácí měli k dispozici a hlavičkující Matoušek doslova ukradl
kromě Schustera a Bialka všechny hráče. balón brankáři Pastornickému a před jeho
Stopery tedy opět hráli Bala se Susem, ve rukavicemi jej poslal do sítě – 1:1.
středu zálohy operovali Kopřiva a Omale Po změně stran to zkoušeli Matoušek
a v útoku vedle Zikla nastoupil Píchal.
a Sus, ale do vedení šli hosté. Po rychlém
vhazování a centrovaném míči Puchelem
se nekompromisně na bližší tyči prosadil
9ÙYRM]½SDVX
Attah – 1:2. Na další centrovaný míč si na
zadní tyč naběhl z pozice beka Hýbl, branOd počátku utkání na tom byli Slezané ku domácích ale přestřelil. Přímý kop z velpřece jen o něco lépe po herní stránce, mi zajímavé pozice se snažil zúročit Puchel,
měli více ze hry, domácí se dostali pouze obstřelil zeď a míč směřující k tyči musel
do náznaků ofenzivních šancí. Tlak se Mucha vyškrábnout na roh. Vzápětí předTřinci úročil pouze narůstajícím počtem vedli domácí ukázkový přechod do útoku

PROSTĚJOV Nouzový podzimní harmonogram
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY přivedl o uplynulém víkendu všechny
účastníky do původně plánovaného posledního dvanáctého kola.
V jeho rámci přivítali fotbalisté 1.SK Prostějov na svém hřišti Třinec,
který po angažování trenéra Františka Straky doslova vstal z fotbalové klinické smrti. Divy, které s týmem legendární „Franz“ udělal,
byly jasně patrné a Slezané se také dvakrát dostali do vedení. V prvním případě dokázal bleskově srovnat Matoušek, osm minut před
koncem vyrovnal střídající Šteigl. Derniéra s rokem 2020 tak eskáčku přinesla „jen“ bod. Díky němu svěřenci kouče Šustra přezimují
na pátém místě druhé nejvyšší soutěže, v případě výhry by se však
mohli těšit dokonce z bronzové příčky! Škoda, že u toho ani tentokrát nemohli být diváci. Ti nejvěrnější přišli alespoň za plot...

Proti Třinci musel Prostějov dvakrát
dotahovat náskok soupeře

přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

TÝDNE PODLE
HRÁČVEČERNÍKU
F TBALOVÁ
R ZHLEDNA
ZÁVĚR
SEZÓNY:
DVA
ZÁPASY,
ČTYŘI
GÓLY
A
DVA
BODY
7UHQÇĆLVHVQDæËXGUæHWPO¿GHæ
Fotbalisté Prostějova přezimují na pátém místě!
„2SHQDOWĨMVHPQHSíHPĄñOHO
YSRK\EXDFK\VWDMË]LPQËSĆËSUDYX
NA ZÁVĚR PODZIMU ESKÁČKO URVALO BOD UDGĨMLMVHPY\VWíHOLO
UDGĨMLMVHPY\VWíHOLO´
´ SRSVDO
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yy Jak se stane, že fotbal člověka
tak pohltí?
„Prostě to přijde. Jako láska na celý
život. S aktivním fotbalem jsem musel skončit ve třiceti a věděl jsem, že
u něj chci zůstat. Je součástí mého života, nechtěl jsem o něj přijít. Už dopředu jsem uvažoval o způsobu, jak
u něj zůstat. Trénování nebylo pro
mě, i když jsem to taky zkusil. Spíš
mě bavilo věci kolem fotbalu udělat
a nachystat, pro trenéry i mužstvo.“
yy Žádný náhradní plán po ukončení aktivní činnosti nebyl?
„Ne. Neuměl jsem si představit, že
v sobotu nebo neděli bude fotbal
v mém programu chybět. Takže ve
třiceti jsem skončil s hraním a začal
jsem objíždět zápasy, sledovat hráče.
To bylo vždy moje. Snažit se posouvat hráče do vyšších pater. Řadu let
v Kralicích, později ve Vyškově i teď
v Prostějově.“
yy Berete to jako tvůrčí činnost?
„U fotbalu je celá řada pozic, bez
kterých se náš sport neobejde. Třeba
práce vedoucího týmu nebo technického úseku. Když nebudou dresy
nebo nachystané hřiště, nemůže se
hrát. Těch lidí, kteří se o to starají, si
hodně vážím. Ale práce s fotbalisty je
přece jen něco jiného. Možnost podílet se na jejich vývoji mě naplňuje.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal
Ladislav
VALNÝ

VWURPHêHN

TIP
POD

7
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A když se povede vychovat dobrého yy Jsou na tvrdou práci háklihráče, to pak potěší každého.“
vější?
yy Takové pocity jste mohl zaží- „Dá se to tak říct. Přitom základem
vat i jako trenér…
případného úspěchu je píle a praco„To je pravda, ale trénování mě vitost. Jako příklad vždy dávám proopravdu nikdy nelákalo. Zkusil jsem stějovského Luboše Machynka. VůZNÁMKA
to kdysi v Hrubčicích, ale to byl bec se nebál po dorostenecké druhé
okresní přebor a přece jen trošku lize přestoupit na rok do Čechovic
něco jiného. I o hřiště jsem se staral. a přes Určice a divize se vrátil do třeV Kralicích, když zrovna nebyl hosERIK tí, pak do druhé ligy. To je obrovský
podář. To pomáhal každý, kdo
měl skok.Tomáš
Kdyby bylKALÁB
háklivý, tuto cestu
PUCHEL
ruce a nohy. Ale více méně to vždy by nezvolil a raději by seděl ve vyšší
směřovalo k chystání týmuZNÁMKA
pro tre- soutěži na střídačce, což si někteří
néry, vybírání posil.“
pohodlnější kluci vyberou. Stačí jim
yy Kdy jste si poprvé vyzkoušel to, i když se tak nikam nedostanou.“
práci v opravdu velkém fotbale?
yy Je to také skutečností, že fotba„Někdy před dvaceti lety, když v Pro- listů je méně než před lety?
stějově hrál druhou ligu LeRK. Dělal „Dříve se daly poskládat v jednom
jsem vedoucího mužstva u Jiřího Va- klubu tři jedenáctky a na další ještě
ďury a Zdeňka Dembinného, vlast- nezbyly dresy. Dnes je někde proně poprvé nakoukl do profesionální- blém dát sestavu dohromady. Hráči
ho fotbalu. Byla to velká zkušenost.“ nejsou. Třeba na Prostějovsku už něyy A velký skok?
kolik let není dorostenecká soutěž!
„Obrovský. Výkonnostní a profesi- To je problém a signalizuje to úbytek
onální fotbal jsou rozdílné sporty. hráčů. Chybí kvantita, ze které se vyVím, o čem mluvím. Jiné je úplně bírá kvalita.“
všechno. Od zabezpečení chodu yy Prakticky všechny sporty mají
klubu přes zázemí až po hráče. Ale podobné problémy. Souvisí to
tak je to ve všech sportech.“
s řadou jiných lákadel, která mláyy Jak se fotbal za posledních té- deži dnešní svět nabízí?
měř třicet let, co jste hrál poslední „Částečně ano. Jsou tady i další promistrovský zápas, změnil?
blémy. Rodiče jsou vytížení a nemají
„Kluci jsou na tom mnohem lépe čas vozit děti na tréninky a zápasy.
technicky, někdy jim ale chybí tako- Na sport je proto nedají. Jsou třeba
vá ta zarputilost, kterou jsme měli i matky samoživitelky a těm chybí
dříve. Sám jsem nikdy nešel k lékaři, peníze. Spousta talentů nám i tímto
pokud nebylo něco zlomeného. Ani způsobem proklouzne. To je realita.“
to nebylo vždy. Že jsem měl zlome- yy Mladíci, kteří se k fotbalu doný nos, jsem zjistil, až když srostl. stanou a projdou mládežnickými
(úsměv) Vykloubené rameno jsme kategoriemi, často končí s tím,
si vraceli sami, teplota se řešila acyl- že pro ně není místo mezi muži.
pyrinem po zápase. Když bylo zle, S tímto názorem souhlasíte?
nešlo se po zápase na pivo. A to bylo „Já si to nemyslím. Chce to ale zájem
celé. Dnes je to jinak...“
obou stran. Krédem našeho klubu
yy Mrzí vás to?
i moje osobní je snaha posouvat
„To zase ne, nežiji ve vzpomínkách. kluky z dorostu mezi muže, a to co
Dnes je pochopitelně jiná lékař- nejvýše. Někteří kluci ale mají předská péče, což je dobře. Stejně jak je stavu, že z dorostu půjdou rovnou
v pořádku, že se kluci hlídají, protože do ligy. Stává se to, ale není to pravifotbal je jejich zaměstnání. Jen se nic dlem. Přechod mezi muže je těžký,
nemá přehánět.“
má svá pravidla. Tím nejdůležitějším
yy Zpátky ke hře. Proč jsou dneš- je, že fotbalista musí hrát. Jedině tak
ní generace lépe technicky vyba- se může zlepšovat. Na lavičce se to
vené?
dělat nedá. Proto razím cestu – běž
„Je to dáno vývojem. Když jsme níž a hraj a ten klub z vyšší soutěže
před lety přišli ze školy, hodili jsme si tě najde a vytáhne zpátky nahoru.
aktovku do kouta a šli hrát fotbal. Někomu se tato cesta zdá hodně obTréninky nebyly tak propracované. tížná a tak hledá jiné důvody, proč
Organizace nebyla taková jako dnes. nemá uplatnění.“
Když budete čtyřikrát týdně systé- yy Jak se vám daří skládat tým pro
mově pracovat, musí se to projevit. druhou nejvyšší soutěž?
My jsme to brali, že si jdeme zahrát. „Je to náročné. Musí se shánět hráči
Technické nedostatky se nahradily z celé republiky. Třeba Jakub Kopřibojovností. To je věc, která někdy va je ze západních Čech. Máme kludnes trošičku některým hráčům ky ze Slovenska. Hráči mají někdy
schází.“
finanční
nároky,
které nemůžeme
Tomáš
KALÁB

Ladislav Dudík sází na partu

PROSTĚJOV S fotbalem spojil
Ladislav Dudík (na snímku) prakticky celý život. Nejprve jako aktivní hráč, po ukončeníJAN
kariéry pak
jako atypický činovník.
Jeho náŠTEIGL
plň se většinou nevešla do přesné
funkcionářské nebo manažerské
kolonky. Vždy se snažil pracovat
pro klub, trenéra i mužstvo. Když
bylo zapotřebí, chystal hřiště na
mistrovský zápas, pokud se hledala
posila, objížděl zápasy a sledoval
třeba i talentované mladíky. Bylo
jedno, zda působil v Kralicích na
Hané, Vyškově, nebo Prostějově,
kde snad poprvé v kariéře dostal
oficiální funkci, když se stal sportovním ředitelem 1.SK „Na mé
práci se ale nic nezměnilo. Hledám mladé hráče a snažím se je
posouvat nahoru. To mě baví,“ říká
nadšenec, který je současně i místopředsedou Okresního fotbalového svazu Prostějov. „Bez kopané
bych být nemohl ani den!“

splnit, jindy požadují byty. Proto
mámě vytipovaných hráčů vždy víc.
Jednáme, zvažujeme možnosti, počítáme. Někdy je to hodně složité.“
yy Jak pomáhá spolupráce s olomouckou Sigmou, kterou se podařilo na začátku roku dohodnout?
„Myslím si, že je výhodná pro oba
kluby. Několik let to nefungovalo,
jak bychom si přáli, ale na začátku letošního roku jsme si sedli
s Ladislavem Minářem, Jakubem
Benešem i Adamem Košařem
a nastavili podmínky spolupráce.
Funguje to a věřím, že to tak bude
pokračovat. Máme kvalitní hostující hráče a pro Sigmu je dobré,
když má kluky ve druhé lize dvacet
kilometrů daleko. Mohou je sledovat a kdykoli si je stáhnout zpátky.
Momentálně máme v kádru Štěpána Langera, Jakuba Matouška a Jiřího Spáčila a všichni jsou v užším
kádru a hrají.“
yy Jen spoluprací se Sigmou si ale
nevystačíte. Hledáte hráče i jinde?
„Pochopitelně. S Karlem Kroupou jezdíme po zápasech třetí ligy.
Sledujeme a vybíráme. Tímto způsobem k nám přišel Roman Bala.
Z Vyškova se do Prostějova vrátil
Michael Sečkář. Ze stejného klubu, kde je cítit kvalitní práce vedení
i trenéra Jana Trousila, přišel Michal
Stříž. S Vyškovem ostatně spolupracujeme oboustranně. Posíláme tam
naše mladé kluky, aby měli vytížení
a jednou se vrátili. Vždy jim říkám,
že nejsou odloženi, naopak. Mají
šanci hrát třetí ligu, což je kvalitní
soutěž. Ideální prostor na rozehrání
a pak posun do vyšší soutěže.“
yy Sledujete hráče také mimo
hřiště?
„To je pro mě naprostý základ.
U každého fotbalisty si prověřuji,
jaký je, jaké má vlastnosti. Nevzal
bych do kabiny hráče, který by mi
ji mohl rozbít. Proto teď v sezóně
táhneme za jeden provaz a máme
slušné výsledky. Ale to je jen proto,
že máme dobrou partu. Jsou to mladíci, hrají jeden za druhého. Proto
vždy pečlivě vybírám. Nedívám se
jen, jak mu to jde na trávníku. Už
se stalo, že jsem nevzal kluka, který
fotbal uměl, ale jinak by s ním byly
velké problémy. Kdyby k nám přišel, měli bychom rychle problémy
všichni.“ (pousměje se)
yy Tým 1.SK Prostějov se vrátil
na fotbalovou mapu v roce 2011
a dokázal postoupit z divize do
druhé ligy. Jednou sestoupil, dokázal se ale vrátit a kroutí v soutěži druhou sezónu v řadě. Už se
v této společnosti zabydluje?
„Snad už ano. Před sezónou jsem se
trošku bál. Vyměnilo se deset hráčů,
to už je pořádný zásah do sestavy.
Příprava byla krátká, to byl další

vizitka

v Olympijské ulici, kde za obrovské podpory Olomouckého kraje
a Statutárního města Prostějov roste skuteční perfektní areál. Za to vše
zaslouží velký obdiv celý tým v čele
s předsedou Františkem Jurou. Práce všech v klubu je obdivuhodná,
Mimořádné penzum odvádí Ivan
Polák s Tomášem Čepou, ale i další. Rád bych poděkoval také všem
obchodním partnerům, bez jejichž
podpory by prostějovský fotbal nebyl na stávající úrovni.“

✓ narodil se 20. října v Prostějově
✓ sportovní ředitel 1.SK Prostějov
✓ jako hráč nastupoval za Hrubčice,
RH Znojmo, Určice, Agrostroj Prostějov
a Kralice na Hané
✓ po ukončení kariéry pracoval jako funkcionář u fotbalových klubů
v Kralicích na Hané, Vyškově, kde byl 5 let sportovním manažerem
a posledních devět sezón u 1.SK Prostějov nejprve jako sportovní
manažer a 1. ledna 2020 se stal sportovním ředitelem
✓ v současnosti je místopředsedou Okresního fotbalového svazu Prostějov
zajímavost: hráčskou kariéru mu ve třiceti letech ukončilo těžké zranění

LADISLAV DUDÍK

problém. Úvodní zápasy tomu odpovídaly, byly rozpačité. Uvažovali
jsme i o tom, jestli nepřivést ještě
nějakého zkušeného hráče a pak
nám trošku pomohla koronavirová pauza. Dala nám čas, aby si kluci
sedli. Po přestávce to vypadá slušně.
Kluci chtějí hrát, na zápasy se těší a je
to vidět. Máme jednadvacet hráčů
v kádru. Tři jdou na tribunu, ale další
zápas můžou skočit do základní sestavy. To je výborné. Myslím, že si ve
druhé lize získáváme dobrou pozici.“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

yy Jak je tomu mimo hřiště?
„Myslím, že se nám podařilo
prostějovský fotbal zvednout
ze dna a postavit jej na nohy.
Máme zpátky druhou ligu
mužů, mládež nám funguje ve středisku a hlavně se
podařilo vytvořit důstojné
zázemí jak v areálu SCM Za
Místním nádražím, tak

jedenáctky a na další ještě nezbyly dresy.
Dnes je někde problém dát sestavu dohromady.
Hráči prostě nejsou. Třeba na Prostějovsku
už několik let není dorostenecká soutěž!
To je problém a signalizuje to úbytek hráčů.
Chybí kvantita, ze které se vybírá kvalita...
které monitorují různé parametry
v průběhu tréninku, data se odesílají
a trenér je pak může na počítači lehce vyhodnocovat,“ vysvětlil obecné
fungování manažer mládežnického
fotbalu v 1.SK Prostějov Petar Aleksijević.
Jak upřesnil, obecně tréninkové plány
byly zaměřovány na rozvoj individuálních dovedností, práce s míčem a samozřejmě také na udržování fyzické
kondice, tedy běh, cvičení, strečink
a podobně. Je totiž logicky potřeba,
aby hráči po Novém roce přišli v dobré kondici a zhruba čtvrt roku nestáli
na místě, což by se mohlo vymstít nejen po herní, ale i zdravotní stránce.
Na zimní přestávku samozřejmě mají
jednotlivé týmy předjednané přátelské zápasy, ale v tuto chvíli nikdo neví,
jaký bude další program a jestli se vše
reálně uskuteční. Jak Aleksijević upozornil, za takové situace pochopitelně
příprava zimních turnajů, kterých se
přípravky a mládežnické týmy pravidelně účastní, nedává smysl.
Mládež v eskáčku, stejně jako všichni
ostatní amatérští sportovci, jsou na
tom úplně stejně. Úvahy v tom smyslu, jestli je situace, kterou si v tomto
roce prošli, neodradí od svého sportu, jsou pouze spekulativní. „Naopak
u hodně hráčů pozoruji velký zájem
o trénink v rámci daných možností, volají mi brankáři, které trénuji,
s dotazy, jak co nejlépe využít aspoň
individuálních tréninkových metod.
Takže si myslím, že hodně kluků bude
naopak nažhavených na fotbal, až nastane opět normální situace,“ nemá
bývalý gólman obavy o ochabnutí zájmu o nejrozšířenější kolektivní sport
mezi mladou generací.
Život opět prokázal, že platí okřídlené pravidlo, že vše špatné může být
i k něčemu dobré. „Naše generace si
přece jen leccos v mládí prožila, byli
jsme svědky několika historických
přelomů. Na druhou stranu o té
současné generaci lze s trochou nadsázky říci, že si žije jako v pohádce.
Pandemie koronaviru mladým ukázala, že se ve světě dějí věci nezávislé
na jejich vůli, které je potřeba akceptovat a nějakým způsobem se s nimi
vypořádat. Věřím tomu, že spousta
kluků a děvčat, s nimiž fotbalově
pracujeme, si z těchto nelehkých
časů odnese něco i ve svém nitru,“
zakončil přesahem ze sportu do každodenního praktického života Petar
Aleksijević.
(tok)
PROSTĚJOV Přes všechny peripetie s koronavirovou epidemií
zaznamenal klub 1.SK Prostějov
jednu z nejvydařenějších sezón
ve své novodobé historii. Dvacet bodů sice není o tolik víc než
v předchozích letech, je ale potřeba vzít v úvahu, že normálně se na
podzim odehrálo plných šestnáct
utkání, tentokrát na tento bodový
zisk stačil pouze tucet zápasů. A to
je něco úplně jiného.
Prvotní hodnocení právě uplynulé
sezóny obstaral po posledním zápase s Třincem aktuální kapitán týmu,
brankář Filip Mucha. „V Prostějově
proběhla velká obměna kádru, odešla
spousta zkušených hráčů. Myslím si,
že ne úplně všichni mladému týmu
věřili, že si to tak úplně sedne. Podařilo se to víc, než jsme všichni čekali.
Asi bychom před sezónou těžko věřili někomu, kdo by tvrdil, že budeme
na pátém místě, ale je to zasloužené.
Počínaje trenérem, který nás hodně
zvedl, po kluky, kteří makají,“ shrnul

výchozí situaci i viditelný progres
gólman, který byl tentokrát pro trenéra volbou číslo 1 a odchytal deset
z dvanácti zápasů.
Jak vzápětí připomněl, šlo o nejpovedenější sezónu, co Prostějov za
poslední dobu pamatuje. Po ní čeká
hráče po zbytek prosince zasloužený
odpočinek, při němž se ale budou
muset udržovat v kondici, po Novém
roce je nic lehkého nečeká. „Zimní
přípravu moc hráčů nemusí, trenér
nám už naznačil, že bude náročnější.
Startujeme hned 4. ledna a jediné co
víme, že to bude dřina. Když jsme si
tento ročník tak dobře rozjeli, byla by
škoda to na jaře nezúročit. Musíme
se dobře připravit, protože na jaře se
na nás jistě každý tým nachystá jinak,
budou o nás vědět, takže to bude těžší a těžší,“ prozradil něco z nastávajícího programu Filip Mucha.
Podrobné shrnutí podzimní
sezóny přinese Večerník hned
v následujícím čísle v pondělí
14. prosince.
(tok)

se vydařila

2:2
(2:2)

ruce nad hlavu. Hostům se vyplatilo vysoké napadání, které donutilo
domácí zadáky k chybě, Píchal si to
zprava namířil k brance a přízemní
křížnou střelou překonal brankáře
Veselého – 0:1!
Nadšení Hanáků ale mělo brzy vyprchat. Vyrovnání přišlo o dvě minuty později po standardní situaci.
Hlavičku po rohovém kopu vyboxoval Mucha před sebe a Kučera

SK LIS
1.SK PV

z hranice šestnáctky střelou k tyči
vyrovnal – 1:1.
A to zdaleka nebylo všechno! Už za
další tři minuty Mucha v šestnáctce
fauloval exprostějovského Tomáše
Machálka a Málek se z penaltového
puntíku nemýlil, přízemní střela k tyči
znamenala vedení domácích 2:1. Prakticky z protiútoku Zikl trefil zprava centrovaný míč tak přesně, že skončil pod
břevnem Veselého branky – 2:2.
To bylo na dlouhou dobu všechno.
V polovině prvního dějství využil
Krška propadeného balónu k ostré
střele z voleje, kterou ovšem Mucha
vykopl. Oba týmy si vytvořily něko-

lik standardních situací, nic z nich Muchu, Kopřivova střela se nevešla vala také solidní série eskáčka. (tok)
ovšem vytěžit nedokázaly.
mezi tři tyče. Líšeň si tak uchovala
Statistiky z utkání najdete
Ve druhém poločase létaly do pro- domácí neporazitelnost, pokračona straně 22
stějovské šestnáctky centry od produktivního Paška, jeho spoluhráči
Pozápasové hodnocení trenérù
jej ovšem při dobré obranné práci
Milan VALACHOVIÈ - SK Líšeò 2019:
Hanáků či vlastní nepřesnosti nedokázali přetavit v další sukces. Na „V kabině jsme si řekli, že musíme dát pozor na začátek utkání. Přesto dostaneme za pár
druhé straně se podobně vedlo Pí- vteřin gól. Chtěl jsem, aby hráči hráli jednoduše, ale oba obdržené góly padly ze zpětných
přihrávek. Na takovém trávníku se mělo hrát jednoduše. Mám také výhrady v některých
chalovi. Větší šance přišly až v závě- částech zápasu k organizaci naší hry. Ale bod s pokorou beru. V závěru měli hosté několik
rečných minutách. Dvanáct minut nebezpečných šancí.“
před koncem utekl Zikl, stačil ještě
Pavel ŠUSTR - 1.SK Prostìjov:
přihrát do parádní pozice Matouš- „Začátek byl zbytečně hektický. K tomu přispěl i neregulérní zmrzlý trávník. Snad na
kovi, ten ovšem líšeňskou branku polovině hřiště to nejspíš klouzalo. Přesto se na něm hrálo na úroveň druhé ligy kvalitní
přestřelil. Pět minut před koncem utkání. K bodu není třeba gratulovat, chci s mužstvem vždy vítězit. Zápas měl svůj náboj
nízký Paškův centr málem překvapil až do konce.“

yy Po zápase s Třincem jste nebyl
spokojený s remízou. Nedá se to ale
brát i tak, že se soupeř v poslední
době hodně zlepšil a výsledek tak
úplně špatný není?
„Ne, neberu. Beru to jen z té naší
stránky. Hlavně vždy přemýšlím, jak
jsme schopní hrát, co už umíme, co
už jsme zvládli. Z toho důvodu nejsem a nemůžu být spokojený, protože
jsme nepředvedli to, co se nám dařilo
v předchozích zápasech.“
yy Přesto se ale zdá, že jedna věc
je rozhodně oproti začátku sezóny
lepší, a sice střílení branek. Souhlasíte?
„Musím říct, že se postupně rozjíždíme. (pousměje se) Snažíme se dostat

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

co nejvíc hráčů do zakončení. Pracujeme na tom, abychom všechny akce
zakončovali – když ne brankou, tak
alespoň střelou, nebo centrem. Takže,
ano, gólů dáváme rozhodně víc. Ale
myslím si, že i v tomhle ohledu máme
ještě spoustu prostoru na zlepšení.“
yy Když se vrátíme kousek dál, byl
pro vás zápas s Líšní o nervy? Protože ten začátek byl hodně hektický…
„To ani ne. Já už jsem říkal, že terén
v zápase byl takový, jaký byl. Podle mě
byl nezpůsobilý. V každé situaci balón
reagoval jinak a také hráči byli nuceni
se pohybovat jinak. Ale musím zase
říct, že oba týmy předvedly na druhou
ligu, podle mě, kvalitní fotbal. A že
to bylo po deseti minutách 2:2? No
dobře, ale aspoň se něco dělo, aspoň
jsme tam jen nekoukali a nečekali, až
se něco rozjede. Ne, byl to rovnou od
začátku otevřený zápas. Tak, jak by to
v této soutěži mělo být.“
yy Takže pro diváky super, ale pro
trenéry trochu horší…
„Proč? Záleží na tom, co který kouč

od utkání očekává. Jestli nechce dostávat góly a chce je jen dávat, tak to pro
něj může být trochu hektické. Ale jak
říkám, my jsme branku dali, pak jsme
si nechali dvě naopak vstřelit po standardních situacích. Měli jsme penaltu,
což úplně nechceme, ale zase jsme
to hned otočili, to bylo dobře. Takže aspoň to bylo v té zimě záživné.“
(úsměv)
yy Omale se nedávno nechal vyloučit za v podstatě protesty proti
výroku rozhodčího, nyní měl podobný problém Tomáš Čepa. Co
na červenou kartu jeho směrem
říkáte?
„Co se týká Omaleho, tak jsem přesvědčen o tom, že ta první žlutá karta,
kterou dostal v Hradci, byla malinko
přísná. Protože on vyhrál čistě souboj
a rozhodčí pískl faul. Samozřejmě záleží, jak rozhodčí komentář posuzuje.
Ale takových je během zápasu mnohem víc. Tím nechci říct, že by mu
ten rozhodčí neměl dávat žlutou. Jen
to, že při trendu, který tady je, to bylo

PROSTĚJOV Konec, hotovo. Prostějovští druholigoví fotbalisté mají za sebou podzimní část
F:NL. Ta skončila mnohem později než obvykle, a to až na Mikuláše. Důvod je jasný, koronavirová opatření. Kromě vzteku ale také poskytla týmům čas na to, aby se trochu zkonsolidovaly,
zejména však trenérům na taktizování. Zdá se, že v tomhle směru Prostějov patří k těm celkům,
které vynucené pauzy bezezbytku využily. Posuďte sami, ze sedmi utkání po návratu na hřiště
Prostějov v šesti bodoval.

malinko přísné rozhodnutí. A že pak
v zápalu boje dostal druhou žlutou
za faul, mu těžko vyčítat. Co se týká
realizačního týmu, tak to máme nastavené, abychom nevytvářeli zbytečně
negativní tlak vůči rozhodčím ani vůči
hráčům. V sobotu ale prostě jeden
z nás trochu neudržel nervy. Tam to
bylo v situaci, kdy nebyl odpískán,
nebo bylo otočeno odpískání faulu
a prostě neudržel emoce. Samozřejmě
dle disciplinárního řádu klubu bude
odměněn... Emoce k fotbalu patří, ale
zbytečné vulgarity by se u něj objevovat neměly.“
yy Zápasem jste zakončili podzim,
jak byste ho zhodnotil?
„Na začátku sezóny bylo jasně dané,
že nastupujeme s úplně jiným týmem
a s mladými kluky. V první fázi jsme
chtěli tým zejména stabilizovat, aby
dokázal podávat trvale kvalitní výkony. A samozřejmě co nejdříve hrát
výsledkově tak, abychom byli někde
nahoře. Takže obecně, z tohoto pohledu panuje určitá spokojenost, i z mé
strany. Na druhou stranu ale mám cíle
ještě vyšší. A snažím se to přenést i na
hráče. Tedy zlepšovat neustále výkonnost hráčů. Teď jsme si to nějak nastavili, uhráli jsme nějaké výsledky. Ale to
jaro zase bude trošičku jiné. A hráčům
jsem to řekl hned po zápase s Třin-

(QVQ,QUGH2QRGNMC

cem, že před sebou nyní máme daleko hráči hrají první ligu, ne druhou. To je
těžší úkol, než jsme měli na podzim. potřeba si uvědomit.“
Protože teď si na nás bude každý dávat
pozor. Už to není takový ten Prostějov
někde vzadu, týmy už proti nám budou hrát jinak. A my se na to musíme
připravit, abychom zápasy zvládali,
protože my chceme obecně dál vyhrávat a být úspěšní. Ale k otázce.
Částečná spokojenost je, ale stále je
tam spousta věcí, které lze upravovat, pracovat na nich. Já bych chtěl,
aby si hráči uvědomovali, že jsou ve
druhé lize, a když na sobě nebudou
pracovat, tak se do první ligy nedostanou. A jen top

Trenér prostějovských fotbalistů Pavel Šustr vyjadřuje po podzimu spokojenost

„DivokýzápassLíšní?Aspoňtopřitéziměbylozáživné!“

BRNO-LÍŠEŇ,
PROSTĚJOV
Předposlední podzimní dějství
FORTUNA:NÁRODNÍ
LIGY
svedlo proti sobě tradiční soupeře, kteří se dobře znají už z třetiligových trávníků. Utkání mělo
poměrně nezvyklý průběh, kdy
vše podstatné se odehrálo v úvodní desetiminutovce. Oba rivalové
se vystřídali ve vedení, ale soupeř vždy rychle srovnal. V dresu
eskáčka se po dvaceti sekundách
hry trefil Píchal, na konečných
2:2 vyrovnával Zikl.
Ještě ani pořádně nedozněl úvodní
hvizd sudího, když eskáčko zvedalo

DesetiminutovásmršťrozhodlavLíšniodělběbodů

startuje hned v pondělí 4. ledna.
Následující 13. kolo je plánováno
na první březnový víkend, konkrétně 6. března. V rámci něj pocestuje prostějovské eskáčko až do
dalekého Varnsdorfu. Teprve tehdy
bude definitivně uzavřena první
polovina současné porce druholigových utkání.

Jelikož ještě do předminulého čtvrtku bylo možné shromáždění maximálně dvou lidí, nebyla jiná možnost
než trénovat individuálně. „Trenéři
byli s kluky v kontaktu přes různé sociální platformy, kam vkládají například instruktážní videa a pokyny, co
mají hráči v daném časovém období
provádět. Stejným způsobem lze získat základní zpětnou vazbu, i když to
samozřejmě není tak dokonalé, jako
mají profesionální ligové týmy. Tam
mají hráči k dispozici speciální pásy,

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV Mnoho možností aktuální situace trenérům mládežnických týmů nedala. Tréninky totiž
ještě donedávna nesměly probíhat
ani v těch nejmenších skupinkách.
„Kdyby bylo možné vytvořit skupinky aspoň po šesti hráčích, už bychom s tím mohli pracovat. Takto
můžeme pouze na dálku ordinovat
individuální tréninky,“ posteskl si
bývalý obránce eskáčka a trenér
žákovské kategorie do čtrnácti let
Aleš Rus. Nyní už je situace mírně
lepší, trénovat se dá, avšak za přísných opatření včetně nošení roušek...

(VN¿êNR]DK¿MLOR]LPQËSDX]X

HRÁČVEČERNÍKU ZÁVĚR SEZÓNY: DVA ZÁPASY, ČTYŘI GÓLY A DVA BODY 7UHQÇĆLVHVQDæËXGUæHWPO¿GHæ
Fotbalisté Prostějova přezimují na pátém místě!
Podzimní
sezóna
YSRK\EXDFK\VWDMË]LPQËSĆËSUDYX
Sportovní ředitel 1.SK Prostějov Dříve se daly poskládat v jednom klubu tři
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fotbal extra - 8. díl
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22
19
17
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15
15
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14
13
13
13
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9

11 hráčů včetně Davida Trajera a Jaroslava Svozila (oba Pivín)
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6 – Tomáš Vojáček (Kovalovice), 5 –
Martin Bartoník a Jaroslav Svozil (oba
Pivín), Dominik Zavadil (Kovalovice), Lukáš Plch (Újezdec), Martin Koller (Troubky), Radek Vlasák, Ladislav Dvořák (oba
Jezernice)

lOXWÅNDUW\

10 – Martin Koller (Troubky), 9 – Jakub
Krčmář (Kovalovice), Marek Macháček
(Jezernice), Daniel Pasz (Tovačov), Jakub
Simon (Jezernice), 8 – Roman Klimek
(Želatovice), Viktor Král (Želatovice), Jan
Všianský (Klenovice na Hané), 7 – Filip Rybovič (Kovalovice), 6 – Dominik
Drmola (Otaslavice), Filip Karas (Horní
Moštěnice)
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Jan Všianský (Klenovice na Hané), Viktor Král (Želatovice), Filip Rybovič (Kovalovice), Marek Macháček (Jezernice).
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929 – Marek Fürst, Jan Ježek, Martin
Svozil, Pavel Valtr (všichni Pivín), 927
– Vít Švec, Dominik Zavadil (oba Kovalovice), 925 – Miroslav Janský, Radomír Pich
(oba Troubky), Martin Bednář (Horní
Moštěnice), Jakub Jemelka (Želatovice),
924 – Tomáš Rozehnal (Klenovice na
Hané), 922 – Dominik Drmola a Jakub
Chvojka (oba Otaslavice), 921 – Tomáš
Bouchalík (Újezdec), Martin Koller (Troubky), 918 – Tomáš Kazda, Martin Šlambor,
Patrik Zapletal (všichni Mostkovice)
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1 – Michal Hradil (Vrchoslavice), Daniel
Pasz (Tovačov), Jakub Simon (Jezernice)
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33:15
28:16
16:14
25:27
28:24
24:24
22:22
20:20
23:24
23:24
22:26
15:19
17:23
17:35

1. Kovalovice
2. Klenovice
7RYDþRY
4. Újezdec
5. Jezernice
6. Troubky
7. Otaslavice
äHODWRYLFHÄ%³
+RUQt0RãWČQLFH
10. Radslavice
11. Vrchoslavice
12. Mostkovice
ÒVWtÄ%³
14. Pivín
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6 5
 
4 3
4 2
5 3
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4 1
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1. Pivín
äHODWRYLFHÄ%³
3.Radslavice
4. Kovalovice
5. Vrchoslavice
6. Otaslavice
7. Mostkovice
8. Troubky
+RUQt0RãWČQLFH
7RYDþRY
11. Újezdec
ÒVWtÄ%³
13. Klenovice
14. Jezernice

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

/WåUVXQ
Sokol Kovalovice
)&äHODWRYLFHÄ%³
SK Radslavice
Sokol Pivín
Sokol Klenovice
6RNRO7RYDþRY
Sokol Otaslavice
Sokol Újezdec
FK Troubky
Sokol Jezernice
Sokol Vrchoslavice
6RNRO+RUQt0RãWČQLFH
Sokol Mostkovice
6RNROÒVWtÄ%³
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Podzim 2020

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 minimálně dvě strany věnované uplynulé půlsezóně. Na úvod jsme se věnovali obecně fotbalovému podzimu a jeho předčasnému konci, následně se podívali na
dění v krajském přeboru a záhy podrobili monitoring úspěšnému
působení Konice v I.A třídě Olomouckého KFS. V předcházejících číslech se Večerník zaměřil na dění ve skupině„B“, kde je hned pět celků
z Prostějovska a hodnocení tak bylo rozděleno na dvě části. Prvně
šly na řadu regionálně nejvýše postavené Čechovice a v závěsu za
nimi se skrývající Kostelec na Hané s Určicemi. Minule se dostalo
na zbývající duo Protivanov - Plumlov. Pokaždé nechybí pochopitelně tabulky, statistiky celé soutěže i jednotlivých týmů a redakční
komentář. A tedy ani dnes, kdy dostává prostor úvodní várka týmů
ze dvou skupin I.B třídy Olomouckého KFS. Ta další dostane prostor
v příštích prosincových číslech.
A to nebude všechno! Na soutěže OFS Prostějov, ženy i mládež následně dojde v příštím roce. Pohodlně se tedy usaďte a počtěte si
další ohlédnutí za fotbalovým podzimem!
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Jen o stupínek níže než Pivín skončily Klenovice na Hané. Jejich sezóna
2019/2020 byla opravdu mizerná,
tým se dlouho pohyboval v suterénu
tabulky. Zdá se ale, že v nyní přerušeném ročníku se Klenovičtí vracejí

.20(17´

ha bodů v začátcích sezóny. A třeba
také to, že snajpr Trajer tentokrát
nebyl tolik vidět. Alespoň ne střelecky.
V týmu se ale ukázali jiní. Třeba hráči
jako Ježek nebo Konupka, klasickou
oporou byl brankář Fürst. Je ale otázkou, zda by nebylo fajn popřemýšlet
ještě nad jedním, dvěma příchody
a trochu rozšířit kádr.

do formy. Výběr pod taktovkou trenéra Horáka odehrál velmi slušný
podzim, střílel branky, kombinoval,
ale taky ztrácel zbytečně body. Příkladem může být třeba nezvládnutá koncovka prvního poločasu
s Kovalovicemi a následná porážka.
Klenovice ale mají jednu velkou výhodu, oproti třeba Pivínu: relativně
široký tým. Ten je navíc už spolu poměrně dlouho, kostra zůstává stejná
a hráči působí sehraným dojmem.
Na obou celcích pak je vidět, že jim
nechybí sebevědomí.
Zdá se tak, že po roční pauze uvidíme klasický souboj o grál nejvý-

še postaveného regionálního celku
v této grupě mezi Pivínem a právě
Klenovicemi. Oba celky rozhodně
na špičku mají, jen je ovšem otáz-

„Kovalovice, ale i Radslavice... Bohužel jsme nedávali branky. Na druhou
stranu, když jsem to mužstvo viděl,
byla na něm síla vidět. Byli jsme totiž
schopni výsledek zvrátit i deset minut před koncem, takže mužstvo sílu
určitě má.“
yy Je velkou silou i to, že spolu
tým hraje dlouho? Tedy kromě
brankářů.
„To je pravda, kluci hrají spolu dlouho. S brankáři máme v posledních
sezónách poměrně velký problém.
Když už se nám ho letos na podzim
podařilo vyřešit, tak se nám Kuba
opět zranil a museli jsme to znovu
řešit. Sehnat gólmana je dnes velký
problém. Oslovili jsme tedy Rosťu
Horáka, který mile překvapil. Na to,
jak dlouho nechytal, se do toho dostal velmi rychle. A v některých zápanejlepší taktická věc, kterou jsem udělal, byla,
že jsem dal nejlepšího hráče na stopera. A my dostáváme nejvíc gólů.
Je to dost zvláštní, Rozehnal hraje
na stoperu výborně, nastavil tam takovou laťku, že by tam nikdo z týmu
lépe nezahrál. Na druhou stranu je
pravda, že gólů dostáváme hodně.
Ale chybí nám zase Rozehnal vepředu... A to úplně extrémně. Díval
jsem se na branky, střílíme jich dost,
opravdu hodně jich ale dostáváme,
a to po neuvěřitelných individuálních chybách.“

sech nás podržel. Kromě brankáře je skutečně tým už dlouho
pohromadě a je to znát na hřišti
i mimo něj. Kluci si rozumí.“
yy Tým však dostává spoustu
branek. Co za tím vidíte?
„Říkal jsem klukům
v šatně, že moje

yy Je někdo, koho byste za podzim
obzvlášť vyzdvihl?
„No… (dlouze se zamyslí) V některých zápasech se slušně uvedl Tomáš
Zbořil, který přišel z Mostkovic. Velmi
dobře se prezentuje Lukáš Zapletal.
Ostatní hráči hrají svůj standard nebo
mírný nadstandard. Martin Pytela je
výborný, když přijde, dá gól, ale nehraje každý zápas. Honza Všianský je
fotbalista, střelec, pro nás nepostradatelný. Na druhou stranu soupeři, když
vidí, kolik dává gólů, tak si ho pohlídají. A je to pro nás dost špatné, protože
málokdo ho dokáže nahradit.“

(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

Rozpačitý úvod, ale pak lepší a lepší
výsledky. Krátký fotbalový podzim zprvu nachystal Pivínu hodně
překážek k úspěchům. Tou hlavní
byl nízký počet vstřelených gólů.
U Pivína to sice zní neuvěřitelně,

/CTVKP 2QURÊwKN D[ UK Rą¾N RTQ VÚO NGRwÊ
produktivitu. 
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přesto se tento neduh stal u svěřenců trenéra Jaroslava Svozila staršího
realitou. Celek, který běžně mívá
jednu z nejlepších ofenziv, měl tentokrát se střílením branek problémy. Pro Večerník se nejen k tomuto
tématu rozhovořil záložník Martin
Pospíšil. Pětadvacetiletý hráč, jenž
nastupoval na středu zálohy a jako
podhrotový hráč patřil k těm nejvytěžovanějším v týmu.
Byl tak u toho, když Pivín na začátku
ztrácel zápasy a překvapivě se nacházel hluboko pod polovinou tabulky.
„To je pravda, začátek nebyl ideální.
Nakonec to ale vyšlo. Čekali jsme
samozřejmě před začátkem ročníku,
že budeme nahoře. Tak to i dopadlo,
takže myslím, že panuje spokojenost,“
usmívá se Martin Pospíšil, který kromě téměř 800 odehraných minut
nastřádal rovnou tři žluté karty. V kolonce branek ovšem svítí nula. „Co si
budeme povídat, čekal bych od sebe
víc. Podvědomí mi říká, že mám na
lepší herní příspěvek a chybí tomu
i statistiky, pomoci mužstvu gólem či
nahrávkou. Nehraju zkrátka tak, jak
bych měl dokázat hrát,“ je kritický ke
svým výkonům.
S trenérem Svozilem se shoduje, že
tým doplácí zejména na špatnou koncovku. Aby ne, i od střelců, jako jsou
Svozil, Valtr nebo Trajer, se prostě čekalo branek víc. Je tedy proměňování
šancí největší slabinou Pivína? „Ano,
s tím musím souhlasit. Tam je kámen
úrazu. Máme za zápas deset tutových

šancí, máme i tři čtyři nájezdy na gólmana a celkově dáme třeba jen dva
góly. Tohle nás velice sráží,“ povzdechl si Pospíšil nad produktivitou sebe
a spoluhráčů.
Těch je ovšem celkově málo, Pivín má
ze všech celků na Prostějovsku nejmenší počet hráčů aktivně zapojených
do zápasů. Výsledkem tak je, že hned
čtyři nechyběli na hřišti ani minutu.
Neškodí ale právě nečetnost kádru
také výkonům? „Určitě je to trochu na
škodu. Myslím si ale, že v této soutěži
je to všude stejné. Že trenéři kolikrát
nemají kam sáhnout,“ zůstává realistou Martin Pospíšil. A jeho hlavní přání? „Chci, aby se na jaře fotbal rozjel.
Už nám všem chybí,“ vzkazuje.

zkušený playmaker Pivína

„Věřím, že mám na víc,“ říká Martin Pospíšil,

yy Jak byste celkově zhodnotil
podzim? S pátým místem asi budete spokojení…
„Umístění je dobré, s tím samozřejmě spokojení jsme. Ale když se podíváte na tabulku, tak máme náskok
na předposledního jen tři body, takže
žádná sláva to zase není.“
yy Báli jste se, aby se neopakovala
předešlá nepovedená sezóna? Byl
tam o to větší tlak na tým?
„Určitě na začátku sezóny panovaly
obavy, abychom nezopakovali tu loňskou. Kluci si toho taky byli vědomi,
nechtěli to zažít podruhé. Do sezóny
jsme vstoupili celkem dobře, vyhráli
jsme v Ústí u Hranic. Pak jsme některé zápasy smolně prohráli, ale zase
tak špatní jsme nebyli...“
yy Na mysli máte třeba duel proti
Kovalovicím.

Útočný, líbivý fotbal. To je obvykle vizitka Klenovic na Hané.
A i letošek tomu v nedohrané podzimní části skupiny „A“ I.B třídy O kFS odpovídal. Tým střílel hodně branek, hodně jich ale
rovněž dostával. Když někdo přišel na utkání tohoto souboru,
mohl si být jistý, že nuda nehrozí a párkrát se na obou stranách
míč v síti zatřepe. Částečně i proto, že tým zažívá třaskavá derby
s Pivínem a v menším také s Otaslavicemi. S trenérem Klenovic
Vladimírem Horákem (na snímku) jsme však rozebrali hlavně
to, jak dosavadní boje celkově vnímal, co se podařilo, kdo překvapil. Dostali jsme se pak také k jednomu posunu, který týmu
pomohl – ač se to zatím ve statistikách plně neodrazilo...
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před sezónou posílilo, třeba Konupka nebo Ježek. Jak jste s nimi byl
spokojený?
„Lukáš Konupka byl zraněný. Jak
začal trénovat, šel výkonnostně nahoru. To se projevilo třeba v utkání
s Vrchoslavicemi. On se rozjížděl
pomalu. Kdežto Honza Ježků do
toho vlétl dobře a byl velice platným hráčem. Na svůj věk splnil
veškeré předpoklady, ba je dokonce
předčil.“
yy Tým měl ale problém se střílením gólů. To byl asi velký oříšek?
„Máte pravdu. V každém zápase jsme
si vypracovali spoustu brankových
příležitostí a měli jsme obrovský problém je proměňovat. Třeba v Troubkách to bylo vidět, jen Konupka šel
dvakrát sám na bránu. Vedli jsme, ale
bohužel to nedotáhli k vítězství. Celkově bylo proměňování šancí naší
velkou slabinou. Odráželo se to pak
i v psychice hráčů. Vše se ale také odvíjelo od tréninkové morálky, která
byla v uplynulém období slabší.“

jde o nejlepší umístění zdejšího
regionálního zástupce.
yy Jak byste zhodnotil
uplynulý podzim?
„Průměrně. Některá utkání nám vyšla, některá ne.
Se získanými body jsme
nakonec spokojení. A nakonec i s umístěním. Ohodnotil bych to tak na dvojku.“
yy Tým několik hráčů

yy Hodně třaskavé bylo tradičně
derby s Klenovicemi. Pivín ho prohrál, ale arbitři za svá pochybení
v zápase byli později potrestáni. Cítíte satisfakci?
„Mluvil jsem nejen s předsedou krajského svazu. Podle mě to byla prostě
nevhodná delegace rozhodčích. Už
předtím nám pískali utkání s Ústím,
i tehdy jejich výkon řešila disciplinárka. A stejně ho nám sem pošlou,
vždyť Peťa Vysloužil to sám pískal
a ví, jak jsou to divoké zápasy. Minule jsme měli dva vyloučené, teď taky.
Ano, byla tam naše neukázněnost, co
tomu ale předcházelo... Poslal jsem
po utkání video na svaz, nějaké naše
připomínky a stížnosti uznali, další
zase ne. Už to ale chci hodit za hlavu.
Mrzí mě, že takové zápasy, skvělé pro
lidi, takto ovlivní výkon rozhodčího.
Každý mě možná má za magora, ale
nic to nemění na tom, že to byl podle
mě účelově pískaný zápas. Pravda je,
že kdybychom ho psychicky vydrželi,
dopadl jinak.“

(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

yy Proč?
„Poslední rok, jak
začal koronavirus,
tak zájem upadal.
Každý by si měl
nyní hrábnout
do svého svědomí, zda skutečně
nemohl chodit
a pracovat na sobě
víc.“

Na hřišti je těžko k přehlédnutí.
S míčem si rád pohraje, jde do kličky nebo vymýšlí ještě lepší pozici.
A většinou uspěje. Tomáš Dadák
na hřišti ukazuje opakovaně svou
fotbalovou šikovnost, a i když
nepatří mezi pravidelné střelce
Klenovic na Hané, přesto je hodně vidět. Aby ne, je odchovancem
olomoucké Sigmy, později hrával
druhou a třetí ligu v 1. HFK Olomouc. V Klenovicích na Hané je
od roku 2017 a s týmem už v I.B
třídě O KFS prožil jak celkový triumf a možnost postoupit, tak složité boje o záchranu.
yy Jak hodnotíte fotbalový podzim
v Klenovicích?
„Spíše jsme hráli pohlednější fotbal,
než aby to bylo za tři body. Oproti
tomu předcházejícímu ročníku, kdy
jsme třeba nehráli tak pohlednou
a kombinační hru, jsme vyhrávali poměrně často, i když jsme třeba nebyli
lepším mužstvem. Tak ale takový je
zase fotbal, možná i proto ho hrajeme…“ (úsměv)
yy Vy jste na hřišti obvykle jedním
z takových hračičků. Budete se proto třeba víc snažit o přímočarost
a o zakončení?
„Tak já určitě, já musím. S balonem
mě to moc baví, občas, spíše ale hodně často ho přidržím, kličkou nebo
zajímavou přihrávkou se snažím pro

mužstvo získat vždy určitou výhodu.
Což samozřejmě ne vždy vyjde podle
představ a nějaká ztráta míče se objeví.
Už jsem to párkrát zaslechl od spoluhráčů i trenéra. Více přímočarosti by
se hodilo.“ (pousměje se)
yy A jaké jsou tedy ambice týmu?
Máte za sebou sezónu, kdy skončily Klenovice první, poté se naopak
umístily na chvostu tabulky. Nyní
jste pátí. Myslíte tedy znovu na
špičku?
„Máme mužstvo na to, abychom hráli
každý rok nahoře. Neříkám, že bychom měli soutěž pravidelně vyhrávat, ale zkušenosti i hráčská kvalita na
tuto soutěž v Klenovicích jsou, odpovídá tomu i zázemí, které máme. Žádné konkrétní cíle od vedení nejsou,
máme vždy jen odevzdat na hřišti
maximum, snažit se předvádět hezký
fotbal, ať si i diváci mají proč najít cestu na stadion.“
yy Kdyby se tedy naskytla možnost
postoupit, pro co byste hlasoval?
Pro setrvání nebo pro postup?
„Zdravotně už vyšší soutěž nezvládnu,
mám nějaké zdravotní komplikace,
kvůli kterým jsem v roce 2013 ukončil
profesionální kariéru, musel bych si
tedy vyhledat nový klub. Takže já bych
bohužel hlasoval proti. Nebo bych to
podpořil a musel přestoupit. (smích)
Něco takového. Ale vážně, pro mě je
tato soutěž ideální.“

máme dobrý pocit ze zápasu, že jsme
hráli dobře, že se dařilo, ale nevyhrálo
se. Takže nechal bych stejný systém.
A budeme věřit, že zápasy budeme
dotahovat, řekněme, do vítězného
konce.“
yy Je to pro vás třeba i uklidňující
právě ve srovnání se druhou či třetí
ligou, že v Klenovicích není nepřiměřený tlak?

„To je úplně něco jiného. Tady člověka nenapadne, že dostane pokutu za
špatný výkon nebo snížení platu dvacet
procent na dva měsíce. (smích) Je to už
jen pro radost. Máme tu skvělou partu, navíc teď přišli do mužstva i Ondra
a Martin Dostálovi, se kterými jsem
od malička vyrůstal a byl na hřišti snad
každý den. Což je fajn. Dobrá parta je
základ každého mužstva.“
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protože na něj
jsem hrál celou svou
kariéru, co jsem působil
ve druhé nebo ve třetí lize.
Takže hrát, aby nás fotbal
bavil, abychom se scházeli. I když je to kolikrát
nepříjemné, že

yy Když se ohlédnete za podzimními zápasy, co by si z nich Klenovice
měly vzít?
„Já bych hrál pořád stejně,
neměnil bych nic. Určitě bych nehrál jen
na výsledek,

Fotbalová hračička Tomáš Dadák si pochvalujeklenovickou partu
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Trenér: Jaroslav Svozil starší

Lukáš Petržela
Martin Pospíšil
Martin Sedlák
Martin Svozil
Radim Večeřa
Tomáš Vrba
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Během zápasu patří k nejemotivnějším lidem široko daleko. Zároveň se může pyšnit dlouhodobě velice solidními výsledky svého týmu.
Jaroslav Svozil (na snímku) patří
k nejstarším hlavním trenérům
v krajských soutěžích a dvaašedesátiletý lodivod Pivína prodává bohaté zkušenosti i letos, kdy jeho tým
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
po zkráceném podzimu I.B třídy
kou, zda by v případě skvělého jara okupuje solidní čtvrté místo skupibyly ochotné postoupit: Klenovice ny „A“. Což je sice trochu nižší příčuž tuto možnost v nedávné minulos- ka, než na jakou je ambiciózní tým
v posledních sezónách zvyklý, i tak
ti odmítly. A co Pivín?
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Velmi solidně. Tak zvládly fotbalový
podzim vesměs všechny týmy z Prostějovska, které hrají ve skupině „A“
I.B třídě Olomouckého KFS. Srdce
regionálního patriota musí zaplesat, vždyť hned tři z pěti celků „od
nás“ skončily v první polovině tabulky. A dva dokonce útočí na její čelo.
Dvojici nejúspěšnějších si nyní představíme blíže.
Začněme nejvýše postaveným Pivínem. Tomu náleží průběžná čtvrtá
příčka. Což je velmi dobré umístění,
nicméně pořád o chlup horší, než na
jaké jsme u Sokola zvyklí. Aby ne, tým
zprvu hodně prohrával a v mnohém
připomínal čechovické trápení o soutěž výše. A stejně tak se Pivín dokázal
z problémů aspoň částečně vyhrabat. Mrzet ho ale může ztráta mno-
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Marek Borovský
Martin Dostál
Martin Pytela
Jan Všianský
Tomáš Zbořil
Filip Pokorný
Trenér: Vladimír Horák

Tomáš Dadák
Ondřej Dostál
Erik Dreksler
Tomáš Grepl
Milan Holub
Josef Popelka
Adam Prášil
Martin Spálovský
Lukáš Zapletal

Martin César
Tomáš Cetkovský
Lukáš Frys
Marek Liška
Tomáš Rozehnal
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Večerníku dobře utkvěl v paměti zápas mezi Klenovicemi a Kovalovicemi. Favorit byl jasný, tým z Přerovska se tehdy i teď nacházel na prvním místě tabulky.
Klenovice jsou však ambiciózní cele, který se dokáže vytáhnout na jakéhokoliv
soupeře Předvedly to i tentokrát a v prvním poločase měly překvapivou a místy
až drtivou převahu. Co však dokázali hráči Klenovic zahodit, bylo však až
neuvěřitelné. Promarněný první poločas se nakonec ukázal jako rozhodující,
Kovalovice totiž v krátkém sledu daly dva góly do šatny a rozhodly.

/(.&(=352'8.7,9,7<

PODZIMU

KURIOZITA

Výběr je extrémně těžký. Máme zvolit třeba Jana Všianského, či jeho jmenovce Ježka z Pivína? Nebo třeba někoho z Mostkovic? Ne, nakonec jsme se
rozhodli pro Tomáše Hona z Otaslavic. V „Metlích“ se vylouplo hned několik
hráčů, z nichž se postupně stávají opory. A jedním z nich je právě i Tomáš Hon.
Záložník a útočník v jednom se opět slušně rozjel a dokázal dát čtyři branky,
což je v osmnácti letech velmi slušný počin. Co předvede na jaře?

720h+21

PODZIMU

HVĚZDA

Tento tip je jasný. Mostkovice mají za sebou nevydařený podzim. Ale pozor!
Zejména bodově. Tým totiž nepředváděl špatný herní projev, opakovaně
ho chválili za něj soupeři – a to bez ironie. Jenže smůla jako kdyby se od nich
nemohla dlouho odlepit. Ke konci podzimní části sezony už tým Ivo Kroupy
zabral, nýbrž stále má na soupeře v boji o záchranu ztrátu.

7-62.2/0267.29,&(

PODZIMU

SMOLAŘI

Sedmé místo se možná nezdá jako kdovíjaký triumf, z dlouhodobého hlediska
však jde rozhodně o posun. Předloňský nováček z Otaslavic už není v soutěži do
počtu, naopak. V nedohrané podzimní části „Metle“ potrápily dva celky z úplné špice, jeden z nich dokonce porazily. Týmu se průběžně daří sbírat body, jen
málokterý zápas zbytečně ztratí. A důležité je, že tým ve svém středu našel hned
několik schopných střelců. Pokud forma vydrží, mohou na jaře myslet ještě výš.

3LYËQVNÛWUHQÇU6YR]LOVHYUDFËNGHUE\
PŘEKVAPENÍ
3LYtQ]QRYXQDKRőH.OHQRYLFHçHKUDMtQDEUiQěQt „Každý
mě má možná za magora, PODZIMU
DOHGUçtVHY]iYěVX
ale bylo to účelově odpískané...“

b JAK DOPADLY BOJE NA ZELENÝCH TRÁVNÍCÍCH
e
n  2+/e'187Ì=$'26$9$'1Ì035ö%ħ+(06(=Ð1<
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VEČERNÍKU ZTRÁTA KAPITÁNA A DALŠÍ DVĚ PORÁŽKY
V těžké době je třeba sázet především na bojovnost

DAVID PEKÁREK

6

V zápase Olomoucka
s Hradcem Králové se dostalo na palubovku hned
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RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Dva zápasy
YSUÕEÈKXWÙGQH
Prostějov (lv) – V rychlém sledu
pokračuje v závěru roku Kooperativa NBL. Ve středu 9. prosince
hráči Olomoucka přivítají v 19.00
hodin v televizním utkání Brno,
v sobotu 12. prosince se představí
na nymburské palubovce. „Jde to
rychle za sebou, není moc času na
nějakou přípravu. Je to stejné pro
všechny. Brno jde výkonnostně
nahoru, čeká nás hodně kvalitní
protivník. Pokud máme mít šanci na úspěch, musí všichni podat
maximální výkon,“ je si vědom
trenér Hanáků Predrag Benáček.
„Na palubovku mistra pojedeme
s cílem předvést co nejlepší výkon
a se snahou být důstojným soupeřem,“ dodal kouč.

0ODGÉFLVLÔÉNDMÉ
RSR]RUQRVW
Prostějov (lv) – Při menším
počtu hotových hráčů dostávají
v sestavě BK Olomoucko stále
větší prostor mladí odchovanci
prostějovského basketbalu. V posledních zápasech naznačili, že
mají před sebou zajímavou budoucnost. Proti Hradci Králové
odehrál Adam Kouřil téměř neuvěřitelných sedmadvacet minut,
na palubovku se dostal jeho bratr
Erik, Jan Trávníček a Pavel Dohnal a dohromady zaznamenali
dvanáct bodů. „Ti kluci si své minuty zaslouží. Na tréninku pracují
skvěle, všechno mají před sebou,“
uvedl trenér BK Olomoucko
Predrag Benáček. Tři z pěti mladíků okusili i horkou půdu v Děčíně, kde se nejvíce dařilo Eriku
Klepačovi. „Dospělý basket se
kluci učí, k tomu patří i určitá
nevyrovnanost výkonů. Ale sbírají zkušenosti, které za čas jistě
přinesou ovoce,“ je přesvědčený
Benáček.

WLSSRGVWURPHêHN
předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

stále levněji
VWUDQD

opravdu dospělý basketbal. Pochopitelně více chybují. „Někdy jsou
to takové dorostenecké chyby, ale
s tím se nedá nic dělat. Kluci se
z toho nesmí položit. Prostě zatím
nemají potřebné zkušenosti. Až je
naberou, chyby zmizí,“ má pochopení pro odchovance z prostějovské mládežnické líhně Benáček.
Počet zkušených a prověřených
tahounů střední a starší generace je ovšem v přímé úměře k počtu ztracených zápasů. „V naší
Původní zpravodajství
situaci nikdo nesmí vypadnout
a k tomu potřebujeme, aby se všem
pro Večerník v konkrétním utkání dařilo. Když
Ladislav VALNÝ
se to nesejde, máme hned velký
problém. Třeba v Děčíně neměl
„Po odchodech Palyzy a Šantelje dobrý den Nemanja Bezbradica.
zůstal jediný cizinec a pouze čtyři Nešlo o body. Měl ale jediný dohotoví basketbalisté. To je prostě
složitá situace, ve které děláme, co
se dá. Budeme bojovat a doufat, že
se to otočí,“ nezdává se ani v těžké
době trenér hanáckého výběru
Predrag Benáček.
Velkou školou prochází mladí hráči.
Nastupují proti mnohem ostřílenějším sokům, zjišťují, jak vypadá

PROSTĚJOV Do stále složitější situace se dostávají basketbalisté BK Olomoucko. Po
desáté porážce v řadě jsou
v tabulce Kooperativa NBL
nadále poslední. Na nejbližší
soupeře, kterými jsou Svitavy
a Ostrava, ztrácí už dvě výhry
a situace začíná být kritická.
Ještěže se z probíhající sezóny
nesestupuje...

Jednoznačně nejlepší výkon podal během
svého dosavadního působení na Hané
v utkání proti Děčínu. Hned v několika případech překonal svá sezónní maxima. K šestadvaceti bodům přidal sedm doskoků, tři
v útoku. Získal devět faulů a při trestných
hodech měl devadesátiprocentní úspěšnost.
Trefil tři trojky ze šesti pokusů a jeho koeficient užitečnosti se zastavil na čísle 27.

PAVEL
DOHNAL
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TOMÁŠ
MRÁZ

Foto: www.bkdecin.cz

skok, to prostě nestačí, když je to
náš nejlepší pivot,“ vnímá kouč
Olomoucka.
Vedení klubu se snaží kádr doplnit,
v rozehrané soutěži se ale nedají
očekávat zázraky ze dne na den. Je-

dinou reálnou variantou je angažování zahraniční posily a právě tímto
směrem se realizační tým rozhlíží.
V hledáčku je několik možností,
jasněji by mohlo být v průběhu několika dnů.

6HOKiQtYREUDQĨSRPRKORKRVWXMtFtP6RNRO÷P
BK OL
BK HK

79:98

PROSTĚJOV První utkání bez
Lukáše Palyzy hráči BK Olomoucko nezvládli. S Královskými
Sokoly z Hradce Králové prohráli
ve čtvrtek na palubovce prostějovského Sportcentra vysoko 79:98,
když v prvních třiceti minutách
za soupeřem výrazně zaostávali
hlavně v obraně.
Sokoli začali utkání 11. kola Kooperativy NBL odvážně a byli za svoji
aktivitu patřičně odměněni. Zaznamenali prvních osm bodů zápasu,
na které až za stavu 0:8 odpověděl

třemi body Váňa. Jeho koš s faulem
ale Hanáky nepovzbudil. V šesté
minutě poprvé prohrávali dvouciferným rozdílem (5:16), ani v dalším průběhu čtvrtiny se ke svému
soupeři nedokázali bodově přiblížit. Po chybách na obou polovinách
palubovky prohrávali po úvodní
části 11:25.
Olomoucko zaostávalo za Sokoly i ve druhé čtvrtině. Hlavně pod
košem hosté dominovali. Důležité
body dával především Lošonský
a Koloničný a jeho koš ve 13. minutě znamenal skóre 14:34 a další
oddechový čas domácích. Hanáci
hořeli v obraně a z toho pramenila
také jejich nervozita při zakončení.

Tomu také odpovídal stav 29:52 po úpravu skóre. Vysokou porážku se
Statistiky z utkání najdete
odehraných dvaceti minutách.
na straně 22
ale odvrátit nepodařilo.
(lv)
Hráči Hradce Králové nic nepodcenili ani na začátku třetí periody.
NA TISKOVCE...
Pokračovali ve vysokém tempu
a dobrých kombinacích a drželi si
3UHGUDJ%(1¤(.s%.2ORPRXFNR
dostatečný bodový odstup. Olo- „Není prakticky co hodnotit. Celou přestávku jsme pracovali na zlepšení hry
moucko postupně poslalo do hry pod vlastním košem a pak jsme třicet minut nebránili. Zlepšení přišlo až v povšechny talentované mladíky v sesta- slední čtvrtině, kdy už bylo o úspěchu Hradce rozhodnuto. Soupeři musím pově a bodů se dočkal Rytíř, Trávníček blahopřát, protože si úspěch zasloužil. Nás čeká ještě hodně práce. Pozitivem
nebo Adam Klepač. Na Sokoly to byly výkony našich mladých kluků. Odehráli dlouhé minuty a výkonem si je
zasloužili.“
ovšem nemohlo stačit a deset mi/XERPÉU3(7(5.$s+UDGHF.U½ORYÅ
nut před koncem byli hosté za stavu
„Pochopitelně jsem spokojený, máme třetí vítězství z venku a to je pro nás
79:53 kousek od úspěchu.
Až v poslední části se Hanákům po- důležité. Nastoupili jsme proti týmu, který má zvučné jméno, soupeře ale poznamenaly události z poslední doby, kdy jim odešel Lukáš Palyza. Přesto si
dařilo zvýšit obrátky pod vlastním úspěchu ceníme. Hráli jsme dobře, půjčovali si míč a dali jsme hodně snadných
košem a větší množství vydané ener- bodů. Po dlouhé pauze je to pro nás povzbuzení.“
gie se projevilo pod kosmetickou

Soupeři se střídali v těsném vedení
a obrany dominovaly nad útoky. Ani
jeden tým se nedokázal výrazně bodově odpoutat. Na začátku desáté minuty
Kroutil zařídil trojkou Děčínu vedení
19:16, toto manko však vzápětí otočil
jednou šestkou Erik Klepač a úspěšnou střelou z dálky Kouřil.
Ve vedení Olomoucko zůstalo do
13. minuty (24:23), následovala ale
úspěšná série Válečníků. Jeho střelci
dali devět bodů v řadě a dostali Hanáky pod tlak. Přes trojkovou odpověď
Bezbradici Šiška svým desátým bodem zajistil svému týmu poprvé dvouciferné vedení. Do poločasu se příliš
nezměnilo, přesto Olomoucko za

stavu 37:45 drželo s protivníkem krok. reálnou šanci na úspěch, byť v jednu
Statistiky z utkání a výsledkový
Na začátku druhého poločasu hosté chvíli snížili na rozdíl devíti bodů.
servis Kooperativy NBL najdete
svoji ztrátu mírně stáhli, vzápětí ovna straně 22
(lv)
šem doplatili na chyby v rozehrávce na
útočné polovině. Navíc se jim nedařilo
NA TISKOVCE...
bránit Žiklu při střelách z dálky a na
začátku 25. minuty prohrávali 43:57.
7RP½v*5(3/s%.$50(;'ÈÄÉQ
Basketbalisté Olomoucka se prali se „Samozřejmě že jsme cítili tíhu okamžiku a povinnost vyhrát. Jak soupeřův, tak
soupeřem, na jejich hře ale byla patrná náš tým na tom byly velmi podobně, protože oba nezvládly minulé zápasy. Klíčem
stále větší nervozita. Třikrát přišli o míč k úspěchu bylo to, že jsme udrželi jejich nejlepšího hráče Bezbradicu na pěti bodech. Za to zaslouží absolutorium Pavel Grunt, Jakub Houška i Martin Mach, jak se
kvůli krokům, což pomohlo Děčínu s tím dokázali popasovat. Bezbradica nás totiž v Olomoucku vlastně porazil sám.“
k vedení 66:56 po třiceti minutách.
3UHGUDJ%(1¤(.s%.2ORPRXFNR
Do poslední fáze duelu už nemohl „Samozřejmě že jsme cítili tíhu okamžiku a povinnost vyhrát. Jak soupeřův, tak
zasáhnout vyfaulovaný Váňa. Hráč náš tým na tom byly velmi podobně, protože oba nezvládly minulé zápasy. Klíčem
Olomoucka pak už pouze z lavičky k úspěchu bylo to, že jsme udrželi jejich nejlepšího hráče Bezbradicu na pěti bosledoval, jak jeho tým prohrál úvodní dech. Za to zaslouží absolutorium Pavel Grunt, Jakub Houška i Martin Mach, jak se
sekvenci čtvrté periody 0:7 a ztratil s tím dokázali popasovat. Bezbradica nás totiž v Olomoucku vlastně porazil sám.“

&2=$=1÷/2
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87:73

DĚČÍN Dva krátké nepovedené
úseky rozhodly o v pořadí desáté
porážce basketbalistů BK Olomoucko v řadě. V Děčíně, kde se
uplynulou sobotu hrál zápas 12.
kola Kooperativy NBL, ve třetí čtvrtině dovolili Válečníkům zaznamenat devět bodů v řadě, v té závěrečné pak sedm a pomohli domácím
k výhře 87:73.
Po delší době sestava Olomoucka
neprospala začátek střetnutí a tomu
odpovídal průběh zahajovací čtvrtiny.

&2=$=1÷/2
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PROSTĚJOV Na první příčku v ligové tabulce se jediným podpisem dostal Lukáš Palyza (na snímku), dnes již bývalá opora
BK Olomoucko. Po přesunu do Nymburka bude hrát evropskou Ligu mistrů, přesto se s hanáckým klubem neloučil lehce.
„Bylo to pro mě jedno z nejlepších angažmá,“ loučil se kapitán.

EXKLUZIVNÍ

rozhovor
pro Večerník
Ladislav VALNÝ
yy Při nabídce odejít z posledního týmu ligy do prvního nebylo
o čem přemýšlet, že?
„Spousta lidí se na to bude přesně
tak dívat. Že to ten Palyza vyhrál.
Ale já to tak nevnímám. V Olomoucku jsem strávil dva a půl roku

a bylo to krásné období. Dostal
jsem vůdčí roli, volnost, roli kapitána. Pro můj rozvoj to bylo skvělé.
Budu mít báječné vzpomínky. Nejlepší na předminulou sezónu, kdy
jsme s Javonte Douglasem nebo Petrem Bohačíkem trápili našlapaný
Nymburk. Klubu přeji, ať současné
složitější období zvládne a odrazí se
zase zpět do horních pater.“
yy Olomoucko se po velké obměně kádru trápí. Může se to
zlepšit?

„V týmu je hodně mladých kluků,
jediný cizinec. Filozofie klubu se
trošku změnila a to je na sestavě
znát. Přesto věřím, že se hráči přes
menší zkušenosti zvednou a v tabulce pod sebe nějaké soupeře dostanou. Přál bych jim to.“
yy Jednání o přestupu bylo hodně rychlé. Bylo i korektní?
„Absolutně. Komunikace byla
vstřícná a plná vzájemného respektu. Platilo to celou dobu mého
angažmá. I za to chci ještě jednou
poděkovat Miroslavu Černoškovi
a Petru Chytilovi. Přímo do chodu klubu nezasahují, ale bez nich
bychom nemohli hrát ligu na takové úrovni jako v předchozích
sezonách. Škoda že koronavirus

s tím takto zamíchal, věřím, že se
to obrátí.“
yyCo čekáte od nymburské štace?
„Je to pochopitelně velká výzva.
Klub hraje evropské poháry, v kádru má špičkové zahraniční hráče
a naše nejlepší basketbalisty, skvělého trenéra, který byl vyhlášený
nejlepším koučem Ligy mistrů. Už jsem za Nymburk
jednou hrál a vím,
jak je těžké získat si
v týmu svoji pozici.
Všichni hráči jsou

pod tlakem, každá
chybička znamená
střídání. Budu se
snažit, abych co
nejlépe obstál.“

(QVQ4CFGM8¾ÿC
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A kdy bude pokračovat mužská
extraliga družstev?
PROSTĚJOV První rohovnickou akcí uskutečněnou v Česku po druhé vlně koronaviru bude mistrovství republiky mužů a žen 2020, jež proběhne od středy 9. do soboty 12. prosince v České Lípě.
Za oddíl BC DTJ Prostějov budou na severu Čech bojovat dva boxeři a jedna boxerka.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Jako medailové želízko v ohni nastoupí Pavel Ján ve váze do 91 kilogramů. Obhajuje stříbro z loňska
a ve své kategorii patří za poslední
roky k nejlepším tuzemským borcům. S ambicemi na zisk cenného
kovu pocestuje na národní šampionát dospělých rovněž Michaela
Brančíková (váha do 69 nebo 75
kg), která v mládežnických kategoriích sbírala i mistrovské tituly. Definitivně rozhodnuto ještě
není o startu Pavla Zajíce, jenž by

podle aktuální situace vybíral mezi
vahou do 91 či nad 91 kilogramů.
„Pavel určitě bude chtít postoupit do
finále, kam se v minulých letech opakovaně dostal. Stejně vysoko myslí
taky Míša, ta však z taktických důvodů asi přejde ze své obvyklé váhy
o jednu kategorii výš, aby se vyhnula
favorizované reprezentantce Schmoranzové. Pavlova účast na MČR se
vyjasní až v posledních dnech před
turnajem,“ řekl Večerníku šéftrenér
BC DTJ Petr Novotný.
Z uskutečnění přeboru v nadcházejícím termínu ale osobně není příliš
nadšený. „Poslední dva měsíce všichni trénovali někde doma ve sklepě,
případně běhali venku nebo třeba
nedělali skoro nic, někteří vůbec.
A jít po takhle složitém období z hlediska přípravy přímo na republiku?
Nevím, jestli je to moc rozumné ře-

šení. Jak po stránce výkonů, celkové
úrovně šampionátu, tak s ohledem
na zdraví účastníků,“ upozornil Novotný, někdejší špičkový rohovník.
Navíc každý, kdo v České Lípě
vstoupí do ringu či se bude pohybovat blízko něj, musí mít negativní
výsledek testu na covid-19 dělaný
bezprostředně před mistrovstvím.
„Peníze za testování si každý musí
uhradit sám s tím, že mu budou následně proplaceny. Což platí i pro
členy realizačních týmů. Sami aktéři
a aktérky aspoň mohou bojovat bez
roušek,“ konstatoval Novotný s odkazem na současné tahanice mezi
vládou ČR (potažmo Ministerstvem
zdravotnictví) a NSA o pravidlech
sportování široké veřejnosti.
Právě k hygienickým nařízením
platným pro příští dny a týdny se
váže případné pokračování extraligy

družstev mužů ČR 2020/21 (s účastí jednoho slovenského kolektivu).
Soutěž byla přerušena kvůli plošnému zákazu veškerého sportu před
polovinou října ve chvíli, kdy měla
za sebou jen nekompletní dvě kola.
Hanáci zatím porazili Plzeň 10:6
a podlehli v Děčíně 4:10. Co přijde

dál? „Z vedení České boxerské asociace mi telefonovali, že by bylo dobré
uspořádat ještě letos před Vánocemi
jedno extraligové utkání, konkrétně
o víkendu 19. až 20. prosince. Vzhledem ke stále nejasným i průběžně
se pořád měnícím vládním nařízením však takovému spěchu nejsem

zrovna nakloněný. Aby kluci museli
boxovat v rouškách, případně jsme
všichni museli platit drahé testy na
koronavirus, do toho se mi vůbec
nechce. Radši bych počkal, až bude
informačně jasněji, a teprve potom
plánoval pokračování sezóny,“ nadhodil Novotný.

PROSTĚJOV Kdysi bývaly časy,
kdy nadějní čeští boxeři vozili cenné
kovy z mládežnických šampionátů Evropy, někdy i světa. Je to však
už hodně dávno. Nyní rohovnický
sport tradičně patřící do olympijské rodiny prožívá návrat medailové radosti, když výpravy ČR dobyly
na dvou evropských mistrovstvích
dohromady pět blyštivých placek!
Celková super bilance je následující:
ME juniorů a juniorek v Budvě (Černá
7(1,608l,
Hora) – stříbro Claudie Tóthová a Erik
Mala
Suchý, bronz Veronika Zajícová. ME
Dvouhra – 1. kolo: .ROiĜ ± /DDVNRQHQ kadetů a kadetek v Sofii (Bulharsko) –
âYêFDUVNR 
stříbro David Polák, bronz Josef Slepčík.
Campeonato
Dvouhra – 1. kolo: .RSĜLYD ± *DEDãYLOL Nemalý podíl na této krásné sbírce
5XVNR    VNUHþ  NROR .RSĜLYD ± má i Prostějov, neboť dívčí mládež&DUEDOOHV%DHQD âSDQČOVNR  nickou reprezentaci České republiky

dal od letoška dohromady a trenérsky vede místní kouč oddílu BC
DTJ Martin Klíč. Navíc sběr medailí
mohl být ještě vydatnější i zásluhou
dvou talentovaných prostějovských
zástupců, které však rozhodčí doslova okradli o postup do semifinále, tím bronzovou jistotu! „Juniorka
Kristýna Václavíková z SK Prostějov
měla smůlu, že ve čtvrtfinále narazila
na domácí Černohorku. Ta byla jasně horší, přesto ji sudí nechali zvítězit. Stejně dopadl i kadet Filip Jílek
z BC DTJ Prostějov pouze s tím rozdílem, že v jeho případě byl domácí
soupeř Bulhar a Filipova převaha
ještě viditelnější. Bohužel box po téhle stránce často nebývá spravedlivý,
musíme se s tím vyrovnat. Jen mrzí,

že nekalé praktiky pronikají v takové
míře na mezinárodní scéně už i do
mládeže,“ posteskl si Martin Klíč.
Přesto má z vystoupení národních
výprav na obou kontinentálních
turnajích výborný pocit hlavně díky
výkonům, jež rohovnické naděje ČR
dokázaly předvádět. „Je pravda, že
kvůli covidu chyběla řada zemí včetně několika silných, co na mistrovství
normálně jezdí. Na druhou stranu
naši kluci a holky se ukázali ve velice
dobrém až výborném světle navzdory tomu, že podmínky k přípravě panovaly doma vinou přísných hygienických opatření extrémně složité. Že
se to takhle podařilo je hlavně zásluha
samotných boxerek i boxerů a jejich
klubových trenérů, přičemž jejich

práci se poslední dobou snažíme co
nejlépe zkoordinovat s reprezentačním působením. Všechno přitom je
především o třech věcech: o tvrdé
dřině, odbornosti a vzájemné komunikaci,“ zdůraznil Klíč.
Nejhorší z jeho pohledu by teď bylo
usnout na vavřínech. „Dosaženými
úspěchy se nesmíme uspokojit, naopak je potřeba dál naplno makat. Byť
podmínky k tomu s ohledem na covid
jsou stále komplikované. Přesto jsme
od čtvrtka 3. prosince znovu rozjeli
společnou přípravu v BC DTJ Prostějov a do konce kalendářního roku
2020 chci v naší boxárně uspořádat
ještě jedno soustředění dívčího nároďáku ČR,“ informoval Klíč na závěr.
(son)

0CPCFEJ¾\GLÊEÊOKUVTQXUVXÊTGRWDNKM[XDQZWUGEJ[UV¾KRTQUV÷LQXUM¾/KEJCGNC$TCPéÊMQX¾(vlevo). Foto: Marek Sonnevend

Poslední challengery
bez velkého úspìchu
CAMPEONATO, PROSTĚJOV
Závěrečné soutěžní duely rozhárané sezóny absolvovali prostějovští
tenisté TK Agrofert Vít Kopřiva
a Zdeněk Kolář. Ani jednomu se příliš nedařilo, jedno utkání vyhrál pouze Kopřiva, když porazil bývalého
hráče světové padesátky Teymuraze
Gabašviliho z Ruska.
V brazilském Campinas Kopřivovi
příliš nepřál, přesto se prezentoval kvalitními výkony. Proti Gabašvilimu byl
lepším hráčem a hodnotu úspěchu
nesnižuje ani skutečnost, že v samém
závěru soupeř zápas skrečoval. V dalším
kole byl nad síly prostějovského tenisty nejvýše nasazený Robert Carballes
Baena. Španělský tenista atakuje první
světovou stovku, i tak Kopřiva bojoval
a prohrál až ve třech setech. Klíčový

úspěch na returnu si připsal Carballes
Baena v jedenácté hře třetího setu. „Byla
to povedená šňůra,“ ohlédl se za turnaji
v Jižní Americe Kopřiva.
Kolář se s turnajovým kolotočem loučil v portugalské Male. Se Švýcarem
Henrim Laaksonenem (135.) prohrál
ve dvou setech 4:6, 3:6. V utkání prohrál
český tenista čtyřikrát servis. Ve druhé
sadě se mu sice povedlo srovnat z 1:3 na
3:3, ale další tři gemy prohrál.
(lv)

-MJ?JCMµIÁIDÜnÁ>C „Je to vítězství projektu Školní
CµU@IFµüNFÑ>CNJPOîÜÁ@SDNOPEÁ korfbal,“ raduje se Šnajdr
MĄUI½Q<MD<IOT <G@CG<QIÁ
E@HJ>DIJMHµGIîOM½IJQ<O
➢ ze strany 27

PROSTĚJOV Současné rozvolnění hygienických opatření, k němuž
v České republice došlo s účinností od 3. prosince, neřeší pro kolektivní sporty provozované ve vnitřních prostorech de facto nic. Tím
pádem ani házenkářští zástupci
našeho regionu zatím nehlásí okamžitý návrat ke společné přípravě.

Marek SONNEVEND
„Podle vyhlášených pravidel se částečné uvolnění týká jen individuálních sportovců, pokud mluvíme
o těch výkonnostních, amatérských
či mládežnických. Navíc trénovat
s rouškami a dvoumetrovými rozestupy bez vzájemných kontaktů mi
po pravdě připadá k ničemu. Zvlášť

jít do větší intenzity a být hodně zadýchaný s rouškou přes pusu i nos
reálně hrozí zdravotními následky,“
upozornil například hlavní kouč
druholigových házenkářů TJ Sokol
II Prostějov Tomáš Černíček.
Nejen podle jeho názoru nezbývá než
čekat na další a poněkud výraznější posun hygienických pravidel k lepšímu,
o čemž s Ministerstvem zdravotnictví
vyjednává Národní sportovní agentura. „Musíme spoléhat na to, že se situace s koronavirem nebude opětovně
zhoršovat, že se naopak zlepší. A vláda
opatření týkající se sportování ještě víc
rozvolní, aby i týmová odvětví mohla
normálně trénovat. Potom se dá uvažovat také o restartu soutěží,“ konstatoval Černíček pravdivě.

Na základě informací z videokonference Českého házenkářského svazu existují pro pokračování nižších soutěží včetně 2.
ligy mužů Jižní Morava 2020/21
tři základní varianty. „Ta nejoptimističtější je taková, že by hned
po Novém roce všichni zahájili
přípravu a po dvou tréninkových
týdnech by soutěže začaly o víkendu 16. a 17. ledna dohráváním
podzimní části tam, kde byla přerušena. Následně by na dohraný
podzim plynule navázala jarní fáze,
zápasy by byly na programu celou
dobu jen o víkendech. A nejzazší
termín ukončení sezóny je závěr
června,“ prozradil Černíček Večerníku.

Další dvě varianty jsou krizovější.
„Druhá spočívá v tom, že by se soutěž v polovině rozdělila na tři skupiny
o umístění, v nichž by se hrálo každý
s každým doma a venku, dohromady o něco méně utkání než normálně. Třetí verze je pak úplně nouzová
a počítá s tím, že by se uskutečnil jen
dohraný podzim, tím pádem by soutěže skončily ve své půlce. Jak nakonec
všechno bude, o tom rozhodne vývoj
covidové situace v ČR, související
případná omezení i nezbytné vyřešení mnoha dalších problematických
témat, o kterých se dosud moc nemluví. Například jak se všichni sportovci
chtějící hrát vejdou do mnohem menšího počtu termínů na přetížených
sportovištích,“ doplnil Černíček.

PROSTĚJOV Jak za fungováním
projektu Školní korfbal, tak za založením novopečeného subjektu
přitom stojí manažer Petr Šnajdr.
A právě aktiv ní hráč extraligového
týmu dospělých SK RG Prostějov,
reprezentant České republiky, mládežnický trenér a teď i předseda kosteleckého KCL Večerníku horkou
novinku přiblížil.
Oddílový zrod v městečku nedaleko
Prostějova popsal následovně. „Projekt
Školní korfbal bylo to jediné, co ještě
chybělo mé lásce ke korfbalu. Když
jsem na začátku roku 2019 – tehdy ještě
jako student – dostal nabídku stát se koordinátorem projektu v Olomouckém
kraji, dlouho jsem neváhal. Teď je podzim 2020 a vznikl nám tu klub, po kterém se sápu už od ledna. Zájem v Kostelci byl enormní a podmínky skvělé.
Přestože od zahájení přípravy v únoru
proběhly jen tři tréninkové jednotky
a pak nás zastavil covid-19, chuť v září
nabírat nové děti a znovu to odstartovat
byla velká. Trochu demotivační tedy je,
že znovu proběhly pouze dva tréninky
a korfbal jsme kvůli vládním nařízením
museli opět stopnout. Ale už se strašně

těšíme, až se to tady zase rozjede a odstartujeme na Hané první regionální
soutěž v juniorských kategoriích, kdy
proti sobě budou nastupovat celky Kostelce a Prostějova U9, U11 a U13. Moje
vize je celoplošná regionální soutěž, do
které bude během několika let zapojeno mnohem víc klubů než jen dva,
tak uvidíme. Projekt Školní korfbal by
měl určitě fungovat ve více regionech
než jen u nás, určitě by to pomohlo
i dalším současným klubům získat novou dětskou základnu. Konec konců
představte si, že vaše děti jezdí na zápasy
deset až dvacet kilometrů do vedlejšího
klubu a ne přes půl republiky,“ shrnul
Petr Šnajdr vizi, kterou se mu s pomocí
dalších daří na Prostějovsku postupně
naplňovat.
„Velké díky patří učitelskému sboru ZŠ
a MŠ Kostelec na Hané, speciálně paní
kantorce Kateřině Humeníkové za
podporu na prvním stupni a zapojení
se do korfbalového dění ve městě. Poděkovat chci také řediteli Oldřichu Bezdomnikovi za možnost projekt Školní
korfbal aplikovat na kostelecké škole,“
zdůraznil Šnajdr s výhledem, že rozvolněná hygienická opatření snad již brzy
umožní opětovně zahájit společnou
přípravu sportujících dětí.
(son)
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V Prostějově základní skupina, finále v Říčanech

PROSTĚJOV S výběry Přerova a Pardubic budou o postup do
finále extraligy smíšených družstev bojovat tenisté a tenistky
TK Agrofert Prostějov na poslední akci sezóny. Týmová soutěž
se bude hrát ve dvou skupinách od 12. do 14. prosince, finále
pak bude na programu 16. prosince. Prostějov bude hostit jednu grupu, ve druhé budou v Říčanech bojovat 1.ČLTK Praha, TK
Sparta Praha a RPM Oáza. Vítězové skupin si zahrají o titul.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Ladislav
VALNÝ
„Letos v extralize nastoupí pouze šest
týmů místo obvyklé osmičky, neboť již
v předstihu se totiž odhlásila Jihlava a TK
Severočeská. Díky tomu byla organizace
soutěže jednodušší, přesto se dlouho nevědělo, jestli se vůbec bude hrát. Dobře

to dopadlo, těšíme se na kvalitní zápasy,“
prohlásil ředitel extraligy smíšených
družstev Tomáš Ostarek.
Pořádání extraligových zápasů v letošním roce znamená pro hostitelské kluby
velkou zátěž. Musí být pochopitelně dodržována všechna platná zdravotní nařízení, bude probíhat testování.
„Na nařízení musel reagovat hotel, kde
hráči bydlí, i hala. V té se pochopitelně
netrénovalo, musela být zavřená. Musela
se připravit na ostré zápasy. Všechny ty
komplikace znamenají, že se stále ještě
nemůžeme plně soustředit na tenis. Snad

5RQTVQXEKDWFQWPCMQTQPCXKTWVTCVKVå¾FCLÊQUVGLPÆHKPCPéPÊQDPQU[O÷UVQCNGF¾FQURQTVWOÆP÷

to nebude mít vliv na úroveň extraligy,“
přeje si šéf prostějovské lavičky Jaroslav
Navrátil. „Je dobré položit si otázku –
jaký bude mít případný titul nejen cenu
sportovní, ale i to všechno, co to bude
stát, aby první extraligová dvouhra

.DSLW¿Q-DURVODY1DYU¿WLO

mohla začít. V žádném případě nechci
extraligu a její výsledky nějak snižovat,
ale opravdu žijeme ve složité koronavirové době a už jsme všichni poznali, že
se na mnohé věci musíme dívat jinak,“
dodal zkušený tenisový odborník.

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

TK Agrofert Prostějov do soutěže
vstoupí 12. prosince a rovnou v regionálním derby narazí na loňského
finalistu z Přerova. Po dni odpočinku
si domácí tenisté a tenistky zahrají s Pardubicemi. Hrát se tentokrát bude bez
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PROSTĚJOV Také v letošním roce
bude sestava TK Agrofert Prostějov
postavena na zástupcích mladé generace, což platí od roku 2018. Právě tehdy se klub rozhodl, že nebude
angažovat velké zahraniční hvězdy a
dá šanci nadějným hráčům z domácí
líhně. „V tom budeme pokračovat a
přitom se pokusíme bojovat o co nejlepší umístnění,“ říká kapitán prostějovského družstva Jaroslav Navrátil.

Ladislav VALNÝ
yy Od rozhodnutí mít na soupisce
vesměs mladé české hráče čekáte
na titul. Neuvažovali jste přece jen
o nějakém posílení před letošním
ročníkem extraligy?
„Nechci dopředu říkat, že se vzdáváme, že nebudeme bojovat o co nejlepší
umístění, ale sázka na mladé je určitě
jedinou cestou z pohledu budoucnosti. Věřím, že za pár sezón si budeme
připomínat sezónu 2018 jako dobu,
kdy jsme položili základ k příštím
prostějovským extraligovým titulům.
Proto jsme o zahraničních tenistech
neuvažovali.“
yy Tým tedy bude připomínat sestavu z letních soutěží Českého tenisového svazu?

„To je pravda, bude to prakticky stejný tým, který uspěl v TOP liga Českého tenisového svazu, v projektu
ČTS Barvy pro budoucnost. V této
soutěži jsme byli týmem, který držel
pohromadě. Už dlouho jsem nezažil
tak vstřícnou týmovou atmosféru.
V extralize to bude jistě stejné.“
yy Takže nebyl problém zaplnit
soupisku?
„V Prostějově máme hodně výborných hráčů, dát dohromady soupisku
bylo proto snadné. Navíc v našem
klubu vnímáme poctu reprezentovat
jako čest, sázíme na dobré, téměř rodinné vztahy. Děti hrají tyto soutěže
odmalička, vzájemně si fandí, podporují se při jednotlivých zápasech.
Baví je to. A přirozeně mají chuť hrát
za svůj klub i v dalších věkových kategoriích.“
yy Tipnete si, jak družstvo obstojí
v extraligové konkurenci?
„V létě bylo na našem týmu v TOP lize
ČTS vidět, jak moc nám šlo o nejlepší výsledek. Podařilo se nám soutěž
vyhrát, přestože jsme nepatřili mezi
favority. Neříkám, že se to podaří zopakovat, ale všichni hráči i hráčky udělají maximum, abychom dosáhli na co
nejlepší umístění.“
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Před rokem chyběl k postupu jediný bod
PROSTĚJOV V loňském roce po
dlouhé době chyběli hráči TK Agrofert Prostějov ve finále extraligy
smíšených družstev. V semifinálové skupině nejdříve porazili Říčany
po velkém boji 5:4, pak ale stejným
poměrem prohráli s Přerovem,
když o vítězi rozhodovala až poslední čtyřhra.
V klíčovém souboji prohrál pár Kolář,
Svrčina s polsko-německou dvojicí
Majchrzak, Puetz 4:6, 6:3, 2:10. „Finalistu určil až super tie-break závě-

rečného setu. Vyrovnanější to být
nemohlo,“ zavzpomínal kapitán Prostějova Jaroslav Navrátil.
Na konci minulého roku v průběhu
rozhodujícího zápasu reprezentanti
TK Agrofert dokázali dvakrát vyrovnat dvoubodovou ztrátu – z 0:2 na
2:2 a z 2:4 na 4:4. Ani to na finále nestačilo. „Měli jsme i smůlu, protože
Jirka Veselý musel své utkání vzdát
kvůli svalovému zranění. Třeba letos
budeme mít více štěstí,“ poznamenal
Navrátil.

Dva otazníky v hanácké sestavě
PROSTĚJOV S českou mužskou
jedničkou Jiřím Veselým nebo žebříčkovým skokanem roku Jiřím Lehečkou půjdou do extraligy tenisový
výběr Prostějova. Také letos dostanou prostor hráči a hráčky, kteří jsou
výrazně spojeni s TK Agrofert, a
pokud to podmínky dovolí, mají své
domácí kurty právě na Hané.
„Budeme pokračovat v tom, co už jsme
začali před dvěma lety. Do extraligy jdeme jen s vlastními hráči, bez posil. Hrát
budou Jirkové Veselý a Lehečka, Vít
Kopřiva, David Poljak a Vitalij Saško,

otázka visí nad startem Zdeňka Koláře.
V ženské části soupisky budou sestry
Fruhvirtovy a možná Barbora Krejčíková, která by měla být ženskou jedničkou,“ vypočítal hlavní tahouny družstva
šéftrenér prostějovského klubu Jaroslav
Navrátil.
Krejčíková se na příští sezónu připravuje v Dubaji, a když se včas vrátí, nastoupí. „I ona dobře ví, že je v této době
potřeba odehrát co nejvíce zápasů a
extraliga tuhle možnost nabízí,“ řekl
Navrátil na adresu tenistky, která má za
sebou výsledkově nejlepší rok kariéry.

Tenisté a tenistky

20120411860

ukázali klubové srdce
PROSTĚJOV Na letní měsíce,
v nichž dominovali šestidílné týmové soutěži, si můžou v průběhu
extraligy smíšených družstev zavzpomínat tenisté prostějovského
TK Agrofert. Téměř v totožné sestavě se pokusí zaskočit papírově
silnější soupeře a promluvit do
boje o domácí titul.
„Naši tenisté a tenistky zaslouží absolutorium a opět budou startovat
za klub, ze kterého ve většině případů vyrazili do seniorského tenisu.
Mají k našemu klubu vztah, chtějí za
něj hrát a to nás těší,“ cení si přístupu

hráčů ředitelka prostějovských tenisových projektů Petra Černošková.
V Prostějově se dlouhodobě snaží o přátelské vztahy tenistů všech
věkových kategorií. Mladí žáčci se
běžně potkávají v areálu s účastníky
grandslamových turnajů, vzájemně
si pomáhají. Fedcupové reprezentantky a hráči Davis Cupu podporují
nastupující generace. „To vše se pak
odráží v týmových soutěžích, kde
dlouhodobě patříme k nejlepším
v České republice. V tom pochopitelně chceme pokračovat,“ dodává
Černošková.
(lv)

diváků, které do hlediště nepustí přísná
epidemiologická opatření v souvislosti
s koronavorou pandemií. Ta zapříčinila
i nižších účast světových hvězd, tuzemská špička až na výjimky v podobě Karolíny Plíškové nechybí.
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Aktuální výsledky na
www.
tenisovaextraliga.cz

