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TAK NA TO NEMÁM PE
NÍZE!“
František OMASTA

BRODEK U PROSTĚJOVA Se čtyřicetiletým Jakubem Veverou z Brodku u Prostějova
se život nemazlí. Kvůli špatné péči hned po narození oslepl v inkubátoru. Ruku v ruce se
slepotou přišla i mozková obrna. Biologická matka se ho zřekla a on skončil v kojeneckém ústavu. Před několika lety mu stát razantně snížil příspěvek na péči a nyní mu ho
odmítl zvýšit. Spastický slepec je totiž podle úředníků dostatečně soběstačný...

OPRAVDOVÝ PŘÍBĚH ZE ŽIVOTA
SI MŮŽETE PŘEČÍST NA STRANĚ 9
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Prostějov (mik) – S největší pravděpodobností hraničící s jistou ani
letos nebudou „bílé“ Vánoce. Také
podle předpovědí meteorologů si
o sněhu můžeme nechat zase jen
zdát. V Prostějově má být na Štědrý den až šest stupňů nad nulou
a město mají trápit také dešťové
přeháňky. Takže opět na blátě!

Zdravé Vánoce

1HMNU¾VQ÷MxÊY¾QRéQÊ
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3HVLPLVWD]PÉVWQÉKR
Prostějov (mik) – Ještě před rokem bydlel v polorozpadlém baráku za kolejemi místního nádraží,
přesto se i dnes tento bezdomovec
pohybuje v těchto místech a hlavně v Rejskově ulici žebrá po lidech
nějakou tu drobnou minci nebo
cigarety. „Mám tuto část Prostějova rád a chci si ještě užít místního
nádraží, než ho zbourají,“ řekl Večerníku František, kterému bezdomovci neřeknou jinak než Fanouš.
Na otázku, proč si myslí, že nádraží zbourají, odpověděl bezelstně.
„Říkal to Pepa z azyláku, psali to
prý na internetu,“ žije v mylném
domnění Fanouš. Magistrát přece
o budovu nádraží bojuje...

(QVQ1PFąGL4čåKéMC

Agentura
Do konce roku se to už nepodaří,
definitivně však padl také lednový
termín. Koronavirus je prostě sviňa
a prostějovští konšelé nechtějí riskovat. Na mobilní kluziště, na kterém
jsme se klouzali posledních pět let
vždy v předvánočním období, si tak
musíme počkat.
„Když kolem sebe slyším, jak koronáč furt hrozí a pořád ho ze sebe

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

•• Pondělí ••
Krásné nové zákazy. Už je to taková tradice, bez níž si začátek nového
týdne ani nedovedeme představit. Kvůli koronaviru vláda opět zpřísnila
nejrůznější opatření. Mimo jiné oznámila, že od pátku by se měly po pár
dnech fungování opět uzavřít restaurace. Zákaz shromažďování lidí doma
u stromečku dosud vyhlášen nebyl…
•• Úterý ••
Miniaturní zloděj. Zloději by se dle velikosti dali dělit na zloděje s imunitou, lobbisty, manažery s náročnými partnerkami, bankovní experty,
ozbrojené lupiče, malé kapesní zloděje a hypermarketové zlodějíčky. Právě
do té poslední sorty nejmenších zlodějů patřil Martin Crha. Ten si však tak
dlouho nedal pokoj, až mu soud musel prodloužit jeho trest.
•• Středa ••
Co je dnes zadarmo? Uprostřed týdne se začalo s bezplatným plošným
testováním na koronavirus. Na řadě míst se hned vytvořily fronty. Nikde
jsem se ovšem nedozvěděl, k čemu to testování vlastně bude dobré a zda
něčemu pomůže. Ale zase na druhou stranu – nejděte na to, když je to zadarmo! Jen aby ty peníze pak někde nechyběly…
•• Čtvrtek ••
Hraní místo plavání. Vše nasvědčuje tomu, že za chvíli se dětí nebudeme
ptát, jaký sport děláte, ale jaký sport hrajete na počítači? Koncem týdne
jsme mohli naposledy vyrazit do prostějovských lázní, které vydržely otevřené pouhé dva týdny.
•• Pátek ••
Šťastné a veselé prázdniny. „Prázdniny, prázdniny přicházejí, zpívejme
přátelé! Po chvilce prázdniny, prázdniny přicházejí, šťastné a veselé!“ mohli si v pátek zanotovat žáci i studenti. Poté, co alespoň někteří z nich sem
tam nakoukli do školy, jim opět začaly předčasné dny volna. A jak to bude
v lednu? To zřejmě v tuto chvíli nikdo neví.
•• Sobota ••
Vánoce v lese. Nejkrásnější ticho bývá v lese. Užít si společně s dětmi vánoční atmosféru a v lese nazdobit stromeček pro volně žijící druhy zvířat
mohli všichni, kteří vyrazili na krátkou vycházku ze Stražiska do Ptenského
Dvorku společně s lidmi z prostějovského Ekocentra Iris.
•• Neděle ••
Létají nízko. Anděl si to nebem letí, pozoruje všechny děti. Kohopak to
vidí z nebe? Vidí mě a vidí tebe... Advent je obdobím, kdy andělé poletují opravdu nízko nad zemí. Nikoliv náhodou na čtvrtou adventní neděli
zapalujeme na věnci poslední svíčku tzv. andělskou. Ta by nám měla do
domu přinést mír a pokoj.

FOTO

V EÈ ER N ÍK U
Martin ZAORAL

PŘEMYSLOVICE Skutečně bohatý je pouze ten, kdo toho potřebuje opravdu jen málo. K těmto
nemnoha lidem se už loni zařadil také tehdy osmiletý Tobiáš
Růžička z Přemyslovic, který napsal
Ježíškovi, ať místo něj raději obdaruje děti, které to potřebují více.
„Regulérně mi hrkly slzy do očí,“
svěřil se se svými pocity jeho tatínek Ondřej, který je známý jako tatér. Do povědomí lidí se dostal i jako hlavní výtvarník ledové sochy
T. G. Masaryka, která loni v lednu
vyrostla na prostějovském sídlišti
Hloučela. Letos vše bylo poněkud
jinak. „Vzhledem k celkové situaci
jsme se se syny narovinu domluvili,
že letos téměř žádné dárky nebudou. Nicméně myslím, že si napsali
i tak,“ prozradil Ondřej Růžička.

2GSDGVLRGYH]OGRPÕ
Prostějov (mik) – Příkladně se
zachoval muž, který autem zaparkoval u kontejnerů na tříděný
odpad ve Vrahovicích. Z vozidla
postupně vynesl tři velké pytle
s plastovým odpadem a postupně
otevíral všechny ze tří příslušných
kontejnerů. Jenže ouha! Všechny
tři byly zcela zaplněné, až „přetékaly“. Večerník by si klidně vsadil,
že devět lidí z deseti by plné pytle
s plasty položilo vedle kontejnerů a v klídku by si odjelo. Nikoliv
ovšem tento mladý muž. Tři pytle
plné plastového odpadu naložil
zpátky do auta a odjel. „Zítra ty
kontejnery vyvážejí, tak přijedu, až
budou prázdné,“ prohodil se samozřejmostí mladík. Palec nahoru!

www.vecernikpv.cz

.OX]LäWĚEXGH$OHDæYÿHUYQX
nemůžeme setřepat, nemůžeme riskovat, že se při hromadném bruslení
všichni nakazí. Kluziště jsme tedy
pro tuhle zimu odpískali, ovšem
kolegyně Bitva u Sokolova přišla
s geniálním řešením,“ pronesl na
poslední on-line tiskové konferenci
rady města Jiří Nikamnepospíchal,
první náměstek primátora.
„Jestli dovolíte, ráda bych seznámila
veřejnost, kdy budeme kluziště na
náměstí instalovat,“ špitla nesměle
před Agenturou Hóser náměstkyně primátora pro kulturu, životní
prostředí a bruslení v Prostějově.
„Jelikož věřím, že záliba v bruslení

KRIMI
Ü½NGJ

Trojici, která byla noční můrou
majitelů vozidel po celém Prostějově i okolí, dopadla policie. Během
celého roku docházelo v regionu
k sériovým krádežím katalyzátorů
z osobních vozidel. Celková škoda
se vyšplhala až na takřka 180 tisíc
korun a zloději „očesávali“ vozidla
všech druhů značek.


Dva chlapíci a jedna žena ze Zlínska a Kroměřížska neodborně odmontovali a ukradli celkem čtrnáct
katalyzátorů ze třinácti aut. Policie
je dopadla až ve chvíli, kdy na podezřelé lumpy upozornila všímavá
žena z ulice Šárka v Prostějově.
Všem třem darebům teď vzhledem
k nouzovému stavu hrozí až osmiletý kriminál.

www.
vecernikpv
.cz

přetrvává v Prostějovanech i během
letních měsíců, bude mobilní kluziště na náměstí T. G. Masaryka instalováno prvního června a necháme
ho v provozu až do konce letních
prázdnin. Jsem přesvědčena, že v tu
dobu bude už koronavirus spálen
na uhel a bruslaři vezmou útokem
celé náměstí,“ šokovala svět, tedy
minimálně Prostějov, náměstkyně
primátora Miládka Bitva u Sokolova. Okamžitě se však ozvali rýpalové
z radniční opozice, kteří namítají, že
vyrábět led venku za třicetistupňového vedra a udržet ledovou plochu
v odpovídající kvalitě je nemožné.

„Paní Miládka se asi zbláznila,“
podotkl jeden z politiků opozičního
hnutí Na křivo! „Nejsem blázen.
Objednáme nejvýkonnější mrazicí
zařízení. A pokud nebude led, existují přece i bruslaři na kolečkových
bruslích,“ nenechává se zviklat Miládka Bitva u Sokolova.
Ať tak či onak, Prostějov bude mít
na náměstí opět světovou raritu.
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.

TOMÁŠ KARAS
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I přes covid v novém. Přestože
prostějovské kino Metro 70 kvůli
rozsáhlým protiepidemickým opatřením a tím déletrvajícím uzavřením přišlo o značnou část diváků,
toto kulturní zařízení prošlo nákladnou obnovou. Kino má nové plátno, digitální laserový projektor a aktuálně probíhá také redigitalizace.
CO NÁS UDIVILO…
Kraj v dluzích. Nedobré zprávy
přicházejí od nového vedení Olomouckého kraje. Hejtman Josef Suchánek informoval Večerník o tom, že
finanční situace kraje je tristní a bývalé
vedení zanechalo dluhy ve výši 3,4 miliardy korun! Už rozpočet na rok 2021
byl tedy výrazně proškrtán...
.
ZACHYTILI JSME

63 000

Tohle je už na pováženou! Železničním přemostěním v Němčicích nad Hanou, pod kterým dochází k mnoha nehodám ročně,
neprojel další nákladní automobil. Tentokrát se pod něj „nevešel“ kamion, který utrpěl škodu
za třiašedesát tisíc korun.
ZAUJALA NÁS...

LARISA ŠIMEKOVÁ

(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

Minulé pondělí 14. prosince se dožila
nádherného jubilea 100. narozenin
další Prostějovanka, které osobně poblahopřál i primátor František Jura.
ZASLECHLI JSME…

„NEJČASTĚJI
SE KOST
Z KAPRA
ZAPÍCHNE
DO KRČNÍ
MANDLE!“
Primář Pavel Navrátil z prostějovské
nemocnice nabádá, aby lidé byli v průběhu štědrovečerní večeře velmi opatrní.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

4/2 °C
Natálie

se narodil 16. května 1994 a trvalé bydliště má
hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání
dne 11. prosince 2020. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 25 do 27 let a měří mezi 178 až
180 centimetry. Bližší popis k hledané osobě
není v policejní databázi uveden.

¶WHUÙ

7/4 °C

Støeda

7/5 °C

Ètvrtek

6/3 °C

VERONIKAFORGÁČOVÁ

Pátek

se narodila 23. prosince 2005 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 12. července 2020. Její zdánlivé
stáří je v rozmezí od 14 do 15 let, měří mezi
153 až 155 centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči a černé obarvené vlasy.

Šimon
Vlasta
Adam a Eva,
Štědrý den

5/3 °C

Boží hod,
1. svátek vánoční

6RERWD

4/0 °C

Štěpán,
2. svátek vánočín

Nedìle

4/0 °C
Žaneta
Zdroj: meteocentrum.cz
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PROSTĚJOV Jeden z nejdůležitějších bodů úterního jednání rady
města představoval výběr alternativ
rekonstrukce Společenského domu
v Prostějově. Konšelé měli na stole
celkem tři návrhy, jakou cestou se
dát. A jak nakonec vyplynulo z exkluzivního sdělení náměstka primátora Jiřího Rozehnala pro Večerník,
konšelé zvolili zlatou střední cestu...

Michal KADLEC
Externí zhotovitel vypracoval na základě rozhodnutí orgánů města tři řešení
rozsahu rekonstrukce Společenského
domu s odhadem stavebních nákladů.
„První varianta byla jen oprava toho
nejpotřebnějšího s odhadovanými náklady ve výši 57 677 600 korun. Druhá
počítá s celkovou rekonstrukcí za 152
676 000 korun a třetí varianta přesně

popisuje možnost, kdy by ‚Kasko‘ prošlo zásadní přestavbou celého objektu.
To by stálo 305 352 000 korun,“ prozradil náměstek primátora pro stavební investice v Prostějově.
Po důkladném posouzení všech tří
možností dospěli prostějovští radní ke
konečnému rozhodnutí a schválili variantu číslo dvě. „Nyní budou probíhat
přípravy rozsahu zadání jednotlivých
profesí pro projektovou dokumentaci,
souběžně jednání o zajištění financování celého projektu a postupně další
kroky směřující k realizaci rekonstrukce centra. Jak jsme již informovali na
minulém zastupitelstvu, budou jednotlivé kroky projednávány se všemi
předsedy klubů zastupitelů, bude se
jednat o stavebně i finančně velmi náročnou akci,“ nastínil další kroky rady
města Jiří Rozehnal.

Radní schválili variantu rekonstrukce

„Kaska“

2TQUV÷LQXwVÊTCFPÊ\XQNKNK\NCVQWUVąGFPÊEGUVW5RQNGéGPUMÚFčORTQLFGP¾MNCFPQWTGMQPUVTWMEÊéÊVCLÊEÊOKNKQPčMQTWP

Policejní manévry u Avionu:
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PŮVODNÍ zpravodajství
pro Večerník
Martin
ZAORAL
a Michal
KADLEC
Velké policejní manévry v centru
města skutečně nešlo přehlédnout.
Dle oficiální policejní zprávy se ovšem de facto jednalo pouze o mnoho povyku pro nic. „„Operativním
šetřením policisté územního odboru Prostějov zjistili, že v sobotu 12.
prosince by na území města mohlo
dojít k incidentu mezi dvěma skupinami osob. V odpoledních hodinách jsme pak přijali několik oznámení o skupince asi deseti osob,

které se shromáždily na náměstí E.
Husserla v centru města. Na základě zjištěných informací byl posílen
výkon služby dostatečným množstvím sil a prostředků. Celou situaci policisté monitorovali, přičemž
žádné protiprávní jednání zjištěno
nebylo,“ poskytl oficiální vyjádření k incidentu František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
S tímto konstatováním jsme se
však nespokojili. Viděli snad
svědci jinou událost?

VÍCE ČTĚTE
NA STRANĚ 8
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SMRT bezdomovce

PROSTĚJOV Jmenoval se Zdenek,
ale o jeho soukromí nikdo z veřejnosti nic nevěděl. Dlouhé roky se
pohyboval před supermarketem
Albert ve Vrahovické ulici. Postával před prodejnou, ale nikoho
neobtěžoval, nežebral a nikoho ani
neoslovoval se žádostí o peníze, cigarety nebo alkohol, naopak. Lidé
ho obdarovávali sami, měli ho rádi.
Zdena pohlídal kolo, pomohl uložit nákup do auta nebo seniorům
s úsměvem odnesl tašku k blízké zastávce autobusů. Tento bodrý muž,
na kterém se ulice podepsala více
než výrazně, vydechl minulý týden
naposledy...
Podle informací Večerníku našli jeho
tělo bez známek života v hale hlavního prostějovského nádraží. Nepřímo
to potvrdila i mluvčí krajské policie.
„V pondělí sedmého prosince došlo
k úmrtí třiašedesátiletého muže. Byl

nalezen v budově Českých drah v Prostějově,“ uvedla Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
Po smrti oblíbeného bezdomovce zasypaly Prostějované sociální sítě svými
vyjádřeními. „Bože můj, já jsem ho viděla, možná už nežil. Seděl schoulený
za bankomatem,“ napsala na facebookových stránkách Eva Blažejová. „Postával u košíků před Albertem, jako by
čekal na autobus nebo vlak. Když ho
někdo pozdravil, jako by se vždycky
pousmál a odpověděl jako starý známý. Mnohokrát mi řekl, že mi pohlídá
auto, ať se nebojím. Že mi odveze košík
po nákupu. Nikdy nebyl nepříjemný,
a když mu někdo něco dal, byl opravdu vděčný. Občas jsem mu také něco
dala, ale nejvíc před Vánoci, takové
naše tradiční rozloučení, než se po
svátcích uvidíme.
>> dokončení na straně 8
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PROSTĚJOV Naděje. Právě ta nyní chybí mnoha lidem nejen v České republice. Jejím
symbolem je přitom betlémské světlo. O jeho předávání se každoročně starají skauti
i v Prostějově. Světlo v pátek prostřednictvím světlonošů doputovalo i do Prostějova.
Oproti minulým letům ale došlo ke změně, roznos musel být omezen. Lidé přesto pro
světlo mohou do svatostánků, třeba do kostela Povýšení svatého Kříže, dále také do
evangelické modlitebny nebo do Husova sboru v centru města.
(sob)

Kalendář nám napovídá, že se blíží
Štědrý den. Vánoce budou letos jiné
než v předcházejících letech. Současná
situace nám brání oslavit je v centru
Prostějova jako dříve. Město udělalo
pro zachování tradičního jarmarku
maximum, nicméně omezení jsou na
první pohled patrná.
Přesto bych chtěl občanům našeho
města popřát co nejkrásnější Vánoce
strávené v kruhu jejich blízkých. Řada
z nás musela trávit dlouhé měsíce bez
osobního kontaktu s některými členy
rodiny. Věřím, že během nadcházejících svátků budete mít možnost se setkat a prožít spolu hezké chvíle. Už si je
všichni zasloužíme. Buďme za to rádi,
zároveň však zůstaňme opatrní a ohleduplní k ostatním, abychom mohli
období závěru roku oslavit ve zdraví.
Veselé Vánoce!

František JURA,RTKO¾VQT
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pohled zpátky
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Pavel Petřík se peněz nedočkal
ani po šesti letech

2CXGN2GVąÊMKUTQ\UWFMGORTQUV÷LQXUMÆJQUQWFWRQFNGP÷JQåO¾P¾TQMPC
MQTWPRNWUUQWFPÊXÚNQJ[5XÆRGPÊ\GXwCMFQUWFPGXKF÷NCRTCXF÷RQFQDP÷
CPKPGWXKFÊ
Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOV Tady už ani exekutor nepomůže! Loni v listopadu
kontaktoval Večerník Pavel Petřík. Šikovného řemeslníka naštval
článek o tom, že soud zrušil předchozí rozhodnutí, podle něhož
měl jít Samir Halimi na 3,5 roku do vězení. „V ruce mám rozsudek,
který potvrzuje, že mi Refet Halimi dluží 114 tisíc korun. Dalších
sedmadvacet a půl tisíce korun má uhradit na soudních výlohách.
Reálně z něj však už asi nedostanu ani korunu,“ stěžoval si Petřík.
Uplynulý rok mu bohužel dal jen za pravdu...
Rodina Halimi byla v Prostějově let fungovala v dolní části náměstí
známá díky provozování popu- E. Husserla. Jejich zprvu úspěšné
lární cukrárny AIDA, která řadu podnikání však nakonec skončilo

v dluzích. Své o tom ví i Pavel Petřík, který pracoval na úpravách interiéru kavárny AIDA v Olomouci.
Musel tehdy nakoupit materiál a ve
čtyřech lidech na zakázce pracovali
celkem 17 dní. Vše bylo dokončeno v květnu 2014. Jenže vyplacení
požadovaných peněz se nikdy nedočkal.
„Rozsudek soudu dostal exekutorský úřad v Přerově, ale od něj mi došla odpověď, že pohledávka je nevymahatelná. Refet Halimi vše přepsal
na další členy své rodiny. On sám prý
už nic nemá, přitom stále vše řídí,“
popsal rozhořčeně Petřík, podle
něhož podobnou zkušenost jako on
má i řada dalších řemeslníků. „Rodina Halimi už je hodně profláknutá.
Nikdo pro ně nechce dělat, pokud
nedostane předem zaplaceno,“ potvrdil Pavel Petřík.
Refeta Halimi se Večerníku ani
tentokrát kontaktovat nepodařilo.
Číslo jeho mobilního telefonu, na
němž v minulosti býval k zastižení,
není již funkční. V minulosti jsme
to zkoušeli i u dalších členů rodiny,
kloudné odpovědi v této věci jsme
se však nedočkali.
(mls)
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KONICE Železniční neštěstí vždy
přitahovala pozornost velkého
množství lidí. Nejvíce obětí v prostějovském regionu si vyžádala
srážka dvou vlaků na nádraží ve Vrbátkách, k níž došlo 11. září 1957.
Šedesát let od této tragédie, při níž
zahynulo 15 lidí, jste se o ní mohli
dočíst i na stránkách Večerníku.
Tehdy se nám podařilo dokonce získat i výpověď očité svědkyně. U další nehody, k níž došlo 1. prosince
1922 se to však zřejmě již nepodaří.
Tento STÍN MINULOSTI se tak již
pomalu noří do tmy zapomnění...
Tahle nehoda velmi vzrušila Konici
i celé okolí. Tehdy se ve stanici Dzbel
ve volném čase bavili zaměstnanci
dráhy tím, že hráli na hudební nástro-

je. Jedno zahvízdnutí z té produkce
mělo znít jako signál k odjezdu vlaku.
Nato vyběhl na lokomotivu strojvůdce, ale bez brzdařů, kteří byli tehdy
pro provoz vlaku zásadní. Souprava
s deseti plnými nákladními vozy se
dala do pohybu. Při tak obrovské váze
a bez brzdařů však nebyla schopna
zabrzdit a mezi Konicí a Křemencem
u Jíloveckého mlýna vlak havaroval.
Naskytl se zdrcující obraz zkázy. Lokomotiva se zaryla do země, vagony
se vyvrátily, naložené věci byly rozmetány. Strojvůdce, kterým byl Jan
Blasche (†37) z Prostějova, na místě
zahynul.
Na rozdíl od události u Vrbátek, která
měla veřejnosti zůstat utajena, o vlakovém neštěstí u Konice dobový tisk
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Jde o miliony korun. Požadují je
sousedé z Držovic po městu Prostějov. Cítí se totiž poškozeni po nedávném odtržení a rozdělení majetku. Držovičtí nabízejí mimosoudní
dohodu. A naši radní změnili názor
a chtějí také jednat. A, světe, div se,
v pondělí poslal starosta Prostějova
Miroslav Pišťák k prvnímu společnému jednání do jámy lvové do Držovic dvě ženy – místostarostky Alenu Raškovou a Ivanu Hemerkovou.
A jelikož za Držovice hájí barvy starostka Blanka Kolečkářová s právní

zástupkyní obce Janou Hamplovou,
jednání o milionech je čistě na ženských! „Nebylo to úplně naším úmyslem, ale když jsme věděli, že za Držovice budou jednat paní Kolečkářová
s paní Hamplovou, nominovali jsme
rovněž dvě ženy. Proč ne,“ reagoval
s úsměvem Miroslav Pišťák, starosta
Prostějova.
„Ženské řeší důležité věci s větším
nadhledem, navíc bez emocí. My si
poradíme i bez chlapů,“ dodala na
vysvětlenou místostarostka Ivana Hemerková. Tím ale v pondělí veškerý

humor skončil. V Držovicích byli po
prvním jednání více rozčarováni než
spokojeni.
Prostějovská radnice si totiž nechává dělat nový odborný posudek,
podle kterého se chce řídit a který
má jasně stanovit, zda má Prostějov
požadovaných 10 milionů zaplatit,
či nikoliv. „Pondělní schůzku jsme
braly spíše jen jako informativní,
nikdo přece nemohl očekávat hned
při prvním setkání naše konečné
stanovisko,“ uvedla Ivana Hemerková. Jiného názoru je ale starostka

Držovic. „Spoléhám na jasné slovo
zastupitelstva Prostějova, které by
mělo udělat tečku za celou věcí. Věřím, že jednání o smíru mysleli zastupitelé i starosta Prostějova pan Pišťák
vážně, protože kdyby ne, už mohl
soud rozhodovat. Vyšli jsme vstříc
odročením soudu, a proto právem
očekáváme korektní jednání. Proto
se obracím na každého zastupitele,
a to zcela transparentně a veřejně,“
vzkazuje Blanka Kolečkářová. Další
jednání o mimosoudním vyrovnání
s Držovicemi je zatím v nedohlednu.

jak šel čas Prostějovem ...

Wolkerova třída

Foto: www.konice.cz.

referoval velmi podrobně. „Trať ke
Konici jde hodně z kopce a následkem toho rychlost vlaku vzrostla. Dle
výpovědí jel vlak přes Konici rychlostí osmdesát kilometrů a od Konice,
kde má trať další klesání, dokonce sto
třicet až sto padesát! Před stanicí Čunín je zatáčka, v ní lokomotiva vykolejila a za ní další vagony. Silným nárazem se obrátila směrem k vagonům
a tyto, jak narážely na sebe, tříštily se
na kousky. Kolejnice lítaly na všechny
strany. Lokomotiva se pak převrátila a pohřbila pod svými sutinami
strojvedoucího,“ mohli se lidé dočíst
v tehdejších novinách.
Celou událost mimo jiné zachytil i dr.
Ferdinand Karafiát v básni Tři tóny
v knize Z tajemství lékařových. (mls)
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Těžko dnes říct, jestli právě tato schůzka
těsně před Vánoci roku 2010 byla tou rozhodující, která po létech nesvárů a rovněž
naschválů byla tou, jež vedla ke konečnému smíru. V tu dobu byl ovšem Prostějov
a odtrhující se Držovice v malé válce, v níž
nešlo o nic jiného než o majetek a hlavně
peníze. Nyní už víme, že Prostějov doplatil
odtrhujícím se Držovicím mnohem menší
částku, než tehdejší starostka Kolečkářová a její právnička požadovaly. Důležitá
je ale úplně jiná věc. Držovice mají už tři
roky jiného starostu a vzájemné vztahy
pošramocené před deseti lety se napravují
a dneska jsou na velmi dobré úrovni. Proč
to takhle nešlo už dřív, vědí možná ony čtyři ženské, které jednaly o majetkovém vypořádání Prostějova s Držovicemi... (mik)
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Žárlivec napadl hosta
Krátce po půlnoci v neděli 13. prosince se na strážníky prostřednictvím linky 156 obrátila vyděšená
žena s tím, že si do bytu přivedla
kamaráda, což se nelíbilo jejímu
příteli, který dotyčného napadl. Při
zjišťování skutečného stavu věci vyšlo najevo, že dvaatřicetiletý muž ze
žárlivosti napadl nejprve svoji přítelkyni ve věku 38 let a poté i jejího
kamaráda ve věku 36 roků, který se
napadené zastal. Žena i mladší muž
měli viditelné podlitiny na obličeji,
ten požadoval lékařské ošetření,
načež byl záchrankou s krvácejícím
zraněním převezen do nemocnice
na vyšetření. Dvaatřicetiletý žárlivec je svým jednáním důvodně podezřelý z přestupku proti občanskému soužití, za který mu u správního
orgánu hrozí pokuta do výše 20 000
korun.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Obsluhovala „přesčas“
Ve večerních hodinách minulé soboty 12. prosince vyjížděla hlídka
prověřit telefonické oznámení týkající se otevřené provozovny, která
podle vládních nařízení má mít již
hodinu uzavřeno. Na místě bylo zjištěno, že uvnitř baru se nachází osm
hostů konzumujících nápoje, čímž
došlo k porušení vládních nařízení.
Servírka obsluhující hosty si byla
protiprávního jednání vědoma. Na
výzvu strážníků personál provozovnu uzavřel a celá záležitost bude mít
dohru u správního orgánu.

Notorické zlodějky
V průběhu tří hodin během pondělí 14. prosince byli strážníci přivoláni k řešení dvou drobných krádeží
v obchodech. V obou případech
byly ostrahou zadrženy ženy a obě
se takového jednání nedopustily
poprvé. Jako první vyjížděli strážníci do hobbymarketu, kde byla
zadržena osmatřicetiletá žena. Ta se
pokusila odcizit zboží v hodnotě 1
480 korun. Při ověřování v databázi registru přestupků vyšlo najevo,
že se stejného jednání dopustila již
pětkrát. Ve druhém případě byla ostrahou supermarketu zadržena dvaapadesátiletá žena, která se pokusila
přes pokladní zónu pronést zboží za
140 korun. Dotyčná měla v registru
sedmnáct záznamů. Zboží, které se
ženy pokusily odcizit, bylo nepoškozené vráceno zpět do prodeje.
Obě záležitosti projedná příslušný
správní orgán. V případě prokázání
viny jim hrozí pokuta až do výše
70 000 korun.

Strážníky
utečenec neobelhal
Minulou středu 16. prosince v odpoledních hodinách si hlídka v centru
města povšimla hocha, který popisem odpovídal osobě hledané Policií
ČR. Strážníci mladíka zkontaktovali
v občerstvení v nákupním centru.
Ten jim nejdříve tvrdil, že je někdo
úplně jiný. Následně se doznal, že
utekl z dětského domova. Pravá totožnost byla ověřena přes operační
středisko městské policie. Čtrnáctiletý hoch byl skutečně v pátrání. Při
jeho předvedení na služebnu Policie
ČR byly použity donucovací prostředky, jelikož hrozilo, že se mladík
pokusí o útěk, jak zakročujícím strážníkům několikrát sdělil. Na služebně
byl předán policistům konajícím
službu k dalším úkonům.

Přiznali třináct „očesaných“ vozidel v Prostějově a Konici

PROSTĚJOV Od ledna do listopadu tohoto roku došlo k celé
sérii krádeží katalyzátorů z osobních vozidel. Policisté dlouho
nemohli celé věci přijít na kloub, teprve až po hlášení svědkyně
zatrhli povedené bandě ze Zlínska tipec a jednoduše řečeno,
spadla klec. Stalo se tak díky všímavosti ženy z prostějovské ulice
Šárka, načež byla dopadena trojice zlodějů, po které kriminalisté pásli takřka celý rok. Hlavně tedy po dvou z těchto mužů, kteří
si na poslední případ zlodějny vzali na pomoc mladou ženu.

Michal KADLEC
„Z krádeže celkem čtrnácti katalyzátorů ze třinácti osobních vozidel
zaparkovaných na různých místech
v Prostějově a jednoho v Konici viní
prostějovští kriminalisté dvaadvacetiletého muže ze Zlínska a jeho
jednatřicetiletého komplice z Kroměřížska. Těchto skutků se měli
obvinění dopouštět nejméně od poloviny ledna až do desátého listopadu tohoto roku,“ potvrdil František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Zloději se nejčastěji zaměřovali na
různé typy vozidel značky Opel,

kterých poškodili hned sedm. Mezi
další úlovky patřily tři Volkswageny Golf, Škody Felicia a Octavia,
Mitsubishi Carisma a Honda Civic.
„Majitelům vozidel měli svým jednáním způsobit podle odborných
vyjádření vyčíslenou škodu na bezmála sto osmdesát tisíc korun,“ vypočítal Kořínek s tím, že oba muži
trestnou činnost provozovali během
svých nahodilých nájezdů na prostějovská parkoviště. „K poslednímu
z nich, v noci z devátého na desátého
listopadu, si na pomoc vzali sedmadvacetiletou ženu ze Zlínska. Jejich
trestná činnost byla ukončena díky
všímavosti obyvatelky ulice Šárka,
a to v úterý po jedné hodině v noci.
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Oznamovatelka na linku 158 oznámila, že vidí, jak se kolem zaparkovaných vozidel před jejím domem
pohybují podezřelé osoby. Na místo
byly ihned vyslány dvě policejní hlídky. Vozidlo s podezřelými policisté
zastavili nedaleko místa činu v Dolní
ulici. Při jeho prohlídce nalezli dva
v tu noc odcizené katalyzátory i nářadí používané k jejich neodborné
násilné demontáži z vozidel,“ popsal
zdařilý zásah policejní mluvčí.
Pod tíhou shromážděného důkazního materiálu se podezřelí ke všem

uvedeným skutkům policistům doznali. „Tohoto jednání se dopustili
přesto, že všichni tři byli v minulosti
již soudně trestáni. Mladší z mužů
je pak v současnosti stíhán také pro
jinou majetkovou trestnou činnost
na Zlínsku a pro totožnou činnost
v Kolíně, kde měl odcizit katalyzátory ze dvou vozidel Opel,“ prozradil
František Kořínek s tím, že věc je šetřena pro podezření ze zločinu krádeže. „Za ten obviněným v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody
na dva roky až osm let,“ dodal.
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PROSTĚJOV Prostějovští policisté vyšetřují dva případy z předminulého víkendu, které se podobají jako vejce vejci, a hlavní roli
v nich hrají betonové dlažební
kostky. Pomocí tohoto stavebního
materiálu se totiž neznámí raubíři chtěli dostat do dvou prodejen
v Brněnské ulici a poté i na náměstí T. G. Masaryka. V prvním
případě byl zloděj úspěšný, v tom
druhém odešel s nepořízenou.
„Ze zločinu krádeže podezírají prostějovští policisté dosud neznámého
pachatele, který měl v dosud přesně
nezjištěné době přes noc z jedenáctého na dvanáctého prosince v Brněnské ulici v Prostějově betonovou
dlažební kostkou rozbít skleněnou
výlohu prodejny. Poté takto vzniklým otvorem do prodejny vstoupil,
prohledal ji a odcizil z ní drobné
mince v hodnotě asi jednoho tisíce
korun. Škoda způsobená poškozením prodejny nebyla dosud přesně

vyčíslena, ale zjevně bude několikanásobně vyšší,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
K dalšímu obdobnému útoku na
prodejnu došlo během následující nedělní noci na náměstí T. G.
Masaryka. „V tomto případě u prodejny pachatel betonovou dlažební
kostkou rozbil dvě skleněné výlohy. Jeho útoku však odolaly tabule
bezpečnostního skla a k odcizení
ničeho tak nedošlo. Výše škody
způsobené poškozením prodejny
byla předběžně vyčíslena na třicet
tisíc korun,“ popsal druhý případ
Kořínek.
Jak vzápětí dodal, první případ policisté šetří pro podezření ze zločinu
krádeže a druhý z přečinu poškození
cizí věci. U prvního skutku je trestní
sazba odnětí svobody na dvě roky až
osm let, u druhého až na jeden rok.
(mik)
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Vzal „jen“ dětské knihy

PROSTĚJOV Krajská policejní
mordparta uzavřela případ, který
prostějovskou veřejnost šokoval
během letních prázdnin. V sobotu
25. července se v jednopokojovém
bytě panelového domu v Okružní
ulici odehrála tragédie, kdy třiadvacetiletý mladík zastřelil svoji
o rok starší partnerku a hned poté
obrátil pistoli proti sobě. Vraždu
a následnou sebevraždu prověřovali krajští policisté půl roku a minulý týden případ uzavřeli.
Už od počátku bylo jasné, jak hrůzný
čin v bytě panelového domu proběhl
a jasno měli také vyšetřovatelé. Bylo
tedy nasnadě, že případ bude odložen, protože pachatel se po spáchání
vraždy mladé ženy okamžitě sám
zastřelil. Policistům ale chyběl motiv
jeho strašného činu a při pravidelném zjišťování stavu věci policisté
opakovaně informovali, že okolnosti
tragédie stále prověřují a zároveň se
čeká na znalecké posudky.

Až před pár dny na požádání Večerníku policie oznámila, že případ byl
uzavřen. „Kriminalisté odložili případ vraždy čtyřiadvacetileté ženy,
ke které došlo v červenci tohoto
roku v Prostějově. Vrahem byl třiadvacetiletý přítel ženy, který ihned
po činu spáchal sebevraždu. Motivem činu byly osobní spory. Spis
byl uzavřen odložením z důvodu
nepřípustnosti trestního stíhání,
neboť pachatel zemřel,“ sdělil Libor
Hejtman, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého
kraje.
Připomeňme, že v sobotu 25. července po poledni na linku 158 rodinní příslušníci oznámili důvodnou
obavu o život své dcery, která nepřišla do zaměstnání a byla nekontaktní. Policisté vyjeli prověřit místo
bydliště ženy v Okružní ulici v Prostějově. Následně otevřeli byt, který
měla žena pronajatý, a uvnitř našli
dvě těla bez známek života. (mik)
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Během nedávných volných víkendových dní se neznámý
pachatel dostal do sklepních
prostor panelového domu po
vyháčkování plastového okna na
Sídlišti Svobody, které bylo otevřené na mikroventilaci. Uvnitř
už se mohl volně pohybovat
a jeho záměr neodejít s prázdnýma rukama se mu podařil, protože se do jednoho ze sklepů dostal.
Zdali se ale jednalo o vášnivého
čtenáře, který si sklep vytipoval,
prozatím policisté nevědí. Pachatel si totiž odnesl „pouze“ papírovou krabici s dětskými knihami. Nicméně napáchal škodu za
necelé 2 200 korun. V případě
dopadení mu hrozí za krádež až
osmiletý trest vězením.

Chmatákovi
stačila minuta
Zaváhání sedmapadesátileté ženy
využil zloděj minulé úterý 15.
prosince odpoledne na parkovišti
u obchodního domu v Prostějově.
Lapka během minuty nepozorovaně ženě odcizil z otevřeného vozidla Volkswagen Polo dámskou
kabelku. Dáma rázem přišla o peněženku, osobní doklady, finanční
hotovost, platební kartu, doklady
k vozidlu i svazek klíčů. Škodu
odhadla na téměř 13 000 korun.
Pachateli vzhledem k aktuálnímu
stavu nouze vyhlášenému vládou
ČR hrozí za zločin krádeže a přečin
neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku přísnější trest odnětí svobody,
a to na dvě roky až osm let.

Zloději řádili
na „Wolkerce“
Předmětem zájmu se o předminulém víkendu stalo vozidlo Škoda Octavia, které bylo odstavené
v ulici Wolkerova. Lapka rozbil
okno a uvnitř vzal stříkací pistoli, tankovací kartu a tři krabice se
šestnácti lahvemi vína. Poškozená společnost si škodu prozatím
ještě nevyčíslila. Ve stejné ulici
se neznámá osoba dostala po vypáčení okna i do kolárny jednoho z místních domů. Zloděj vzal
pánské horské jízdní kolo v hodnotě 8 200 korun, vypáčil dveře
a s kolem zmizel neznámo kam.
V obou případech zlodějům
v případě jejich zjištění hrozí až
osmileté pobyty za mřížemi.
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PROSTĚJOV Proč toho nenechal? Myslel si snad, že se mu
nemůže nic stát? Tyto otázky člověka napadly při sledování
procesu s Martinem Crhou. Ten se v poměrně krátké době stal
dobrým známým pro zaměstnance bezpečnostních agentur
snad ve všech prostějovských supermarketech. Provést tam
měl minimálně čtrnáct krádeží! A ty se mu skutečně nevyplatily. Díky nim si jednak přišel pouze na pár korun, od soudu
přitom vyfasoval tři roky natvrdo. Večerník sledoval úterní
líčení přímo u Okresního soudu v Prostějově.

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Čtyřiatřicetiletý Martin Crha byl
obžalován z toho, že od letošního
ledna do května se dopustil celkem
čtrnácti krádeží. Zboží si pravidelně
odnášel z Lidlu, Billy, Alberta, ale
například i z obchodu se sportovním oblečením Sportissimo. Na
mnoha místech jej odhalily bezpečnostní kamery a věci musel vrátit.
Přestože škoda, kterou tímto způsobil, nebyla nijak vysoká, jeho urputnost jej dovedla až do vězení. Ještě
předtím byl totiž za krádeže a podvody opakovaně odsouzen. Nejpr-

ve to bylo k veřejně prospěšným
pracím, následovala i desetiměsíční
podmínka. Z tohoto důvodu po poslední květnové krádeži putoval do
vazby a hned poté si začal původní
podmínku odpykávat ve vězení.
Kromě ní si bude muset odsedět
další necelý rok za nevykonané
obecně prospěšné práce. Minulé
úterý mu k tomu přibyl další trest,
tentokrát tříletý.
Nezaměstnaný muž se u soudu
ke krádežím přiznal, snažil se
přitom dosti nepřesvědčivě hájit
tím, že se jeho přítelkyně nestarala o své dítě a on se tímto způsobem snažil pro ně obstarávat
živobytí. I kdyby to byla pravda,
soud k tomu stejně nemohl přihlížet. Obzvláště za situace, kdy muž
kradl v období, kdy poptávka po zaměstnancích jednoznačně převyšo-

Martin Crha si odnesl další
trest, senát mu přidal tři roky

BYLI JSME
U TOHO
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vala počet lidí ochotných pracovat.
„Přitěžující okolností je nepochybně fakt, že se obžalovaný
krádeží dopustil v podmíněném
trestu a navzdory nouzovému stavu. Z toho pak vyplývá nutnost

přísnějšího potrestání,“ odůvodnil
tříletý nepodmíněný trest soudce
Petr Vrtěl.
Obě strany se na místě vzdaly
práva na odvolání, rozsudek je
tak již pravomocný

Ve středu 16. prosince v noci policisté zastavili vozidlo Ford Focus
v Dolní ulici. Třiadvacetiletý řidič
se při kontrole podrobil testu na
přítomnost jiných návykových
látek s pozitivním výsledkem na
amfetaminy a metamfetaminy. Policisté řidiče vyzvali k podrobení se
lékařskému vyšetření spojenému
s odběrem biologického materiálu, s čímž souhlasil. Řidič je podezřelý z přestupku proti bezpečnosti
silničního provozu. Za jízdu pod
vlivem jiné návykové látky mu
hrozí pokuta od 2 500 do 20 000
korun a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku. Na základě
rozboru hodnot návykových látek
v těle může dojít ke změně právní
kvalifikace na přečin ohrožení pod
vlivem návykové látky.

Zdravé Vánoce
Pondělí 21. prosince 2020

galerie miminek na www.vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

z důvodu zákazu návštěv v prostějovské nemocnici nemůže
redakce PROSTĚJOVSKÉHOVečerníku až do odvolání pokračovat ve fotografování vašich miminek přímo v porodnici. Pokud máte zájem, aby snímekmiminkabylzveřejněnnatétostraněVečerníkuvrámcirubriky„Vítejte
na světě“, zašlete fotografii na adresu miminka@vecernikpv.cz
a dodejte k tomu údaje: jméno a příjmení miminka, datum narození, výška a váha při narození a také adresu bydliště, na kterou
vám pak zašleme jako dárek graficky redakčně zpracovaný obDěkujeme za pochopení! Redakce
rázek.
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

„Na konci letošního roku jsme 3,4 miliardy
korun
Posílejte svá
miminka
v mínusu,“ konstatujeVÁŽENÍ
hejtman
Josef Suchánek
RODIČE,

Vítejte na svìtì

děti, zdraví a pejsci

NEMOCNICE

...

u dětí komplikovanější, protože hůře
spolupracují. Měli jsme i případ, kdy
se rybí kost v krku zapíchla dvouletému dítěti,“ vzpomíná primář.
Rybí kosti jsou většinou drobné,
mnohem závažnější bývá polknutí
a uváznutí ostré kosti kuřecí, vepřové či hovězí, kterou musí lékaři
vytahovat v celkové anestezii pacienta. Přesto i neopatrné pojídání
oblíbeného kapra může mít vážné

následky. „Stalo se, že kost nešlo
odstranit běžnou cestou přes dutinu
ústní a bylo nutné provést chirurgický zákrok. Pokud dojde k poškození
jícnu, může dojít k mediastinitidě,
což je velmi závažné onemocnění
i s možným letálním koncem, tedy
smrtelným, takže není radno si zahrávat,“ zdůrazňuje Pavel Navrátil
s tím, že by lidé neměli nikdy situaci
podceňovat a vždy raději na poho-
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galerie miminek na
www.vecernikpv.cz
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tovost přijít. Uvíznutí kosti v těle
může vést také k infekci či k zánětlivému onemocnění. Ojedinělé nejsou ani případy, kdy k lékaři dorazí
pacient v domnění uvíznuté kosti
v krku, přestože žádnou nemá. „Stává se to velmi často. Může se jednat
o poškrábání sliznice, které cítíme
jako přetrvávající cizí těleso,” dodává primář ORL Nemocnice AGEL
Prostějov.

spolupracuje i velká část odborníků
pedagogů a ředitelů škol z celého
Prostějovska.
V porovnání s letošním projektem
bude ten budoucí spíše zaměřen na analýzy a plánování. „Jde
o přechodový projekt, který bude
dotován velmi malou částkou. Pro
celé území obce s rozšířenou působností Prostějov se předpokládá
celková částka 3,8 milionu korun.
Pro předchozí projekt bylo vyčleněno 20,4 milionu korun,“ porovnal ještě primátor František Jura.
„Spolupráce partnerů na projektu
je pro všechny zúčastněné výhodná zejména s ohledem na administrativní náročnost projektu, která
by nutně znamenala navýšení pracovních úvazků minimálně o pracovní pozice manažera projektu
a ekonoma projektu. Tyto pozice
má MAS Region Haná vyřešeny
a spolupráce na projektu MAP II
je velmi dobrá s tím, že finanční
prostředky na implementační aktivity přímo do škol jsou rozdělovány rovnoměrně. I to je předpokladem velmi dobré spolupráce pro
následný projekt MAP III, ve kterém navíc bude alokace finančních
prostředků podstatně nižší a bude
specificky určena pro vypracování
analýz a nových akčních plánů, nikoli na vlastní aktivity ve školách,“
vysvětlil náměstek primátora pro
školství v Prostějově Jan Krchňavý.
(mik)
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PROSTĚJOV Rada statutárního města Prostějova souhlasí
se zapojením městem zřizovaných základních a mateřských
škol a základní umělecké školy
do projektu Místní akční plán
III. Konšelé na svém úterním
jednání schválili Memorandum
o spolupráci při realizaci tohoto projektu. Problém však je, že
na nový akční plán je vyčleněna
mnohonásobně menší státní dotace než u předešlého projektu.
„Projekt podporuje především
společné plánování a sdílení aktivit
v území, intervence a aktivity naplánované v místním akčním plánu
vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách,“ nastínil jeho smysl primátor
František Jura s tím, že za současné
spolupráce škol a školských zařízení
se zřizovateli a odborníky ve vzdělávání probíhá v rámci projektu velké
množství specificky zaměřených
aktivit od vzdělávání pedagogických pracovníků přes vzájemnou
spolupráci škol, a to například formou společných metodických komisí, nákupu a sdíleného užívání
didaktických pomůcek, po plánování a realizace konkrétních vzdělávacích aktivit cílených například
na podporu čtenářské gramotnosti,
matematické gramotnosti, výuky
cizích jazyků, environmentálního
vzdělávání a podobně a také nákup pomůcek do škol. Na projektu
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LG MQW\GNPÚ MąÊåGPGE U TQwċ¾EMÚO WJTCPéKXÚO MWMWéGO
CFQDT¾EMÚOUTFÊéMGOXGNMÆJQX\TčUVWXGX÷MWFGUGVKTQMč
8GUGNÚ RGLUGM MVGTÚ DWFG UXÆOW R¾PGéMQXK X÷TPÚO RCT
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PÊRGLUGMMVGTÚLGX¾wPKXÚCX[VTXCNÚCRQTVÆT/KNWLGRÊUMCEÊ
JTCéM[8RQXC\GLGVQXGNMÚRGUXOCNÆOV÷NGRQMWFUGOW
P÷EQPGNÊDÊFQM¾åGKMQWUPQWV1UVCVPÊEJRGLUMčUKPGXwÊO¾
0GPÊXJQFPÚMF÷VGO

HAKIMEK

LGP¾FJGTPÚMąÊåGPGEXGNMÆJQX\TčUVWXGX÷MWUGFOKCåFGXÊVK
TQMč<CUXčLåKXQVUKPG\CåKNPKER÷MPÆJQ,CM\ÊUM¾FčX÷TW
RCMLG\P÷LPGMQPGéPÚOC\GN8JQFPÚMFQOGéMWUG\CJT¾F
MQW5HGPMQWUGUPGUGDG\RTQDNÆOWPCXQFÊVMWEJQFÊR÷M
P÷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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PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti
Agel) Přibližně patnáct případů
uvíznutých kostí v krku řeší každoročně o vánočních svátcích
Nemocnice AGEL Prostějov. Nepříjemná událost se nevyhýbá ani
malým dětem, u kterých je zákrok
komplikovanější.
Zatímco v průběhu roku na prostějovské pohotovosti tuto nepříjemnost řeší přibližně pětkrát za měsíc,
v posledním prosincovém týdnu je
to i patnáctkrát. „Nejvíce k nám pacienti s tímto problémem chodí 24.
prosince a den poté a nejčastěji je
kost zapíchnutá v tonsille, tedy krční
mandli, a její extrakce je tak poměrně snadná,“ popisuje své zkušenosti
Pavel Navrátil, primář oddělení ušní,
nosní a krční Nemocnice AGEL Prostějov. Ovšem pokud se rybí kost ze
štědrovečerního kapra dostane až do
jícnu, její vytažení je mnohem komplikovanější a ve výjimečných případech musí být pacient uspán.
Tradiční vánoční nehoda častěji postihuje dospělé osoby, přesto se nevyhýbá ani dětem. Jejich krční mandle jsou ale velké, a proto se jim kost
většinou zapíchne na poměrně dobře
vyšetřitelném místě. „Vyšetření je ale

Tyto nehody nesmí lidé podceňovat,
apeluje před Vánocemi primář ORL
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Olomoucký kraj stejně jako celá Česká republika prochází těžkým obdobím. A situace se jen tak nezlepší,
zvláště ekonomické vyhlídky nejsou
veselé,“ uvedl dále Okleštěk a dodal:
„I při obrovských investicích jsme
celé čtyři roky spláceli dluh, který
jsme zdědili po předchůdcích. Až
letošní koronavirová krize učinila
v krajském rozpočtu propad, takže se
nakonec nepodařilo z dluhu nic smazat. Zároveň je třeba férově dodat,
že tento dluh vzniklý za vlády Jiřího
Rozbořila, měl svůj smysl, finanční
prostředky nebyly tehdy prošustrovány, ale smysluplně proinvestovány.“
O připravovaném rozpočtu Olomouckého kraje se můžete dočíst
na straně 9 dnešního vydání.

řidiče jedoucí rychle už v září příštího
roku! „Důvodem našeho rozhodnutí
je zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Rada města Prostějova záměr
odsouhlasila a uložila dotčeným odborům magistrátu učinit potřebné kroky
k zavedení měření rychlosti vozidel.
Nejdříve bude nutné určit konkrétní
místa pro umístění měřicích skříní,
a to v počtu tří až pěti pro jedno měřicí
zařízení. Uvažujeme o lokalitách v ulicích Brněnská, Vrahovická, Wolkerova,
Plumlovská, Vápenice, Dolní a Olomoucká,“ nastínil prostějovský primátor František Jura (ANO 2011).
Podle radních se po provedené analýze jeví jako vhodná dvě místa na
vnitřním okruhu – na ulici Brněnská
a Wolkerova, kde není nutné zajišťovat nové rozvodné skříně. „Bez realizace nové rozvodné skříně je možné
vybudovat měřicí místa i v ulicích Olomoucká a Dolní. Po vyhodnocení provozu měření na zmíněných místech,
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Je tomu tak, v Prostějově bude pravděpodobně zavedeno automatické
měření rychlosti na pozemních komunikacích. O návratu „velkých bratrů“
do města nesměle hovořili prostějovští radní už na jaře letošního roku, ale
minulé úterý se při jednání rady města
teprve o celé záležitosti hovořilo zcela
konkrétně. První radary začnou trestat

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Už je to více než deset
let, co v Prostějově vyhasl velkolepý
projekt na měření rychlosti vozidel.
V té době bylo po městě rozmístěno jedenáct stacionárních radarů
a na základě výsledků jejich měření
a později i fotografií hříšných řidičů
padaly tisíce pokut. Jenže tehdejší
projekt neměl dostatečnou oporu
v legislativě a brzy skončil. Někteří
přestupci dokonce vysoudili zaplacené pokuty zpět. Ale nyní se radary
do Prostějova znovu vrací!

Pondělí 21. prosince 2020
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covid-19. Za dodržení hygienických
opatření strážníci upozorňovali seniory při odchodu z prodejen na možná
pochybení při nakupování a ukládání
zakoupeného zboží do vozidla, čímž se
snažili předcházet možným krádežím,“
informovala Tereza Greplová, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
Strážci zákona se letos zaměřili více na
parkoviště před supermarkety a všechny
kontakty s nakupujícími osobami byly
uskutečněny ve venkovních prostorách.
„Pokud někdo oslovil hlídku a požádal
o reflexní prvek, byl jím vybaven,“ dodala Greplová.
(mik)
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PROSTĚJOV Znají to především ti
starší. Hlavně v předvánočním shonu
lehce sklouznete k neopatrnosti a nedáváte si pozor na své věci. A právě na
možná rizika okradení při nakupování upozorňovali strážníci v předešlých dnech Prostějovany, kteří nakupovali v supermarketech.
„V uplynulých čtrnácti dnech strážní$NÊåÊUGP¾XTCVTCFCTčPCO÷ąGPÊT[EJNQUVK ci provedli několik preventivních akcí
2ąÊUVTQLGD[O÷N[DÚVWXGFGP[FQQUVTÆJQ u prostějovských supermarketů. Jedna
RTQXQ\WX\¾ąÊRąÊwVÊJQTQMW

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW z nich byla realizována ve spolupráci
s Policií ČR. I tuto tradiční předvánočmohou být doplněna další dvě měřicí ní akci s názvem Kde máte peněženku
místa a případně i radar,“ objasnil ná- samozřejmě velmi ovlivnila pandemie
městek primátora Jiří Rozehnal (ANO
2011). „Dalším krokem bude zadat
veřejnou zakázku na pořízení systému.
Zařízení bude v majetku města a také
jeho provoz a vyhodnocení přestupků
budou zajišťovat pracovníci magistrátu,“ dodal Rozehnal s tím, že zkušební provoz je předběžně plánován od
1. července 2021, ostrý pak bude zahájen 1. září příštího roku.

Radary jdou do akce!
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DLUHY A je to tady.
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Prostějov (mik) – Technickou záležitost ohledně tří nových ubytovacích kontejnerů se sociálním zázemím pro Azylové centrum Prostějov
řešili radní na svém úterním zasedání. „Odbor rozvoje a investic aktuálně dokončil investiční akci s názvem
Rozšíření kapacity Azylového centra
Prostějov, v rámci které byly v předmětném areálu azylového centra
nově osazeny dva obytné kontejnery
a jeden kontejner se sociálním zázemím včetně podkladu. Dále došlo
k vybudování přípojek pro napojení
kontejnerů na vodovod, kanalizaci
a elektro a vybudování zpevněných
ploch. Provoz těchto kontejnerů
bude s účinností od 1. ledna 2021
zajišťovat Azylové centrum Prostějov. Smluvně jsme museli ošetřit
nově osazené kontejnery, proto rada
města schválila výpůjčku tohoto nového zázemí,“ uvedl pro Večerník Jiří
Pospíšil (PéVéčko), první náměstek
primátora Prostějova.
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Prostějov (mik) – Ve čtvrtek 3. prosince se poprvé po dlouhé době
rozvolnila vládní protiepidemická
opatření, kdy se otevřely obchody,
restaurace či služby. Následující
dny a celý další týden však byla stále uzavřena městská tržnice, což na
úterním jednání kritizovali opoziční
zastupitelé. „Bylo zapotřebí dopracovat některé organizační záležitosti,
od soboty dvanáctého prosince už
ale bude tržnice fungovat a budou
zde smět prodávat své produkty
drobní pěstitelé. Bude ovšem zakázán prodej zboží k přímé spotřebě
na místě,“ uvedl jednatel Domovní
správy Prostějov Vladimír Průša.
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Prostějov (mik) – S rozhořčenou
stížností se na prostějovský magistrát
obrátila žena z Prostějova poté, co před
hlavním nádražím spatřila pracovníka
technických služeb uklízet napadané
listí speciálním výkonným fukarem.
„Ničena jsou jak klidová stádia zimujícího hmyzu a jejich hnízda, tak i semena rostlin. Ohrožena mohou být i další
malá zvířata, která v hromadách tlejícího listí nachází úkryt, například ježci.
Kromě ničení biodiverzity ‚úklidem‘
listí z trávy a kořenových mís stromů
a keřů fukary, doprovází tento způsob
čištění nadměrný hluk a znečištění
zplodinami spalovacích motorů,“ napsala na internetové stránky města
Jana Jaňourová. „Děkujeme za tyto
připomínky, které přepošleme správci
veřejné zeleně,“ odpověděla Alexandra Klímková, vedoucí odboru správy
a údržby majetku města.
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Prostějov (mik) – Prostějovští radní
minulé úterý projednávali dodatek
smlouvy o využití sběrného dvora. Na
podrobnosti se Večerník zeptal prvního
náměstka primátora. „Jednalo se o dodatek smlouvy o využití sběrného dvora
pro účely zpětného odběru a odděleného sběru elektrozařízení, elektroodpadu, baterií a akumulátorů mezi statutárním městem Prostějov a společností
REMA Systém. Dodatkem smlouvy se
pro město zvyšuje finanční příspěvek či
odměna na zajištění zpětného odběru
elektrozařízení na sběrných dvorech
z původních 0,30 Kč/kg na 0,50 Kč/kg.
Dodatek se týká obou sběrných dvorů,
jejich chodu se nijak nedotkne,“ vysvětlil Večerníku Jiří Pospíšil (PéVéčko).

Mìsto pøiplatí za odbìr
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o občany našeho regionu. Kritizováním svých předchůdců nic nevyřeší,“
opřel se do svého nástupce v hejtmanském křesle Ladislav Okleštěk.
Rozpočet Olomouckého kraje je podle Suchánka téma, které nové vedení
řeší prakticky od začátku jeho mandátu. „Koronavirová pandemie způsobila výpadek na straně příjmu půl
miliardy korun. A je zde nutné také
dodat, že dosud neznáme dopady
zrušení superhrubé mzdy, protože
návrh zákona nyní čeká na vyjádření
a úpravy Senátu. Ve stávající podobě
by znamenal další neuvěřitelný výpadek na straně příjmů ve výši sedmi set
milionů korun! Finančně jsme úřad
převzali ve skutečně špatné kondici,
rozdíl salda je opravdu enormní oproti ostatním krajům podobné velikosti.
Tato situace se kontinuálně tvořila několik let od roku 2008 a doslova se zde
vytloukal klín klínem. Hejtmanství
si bralo úvěry, aby mohlo splácet ty
předešlé, finanční kondice se nezlepšila ani v tučných letech ekonomické konjunktury,“ dívá se na předešlá
období Suchánek. Vzápětí jedním
dechem dodal, že nové vedení kraje
bude hledat úspory v rozpočtu, kde to
jen půjde. „Nyní se musíme zaměřit
na zeštíhlení části výdajů, které nejsou

Michal SOBECKÝ

Možností přitom mnoho nezbývá. „Je to
hrozné. Nebydlím tady, ale věřím, že lidi
musí nadávat,“ svěřil se Večerníku jeden
z nečetných chodců, kteří se v pátek okolo
čtrnácté hodiny vyskytují v Holandské ulici, která s Lidlem přímo sousedí. To Lenka
Konupková, která naopak bydlí nedaleko,
situaci s nedostatkem parkovacích míst
sama pociťuje. „Je to strašné. Všechna auta
se posunula a my teď nemáme kde před panelákem parkovat. Takže parkoviště u An-

děla je zahrazené, to u Lidlu taky. Ještěže
máme garáž, neumím si představit situaci
těch, kteří tuto možnost nemají,“ říká žena.
Současná situace nastala poté, co v tomto roce začala výstavba nového Lidlu. Ta
skončila před dvěma týdny, problémy
řidičů s odstavením jejich aut však nezmizely. „Parkování po dobu půldruhé hodiny bude pro zákazníky zcela zdarma. Po
těchto devadesáti minutách, což je doba,
která je dle našeho průzkumu dostačující
k nákupu, je každá další hodina zpoplatněna částkou sto korun,“ zopakoval mluvčí
společnosti Lidl Tomáš Myler. A závory
u Lidlu skutečně nedávají šanci řidičům,
kteří chtějí nechat svůj vůz na parkovišti
přes noc.

Problému jsou si vědomi i na magistrátu.
„Nicméně pozemky jsou nyní soukromé
a majitel si plně diktuje, jaký režim na nich
je. Navíc kapacita ulic je, jaká je, není to
jednoduché, mnoho rodin má v současnosti dvě i tři auta,“ konstatuje náměstek
prostějovského primátora Jiří Rozehnal
(ANO 2011). S řidiči však na dálku sdílí
víc než pochopení. Ubezpečil, že radnice
se bude nápravou nynějšího stavu zabývat. „V budoucnu určitě chceme stavět
v lokalitě parkoviště v souvislosti s územním plánem. Počítáme s tím,“ prozradil
Rozehnal.
Do té doby však lidem nezbyde než počítat
s mnohdy dlouhou cestou od auta k domovním dveřím.
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PROSTĚJOV Tak je to jasné! Spekulace o vraždě seniorky, které se
v průběhu předminulého týdne
lavinovitě šířily mezi obyvateli
panelového domu v Dolní ulici,
se ukázaly jako nepodložené. Jednoznačně to prokázaly výsledky
soudní pitvy.
Vše spustila poznámka jedné z obyvatelek domu. Údajně zaslechla hovor záchranářů nasvědčující tomu, že
„žena měla zlomený vaz“. Její slova měl
potvrzovat následný policejní zásah,
k němuž došlo v neděli 6. prosince.
Syn zemřelé ženy měl být za doprovodu policistů předveden na policii
k podání vysvětlení. Následně však
byl propuštěn a ve věci byla nařízena
soudní pitva. „Ta cizí zavinění vyloučila,“ zareagoval v průběhu uplynulého
týdne na dotaz Večerníku František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov. (mls)
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PROSTĚJOV Pár prázdných míst
okolo paneláků. Dlouho to však trvat
nebude a okolo šestnácté hodiny lidé
v Anglické ulici nezaparkují. Podobně
jako v mnoha okolních. Tento jev je
totiž v Prostějově zcela běžný. V případě sídliště Západ dlouho pomáhalo
parkoviště u prodejny Lidl, kde se nacházela více než stovka míst. Tomu je
však konec, parkoviště u upraveného
supermarketu totiž nově uzavírají závory. A kromě nakupujících zde nikdo
nezaparkuje. Magistrát tak nyní musí
řešit, kam obyvatelé přilehlých sídlišť
Svobody a Západ mohou svá vozidla
zaparkovat.

tvrzení, že bývalé vedení Olomouckého kraje prohloubilo dluhy v krajské pokladně. „Hejtmanství z let
2016 až 2020 nenavýšilo krajský
dluh ani o korunu! Naopak se mu
dařilo deficit rozpočtu zmenšovat,
a to i při rekordně vysokých investicích. Ohrazuji se tak proti prohlášení
mého nástupce Josefa Suchánka, že
za krajský dluh 3,4 miliardy je zodpovědné minulé vedení kraje,“ láteřil
bývalý hejtman. „Zaskočilo mě, že
nová koalice se už po měsíci od zvolení vymlouvá svým voličům, proč
nesplní řadu ze svých předvolebních
slibů… Dluh 3,4 miliardy má kraj
už mnoho let a je s podivem, že nové
vedení kraje o něm nevědělo v době,
kdy v předvolební kampani slibovalo voličům hory doly, například
to, že opraví všechny krajské silnice.
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bolestivě. A velmi pravděpodobně
i v dalších letech. Nyní máme s kolegy
radními nachystán návrh rozpočtu na
rok 2021. Jeho prioritou je být vyrovnaným a zároveň zachovat stávající
úroveň sociálních služeb, zdravotnictví, dopravní obslužnosti či infrastruktury. Je zde řada projektů, které kraj
bude dokončovat. Doufáme taky, že
se po pandemické situaci opět podaří
nastartovat ekonomiku, což by vrátilo
některé toky příjmů, se kterými nemůžeme za tento rok počítat. Nemůžeme
ani vyloučit pozitivní změny v oblasti
rozdělování daní do krajů a obcí, které by nám rovněž pomohly. Za celé
krajské vedení mohu potvrdit, že jsme
odhodlaní tuto situaci vyřešit,“ slibuje
hejtman Olomouckého kraje.
Na jeho výroky zareagoval Ladislav
Okleštěk (ANO 2011), který odmítá

0QXÚJGLVOCP,QUGH5WEJ¾PGMVXTFÊåGQDąÊFNWJ[1NQOQWEMÆJQMTCLGCRT¾\FPQWRQMNCFPKEK\F÷FKNRQDÚXCNÆOXGFGPÊ6QQXwGO
RąGFEJQ\ÊJGLVOCP.CFKUNCX1MNGwV÷MTC\CPVP÷QFOÊV¾
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zcela potřebné. Už od počátku našeho
mandátu hledáme všechny možné
cesty k šetření. Situace je opravdu
velmi vážná, deficit v naší krajské
pokladně je pro nás velkou překážkou. Některé body z našeho programu proto bude z důvodu chybějících
financí velmi těžké naplnit. Olomoucký kraj se potýká s obřím dluhem,
který se na konci letošního roku bude
pohybovat okolo částky 3,4 miliardy
korun,“ vypočítává Josef Suchánek
s tím, že tento stav budou muset krajští radní řešit s nejvyšší vážností a jistě
na to nebude stačit jeden rok, patrně
ani dva. „Z mé pozice se mohu zaručit,
že uděláme maximum, abychom náš
kraj dostali do finanční stability. Je to
ale velmi nesnadná mise, ekonomické dopady koronavirové krize na nás
budou působit i v příštím roce velmi
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Z nedávných prohlášení Josefa Suchánka vyplynulo, že Olomoucký kraj
je na tom z finančního hlediska velice
bídně. Podle nového hejtmana za to
může hlavně bývalé vedení kraje, které
ho zadlužilo, a cesta za nápravou bude
hodně složitá. „Je pro nás velkou výzvou zlepšit nelehkou ekonomickou
situaci kraje, kterou nám zanechalo
minulé vedení. Ekonomická situace
v Olomouckém kraji je opravdu tristní.
Jsme kraj s největším zadlužením v celé
České republice, což spolu s finančními důsledky pandemické krize vytváří
extrémní tlak při sestavování rozpočtu
jak pro rok 2021, tak na střednědobý
výhled dalších let,“ konstatuje nový
hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek (Piráti a Starostové).
Jeho slova však předchozí šéf v exkluzivním vyjádření pro Večerník důrazně
odmítl. „Nové krajské vedení by si mělo
rychle vyhrnout rukávy a začít pracovat, aby se v této době umělo postarat

Michal
KADLEC

pro Večerník

původní
zpravodajství

OLOMOUC, PROSTĚJOV To je už pořádná pálka! Hospodaření
Olomouckého kraje stojí nad hodně hlubokou propastí a politici
se přou, kdo za to může. Nový hejtman Josef Suchánek prozradil,
že dluhy narostly do závratné výše 3,4 miliardy korun a zdejší kraj
se tak stal nejzadluženějším v celé České republice. Na kom leží
vina? Pomineme-li covid-19, který letos v krajské pokladně udělal „díru“ za půl miliardy, svádí současný hejtman finanční mizérii
i na bývalé vedení. Na jeho slova ovšem ostře reaguje bývalý první muž úřadu Ladislav Okleštěk. Kauzu jsme podrobně rozebrali
v rámci našeho pravidelného tématu.

„Na konci letošního roku jsme 3,4 miliardy korun
v mínusu,“ konstatuje hejtman Josef Suchánek

publicistika

tická událost. Není krizových situací,
není hrdinů. Ale je tomu skutečně tak?
V první řadě je třeba napsat, že více
jako o událost samu jde samozřejmě
o naši reakci na ni. Dokázali bychom
ve vypjatých okamžicích, kdy srdce
bije jako splašené, více myslet na jiné
než na sebe? Podstoupili bychom bez
váhání vysoké riziko a zároveň dokázali správně odhadnout své možnosti
a síly? Vždyť v každé době se najdou
lidé, kteří budou rozdíl mezi hrdinou
a (ne)hrdinou spatřovat pouze ve výsledku. Dopadlo to dobře, tak jsi hrdina, dopadlo to špatně, pak jsi pitomec...
Odpovědět skutečně odpovědně na
tyto otázky nikdo z nás nemůže, dokud se prostě v takové situaci neocitne.
Zdálo by se tedy, že příležitost dělá nejen
zloděje, ale i hrdinu. Do jisté míry tomu
tak je, nicméně zachovat se „správně“ či
„hrdinsky“ můžeme i ve chvíli, kdy se
kolem nás právě nikdo netopí, nehoří,
nesnaží se někoho okrást či znásilnit.
Kdy? Samozřejmě že se nabízí různé
sbírky, darování krve, nezištná pomoc
přírodě, starším lidem či dětem a řada
dalších. Ovšem vím ještě o jedné, velmi zřídka využívané.
Stačí, když se někoho zastanete.
Nemusí to být jen na ulici, když partička floutků hází petardy, když kolem
prochází starší lidé. Téměř každý den
je možné se zastat někoho v rámci
nejrůznějších výměn názorů ať už „per
huba“, či třeba při diskusích na sociálních sítích. Ona totiž drtivá většina lidí
umí kritizovat někoho jiného od poli-

tiků přes soudce, policisty, lékaře, novináře, řemeslníky, prodavačky, dělníky,
šéfy, partnery, sousedy, spolupracovníky až po lidi, které ale už vůbec neznají.
Jenže aby se někdo nejen všech těchto nějakým způsobem zastal, to bývá
opravdu vzácné. Zkusili jste to někdy?
Obvykle vám za to nikdo nezatleská,
naopak hrozí, že se ze strany armády kritiků stanete terčem posměchu. A pokud
nezachováte chladnou hlavu, budete vtaženi do nesmyslných hádek, které vám
budou jen krást váš drahocenný čas.
Ale přesto není od věci se alespoň občas zastat někoho jiného než sám sebe.
Nebál bych se tvrdit, že díky tomu se
stanete svého druhu hrdinou. Sice
malým, neoficiálním, ale i tak hodným
následování...

H

rodní ligu skupinu B. Běžná mzda
byla hluboko pod celostátním
průměrem, v roce 1980 to bylo
2 455 Kčs. Naopak zaměstnanost
žen stála vysoce nad průměrem.
jsme v porevolučním prosinci
1990. Konkrétně 11. prosince se
konalo v Domě služeb ustavující zastupitelstvo města, byly zrušeny národní
výbory. Po dvanáctihodinovém jednání
byl starostou města zvolen Ing. Miroslav
Zikmund. Zástupci starosty byli zvoleni
pánové Ivo Slavotínek a Antonín Hanzalík a dalších deset radních. Na hlavním náměstí probíhaly od 13. prosince
předvánoční koncerty. Demokracie
s sebou přinesla i negativa, zvýšil se
počet alkoholiků a narkomanů. Ve
městě v prvním demokratickém roce
žilo 50 639 obyvatel.
ned v úvodu prosince 2010
zasáhla Prostějovsko sněhová
kalamita. Na zledovatělých silnicích
došlo k celé sérii dopravních nehod,
naštěstí se obešly bez vážných zranění.
Ve dnech 9. a 10. prosince se na náměstí
odehrála velkolepá akce, která připomněla 50 let vzájemné spolupráce města s místní posádkou. Návštěvníci mohli
zhlédnout vojenskou techniku, kterou
601. skupina speciálních sil využívá například ve svých misích. Současně byla
pokřtěna kniha Dum spiro spero, což
je rozsáhlá publikace věnovaná vypra-
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Pokud vím, tak na celém území Prostějova platí zákaz nočního parkování kamionů s výjimkou určených lokalit, které se většinou nacházejí v uzavřených
areálech firem. Jak je tedy možné, že vedle čerpací stanice v Plumlovské ulici
kamiony skoro každou noc parkují, aniž by jejich řidiče někdo zkontroloval
a napařil jim pokutu? A hodně často tam vidím parkovat i autobusy jedné
soukromé dopravní společnosti. Možná žiji v nevědomosti, ale opravdu
si myslím, že noční zákaz parkování těchto vozidel v Prostějově stále platí!
František Piňos, Prostějov
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vováním a vzpomínkám konkrétních
vojáků, kteří prošli elitní jednotkou.
Autorem knihy je známý vojenský historik Eduard Stehlík. Dum spiro spero
je však zároveň mottem 601. skupiny
speciálních sil. Záštitu nad akcí převzali
ředitel Vojenského zpravodajství generálporučík Ondrej Páleník a starosta
města Miroslav Pišťák.
Tak takový byl prosinec v letech
minulých. Doufejme, že ten letošní
bude alespoň trochu pohodový a že
nás po rozvolnění nepoloží další
várka covidu. Přeji všem hlavně
pevné zdraví a buďme stateční, společně to dokážeme! Snad...

$ÄÉPE\FKRPMDNRXvHWÔLOL"
Když na prostějovské politické scéně sleduji ty zoufalce, kteří neustále a bez
přestání brojí proti tomu, aby město finančně podporovalo sport, je mi
z toho smutno! Šetřit se jistě musí, ale zrušit úplně systém finančních podpor, byť přes marketingové smlouvy, nerozumím tomu. Čím bychom jako
ušetřili, kdyby v Prostějově skončil hokej, fotbal a další vrcholové sporty, které jsou více či méně na penězích od města závislé. Copak si páni Matyášci
a ostatní neuvědomují, že se všechny kluby na profesionální úrovni zároveň
starají o stovky dětí? Podívejte se do jiných měst, ve kterých je financování takových oddílů s dětskými a mládežnickými základnami prioritou! Doufám,
že v roce 2021 a dále už neuslyším žádný blábol těchto rádoby politiků, že
peníze do sportu jsou nesmysl!
Jiří Petrák, Prostějov
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Docela mě rozladila diskuse na jednání zastupitelstva o tom, že je potřeba
zachránit budovu místního nádraží před zbouráním. Netuším, jak hnutí
Na rovinu! došlo k nějakým závěrům, že výpravní budově nádraží hrozí
demolice, když primátor na zářijovém zastupitelstvu veřejnosti jasně sdělil, že místní nádraží opraví majitel na vlastní náklady a že následně bude ve
spolupráci s městem hledat její další využití. Nebo je to všechno jinak? Jsou
nějaké nové zprávy, o kterých nevíme? Zástupci vedení města by konečně
měli říct, jak to vlastně všechno je!
Ladislav Kempný, Prostějov
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prosinci 1970 bylo provedeno
sčítání lidu a i pro Prostějov z toho
vyšly zajímavé údaje. Náš okres měl
tehdy celkem 101 obcí se 114 263
obyvateli, z toho bylo 112 500 Čechů, 1 281 Slováků, 134 Němců, 41
Poláků, 61 Ukrajinců a Rusů, další
národnosti následovaly. Bylo otevřeno panoramatické kino METRO, které
se stavělo od roku 1967 za celkovou
sumu 7,5 milionu tehdejších korun
podle projektu architekta Zdeňka Michala z Brna. Plastiku ve vstupní hale
vytvořil akademický sochař Jan Tříska.
Okresní svaz protifašistických bojovníků vydával svůj časopis Hlas revoluce
Prostějovska. Na X. oddělení prostějovské nemocnice byla slavnostně otevřena koronární jednotka, zásluhu na tom
měl tehdejší primář interny MUDr.
Jaroslav Vyroubal, mimochodem můj
strýc, který pak na ní sloužíval dlouhá
léta stejně tak jako můj otec.
prosinci 1980 zemřel Jan Faustin Procházka, hudební skladatel a dirigent. Nákladem tehdejších 2
milionů korun byla v akci „Z“ dokončena 1. etapa stavby požární zbrojnice.
Fotbalisté Prostějova tehdy hráli ná-
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Člověk až žasne nad tím, v jakém stavu jsou vozidla některých řidičů jedoucích ráno do zaměstnání. Já ráno poctivě oškrábu všechna okna od námrazy,
auto nechám se zapnutým motorem rozehřát a vyfoukat skla. Pak teprve si
dovolím vyjet. Ale když vidím, jak druzí řidiči jedou se zamrzlými a zamlženými okny a cestu před sebou sledují jen úzkým průzorem ve skle, tak je mi
z toho až zle. Copak si neuvědomují, že takto můžou srazit a zabít chodce
nebo cyklistu? V jednom případě jsem jel po Vápenici a z Havlíčkovy ulice
mi do cesty vjelo auto. omohlo až mé vydatné troubení, po kterém řidička
zastavila, jinak bychom byli v sobě. Žena vystoupila z auta a rozčilovala se, že
nic nevidí. Bodejť by také ano, když všechna okna i ta boční měla zamrzlá!
Páni řidiči, probuďte se, už je zima!
Jaromír Kvapil, Prostějov
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ačneme hned zhurta sportovními úspěchy prostějovských
boxerů a sportovců v kolové z prosince 1950. Mistrem republiky v boxu
se stal Miloš Králíček a mistry v kolové se stali bratři Novákové. Všichni
byli členy Sokola I Prostějov. Došlo
i k převzetí majetku. OÚNZ získal
fundus po Masarykově lize proti tuberkulóze. Začalo se uvažovat o stavbě nového areálu Železáren na jižním
okraji Prostějova. V souvislosti s reorganizací kožedělného závodu
a k jeho přejmenování na GALA
národní podnik vyšlo poslední číslo časopisu Krasická Kotva.
rosinec 1960 přinesl změnu
v kulturní oblasti, a to konkrétně
u mužských pěveckých sborů, když pěvecký soubor Ferdinand Vach, založený v roce 1955, byl sloučen s klasickým
sborem Orlice, jejímž dirigentem byl
tehdy Karel Hejdušek. Byla vytvořena
okresní plemenářská správa. Za celý rok
bylo dodáno do domácností 2 240 000
kubických metrů vody. 161 manželství
ze 448 bylo opakováno církevně, takže takřka čtvrtina občanů se nebála
problémů s režimem.

Uteklo to jako voda a máme tady poslední, tedy prosincový
kronikářský přehled. A tak neotálejme, ať nám ty vánoční svátky neutečou a pojďme hned na to. Je jasné, že konec každého
roku přinesl hned řadu zajímavých událostí.
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Nelze o tom pochybovat. Skuteční
hrdinové žijí mezi námi. Každý z nás
možná alespoň jednou za týden nějakého potká. Problém je v tom, že
ho obvykle nepoznáme. Nenosí totiž
elasťáky a módní pláštěnku jako Superman, z hlavy jim netrčí netopýří uši
jako Batmanovi, ani o nich nekolují
historky, že dokázali v tenise porazit
betonovou zeď jako Chuck Norris.
Přesto mezi námi jsou. Příkladem může
být třeba Petr Marák z Prostějova,
o němž také dlouho nikdo netušil, že by
mohl být všeobecně a oficiálně považován za hrdinu. Pak přišel jeden srpnový
večer v Otaslavicích a vše se změnilo...
Vše nasvědčuje tomu, že hrdinu z jinak
„obyčejného“ člověka udělá až konkrétní, pokud možno hodně drama-
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Radary
jdou do akce!
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Prostìjovský primátor František Jura vyrazil
na návštěvu pralinkárny, charity i psího útulku
a nezapomněl ani gratulovat jubilantce jura na cestách
PROSTĚJOV Poslední dny před je důležité, aby město hledalo partne- a v jeho nejbližším okolí. „Myslím, že nizace poputují další prostředky
vánočními svátky trávil první muž ry mezi firmami přímo v Prostějově v našem městě najdeme řadu firem, do Dětského domova Plumlov,
prostějovské radnice František
Dětského domova Prostějov a DoJura často mimo svoji kancelář primova seniorů Prostějov
mátora statutárního města. A měl
v Nerudově ulici. Peníze
k tomu notné důvody. Zavítal do
mezi sebou na jeho výfirmy prostějovského výrobce orizvu vybrali zaměstnanci
ginálních pralinek, nezapomněl
magistrátu, aby pomohli
na finanční pomoc potřebným
lidem postiženým současa čas si našel také k návštěvě psínými epidemickými opatho útulku Voříšek v Čechách pod
řeními. Celkem se tímto
Kosířem. A ještě něco! František
způsobem podařilo získat
Jura s kyticí v ruce „přivítal“ mezi
55 000 korun. „Jsem rád,
stoleté občany Prostějova paní
že se kolegové na pomoc
Larissu Šimekovou.
Před deseti dny přišel podpořit výrobu originálních pralinek do firmy
2TKO¾VQT 2TQUV÷LQXC (TCPVKwGM ,WTC
Green Tree Food. Podle jeho slov
PG\CRQOP÷N CPK PC RQFRQTW RUÊJQ
×VWNMW
8QąÊwGMXèGEJ¾EJRQF-QUÊąGO5
TCFPÊ/CTEGNQWäWRMQXQWRąKXG\NR
QVTCXW
CRCONUM[RTQ\FGLwÊéV[ąPQJÆQD[XC
VGNG (QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷L 
QX

2TKO¾VQT(TCPVKwGM,WTCPCXwVÊXKNRTQUV÷LQXUMQWHKTOWX[T¾D÷LÊEÊQTKIKP¾NPÊRTC
NKPM[MVGT¾D[UGXDWFQWEPWOQJNCUV¾VKXÚTQDEGOQTKIKP¾NPÊEJRTQRCICéPÊEJ
RąGFO÷Vč5VCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX
(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQX

klientům sociálních zařízení dívali
stejně jako já. Nejde o žádné ‚cizí
lidi‘, jsou to naši rodiče, strýcové
a tety, prarodiče a další příbuzní,
někdejší sousedé, bývalí kolegové
z práce, starší kamarádi. Mluvím
o našich blízkých,“ uvedl primátor.
Velkým potěšením bylo pro primátora setkání s Larissou Šimekovou.
Stoletá jubilantka jej překvapila

vitalitou a elánem, František Jura
jí předal kytici a dárkový balíček.
A těsně před Vánocemi ještě primátor zavítal do útulku pro opuštěná zvířata Voříšek v Čechách pod
Kosířem. Právě v něm je poskytnut
azyl psům nalezeným v ulicích města Prostějova. František Jura se po
roce přijel zeptat, jak se daří útulku
i jeho obyvatelům a zda zatoulaní
nebo odložení psi získávají původní nebo nové
pány. Zároveň do útulku dovezl potravu a pamlsky na přilepšenou.
„Se svým psem trávím
téměř každý večer na
několikakilometrové
vycházce a moc si to
oba užíváme. O to více
myslím na psy, kteří
o svého pána přišli a čekají, jestli se jich někdo
ujme. Moc bych jim to
NRTK
PQXÆRąGFC
ĄGFKVGNEG%GPVTCUQEK¾NPÊEJUNWåGDX2TQUV÷LQX÷*GNGP÷8T¾
všem přál,“ říká FrantiI[O
,CPGO0C
šek Jura, primátor staO¾VQT(TCPVKwGM,WTCURQNGéP÷UXGNKVGNGO/÷UVUMÆRQNKEKG
TQUV÷LQX
(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2
tutárního města ProsU[ODQNKEMÚwGMPCMQTWP
tějova.
(red)

na které můžeme být hrdí. Chci
přispět k tomu, aby se o nich více
vědělo,“ konstatoval Jura. Prostějovská pralinkárna by se tak mohla stát
výrobcem originálních propagačních předmětů statutárního města.
Následně František Jura zavítal do Centra sociálních služeb,
kam přivezl symbolický šek na
17 500 korun. Kromě této orga-
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Podle policie mnoho povyku pro nic,

tip pod předplatné
PROSTĚJOVSKÉHOVečerníku
VWURPHêHN stále levněji strana 40

obyvatelé ale obepíná STRACH Nechtěl do azyláku...
ze strany 3
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PROSTĚJOV V minulém vydání
Večerník informoval o incidentu, k němuž došlo předminulou
sobotu 12. prosince večer na náměstí E. Husserla. Proti dvěma
rozhádaným skupinám Romů,
které se vzájemně napadaly, zasahovaly desítky policistů včetně
po zuby ozbrojených těžkooděnců. I z tohoto důvodu překvapuje pondělní vyjádření mluvčího
prostějovské policie Františka
Kořínka, že k žádnému protiprávnímu jednání ze strany romských buřičů nedošlo...
S touto verzí jsme se však nemohli
spokojit. Večerník zajímalo, proč
se ve zprávě hovoří o desítce osob,
zatímco přímí svědkové žijící na
náměstí E. Husserla uvedli, že „před
Avionem bylo tak třicet až čtyři-

ných měst. V této souvislosti se
spekulovalo o možném konfliktu
mezi brněnskou a ostravskou větví olašských Romů. Co tedy bylo
skutečným důvodem tohoto „nájezdu“ na Prostějov? A proč policisté zasahovali právě u Avionu
na náměstí E. Husserla, kde jsou
podobné potyčky stále běžnější?
I tyto otázky jsme policejnímu
mluvčímu zaslali, ale odpovědi
už jsme bohužel nedostali. „Další
vaše dotazy se dotýkají ochrany
osobních údajů, taktiky policejních zákroků, případně jsou spekulativního charakteru,“ vysvětlil
František Kořínek.

mají obavy, že se něco podobného
bude brzy opět opakovat. „Je to
tady na denním pořádku! Vždycky
pozdě večer nebo v noci se tady
hádají a napadají skupinky cikánů,
mnozí z nich pod vlivem alkoholu,
či snad dokonce drog. Jestli si policisté myslí, že je tady vše v pořádku, tak se pletou. Ať si tady někdo
zkusí bydlet,“ láteřil muž z náměstí
E. Husserla, který si nepřál zveřejnit
své jméno.
Incidenty se skutečně opakují, Večerník o nich informoval již několikrát. Zajímavé je, že nikdo není
schopen romským výtržnostem
a přinejmenším rušení nočního klidu zabránit. A když policie ústy svého mluvčího tvrdí, že v posledním
-HWDG\YxHYSRĆ¿GNX"
případě nedošlo k protiprávnímu
3URêNWRPXGRxOR"
Lidé bydlící na náměstí E. Husserla jednání, tak proč byly na místě desítDle informací blízkých policii se sice pochválili rychlý a profesionál- ky těžkooděnců se samopaly?
do Prostějova sjeli cikáni z růz- ní policejní zásah, na druhou stranu
(mik, mls)
cet olašských Romů. Pak si zavolali
pomoc, takže jich dorazilo dalších
dvacet“. V této souvislosti nakonec
policejní mluvčí přiznal, že policisté
na místě skutečně zastihli zhruba třikrát více lidí, než bylo ve zprávě uvedeno. „Oznamovatelé uváděli zprvu
asi deset osob, my jsme jich na místě
zjistili necelé tři desítky,“ připustil
František Kořínek.
Další naše otázky směřovaly k tomu,
zda Policie ČR skutečně kontrolovala náměstí v souvislosti se zásahem
i během následujícího dne. „Situaci
jsme monitorovali za účelem zabránění její eskalace po nezbytně nutnou dobu, tedy i následující den,“
potvrdil mluvčí.

20121711974

➢

>>dokončení ze strany 3
Je pravdou, že ti, kteří ho potkávali
denně jako já, tak už ho i vyhledávali pohledem, když šli na nákup nebo
jen procházeli. Dodnes jsem neznala jméno, ale je pravda, že mě tato
zpráva zasáhla. Ať odpočívá v pokoji,“ vzkázala Renáta Sypěnová. A se
svými postřehy a vzpomínkami na
Zdenka se přidávali i další. „To mě
mrzí, pán byl opravdu moc hodný,
nikoho neobtěžoval. Dost často,
když jsem šla ráno po práci do Alberta nakupovat, jsem mu dávala
penízky na jídlo i nějaké cigarety.
I když mu do smíchu nikdy nebylo,
vždy slušně poděkoval a usmál se,“
zavzpomínala Hana Procházková.
Další lidé podotkli, že Zdenka nikdy neviděli pít alkohol. „Nevím,
jak to bylo s tím pitím, nějakou
dobu jsem v Albertu pracovala, ale
nikdy jsem ho neviděla kupovat
alkohol. Vždy jen nějaké jídlo. Byl

opravdu vždy slušný, za vše poděkoval. A na Vánoce mu pekařinky
nosily i cukroví,“ dodala Lenka
Micková z Prostějova.
Známý bezdomovec Zdenek byl
v posledních letech svého života již
hodně nemocný a na jeho stavu se
také podepisoval fakt, že odmítal
cizí pomoc včetně pobytu v azylovém domě. „Bohužel je těchto
lidí víc. Přestože máme terénní
pracovníky, kteří lidem na ulici nabízejí okamžitou možnost služeb
azylového domu, tak tito to striktně
odmítají,“ pokrčil rameny Jan Kalla,
ředitel Azylového centra v Prostějově. „Pana Zdenka jsem osobně
neznala, nechodil ani před místní
nádraží, kde jsem v minulých letech
bezdomovcům rozlévala polévky. Je
mi ale líto každého lidského života,“
uvedla pro Večerník Milada Sokolová, náměstkyně prostějovského
primátora.
(mik)

Pondělí 21. prosince 2020
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STO Do Plumlova je zakázáno vjíždět náklaďákům nad 43 tun
PLUMLOV Že by to vandalství přece jen k něčemu bylo? V září se na
silnici v Ohrozimské ulici objevily obří kosočtverce s nápisem TIR PL.
Vzkaz očividně směřoval řidičům polských kamionů, kteří se po dříve
méně frekventované ulici často proháněli, a to i kvůli tehdejší dvojnásobné uzavírce. Problémy s náklaďáky však v místě byly dlouhodobé,
začaly hned po uzavření mostu v Mostkovicích. Po jeho opětovném
otevření se v celé věci konečně podařilo najít kompromisní řešení.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Návrh zakázat průjezd kamionů
Ohrozimskou ulicí padl na jednání
plumlovského zastupitelstva. „Měla
by se tam umístit dopravní značka
omezující průjezd vozidel nad 3,5
tuny,“ uvedl tehdy někdejší starosta
Adolf Sušeň, který sám v této ulici
bydlí.
Následně vedení města požádalo
o schůzku na odboru dopravy prostějovského magistrátu. „Výsledkem
je nakonec kompromisní řešení,
které nedávno vstoupilo v platnost.
Jedná se o zákaz vjezdu kamionů

nad 43 tun,“ potvrdila současná starostka Gabriela Jančíková.
Vedení města v souvislosti s provozem v Ohrozimské ulici už na jaře
řešilo další problém. Tím bylo rozmístění značek zakazujících stání
aut na silnici. Parkování na silnici
přitom místní obyvatelé předtím
hojně využívali. Prakticky tím
blokovali celý jeden jízdní pruh.
Radnice vše vyřešila pronájmem
pozemku naproti tzv. tesárny, kde
zřídila provizorní parkoviště. Od té
doby lidé tuto možnost hojně využívají a podél silnice už jich stává
minimum. „Nájemní smlouvu na
tento pozemek máme do konce ledna, uvažovali jsme o jeho odkupu,
ale zatím o tom nebylo rozhodnuto.
Spíše to vypadá, že prodloužíme
nájem,“ popsala aktuální stav v této
záležitosti plumlovská starostka.

0CQJTQ\KOUMÆOMQREKRąGFQFDQéMQWFQ2NWONQXCUGPQX÷QDLGXKNCVCVQFQRTCXPÊ\PCéMC/÷NCąGwKVRTQDNÆOUMCOKQP[
MVGTÚX\PKMNX1JTQ\KOUMÆWNKEKCX[XTEJQNKNU[ODQN[RąGVTX¾XCLÊEÊOKPCUKNPKEK
2x foto: Michal Sobecký, Martin Zaoral

PROSTÌJOVSKÝ VEÈERNÍK I S MAGAZÍNEM TV POHODA
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Sázkaø z Mostkovic naletìl
vypeèenému podvodníkovi 5R]SRĀHWNUDMHVHVHN\URX .p*y+'*'0"7
poškozený muž neodolal a formou
bezhotovostní platby za ni zaplatil
dvacet tisíc korun. Zcela nereálnou
informaci však neobdržel, protože
podezřelý muž se ani nepokusil dostát svému slibu a nějakou informaci poslat,“ sdělil František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Pátrání po podvodníkovi nebylo nijak složité. „Provedeným šetřením
policisté podezřelého vypátrali a ve
věci konají zkrácené přípravné řízení. V případě prokázání viny a odsouzení mu za uvedené jednání hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky,“
přidal policejní mluvčí.
(mik)

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Ohlednì mostu u pøehrady
se vedou spory
Plumlov (mls) - Stavební práce týkající se výstavby nové cyklostezky
lemující plumlovskou přehradu byly
pro letošek ukončeny. V blízkosti
stezky byly umístěny i nové lavičky
a odpadkové koše. Co však stále chybí, je most, který je od počátku součástí projektu. Kdy se na přehradě
objeví, zatím není jasn é. „Se stavební
firmou jsme se doposud neshodli
na výši jeho ceny. Ve hře je i varianta
nové veřejné soutěže na dodávku
mostu. Z tohoto důvodu jsme museli řešit prodloužení termínu pro
čerpání dotací,“ uvedla plumlovská
starostka Gabriela Jančíková.

Uzavøené centrum
záøí do tmy

VYCHÁZÍ V PONDÌLÍ 28. PROSINCE 2020!

MOSTKOVICE Chtěl vyhrát pořádný balík peněz, a proto neváhal
zaplatit za dobré rady. Podle policistů si ale koupil něco, co nemůže
existovat! Vášnivý sázkař z Mostkovic naletěl podvodníkovi, který
mu slíbil poslat „zaručené“ tipy na
výsledky sportovních zápasů.
„Z přečinu podvodu podezírají plumlovští policisté pětadvacetiletého
muže ze Žamberka. Tohoto skutku se
měl podezřelý dopustit tím, že v červenci tohoto roku prostřednictvím
sociální sítě nabízel ´zaručené´ tipy
na výsledky sportovních utkání. Ty za
úplatu nabídl také třiačtyřicetiletému
muži z Mostkovic. Lákavé nabídce

9

OLOMOUC Zadluženost kraje
a dopady koronaviru přinutily
hejtmanství k úsporným krokům. Ty se budou týkat hlavně
méně naléhavých výdajů, naopak investic se škrty dotknou
nejméně. Olomoucký kraj připravil kompletní návrh rozpočtu na příští rok, který vám
představujeme.
„Předpokládaný propad daňových
příjmů pro letošní rok je v důsledku
přijatých vládních opatření zhruba
800 miliónů korun a pro příští rok
zatím počítáme se ztrátou 500 milionů. Ta se bude ale v návaznosti
na hlasování sněmovny na konci

roku bohužel dále zvyšovat. Návrh
krajského rozpočtu proto obsahuje úspory, které negativní dopady
zmírní,“ uvedl Josef Suchánek,
hejtman Olomouckého kraje.
Jen na provozních výdajích ušetří
hejtmanství v příštím roce zhruba
sto padesát miliónů korun. Naopak
investice zůstávají krajskou prioritou. „Snažili jsme se, aby vliv úspor
na investice byl co možná nejmenší. A to se také podařilo. Podpora
ekonomického růstu regionu má
pro nás strategický význam,“ ujistil
Dalibor Horák, náměstek hejtmana
Olomouckého kraje.
Hejtmanství bude také pokračovat

ve splácení úvěrů, které byly přijaté v minulosti. Součástí strategie
pro nadcházející období jsou i další potřebné kroky k tomu, aby se
rozpočet Olomouckého kraje co
nejrychleji uzdravil. „Jenom během
letošního podzimu jsme uspořili
233 miliónů. Při investování se zaměříme hlavně na projekty, které
lze hradit z dotací Evropské unie,“
dodal Ivo Slavotínek, první náměstek hejtmana Olomouckého kraje.
Rozpočet s příjmy přibližně 5,9
miliardy korun a výdaji 6 miliard
bude dnes, tj. v pondělí 21. prosince, schvalovat krajské zastupi(red)
telstvo.

Konice (mls) - Přestože je před rokem otevřené komunitní centrum
v Konici kvůli aktuální epidemické
situaci stále uzavřeno, lidé procházející kolem něj se alespoň díky velké prosklené ploše mohou potěšit
pohledem do interiéru. Spatří tam
nazdobený vánoční stromek a jeden
z řady papírových betlémů ze sbírky
Stanislava Dostála. Ty měly být společně s fotografiemi Miroslava Kaly
vystaveny od 25. prosince na zdejším zámku, galerie však musela být
uzavřena a výstava odložena.

V kulturáku se zahøejí
Žárovice (mls) - Ještě loni se tu
touto dobou konala jedna větší
akce za druhou. Přestože letos byly
všechny do jedné zrušeny, ani nyní
není kulturní dům v Žárovicích
zcela prázdný. Probíhají v něm totiž práce na rekonstrukci vytápění
objektu. Na jejich nezbytnost letos
na jaře upozornil Marek Otruba ze
Spolku Plumlovských nadšenců,
který v kulturáku pořádal například
oblíbený ples či Rockový bál.

Kdo mìl nejhezèí YÙ]GREX"
Němčice nad Hanou (mls) - Inspirativní soutěž pro své občany již
řadu let pořádají v Němčicích nad
Hanou. Letošní vítězkou soutěže
O nejhezčí podzimní výzdobu ve
městě se po zásluze stala paní Baričíková z Jablonského ulice. Za její
péči i vkus, díky nimž mohou být
Němčice zase o něco hezčí, získala
od města příjemnou odměnu.
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„Tøeba se nìkde nìco pohne…“
➢ z titulní strany

Foto: František Omasta

BRODEK U PROSTĚJOVA
Hodně nešťastný příběh chlapíka
z prostějovského regionu jsme
zaznamenali v minulých dnech.
Přestože je slepec a potřebuje
pomoc, instituce to bohužel vidí
jinak. „Já přitom vůbec nic nevidím, sám bez pomoci nikam nedojdu,“ svěřil se Večerníku muž,
který kvůli přestálé obrně nemá
prakticky žádnou jemnou motoriku. „Neukrojím si a nenamažu
chleba máslem, nesložím si tričko, nezavážu si tkaničky u bot,“
povzdechl si Jakub Vevera.
Do roku 2013 měl přiznán nejvyšší,
tedy čtvrtý stupeň invalidity. Tehdy
mu ho ale úřady snížily na druhý.
Po vyhrané žalobě mu pak zpětně
přiznaly alespoň třetí stupeň. Teď
opětovně žádal o přiznání čtvrtého
stupně. „Můj stav se stále zhoršuje
a zlepšovat se nikdy nebude. Aniž by
mě ale kdokoli viděl, moji žádost teď

znovu zamítli. Zdůvodnili to tím, že
mám údajně nějaké zbytky světlocitu a netrpím těžkou mentální retardací,“ uvedl Vevera.
Chlapíkovi skutečně navzdory těžkému postižení funguje dobře hlava.
Díky počítači ovládanému hlasem
udržuje kontakt se světem, čte knihy
a časopisy v Braillově písmu. „Hodně
poslouchám hudba i mluvené slovo.
Sám také chodím zpívat do sboru
s postižením,“ prozradil muž s tím, že
vždy ale musí mít nějaký doprovod.
„To, co jsem, ze mě udělali adoptivní rodiče. Nebýt maminky a táty,
kteří ze mě vypiplali člověka, tak
bych byl dávno v ústavu,“ uvědomuje si chlapík a dodal: „Tam mě
ale nikdo nedostane ani heverem.
Měl jsem tam kamarády a vím od
nich, že tam dobře není...“
Důstojného života se Jakub Vevera zkrátka vzdát nehodlá. Bez cizí
pomoci ale žít nemůže. „Vím, že
maminka tu věčně nebude. Proto
mi teď buduje bydlení u jednoho

z adoptivních bratrů. Ten se pak
o mě bude s rodinou starat. To je
samozřejmě obrovská časová, psychická i finanční zátěž. Je to práce
takřka na plný úvazek. Přiznaná plná
invalidita, tím i vyšší příspěvek na
péči, by vše samozřejmě ulehčila,“
prozradil Vevera a dodal: „Vůbec je
zázrak, že mám tak skvělé příbuzné.
Kdybych měl žít sám, tak na to nemám peníze.“
Podle úřadů nemá Jakub Vevera na
plnou invaliditu nárok, protože splňuje pouze osm podmínek z deseti
pro její přiznání. „Bylo provedeno
sociální šetření, při kterém se zjišťovala schopnost samostatného života výše uvedené oprávněné osoby
v přirozeném sociálním prostředí.
Následně bylo provedeno posouzení stupně závislosti příslušnou
okresní správou sociálního zabezpečení. Oprávněná osoba je považována za osobu závislou na pomoci jiné
fyzické osoby ve stupni III. Posudkový lékař neuznal zvládání základní

životní potřeby oblékání a obouvání, ale navíc uznal základní životní
potřebu stravování,“ píše se v zamítavém rozhodnutí prostějovské pobočky úřadu práce. Podle úředníků
je prostě Jakub Vevera schopen sám
se oblékat a obsloužit se. Tím nesplňuje dostatek podmínek pro přiznání IV. stupně závislosti. „Nemám
přitom šanci si zavázat tkaničky
nebo zapnout knoflíky,“ kontroval
nešťastný muž.
Za dva měsíce si bude moci znovu
podat žádost o přiznání nejvyššího
stupně invalidity. „V případě zamítnutí podniknu patřičné právní kroky. U mámy mám vše, co potřebuju,
hlavně můžu žít jako člověk. To bych
v ústavu nemohl,“ tvrdí. Zveřejněním svého příběhu chce Jakub Vevera podle slov rozhýbat soukolí prorezlého českého sociálního systému.
„Já nechci žebrat o nějaké milodary.
Ale říkám si, že se třeba někde něco
pohne. Že si někdo uvědomí, že
něco je špatně.“
(ofr)

Zdravé Vánoce

NĚMČICE NAD HANOU Prokletý most! Pod železniční přemostění
v Němčicích nad Hanou se vejdou
nákladní vozidla nižší jak 3,6 metru, což někteří řidiči absolutně nerespektují. Z toho důvodu v místě
dochází k častým nehodám. Stejně
jako minulé úterý, kdy ukrajinský
kamion zachytil o most...
Minulé úterý 15. prosince v 19.30
hodin řídil dvaačtyřicetiletý ukrajinský řidič tahač Man s návěsem
ulicí Novosady ve směru od centra
Němčic nad Hanou k Výšovicím.
Co přesně se stalo? „Při jízdě se nevěnoval dostatečně řízení a přehlédl
dopravní značku zakazující vjezd
vozidel, jejichž výška přesahuje 3,6
metru a návěsem narazil do mostní
konstrukce. Když navíc z místa nehody couval zpět k centru Němčic,
porazil dopravní značení na ostrůvku
u autobusové zastávky v ulici Novosady,“ informoval František Kořínek,
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Pondělí 21. prosince 2020

Martin ZAORAL

KRALICE NA HANÉ Tady tekla krev! S bodnými zraněními
odvezla sanitka jednoho ze dvou urostlých chlapíků opravujících si zchátralý dům v Kralicích na Hané stojící nedaleko
místní kapličky ve Vítově ulici. Druhý z mužů uplynulý čtvrtek
putoval do policejní cely. Co přesně se stalo, se vydal Večerník
zjišťovat i přímo na místo neštěstí.

Foto: Martin Zaoral

Parkovací automat na Masarykově
náměstí v Konici byl pořízen v roce
2005. Nyní byl vyměněn. „Pro neustálé stížnosti občanů na jeho poruchovost bylo přistoupeno k pořízení
nového automatu na příjem mincí,
vrácení mincí při přeplatku a možnosti platby kartou,“ uvedl na sociálních sítích konický starosta Michal
Obrusník.
Tuto modernizaci drtivá většina lidí
8VQOVQ\EJ¾VTCNÆOFQO÷QDCWTQUVNÊ5NQX¾EKåKNK
Foto: Martin Zaoral
přivítala, někteří se snad pouze poS otázkami ohledně celého případu se události tou dobou nic nevěděla. Celý zastavili nad tím, že stále ještě někde
Večerník v pátek odpoledne obrátil i na případ tak zůstává obestřen tajem- fungovaly automaty nevracející minkralickou starostku. Veronika Petrželo- stvím, co opravdu se stalo a proč. ce. Zároveň se ukázalo, že ne každý
je s placením parkovného na náměstí
vá Bašná však dle vlastních slov o celé Spekulace mezitím jen rostou...

Martin ZAORAL

KONICE Parkování v centru města
stále patří k nejožehavějším tématům Konice. Kromě hlavního náměstí se tu řadu let téměř nikde jinde
stát nedalo. Přitom vmáčknout se na
parkoviště před prodejnou Jednoty
bylo často nemožné. Letos v květnu
zde spustili revoluci, díky níž se zvýšil nejen počet parkovacích míst, ale
i cena za hodinové stání. V polovině
prosince zde konečně nainstalovali
nový parkovací automat, který stále
slouží pro celé náměstí.

zjistili jsme

8PQXÆORCTMQXCEÊOCWVQOCVWUGF¾RNCVKVKMCTVQW

Foto: Facebook

S PLACENÍM
PARKOVNÉHO
1(-6281Đ.7(įÌ
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smířen. „Je to obdobné jako v jiných
městech. Zaplatíte sice poplatek, ale třeba vás může potěšit,
že i tímto způsobem přispíváte
na údržbu a úpravy náměstí
a okolí,“ reagoval na tyto výtky konický starosta.
Paradoxní v této souvislosti je, že za pracovníky radnice od letošního května
hradil poplatek za celoroční
stání na náměstí jejich zaměstnavatel. To se celé řadě
místních obyvatel či podnikatelů, kteří kvůli tomu museli sáhnout
do vlastní kapsy, přirozeně nelíbilo.

Jak se tohoto areálu dotknou aktuální
omezení v souvislosti s koronavirem?
„Výdejové okénko v provozu bude, jen
se v něm nesmí prodávat alkohol. Co
se týče předepsaných rozestupů, na ty
budeme dohlížet,“ nastínil Večerníku
Jiří Křeček.
Jediný lyžařský areál na Prostějovsku
se nachází v malebném prostředí přírodního parku Kladecko. Kvůli své
nižší poloze jej však dlouhodobě trápí
nedostatek sněhu. Loňská výjimečně
teplá zima mu příliš nepomohla. Navzdory tomu dokázali sokolové splatit
předposlední splátku úvěru na vlek,
který tu funguje od roku 2013. Na další investice jim už peníze nezbyly. Jak
to bude letos, to se teprve uvidí. (mls)

11. ledna 2020
9. ledna 2019
18. ledna 2018
9. prosince 2016

.'<6(=$¤$/29./$'.&+/<l29$7"
zahájení provozu
2019–2020
2018–2019
2017–2018
2016–2017

sezóna

KLADKY A zase nic! Ani tentokrát
zimní sezóna v Kladkách nezačne
dříve než po Novém roce. Lyžařské
areály sice navzdory epidemické
situaci mohly vstoupit do provozu
již v pátek 18. prosince, pro Kladky
však tento termín neplatí. Důvodem je naprostá absence sněhu.
Kdy se v Kladkách rozjedou vleky?
„To v tuto chvíli netušíme. Je téměř
jisté, že o Vánocích to nebude. Stále
platí, že jsme připraveni zasněžovat, nicméně k tomu potřebujeme
dlouhodobější teploty pod nulou.
A s těmi předpověď na několik příštích dní nepočítá,“ prohlásil Jiří Křeček, předseda kladeckých sokolů, jež
skiareál provozují.

5XCJ[ULG\FQXM[X-NCFM¾EJ\CVÊO\KOWCDUQNWVP÷PKéÊOPGRąKRQOÊPCLÊ
Foto: www.lyzovanikladky.cz

BOUSÍN Do soukromého vlastnictví putovala v minulosti značná část
obecních a městských bytů v České
republice. Nyní je ale často trend
opačný, i menší obce se snaží postavit nové byty ve svém vlastnictví.
Jednou z nich je i Bousín. S pomocí
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
dotace se malá obec 23 kilometrů od
policie Olomouckého kraje.
Prostějova rozhodla postavit nové
Ke zranění osob nedošlo, výše způsobyty. Ty následně nabídne nejen
bené hmotné škody byla předběžně
místním, ale taky zájemcům z okolí.
vyčíslena na 63 000 korun. „Alkohol
„Chystáme nyní první etapu, během
u řidiče policisté na místě vyloučili
níž chceme udělat šest bytů. Uvidíme,
provedenou dechovou zkouškou.
jak to půjde, jaká bude praxe. Pokud
Jeho přestupek vyřešili uložením pose to osvědčí, pustíme se do dalších
kuty ve výši dvou tisíc korun,“ prozrabytů,“ prozradila Večerníku starostka
dil policejní mluvčí s tím, že provoz
obce Monika Tmé.
na železnici ani na silnici v místě neProjekt už má přitom poměrně jasné
hody omezen nebyl.
(mik)
obrysy. „Je hotový a již proběhlo také
7MTCLKPGEPCTC\KNUMCOKQPGOFQåGNG\PKéPÊJQOQUVWX0÷OéKEÊEJPCF*CPQWRąK výběrové řízení. Půjde o novou stavEQWX¾PÊRCMLGwV÷RQTC\KNFQRTCXPÊ\PCéMW
ZHQVQ2QNKEKGè4 bu a rádi bychom na ni využili dota-
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ci z Ministerstva pro místní rozvoj,“
uvedla starostka. Zároveň vysvětlila,
proč se obec rozhodla do bydlení
v Bousíně investovat. „Myslím si, že
nabídka je zde v okolí velice malá.
A zároveň mají lidé na Protivanovsku nízké příjmy. Půjde tedy fakticky
o startovací byty,“ vysvětluje.
Podmínkou budou příjmy domácnosti. „Budou se hlídat. Ale když se byty
nepodaří obsadit nízkopříjmovými
lidmi, můžeme je nabídnout i dál –
podmínky dotace nejsou zase tak přísné,“ dodala starostka.
Stavět by se dle úspěšnosti obce v žádosti o dotaci mohlo příští rok. (sob)

1DGEUPGEGNÚOKVąGOKUV[QD[XCVGND[T¾FC\DWFQXCNCOCNÚD[VQXÚFčOUGUVCTVQ
XCEÊOKD[V[
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postaví bytovku
PROSTĚJOV
V
Čehovicích
a v Dubu nad Moravou letos Koalice
pro řeky realizovala dva projekty na
obnovu krajiny. Cílů k této činnosti měla hned několik. Organizace
o tom informovala minulý týden
v tiskové zprávě.
Akce měly za úkol například sázení
stromů a tím zvýšení atraktivity lokalit zdaleka ne pouze pro veřejnost.
„Letos jsme v biocentru pokračovali
v obnově takzvaného selského lesa,
který je charakteristický kombinací
vzrostlých stromů s kvalitním dřívím
a podrostu pravidelně vyřezávaných
dřevin. Jde zejména o vrby a olše,
které mohou poskytovat vlastníku
topné dříví z části území každý rok.
Zároveň tento typ hospodaření vytváří pestré podmínky pro živočichy
i rostliny a takto přispívá ke zvýšení

biodiverzity území,“ říká Vlastimil
Karlík z Koalice pro řeky.
Nejde o první projekt sdružení v oblasti. V minulosti u Čehovic revitalizovalo
soutok Vřesůvky a Malého potoka a zahájili přírodě blízký management místního biocentra. Jak zároveň potvrzuje
jedna z akcí sdružení, péče o přírodu
neznamená jen vysazování, ale někdy
také kácení. Mezi řekami Morávkou
a Moravou koalice odstranila vybrané
přestárlé jedince nepůvodních topolů
ve špatném zdravotním stavu a nahradila je výsadbou vhodnějších stromů
a keřů. „V blízkosti řeky Moravy jsme
vykopali tůň pro obojživelníky. Zpracovali jsme plán budoucí péče s cílem
postupné obnovy parkovitého rázu
krajiny s lesostepním rázem a mokřadními prvky,“ uzavírá výčet činnosti
Karlík.
(red)

První část obnovy sídliště zahrnovala
prostor od obytného bloku 729 po
Umělecké kovářství rodiny Stawaritchů. Díky ní vzniklo nové dětské hřiště, parkoviště, chodníky. Vyměněno
bylo veřejné osvětlení, objevily se tu
nové lavičky a koše. Projekt počítal
i s výsadbou zeleně. Celkové náklady

0CUÊFNKwVKPCLFQWLGJQQD[XCVGNÆOKOQLKPÆKVQVQPQXÆF÷VUMÆJąKwV÷
Foto: Facebook

KOSTELEC NA HANÉ Začínali
pozvolna, ale nakonec měli co dělat, aby to do konce roku stihli. Stavební firma letos v dubnu zahájila
první etapu rozsáhlé revitalizace
sídliště Sport v Kostelci na Hané.
V polovině prosince se vše podařilo
dokončit.

přišly na zhruba patnáct milionů korun, město získalo dotaci ze Státního
fondu rozvoje bydlení ve výši šesti milionů korun.
V následujících letech by měly přijít
na řadu další etapy. „V té druhé počítáme s rekonstrukcí hlavní vnitřní
komunikace na sídlišti a jejího okolí, ve třetí by měl na řadu přijít vnitřek sídliště. Závěrečná čtvrtá etapa

Foto: Facebook

počítá s úpravami na okraji sídliště
ve směru na Čelechovice na Hané,
v jejím rámci by se mimo jiné měl
zbourat nefunkční objekt bývalé
vodárny,“ nastínil František Horák,
starosta Kostelce na Hané, kde stále pokračují s výstavbou moderní
hasičské zbrojnice. Ta by měla být
dokončena 31. června příštího roku.
(mls)
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mezi dvěma čtyřicetiletými cizinci.
Jeden z mužů při něm mimo jiné utrpěl bodná poranění dolních končetin.
Věc šetří prostějovští kriminalisté pro
podezření z přečinu těžké ublížení
na zdraví. Podezřelý muž byl zadržen
a v současnosti je umístěn v policejní
cele,“ potvrdil událost František KoříPŮVODNÍ REPORTÁŽ
nek, tiskový mluvčí Krajského ředitelpro Večerník
ství policie Olomouckého kraje. „To
je vše, co lze k věci v tuto chvíli sdělit,“
zareagoval poté odmítavě na veškeré
K napadení došlo 17. prosince kolem dal. Podařilo se nám však zkontak- další dotazy.
dvacáté hodiny. „Viděl jsem tady sa- tovat muže, před jehož domem byl
nitku. Záchranáři zasahovali u muže pobodaný muž nalezen. „V noci mi
bezvládně ležícího u plotu před jed- někdo klepal na dveře. Šel jsem otevřít
ním z domů. Asi o tři hodiny později a uviděl jsem na dveřích krev a toho
přijeli policisté a z dalšího domu si chlápka, jak omdlévá. Tak jsem zavolal
v klepetech odvedli jednoho z jeho záchranku a dle instrukcí zaškrtil ránu.
dvou obyvatel,“ popsal pro Večerník Myslím, že ti dva chlastali a pohádali
událost jeden z místních. Dle něj se se,“ prozradil Večerníku obyvatel Krajednalo o muže pocházející zřejmě ze lic, u jehož rodiny měli dle místních
Slovenska. „Znám oba jen od vidění, oba účastníci konfliktu občas přebýjsou to dva takoví urostlí chlapíci. Ně- vat. „To není pravda, vůbec je neznám.
jaké zásadní problémy tady s nimi ale Akorát jsem mu poskytl první pomoc,
zatím nebyly,“ tvrdí občan Kralic, kte- to je celé,“ tvrdil nám muž.
rý si nepřál být jmenován.
Celý případ nyní šetří policisté. „Mohu
Dům, v němž oba Slováci žili, se na- potvrdit, že ve čtvrtek 17. prosince kochází v poměrně špatném technickém lem dvacáté hodiny došlo v rodinném
&QV÷EJVQOÊUVRTQOWåGFQTC\KNCUCPKVMC
stavu a na zvonění nikdo neodpoví- domě v Kralicích na Hané k incidentu

Spoluobyvatel zchátralého domu putoval do cely
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aneb jsme s vámi u toho...

www.vecernikpv.cz

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

zprávy z regionu

region
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V dosud přesně nezjištěné době
od středy 16. do čtvrtka 17. prosince se neznámý pachatel násilím
vloupal do rodinného domu ve
Ptenském Dvorku, který prohledal a odcizil z něj vnitřní ústrojí
bicích hodin. Výše škody způsobené odcizením a poškozením domu
nebyla dosud přesně vyčíslena. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu porušování domovní svobody
a zločinu krádeže. Za ty pachateli
v případě dopadení a prokázání
viny hrozí trest odnětí svobody na
dvě roky až osm let.

Zloděj vykuchal hodiny

Z přečinu neoprávněného nakládání s odpady viní prostějovští
kriminalisté oddělení hospodářské kriminality třiapadesátiletou
jednatelku pražské firmy i samotnou firmu. Uvedeného skutku se
obvinění měli dopustit v letech
2015 až 2017 tím, že na pozemek
v katastru městyse Kralice na Hané
měli neoprávněně navézt přibližně
31 tisíc tun kalů z čistíren odpadních vod z regionu střední Moravy.
Provedeným šetřením kriminalisté zjistili, že firma měla oprávnění
na nakládání s uvedeným materiálem, ale po zaplnění svých kapacit nemohla přerušit smluvně
sjednaný odběr odpadu. Situaci
proto vyřešila uložením materiálu
na pozemek u Kralic na Hané. Odhad nákladů spojených se sanací
znečištěné orné půdy byl vyčíslen
na 250 milionů korun. V případě
prokázání viny a odsouzení obviněné jednatelce hrozí trest odnětí
svobody na jeden rok až pět let,
právnické osobě pak až likvidace.

Náprava za čtvrt miliardy!
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Devítiletý Šimon Šmíd pravidelně navštěvuje
domov pro seniory, a dokáže si tam užít zábavu
PROSSTĚJO
OV Jak Večerník informoval v minulém vydání,
stejně jako loni putuje cena
z projektu Dětský čin roku podruhé v řadě do Prostějova.
A opět v tom má prsty školní
družina ZŠ Dr. Horáka vedená
energickou a nápaditou Naděždou Kalábovou. Ostatně právě
ona stála už před pěti lety za
stejným oceněním pro Tomáše Soldána z Vrahovic. Letos se
i díky její zásluze může na zajímavé ceny těšit šikovný a přičinlivý Šimon Šmíd (na snímku) ze
4.B a další jeho kamarádi. Škola
díky tomu získá od organizátorů
projektu 10 000 korun na nákup
pomůcek. „Měli bychom si vážit hodných dětí jako je Šimon,“
říká o svém žákovi, který uspěl
v kategorii kolektivní čin. Tím
navázal na loňskou vítězku Lauru Čurejovou.

v rámci exkluzivního
rozhovoru
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL
yy Jak bys sám představil to, co
jste společně dělali?
„Už od první třídy chodím s družinou za babičkami a dědečky do
domova. Společně s nimi jsme letos udělali knížku na téma Život se
zvířecími kamarády. Původně jsem
myslel, že to budeme psát my sami.
Ale bylo to tak, že oni nám posílali
své příběhy doplněné o obrázky
a další věci. My jsme to pak celé
prožívali spolu s nimi. Nejkrásnější

bylo, když jsme jim tu knížku předávali.“
yy Jak to probíhalo?
„Šli jsme tam i s vytištěnými knížkami, kromě nich jim dali také dárky, které jsme pro ně vyrobili. Ještě
k tomu jsme pro ně měli připravené vystoupení. Někteří přišli dolů,
jiné jsme navštěvovali přímo na jejich pokojích. Všichni byli opravdu
šťastní. A já jsem byl zase rád, že
jsme jim mohli udělat radost.“
yy Kdo přišel s tímto nápadem?
„Paní vychovatelka Kalábová, díky
níž právě do domovů chodíme.
Ona organizuje spoustu podobných akcí. Jsou to třeba pohádková divadla, v nichž vystupujeme,
či třeba zpívání písniček, ale i jiná
vystoupení pro babičky a dědečky.
Do domova jsme mimo jiné pravidelně chodili na jaře a před Vánoci. Vždy jsme donesli nějaké dárky,
které jsme vyrobili. Také jsme společně dělali řadu věcí.“
yy Co třeba?
„Asi nejlepší bylo loňské pečení
vánočních perníčků. To mě moc
bavilo, ostatně doma s ním pomáhám i mamce.“
yy Jak jsi říkal, tak senioři sami
posílali své příběhy, obrázky
a tak dále. Co se ti líbilo nejvíce?
„Asi některá keramická zvířátka,
která vyrobili. Ta byla opravdu
moc pěkná.“
yy Máš ty sám v domově někoho
blízkého?
„Zrovna letos na podzim přešla do
domova jedna moje babička. Ale
kvůli koronaviru jsem ji ještě ani
nemohl navštívit.“
yy Je pozoruhodné, že jsi díky
školní družině poznal prostředí

vizitka
ŠIMON ŠMÍD

20120311843

✓ narodil se 19. ledna 2011 v Prostějově
✓ do čtyř let bydlel v Plumlově, později se
i s rodinou přestěhoval do Prostějova
✓ od první třídy navštěvuje
ZŠ Dr. Horáka v Prostějově
✓ ve škole má nejraději tělocvik včetně plavání, nejméně ho baví matematika,
i když i ta mu jde
✓ v první třídě zvítězil ve výtvarné soutěži, kterou organizovalo
Povodí Moravy, oceněn byl obrázek lodi
✓ má čtrnáctiletou sestru Natálii
✓ mezi jeho záliby patří zejména sport, od pěti let chodil na gymnastiku,
vyzkoušel také korfbal či karate, ale nejvíce ho bavila atletika
zajímavost: rád uklízí a pomáhá mámě s pečením perníčků

domova pro seniory dříve než
ona sama. Přitom pro nikoho ze
starších lidí není opuštění vlastního domova a přechod do domova pro seniory jednoduchý.
Co ty sám bys své babičce řekl,
aby to pro ni bylo co nejsnadnější?
„Asi to, že i v domově si může najít nějakou zábavu. Jako třeba to
pečení perníčků nebo nějaké hry.
I ty jsme tam už několikrát hráli,
asi nejvíc mě bavilo Bingo, což je
stolní hra s čísly.“
yy Co na tyto návštěvy říkají
tvoji rodiče?
„Maminka je zdravotní sestra, takže k podobným věcem má blízko.
Ona je ráda, že za staršími lidmi
chodíme a rozveselujeme je. Přijde
jí to tak správné.“
yy Co bys ty sám pro obyvatele
domova vymyslel za zábavu?
„Podle toho, co posílali do soutěže,
tak by je určitě bavilo něco s keramikou, co bychom dělali všichni
společně. Jinak doufám, že příští
rok vznikne další kniha, která jim
zase udělá radost. Paní vychovatelka už prý něco chystá.“
yy Jaké bys navrhoval tentokrát
téma?
„Tak mělo by to být něco jiného
než zvířata, aby se to neopakovalo.
Napadá mě třeba moje oblíbené
místo nebo třeba vzpomínka na
domov.“
yy Součástí ocenění je i návštěva Prahy. Na ni se kvůli aktuální
situaci spojené s koronavirovou
pandemií vypravíš až příští rok.
Víš, co tě tam čeká?
„Vím, že by se na Staroměstské
radnici mělo předávat ocenění za
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Zrovna letos na podzim se
přestěhovala do domova
jedna moje babička.
Ale kvůli koronaviru jsem
ji ještě nemohl navštívit...

Dětský čin roku a že
nás tam s paní vychovatelkou pojede víc. Jak to přesně
bude, moc nevím, ale nějaký obrázek jsem si už udělal z toho, co mi
vyprávěla moje sestra. Ta tam byla
asi před čtyřmi roky. Jela se stejnou paní vychovatelkou, která tehdy také něco vyhrála. Sestře se na
radnici ze všeho nejvíc líbila čokoládová fontána, ze které si člověk
mohl i trošku vzít. Tak jestli tam
opět bude, tak jsem na ni opravdu
moc zvědavý.“
yy Předpokládám, že touhle
dobou se už těšíš i na Vánoce…
„To ano. Letos budou o to zajímavější, že by měly z Prahy dorazit
dárky za vítězství v soutěži. Sám
nevím, co to bude, takže jsem hodně zvědavý.“
yy Je ještě něco dalšího, na co se
těšíš?
„Je toho víc. Ale určitě bych byl
rád, pokud by se opět otevřely domovy, abychom babičky a dědečky
mohli opět navštěvovat. Chodím
tam už od první třídy a na ty návštěvy se těším. Tak doufám, že se
zas brzy opět setkáme.“

DĚTSKÝ ČIN ROK 2020:

kolektivní pomoc
iKOQPiOÊF NGV
5DQTPÊM<i&T*QT¾MC2TQUV÷LQX

Šimon chodí do školní družiny, se kterou pravidelně navštěvují seniory v nedalekém domově důchodců. Kvůli pandemii
koronaviru ale museli tyto návštěvy na jaře omezit. Na babičky a dědečky ovšem nezapomněli a vymysleli pro ně soutěž
s názvem „Život se zvířecími kamarády“. Ohlas byl veliký
– zapojilo se do ní 46 seniorů z Prostějova a okolí. Posílali
fotografie, příběhy i výrobky z keramiky či hračky zvířátek.
Děti z družiny jim pak na oplátku poslaly vlastnoručně vyrobené dárky a předávání cen bylo velmi dojemné a hezké.
Foto: Martin Zaoral

20121812012
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Nejbližší dny budou velice zajímavé pro ty, kteří umí jít svému štěstí
naproti. Velice pozitivních výsledků se dočkají Prostějované, kteří
doslova a do písmene hlavou proti zdi prosadí své plány, které se na
první pohled zdají neuskutečnitelné.
BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Povinnosti, které v těchto dnech před
vámi budou stát, vás unaví natolik, že
budete nuceni požádat o dovolenou.
To vám však moc nepomůže, protože
veškeré starosti vám doslova přerostou přes hlavu.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
S pracovními úkoly si dáváte hodně
načas, ovšem doma se z vás stávají
operativní rychlíci. Na pár dní byste
ale měli přehodit výhybku a starat se
spíše o to, co vám předloží nadřízení.
Potřebujete peníze.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Ve spěchu a také z nepozornosti zapomenete na několik důležitých věcí,
které byste měli co nevidět řešit. Pokud si je včas připomenete a dokážete
reagovat, bude to jen ku prospěchu
věci.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Ke štědrovečernímu stolu pozvete netradičního hosta, ale rodina z toho nebude příliš nadšena. Může se také stát,
že večeři budete mít pokaženou. Zkuste se s dotyčným domluvit na návštěvě
až během svátků.

LVI – 22. 7. až 22. 8.
Doma je k nevydržení, takže se skoro
každý den budete vymlouvat na setkání
s důležitými lidmi a rychle pryč z domova. Tady skutečně nebude o co stát,
protože na velký předvánoční úklid vy
rozhodně nejste.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Vánoční dárky budete shánět na poslední chvíli, což sami nesnášíte. Jenže ve stresu se mnohdy podaří sehnat
něco, co jste zrovna potřebovali a po
čem druzí toužili. Letos tomu tak
bude!
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Většinou jste klidné povahy a mnohdy si necháte i všechno líbit. To ovšem
nebude platit v těchto okamžicích. Na
Štědrý den vás vykolejí příbuzný, který
se přihlásí o své peníze. Raději mu je
vraťte.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Konečně z vás spadne tíha uplynulých dní a můžete se věnovat romantice. Ještě před Štědrým dnem
pozvěte svého partnera na večeři do
restaurace a přitom si projděte vánoční přípravy.

infoservis
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Oznámení o přerušení dodávky

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

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Letos nebudete mít moc náladu na
větší společnost během Štědrého dne.
Naštěstí vás k žádné velké oslavě nebude nikdo nutit. Budete si lebedit
v úzkém rodinném kruhu, což vám
zlepší náladu.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Trošku vás potrápí zdraví, nepůjde
ale o nic závažného. Každopádně
byste se už měli šetřit, aby vás potkalo štěstí a zlaté prasátko. Bacilům
nedejte šanci a cpěte se kvalitními
vitamíny.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Na poslední chvíli dostanete skvělý
nápad, jak vylepšit štědrovečerní oslavu. Změnu budete do poslední chvíle
tajit, takže u talíře se smaženým kaprem a bramborovým salátem dojde
k velkému překvapení.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Jako naschvál se těsně před Vánoci
pohádáte se svým partnerem. Najednou bude veškeré těšení pryč a bude
hrozit obrovská blamáž. Vyřeší to na
poslední chvíli nečekaná náhoda, budete v příjemném šoku.

Obec: Krasice
Dne: 13. 1. 2021 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá oblast: ul. Foerstrova - oboustranně od ul. Západní po č. 7
vč. restaurace Na Kovárně, ul. Západní s č. 70 - 88 vč. garáží za č. 99, cel é nám. J. V. Sládka.
E.ON Distribuce a.s.

nákupní
servis
pro vás
20121811976

... tentokrát ze sortimentu: RYBY...

Losos 1 kg

279,00

479,00

369,00

499,70

329,80

244,30

Pstruh 1 kg

219,00

289,00

-

-

259,80

219,00

Halibut 1 kg

-

-

-

-

-

-

Tolstolobik 1 kg

-

-

-

-

189,00

-

Aljašská treska 1kg

-

-

-

-

-

-

Filé 1 kg

-

-

-

-

83,90
(400g)

-

Naše
4'57/¦

Ryby to na českém strávníkově talíři nemají vůbec snadné, ale nejen kaprem je o Vánocích člověk živ a to nejen pro milovníky pochutin na všechny
způsoby. V předvánočním období jsme se zaměřili právě na tento sortiment
abychom udělali radost nejen zastáncům rybolovu. Leč, moc jsme nepochodili, nabídka marketů byla mírně řečeno chudá... Pro nejlevnějšího lososa
navštivte Penny market, kde rovnou přidejte do košíku i pstruha, jehož za
stejně nízkou cenu nabízí také Albert. Tolstobika a filé jsme objevili pouze
v Tesku, aljašskou tresku a halibuta dokonce vůbec nikde.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 16. prosince.
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PROSTÌJOVSKÝ VEÈERNÍK
I S MAGAZÍNEM TV POHODA
A PROGRAMEM NA 2. - 8. 1. 2021
VYCHÁZÍ V PONDÌLÍ
28. PROSINCE 2020!
NAJDETE U SVÝCH PRODEJCÙ
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Hospodářskou komorou zastřešených
127 oborových podnikatelských svazů, unií, asociací, klastrů a řemeslných
cechů, jejichž více než 25 tisíc členů
zaměstnává 3,3 milionu zaměstnanců,
dnes požádaly vládu, aby s Hospodářskou komorou otevřela diskusi o úpravě parametrů a sloučení kompenzačních programů do jediné podpory. Ta
má být administrativně jednoduchá
na straně podnikatelů i státní správy.
Pomoc má řešit také problém, kdy stát
kompenzuje jen část nákladů uzavřeným provozovnám, ale neřeší přežití
podnikatelů. Situaci podle firem zhoršují celospolečenské mýty.
Podle prvního mýtu stát z avizované
částky 1,2 bilionu Kč podstatnou část
vyplatil podnikatelům a plánovaný schodek státního rozpočtu je způsoben právě
podporami pro podnikatele.
Hospodářská komora proto vypracovala
analýzu vládní podpory podnikatelům
za rok 2020. Z ní vyplývá, že z plánovaného celoročního schodku státního
rozpočtu v částce 500 mld. Kč tvořily ke
konci listopadu kompenzace podnikatelům v ČR v souvislosti s koronavirem

pětinu. Z toho ale podpora fakticky adresovaná firmám prostřednictvím výdajů
veřejných rozpočtů činila pouhých 14,7
mld. Kč. Cestou daňových a pojistných
úlev ušetřili podnikatelé 84,2 mld. Kč.
Část těchto úspor je ale jen pouhým odkladem plateb, které podnikatelé budou
muset stejně uhradit.
Analytici Hospodářské komory očekávají, že ke konci prosince 2020 vzroste
celková podpora vlády podnikatelům
v souvislosti s epidemií koronaviru na
105,3 mld. Kč. Podpora na výdajové
straně veřejných rozpočtů tak bude činit
16,6 mld. Kč a na příjmové straně 88,7
mld. Kč. Pro srovnání – zaměstnancům
z programy Antivirus by mohlo být v souvislosti s epidemií koronaviru za celý rok
z veřejných rozpočtů vyplaceno celkem
přes 26 mld. Kč. Do těchto odhadů není
zahrnuta avizovaná podpora kvůli uzavření provozoven od 18. prosince.
Podle druhého mýtu podnikatelé dostávají za uzavřené provozovny od státu
peníze, které nahrazují příjem, kdyby neměli uzavřené provozovny. Podnikatelské organizace připomněly, že stát podnikatelům vyplácí jen část nákladů za

uzavřené provozovny, jako je např. program Covid-Nájemné z 50 %. A na zbylé
náklady na nájem, splátky úvěrů, leasing
na stroje, pojištění, energie a další výlohy si musí vydělat nebo mít dostatečné
finanční rezervy. Stát jim ale provozovny
uzavřel a finanční rezervy – navzdory
tomu, že drtivá většina si je tvoří – se buď
ztenčily, nebo zcela vyčerpaly.
Podnikatelé přitom ale živí sebe a své
rodiny nikoliv z nákladů na provoz restaurace, fitness centra nebo ubytovacího zařízení, ale ze zisku z podnikatelské
činnosti.
Podnikatelské organizace proto společně vyzvaly vládu k zahájení diskuse
o nastavení jednoho spravedlivého kompenzačního programu. Dosáhli by na
něj podnikatelé, kteří dosud propadali
sítem jednotlivých podpor, zároveň by
podnikatelům i úředníkům ulevil od administrativy.
Do té doby označili v souvislosti s návratem země do 4. stupně protiepidemického systému za klíčové tyto programy:
1. prodloužení programů Antivirus A+
a B po celou dobu platných omezení
provozů;

2. obnovení programu Antivirus C, tedy
odpuštění odvodů sociálního pojištění
pro firmy do 50 zaměstnanců;
3. aby se na stejnou dobu prodloužil
program Covid-nájemné pro všechny uzavřené podniky bez dosavadních
omezení;
4. dokončily se rozpracované programy,
jako je např. Covid Veletrhy/kongresy/
eventy a program pro energeticky náročné provozy;
5. a vláda zvýšila tzv. kompenzační bonus pro živnostníky na 1 000 Kč z dnešních 500 Kč denně, protože 15 tisíc Kč
měsíčně možná pokryje některé náklady,
ale rozhodně to nejsou peníze na přežití
poté, co musí zaplatit nájem za provozovnu, splátky úvěrů, leasingů za stroje.
A teprve z toho, co jim zbyde, mají přežívat. Krátkodobě to lze, ale dlouhodobě
nikoliv.
„To vše přitom vnímáme jen jako dočasné řešení pro novou vlnu uzavření. Čas
do konce roku by se měl využít k tomu,
abychom společně připravili spravedlivý a systémový kompenzační program
pro všechny zasažené podniky. Jestli
to bude ve výši 80 % obratu po vzoru

Německa, 50 % podle Rakouska, nebo
podle jiného klíče, o tom by vláda měla
jednat a měla by vůbec připustit tuto
diskusi,“ poznamenal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Ten
zároveň odmítl argumentaci ministra
Karla Havlíčka, proč nelze německý
model podpory podle obratu v ČR zavést. „Řada podnikatelů dosud nemá
nárok na žádnou kompenzaci, i přestože mají až 90% propad tržeb. A rozdíly
ve způsobu podpory podnikatelů jsou
pravděpodobně jedním z důvodů, proč
růst české ekonomiky výrazně zaostává za ostatními zeměmi. Na zavedení
kompenzací třeba podle obratu lze přitom uplatnit jednoduchou matematiku.
Nárok na kompenzaci by měli podnikatelé po odečtení jakékoli poskytnuté
kompenzace, jako je třeba Antivirus,
kompenzační bonus nebo nejrůznější
dotační programy Covid,“ nastínil možnou variantu Vladimír Dlouhý s tím, že
zprocesování žádosti o kompenzaci by
měla být i administrativně jednoduchá
na straně podnikatele i úředníka. „Je
třeba si také uvědomit, že podnikatelé
musí žádat o podporu v různých pro-

gramech na různých úřadech. Když
chcete pro zaměstnance náhradu mezd,
musíte vyplňovat papíry na Úřadu práce. Když chcete záruku za úvěr, musíte
vyplnit papíry na ČMRZB. Když žádáte o peníze v Covid-Nájemné, musíte se
obrátit na Ministerstvo průmyslu. A pro
každý typ podpory znovu a znovu podstupovat administrativu. A pokaždé
znovu, když vláda rozhodne o novém
omezení třeba podle protiepidemického systému,“ uvedl Dlouhý, podle něhož se právě v Rakousku a Německu lze
inspirovat a vyvarovat se chyb, na které
ministr Havlíček upozornil.
Hospodářská komora upozorňuje,
že když vláda odmítne otevřít diskusi
o jednom kompenzačním programu,
nemůže vyloučit, že podnikatelé a asociace budou podávat ústavní žaloby
– protože jeden podnikatel má na kompenzaci nárok a druhý ne; že se podnikatelé budou ve větší míře než dnes
domáhat náhrady škod, které jim vláda
způsobila; a nelze ani vyloučit projevy
nerespektování vládních omezení ze
strany podnikatelů i zákazníků
.
TZ HK ČR
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VÁNOČNÍ VÝSTAVA
FOTOGRAFIÍ VENDULY BURGROVÉ
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Tohle jistě bude stát za to! Dlouhých deset let vznikaly snímky
pro výstavu, která by měla být
k vidění pod vánočně vyzdobeným stromem na hlavním prostějovském náměstí. Fotografka
Vendula Burgrová na nich zachytila bezmála 70 rodin u vánočních stromečků. Výstavním
prostorem bude netradičně interiér nákladního automobilu.
K tomuto řešení expozice výstavy
dospělo vedení pořádajícího Kulturního klubu Duha kvůli aktuální
epidemické situaci, která nedovo-

luje uspořádání výstavy v klasické
galerii. „Do dodávky budou vstupovat návštěvníci výstavy jednotlivě a prostor bude po celou dobu
otevření ventilován,“ vysvětlil kurátor výstavy Mira Macík. Díky
tomuto principu nemusí být výstava jako snad jediná zrušena ani
za současné zhoršující se epidemické situace. „Výstava bude. Vše
je připraveno tak, abychom bez
problému obstáli i při restrikcích
spojených se čtvrtým stupněm
protiepidemického systému PES,“
potvrdila Večerníku autorka sním-

ků Vendula Burgrová, která již má
za sebou několik výstav v prostějovském KK Duha.
První před čtyřmi lety se zabývala
tématy jako foodporn a venkovská zabijačka. V roce 2018 představila soubor zabývající se hledáním domova a tentýž rok byla
iniciátorkou výstavy ateliéru Reklamní fotografie, kde tou dobou
studovala. Poslední přehlídkou
děl v Duze byla instalace v prostorách vestibulu s názvem Růžena,
na které spolupracovala s fotografkou Katarínou Križanovou.

)LOPRYÇdiva
)LOPRYÇ
divadel
delQË
QËRNÇQNR PŘIPRAVENO
Školní 1, Prostějov
MOJE KINO LIVE

Muzeum
Prostìjov

Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
virtuální prohlídka
KRAJINA I PŘÍBĚHY
výstava Jaroslava France
virtuální prohlídka
CESTY DO PRAVĚKU aneb
VE STOPÁCH ZDEŇKA BURIANA
Školní 4, Prostějov
výstava představuje průřez dílem pěti soupondělí 21. až středa 23. prosince
16:00 VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ časných autorů, kteří se věnují rekonstrukcím dávných světů, zvířat a rostlin Jaroslava
VENDULY BURGROVÉ
výstava proběhne na náměstí T. G. Bažanta, Pavla Dvorského, Petra Modlitby,
Jiřího Svobody a Jiřího Teichmanna
Masaryka, nákladní vůz u stromečku

Kino klub
Duha

TV TIPY
K OBRAZOVCE

strana 26
PŘEDPLATNÉ

strana 40

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
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JEN PRO VÁS

Kino
Metro 70

www.vecernikpv.cz

Pondělí 21. prosince 2020

REALITY

KOUPÍM

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

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

PRODÁM
Pila Otaslavice nabízí palivové dříví
krácené (buk, dub, jasan). Cena 600 Kč
za sypaný kubík. Doprava zajištěna.
Tel: 731 471 123, 582 371 493
Prodám tvrdé palivové dříví. Tel. 605
864 140.

FINANCE

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Odvoz fekálií-čištění kanalizace.
Svoboda 774 368 343.

Jak tiše žil, tak tiše odešel,
skromný ve svém životě.
Snad už byl čas odejít, bylo to tak
v knize osudu psáno. Zbyly jen sny,
co mohly se ještě snít, v půjčovně
času však měli vyprodáno.

Dne 24. prosince 2020
uplyne rok od chvíle,
kdy nás opustil bratr a strýc,
pan Luděk OTRUBA
z Víceměřic-Prostějova.
Stále vzpomíná sestra Eva s dětmi.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.
Děkujeme...

Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330

SLUŽBY

Zdravé Vánoce

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům
za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.

Dne 2. prosince 2020
tomu bylo 24 let,
kdy nás navždy opustil
pan Radoslav KŘÍŽEK.

15021020132

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

16011421482

Dne 26. prosince 2020
uplyne 8 smutných let od úmrtí
paní Jany FRANCOVÉ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Děkuje celá rodina.

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

Dne 25. prosince 2020
uplyne 28. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Josef MRTVÝ.
Za vzpomínku děkují manželka,
dcera a synové s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá...

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

Dne 26. prosince 2020
vzpomeneme 26. výročí úmrtí
pana Josefa ŠTIPČÁKA
z Čelechovic na Hané.
S láskou vzpomíná syn Radek
a manželka.

Dne 26. prosince 2020
vzpomeneme 1. výročí úmrtí
paní Zdeňky SPURNÉ.
Vzpomíná manžel
s rodinou.

Smutno je žít bez drahého člověka,
stále se ohlížíš, zda někde nečeká.
Osud nám nevrátí, co vzal,
vrací jen krásné vzpomínky
a s nimi žal.

Dne 27. prosince 2020
vzpomeneme 10. výročí úmrtí
pana Antonína BUREŠE
z Držovic.
S láskou vzpomíná manželka
a dcera s rodinou.

Dne 20. prosince 2020
by oslavil 66. narozeniny
pan Petr MACEČEK.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi. Děkují děti
s manželkou.

Kdo v srdci žije, neumírá...

A dne 23. prosince 2020
vzpomeneme 4. smutné výročí úmrtí
paní Anežky KŘÍŽKOVÉ.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

WWW.
VECERNIKPV
.CZ

Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě navždy budeme mít.
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Je jen málo slov,
která by vyjádřila náš zármutek…

Vykupujeme pro sběr. účely pohlednice,
foto do roku 1950, dokumenty, odznaky,
medaile, hodinky. Tel: 722 916 126.
Email: mracek.jose@gmail.com
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon,
tel.:736 127 661, simonrene@seznam.cz

řádková inzerce/vzpomínky

Dne 18. prosince 2020
uplynuly dva smutné roky,
kdy nás opustil náš
milovaný tatínek, partner, syn, bratr,
strýc, kamarád a parťák,
pan Michal ŠEVČÍK.
S láskou syn Filip.

Dnes, tj. 21. prosince 2020
uplyne 11 roků od chvíle,
kdy nás opustil ve věku 56 let
pan Bronislav ÚLEHLA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka s rodinou.

Dne 20. prosince 2020
by se dožila 100 let
paní Vlasta CHALOUPKOVÁ
z Prostějova.
Dne 1. dubna 2021
uplyne 15 let od jejího úmrtí.
Všem, kteří ji znali a měli rádi,
děkuje za tichou
vzpomínku dcera Vlasta
s rodinou.

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE
JE VE STØEDU 23. PROSINCE V 10.00 HODIN
Dne 26. prosince 2020
uplyne 10 roků od úmrtí
paní Zdeňky FLAŠAROVÉ.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera a syn s rodinami.

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

20121611961

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Dne 23. prosince 2020
uplyne 19 let od úmrtí
pana Josefa STANIKA
z Prostějova.
Stále vzpomíná manželka
s rodinou.

Zavzpomínejme
na naše blízké!

GRATULACE

To, že již nejsou mezi
námi, neznamená,
že stále nejsou v našich
srdcích.
Dne 23. prosince 2020
oslaví své 55. narozeniny
paní Hana KYPĚNOVÁ
z Prostějova.
I když ona všechny své příbuzné
ignoruje, přesto jí celá rodina
přeje upřímně hodně štěstí
a zdraví do dalších let.
Blahopřejeme!

14
Právě tolik nabídek
najdete v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.
Přidejte se taky.

zadejte
VZPOMÍNKU
na své blízké
za pouhých

.ġ

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ

Václav Hodulák 1930
Prostějov Pondělí 21. prosince 2020
Dagmar Tihelková 1934
Prostějov Anna Hrdličková 1927 Prostějov 10.15 Obřadní síň Prostějov
RSDr. Oldřich Spurný 1944 Prostějov Oldřich Bokůvka 1961 Stařechovice 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Josef Koudelka 1938
Dětkovice Františka Vašíčková 1930 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jarmila Sommerová 1948 Mostkovice Úterý 22. prosince 2020
Marie Vodičková 1924
Olomouc Jiřina Kraváková 1941 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Marie Křupková 1942
Prostějov Hedvika Šrámková 1951 Otaslavice 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Jiří Veverka 1937
Ptení Ivo Šimek 1965 Klenovice na Hané 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Josefa Nečacká 1934
Brodek u Pv Františka Vinklerová 1931 Kostelec na Hané 14.00 kostel Ptení
Miloslav Zavadil 1940 Kostelec n/H Středa 23. prosince 2020
Vlasta Hanousková 1957
Studenec Ivan Macourek 1947 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Vít Kalenda 1944
Klenovice n/H Jan Kaňák 1954 Vranovice 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Rudolf Chvaja 1940
Prostějov Marta Korcová 1937 Slatinice 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Vlasta Portešová 1960
Lípy Pondělí 28. prosince 2020
Marie Sichová 1932 Ptenský Dvorek Zbyněk Karásek 1953 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Vladimír Kovařík 1927 Klenovice n/H
Čestmír Kunčík 1937
Lutotín František Mika 1959
Prostějov
Marie Langrová 1928 Kralice n/H PaedDr. Věra Pospíšilová 1940 Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jaroslav Marek 1933
Jiří Novotný 1940
Anděla Horníková 1929
Věra Hanzlová 1937
Alois Mačkal 1930

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Smržice Úterý 22. prosince 2020
Vrbátky Vlasta Soldánová 1938 Prostějov Obřadní síň Mlýnská Prostějov
úzký rodinný kruh
Prostějov
Prostějov
Prostějov Ladislav Pekárek 1936
Prostějov Květoslav Srovnal 1933
Víceměřice

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Zdenka Moudrá 1929
Jaroslav Zmydlený 1953

Prostějov Květoslav Hapka 1963
Prostějov

Hruška

PRÁCI NABÍZÍ
Do nového salonu krásy EGO v PV
přijímáme kadeřnice, kosmetičku,
pedikérku, manikérku a masérku.
Pro více informací volejte 604 881 600.
STUDIO 365 hledá nové tváře pro
reklamu od 9-27 a 28-45l T.: 605427271
Hledáme spolehlivou pracovnici na
pozici POKOJSKÁ do hotelu v Prostějově. Pracovní doba pouze dopoledne 8-11. Vhodné pro studentky
a aktivní důchodce formou brigády.
Nástup možný ihned.
Tel.: 777 00 54 88.

nabídka pracovních míst

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
JE VE STØEDU
23. PROSINCE
V 10.00 HODIN

Zdravé Vánoce

www.vecernikpv.cz

Pondělí 21. prosince 2020

HLEDÁTE PRÁCI?

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

20111921742
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Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Celní deklaranti
Elektromechanici
Kuchaři
Manipulační pracovníci
Mechanici autoservisu
Praktická sestra/bratr
Řezníci uzenáři

21 000 Kč
27 000-30 000 Kč
18 500-25 000 Kč
19 000 Kč
25 000 Kč
22 000-24 000 Kč
23 000-27 000 Kč

jednosměnný
jednosměnný
turnusový
jednosměnný
jednosměnný
nepřetržitý
dvousměnný

ÚSO s maturitou
ÚSO s maturitou
střední odborné
střední odborné
střední odborné
ÚSO s maturitou
střední odborné

SPEDITION FEICO, Kralice n. H.
LINAPLAST, Skřípov
Koliba U Tří králů, Pv
GALA, Krasice
Servis indkov trade, Hrdibořice
Charita Konice – DPS Bohuslavice
MAKOVEC, Držovice

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Číšník/servírka
110 Kč/hod.
turnusový
střední odborné
Restaurace U Císařské cesty, Držovice
Švadleny
110 Kč/hod.
jednosměnný
střední odborné
SOFA Dog Wear PRODUCTION, 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.

20092411492

20121811979

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

www.vecernikpv.cz

Pondělí 21. prosince 2020

Zdravé Vánoce

soutěže
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
ulice Olomoucká
Lenka PŘIKRYLOVÁ, Čelechovice na Hané
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební hodinu.

Také jedenapadesáté 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 STŘEDY 23. 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
Adéla Stavinohová
Karolína MALÍKOVÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby studia.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
VETERÁNI
Soňa ŠVÉDOVÁ, Kralice na Hané
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby muzea.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
9, 7, 7, 3
Miroslav VÍTEK, Plumlov
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÷
X[JT¾NC
Vše pro vaše psí miláčky na Krasické.
František KRAMPOL, Prostějov
Výhercezískává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

20052960860

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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V ZIMĚ JE DŮLEŽITÁ...

VNIK, RADA, SKOT, PLAT, AMIL, STUD, IGOR, LATA, OKOŘ, PICHL, DRBKA,
KLAM, TRŮN, DRANC, ŠPRT, HROT, DARY, VANA, ARCHA, STŮL, OCAS,
LÉTO, ASIE, PIKA, ODÉR, POZOR, TALÍŘ, STARTÉR, NOETIK, DÍLO
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do POLITIKY
a graficky lehce poupravili prostějovského rodáka,
který se po letošních volbách stal prvním náměstkem
hejtmana Olomouckého kraje…
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JAK ŘÁDÍ COVID?
ƔƔ Tradiční servis z oblasti koronavirové pandemie v regionu nepostrádá
ani dnes aktuální čísla strana 23
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9HÄHUQÉN]MLvyRYDO
MDN QH SUREÈKQRX
WUDGLÄQÉDNFH
dvoustrana 24 - 25

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Za očekáváním herním i výsledkovým v této sezóně zatím
zaostávaly volejbalistky VK Prostějov. Proto se vedení oddílu rozhodlo ještě před polovinou zkrácené základní části UNIQA extraligy žen ČR 2020/21
posílit hráčský kádr, který doplnila čerstvě sedmadvacetiletá smečařka
Martina Michalíková!
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BK Olomoucko získává
vytouženou posilu
BASKETBAL

KDO BYL NEJLEPŠÍ?
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ƔƔ Exkluzivní pohled do kabiny pro-
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36 - 37

stějovských fotbalistů zmonitoroval
každého hráče eskáčka v podzimní
strana 33
části F:NL

HOLKY NAPŮL
ƔƔ Volejbalistky Prostějova sehrály
na konci uplynulého týdne dva zápasy, každý s rozdílným výsledkem…
dvoustrana 36 - 37

Provozní doba
odběrového místa:
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PRACOVNÍ DNY
7:00–15:00 hod.
SOBOTY
8:00–11:00 hod.

kultura v prostějově a okolí

Zdravé Vánoce
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PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC

PROSTĚJOV Kino Metro 70 v Prostějově prošlo i přes výrazná
omezení provozu kvůli nákaze covid-19 a mnohá vládní opatření značnou obměnou. Prostějovský magistrát do mnohých
novinek v tomto kulturním zařízení investoval jen během letošního roku miliony korun. Mezi největší změny patří nové
plátno či laserový projektor. S takovým moderním zařízením
se může v republice pochlubit jen další pětice kin!

Upgrade zařízení – to je stav, ve kterém se v současnosti prostějovské
kino Metro nachází. „Novinkami,
které můžeme zmínit, je nové plátno,
zbrusu nový laserový projektor a probíhající redigitalizace. Prostě modernizace se vším všudy,“ usmívá se náměstkyně prostějovského primátora
Milada Sokolová, podle které se do
kina investují nemalé částky a diváci

by to měli na návštěvě zařízení zcela
jistě poznat. „Metro 70 si modernizaci zaslouží. V poslední době, rozumíme před nástupem nákazy covid-19,
se návštěvnost zvedala, nabídka akcí
zde byla pestrá, a to nám dělá skutečně radost. Již nějaký čas hovoříme
a provádíme modernizaci jak směrem
k divákům, tak na konto jeho technického vybavení,“ přidala Sokolová.

Prostějovský magistrát jen v letošním roce investoval do vybavení kina
6,3 milionu korun. Co bylo za tuto
částku pořízeno, kam finance putovaly a co je pro diváky připraveno?
Na tyto otázky odpověděla ředitelka
Metro 70. „Ze starého nízkokapacitního bufetu vznikla kinokavárna. Tu
si lidé již z jara mohli vyzkoušet. Je
rozdělena na dvě části, kdy variabilní

Michal SOBECKÝ

yy Jak se pohnuly přípravy nového plátna a redigitalizace kina?
„Přípravy se rychle proměnily
v realizaci, plátno už je vypnuté,
také nový projektor svítí, v tyto
dny už jen řešíme drobné dodělávky. Například kvůli laseru
a bezpečnostní zóně jsme snížili
kapacitu ze 370 na 362 míst.“
yyJaké další novinky chystáte pro diváky po jejich návratu
do hlediště?
„Mám pocit, že nový projektor, nové plátno a nová kavárna
představují více novinek, než dokážeme unést. (úsměv) Ale v lednu
chystáme ještě další krok v revitalizaci foyer, nechte se překvapit.“
yy Který film z projekce Moje
kino live zatím nejvíce zaujal?
„Doposud to byl Havel promítaný
17. listopadu.“

yy Jak hodnotíte možnost, že
ČR ještě před Vánoci spadne zpět
až do „pátého psa“?
„Pro nás to není moc relevantní. My
čekáme, jak dopadne jednání ohledně otevření kin ve třetím stupni. Výhledově...“ (povzdechne si)

[3ÎKM<Qµ>CAJT@M>C>@H@KJFM<àJQ<O h
KMJUM<?DG<ü@?DO@GF<FDI<
<M=JM<(P>N<-MµB@MJQµ

PROSTĚJOV Pořádně krušný
rok zažívají v kině Metro 70. Stejně jako další kinosály v republice
muselo kino letos už dvakrát zavřít. Ve výsledku tak stálo pomalu
déle, než hrálo. V prosinci pak
Česká republika postoupila do
třetího stupně protiepidemického systému PES, kinu to ale nijak
nepomohlo. Sice mohlo podle
vládních nařízení nově hrát, ale
bez účasti diváků. „Vnímám to
jako nepovedený žert,“ reagovala
tehdy energická ředitelka kina
Barbora Kucsa Prágerová (na
snímku). Ani současná nepříjemná situace jí ale nic neubrala z elánu. Kino tak podstupuje i v současné době nejednu změnu
a alespoň na dálku hraje dál.

%XGHYÛVWDYDEHWOpPĒ"

3HVRSüWX]DYĊHO
PX]HDDJDOHULH

KONICE Pěknou atmosféru
měla nastolit výstava, která byla
plánovaná k otevření na první
svátek vánoční. Tento pátek 25.
prosince měla začít expozice
plná betlémů ze sbírky Stanislava Dostála. Výstava s vánočním
nádechem byla doplněna i o fotografie Miroslava Kaly.
Aktuálně ale není jisté, zda se již
instalovaná přehlídka někdy představí veřejnosti... Vládní PES se
totiž posunul na stupeň čtyři a hovoří se i o pátém. Což znemožní
výstavu vůbec otevřít. „Popravdě
jsme napůl předpokládali, že by to
tak mohlo dopadnout a nebyla by
ani možnost výstavu otevřít,“ posteskla si Lucie Krejčí z informač-

ního centra v Konici, která spolu
s autory výstavu připravovala.
Právě ohledně možnosti zpřístupnit výstavu zůstává spíše pesimistkou. „Jsme schopni okamžitě
otevřít, ale sama odhaduji, že až
do konce ledna to kvůli vládním
nařízením nebude možné,“ sdělila.
Právě do konce ledna měla výstava
v konickém zámku probíhat.
Krejčí nicméně ujistila, že zájemci
o výstavu zcela nepřijdou. „Mám
v plánu natočit video s komentářem.
To by pak bylo na ïnternetových
stránkách města Konice,“ prozradila.
Je tak možné, že výstava podobně
jako řada jiných akcí, které koronavirus přímo nezrušil, proběhne
on-line.
(sob)
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sál při občerstvení nabízí také možnost zatemnění a promítání. Dalším
počinem je sama redigitalizace kina.
Pořídili jsme, a to je velký technologický posun, laserový projektor
a nové promítací plátno, pro případnou zdravotní pomoc je nově připraven defibrilátor,“ uvedla Barbora
Kucsa Prágerová.
Kino Metro 70 již dnes patří svým

vybavením mezi nejmodernější zařízení v zemi. Cinema technologie
stárnou velice rychle, a po 10 letech je
čas na obnovu. To je i případ zdejšího
kulturního zařízení. „Musím říci, že
jsme v zemi teprve šesté kino s takto
novým zařízením s RGB laserem, což
byla nejvyšší investiční položka. Také
3D brýle se technologicky posunuly
dopředu, již se nemusí umývat jako

dříve a lidé si je jednou pořídí a žádnou údržbu již provádět nemusí,“
informuje dál ředitelka Kucsa Prágerová s tím, že diváci jistě ocení nový
obraz i zvuk promítaného filmu.
Dalším posunem, který čeká kino
Metro 70 v příštím roce, bude kompletní revitalizace sociálního zařízení. S ní již počítá nový rozpočet
města Prostějova.
(mik)

20121631964
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tip pod předplatné
PROSTĚJOVSKÉHOVečerníku
VWURPHêHN stále levněji strana 40
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PROSTĚJOV Kvalitní a různorodá, taková je každoročně výstava
Spolku prostějovských fotografů
zvaná Memoriál Luďka Mařáka.
Letos však neproběhla, její termín
musel být kvůli koronaviru posunut. Prostějovští fotografové to
ale nevzdali, dokonce na 14. ledna
plánují vernisáž této akce. Ta by se
měla uskutečnit v Kulturním klubu Duha.
„Všichni se mě ptali, proč to dělám.
Odpovídám jim na to, že pokud ne
teď, tak už bychom to taky nemuseli
uspořádat nikdy,“ konstatuje za spolek Ivo Snídal. Ten dále připomíná,
že výstava nebude monotematická,
i když přesto bude jeden typ fotografií převažovat. „Bylo by nudné, kdyby šlo jen o jedno téma. Převažují
ale krajiny. Koneckonců většina lidí
cestuje a na svých cestách fotí. Na
pozvánce ale máme zátiší, tedy zase
něco trošku jiného,“ uvedl Snídal.
Memoriál se koná na počest člena
spolku, který tragicky zesnul. Lednová výstava napíše už desátý ročník.

/GOQTK¾N.WòMC/Cą¾MCUGRQUWPWNPCNGFGP#CWVQąKFQWHCLÊ
åGRTQD÷JPGKUXGTPKU¾åÊ
(QVQKPVGTPGV

„A sám byl pravda
propojený s magisfotograf-krajinář,“ odtrátem. Znamená to,
kázal Ivo Snídal opět na
že nehledě na úroveň či
převažující motivy snímků, kteskóre PSA bude výstava příré zájemci o fotografie v Duze spatří. stupná. Možná se však bude muset
Kulturní klub má tu výhodu, že je obejít bez vernisáže. „Mrzelo by

mě, kdyby se tak stalo. Už jen kvůli
té atmosféře. Ale instalace fotografií
proběhne, takže pokud by k tomu
mělo dojít, mohou si lidé výstavu
prohlédnout alespoň individuálně,“
povzdechl si Snídal.
(sob)
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ZKomunitní
místa
setkávání
středisko
odběrů
centrum v Konici posloužilo v boji s koronavirem
KONICE Plné parkoviště, před odběrovým místem je ale
prázdno. Taková byla situace uplynulý čtvrtek u komunitního centra v Konici. Snad panovalo nevlídné počasí, snad
strach z jehel, možná i z výsledků. Těžko říct. Přesto večerník
čekal více nervózně postávajících a vyčkávajících lidí, až je
po jednom pustí dovnitř. Už jen poté, co nám prozradila vedoucí komunitního centra Jitka Klemsová. „Jo, jo, lidé chodí.
Včera jich prý bylo tak dvacet,“ dovídáme se krátce předtím,
než vyjíždíme do Konice na ukázku antigenního testování.
dáváme do řeči. Muž prozrazuje, že
se chce nechat otestovat preventivně. Kvůli devadesátileté příbuzné.
pro Večerník
„Ona je v domově a mají ji pustit, tak
proto. Byl jsem v nemocnici s maMichal
minkou, která byla vždy otestovaná,
SOBECKÝ
já ale na test nešel,“ prozrazuje chlaNa test aktuálně okolo patnácté ho- pík po čtyřicítce, který se představil
diny čeká jediný zájemce. Záhy se jako Antonín.

PŮVODNÍ
reportáž

Uvnitř komunitního centra bylo
zdánlivě prázdno, tedy kromě týmu
odebírajícího vzorky, jehož členové
tak, jak si doba koronavirová žádá,
tráví mnoho hodin v neprodyšných
ochranných oblecích jako z nějakého sci-fi nebo katastrofického filmu.
Brzy se ale na pana Antonína dostalo.
Lidé do odběrové místnosti a vlastně
do celé budovy musí chodit až na
znamení, a po jednom. Nejprve nahlásí své jméno, aby bylo jasné, že jde
o přihlášené. A následuje odběr.
Jaký zájem je tedy v Konici, z níž to
je do nejbližšího odběrového místa
25 kilometrů? „Lidé ve čtvrtek chodili hlavně hned na začátku, to jich
tu bylo více. Pak už jen jednotlivci,“
prozrazuje pracovník u stolu, kde se

ztotožňují příchozí. Zájem byl větší
právě ve čtvrtek než den předtím.
„Dneska přišlo čtyřicet lidí,“ dodává
mladý muž.
Na testování mohli lidé přijít i v pátek. A tím mobilní jednotka skončila. Pro mnohé příchozí ale příběh
nekončí, naopak čekají na testy
a zvažují, co bude dál. „Naočkovat se
nechám. Mám strach z toho, abych
to nedotáhl rodičům, od manželky
mamince, která už má taky osmdesát. Člověk se tomu nějakým
způsobem brání. Jen doufám, že to
nedostanu tady,“ usměje se ještě pan
Antonín a jeho nálada kontrastuje
nejen s pochmurným počasím, ale
i s důvodem, proč vlastně do bývalé
sokolovny vyrazil.

BYLI JSME
U TOHO

8PKVąGMMQOWPKVPÊJQEGPVTCUGPCVąKFP[\O÷PKNMPGRQ\P¾PÊ/KPWNÚVÚFGPUG
XP÷OQRąGMQVVGUVQXCNQ
Foto: Michal Sobecký

3I@HJ>ID>DE@ITIÁ Kraj se propadl do 5. stupně!
K<>D@IOĄN>JQD?
„Registrujeme obrovský zájem o antigenní
testy,“ prozradila Lucie Drahošová
PROSTĚJOV Během minulého
pátku Večerník zjišťoval, jaká je
aktuální situace v prostějovské
nemocnici vzhledem k narůstajícím počtům obyvatel nakažených
koronavirem. A přišla poněkud
optimistická zpráva. Pacientů,
u kterých byla kvůli nákaze covid-19 nutná hospitalizace, oproti
předchozímu týdnu ubylo!
„V Nemocnici AGEL Prostějov aktuálně leží pětapadesát osob s nemocí covid-19, což je o pět hospitalizovaných méně než předchozí týden.
Z toho je osm osob ve vážném stavu.
Pokud jde o počty lůžek, v nemocnici pružně reagujeme na aktuální
potřebu a počet lůžek v případě
potřeby navyšujeme,“ uvedla Lucie
Drahošová, manažer marketingu

společnosti AGEL, která provozuje
prostějovskou nemocnici.
Večerník se také zajímal, jak
to vypadá s povolením návštěv
v nemocnici, obzvláště v době
vánočních svátků? „Velmi rádi bychom co nejdříve zmírnili všechna
opatření, avšak o těchto záležitostech nemůže nemocnice rozhodnout sama. Návštěvy jsou v tuto
chvíli povoleny pouze na porodnici
a šestinedělí, kde je vstup umožněn
jedné nejbližší osobě rodičky, a to
ve vyhrazených hodinách a za dodržení všech přísných hygienických
pravidel. Ve snaze minimalizovat
riziko přenosu choroby covid-19
platí na všech ostatních lůžkových
odděleních zákaz návštěv. V případě vážného zdravotního stavu paci-

KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
Martin ZAORAL
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Zavřít, propustit lidi, uklidit, vyhodit zásoby, koupit zásoby, přijmout
lidi, otevřít, zavřít, propustit lidi,
uklidit, vyhodit zásoby... I tak by
se dal popsat kolotoč, který byl připravený pro provozovatele restaurací, jež mohli na pár dní otevřít.
Nicméně v pátek 18. prosince na
dobu neurčitou museli opět zavřít.
Jejich bezmoc a frustrace jsou naprosto pochopitelné. Na druhou
stranu se najdou tací, kteří nastalou
situaci předpovídali a vzkazují, že
nás omezení oslabují, ale nezničí.
Aktuální režim neustálého zpřísňování a uvolňování nepochybně
není pro člověka se slabými nervy.
Obzvláště pokud se snaží sám na
sebe vydělat a nečeká na to, co mu
stát dá. Jenže takových odvážných
lidí po uplynulém roce nepochybně
výrazně ubyde. A právě to bude ten
největší průser celé slavné koronavirové krize.

Ten s plnou vahou dopadne na nastupující generaci. Někdo tvrdí, že
se tak děje už nyní. Kvůli restrikcím
děti přišly o možnost kvalitnějšího
vzdělání a kvůli uzavření kroužků
i o pohyb. To si ovšem nemyslím.
Které z dětí skutečně chce, tak si
i dnes vzdělání stejně jako pohyb
třebas s pomocí rodičů bez problémů zajistí. V tom jim žádná vláda
zabránit nemůže.
Je však jedna věc, na kterou naše děti
nepochybně doplatí. Bude to obrovská úvěrová zátěž, kterou jsme si pro
ně připravili. Dávno před koronavirovou krizí jsme si totiž zvykli žít na
dluh. Nyní se tento problém pouze
neuvěřitelným způsobem znásobil.
Tohle však naši potomci ovlivnit nemohli, z toho vyplývající problémy
přesto dopadnou právě na ně.
Za to ovšem žádná epidemie nemůže, za to mohou pouze ti, kteří to
dopustili.

enta nebo při jeho náhlém zhoršení
je možné se domluvit s ošetřujícím
lékařem na výjimce. Režim návštěv
obecně však 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,“ vysvětlila
Drahošová, které jsme se ještě dotázali, jaký je aktuální zájem o antigenní testy, které nemocnice poskytuje. „Značný! Kapacity ale také
průběžně podle možností navyšujeme a aktuálně jsou volné termíny
ještě i mezi svátky. Kapacita odběrného místa pro bezplatné antigenní
testování je denně až sto čtyřicet
osob,“ prozradila Lucie Drahošová.
(mik)

PROSTĚJOV O další bezmála tři
tisíce nově pozitivně testovaných
osob přibylo během uplynulého
týdne v Olomouckém kraji. Ten
tak i nadále zůstává v pátém nejrizikovějším stupni systému PES,
do kterého ostatně už pomalu ale
jistě míří celá republika. Hejtmana
Olomouckého kraje další razantní
nárůst nakažených koronavirem
hodně zneklidňuje. Zároveň ale Večerníku přiznal, že s velkou nadějí
vzhlíží k očkování novou vakcínou.
To by podle jeho slov mělo začít už
tento týden.

V sobotu 19. prosince večer bylo několik mateřských škol ale i nadále
v Olomouckém kraji evidováno už zůstává v karanténě,“ prozradil Vecelkem 38 577 potvrzených případů černíku hejtman Olomouckého kranákazy covid-19 od začátku pandemie. je Josef Suchánek. „Rostoucí počet
Ke stejnému datu pak bylo vykázáno nakažených může podle mého ná33 167 vyléčených osob a naopak již zoru zabrzdit pouze očkování novou
653 zemřelých. Aktivních případů vakcínou, o kterou je i mezi obyvaaktuálně Krajská hygienická stanice teli Olomouckého kraje velký zájem.
registruje celkem 4 757.
Toto očkování mělo být zahájeno už
Počet nově pozitivně testovaných příští týden a já do něj vkládám velké
obyvatel byl během uplynulého naděje. V úterý mám schůzku s ředitýdne ještě razantnější než předešlý teli všech nemocnici v kraji a budeme
týden. „Vnímám tato neuspokojivá projednávat postupy při očkování.
čísla a mám obavy, že v pondělí jeden- Nebude to lehké ani z technického
advacátého prosince česká vláda opět hlediska, vakcína se musí skladovat
daleko přísnější opatření. Zřej- při sedmdesáti stupních pod nulou
Michal KADLEC zvolí
mě se ale nedá nic dělat, koronavirus a všechny nemocnice taková zařízení
Olomoucký kraj se ocitá v chapadlech se nám opět tak trochu vymyká z ru- nemají. Pořád ale věřím, že během
5. stupně protiepidemického systému kou. V našem kraji jsme žádná nová několika týdnů se koronavirová situPES, přičemž během víkendu rizikové ohniska nákazy sice nezaznamenali, ace začne zlepšovat,“ uvedl hejtman.
skóre ještě stouplo. Ze sobotních 74 na
GHQQÉQ½UÕVWQDNDzHQÙFKFRYLGHPYRORPRXFNÅPNUDML
nedělních 76 bodů ze sta. V nejvyšším
stupni pohotovosti jsou podle Krajské
hygienické stanice v Olomouci čtyři
z pěti regionů. Nejvyšší index rizika
má aktuálně Jesenicko, a to 85 bodů.
Následují Olomoucko a Prostějovsko
s 81 a Přerovsko se 78 body. Nejnižší
Zdroj: KHS Olomouc
je nedělní skóre na Šumpersku, kde
index dosahuje hodnoty 70 bodů, což
je 4. stupeň.

PES zavøel hospody i bazény, vleky se mohou rozjet
PROSTĚJOVSKO Říká se, že
starého psa novým kouskům
nenaučíš. Tenhle nový PES však
učí stále nové kousky nás. Index
protiepidemického systému
PES se v Česku v pátek dostal
na nejvyšší, tedy pátý stupeň
pohotovosti. Od stejného dne
zároveň oficiálně vstoupila
v platnost nová omezení platící
pro jeho čtvrtý stupeň. Pokud
se v tom také nevyznáte, nemusíte zoufat. Večerník pro vás
připravil stručný přehled toho, co je od uplynulého pátku
možné a co už ne.
(mls)

Hotely a restaurace opět zavřely. V provozu zůstávají pouze výdejní okénka.
Okénka smí do ruky prodávat pouze nealkoholické nápoje, alkohol nelze konzumovat na veřejnosti.
Malé obchody a provozovny služeb zůstanou otevřené, musí se dodržovat rozestupy a patnáct metrů čtverečních
plochy na jednoho člověka.
Společenské akce se smí zúčastnit nanejvýš šest osob.
Omezení vycházení. Doma musíte zůstat mezi 23.00 a 5.00 hodin.
Během bohoslužeb může být zaplněna nanejvýš pětina míst k sezení.
Na svatby a pohřby může přijít nanejvýš dvacet účastníků.
V domově pro seniory můžete navštívit své blízké, pokud podstoupíte rychlý antigenní test.
Vleky se letos mohou spustit. Ani v zimních střediscích nesmí být otevřené hotely či restaurace.
Vnitřní sportoviště budou opět uzavřena. Opět se uzavřela i wellness centra či bazény.
Venku nesmí trénovat více než šest lidí najednou.
Všechny kulturní akce včetně koncertů a filmových či divadelních představení byly zrušeny. Zavřená jsou opět
muzea i galerie.
V pátek 18. prosince se opět zavřely školy. Rodiče školáků, kteří budou proto muset zůstat s dětmi doma, budou
mít v pondělí 21. a úterý 22. prosince nárok na ošetřovné. Děti by se do škol měly vrátit 4. ledna.
Studenti zdravotnických oborů už nejsou povinni pomáhat ve zdravotních a sociálních zařízeních.
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PROSTĚJOVSKO Hospody pro
letošek definitivně zavřely. Čtvrteční večer tak byl pro mnohé ze
štamgastů poslední přílaežitostí,
jak společně oslavit Vánoce i Silvestra. Vzhledem k časové tísni
to někteří z nich vzali skutečně
hopem. „Byla to rychlovka. Bě-

hem necelé hodiny jsme každý
dali čtyři piva a osm panáků,“
prozradil návštěvník jednoho
z plumlovských barů.
(mls)

100

společnost

PROSTĚJOVLetošní vánoční jarmark na náměstíT. G. Masaryka pomalu končí. Stánkaři, kteří kvůli protiepidemickým vládním opatřením
tento rok prodávali své zboží ve velice omezeném režimu, opustí centrum města ve středu 23. prosince. Večerníku to potvrdila náměstkyně
primátora Milada Sokolová, která rovněž uvedla, že prodejci byli denně
kontrolováni pracovníky magistrátu i hygienické stanice.

Zdravé Vánoce
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Situace kolem letošního vánočního jarmarku v Prostějově byla velmi složitá
a proměnlivá. „Vedení pořádajícího
klubu Duha bylo nuceno mnohdy na
změny ve vládních protiepidemických
opatřeních reagovat doslova z minuty na
minutu. Nikoho z nás ovšem nikdy nenapadlo to vzdát. Snažíme se za kulturu
a společenský život bojovat, jak jen je to
možné, reagovat operativně a vymýšlet
alternativní řešení. Samozřejmě vždy
v rámci pravidel. Jsem ráda, že se naplnila
naše domněnka, že vláda umožní prodávat na trzích alespoň farmářské výrobky
a také výrobky spojené s vánočními svátky,“ uvedla pro Večerník Milada Sokolová,
náměstkyně prostějovského primátora.
Čtenáři Večerníku vznášejí dotazy na to,
do jakého termínu bude prostějovský
vánoční jarmark fungovat a zda

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž
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Smržice

SMRŽICE Tohle v době plné zákazů určitě potěšilo. Přestože se kvůli
aktuální epidemické situaci prakticky žádné společenské akce konat
nesmí, v případě malých trhů pod
širým nebem to v polovině prosince neplatilo. Ve Smržicích se díky
tomu podařilo uspořádat Vánoční
minijarmark.
Omezení veškerých akcí v uzavřených
prostorách se dotklo snad všech obcí
i měst. Ve Smržicích se z tohoto důvodu například nemohla konat ani
tradiční Vánoční výstava na faře. Jako
náhradu proto obec ve spolupráci se
smržickými zahrádkáři uspořádala
v sobotu 12. prosince Vánoční minijarmark.
„Pod pergolou areálu zahrádkářů na
návštěvníky čekalo šest smržických
prodejců, kteří nabízeli různé vánoční
dekorace, svíčky a perníčky. Hořel zde
také oheň vhodný k opečení nějaké
předvánoční dobroty,“ popsal Zdeněk
Balcařík.
(mls)
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NĚMČICE NAD HANOU Tohle se podařilo! V pátek 11. prosince se u vánočního stromu na náměstí
v Němčicích nad Hanou objevil nový betlém. Vyà
tvořili ho studenti SŠ řezbářské v Tovačově. A dle
ohlasů se opravdu povedl.
S velkými vyřezávanými vánočními betlémy to občas
bývá těžké. Na některé z nich rozhodně nepanují jednotné názory. Platí to například pro betlémy v Prostějově i v sousední Olomouci. V případě nového betlému
z Němčic nad Hanou je to však jiné.
„Je to krásná práce skvělých studentů a jejich neméně
šikovné mistrové Dagmar Zdařilové,“ vyjádřila se za
drtivou většinu všech lidí z Němčic nad Hanou jedna
z obyvatelek.
(mls)
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PROSTĚJOV V plné svěžesti a zdraví oslavila nádherné kulaté životní jubileum paní Larissa Šimeková z Prostějova. Minulé pondělí za ní domů
přijel také primátor města Prostějova František Jura, který oslavenkyni
předal kytici s balíčkem a samozřejmě poblahopřál ke stým narozeninám.
„Strávil jsem s paní Šimekovou v zajímavém rozhovoru asi hodinu. Zaujalo
mě její vyprávění o životě, který rozhodně neměla jednoduchý. S rodinou žila
nejdříve na Slovensku, dlouhá desetiletí ale bydlí v Prostějově. Jde o vitální
paní, se kterou byla radost strávit příjemný čas. Však jsem jí také řekl, že za
rok přijedu s kyticí znovu,“ řekl Večerníku s úsměvem primátor Prostějova
František Jura.
(mik)
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svátků. Vyfotila tak bezmála sedmdesát prostějovských rodin,“ uzavřela
náměstkyně primátora Milada Sokolová.
Večerník se byl uplynulou sobotu
odpoledne podívat mezi stánkaře
na prostějovském náměstí. Bohužel
návštěvníků tu bylo jako šafránu.
„Jsme rádi alespoň za to, že jsme něco
během tohoto jarmarku prodali a mohli
si tak trochu přivydělat. Návštěvnost
nebyla bůhvíjaká, navíc jsme museli
dodržovat přísná hygienická pravidla

PROSTĚJOV Lidé opět otevřeli
svá srdce v pravou chvíli! Desátý ročník akce Strom splněných
přání pořádal Okrašlovací spolek
města Prostějova ve spolupráci se
spolkem Dobré místo pro život.
Radost mohli dárci opět udělat
dětem i seniorům z naší oblasti.
Letos to bylo téměř 330 dárků!
K majitelům se pak dostaly úplně
všechny.
Dárky putovaly do Domova pro seniory v Jesenci, Charity na Daliborce,
Domova pro seniory v Nerudově
ulici, Centra sociální pomoci v Lidické, ADP – SANCO – Dům domácí
péče, prostějovské Léčebny dlouhodobě nemocných, Azylového domu
pro rodiče s dětmi, do sociálně slabých rodin, o které pečuje SOS Kompas Prostějov a rovněž do Dětského
domova Plumlov a Konice. „Letos
sociální pracovníci vytipovali 330
potřebných. Všechna přání našla své
‚Ježíšky‘ a já jsem dárky v minulých
dnech rozvezla,“ uvedla prostějovská
hlavní organizátorka, předsedkyně
Okrašlovacího spolku Milada Sokolová.
Ta zároveň vyjádřila díky všem, kteří se do akce zapojili. „Velmi si všech
dárců vážím a chtěla bych jim poděkovat za splnění vánočních snů potřebným. A tím spíš, že dárků bylo
o několik desítek víc než vloni. Děkuji všem za vstřícnost a přidávám přání
krásných svátků a všeho nejlepšího
v novém roce. Doufám, že se u Stromu splněných přání setkáme i v roce
2021,“ dodala Sokolová.
(red)
2QF5VTQOURNP÷PÚEJRą¾PÊRąKPGUNKNKFÆUFQDTÚOUTFEGOF¾TMčMVGTÆD[N[
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vaný kulturní program Prostějovské
zimy, proto jej musíme o rok odložit.
Jednu věc se nám však realizovat
podařilo. Od pondělí 21. do středy 23.
prosince v odpoledních hodinách bude
na náměstí vedle stromečku k vidění
pojízdná výstava Venduly Burgrové
s názvem Vánoce jsou tady. Fotografka
po dobu deseti let fotila prostějovské
rodiny u vánočních stromečků a tento
časosběrný projekt se rozhodla prezentovat příznačně právě v době vánočních

8UQDQVWQFRQNGFPGD[NQPCP¾O÷UVÊNKFÊLCMQwCHT¾PW8÷VwKPCUV¾PMCąčCNG
PGNKVWLGNGVQwPÊ×éCUVKRąKJQFP÷QOG\GPÆOX¾PQéPÊOLCTOCTMW
Foto: Michal Kadlec
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některé stánky zůstanou na náměstí až
do Silvestra? „Stánkový prodej bude
ukončen ve středu 23. prosince, pokud
nedojde k nějakým dalším změnám
a protiepidemickým opatřením ze strany vlády. Vzhledem k nabízenému
sortimentu, který se z naprosté většiny
vztahuje k Vánocům, by pokračování
stánkového prodeje po zmiňovaném
datu nemělo význam,“ odpověděla
Sokolová, které jsme se ještě zeptali,
zda byli stánkaři dostatečně kontrolováni v případě dodržování hygienických pravidel. „Osobně jsem první
den prodeje obešla všechny stánkaře
a požádala je o součinnost. Další
namátkové kontroly jsou prováděny
jak v pracovních dnech, tak i o víkendech pracovníky magistrátu i ze strany
hygieniků. Prodejci byli upozorněni na
dodržování všech hygienických pravidel,“ ujistila náměstkyně primátora.
Od Štědrého dne až do konce roku
tak bude prostějovské náměstí takřka
vylidněné. „Letošní komplikovaná situace nám neumožňuje uskutečnit pláno-

Larissa
3+,ß+¡JARMARK++*í01¡0(,+ß¡VE
Stěžejní
bylocovidu
uspětjsme
v hanáckém
derby,z což
se povedlo.
Od dílčího
iKOGMQX¾
„Kvůli
museli reagovat
minuty
na minutu,“
zaskočení
podještědských
favoritek
pak
chyběl
doma
oslavila gratulapcríimátor let říká náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolovákousek
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PROSTĚJOV Předposledním zápasem UNIQA extraligy žen ČR
2020/21 v tomto kalendářním roce
byla sobotní dohrávka 5. kola soutěže v hale Sportcentra DDM Prostějov. Místní volejbalistky sahaly
proti Liberci po zisku obou úvodních sad, jenže silná Dukla dramatické koncovky pokaždé otočila
a posléze dospěla k výhře bez ztráty
setové kytičky. Tím se posunula na
druhé místo tabulky, družstvo VK
zůstalo sedmé.
Marek SONNEVEND
Premiérově v sestavě s posilou Martinou Michalíkovou držely Hanačky
s favoritkami zpočátku krok. Dvakrát
dokázaly smazat mírnou ztrátu (1:3,

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

4:6) a ve druhém případě díky tlaku z podání i dobré obraně dokonce
otočily na slibných 13:9. Odpověď
soupeřek však byla stejně razantní,
neprostupnými bloky bleskově vyrovnaly na 13:13. Na jedné straně bodovala zejména Gabriela Kopáčová, na
straně druhé zase Veronika Trnková.
Domácí tým přitom víc tlačil, odvážně kvalitním výkonem opakovaně
odskakoval (z 15:15 na 17:15, z 19:19
na 22:19) a za stavu 24:22 měl dva setboly. Leč ani jeden neproměnil, Dukla
opět zavřela síť. A čtyřmi získanými
výměnami za sebou (včetně posledního sporného míče) urvala zahajovací
část pro sebe – 24:26 a 0:1.
Oboustranně atraktivní volejbal nahoru dolů plný pěkných výměn pokračoval i ve druhém dějství. Chvíli
byly vepředu prostějovské bojovnice
(5:3), pak pro změnu liberecké (7:9)
a zas naopak (14:10) po sérii skvělých servisů Kateřiny Kvapilové.
Severočešky hned dotáhly na 14:13,
nicméně vzápětí osolila servis Kopáčová a výhoda čtyř bodů navrch
se vékáčku vrátila - 17:13. Celé jeho
družstvo působilo po vítězství ve

„Předtím byly povinné PCR testy,
které jsou poměrně drahé, tím pádem víc zatěžují klubovou ekonomiku. Od minulého týdne ale platí
možnost přechodu na antigenní testování, výrazně levnější, pro každého tedy logicky přijatelnější. Ušetří
se dost peněz,“ kvituje změnu sportovní ředitel vékáčka Miroslav Čada.
Jinak zůstávají podmínky plnění covidových nezbytností stejné. „V našem případě odběry dál provádí
zaměstnanec specializované laboratoře, kde jsou pak antigenní testy vyhodnocovány. Co se týče organizace
vlastních utkání v souvislosti s dodržováním hygienických nařízení, zůstalo zatím vše beze změn,“ doplnil
Čada.
(son)

Eva Svobodová a spol. v prostřídané
sestavě zvedly svůj herní level, zatímco soubor okolo zaskakující kapitánky Karolíny Fričové spadl vinou dua
těsně projetých koncovek psychicky
dolů. Projevilo se to zkraje třetího
dílu, kde druhý tým tabulky prchnul
do uklidňujícího trháku (3:7, 5:13).
A ve zbytku střetnutí pak už nebylo
moc co řešit, favorizované Liberečanky si jej bezpečně pohlídaly – 17:25
a 0:3.

/8%20©53(75hs9.3URVWÈMRY

„Utekli jsme hrobníkovi z lopaty, protože první set jsme vůbec nebyli ve své kůži. A taky
ve druhé sadě jsme měli velké problémy, nedařilo se nám ubránit Kopáčovou a sami
jsme byli špatní v útoku. Samozřejmě rozhodly dvě otočené koncovky, ta úvodní trochu
šťastně. Co se týče přihrávky, pomohlo naskočení Lucky Šulcové v polovině druhého
setu, od té chvíle jsme se celkově zlepšovali. A za vítězství 3:0 musíme být po takovém
průběhu moc rádi. Domácí hráli odvážně a dost nás potrápili.“

/,%25*/©. s'XNOD/LEHUHF

„Výsledku je škoda, protože jsme měli na to uchmátnout minimálně jeden set, spíš ale
dva. V prvních dvou jsme totiž hráli převážně dobře, pomáhali si tlakem z podání a následně i obranou. Bohužel jsme dvakrát ztratili slibné vedení v úplné koncovce, vždy
při jednom postavení. Zkušený Liberec v těchto závěrech prokázal své kvality, celkově
nás převyšoval zejména útočnou činností. Jeho finální nápor jsme opakovaně nezvládli,
a proto utkání dopadlo 0:3.“

Přerov, Prostějov (son) - Zajímavou
posilu získaly nejen ženy VK Prostějov
v Martině Michalíkové, ale také volejbalistky Přerova v osobě jedné své
odchovankyně, která se dočasně vrátila
ze zahraničního angažmá. Jde o blokařku
Magdalénu Jehlářovou. Ta studuje v USA
na washingtonské univerzitě, za niž
současněhrajetamnísoutěžNCAA.Kvůli
koronavirovésituacibylvšakjejíletošnístart
odloženaMagdatohovyužilaknaskočení
za svůj mateřský oddíl. „V Americe nám
sezónu přeložili až na jarní semestr a tím
pádem dovolili jet domů dříve. Já jsem
toho využila, abych si zase zahrála pár
zápasů za Přerov. Je to můj mateřský klub,
byla to jasná volba, o ničem jiném jsem
neuvažovala,“ vysvětlila sama Jehlářová.
Zubřicím už pomohla k vítězstvím ve
Frýdku-Místku či nad Šternberkem,
pokaždé se stala nejvíc bodující plejerkou.
„Jednoznačně nám svými parametry na
blokařském postu pomůže. Je to členka
širšíhovýběrureprezentace,pronáspřínos
po všech směrech. Navíc jde o přerovskou
rodačku, dobře zná prostředí a je to zajímavá posila i pro lidi. Jen škoda, že se na
ni nemůžou přijít podívat naživo,“ shrnul
kouč Hanaček Radim Vlček.

Pøerovu se
YU½WLOD-HKO½ÔRY½"

Prostějov (son) - Krajně nejistá, a navíc
velmi nepřehledná situace s anticovidovými opatřeními v České republice
nadále drží v šachu nižší a mládežnické
soutěže tuzemska ve volejbalu 2020/21.
Výhled je nejasný, stejně jako snaha
onávratknormálnímuživotu.„Myslímsi,
žeještěletosdruháligaženurčitěnezačne.
Spíš to vidím reálně tak, že pokud bude
vývoj s koronavirem příznivý a rozšíření
nemociunáspůjdepostupnědolů,takby
mohl start proběhnout někdy po Novém
roce,“ odhadoval v listopadu trenér volejbalistek TJ OP Prostějov Ladislav Sypko.
S ohledem na aktuální zhoršování covid
stavuvčetněopětovnězpřísňovanýchhygienických nařízení to však momentálně
vypadá s osudem aktuálního ročníku
všech neprofesionálních soutěží – tedy
včetně mládežnických – dost bledě.
„Jedna věc je skoro normálně trénovat
při splnění určitých podmínek, což dva
týdny šlo, než to vláda znovu zakázala.
Byť okamžitě vznikla snaha vyjednat přes
Národní sportovní agenturu výjimku
aspoň pro mládež. Druhá věc je případné
zahájení soutěží, tedy z hlediska koronavirových pravidel ještě mnohem složitější
věc. Nevidím to moc optimisticky,“ okomentoval téma šéftrenér mládežnic VK
Prostějov Aleš Novák, zatím jen stručně.

Co bude
VQLzvÉPLVRXWÈzHPL
YÄHWQÈPO½GHzQLFNÙFK"
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Pondělí 21. prosince 2020

Povelicedlouhédoběčítajícískorotřiměsíce(!)mohlyprostějovskévolejbalistky prožívat vítěznou euforii, když 18. prosince vyhrály 3:1 ve Šternberku.
Přímo na palubovce však u toho nebyla nová posila VK, smečařka Martina
Michalíková. Proč?„Šlo o dohrávku druhého kola extraligy, v rámci kterého
už Marťa před časem nastoupila za Olomouc, kde v té době ještě působila.
A hrát ve stejném kole za dva různé kluby podle pravidel logicky nejde,“
vysvětlil sportovní ředitel vékáčka Miroslav Čada. Čerstvá akvizice tak
alespoň fandila z hlediště, po utkání nechyběla na rozesmáté týmové fotce.
A za svůj nový kolektiv premiérově naskočila druhý den proti Liberci.

ZAUJALO
NÁS OBRAZEM
Radost po šternberském triumfu.
Proč ale nenastoupila Michalíková?

PROSTĚJOV Dva úplně rozdílné extraligové duely ve dvou dnech absolvovaly prostějovské volejbalistky, co se týče konečného výsledku. Hodnota jejich výkonu se přitom nijak moc nelišila, ale různá kvalita soupeřů
vedla napoprvé k vítězství a napodruhé k porážce. Zkusili jsme obě utkání
statisticky porovnat. Stačí od středy kliknout na www.vecernikpv.cz. (son)
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PROSTĚJOV V průběžných
zmatcích, které způsobují neustálé a časté změny hygienických
opatření v závislosti na stupni
hodnoty PES a následných rozhodnutích vlády ČR, možná trochu zapadla jedna důležitá věc
týkající se profesionálních sportovních kolektivů. Ano, jde o způsob pravidelného testování na koronavirus.
I pro volejbalistky VK Prostějov stále
platí, že před každým zápasem českých soutěží musí mít všechny hráčky a členové realizačního týmu test
na covid-19 s negativním výsledkem
ne starší osmačtyřiceti hodin. Podstatný rozdíl však nově spočívá v tom,
jaký typ odběrů se provádí.
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Šternberku sebevědomým dojmem,
papírově silnějšího protivníka dostávalo do úzkých. Ovšem nevydrželo
trvale, mocné pasáže střídala zvýšená aktivita Gálíkových svěřenkyň
(z 19:15 na 19:18). Přesně takovým
způsobem přišla Petrášova parta
o další velmi nadějný náskok (21:18,
23:21), když podještědský mančaft
v závěru opětovně prokázal svou sílu
další klíčovou šňůrou čtyř bodů –
23:25 a 0:2.

bujeme neustále zlepšovat,“ nepřekvapil slovenský lodivod logickými
slovy.
Součástí povánočního přípravného
období se stane také výjezd do Ostravy. „S kolegou Zdeňkem Pommerem
jsme se domluvili na společném tréninku v pondělí 28. prosince. Nepůjde o klasický přátelák, spíš takovou
propojenou přípravu s několika modelovanými sety proti sobě,“ přiblížil
Luboš Petráš daný plán.
Nejbližší ligový mač absolvují prostějovské ženy až 9. ledna ve Frýdku-Místku.

I ženy vékáčka přešly
na antigenní testování

tech s koronavirem a vynucené pauze logicky nepanuje taková fyzická
únava, jako normálně koncem kalendářního roku. Spíš hrozí vyčerpání
psychické, ale u nás nic takového nevnímám. Přesto si holky samozřejmě
potřebují odpočinout a užít svátky,“
glosoval Petráš.
Už nyní však má v hlavě, na čem se
svými svěřenkyněmi zamakat směrem ke zbytku sezóny. „Náš mladý
mančaft má svůj potenciál, na druhou stranu i mnoho nedostatků a slabin. Práce je tedy před námi jako na
kostele, pilným tréninkem se potře-

Proti Liberci ani ťuk vinou dvou nedoražených setů
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UNIQA EXTRALIGA
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zkrácené základní části tak už není natolik zkreslená. A všechny příslušnice
tuzemské elity pod vysokou sítí – včetně volejbalistek VK Prostějov – teď
mají před sebou další přestávku. Tentokrát sváteční a plánovanou, potrvá
přesně tři týdny.
„My naposledy potrénujeme v úterý
22. prosince, následují čtyři volné dny
klidné oslavení Vánoc. K přípravě
Marek SONNEVEND na
se pak znovu sejdeme v neděli sedmAktuálně má všech deset družstev advacátého,“ prozradil kouč vékáčka
odehráno téměř stejný počet duelů, Lubomír Petráš, že hanácký tým má
průběžná tabulka těsně za polovinou opušťák od 23. do 26. prosince včetně.
„Řekl bych, že po všech těch událos-

PROSTĚJOV Po nechtěných eskapádách s covidem, kdy UNIQA extraliga žen ČR 2020/21 vinou více
než měsíčního zákazu profi sportování a tím desítek odložených střetnutí nabrala kolosální zápasové ztráty, se soutěž v závěru roku podařilo
vrátit do téměř normální podoby.

81,4$(;75$/,*$å(1þ5.2/2

3



1

Šternberku jsme si v porovnání s minulými zápasy pomáhali zlepšeným
podáním a také solidně bránili. Naopak zaostáváme v útoku, pochopitelně kromě Kopy, pokud je v pohodě. Náš současný tým prostě má svůj
potenciál, ovšem rovněž řadu nedostatků i slabin. Proto zatím nasbíral
mnohem méně bodů, než mohl. Na
poslední pozice v lize však určitě nepatří, což je v dalším průběhu soutěže po novém roce potřeba ukázat,
potvrdit,“ rozebral Petráš.

www.vecernikpv.cz

klikni na
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BYLI JSME
U TOHO

8Û1( Čtyři dny vánočního volna,
pak zase do práce
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www.vecernikpv.cz

volejbal

Až na osmý pokus po černé sérii sedmi předchozích
porážek zvítězily ženy VK Prostějov na šternberské
palubovce. Dlouhá šňůra proher obsahovala následující výsledky: KP Brno dvakrát 1:3, Liberec 0:3,
Olomouc dvakrát 0:3, Ostrava 1:3 a Alba Blaj 0:3.

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

aneb názor
à
Karolíny Fricové

problematická. Ovšem pokud se dobře
nachystají na vyřazovací boje, mohou vyřadit kohokoliv.
Místo Šelem se zatím prodrala nečekaně
nahoru Ostrava, neboť využila příznivého losu. Do konce základní fáze bude
nastupovat takřka výhradně proti spolufavoritům, tudíž se uvidí, nakolik vystačí
s formou i dechem.
Jediné, čeho mohou litovat konkrétně
prostějovští příznivci, je výsledkové zaostávání letošního mančaftu VK. Teoreticky se mohl po výkonnostní stránce
přidružit ke zmíněnému celku ze severu
Moravy, nebo aspoň k šestému KP Brno.
Opakované ztráty dobře rozjetých setů
i utkání však zapříčinily místo boje o lepší
střed tabulky neradostný pád mnohem
níž.
Důležitý triumf ve Šternberku snad ukázal, že na dno pořadí volejbalistky vékáčka
skutečně nepatří. Bohužel bodová ztráta
na lepší než sedmé místo už je natolik
značná, že pomýšlet po vzoru nové posily
Martiny Michalíkové na atakování horní
půlky extraligového pelotonu nevypadá
vůbec reálně.
Hlavní bude v klidu postoupit do playoffové osmičky...

Smržice
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Když pomineme neradostnou skutečnost, že se téměř dva měsíce vůbec nehrálo kvůli koronavirové panice, splňuje jinak
aktuální ročník UNIQA extraligy žen ČR
většinu slibných nadějí, které do ní byly
před startem vkládány.
Nejvíc ze všeho fanoušky i odborníky
lákal fakt, že soutěž po dlouhých letech
poprvé neměla pouze jednoho či maximálně dva ústřední favority na zisk mistrovského titulu.
Tentokrát se během jara a léta zformovali
kandidáti na zlato hned čtyři! Jmenovitě
obhájkyně primátu 2019 UP Olomouc,
vítězky poslední dlouhodobé části (před
zrušením play-off) Šelmy Brno a výrazně
posílené celky Dukly Liberec i Olympu
Praha.
Trochu vepředu před ostatními přece jen
původně byly Hanačky se svým multinárodnostním kádrem, leč dopady covidu
donutily vedení olomouckého oddílu
rozloučit se s řadou původně nasmlouvaných plejerek. A momentálně už vypadá
kompletní zmíněné kvarteto z papírového hlediska naprosto vyrovnaně.
O něco pozadu přitom zůstávají Jihomoravanky, jejichž sázka na ostřílené harcovnice je v současné složité době poněkud

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

„Naše kapitánka Míša Jurčíková musela na operaci kolene a já coby zástupkyně kapitánky jsem
tak převzala její roli. Jediný větší rozdíl oproti normálnímu stavu jsem však vnímala pouze v tom
jít před zápasem losovat u rozhodčích a podepsat zápis. Tým se snažím hecovat i jindy, nejen
po téhle dočasné změně. Co se týká odehraných utkání, v pátek ve Šternberku jsme si vítězství
zasloužily. Dodržovaly jsme všechny taktické pokyny, dařilo se nám na servisu. Škoda zaváhání
ve druhé polovině třetího setu, mohly jsme v klidu vyhrát 3:0. Důležité ale bylo, že jsme se od stavu
3:8 ve čtvrté sadě zase zvedly a dotáhly utkání do úspěšného konce. V sobotu proti Liberci jsme
měly výborně rozjetý první i druhý set. Bohužel rozhodly koncovky a v nich naše zbytečné, možná
až hloupé chyby. Těmi jsme silným soupeřkám daly pokaždé šanci, kterou ony pohotově využily
k rozhodujícím obratům. Třetí sada pak už byla jednoznačná. Podstatné je, že jsme se výhrou
na půdě Šternberka posunuly tabulkou z posledního místa na sedmé, i když bodů máme pořád
hrozně málo. Teď si přes Vánoce odpočineme, zrelaxujeme a pak se znovu vrhneme do práce, ať
jsme v novém roce lepší.““
Karolína FRIČOVÁ,
smečařka VK Prostějov
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Průměry známek budeme sčítat do průběžného pořadí.
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*DEULHOD.23¤29
Při pohledu čistě na dosažené body není o nejlepší prostějovské volejbalistce za uplynulý týden žádných pochyb. „Kopy“ jich nasázela
v pátek Šternberku 28 a o den později Liberci 24, pokaždé
jasněnejvíczevšechhráček.Přiderbysicevyrobilahrozivých
dvanáct chyb v útoku, leč na slabou chvíli má vzhledem ke
svému maximálnímu vytížení během duelů právo. Význam úderné univerzálky pro současné vékáčko se ostatně naplno projevil právě ve městě Ecce Homo: jakmile
se jí přestalo dařit, celé družstvo úplně vypadlo z rytmu.
Následně se znovu chytila – a vše bylo zase v pořádku.

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE

36

okolo dvou tisíc lidí, tak jiné řešení než to
letos všechno odpískat ani nemůže nastat. Je nám to nesmírně líto, tak snad zase
za rok. I když nevylučuji, že nějací dobrovolníci se určitě najdou, kteří se na Štědrý
den u výpusti plumlovské přehrady objeví a vykoupají se,“ uvedl pro Večerník
Michal Mucha.
Během uplynulého víkendu se Večerníku
podařilo spojit také s předsedkyní oddílu
Dálkového a zimního plavání Haná Prostějov. „Já bych to ani nenazvala tak, že akci
rušíme. Prostě ji letos organizovat vzhledem k nebezpečí nákazy covid-19 nebudeme. Na druhé straně já se na Štědrý den
v přehradě určitě vykoupu a jsem přesvědčena, že se mnou tam bude i nestor našeho
oddílu Bob Pácl. Ten letos oslavil kulaté
osmdesátiny a pochybuji, že by na Vánoce
u přehrady chyběl,“ zasmála se přemožitelka kanálu La Manche Dana Zbořilová.
Není snad třeba ani zdůrazňovat, že Večerník bude u toho, když „osamělí“ odvážlivci
i letos prokáží své otužilecké schopnosti...

Zdravé Vánoce

SLATINICE Podaří se tuto dlouhou
a nepřerušenou tradici udržet? Letos
by se měl konat 42. ročník Zimního
běhu přes Kosíř, který každoročně
startuje v Lázních Slatinice. Tentokrát je to však s touto oblíbenou akcí
skutečně nahnuté. Sportovci milující pohyb na čerstvém vzduchu se ale
jen tak nevzdávají.
Ještě loni ze Slatinic na Kosíř společně vyrazilo 265 běžců, účastnický rekord padl před čtyřmi roky, kdy jich
bylo ještě o 16 více. Něco podobného se letos určitě opakovat nebude.
„Jsme si vědomi, že v rámci aktuálně

Leč v kritický moment za to znovu vzala prostějovská univerzálka
Gabriela Kopáčová, jež s podporou
opětovně šlapajícího kolektivu řídila razantní obrat na 12:17. Vzápětí Sokolky ještě jednou vyrovnaly
(18:18), tudíž rozhodl až úplný závěr od skóre 20:21.
„Trochu zbytečně jsme si ten zápas
zkomplikovali, ovšem podstatné
samozřejmě je, že se ho nakonec
povedlo dotáhnout k tříbodovému
vítězství. Holky musím pochválit,
vzhledem k situaci v tabulce i zdravotní absenci kapitánky Míši Jurčíkové to pro ně nebylo jednoduché.
Dobře se s tím popraly a ukázaly, že
na celky ze spodních pater tabulky
volejbalově mají,“ zdůraznil Petráš.
Po úniku z posledního místa na sedmé chtěly prostějovské bojovnice
přidat i něco navíc v podobě pomyslné nadstavby ze sobotního duelu
s Libercem. Silné Severočešky měly
za sebou těsně ztracené drama proti
Olympu Praha a dlouhou cestu autobusem. A ukázalo se, že těchto okolností rozhodně šlo využít minimálně
k zisku jednoho bodíku. Avšak zůstalo pouze u nenaplněné šance.

V úvodním dějství totiž kvalitně
hrající kolektiv domácích neproměnil dva setboly za sebou při vedení
24:22, naopak dlouho tápající Dukla vývoj zvrátila čtyřmi závěrečnými
balóny v řadě na 24:26. Navíc ve
druhém dílu se podobný průběh
téměř na chlup zopakoval, až na ty
setboly. Tentokrát mančaft okolo
často skórující tahounky Gabriely
Kopáčové kvartetem inkasovaných
bodů přišel o náskok 23:21, protivnice zase proměnily hned svou

první možnost sadu zavřít (23:25).
Což bylo vlastně rozhodující, protože třetí pokračování už jasně patřilo
rozjetým hostům 17:25.
„Bohužel se opakovala situace z několika jiných utkání této sezóny,
ve kterých jsme měli blízko k zisku
některých setů nebo i bodů a místo
toho o ně nezvládnutými koncovkami přišli. Za dnešní výkon v úvodních dvou sadách přitom můžu celý
tým pochválit – kromě těch závěrů.
Naše hra měla kvalitu, stejně jako ve
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a každý den to někdo kontroloval. Snad
to všechno bude příští rok lepší,“ svěřila
se jedna z prodejkyň ručně vyráběných
vánočních ozdob. „Vloni jsme měli
výdělky mnohonásobně vyšší, ale ani
já nelituji toho, že jsem tady i letos.
Lidé podle mě měli strach z nákazy,
tak jich opravdu moc nechodilo. Ale
běžte se podívat teď k supermarketům,
tam je narváno,“ pokrčil rameny další
z prodejců. Stánkaři tedy mají poslední
tři dny na to, aby své tržby navýšili...

BYLI JSME
U TOHO

24. 12.
24. 12.
25. 12.
25. 12.- 31.1.
26. 12.
26. 12.
31. 12.
31. 12.
31. 12.
31. 12.
1. 1.
9. 1.

vánoční koupel
sraz a jízda motorkářů
Vánoční jízda automobilů
výstava betlémů
Povánoční florbalení
Vánoční koncert
Silvestrovský ohňostroj
divadelní představení
Silvestrovský běh
Silvestrovská koupel
Novoroční výstup na Kosíř
Běh na Kosíř

„Marťa je zkušená hráčka, má za sebou řadu let v kvalitním olomouckém celku. Patří k volejbalistkám
s vyváženými herními činnostmi bez
větší slabiny, k jejím největším přednostem určitě patří výborná přihrávka. Což by našemu mančaftu přesně
mohlo pomoct, aby v zápasech působil jistěji a z lepšího příjmu mohl
i úspěšněji útočit,“ rozebral Čada.
Základní soupiska nedávno zúžená
o definitivně skončivší Lenku Knorovou se tak po příchodu Micha-

líkové znovu rozrostla na dvanáct
členek. „Věříme, že nástup Martiny
do kolektivu holkám dodá potřebný impuls, výkony půjdou nahoru.
S naším týmem si ještě před dotažením přestupu několikrát zatrénovala
a spolupráce na hřišti se jevila slibně,“
doplnil Čada.
Zajímavostí je, že nová prostějovská
posila oslavila dvacáté sedmé narozeniny v pátek 18. 12., premiérový start
za vékáčko si odbyla o den později
v domácím duelu proti Liberci.

[ Díky za děti
a seniory h

Před začátkem aktuálního ročníku
se s Michalíkovou úpéčko rozloučilo kvůli úsporným opatřením. Od té
doby byla bez angažmá, ovšem teď
má pomoci pozvednout dosud strádající vékáčko. „Nejsme spokojeni
s výkony ani s výsledky, jaké náš tým
v dosavadním průběhu sezóny předvádí. Proto jsme hledali možnosti
posílení a dohodli se s Martinou na
přestupu do Prostějova,“ potvrdil kuloárové zvěsti sportovní ředitel VK
Miroslav Čada.

ŠTENBERK, PROSTĚJOV Téměř čtvrt roku čekaly prostějovské volejbalistky na druhé soutěžní vítězství této koronavirem
rozbité sezóny. Dočkaly se v páteční dohrávce 2. kola UNIQA extraligy žen ČR 2020/21 na palubovce Šternberka, kde navzdory
zbytečným komplikacím nakonec
dovedly ke zdárnému vyústění
výborně rozjetý zápas. Tři získané body navíc znamenaly posun
z desáté příčky průběžného pořadí na sedmou.
Smečařka Martina Michalíková
jakožto nová posila vékáčka ještě
nemohla z administrativních důvodů nastoupit, chyběla i blokařka
a kapitánka Michaela Jurčíková po

Bodový vývoj – první set: 1:1, 1:3,
3:3, 4:5, 6:5, 6:8, 8:8, 8:12, 11:14,
11:18, 12:20, 14:22, 17:22, 19:25.
Druhý set: 0:2, 2:2, 6:3, 7:4, 7:7, 9:7,
10:10, 11:12, 13:12, 13:18, 14:20,
16:20, 17:21, 17:24, 18:25. Třetí set:
0:3, 3:5, 3:7, 7:7, 7:10, 10:12, 10:14,
11:15, 16:15, 17:18, 20:18, 22:19,
22:22, 23:23, 25:23. Čtvrtý set: 4:0,
5:3, 8:3, 8:6, 9:8, 10:11, 11:13, 12:17,
14:17, 18:18, 19:19, 19:21, 20:25.
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artroskopii kolene. Přesto začal hostující tým lépe - 1:3. Zanedlouho
sice o vedení přišel (z 4:5 bylo skóre 6:5), leč vzápětí si jej vzal zpátky
(6:8) zejména díky účinnému podání i dobré obraně. Právě těmito
zbraněmi doplněnými o průrazné
zakončení Kopáčové i sympaticky
produktivní výkon Kožouškové šel
pak do většího trháku 8:12, později
dokonce 11:18. Herní kvalita se tak
většinu zahajovacího dějství držela
výhradně na jedné straně sítě, teprve v závěru od stavu 14:22 se domácí družstvo chytilo dotažením na
17:22. Ovšem nic víc – 19:25 a 0:1.
Úvod druhé části se dost podobal
první, ale jen chviličku - 0:2. V dalším úseku Prostějovanky opakovaně
troskotaly na blocích soupeře, který
přestal tolik chybovat. Naopak nepřesnosti i hrubky přešly k VK, což
zapříčinilo prudký obrat na 6:3. Naštěstí se Petrášovy svěřenkyně rychle
dostaly z nejhoršího (7:7), poté mač
pokračoval vyrovnaně. Než přišla na
servis Kvapilová a při jejích dobrých
plachtách přišla klíčová šňůra šesti
bodů za sebou z 13:12 na 13:18. Ke
Kopáčové se útočně přidaly Fričová a Pluhařová, šlapal celý mančaft.
A neměl problém dotáhnout set do
finiš těsně urvaly Sokolky – 25:23
a 1:2.
Ty se tím dostaly hodně nahoru,
skvěle bránily v poli a zaskočené plejerky vékáčka dostaly viditelně pod
sebe (4:0). Chvilkové nadechnutí
po time-outu (5:3) okamžitě devalvoval nový propad na 8:3, teprve
pak se dokázaly Kopáčová a spol.
plnohodnotně zvednout a nemalou
ztrátu záhy zlikvidovat (9:8, 10:11).
Od tohoto rozhodujícího zlomu již
nepustily otěže střetnutí ze svých
rukou a přes značné komplikace
(z 12:17 na 18:18) jej přece jen dokormidlovaly k tolik potřebnému
triumfu. Radost definitivně odpálila
poslední čtyřbodová série, kdy Kožoušková servírovala a „Kopy“ drtivě smečovala – 20:25 a 1:3! (son)

„Výhru jsme si zasloužili, hlavně po šňůře několika prohraných zápasů. O to víc mě těší,
že si vezeme body, které velmi potřebujeme dohnat. Holky podaly hodně kolektivní výkon. Dařilo se Gábině Kopáčové na síti, ostatní se přidaly a zaslouženě jsme zvítězili.“
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„Utkání bylo z naší strany velice nervózní, my jsme celý zápas dělali hodně chyb. Prostějov byl lepší a zaslouženě vyhrál.“
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úspěšného konce – 18:25 a 0:2.
Hned zkraje třetí sady výborně zapodávala Fričová (0:3), což ještě
upevnilo nabranou pohodu kolektivu v růžových dresech. Leč Šternberk tažený Herdovou se nevzdával
a jakmile využil ofenzivně slabší
pasáže vedoucího celku, rázem bylo
z 3:7 srovnáno na 7:7. Podstatný
moment nastal okamžitě v podobě
pohotové reakce hostující družiny,
která znova utekla - 7:10. Při skóre
11:15 se zdálo rozhodnuto, nicméně
nepříjemný výpadek proti servisu
Kneiflové vrátil TJ zpět do duelu 16:15. Prostějovský výkon zde klesl
do podprůměru, nedařilo se překonat obětavou defenzivu protivnic
- 22:19. A nepomohlo ani blokové
vymazání manka (22:22), neboť

Tolik potřebná vítězná injekce přišla ve Šternberku!

PROSTĚJOV Nová akvizice VK
Prostějov se jmenuje Martina Michalíková, která se přesunula do
týmu kouče Petráše z kádru úřadujících mistryň z posledního dohraného ročníku 2018/2019. Zkušená
hráčka se narodila 18. prosince 1993,
měří 180 centimetrů a s volejbalem
začínala už v osmi letech v TJ Ostrava.
Ze severu Moravy později zamířila
do KP Brno a TJ Sokol Frýdek-Místek, načež řadu uplynulých sezón patřila k oporám UP Olomouc.
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SLATINICE Podaří se tuto dlouhou a nepřerušenou tradici udržet? Letos by se měl konat 42.
ročník Zimního běhu přes Kosíř,
který každoročně startuje v Lázních Slatinice. Tentokrát je to však
s touto oblíbenou akcí skutečně
nahnuté. Sportovci milující pohyb
na čerstvém vzduchu se ale jen tak
nevzdávají.

PROSTĚJOV Křesťané si na Štědrý den připomínají příchod Ježíše
Krista, s tímto dnem se pojí i večerní návštěvy kostelů a účast na
půlnočních bohoslužbách. A právě
o Vánocích do svátečně vyzdobených svatostánků zavítají i ti, kteří
je pravidelně nenavštěvují.
„Opatření k zamezení šíření koronavirové nákazy se dotýkají i této oblasti. Od osmnáctého prosince platí
rizikový stupeň čtyři, což znamená,
že bohoslužeb se bude moci zúčastnit jen takový počet účastníků, který
odpovídá dvaceti procentům míst
k sezení v daném kostele. Farnost Po-

výšení svatého Kříže Prostějov bude
vánoční bohoslužby slavit především
ve svém největším kostele Povýšení
svatého Kříže,“ prozradil Aleš Vrzala,
farář kostela Povýšení svatého Kříže
v Prostějově s tím, že už dnes lze získat
bezplatnou vstupenku na vánoční bohoslužby, aby se předešlo zbytečným
nedorozuměním. „Bohoslužby se
může zúčastnit ten, kdo má vstupenku, v případě volných míst ji dostane
u vstupu. Časy bohoslužeb a informace o volných místech naleznete na odkazu: https://bit.ly/VstupenkyPsk,“
informuje Večerník a s ním i všechny
věřící Vrzala.

„Z uvedených důvodů si dovolím
širokou veřejnost letos nezvat k návštěvě vánočních bohoslužeb. Ale do
vánočně vyzdobeného kostela Povýšení svatého Kříže a betléma všechny
srdečně zvu, je otevřený každý den
v uvedených časech. Všechny bohoslužby přenášíme na youtube.com/
prostejovfarnost. Na našem kanále
najdete i další zajímavá videa – například adventní hudební zastavení
a virtuální prohlídku kostela. Aktuální
informace pa na našich intenetových
stránkách prostejovfarnost.cz a na
facebook.com/prostejovfarnost,“
vzkazuje farář.
(red)

24. prosince
25. prosince
26. prosince
27. prosince
28. prosince
29. prosince
30. prosince
31. prosince
1. ledna
2. ledna
3. ledna

9.00 - 13.30 a 17.15 - 20.30 hodin
12.00 - 17.30 hodin
12.00 - 18.00 hodin
12.00 - 18.00 hodin
9.00 - 18.00 hodin
9.00 - 17.30 hodin
9.00 - 18.00 hodin
9.00 - 14.30 a 16.00 – 18.00 hodin
12.00 - 17.30 hodin
9.00 - 18.00 hodin
12.00 - 18.00 hodin

PROSTĚJOV Přitvrzení protiepidemických opatření, k němuž
minulé pondělí sáhla vláda České
republiky, se týká rovněž návštěv
kostelů. A pocítí to hlavně lidé,
kteří se v rámci vánočních bohoslužeb rozhodnou navštívit svatostánky. Kromě jiného je zakázáno
zpívání a do kostela mohou pořadatelé vpustit jen pětinu z celkové
kapacity.
Podle usnesení vlády ČR z pondělí
14. prosince se s přechodem na čtvrtý stupeň systému PES snížil s účinností od pátku 18. prosince povolený

počet osob na bohoslužbách z 30 na
20 procent kapacity kostela. Toto
opatření má podle ministra zdravotnictví trvat do středy 23. prosince.
„Je omezené právo pokojně se shromažďovat tak, že každý účastník je
povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének, a shromáždění pořádaného církví
nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro
náboženské obřady se nesmí účastnit
více účastníků než odpovídá obsazenosti nejvýše 20 procent míst k sezení.
Přičemž účastníci, s výjimkou osob

vedoucích nebo zajišťujících obřad,
po většinu času sedí na sedadlech, dodržují minimální rozestupy dva metry
mezi účastníky sedícími v jedné řadě
sedadel, před vstupem do vnitřního
prostoru si dezinfikují ruce, nedochází
k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází
k hromadnému zpěvu,“ vysvětloval
po pondělním zasedání vlády ministr
zdravotnictví Jan Blatný. A jak dodal,
shromáždění pořádaná církví včetně
vánočních bohoslužeb jsou povolená
v době od 05.00 hodin do 22.59 hodin.
(mik)

.RVWHO\VH]DSOQÊMHQ]S÷WLQ\SąLERKRVOXåE¾FKQHVPÊWH]SÊYDW

čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

samostatně, přičemž by si sám měřil
čas. Ten by nám v cíli nahlásil. My bychom pak z toho udělali výsledkovou
tabulku. Lidé by se tímto způsobem
mohli proběhnout v sobotu 9. ledna. Vše ještě musíme probrat, záležet
bude i na aktuální epidemické situaci
a platných vládních omezeních,“ prozradil hlavní organizátor předchozích
ročníků běhu Josef Vozňák.
(mls)

ZAUJALO
vánoční bohoslužby v kostele
OBRAZEM
kříže v prostějově
NÁSpovýšení svatého

Ještě loni ze Slatinic na Kosíř společně
vyrazilo 265 běžců, účastnický rekord
padl před čtyřmi roky, kdy jich bylo
ještě o 16 více. Něco podobného se
letos určitě opakovat nebude. „Jsme si
vědomi, že v rámci aktuálně platných
opatření nelze pořádat žádnou organizovanou akci, byť by se konala pod
širým nebem. Nicméně existuje varianta, že by každý svůj běh odstartoval

2QD÷åÊUGPC-QUÊą"/QåP¾
3REõãÈVHQD.RVÈă"
CNGLGPPGQTICPK\QXCP÷

„K jejich návštěvě bych neměl v této době zvát, ale přijďte do kostela
v době otevřených dveří,“ vzkazuje farář Aleš Vrzala

3

platných opatření nelze pořádat žádnou organizovanou akci, byť by se
konala pod širým nebem. Nicméně
existuje varianta, že by každý svůj
běh odstartoval samostatně, přičemž
by si sám měřil čas. Ten by nám v cíli
nahlásil. My bychom pak z toho udělali výsledkovou tabulku. Lidé by se
tímto způsobem mohli proběhnout
v sobotu 9. ledna. Vše ještě musíme
probrat, záležet bude i na aktuální
epidemické situaci a platných vládních omezeních,“ prozradil hlavní organizátor předchozích ročníků běhu
Josef Vozňák.
(mls)
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NEZAMYSLICE Tohle také nevyjde! Přestože otužování je jedním z nejlepších prostředků, jak posílit vlastní
imunitu, ani oblíbená Silvestrovská koupel spolku Nezamyslických mažoretů na místní plovárně se letos konat
nebude. Důvody jsou hned dva.
Problémem není pouze to, že nelze pořádat žádné akce pro
veřejnost. „Navíc bude uzavřen také Hostinec na koupališti,
jehož majitelé provozují i bazén,“ vysvětlil pro Večerník Jan
Košárek. Členové spolku však i letos pilně trénovali, navíc
otužování se mezi nimi těší čím dál větší oblibě. I proto se
nechtějí započaté tradice úplně vzdát. „V období, kdy byla
hospoda a tím i koupaliště uzavřené, jsme se začali scházet
u hasičské nádrže v nedalekých Pavlovicích u Kojetína. Není
vyloučeno, že se tam v komorní sestavě potkáme i poslední
den v roce,“ naznačil na závěr Jan Košárek.
(mls)
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Plumlovská přehrada
pasáž Anděl, Prostějov
Prostějov
zámek Konice
Kostelec na Hané
Konice – kostel
nám. TGM Prostějov
Březsko
Prostějov, Kolářovy sady
Nezamyslice – koupaliště
Velký Kosíř
Slatinice lázně

zrušeno
koná se
zrušeno
odloženo
zrušeno
zrušeno
zrušeno
zrušeno
zrušeno
zrušeno
zrušeno
odloženo
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Už na začátku prosince Večerník upozornil moderátor Vánoční koupele Michal
Mucha, že je letošní ročník ve vážném
ohrožení. A minulý pátek už jen konstatoval, že z otužilecké show opravdu
nic nebude. „Bohužel stanovená vládní
opatření nedovolují organizovat akce s takovým počtem účastníků a hlavně diváků. A když si vezmete, že každoročně na
Štědrý den v poledne přijde na přehradu

Michal KADLEC

pak zase do práce

PROSTĚJOV Štědrý den se bez toho
nikdy neobešel. Tisícovky návštěvníků si pravidelně během poledne
24. prosince nenechaly ujít famózní
show, při které se desítky otužilců
ponořily do ledové vody výpusti
plumlovské přehrady. Tuto vánoční
libůstku si ovšem letos budeme muset
odepřít. Tradiční organizátor Vánoční
koupele oddíl Dálkového a zimního
plavání Haná Prostějov letos hojně
sledovanou akci neuspořádá!

,OPÜDGÁH<ÜJM@ODN@NGD?HD
Přišla bývalá*DG<?<0JFJGJQµ
olomoucká smečařka Michalíková I<FJPK<GDnODI@N@E?JP

Stěžejní bylo za dané situace jejich
poklesu na dno tabulky vyhrát pokud možno za tři body páteční krajské derby na palubovce Šternberka.
Což naštěstí vyšlo poměrem 19:25,
18:25, 25:23 a 20:25. Hostující družstvo mohlo triumfovat i bez ztracené
sady, neboť do poloviny třetí viditelně kralovalo. Za stavu 11:15 však
přišel výpadek (16:15), pak ještě několik dalších a probuzené soupeřky
rázem vedly ve čtvrté části 8:3.
„Do půlky třetího setu jsme předváděli skutečně velice dobrý volejbal,
byli lepší ve všech činnostech a měli
utkání pod kontrolou. Ale tradičně
v jednom postavení jsme se zasekli, okamžitě nastal výrazný pokles
výkonu. Čehož domácí tým využil,
po snížení na 1:2 a našem špatném
vstupu do čtvrtého setu bylo najednou vše otevřené,“ ohlížel se hlavní
trenér VK Lubomír Petráš.

Marek
SONNEVEND

Původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Kalendářní rok 2020, na který vinou koronaviru
nikdo z nás určitě dlouho nezapomene, zakončily volejbalistky
Prostějova dvěma bitvami probíhajícího ročníku UNIQA extraligy žen ČR. Shodně šlo o dohrávky střetnutí dříve odložených
právě kvůli nemoci covid-19, přičemž nové termíny krátce před
Vánocemi svědčily Hanačkám výsledkově napůl.

„Kvůli covidu jsme museli reagovat z minuty na minutu,“
říká náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová

www.vecernikpv.cz

ŠOî?MÑ ?@I N@ N@E?JP
Á1,.=('1$Û(1·09.9<È(/1Ą&2 01û"!2 3µIJàIÁFJPK@GI<Kü@CM<?îE@ +<
HJOJMFµüD
[<PO<üDh
Stěžejní bylo uspět v hanáckém derby, což se povedlo. Od dílčího
Čtyři
dny
vánočního
volna,
ZRUŠENA KMJEÁÜéFPHîNO@HUMPnDGD
zaskočení podještědských favoritek pak chyběl doma kousek

Zdravé Vánoce
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Výběr z televizního programu
na týden od
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utkání co nejlépe připravit a vyhrát ho,“
plánuje Jiří Vykoukal. I v době Vánoc
tedy tréninky pojedou na plné obrátky.
Navíc se Jestřábi vrátí k nedávno vyzkoušenému modelu z doby, kdy se připravovali na návrat k ostrým zápasům.
Čekají je přáteláky mezi sebou. „Něco
tam bude,“ pousmál se jeden z asistentů lodivoda Šejby. „Uděláme si takové
dva mikrocykly a určitě si budeme

PROSTĚJOV Prostějovské hokejisty měla letos čekat po zápase
se Vsetínem už jen vánoční pauza
a samozřejmě tréninky. Koronavirus však opět zaúřadoval. A tak
místo původně plánovaného 12.
prosince se kvůli karanténě týmu
Poruby utkání odehraje 30. prosince. Tedy v období, kdy měli
mít hokejisté svým způsobem
klid.
Vložené utkání Jestřábům může paradoxně pomoci. Jinak by měli Prostějované o týden delší pauzu bez
zápasů, což v době, kdy část sezóny
tak jako tak stáli kvůli koronavirovým zákazům, by týmu zrovna příliš
nepomohlo. „Je tam sice díra v únoru, tam to svaz ale nechtěl povolit.
A dávat to do ledna, kdy hrajeme
jedenáct zápasů a nikdy nevíte, zda
nevyskočí další, to taky není ideální,“ konstatuje trenér Jiří Šejba.
Pro Jestřáby je zde navíc ještě velká
výhoda v tom, že Poruba bude krátce po karanténě, a navíc se nachází
v období, kdy se jí výsledkově nedařilo. Zda se tyto plusy přetaví ve tříbodový zisk, bude jasné příští středu 30. prosince. Utkání se odehraje
na ledě prostějovského zimního stadionu, jeho začátek je stanoven na
16.00 hodin a diváci mají opět vstup
do hlediště zakázán.
(sob)

-HVWőiELVL]DKUDMtMHåWěSőHG6LOYHVWUHP

Gago – Bartoš –Mrázek byla v letní přípravě excelentní,“ varuje soupeře před
staronovou hrozbou.
Hráči měli mít v těchto dnech původně
volno, nyní je ale čeká zápas den před
Silvestrem. „Tak oni ho měli už letos
docela dost. Navíc ten program je našlapaný, museli jsme nějak reagovat na
to, že Poruba nemohla s námi zápas
odehrát. Budeme se proto snažit na

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

chtít dát zápas mezi sebou, aby kluci byli co nejlépe připraveni,“ přidal
Vykoukal. Jestřáby každopádně čeká
těžký program. Vždyť Poruba i přes nedávné neúspěchy patří k nejsilnějším
týmům Chance ligy. A Jihlava, s níž se
hokejisté utkají po Novém roce, je jejím lídrem. I proto se oslavy Vánoc na
ledě moc nečekají. „Moc prostoru na
nějaké srandičky tam asi nebude, spíše
se budeme připravovat na to, abychom
měli dobré výsledky,“ plánuje sportovní manažer prostějovských hokejistů.

Eva
REITEROVÁ

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

zí postupem času. Měnili jsme celkově
vývoj hry a myslím si, že se nemáme
za co stydět. Můžeme vyhrát s každým!“
yy Jeden z tahounů týmu Petr Chlán
nebyl už dvakrát v sestavě. Proč?
„Má nějaké problémy s přitahovačem na zádech. Řešíme to postupně
a uvidíme, jak to bude dál po Vánocích.“
yy Byl to poslední zápas před Vánoci.
Prozradíte, jak teď
budou probíhat
tréninky?
„Teď máme dva
dny volno, pak
budou následovat
dva mikrocykly po
čtyřech dnech. První
je od devatenáctého
do dvaadvacátého prosince, během vánočních
svátků mají kluci čtyři
dny volna. Po nich bude
další čtyřdenní mikrocyklus, ve kterém
bychom mohli odehrát odložený zápas
s Porubou. Uvidíme, jak se domluvíme.
Jinak bychom asi pracovali zase na kondici, aby ji tým měl ještě lepší.“
yy Nový termín odloženého střetnutí s Porubou byl stanoven na 30.
prosince. Vítáte to?

Foto: Josef Popelka.

„Je to na pětadevadesát procent jisté,
ale může se stát cokoliv, znáte to. Chceme to tak dohrát, abychom nemuseli
mít další zápas až v lednu. Tam nás
bude čekat spousta dalších duelů. Svaz
to navíc nechce nechávat na tu následující ‚díru‘. I z tohoto pohledu je pro nás
lepší odehrát zápas na konci roku.“

PROSTĚJOV Slušný, ale nestačilo
to. Prostějov nezahrál proti Vsetínu špatně a zejména ve třetí třetině
dokázal s favoritem zápasu držet
krok. Právě v poslední periodě taky
Jestřábi vyrovnali a mohli se dostat
i do vedení. Po střele Robina Staňka
se totiž k puku dostal Lukáš Žálčík,
jeho následnou trefu ale rozhodčí
neuznal. I proto šel zápas brzy nato
do prodloužení, ve kterém byli spokojenější hostující hráči.
„Nebyl to lehký soupeř. Vsetín má
dobré a zkušené mužstvo, navíc bruslařsky zdatné, které hodně forčekuje.
Je to kolikrát nepříjemné to překonat.
Myslím ale, že hra byla vyrovnaná. Co

se týká oslabení a přesilovek, tak tam
jsme mohli strhnout vedení na svou
stranu my i Vsetín. A v prodloužení,
tam už se to prostě rozhodlo. Špatně
jsme vystřídali a Vsetín to potrestal,“
popsal středeční souboj 13. kola druhé nejvyšší soutěže Robin Staněk, který doufal v samostatné nájezdy. Chtěl
by si je v takovém případě poprvé za
Prostějov vyzkoušet? „Ne, od toho já
nejsem. To já už mám potom padla
a už jen fandím spoluhráčům, aby proměnili,“ smála se předsezónní posila
Jestřábů.
Proti Vsetínu měl i velkou šanci, která
skončila gólem, ale rozhodčí ho neuznali. „Lukáš Žálčík si přebíral po mé

střele puk někde za bránou a snažil
z toho úplně
se ho zamést hned zpoza brány. Už
n e v y p a d n e,
jsem to pak od modré čáry neviděl.
takže ani ten
Ale podle mě se Žaly málo radoval,
jeden zápas nejinak by rozhodčí ten gól uznal no,
vadí. Zároveň
bral situaci s nadsázkou.
jsme ale rádi, že
Před Silvestrem budou hokejisté
si o svátcích
Prostějova hrát neplánovaně
za ceještě jeden zápas, s Polou
rubou. Je Staněk rád
za takové neplánované zpestření mezi 1DT¾PEG4QDKP5VCP÷MOQJNDÚVJTFKPQWFPGPCJQNKO÷N
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
svátky? „No tak my PCJT¾XMWPCXÊV÷\PÚIÐN
jsme se nejprve shodli, že po takové tu dobu, co hrajeme hokej, trochu
dlouhé době bychom konečně moh- odpočineme. A strávíme nějaký čas
li mít klidné Vánoce. Nakonec je ale s rodinami,“ neskrývá zadák Jestřábů.
dobře, že ten jeden zápas bude. Tým
(sob)

RQRKEJQXCN4QDKP5VCP÷M

däCNéCUGO¾NQTCFQXCNLKPCMD[VQD[NIÐNq

„Oba gólmani výborně chytali. Řekl
bych, že Vsetín tam měl více gólových
situací, nás ale držel výborný výkon
našeho gólmana. Výsledky takových
zápasů, kdy brankáři dobře chytají,
nejsou zas až tak vysoké. Jak už jsem
říkal, proto je škoda i toho gólu, který
jsme dostali po špatném střídání.“
yy V utkání jste měli několik přesilových her, ze kterých jste využili
jen jednu. Mohl to být hlavní důvod
vaší prohry?
„Přesně tak, přesilovky jsme hráli špatně.
Potom jsme je sice zjednodušili, tři hráči
byli nahoře, dva před brankou a hned
bylo vidět, že nahozené kotouče dělaly
gólmanovi problémy. S tím jsme ale měli
začít dřív. Naše dvě pětky mají totiž něco
nacvičené, tak jsme je to nechali hrát, ale
viděli jsme, že to nefunguje. Proto jsme
to ve třetí třetině změnili.“
yy Jak hodnotíte období po restartu Chance ligy?
„Myslím si, že tým ukázal, že má sílu
i bez velkých hvězd. Dá se říct, že hrajeme dobrý hokej, který je podložený
kondicí a taktikou. A výsledky přichá-

PROSTĚJOV V prosinci, po opětovném rozběhnutí Chance ligy,
odehráli prostějovští Jestřábi pět soutěžních utkání. V každém
z nich dokázali bodovat a do tabulky Chance ligy si připsali celkem
deset bodů. Po středečním zápase se Vsetínem se za utkáními po
restartu ligy ohlédl hlavní trenér týmu Jiří Šejba (na snímku).
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-QNÊP RąGMXCRKX÷ UGUVąGNKN 5NCXKK
2TCJCPCLGLÊONGF÷TQ\JQFW
LÊEÊ\¾UNWJWPCVQOO÷NKFXCDQT
EKCWVQTJCVVTKEMW&CXKFiCHT¾PGM
CP÷MFGLwÊRTQUV÷LQXUMÚDGM,CMWD
*WUC MVGTÚ PGLRTXG W FXQW VTGH
CUKUVQXCNCP¾UNGFP÷R¾VQWU¾O
XUVąGNKN

%ÙYDOÙ-HVWÔ½E
+XVD]DVHÔ½GLO

5QWDQL Q RQUNGFPÊ OÊUVQ OG\K
wWORGTUMÚOK&TCM[CMCFCÿUMÚOK
6TJCéKUMQPéKNPGéGMCPÚOFGDC
MNGOFQO¾EÊEJRQP÷OåXG
FGPÊRQTCåGPÆJQMNWDWRąKMTQéKNQ
MéKUVEGXJT¾éUMÆOM¾FTW<P÷L
D[NKQFGLKVKQDT¾PEG/CTVKP0GRQMQL
C×VQéPÊEK&CPKGN*TQEJC,KąÊ7JNÊM
&CNwÊ\O÷P[RTÚDWFQWLGwV÷P¾UNG
FQXCV

2. Vyhazovy v Šumperku

2TXQNKIQX¾UQWV÷åRQFGNwÊFQD÷
\PQXWRTQåKNCX\TWwGPÊ\FCNwÊJQ
P¾XTCVW NGIGPF¾TPÊJQ ,CTQOÊTC
,¾ITC FQ \¾RCUQXÆJQ \CVÊåGPÊ
5NCXP¾QUOCwGFGU¾VMCPCUVQWRK
NCXGUVąGFWRTQVKXGFQWEÊ,KJNCX÷
CLGFPQWCUKUVGPEÊRQOQJNC-NCFPW
MQDTCVWPCd#NGPGPÊVQQPQ
2QRCW\GX¾åÊOMKNQUXÚUVTQLÊ
#MF[åUGTQ\LGFWPGOčåW\C
UVCXKVqXVKRMQXCNFQDąGPCNQåGPÚ
,CTFCRQFKXQMÆOVTKWOHW

NEJ události
Chance ligy
1. Poprvé naskoèil Jágr

Strážce prostějovské svatyně
Ondřej Bláha se od opětovného
roztočení prvoligového kolotoče prezentoval vysoce kvalitní
výkonností, jež s každým dalším
utkáním ještě rostla. Zkušenému gólmanovi jako by tréninkově složitá koronapauza spíš
prospěla.

)RUPDEUDQN½ÔH

Minule jsme zde žehrali na opakovaně špatné starty LHK do
venkovních špílů. A co čert nechtěl – horší začátek měli Hanáci také do středečního mače na
vlastním ledě. Po herně nevydařené úvodní třetině klidně mohli
prohrávat o víc kusů a pak marně
honit výsledek.
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„Po covid pauze
jsme ukázali, že
můžeme uspět proti
komukoliv.“

Výrok:

5

35

Hned dvakrát zajímavá pětka. Jestřábi bodovali wChance lize popáté za sebou. A kompletní kvintet
jejich střetnutí po covid pauze
skončil nejtěsnějším výsledkem,
když dvakrát zvítězili o jediný gól
a třikrát muselo konečné skóre
rozseknout až prodloužení.

Pondělí 21. prosince 2020
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yy Jak jste viděl zápas proti Vsetínu, ze kterého berete bod?
„Byl vyrovnaný a spravedlivě skončil
remízou. V první třetině byl Vsetín
lepší. Měli lepší pohyb i vše ostatní
a podařilo se jim vstřelit gól. Dá se
říct, že ve druhé části jsme hráli velmi
dobře v oslabení. Měli jsme zbytečné vyloučení, ale vydrželi jsme to. Ve
třetí dvacetiminutovce jsme se díky
zjednodušení v přesilových hrách dostali k vyrovnání. Vyrovnali jsme na
1:1 a bodík je dobrý. Nicméně v prodloužení jsme měli zbytečné a špatné
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$321(Ó3/1e0.2/( střídání a z toho Vsetín vytěžil rozho1 -LKODYD
       dující gól.“
 3ĜHURY
       yy Na gól se čekalo až do poslední
 .ODGQR
      
 9VHWtQ
       minuty první třetiny. Čím si to vy 9UFKODEt        světlujete?

3ĝHGHKUiYNDNROD7ĝHEtÿ²+DYtĝRY 
 %UDQN\.RĜHQHN 91ČPHF 
%LWWQHU .UOLã3VRWD âĢRYtþHN 1HGYtGHN ±
56]WXUF'RKUiYNDNROD+DYtĝRY²3ĝHURY
  %UDQN\5DãQHU )6HPDQ
56]WXUF 23URFKi]ND 5XGRYVNê .R
WDOD 56]WXUF5XGRYVNê %RĜXWD±3OiãHN
PO'OXKRã âRXVWDO 'RKUiYNDNRODHC
6ODYLD3UDKD².ROtQ  %UDQN\
9ãHWHþND -DURVODY%HGQiĜ 9OþHN 9HEHU 
02QGUiþHN *DVSDU9OþHN ±âDIUiQHN =
.UiO-DQNRYVNê âDIUiQHN -DQNRYVNê+XVD 
1ČPHFâDIUiQHN +XVD=.UiO +XVD
'RKUiYNDNROD7ĝHEtÿ²/LWRPčĝLFH 
 %UDQN\6WHKOtN 9RGQê 3VRWD
%LWWQHU â.UDWRFKYLO 1HGEDO ±/XFLDQL
0LãNiĜ$%HUDQ 0%HUDQ 3URFKi]ND0Lã
NiĜ -+ROê 3URFKi]ND'DQLHO 3URFKi]
ND 0LãNiĜ6HGOiN 'RKUiYNDNROD .ODGQR
²-LKODYD  %UDQN\ 20. Plekanec
0HOND   0HOND +DMQê   .XEtN 0HOND 
)LOLS -iJU +ODYD .XEtN3OHNDQHF 
)U\H 3OHNDQHF 6=DFKDUþXN±/LFKDQHF
3HNU7+DUNDEXV (OLiã -LUiQHN 0iFKD
7+DUNDEXV7ýHUQê -XGD 0iFKD 
)URQN 6WUHMþHN 'RKUiYNDNRODãXPSHUN
².DGDė  %UDQN\10. Horký
'DQLHOþiN*HZLHVH 3.UDWRFKYtO .UHMþLĜtN
:HLQWULWW 7DGHiã.UiO 6FKHXWHU ±.REOt
åHN .XEiW0RURQJ 0RURQJ 6HHPDQQ5
+DYHO .RWWHN &KORXED-6YRERGD 5
+DYHO 0RURQJ6HHPDQQ +RXãND .XEiW 
&KORXED.REOtåHN &KORXED-6YRERGD 
'RKUiYNDNROD3ĝHURY²7ĝHEtÿ 
 %UDQN\ýtS)'YRĜiN 0DWČM6YRER
GD6VV ýtS +HMFPDQ ,QGUiN 'RELiã
Macuh).
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průnik do předkola vyřazovací fáze,
mají Hanáci náskok pěti bodů na nepostupovou třináctou pozici. Stejně
přitom ztrácejí v hodně rovnocenné
tabulce na druhý post. „Soutěž je velmi vyrovnaná, v podstatě každý může
porazit každého. Okolnosti s koronavirem k tomu přispívají a je na každém, jak se s danou situací popere. My
se snažíme na maximum a jsem přesvědčený, že máme mančaft schopný
bojovat o účast v play-off,“ doplnil Jiří
Šejba.

„Doufám, že třicátého už bude hrát Petr
Chlán, měl by být určitě připravený také
Aleš Sova. Ale nad Michalem Gagem
a Kryštofem Ouřadou pořád visí otazník, chtěli bychom, aby v první polovině
ledna už byli v sestavě,“ prozradil Vykoukal. A následně byl konkrétní v případných posunech. „Pokud se vrátí Gago,
musíme počkat, jak bude vypadat. Přece
jen měl operaci ramene a bude s tím asi
bojovat. Nebude to jednoduché zpátky
naskočit. Ale kdyby to šlo, tak formace

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Klid o Vánocích?
Prostějovští hokejisté si na něj
musí nechat zajít chuť. Zatímco
ještě nedávno to vypadalo, že nejbližší zápas po středečním souboji
se Vsetínem je čeká až po Novém
roce, nyní je jasné, že ještě letos
budou dohrávat odložené utkání
proti Porubě. Snad v trošku veselejším gardu, zpět se má totiž vrátit
několik hráčů, kteří by jinak patřili
k základní sestavě. Z toho důvodu
připouští sportovní manažer Jestřábů Jiří Vykoukal rovněž změny
v sestavě, zejména v útoku.
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2GVT/T¾\GM2GVT%JN¾P1PFąGL$N¾JC
C.WM¾wä¾NéÊM&QOKPKM*TPÊéMQ6QO¾w&TVKN
&CXKF$CTVQwC6QO¾w,CPFWU(TCPVKwGM*T
FKPMC,CMWD/CV[¾w/CV÷L0QX¾MC.WM¾w/QVNQEJ
4QDKP5VCP÷M/CTVKP2÷PéÊM6QO¾w-CWVC,CMWD
9QLPCT-T[wVQH1WąCFCC&CPKGN8CEJWVMC

PRŮBĚŽNÉ
POŘADÍ

UVCT1PFąGL$N¾JC DQF[ 
UVCT6QO¾w&TVKN DQF[ 
UVCT2GVT/T¾\GM DQF

PROSTĚJOV – VSETÍN 1:2 PP

HRÁČSKÉ HVĚZDY UTKÁNÍ

hokej
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,CM\P¾OQOKPWN¾RTXQNKIQX¾UG
\ÐPCUMQPéKNCRTQ,GUVą¾D[XGNMÚO
RTQRCF¾MGOXGURQFPÊPCFUVCX
DQXÆ UMWRKP÷ C RąGFGXwÊO DG\
RQUVWRW FQ RNC[QHH <MNCOCPÚ
OCLKVGN .*- ,CTQUNCX .Wÿ¾M RCM
EGNMGONQIKEM[PGPGEJCNXGUNQ
åGPÊOWåUVXCM¾OGPPCMCOGPK
\ NQÿUMÆJQ M¾FTW \čUVCNC \JTWDC
LGPVąGVKPC
-RGTUQP¾NPÊO\O÷P¾ORąKTQ\GP÷
XGFNCKGMQPQOKEM[UNQåKV¾EQXKF
FQDC5RT¾XP÷VCMX[JT¾NCEGUVC
PG\D[VPÆJQQONC\GPÊCVÊOVCMÆ
\NGXP÷PÊ VÚOW MFG X÷MQX÷ UVCTwÊ
QUQDPQUVK PCJTCFKNK ONCFwÊ JT¾éÊ
QXwGOFTCX÷LwÊDQTEK2ąGDWFQX¾
PÊUQWRKUM[UGX\JNGFGOMQMQNPQU
VGOUKEGPGQDGwNQDG\P÷MVGTÚEJ
MQORNKMCEÊNGéPC\Cé¾VMWCMVW
¾NPÊJQTQéPÊMWUV¾NC\CLÊOCX÷UNQ
åGP¾RCTVC
/QOGPV¾NP÷ O¾ \C UGDQW RQ
URQWUV÷ MQTQPCXKTQXÚEJ RGTKRGVKÊ
RCVP¾EVQFGJTCPÚEJWVM¾PÊUVCM
ąMC RąGUP÷ X[TQXPCPQW DKNCPEÊ
 C RąK UMÐTG  VąKCFXC
EGV PCUDÊTCPÚEJ DQFč UVCéÊ PC
RTčD÷åPÆFGU¾VÆOÊUVQ#\XN¾wV÷
XÚMQP[KXÚUNGFM[RQTGUVCTVWWMC
\WLÊåGVCMJNGRQUMN¾FCPÚUQWDQT

RTQUV÷LQXUMÚEJ JQMGLKUVč OčåG
X%JCPEGNK\G\FCVP÷éG
ąKVXQFW
2QFUVCVPQW UMWVGéPQUVÊ LG LGJQ
XPKVąPÊ EJCTCMVGTQX¾ RGXPQUV
\FTCXÆ L¾FTQ 2QMWF LCMÚMQ
NKX RTCEQXPÊ MQNGMVKX éGNÊ VQNKMC
PGOCNÚO RąGM¾åM¾O XÚTC\PÆ
UPÊåGPÊ RNCVč PGOQåPQUV P÷LCMÚ
éCU PQTO¾NP÷ VTÆPQXCV t PCXÊE
QRCMQXCP÷ UMTQOP÷LwÊ X[DCXG
PÊ C XÚUVTQL  C RąGUVQ UG PGUNQåÊ
PCQRCM LGwV÷ XÊE UVOGNÊ UO÷TGO
M RQUVWRPÆOW \NGRwQX¾PÊ \C
UNQWåÊR÷MPÆX[UX÷FéGPÊ
8 RąÊRCF÷ RVCéÊEJ FTCXEč XwCM
\CVÊOLFGRQW\GQRQNQNGVPÊ\P¾O
MQX¾PÊ PGDQċ UQWV÷å O¾ UV¾NG
RąGF UGDQW XÊEG PGå RčNMW \¾
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Konkurenceschopný tým

Mezi hokejovými mantinely

Ve Vsetíně sice strávil jedinou sezónu, tu minulou 2019/20. Přesto mělo pro gólmana Jestřábů Ondřeje Bláhu středeční utkání s VHK ROBE
zvláštní náboj tím, že poprvé nastoupil proti svému předchozímu zaměstnavateli. Vysekl parádní výkon, a nebýt jeho zákroků, domácí by
určitě nebodovali. „Znám vsetínské kluky, nějaké popichování před
zápasem proběhlo, ale zase tak moc jsem to neprožíval. Samozřejmě
porazit jsem je chtěl, nakonec se nám povedlo aspoň protáhnout bodovou sérii,“ povídal Ondra po těžké bitvě.

Foto: Marek Sonnevend
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%UDQN\DQDKUiYN\ 49. Drtil (Mrázek) – 20. J. Kloz
(Kucharczyk, Bartko), 62. J. Kloz (R. Vlach). 6WĝHO\QD
EUDQNX 30:44. 5R]KRGÿt Pilný, Šudoma – Pechánek,
Roischel. 9\ORXÿHQt 4:7. 9\XæLWt 1:0. 2VODEHQt 0:0.
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třetině také spravedlivě srovnali přesilovkovou ranou Tomáše Drtila. Načež
rozhodla trefa VHK v nastaveném čase,
podruhé skóroval Jan Kloz.
Jestřábi tedy podlehli 1:2 v prodloužení
a jejich kouč nemohl být plně spokojen. „Řekl bych, že remíza v normální
hrací době byla zasloužená. Nejprve
měl Vsetín navrch, my jsme hru postupně vyrovnali. Důležité bylo, že
jsme během druhé třetiny ubránili řadu
zbytečných oslabení. Bodík je pro nás
dobrý, jen škoda inkasovaného gólu
v prodloužení vinou chyby při střídání,“
shrnul Jiří Šejba.
Jmenovitou pochvalu vysekl oběma
brankářům, přičemž prostějovský
Ondřej Bláha se vsetínskou minulostí

předvedl hlavně v zahajovací periodě
několik skvělých zákroků. „Soupeř
měl celkově víc šancí než my, ale výborný Ondrův výkon nás držel v zápase. Kvalitně chytal taky hostující
brankář, a proto padlo tak málo gólů,
což se v podobných utkáních stává,“
analyzoval Šejba.
Po prvoligovém restartu jeho svěřenci
pětkrát za sebou bodovali, dohromady
získali deset punktů z patnácti možných při bilanci tří těsných vítězství
a dvou stejně těsných porážek. A sou-

časný trenér elhákáčka navzdory čerstvému dílčímu neúspěchu s Valachy
neskrýval většinovou spokojenost.
„Myslím, že dokážeme hrát pěkný hokej založený na dobré kondici a dodržování taktiky. Ani nepotřebujeme nějaké velké hráčské hvězdy, náš tým má
kolektivní sílu. Na tomhle vše stavíme
a uplynulé zápasy ukázaly, že můžeme
uspět proti komukoliv,“ rozebíral Šejba.
Z desátého místa průběžného pořadí,
jež by po základní části znamenalo

6WJNGwCPEK,GUVą¾DčRTQVK8UGVÊPWPGRTQO÷PKN&QOKPKM*TPÊéMQFoto: www.lhkjestrabi.cz

motivaci či něco podobného. Znám kluky,
takže tam nějaké popichování před zápasem bylo. Takové věci k tomu prostě patří.
Chtěl jsem je porazit, to je jasné.“
yy Jak jste zatím spokojený se svojí formou?
„Začátek byl docela bídný. Teď se to zlepšuje a bodujeme. Celkově se hra pozvedla
i co se týče defenzivy. Hlavní je přes Vánoce
formu neztratit.“
yy Tempo bylo od začátku na obou
stranách velmi vysoké. Čím to, že první gól padl až těsně před koncem první
části?
„Těžko říct. Předtím tam byly nějaké šance
na obou stranách. Něco jsme chytili, něco
se zblokovalo. Gól prostě padl až to šatny,
což je škoda. Mohli jsme to udržet, první
třetinu ustát 0:0, to se ale bohužel nepovedlo.“
yy Přesilovky vám dělají stále problém,
nedokážete se v nich prosadit. Čím si
myslíte, že to je? Jak to vidíte z branky?

„Moc našim přesilovkám nerozumím. výhru. Věřili jsme, že skóre otočíme. Srov(smích) Řekl bych, že je kluci hrají dobře. nali jsme, bohužel na víc už jsme neměli.“
Nějaké góly z nich vždycky dají. Ve větši- yy Po restartu soutěže jste v každém záně zápasů jsme se o přesilovky celkem
pase bodovali. Asi dobrý pocit.
mohli opřít. Máme tam na ně super
„To je určitě důležité, protože sezóna
hráče, proto věřím, že to půjde a že
není jednoduchá, navíc je specificse do konce sezóny o ně budeme
ká. Měli jsme těžké soupeře a bylo
moci hodně opírat.“
s nimi potřeba bodovat. Jinak by tayy Jak byste zhodnobulka vypadala pro nás špatně. Takhle
til celý zápas?
je to všechno vyrovnané.
„Bylo to náročné,
Doufám, že takto budeke konci už jsem
me hrát až do konce.“
moc nemohl.
yy Co byste vzkázal
(úsměv) Bylo
prostějovským favidět, že oba
nouškům před blížítýmy byly
cími se svátky?
vyrovnané.
„Ať si je užijí a udělají si
Nikdo se napohodičku. Doba je nevíc nemusel
příjemná, tak ať se nezaobíšetřit, protože
rají věcmi, které nemohou
bude
pauza.
ovlivnit a Vánoce si užijí.“
Všichni proto chtěli
Foto: Josef Popelka.
před Vánoci udělat

1:2 PP

První akci zápasu zahájil hostující celek.
Počáteční tlak Valachů utnula jejich špatná rozehrávka. Ve 3. minutě se na Málka
rozjel při samostatné akci Bartoš, gólman hostů ale vše ukončil svými betony.

Eva REITEROVÁ

PROSTĚJOV Minulou středu 16.
prosince se Jestřábi střetli na svém
ledě se Vsetínem. Utkání 13. kola
Chance ligy bylo skromné na góly.
První branka padla až v čase 19:10
za záda prostějovského Bláhy. Druhá třetina i přes velké množství přesilových her na obou stranách trefu
nepřinesla. Ve třetí části se domácí
vrhli do útoku a zásluhou Drtila se
jim v přesilové hře podařilo vyrovnat.
Šedesát minut boje o vítězi nerozhodlo, a tak přišlo na řadu prodloužení. O bonusovém bodu pro hosty
z Valašska navíc rozhodl Kloz, který
se v zápase trefil hned dvakrát a stal se
mužem utkání.

LHK PV
VHK VS

Oba týmy se snažily vstřelit úvodní branku zápasu a od toho se odvíjela i rychlá
hra na obou stranách. Prostějovskou
neproduktivitu při početních výhodách
Vsetín potrestal těsně před odchodem
do šaten. V čase 19:10 se po dobré kombinaci trefil Kloz za záda Bláhy – 0:1.
Lepší nástup do prostřední části měli
svěřenci trenéra Šejby. Gólman Málek
měl co dělat se střelami Žálčíka a Janduse. Ve 24. minutě přišla na řadu třetí
domácí přesilovka. Prostějov se usadil
v obranném pásmu Valachů a posílal
na branku střely od modré, Málkova
lapačka ale neselhala. Chvíli po vypršení trestu Vsetína se poprvé vylučovalo
v řadách Hanáků. Valaši si vytvořili
pořádný tlak před Bláhou, ten ale vytahoval jeden výborný zákrok za druhým
a svůj tým podržel. Po uplynutí trestu
Janduse se 5 na 5 dlouho nehrálo. I přes
bohaté početní výhody na obou stranách se skóre utkání ve druhé dvacetiminutovce nezměnilo.
První minuty třetího dějství patřily hostům. Jejich rozjezd domácí po chvíli zmařili a dostali se do pásma Valachů. Ve 43.
minutě bylo další vyloučení, podruhé šel
na trestnou lavici Jandus. Šance si ve vý-

skóre. Mrázek nahrál na modrou Drtilovi, jehož střela zapadla až za záda Málka
– 1:1. Branka Prostějov nakopla a záhy se
málem radoval z další. Puk ale o fous nepřekročil brankovou čáru.
Zápas tedy došel až do prodloužení. Ke
slovu se nejdříve dostalo prostějovské
mužstvo, ale branku se jim trefit nepodařilo. V čase 61:50 se po chybném střídání
Jestřábů dostali do velké šance Vsetínští,
kterou využil Kloz a zápas ukončil – 1:2.

„Zápas byl vyrovnaný. V první třetině byl Vsetín lepší. Jeho hráči měli lepší pohyb
i vše ostatní a podařilo se jim vstřelit gól. Dá se říct, že ve druhé třetině jsme hráli velmi
dobře v oslabení. Měli jsme zbytečné vyloučení, ale vydrželi jsme to. Ve třetí třetině
jsme se díky zjednodušení v přesilových hrách dostali k vyrovnání. Vyrovnali jsme
na 1:1 a bodík je dobrý. Nicméně v prodloužení jsme měli zbytečné a špatné střídání
a z toho Vsetín vytěžil rozhodující gól.“

-LÔÉh(-%$s/+.-HVWÔ½EL3URVWÈMRY

„Myslím, že máme za sebou dobré utkání. Měli jsme výborný pohyb, dá se říct, že
jsme soupeře tlačili. Bohužel nás stále trápí efektivita v koncovce, z vytvořených šancí
jsme málo produktivní. V tuto chvíli možná panuje spokojenost, ale znovu jsme si
zápas zbytečně zkomplikovali i útočnými fauly. Tady bych neřekl, že se jedná o nedisciplínu, ale spíš nešikovnost až hloupost. Kromě vyloučení jsme však se zápasem
spokojeni. Podali jsme výborný týmový výkon podpořený brankářem Málkem. Jsme
rádi, že jsme v prodloužení získali bod navíc, ale jsem přesvědčený, že jsme si zasloužili
body tři.“

Jan SRDÍNKO – VHK ROBE Vsetín
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hodě vytvořil Pechanec nebo Kloz. Prostějovský Bláha si vše pohlídal a domácí
nedovolili hostům odskočit. Ubráněné
oslabení dodalo Hanákům sílu. Na Málka stříleli Mrázek a posléze Drtil, ten měl
však vše pod kontrolou. Ve 47. minutě
byl Vsetín opět vyloučený. Jestřábům se
podařilo usadit před vsetínskou brankou
a kombinovat. Dvě sekundy před vypršením trestu Machače se domácí celek
radoval z využití výhody a z vyrovnání
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yy Co říct k zápasu, z něhož berete jen
bod...
„Je to škoda. Když už jsme ho dotáhli do
prodloužení, tak to chtělo ještě bodík urvat. Pro nás je ale důležité hlavně bodovat,
to se nám tak nějak povedlo a šnůru jsme
natáhli.“
yy Loňskou sezónu jste chytal za
Vsetín, tak jaké to tedy bylo nastoupit
proti Valachům?
„Ani bych neřekl, že bych cítil nějakou větší

Eva REITEROVÁ

PROSTĚJOV Jestřábi si v zápasech po
restartu vedli dobře a získali celkem deset bodů z pěti zápasů. Hlavním strůjcem výhry byla prostějovská jednička
v bráně Ondřej Bláha (na snímku), který tým držel svými výbornými zákroky. Po středečním utkání proti svému
bývalému klubu ze Vsetína byl proto
jasnou volbou na pozápasový rozhovor
Večerníku.
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Moravský souboj, který od dob vzájemných bitev o postup ze druhé ligy nikdy
nepostrádá rivalitu ani náboj, tentokrát
moc pohlednosti rozhodně nepobral.
Spíše šlo o taktické šachy s menším
počtem vzrušujících momentů, než je
mezi oběma soupeři obvyklé. Zpočátku byli lepší hosté a šli právem do hubeného vedení, jež domácí v poslední

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Středeční duel prostějovských hokejistů se Vsetínem týden před vánočními svátky nakonec asi nebyl posledním vystoupením
mužů LHK v tomto kalendářním roce, neboť 30. prosince pravděpodobně absolvují ještě dohrávku proti Porubě. Každopádně uplynulé
střetnutí 16. kola Chance ligy ČR 2020/21 potvrdilo převážně úspěšný
výsledkový trend ptačích dravců v obnoveném ročníku, kdy po koronavirové pauze nekončili ani jeden z pěti odehraných mačů s prázdnou.
Byť uprostřed minulého týdne převládal v jejich letce spíš smutek.

Zisk do tabulky zaznamenali hokejisté Prostějova
ve všech pěti zápasech od restartu soutěže,
Vánoce stráví na desáté příčce
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Zdravé Vánoce
www.vecernikpv.cz

ském areálu Vista s Baníkem.
V sobotu 9. ledna ve 13.00 hodin
se uskuteční druhý zápas v Opavě
s místním SFC, podle počasí buď
na trávě, nebo na umělém povrchu.
(tok)
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Foto: Twitter

renci, když získala 19 z 20 hlasů.
Zkušené tenistce se tím povedlo
nahradit na trůnu loňskou vítězku
Barboru Strýcovou, která ale ani letos neodešla s prázdnou. Suverénně
totiž byla podruhé za sebou zvolena
nejlepší deblistkou republiky. Podruhé za sebou se deblistkou roku
stala Barbora Strýcová, obě už jsou
po své prostějovské minulosti hráčkami TK Sparta Praha. Cenu za postup na žebříčku ATP obdržel další
sparťan Tomáš Macháč. Talentem
roku mezi chlapci je Vojtěch Petr.
Koronavirus výrazně ovlivnil
a zkrátil celou tenisovou sezónu
a zasáhl rovněž do ankety. Zatímco
v minulosti hlasovalo pravidelně
přes 150 lidí (loni 176), letos vzešli vítězové z hlasů dvacetičlenné
komise, ve které mimo jiné volili
představitelé Národních tenisových
center či kapitáni reprezentačních
týmů.
(lv)

Dokážeme si za současných okolností s celosvětovou zdravotní abnormalitou užít alespoň trochu
normální Vánoce? Svátky klidu, míru, štěstí a radosti? Toť otázka, kterou si v tradičním prosincovém shonu klade snad každý, pokud na to vyšetří
nějaký čas.
Podle mého názoru je zřejmé, že u čistě klasické vánoční atmosféry určitě nezůstane. Už pouze z toho
důvodu, že všudypřítomné téma covid-19 úspěšně
proniká do jakékoliv mezilidské komunikace, ať
zainteresovaní chtějí nebo ne. Málokdo dokáže vir
hodit za hlavu a pořád se o něm nebavit.
Nejtěžší to budou mít silně společenské národy
zvyklé se o svátcích hromadně navštěvovat, setkávat
a sdružovat. Což teď v takové míře nepůjde, leckde
musí zapomenout i na srdečná objetí nedílně patřící
k přirozeným projevům vzájemné sounáležitosti.
U nás v Česku si na tohle až tak nepotrpíme, jsme
tedy teoreticky ve výhodě. Nicméně prožít vánoční
čas v obvyklé pohodě bude přesto kumšt. Takže nezbývá než popřát co nejméně zatěžujících koronavirových bubáků v hlavě a udržení čistě zdravé mysli
– nakolik to půjde!
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Petra Kvitová
Jiří Veselý
Petra Kvitová
Tomáš Macháč
Barbora Krejčíková
Vojtěch Petr
Sára Bejlek
Barbora Strýcová
daviscupový tým ČR
Michal Stefanu
Vojtěch Flégl, bývalý tenista
a významný promotér českého tenisu
Pavel Kováč, masér českých tenisových
národních týmů

Částečně uvolněné podmínky ke sportování, jež
před nedávnem milostivě umožnila vláda ČR
v kooperaci s Ministerstvem zdravotnictví a hygienickými odborníky, se velice rychle ukázaly být
pouhou chimérou. Fata morgánou, která se krutě
rozplyne před očima.
Stěžejní faktor o síle obřího nesmyslu spočíval
hlavně v příkazu nosit při sportu ve vnitřních prostorech roušky. Každý normálně uvažující člověk,
co je zvyklý se aktivně pohybovat aspoň v trochu
vyšší intenzitě, tohle okamžitě zavrhl jako – s odpuštěním – úplnou blbost.
Na což šéfové státu promptně zareagovali „překvapivým“ řešením: sportovat bez roušek můžete, ale
jen pokud se necháte pravidelně testovat na koronavirus. A pozor, už stačí mnohem levnější antigenní
testy! Takže se vám to vlastně vyplatí dvojnásob…
Tudíž pohyb milující lidé musí hradit další peníze
navíc, aby mohli dělat to, co je baví, navíc pro vlastní zdraví. Nebo vlastně ne. Nemocných opět začalo
přibývat, tak republiková generalita po půldruhém
týdnu nového režimu vnitřní sportoviště znova
úplně zavřela. Kocourkov? Ano!

Zlatý kanár 2020:
Nejlepší český hráč:
Nejlepší česká hráčka:
Postup na žebříčku ATP:
Postup na žebříčku WTA:
Talent roku, chlapci:
Talent roku, dívky:
Deblistka roku:
Tým roku:
Nejlepší tenista na vozíčku:
Cena prezidenta ČTS:
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prostějovských tenisových projektů
Petru Černoškovou.
Absolutní vítězkou se po šesti
letech stala Petra Kvitová, která
své Zlaté kanáry doposud získala
v letech 2011 a 2014. V obou případech se tak stalo po triumfu ve
Wimbledonu, kde právě v těchto
sezonách získala své grandslamové
tituly. Světová osmička v hlasování
o Zlatého kanára neměla konku-
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Mužstvu se loňský start
druhé nejvyšší soutěže
nevydařil a přivedl právě
trenéra Machálka, který
vystřídal současného trenéra 1.SK Prostějov Pavla
Šustra. Ten dokázal
celek nastartovat
a
Zbrojovku
dovedl až na
konečné druhé
Foto: fczbrno.cz místo, což znamenalo přímý
postup do nejvyšší soutěže. Start do
nejvyšší soutěže už se však Brnu pod
jeho vedením tolik nevydařil. Po jedenácti kolech bylo s bilancí jediné
výhry a tří remíz předposlední v tabulce o pouhé skóre před Opavou
a reálně mu zase hrozí návrat do druhé ligy. Vaz kouči zlomily především
poslední dvě porážky od Českých
Budějovic a Pardubic.
Kvůli trénování ve Zbrojovce opustil
Machálek své civilní zaměstnání, které předtím kloubil s poloprofesionální smlouvou v Líšni. Tohoto rozhodnutí však ani nyní podle svých slov
nelituje. O tom, zda bude pokračovat
v trenérské kariéře, zatím rozhodnuto
nemá.
(jaf)

Foto: archiv BC DTJ

PROSTĚJOV Na posledním
jednání schválili zastupitelé pro
profesionální sportovní kluby
v Prostějově městské dotace.
A radní pak minulé úterý schválili další finanční pomoc mířící
do basketbalového a volejbalového oddílu. Za stovky tisíc korun ale musí podle smlouvy zajistit městu Prostějovu propagaci.
Radní na své úterní schůzi přijali
a odsouhlasili nabídku společností
BK Olomoucko Sport s.r.o. a Prostějovský volejbal s.r.o. pro veřejné
zakázky na zajištění propagačních
služeb města Prostějova v příštím
roce. „Předmětem veřejných zakázek je poskytování propagačních
a reklamních služeb společností
BK Olomoucko Sport s.r.o., a to
během basketbalových utkání A-týmu mužů a dalších doprovodných aktivit klubu v basketbalové
sezóně 2020/2021 v rámci KOOPERATIVA Národní basketbalové
ligy. Vše v rozsahu a za podmínek
stanovených smlouvou. Dále pak
jde o poskytování propagačních
a reklamních služeb společností
Prostějovský volejbal s.r.o., během volejbalových utkání A-týmu
mužů a dalších doprovodných aktivit uvedeného klubu ve stejném
časovém horizontu, a to v rámci UNIQA EXTRALIGY ŽEN
a CEV Cupu,“ vysvětlil primátor
města Prostějova František Jura
s tím, že celková předkládaná hodnota každé jedné zakázky je 900
tisíc korun bez DPH. „Propagační
služby budou financovány výhradně z prostředků města,“ doplnil
primátor Jura.
(mik)

Kluby zajistí
pro mìsto
propagaci
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PRAHA, PROSTĚJOV Sedmadvacetiletý tenista TK Agrofert
Prostějov se v rámci ankety Zlatý
kanár stal poprvé během své kariéry vítězem mužské kategorie.
Hráč se v únoru v indickém Puné
dočkal po pěti letech druhého titulu na okruhu ATP, daviscupovému týmu pomohl k postupu přes
Slováky do finálového turnaje a je
68. v žebříčku.
„Sezóna byla skvěle rozběhnutá
a škoda, že se na to nenavázalo. Za
cenu jsem nesmírně rád. Doufám, že
v příští sezóně budu mít více možností a pokusím se o obhajobu,“ prohlásil Veselý.
Na ocenění v jednotlivých kategoriích dosáhli také další zástupci prostějovského tenisu. Sára Bejlek se
mezi dívkami stala Talentem roku,
Trio Jiří Veselý, Zdeněk Kolář, Vít
Kopřiva a kapitán Jaroslav Navrátil
ovládli jakožto členové daviscupového výběru ČR týmovou kategorii.
Skokankou roku je navíc Barbora
Krejčíková. „Stále se nám daří v klubu vychovávat ty nejlepší,“ těší šéfku
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Zatímco basketbalisté BK Olomoucko i volejbalistky VK Prostějov platí za ekonomicky vynucené
upřednostňování mladších talentů včetně vlastních odchovanců/odchovankyň poklesem do
spodku tabulky svých ligových soutěží, fotbalistům
1.SK Prostějov tahle cesta zatím vychází. A to až
nečekaně skvěle.
Určitě si vzpomínáte, že postup eskáčka do druhé ligy před lety zajišťoval převážně zkušený tým
plný mazáků hodně přes třicet let věku, někdejších hráčských hvězd elitní české soutěže, někdy
dokonce se zahraniční minulostí. Tahle úspěšná
strategie pak pokračovala řadu sezón i v F:NL –
až donedávna, kdy se vyčerpala jak finančně, tak
původním záměrem.
Za nelehké situace zvolilo vedení hanáckého klubu
logickou a jedině správnou variantu dát maximální prostor šikovným nadějím s budoucností před
sebou. Pod vedením progresivního trenéra Pavla
Šustra se šetří peníze a přitom rozvíjí potenciál mladých hladových dravců, kteří zatím mají to nejlepší
před sebou. Výsledek? Překvapivě výborné páté místo po podzimu!

BRNO, PROSTĚJOV Porážka
v Pardubicích a jen šest získaných
bodů během prvních jedenácti
kol znamenaly ukončení spolupráce mezi trenérem Miloslavem
Machálkem a Zbrojovkou
Brno. Před více než rokem vzbudil přestup
prostějovského rodáka a tehdy kouče
Líšně k místnímu
rivalovi poprask.
Zbrojovce pomohl k postupu do ligy, když se
mu podařilo mužstvo zvednout,
v nejvyšší soutěži už to však tolik
mužstvu neklapalo. A protože se
Zbrojovka krčí na předposledním
místě tabulky F:L, vedení se rozhodlo reagovat. Mužstvo nyní vede
asistent Richard Dostálek.
„Na základě dosavadních výsledků
jsme se rozhodli pro změnu na pozici
hlavního trenéra. Chtěl bych poděkovat Milošovi za odvedenou práci,
výrazně nám pomohl k návratu do
nejvyšší soutěže,“ uvedl sportovní
manažer Zbrojovky Tomáš Požár
v oficiálním klubovém prohlášení.
Miloslav Machálek měl velký podíl na
návratu Brna mezi fotbalovou elitu.
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PROSTĚJOV Program prvního zimního přípravného týdne
eskáčka už je jasný. Po pondělním
startu přípravy se hned ve středu
6. ledna od 11.00 hodin utkají
svěřenci trenéra Šustra v ostrav-

s prvoligisty znám

Úvod pøípravy eskáèka

sport
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ČESKÁ LÍPA, PROSTĚJOV Dva zástupce měl rohovnický
oddíl BC DTJ Prostějov na mistrovství republiky v boxu
mužů a žen 2020, jež za přísných hygienických podmínek proběhlo v České Lípě. Oba vyslanci hanáckého klubu přitom vybojovali na severu Čech cenný kov! Domů
se tak vrátila zlatá Míša Brančíková (na snímku uprostřed)
a bronzový Pavel Zajíc (vpravo), které se takto zvěčnili
společně s trenéry BC DTJ Prostějov.

Marek SONNEVEND

Pondělí 21. prosince 2020

tenis
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2 0 12:4 2
1 1 9:9 1
0 2 4:12 0

1. Sparta
2. I.ČLTK
3. Říčany

2
2
2

2 0 12:5 2
1 1 8:10 1
0 2 6:11 0
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PROSTĚJOV Před rokem skončil
TK Agrofert Prostějov v Tenisové
extralize smíšených družstev České
republiky už v semifinálové skupině a po dlouhých letech chyběli
na stupních vítězů. Delší pauzu ale
patnáctinásobný šampion novodobé historie nepřipustil. Výrazně
omlazená sestava kouče Jaroslava
Navrátila podala výborné výkony
a zahrála si finále, v němž jí chyběl
jeden jediný bod ke zlaté senzaci.
„Před několika lety jsme se rozhodli,
že budeme dávat především šanci našim mladým hráčům a odchovancům.
Přineslo to i jeden dílčí neúspěch, ale
letošní ročník soutěže ukázal, že jdeme správným směrem. Tým držel při
sobě, potvrdil, že jednotliví hráči jdou
výkonnostně nahoru a medaili získal
plným právem,“ ocenil své svěřence
kapitán družstva Jaroslav Navrátil.
V soutěži ve dvouhrách nastoupila
výhradně mladá a nastupující generace. Nejstarším hráčem ve dvouhře byl
čtyřiadvacetiletý David Poljak. O rok
méně má Vitalij Sačko, plnoletost v říjnu slavil Dalibor Svrčina a Jiří Lehečka

v devatenácti plnil roli týmové jedničky. „Ukázali svůj rostoucí potenciál
a táhli tým za stříbrem,“ poznamenal
Navrátil.
Ještě mladší byla sestava žen. Lindě Klimovičové je teprve šestnáct, Sára Bejlek má dokonce pouze čtrnáct let. Obě
dorostenky nastoupily proti mnohem
zkušenějším soupeřkám a třeba v utkání s Barborou Strýcovou Klimovičová
velkou hvězdu potrápila. „Byl to vyrovnaný zápas, byť Bára neměla nejlepší
den. Holkám takové zápasy dají obrovské zkušenosti, výhry přijdou později,“
tvrdí prostějovský kapitán.
Po zdravotních problémech alespoň
ve čtyřhře nastoupil Jiří Veselý a tímto způsobem potvrdil, jak mu na klubu záleží. To ostatně ukázali všichni
zástupci TK Agrofert. „Vždy jsme se
snažili o to mít v klubu skvělé, téměř
rodinné vztahy. To potvrzuje, že všichni chtějí Prostějov reprezentovat, a my
si toho opravdu ceníme,“ prohlásila
šéfka prostějovských tenisových projektů Petra Černošková. „Věřím, že to
tak zůstane a třeba už za rok budeme
slavit titul,“ dodala.

Bývalý hráč světové stovky Kenny de
Schepper mohl prodloužit čekání na
vítěze zápasu, Vitalij Sačko ale tuto
variantu odmítl, když zvládl napínavé
koncovky obou setů, přičemž v tom
druhém rozhodovala až zkrácená hra
– 5:1.

Prostějovský Jiří Lehečka nebyl v utkání se Slovákem Andrejem Martinem ve službách Pardubic žádným
favoritem, přesto si na hráče z pomezí
první světové stovky pěkně vyšlápl.
Do vedení se dostal přes zkrácenou
hru a naprosto ovládl koncovku
druhého setu, když od stavu 3:3 dominoval – 3:1.

Saèko získal
GDOvÉFHQQÙVNDOS
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Necelou hodinu strávila na kurtu
prostějovská naděje Sára Bejlek, která
podle očekávání nestačila na Kateřinu
9ÉWÈ]Q½SUHPLÅUD
Siniakovou. Teprve čtrnáctiletá vítězka
Dámská čtyřhra, v níž proti Lindě letošní Pardubické juniorky s 59.
Klimovièové
Klimovičové a Sáře Bejlek nastoupila hráčkou světového žebříčku uhrála
První zápas v průběhu letošní extra- Zuzana Zálabská s Veronikou Volovs- pouhé dvě hry – 0:1.
ligy dotáhla k výhře šestnáctiletá Lin- kou, trvala pouze minutu, než se na
Saèko získal
da Klimovičová, která proti Přerovu druhém kurtu dohrál poslední singl.
nebyla v sestavě. Veroniku Volovskou Za rozhodnutého stavu pardubická
GDOvÉFHQQÙVNDOS
udolala ve třech setech, když v posled- dvojice skrečovala – 6:1.
Na kvalitní vystoupení v průběhu extraligy navázal v utkání s Lukášem Rosolem ukrajinský tenista ve službách
„Před zápasem bych bral stav 3:3 po dvouhrách. Nakonec vítěze
TK Agrofert Vitalij Sačko. Jediný
určily už právě singly, to nečekal opravdu nikdo. Zabrali hned
legionář v prostějovských řadách zvtři hráči, kteří nebyli favority. Linda Klimovičová přijela ze
ládl dlouhou třísetovou bitvu, když
Spojených států a její forma se nedala odhadovat. Předvedla
v závěru střetnutí skvěle využil svoji
parádní výkon a porazila soupeřku, která v létě dosáhla na
jednu šanci na brejk - 1:1.
několik skvělých výsledků. Po nervózním prvním setu Jirka
Lehečka přehrál zkušeného Andreje Martina, to má
Poljak smetl
svoji cenu. A Vitalij Sačko ukázal, že je bojovník. Proti
Přerovu sice hladce prohrál s Nejedlým, ale v dalším
Vrbenského
zápase dokázal odvést proti Kenny de Schepperovi
naprosto odlišný výkon. Cenu měly ovšem body DaPoprvé v kariéře dokázal David Polvida Poljaka a Dalibora Svrčiny. Byli soustředění,
jak porazit Michaela Vrbenského a byl
a proto potvrdili roli favoritů.
z toho cenný bod pro TK Agrofert,
přestože soupeře v žebříčku ATP dělí
více než sto padesát příček. Zástupce
Prostějova byl jasně lepší a uspěl po
hodině hry – 2:1.
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což ovšem nemohlo pokazit radost ním dějství získala rozhodující brejk
z výsledkového obratu – 2:1.
v sedmé hře – 4:1.

ŘÍČANY, PROSTĚJOV Po dvou
letech se TK Agrofert Prostějov
dostal až do finále Tenisové extraligy
smíšených družstev ČR. Ve výrazně
omlazené sestavě vzdoroval někdejší
hanácký hegemon hvězdám pražské
Sparty až do samotného konce
a prohrál po velkém boji 4:5, když
majitele titulu určil poslední zápas.
Středeční drama jste mohli sledovat na obrazovkách Nova Sport
v přímém televizním přenosu.
A bylo se na co dívat!

V závěrečném duelu vedl Jiří Veselý
s Davidem Poljakem nad dvojicí ze
Sparty Lukáš Rosol, Tomáš Macháč
5:2, set přesto prostějovští tenisté ztratili
v tie-breaku a pak už marně vzdorovali
sparťanskému náporu. Ve druhé sadě
se ještě ke konci přiblížili na dostřel, ale
snaha již byla marná – 4:5.

1DGÈMQÙVWDUW
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Pod tlakem odvrácení mistrovského
mečbolu vstupovali na kurt Jiří Lehečka
s Igorem Zelenayem a těžkou situaci zvládli parádně. Po nervózním prvním setu
utkání ovládli a Michaelu Vrbenskému
s Patrikem Riklem nedali šanci – 4:4.

/HKHÄNDVH=HOHQD\HP
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Čtvrtý bod vybojovala Sparta v ženské
čtyřhře a přiblížila se k zisku mistrovského titulu. O pomyslný mečbol se
postaraly Siniaková a Viktoria Kužmová,
kterédle očekávání porazily Sáru Bejlek
a Lindu Klimovičovou hladce ve dvou
setech – 3:4.

0DUQ½VQDKD
mladièkého deblu

„Porážka hodně mrzí, protože jsme byli velmi blízko k senzaci.
Především kvůli hráčům. Ti drželi při sobě, řada z nich podala
nadstandardní výkony. Bohužel to o kousek nestačilo. Skvěle
hrál Jirka Lehečka a Vitalij Sačko. Škoda že Dalibor Svrčina
nedokázal porazit Patrika Rikla. Strašně moc chtěl a dostal se
do křeče. Byl svázaný, přestože měl v prvním setu setbol. Za
stavu 4:2 po dvouhrách bychom to už dotáhli. Mrzí i poslední debl, v němž měl Jirka Veselý s Davidem Poljakem
čtyři setboly. To se stane. Měli jsme suverénně nejmladší
výběr. Třeba dívky při svém mládí neměly reálnou
šanci přehrát současné hvězdy. Získaly ale zkušenosti
a ty se jim budou hodit.“

RîLPDNDSLWiQDMDURVODYDQDYUiWLOD

V průběhu prvního setu se
sparťanem Tomášem Macháčem
prohrával Jiří Lehečka už 3:5, pak ale
nastartoval skvělý obrat. V následujícím průběhu zápasu získal devět
her v řadě a soupeři až do konce povolil jediný game – 3:3.

6NYÈOÙ/HKHÄNÕY
obrat

Skvělý vstup do zápasu s Patrikem
Riklem Dalibor Svrčina nevyužil.
Ztratil vedení 3:0 a ve zkrácené hře
i setbol. Dokázal sice poměr setů
zlepšeným výkonem vyrovnat,
v rozhodujícím dějství však střetnutí
už neotočil. Velká škoda… - 2:3

Svrèina ztratil
WLHEUHDNDSDNL]½SDV

Hned několikrát vzala svojí soupeřce
servis, přesto teprve šestnáctiletá
Linda Klimovičová svůj duel s Barborou Strýcovou prohrála. O šestnáct
let starší favoritka z pražské Sparty se
prosadila díky zkušenostem v koncovkách obou setů – 2:2.

7XKÙRGSRU
Klimovièové

yyJste se svými výkony absolutně
spokojený?
„Povedlo se mi uhrát pár slušných výsledků, budu se snažit v tom pokračovat
a posouvat se i v další sezóně. Ale úplně

pro Večerník
Ladislav VALNÝ

rozhovor

EXKLUZIVNÍ

spokojený nejsem, měli jsme o něco
vyšší plány. V průběhu sezoóny jsme ale
hráli nějakých šest nebo sedm měsíců,
turnajů bylo méně. I díky tomu se nepodařilo plán splnit. S ohledem na to, co se
ve světě dělo, se podařilo uhrát, co šlo.“
yyLetošní vrchol byl na domácích
turnajích?
„Zřejmě ano. Na MONETA Czech
Open jsem se dostal mezi poslední čtyři,
pak přišlo vítězství v Praze. Pak ale přišel

snadné se opakovaně vracet do herního rytmu. Ale naštěstí se na konci roku
podařilo postoupit do finále na menším
turnaji v Heraklionu, což byla docela
pěkná tečka.“
yy Získal jste hodně zkušeností.
Které si ceníte nejvíce?
„Možná právě té, že si uvědomíte, že
nikdy nebudete jen na vítězné vlně. Přichází rychle, stejně jako pád. Je dobré si
to zažít. A uvědomit si, že každý týden

liš hrabat.“
yy To ovšem platí, pokud se
hraje…
„To je pravda. Letos to tak úplně nefungovalo. A v první části příštího roku
to zřejmě nebude jiné. Není ani hotový
kalendář turnajů. Snad se to zlepší, zatím
se řeší pouze Austrálie, která se mě zatím
netýká.“
yyMáte vůbec svůj osobní plán na
příští sezónu?

challengerech půjdu přímo do hlavní
soutěže, snad se mi bude dařit. Hovořit
o nějakých ambicích ale vlastně nejde.
Musíme se s tím smířit a jít opravdu zápas od zápasu.“
yy Součástí přípravy je extraliga.
Jaký k ní máte vztah?
„Tu soutěž mám rád. Je to možnost zahrát si za svůj tým, navíc v domácí hale.
Potkat kamarády. Pokaždé se těším a extraligu si užívám.“

PROSTĚJOV Největšího posunu v žebříčku dvouhry ze všech
českých tenistů se letos dočkal Jiří Lehečka. Devatenáctiletý
tenista předchozí sezónu zakončil na 623. místě, rok 2020 zakončil na 351. pozici. „Výsledkově to byla hodně slušná sezóna,“
útlum. Prohrál jsem několik zápasů, pak přijde na dalším turnaji šance na obrat. „Je těžké něco plánovat, když nevíte, jaké
hodnotí tenista TK Agrofert Prostějov.
se sezóna zase na měsíc přerušila. Není Že není důvod se v porážkách nějak pří- turnaje budou. Je fajn, že na menších

Foto: www.tenisovaextraliga.cz

Å9]HVWXSLSiGSőLFKi]tU\FKOH´
SR]QDOSURVWěMRYVNìWDOHQW-Lőt/HKHĀND

Výkon spoluhráče inspiroval Davida Poljaka, který vyzval Vojtěcha
Vlkovského. V úvodní sadě nedovolil
pardubickému soupeři vůbec nic, ve
druhém setu sice ztratil jednu hru,

Poljakova hra
QDMHGQXEU½QX

Hodně dobře se na své střetnutí první
rundy vyspal talent TK Agrofert Dalibor Svrčina. Štěpána Vančuříka od
začátku doslova drtil a díky velkému
tlaku získal bod za bodem. Sám ztratil
pouhé dvě hry, k absolutní spokojenosti chyběl pouze kanár – 1:1.

9\URYQ½QÉSÔLQHVO
XUDJ½Q6YUÄLQD

Soubojem generací byl úvodní
duel celého střetnutí, v němž
čtrnáctiletý talent Sára Bejlek vyzvala
pětatřicetiletou Zuzanu Zálabskou.
Pardubická hráčka především v první
sadě využila své zkušenosti, v té druhé
o 21 let mladší soupeřka dotáhla set
k tie-breaku, víc nezvládla – 0:1.

Daò za malou zkušenost

PROSTĚJOV Výhodu domácího
prostředí využil tým TK Agrofert
Prostějov v semifinálové skupině
extraligy smíšených družstev.
Mladá sestava se po roční pauze
dostala opět do finále. V rozhodujícím utkání proti Pardubicím
potřebovala získat čtyři body, což
se podařilo již po páté dvouhře.

SRVWXSGRILQ¿OH

www.vecernikpv.cz

Zdravé Vánoce
fotbal
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ŽďƌĄŶĐĞ

ŽďƌĄŶĐĞ

ǌĄůŽǎŶşŬ

ǌĄůŽǎŶşŬ

ƷƚŽēŶşŬ

ǌĄůŽǎŶşŬ

Martin

Nedostával od trenéra
ƉƎşůŝƓ ƉƎşůĞǎŝƚŽƐƚş͕ ƐƚĄͲ
ůǉŵ ƉƌŽďůĠŵĞŵ ũĞ ƉŽŶĢͲ
ŬƵĚ ŬŽůşƐĂǀĄ ǀǉŬŽŶŶŽƐƚ͘
sĢƚƓŝŶŽƵ ďǇů ƉƎŝƉƌĂǀĞŶ
ŬĞ ƐƚƎşĚĄŶş͕ ēĞŚŽǎ ǀǇƵͲ
ǎŝů ǀ ǌĄǀĢƌĞēŶĠŵ ǌĄƉĂƐĞ͕
ŬĚǇŬƌĄƚŬǉƉŽďǇƚŶĂŚƎŝƓƚŝ
ƉƌŽŵĢŶŝů ǀĞ ǀǇƌŽǀŶĄǀĂĐş
Őſů͘ aŬŽĚĂ ƉƌŽ ŶĢũ͕ ǎĞ Ăǎ
ǀǌĄǀĢƌƵƐĞǌſŶǇ͘

7

zápasy: 10
branky: 1
:1
:0
Známka
9HÿHUQtNX

David

zápasy: 4
branky: 0
:0
:0
Známka
9HÿHUQtNX

ĂůƓşǌŶĂĚĢũŶǉĐŚǌĄůŽǎŶşͲ
ŬƽēĂƐƚŽũĞŶƐƚƎşĚĂů͕ŝŬĚǇǎ
ƉƎşůĞǎŝƚŽƐƚ ĚŽƐƚĂů ŝ ǀ ǌĄͲ
ŬůĂĚŶş ũĞĚĞŶĄĐƚĐĞ͘ hŵş
ƐŝƉŽĚƌǎĞƚŵşēĂǀǇƐƚƎĞůŝƚ͕
ďƌĂŶŬƵƐĞŵƵǌĂƚşŵǀƐƚƎĞͲ
ůŝƚ ŶĞƉŽĚĂƎŝůŽ͘ EĞďƵĚĞ
ŶĞũůĠƉĞ ǀǌƉŽŵşŶĂƚ ŶĂ
ƵƚŬĄŶş Ɛ dĄďŽƌƐŬĞŵ͕ ŬĚǇ
ŵƵƐĞůƉŽĚƌƵŚĠǎůƵƚĠŬĂƌͲ
ƚĢŽƉƵƐƚŝƚŚƎŝƓƚĢ͘

ƐƚƎĞůĞĐŬǉ

:ĞĚĞŶ ǌ ŚƌĄēƽ͕ ŬƚĞƌǉ ƉƎŝƓĞů

ŬĞŵ ƚǀŽƎş ƌǇĐŚůĄ ƷƚŽēŶĄ
ƚǇŬĂĚůĂ͕ ŬƚĞƌĄ ũƐŽƵ ƐĐŚŽƉͲ
ŶĂǌƉƽƐŽďŝƚƉƌŽƐŽƵƉĞƎŽǀƵ
ďƌĂŶŬƵ ǀĄǎŶĠ ŶĞďĞǌƉĞēş͘
WƎşŬůĂĚŶǉŵďƌĞũŬĞŵǌĂƎşĚŝů
ǀşƚĢǌŶŽƵ ďƌĂŶŬƵ ǀ ŚƌƵĚŝͲ
ŵŝ͘:ĞĚŶĂǌŶĞũǀĢƚƓşĐŚƚƌĞĨ
ƉƎĞĚƐĞǌſŶŶşĐŚƉŽƐŝů͘

6
WLSSRGVWURPHêHN

ǀƎĞŶşŶŽǀĠƐŵůŽƵǀǇ͘WŽƚĠ
ũĞũ ƚƌĞŶĠƌ ǌĂēĂů ŶĂƐĂǌŽͲ
ǀĂƚ͕ ǀĢƚƓŝŶŽƵ ƐĞ ƐƚƎşĚĂůŝ
ŶĂ ŚƌŽƚƵ ƐĞ ŝŬůĞŵ͘ şŬǇ
ƌǇĐŚůŽƐƚŝ ƐĞ Ƶŵş ĚŽƐƚĂƚ
ĚŽƓĂŶĐş͕ƵŐſůŽǀǉĐŚŵŽͲ
ŵĞŶƚƽ ǀƓĂŬ ƐƉşƓĞ ĂƐŝƐƚŽͲ
ǀĂů͘

ĂůĞ Ŭǀƽůŝ ǌƌĂŶĢŶş
ƷƚŽēŶşŬ ŶŽǀĂů͕
ĚĞůƓş ĚŽďƵ ēĞŬĂů ŶĂ ƵǌĂͲ

^ ŵƵǎƐƚǀĞŵ ƐŝĐĞ ƚƌĠͲ

ƐƚŽƵƉŝů ǀĞ ǀƓĞĐŚ ǌĄƉĂƐĞĐŚ
Ă ƐŶĂŚĂ ƚĄŚŶŽƵƚ ƷƚŽŬ ƐĞ
ŵƵŶĞĚĂůĂƵƉƎşƚ͘ŽŚƵǎĞůƐĞ
ƚƌĄƉŝůƐĞƐƚƎĞůĞĐŬŽƵƉƌŽĚƵŬͲ
ƟǀŝƚŽƵ͕ƉƎŝƉƐĂůƐŝƉŽƵŚĠĚǀĢ
ďƌĂŶŬǇ͕ĐŽǎũĞŶĂŚƌŽƚŽǀĠŚŽ
ŚƌĄēĞƉŽŵĢƌŶĢŵĄůŽ͘sũĂƌͲ
ŶşēĄƐƟŵƽǎĞƌƽƐƚ͘

ďƌŶĢŶƐŬĠ ďƌŽũŽǀŬǇ ǀǉͲ
ƷƚŽēŶşŬ ǌ
ŵĢŶŽƵ ǌĂ <ŽƵĚĞůŬƵ͘ EĂͲ

Jakub ROLINC
zápasy: 9
branky: 0
:1
:0
Známka
9HÿHUQtNX

EĞǌŽƉĂŬŽǀĂů

ĐĞƉĐĞ ƚǉŵƵ͘ DĄ ƉŽƚƎĞďŶĠ
ƐĞďĞǀĢĚŽŵş͕ǎĄĚŶǉŵşēƉƌŽ
ŶĢũ ŶĞŶş ǌƚƌĂĐĞŶǉ͘ sǇƐŽŬĄ
ŵŽƟǀĂĐĞĚŽǌĄƉĂƐƵƐĞŽďͲ
ēĂƐ ƉƌŽũĞǀŝůĂ ǀĞ ǌǀǉƓĞŶǉĐŚ
ĞŵŽĐşĐŚ͕ƚƌĞƐƚĂŶǉĐŚŬĂƌƚĂͲ
ŵŝ͘:ĞĚŶĂǌŶĞũǀǉƌĂǌŶĢũƓşĐŚ
ƉŽƐƚĂǀƚǉŵƵ͘

ƚǌƉƎĄƚĞůƐŬĠŚŽƵƚŬĄŶş
ŽďƌĄŶĐĞ ĂƉĞƟ
ǀ KƉĂǀĢ͘ ^ƉŽůƵ Ɛ DĂƚŽƵƓͲ

Martin ZIKL
zápasy: 12
branky: 2
:1
:0
Známka
9HÿHUQtNX

7

8

zápasy: 11
branky: 0
:1
:0
Známka
9HÿHUQtNX

EĞũůĞƉƓş ƐƚƎĞůĞĐ ĞƐŬĄēŬĂ͕

ƓĞŵƉƎşůŝƓŶĞƵǎŝů͕ŶĞǀǎĚǇũĞũ
ƚƌĞŶĠƌ ƉŽƐƚĂǀŝů ĚŽ ǌĄŬůĂĚŶş
ƐĞƐƚĂǀǇ͘ ^ƚĄůĞ ŵĄ ŵůĂĚƓşŵ
ƐƉŽůƵŚƌĄēƽŵ ĐŽ ƉƎĞĚĂƚ ǌĞ
ƐǀǉĐŚ ǌŬƵƓĞŶŽƐơ͘ s ĚƌƵŚĠ
ƉŽůŽǀŝŶĢƐĞǌſŶǇƐĞƉŽƚǉŬĂů
ƐĞ ǌĚƌĂǀŽƚŶşŵŝ ƉƌŽďůĠŵǇ
ĂĚŽŚƌǇŶĞǌĂƐĄŚů͘

ŚƌĄēĞ ŝĚĞĄůŶĢ
ǌĄůŽǎŶşŬ ƉƌŽƚŽƚǇƉ
ǌĂƉĂĚĂũşĐşŚŽ ĚŽ ŶŽǀĠ ŬŽŶͲ

David JURÁSEK

9

zápasy: 12
branky: 5
:3
:0
Známka
9HÿHUQtNX

Jakub MATOUŠEK

6

zápasy: 4
branky: 0
:0
:0
Známka
9HÿHUQtNX

ŽǇĞŶ ƚǉŵƵ͕ ũĂŬŽ ŶĞũƐƚĂƌƓş

ŝ ƉƎĞŬǀĂƉŝǀĢ ǌĂƷƚŽēŝƚ͘ WŽ
ƐǀĠŵ ŽƚĐŝ ũĞ ĚŽďƌǉ ŚůĂǀŝēͲ
ŬĄƎ͘EĞēĞŬĂŶĠǀǇƵǎŝơďƌĞũͲ
ŬŽǀĠ ƐŝƚƵĂĐĞ ǀ ŚƌƵĚŝŵŝ
ŵƵ ƉƎŝŶĞƐůĂ ũĞĚŶƵ ǀƐƚƎĞͲ
ůĞŶŽƵ ďƌĂŶŬƵ͘ ŽŚƵǎĞů ƐĞ
ǌƌĂŶŝů ǀ ǌĄƉĂƐĞ ǀ ,ƌĂĚĐŝ
ĂƐĞǌſŶƵƉĂŬŶĞĚŽŬŽŶēŝů͘

ŽďƌĄŶĐĞ ŚƌĄēďǇůƉƎĞĚƐĞǌſŶŽƵǌǀŽͲ
ůĞŶŬĂƉŝƚĄŶĞŵ͘WĄƐŬǇƐŝŽǀͲ

Aleš SCHUSTER

9

zápasy: 9
branky: 1
:2
:0
Známka
9HÿHUQtNX

ƌƵŚǉǌƉĞƌƐƉĞŬƟǀŶşĐŚƐƚŽͲ

ŶĂ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĄůŶş ĨŽƚďĂů͘
^ƚĂůƐĞŽƉŽƌŽƵǌĂĚŶşĐŚƎĂĚ
Ă ƉƌĂŬƟĐŬǇ ŶĞƉŽƐƚƌĂĚĂͲ
ƚĞůŶŽƵ ƐŽƵēĄƐơ ƐƚŽƉĞƌƐŬĠ
ĚǀŽũŝĐĞ͘ :ĞŚŽ ƵŵĢŶş ƉƎĞĚͲ
ǀşĚĂƚĚŽŬĂǌƵũĞƐŝƚƵĂĐĞ͕ŬĚǇ
ǀǇŬŽƉĄǀĂů ŵşē ǌ ďƌĂŶŬŽǀĠ
ēĄƌǇ͘

ŬƚĞƌǉ ƐƉŽůĞŚůŝǀĢ Ěƌǎş
ŽďƌĄŶĐĞ ƉĞƌƽ͕
ŶĞũĞŶ ĚĞĨĞŶǌŝǀƵ͕ ĂůĞ Ƶŵş

Daniel BIALEK

9

zápasy: 11
branky: 1
:0
:0
Známka
9HÿHUQtNX

<ůŽďŽƵŬĚŽůƽƉƎĞĚơŵ͕ũĂŬ

tento stoper adaptoval
ŽďƌĄŶĐĞ se
ǌ ƚƎĞƟůŝŐŽǀĠŚŽ hŶŝēŽǀĂ
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ĂƐĄŚů ĚŽ ǀĢƚƓŝŶǇ ƵƚŬĄŶş͕
PÍCHAL
ŶĞďǇů ƐƚĂďŝůŶş ƐŽƵēĄƐơ
ƷƚŽēŶşŬ ĂůĞ
ǌĄŬůĂĚŶşƐĞƐƚĂǀǇ͘DĄƐĐŚŽƉͲ
ŶŽƐƚ ƐĞ ĚŽƐƚĂƚ ĚŽ ĚŽďƌǉĐŚ
ƉƎşůĞǎŝƚŽƐơ͕ ŬƚĞƌĠ ĂůĞ ǀĢƚƓŝͲ
ŶŽƵ ŶĞƉƌŽŵĢŶş͘ sǉũŝŵŬŽƵ
ďǇůƷǀŽĚƵƚŬĄŶşǀ>şƓŶŝ͕ŬĚĞ
ǀƐƚƎĞůŝůǀĞůŵŝƌǇĐŚůǉŐſůĂƐĞ
ƐǀŽƵƓĂŶĐşƐŝƉŽƌĂĚŝůŵĂǌĄĐͲ
ŬǇ͘ KƉƌŽƟ ŵŝŶƵůĠ ƐĞǌſŶĢ
ŚƌĂũĞēŝƐƚĢũŝ͘

WŽ ǀĢƚƓŝŶƵ ƉŽĚǌŝŵŶş ēĄƐƟ
SUS
ĚŽ ŚƌǇ ǀǌŚůĞĚĞŵ
ǌĄůŽǎŶşŬ ŶĞǌĂƐĄŚů
Ŭ ŶĂ ƐĞďĞ ŶĂǀĂǌƵũşĐşŵ ǌƌĂͲ
ŶĢŶşŵ͘sĞůŬŽƵƉŽƌĐŝŽĚĞŚƌĄů
ďĞǌƉŽƚƎĞďŶĠƉƎşƉƌĂǀǇƉƌŽƟ
,ƌĂĚĐŝ͕ ŬĚǇ ŵƵƐĞů ǀǇƐƚƎşĚĂƚ
ǌƌĂŶĢŶĠŚŽŝĂůŬĂ͘EĂƐƚŽƉĞͲ
ƌƵƉƽƐŽďŝůĚŽŬŽŶĐĞƐĞǌſŶǇ͕
ŬĚǇ ũĞũ ůŝŵŝƚŽǀĂůŽ ƐǀĂůŽǀĠ
ǌƌĂŶĢŶş͘ ^ƚĄůĞ ǀǉďŽƌŶǉ ŚůĂͲ
ǀŝēŬĄƎĂĚƽƌĂǌŶǉŚƌĄē͘

Jiří SPÁČIL
zápasy: 10
branky: 0
:2
:1
Známka
9HÿHUQtNX

6

6

ƚĞĂƚƌĄůŶŽƐƚ͘ ƉŽēĄƚŬƵ ŶĞŽͲ
ƉůǉǀĂů ƉƎĞƐŶŽƐơ ƉƎŝŚƌĄǀĞŬ͕
ĐŽǎƐĞƉŽƐƚƵƉĞŵĚŽďǇǌůĞƉͲ
ƓŝůŽ͘ĚŽďşũĞũƉƌĄĐĞƐŵşēĞŵ
ĂĨĂŬƚ͕ǎĞŵƵŶĞŶşůŚŽƐƚĞũŶǉ
ƉƌƽďĢŚ Ă ǀǉƐůĞĚĞŬ ƵƚŬĄŶş͘
DĄǀƐŽďĢŶĞƐƉŽƌŶǉƉŽƚĞŶĐŝͲ
ĄůƉƌŽŚƌƵŵŽĚĞƌŶşͣƓĞƐƚŬǇ͘͞

ĞŵŽͲ
ǌĄůŽǎŶşŬ ƐǀĠŵŵůĄĚşƚĢǎŬŽŬƌŽơ
ĐĞ Ă ŽďĞĐŶĢũŝ ƐĞ ƉƌŽũĞǀƵũşĐş

EĞũƚƌĞƐƚĂŶĢũƓşŚƌĄē͕ŬƚĞƌǉƉƎŝ

ŽĚĐŚŽǀĂŶĞĐ͕
SEČKÁŘ WƌŽƐƚĢũŽǀƐŬǉ
ƐĞ ǀƌĄƟů ǌ ĨŽƚďĂůŽǀĠͲ
ŽďƌĄŶĐĞ ŬƚĞƌǉ
ŚŽͣǀĂŶĚƌƵ͕͞ǌĂēĂůƐŝĐĞǀǌĄͲ
ŬůĂĚŶşƐĞƐƚĂǀĢ͕ƉĂŬũĞũĂůĞŶĂ
ůĞǀĠŵŬƌĂũŝŽďƌĂŶǇŶĂŚƌĂĚŝů
^ƚƎşǎ͘ŽǌĄŬůĂĚƵƐĞǀƌĄƟůƉŽ
ŬŽƌŽŶĂǀŝƌŽǀĠƉĂƵǌĞĂďůǉƐŬů
ƐĞďƌĂŶŬŽƵǀĞsůĂƓŝŵŝ͘^ƚĄůŝͲ
ĐşƐĞƐƚĂǀǇǌƽƐƚĂůĂǎĚŽŬŽŶĐĞ
ƐĞǌſŶǇ͕ ƐŶĂǎş ƐĞ ƉŝůŶĢ ƉŽĚͲ
ƉŽƌŽǀĂƚŽĨĞŶǌŝǀƵ͘

má jasno
9LWDOLM6DĀNR
6
ĢŚĞŵ ƉŽĚǌŝŵƵ ƉŽƚǀƌͲ
Ěŝů ƐǀĠ ŬǀĂůŝƚǇ͕ ŬƚĞƌĠ Ƶŵş
ƵƉůĂƚŶŝƚ ƐƉşƓĞ ďůşǎ ƐƚƎĞĚƵ
ƉŽůĞ ŶĞǎ ŶĂ ŬƎşĚůĞ͘ EĞďŽũş
ƐĞƐƚƎĞůďǇĂŶŝĐĞŶƚƌŽǀĂŶǉĐŚ
ŵşēƽ ĚŽ ƓĞƐƚŶĄĐƚŬǇ͘ WƌĄǀĢ
ƉŽŚŽƚŽǀŽƵ ƐƚƎĞůƵ ƵƉůĂƚŶŝů
ǀ ǌĄƉĂƐĞ ƉƌŽƟ sǇƓĞŚƌĂĚƵ͕
ŬĚǇƉĞēĞƟůƐŬſƌĞŶĂϯ͗Ϭ͘WƎŝ
ŽďƌĂŶŶǉĐŚ ǌĄŬƌŽĐşĐŚ ďǇ ƐĞ
ŵĢůǌĂŵĢƎŝƚŶĂēŝƐƚĢũƓşŚƌƵ͘

dǇƉŽǀĢ ŵŽĚĞƌŶş ƐƚƎĞĚŶş
ǌĄůŽǎŶşŬ͕ ŬƚĞƌǉ ƵƉƌŽƐƚƎĞĚ
ŚƎŝƓƚĢ ŽďƐƚĂƌĄǀĄ ŶĄƌŽēŶŽƵ
ƉƌĄĐŝ ƉƎŝ ƉŽĚƉŽƎĞ ƷƚŽŬƵ
ŝ ŶĄǀƌĂƚƵ ƉƎŝ ďƌĄŶĢŶş͘ şŬǇ
ĚŽďƌĠ ŬŽƉĂĐş ƚĞĐŚŶŝĐĞ ƌŽͲ
ǌĞŚƌĄǀĄƐƚĂŶĚĂƌĚŶşƐŝƚƵĂĐĞ͘
EĄƐƚƵƉĐĞ <ĂƌůĂ <ƌŽƵƉǇ ƉƎŝ
ĞǆĞŬƵĐŝ ƉŽŬƵƚŽǀǉĐŚ ŬŽƉƽ͕
ƉƎŝŶŝĐŚǎƉƌŽŬĂǌƵũĞŶĞǌďǇƚͲ
ŶŽƵĐŚůĂĚŶŽŬƌĞǀŶŽƐƚ͘

ũĂŬŽ ƐƚƎşĚĂũşĐş ŚƌĄē͘ :ĞŚŽ
ŵşƐƚŽ ũĞ ǀĞ ƐƚƎĞĚƵ ƉŽůĞ͕
ŬĚĞ Ɛŝ ƉŽďǇƚ ŶĂ ŚƎŝƓƟ ƉŽͲ
ĐƟǀĢŽĚƉƌĂĐƵũĞ͕ĂŶŝǎďǇƐĞ
ŶĢũĂŬ ǀǉǌŶĂŵŶĢũŝ ǌǀŝĚŝƚĞůͲ
Ŷŝů͘:ĞĚĞŶǌŵůĂĚǉĐŚŚƌĄēƽ͕
ŬƚĞƎş ǌĂơŵ ēĞŬĂũş ŶĂ ƉƎşůĞͲ
ǎŝƚŽƐƚ͘

zápasy: 9
branky: 0
:6
:1
Známka
9HÿHUQtNX

ƉŽƵǌĞ ĚŽŵĄĐş ǌĄƉĂƐ ƉƌŽƟ
sǇƓĞŚƌĂĚƵĂǀĞsůĂƓŝŵŝ͕ŬƚĞͲ
ƌǉ ďǇů ƉƎĞĐĞ ũĞŶ ŽďơǎŶĢũƓş͘
EĞŶşůĞŚŬĠǌƉŽƐƚƵũĞĚŶŝēŬǇ
ƵƐĞĚŶŽƵƚŶĂůĂǀŝēŬƵ͕ũĞĚŝŶǉ
ŵŽǎŶǉ ƉƎşƐƚƵƉ ũĞ ƉŽĐƟǀĢ
ƚƌĠŶŽǀĂƚ Ă ēĞŬĂƚ ŶĂ ƐǀŽũŝ
ƓĂŶĐŝ͘ƌĠĚĂƚŽǌǀůĄĚů͘
ƌƵŚĠŵƵĂƐŝƐƚĞŶƚƵŬĂƉŝƚĄͲ
STŘÍŽ
ŶĞǀǇƓůĂ ƉŽĚǌŝŵŶş ēĄƐƚ
ŽďƌĄŶĐĞ ŶĂ
ƚŽůŝŬũĂŬŽũĂƌŶşƐĞǌſŶĂ͕ŬĚǇ
ĚŽ ĞƐŬĄēŬĂ ƉƎŝƓĞů ǌ ƚƎĞƟůŝͲ
ŐŽǀĠŚŽsǇƓŬŽǀĂ͘^ƚƎĞůĞĐŬǇ
ƐĞ ƚĞŶƚŽŬƌĄƚ ǀƽďĞĐ ŶĞƉƌŽͲ
ƐĂĚŝů Ă ǀ ƉŽƐůĞĚŶşĐŚ ĨĄǌşĐŚ
ƐĞǌſŶǇ ƐĞĚĢů ƉŽƵǌĞ ŶĂ ůĂͲ
ǀŝēĐĞ͕ƉƎşƉĂĚŶĢŶĂƉĄƌŵŝͲ
ŶƵƚƐƚƎşĚĂů͘hƌēŝƚĢƐĞŽĚŶĢũ
ēĞŬĂůŽǀşĐ͘

Solomon OMALE

7

zápasy: 8
branky: 1
:1
:0
Známka
9HÿHUQtNX

Michael

5

zápasy: 7
branky: 0
:2
:0
Známka
9HÿHUQtNX

Michal

7

zápasy: 2
þLVWiNRQWD1
: 1
: 0
Známka
9HÿHUQtNX

ŽďǇ ďǉǀĂůĄ ŶĞǌƉŽĐŚǇďŶŝͲ

ũĞĚŶŝēŬĂ ŵĞǌŝ ƚǇēĞŵŝ
ďƌĂŶŬĄƎ ƚĞůŶĄ
ŽĚĐŚǇƚĂů ďĢŚĞŵ ƉŽĚǌŝŵƵ

Miloslav BRÉDA

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

Jan ŠTEIGL
zápasy: 8
branky: 1
:1
:0
Známka
9HÿHUQtNX

6

8

zápasy: 11
branky: 1
:4
:0
Známka
9HÿHUQtNX

Michal ZAPLETAL

8

zápasy: 11
branky: 3
:3
:0
Známka
9HÿHUQtNX

WƎĞƐƚŽǎĞ ǌĂƐĄŚů ƚĠŵĢƎ ĚŽ

dĞŶƚŽ ŶĞƐŵşƌŶĢ ƉƌĂĐŽǀŝƚǉ
ŚƌĄē ƐĞ ƐŬǀĢůĞ ƵǀĞĚů ǀ ƐĂͲ
ŵĠŵ ǌĂēĄƚŬƵ ƐĞǌſŶǇ͕ ŬĚǇ
ǀƐƚƎĞůŝůĚƽůĞǎŝƚǉǀǇƌŽǀŶĄǀĂĐş
ďƌĂŶŬƵ ƉƌŽƟ ůĂŶƐŬƵ͘ WĂŬ
ĂůĞ ǌĂƐĄŚů ƉŽƵǌĞ ĚŽ ƉƌǀŶş
ƉŽůŽǀŝŶǇ ǌĄƉĂƐƽ͕ ŶĂƉŽƐůĞͲ
ĚǇ ŶĂƐƚŽƵƉŝů ǀĞ ǌůŽŵŽǀĠŵ
ƵƚŬĄŶş ƉƌŽƟ :ŝŚůĂǀĢ͘ <ĂďŝͲ
ŶŽƵǌǀŽůĞŶǌĂƉƌǀŶşŚŽĂƐŝƐͲ
ƚĞŶƚĂŬĂƉŝƚĄŶĂ͘

:ĞĚĞŶ ǌĞ ǌŬƵƓĞŶĢũƓşĐŚ
ŚƌĄēƽ ƐĞ ŶĂ ƉƌĂǀĠŵ ďĞŬƵ
ƵƐĂĚŝůǀĞĚƌƵŚĠēĄƐƚŝƉŽĚͲ
ǌŝŵƵ ƉƎŝ ĂďƐĞŶĐŝ >ƵďŽŵşͲ
ƌĂ DĂĐŚǇŶŬĂ͘ ^ŽƵƐƚƎĞěƵͲ
ũĞ ƐĞ ƐƉşƓĞ ŶĂ ĚĞĨĞŶǌŝǀƵ͕
ũĞĚĞŶ ǌ ĞŵŽƚŝǀŶĢũƓşĐŚ
ŚƌĄēƽ͕ ŬƚĞƌǉ Ƶŵş ƉŽǀǌďƵͲ
Ěŝƚ ƐƉŽůƵŚƌĄēĞ͘ <ĂŸŬŽƵ
ďǇůŽ ǀǇůŽƵēĞŶş ǀ ǌĄƉĂƐĞ
ƉƌŽƚŝdĄďŽƌƐŬƵ͘

ƉŽŶĢŬƵĚ ƉƎĞŬǀĂƉŝǀĢ ǀ ƉƌǀͲ
ŶşŵǌĄƉĂƐĞũĞŚŽ͘WƌŽƚŽǎĞƐĞ
ǀ ƉƌƽďĢŚƵ ůŝŐŽǀĠŚŽ ƐƚĂƌƚƵ
ŽƐǀĢĚēŝů͕ ŶĞďǇů ĚƽǀŽĚ ũĞũ
ŵĢŶŝƚ͘ s ƉƌƽďĢŚƵ ƐĞǌſŶǇ
ƉƎĞĚǀĞĚůŶĢŬŽůŝŬĚƽůĞǎŝƚǉĐŚ
ǌĄŬƌŽŬƽ͕ ĨĂƚĄůŶş ĐŚǇďǇ ƐĞ
ŶĂŽƉĂŬŶĞĚŽƉƵƐƟů͘

ǌĄƉĂƐƵ͕ ǀĢƚƓŝŶŽƵ
ǌĄůŽǎŶşŬ ŬĂǎĚĠŚŽ
ŽǀƓĞŵ ũĞŶ ŶĂ ƉĄƌ ŵŝŶƵƚ

Jakub KOPŘIVA

6

zápasy: 11
branky: 0
:1
:0
Známka
9HÿHUQtNX

Štěpán LANGER

6

branky: 1
:0
:0
Známka
9HÿHUQtNX

Lubomír MACHYNEK

7

zápasy: 11
branky: 0
:2
:1
Známka
9HÿHUQtNX

Šimon ŠMEHYL

8

zápasy: 10
þLVWiNRQWD2
: 1
: 0
Známka
9HÿHUQtNX

WŽǀǇŚŽĚŶŽĐĞŶşůĞƚŶşĐŚƉƎşͲ

ǌĄƉĂƐƽ Ƶƌēŝů ƚƌĞͲ
ďƌĂŶŬĄƎ ƉƌĂǀŶǉĐŚ
ŶĠƌaƵƐƚƌĚŽďƌĂŶŬǇŵŽǎŶĄ

Filip MUCHA

Kabina prostějovského eskáčka pohledem Večerníku

Pondělí 21. prosince 2020
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Tenisté po roèní pauze získali extraligovou
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Zdravé Vánoce

0ODG¿VHVWDYDY\ERMRYDOD Chybìl krùèek k senzaci

I.ČLTK Praha
– RPM Oáza Říčany 5:4
(Martincová – Kolodziejová 6:1,
6:2; Paulson – Vocel 3:6, 4:6; Vondroušová – Alexandrovová 6:1, 6:2;
Staněk – Duda 7:5, 6:1; Šafránek –
Vanni 3:6, 4:6; Pavlásek – Gengel
7:6, 4:6, 6:2; Vondroušová, Hradecká – Kolodziejová, Malečková 2:6,
6:7; Šafránek, Staněk – Vanni, Gengel 6:2, 1:6, 10:6; Pavlásek, Paulson
– Vocel, Jebavý 1:6, 6:4, 8:10)

VNXSLQD´ÉÄDQ\NROR

1. Prostějov 2
2. Přerov
2
3. Pardubice 2

KONEÈNÉ POØADÍ

$JURIHUW3URVWĨMRY
$JURIHUW3URVWĨMRY

²/7&3DUGXELFH  ²7.6SDUWD3UDKD
6:1
4:5

6(0,),1É/(KDOD3URVWčMRY
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Zdravé Vánoce

vizitka

C. T.: „Ano, prostě jsme normálně
jeli a nikde na hranicích nás nezastavovali. Akorát jsme museli mít
ještě před odjezdem negativní testy
na covid, další jsme pak absolvovali
po návratu domů.“
F. J.: „Testování na koronavirus samozřejmě proběhlo, ale samotná
cesta byla v pohodě. Já jsem z ní
tedy většinu prospal, s několika
přestávkami trvala šestnáct hodin
a tak dlouho bych za jízdy vzhůru
nevydržel.“ (směje se)

www.vecernikpv.cz
Pondělí 21. prosince 2020

kých velkých omezení. Jinak můžou
být následky velké.“
yy Máte konkrétní boxerské sny?
F. J.: „Do nějaké vzdálenější budoucnosti ani ne. Můj současný plán je
totiž takový, že budu boxovat jen do
přechodu mezi muže, to znamená
skončit s vrcholovým sportem po
skončení juniorské kategorie. Boxem
se totiž u nás nedá uživit, proto u mě
má přednost studium, maturita a následně zaměstnání. Do té doby však
chci školu maximálně skloubit se
sportováním, abych posbíral co nejvíc
úspěchů. Snad se dočkám i té medaile
z mistrovství Evropy nebo světa.“
C. T.: „Příští rok v dubnu půjdu za
medailí na juniorském mistrovství
světa v Polsku. A výhledově chci
všechno směřovat k účasti na příští
olympiádě 2024. Tohle je pro mě taková obrovská meta, za kterou hodlám v nejbližších letech jít.“

yy Jak jste se dokázal vyrovnat
s takovým zklamáním?
F. J.: „Nejdřív jsem to bral docela
v klidu, jako cennou zkušenost do
další kariéry. Věděl jsem, že se mi
povedlo odvést dobrý výkon a měl
jsem postoupit do semifinále, tím
pádem že si medaili zasloužím. Až
s přibývajícím časem mě začalo víc
trápit i štvát, že ji ve skutečnosti nemám kvůli špatnému rozhodnutí
sudích. Zpětně to dost mrzí.“
yy Claudo, můžete popsat své dvě
medailové bitvy?
C. T.: „Před semifinále se projevila
moje horší psychika. Dostala jsem se
do takového stavu, že jsem se jednu
chvíli dokonce rozbrečela na pokoji.
(se smíchem) Naštěstí se pak vždycky
vzchopím a jsem schopná normálně
boxovat, navíc moje motivace byla
obrovská. Říkala jsem si, že nechci
třetí místo, které mi nestačí. Že do
toho dám všechno a prostě musím
postoupit do finále. A vyšlo to, i když
Ukrajinka byla kvalitní soupeřka
a utkání proti ní mi dalo zabrat.“
yy Co finále?
C. T.: „V něm měla silná Ruska
z mého pohledu navrch a vyhrála
naprosto zaslouženě. Trenéři sice
říkali, že se mi povedlo udělat docela vyrovnané utkání, ale mně
osobně přišel ten zápas jasnější.
Každopádně po turnaji převládla
veliká radost.“
yy Evropské stříbro je pro vás životním úspěchem?
C. T.: „Rozhodně jo. Jsem samozřejmě spokojená a šťastná, po návratu domů už jsem absolvovala
několik rozhovorů i do celostátních
médií a táta si ze mě dělá srandu, že
jsem teď hvězda. (směje se) Určitě je
dobře, že medaile přivezené z obou
šampionátů trochu zviditelnily český box, který tohle potřebuje.“
✓ boxer oddílu BC DTJ Prostějov
✓ narodil se 5. ledna 2004 v Kroměříži,
od narození žije v Prostějově
✓ momentálně je ve věkové kategorii kadetů
a nastupuje ve váze do 57 kilogramů
✓ jako malý začal sportovní gymnastikou,
poté si vyzkoušel i kickbox
✓ boxu se věnuje od dvanácti let, závodně bojuje poslední čtyři roky
✓ celou dosavadní kariéru strávil v BC DTJ Prostějov
✓ je mistrem republiky kadetů (2019) a dvakrát skončil na MČR druhý
(školní mládež 2018, kadeti 2020)
✓ od letoška je členem mládežnické reprezentace České republiky
✓ zvítězil na mezinárodním turnaji na Slovensku i na Turnaji olympijských
nadějí v Česku
✓ na nedávném Mistrovství Evropy kadetů 2020 postoupil do čtvrtfinále
✓ studuje Střední odbornou školu podnikání a obchodu v Prostějově
✓ je svobodný
zajímavost: chybná rozhodnutí sudích ho letos připravila jak o zlato
na MČR, tak o postup do semifinále na ME

FILIP JÍLEK

vizitka

(KNKR,ÊNGMPCGXTQRUMÆOwCORKQP¾VWMCFGVčUVTGPÆTGO/CTVKPGO-NÊéGO
Foto: archiv BC DTJ

Chybìl krùèek k senzaci

PROSTĚJOV V roce 2018 nebyl
Vitalij Sačko (na snímku) trénující v Prostějově na žebříčku ATP
registrovaný, loňský rok končil na
560. příčce. Do příští sezóny už
vstoupí jako čtyřstý hráč světa.
Rostoucí formu potvrdil také
v extralize, kde dokázal porazit
zkušeného Kennyho de Scheppera a v průběhu finálového utkání i Lukáše Rosola. „Takové
zápasy každého hráče posunou,“
míní
třiadvacetiletý
tenista
z Ukrajiny.
yy Jak jste si užil extraligu
a finálový zápas?

(QVQ4CFGM8¾ÿC

„Až na první zápas s přerovským Pavlem Nejedlým, který jsem nezvládl,
to bylo opravdu dobré. Soupeři byli
kvalitní, přesto se podařilo přinést
do kabiny dva body. Škoda že to
nestačilo na titul, to nás mrzelo.“
yyVe finále jste se Lukášem Rosolem prali přes dvě hodiny. Bylo
to hodně náročné?
„To ano. Bojovalo se o každý míč.
Lukáš vyhrál, co mohl, já jsem si
ale šel také za každou výměnou
a odvaha byla v závěru odměněna.
Měl jsem i kousek štěstí. Podařilo se
získat hodně cenný skalp. Povzbudí
mě to do dalšího tréninku.“

yy Co říkáte na sezónu, v níž
jste se zlepšil o sto šedesát příček?
„Je to dobrý posun, ale pořád to
vnímám jako krůčky nahoru. Chci
se stále zlepšovat. Před sezónou
bych ten posun bral, teď vidím, že
byla šance poskočit ještě víc. Ale
přijdou další sezóny, v těch se to povede.“
yy Takže hurá do dalšího tréninku?
„Úplně okamžitě to nebude. Chci
si na chvíli odpočinout, bylo toho
letos docela dost. (úsměv) Na pár
týdnů si dám volno a pak se zase
pustím do práce. Mám co zlepšovat,
vím, kde je třeba ještě přidat.“
yy
Uvažujete o českém
občanství. Jak je to daleko?
„Momentálně mám vše potřebné
připravené, uvidíme, jak bude
probíhat schvalovací proces. Snad to
dopadne dobře, mohlo by být jasno
během příštího roku.“

má jasno
9LWDOLM6DĀNR

Trenéři prostějovského týmu před
startem soutěže počítali ztráty.
Z různých důvodů nebylo v sestavě
hned sedm tenistů a tenistek. Soupiskou tak nahoru vyletěli mladí a nadějní
zástupci TK Agrofert a ukázali, že
jsou rozhodně konkurenceschopní.
Postupně zvládli derby s Přerovem,
vítězství dokázali potvrdit s Pardubicemi a své schopnosti ukázali i v posledním zápase proti Spartě. Chyběl
kousek a mohli po posledním utkání
zvedat nad hlavu mistrovský pohár.
Letos to ještě nevyšlo, přesto má
stříbrná medaile svoji cenu. Ukazuje, že cesta zvolená prostějovským
klubem je správná. Myslí na budoucnost. Před rokem tým do finále po
dlouhých letech vůbec nepostoupil, letos už z toho bylo stříbro jako odměna
za celoroční práci. A pokud ve svém
úsilí budou hráči pokračovat, může se
už za rok medaile pozlatit.

„Chci se stále zlepšovat,“

Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda

Pokaždé, když sportovec musí
poblahopřát soupeři k vítězství, mísí se
v něm pocity smutku a frustrace. Jsou
to přirozené reakce po porážce. O to
větší, když ztratí šanci na úspěch po
vyrovnaném boji. Platí to stejně v individuálních i týmových soutěžích, platilo
to tudíž také v případě prostějovských
tenistů, kterým jen těsně unikl extraligový titul s pražskou Spartou.
Existují přesto rozdílné pohledy, jak
se na porážku dá podívat. Výrazně
omlazená sestava TK Agrofert bez
drahých zahraničních posil, s výjimkou zdravotně indisponovaného
Jiřího Veselého, kladla velký a pro
soupeře nečekaný odpor. Mladíci
v sestavě hanáckého výběru v několika
případech porazili papírově silnějšího
protivníka a rvali se o senzaci do posledního míče. Ukázali, že i ve složité
a nejisté době na sobě tvrdě pracují
a jdou si za svými sny.

za odmìnu

32=1É0.$9(Ġ(51Ì.8

medaili STØÍBRO

&,1./$67ìÌ%5(0

www.vecernikpv.cz

UVąÊDTPÚVÚOGZVTCNKI[UOÊwGPÚEJFTWåUVGXè4

yy Nakolik nepříjemná je pro
vás covidová nejistota ohledně
další přípravy, případných turnajů a sportovního existování do
budoucna?
F. J.: „Hrozbu koronaviru vnímám
s přibývajícím časem určitě míň než
třeba první vlnu na jaře. V každém
případě je ale nepříjemné, že člověk
vůbec neví přesně, kdy bude moct
normálně trénovat, nejdou dopředu
plánovat turnaje s obvyklou spolehlivostí a všichni pořád čekáme, co
přijde. Jaká nařízení nás zase přibrzdí nebo zastaví. Osobně věřím, že
celý tenhle problém pomůže vyřešit
vakcína, aby případná třetí vlna někdy po Novém roce byla definitivně poslední. A mohli jsme pak už
nadobro přejít do normálu v celém
životě včetně sportu.“
C. T.: „Souhlas. Hlavně ať už zůstane sportování otevřené bez něja-

Můj současný plán je, že budu boxovat
jen do přechodu mezi muže.
Boxem se totiž u nás nedá uživit,
proto u mě má přednost studium,
maturita a následně zaměstnání...

pase potvrdilo, od začátku jsem měl
převahu, dával mu víc úderů než
on mně, a dokonce jsem ho jednou
poslal i k zemi. Bohužel to nestačilo,
rozhodčí dali vítězství domácímu.“

stavu, že jsem se jednu chvíli dokonce
rozbrečela na pokoji. Naštěstí se pak
vždycky vzchopím a jsem schopná
7,31$'5(.
normálně
boxovat, navíc moje
32'67520(é(.
motivace byla obrovská...

yy Jaké podmínky k trénování panovaly přímo v dějišti
mistrovství?
F. J.: „Původně měla být k dispozici tréninková hala, ale tu
nakonec neotevřeli, proto
jsme se museli připravovat
venku v parku. Ony však tréninky během turnajů jsou stejně
už jen takové udržovací, takže to
ani moc nevadilo.“
C. T.: „My jsme trénovat mohli
normálně, ale s rouškami. A byly
zakázané sparingy s těmi, kteří už
z turnaje vypadli, což se na podobných akcích běžně dělá. Tentokrát
to z hygienických důvodů nešlo.“
yy Své úvodní duely na ME jste
vyhráli. Šlo o jednoznačné souboje?
C. T.: „To si úplně nemyslím. Začínala jsem ve čtvrtfinále a tím pádem
věděla, že jde hned o medaili, kterou
jsem strašně chtěla. Takže jsem byla
hodně nervózní. Uklidnil mě až po
příchodu do haly pohled na soupeřku, která si ani
neuměla sama namotat bandáže na
ruce. Díky tomu
ze mě největší
stres opadl a samotný zápas jsem
potom zvládla
%NCWFKG 6ÐVJQX¾ PC UVąÊDTPÆO UVWRÊPMW RąK UNCXPQUVPÊO docela v pohodě,
EGTGOQPK¾NW/'LWPKQTGM
Foto: archiv BC DTJ byla lepší.“
F. J.: „Jasné to vůbec nebylo,
spíš naopak. Jakmile jsem se totiž
oblékl do reprezentačního dresu
a šel do ringu, padla na mě obrovská
nervozita. Určitě největší za celý žiCLAUDIE TÓTHOVÁ
vot. Cítil jsem ji pak i během zápasu,
z toho byl takový ztuhlý a v utkání
nepracoval jako obvykle, dělal velké
✓ boxerka oddílu SC Boxing Olomouc
chyby. Tím víc jsem se snažil bojo✓ narodila se 15. září 2003 v Olomouci
✓ momentálně je ve věkové kategorii juniorek
vat, porvat se o vítězství. A nakonec
a nastupuje ve váze do 54 kilogramů
se to povedlo, i když jsem si před
✓ s boxem začala už v osmi letech, svůj první zápas absolvovala
verdiktem rozhodčích nebyl svou
jako třináctiletá
výhrou vůbec jistý.“
✓ sportovní kariéru odstartovala v BC Gambáre Olomouc, poté působila
yy Filipe, vám se následně stal
v Dukle Olomouc a letos přestoupila do SC Boxing Olomouc
osudným čtvrtfinálový střet s do✓ je dvojnásobnou mistryní republiky (2016 školní mládež, 2020 juniorky),
mácím Bulharem, v němž jste byl
k tomu získala dvě stříbra na MČR kadetek (2018, 2019)
jasně lepší, že?
✓ v posledních letech je členkou mládežnické reprezentace České republiky
F. J.: „Přesně tak. Po té vydřené vý✓ letos vyhrála mezinárodní turnaje v polském Štětíně i Gliwicích, kde byla
hře v prvním kole ze mě všechno
navíc vyhlášena nejtechničtější boxerkou
opadlo, do čtvrtfinále jsem šel klid✓ dosavadní životní úspěch zaznamenala nedávnou finálovou účastí
na Mistrovství Evropy juniorek 2020
nější a na soupeře si věřil. Moc mi
✓ studuje Střední školu zemědělskou a zahradnickou v Olomouci
pomáhala přítomnost klubového
✓ je svobodná
trenéra Martina Klíče, který mě na
zajímavost: celou kariéru ji jako hlavní osobní trenér vede její otec,
Bulhara skvěle připravil a říkal, že
bývalý špičkový rohovník
na něho určitě mám. Což se v zá-

yy V době přípravy na Evropu panovala v České republice striktní
hygienická opatření vylučující
normální trénink. Jak jste se vyrovnali s touhle překážkou?
Claudie Tóthová: „Trénovali jsme
hlavně venku s tátou, pomáhal i můj
druhý kouč Emil Šťuka a podmínky
k přípravě nám umožnily oddíly Spider Box Club Olomouc a SA Boxing
Olomouc, za což chci moc poděkovat. Hlavně jsem běhala, makala na
fyzičce, a byť to vzhledem k omezením nebylo jednoduché, dělali jsme
v rámci možností i na technice. Lapy
se dají držet všude. (smích) Pomohlo, že jsem měla výborný základ z dřívějšího soustředění v Chorvatsku,
z tréninkových kempů i sparingů
s reprezentací v Prostějově a z kvalitních turnajů v Polsku. Přesto jsem si
moc nedokázala představit, že bych
mohla bojovat o medaili.“
Filip Jílek: „Běhat se v tu dobu dalo
venku, s tím nebyl problém. A jako
reprezentant ČR jsem na technice
a výdrži trénoval i normálně v naší
prostějovské boxárně. Trenéři
Martin Klíč, Zdeněk Plíva, Karel
Kocián a Oldřich Dvorský pro mě
nachystali kvalitní přípravu, za dané
situace jsem si nemohl absolutně na
nic stěžovat. Cítil jsem se fakt dobře
připravený, snil o postupu do semifinále.“
yy Cesta do Černé Hory, respektive do Bulharska proběhla za současných okolností bez problémů?

Marek
SONNEVEND

se ptal

pro Večerník

v rámci
EXKLIZIVNÍHO
dvojinterview

DVOJrozhovor večerníku

Claudie Tóthová získala na ME stříbro mezi juniorkami,
prostějovský Filip Jílek měl mít bronz v kadetech
TK AGROFERT
Před semifinále se projevila moje horší
24156ö,18
psychika. Dostala jsem se do takového

PROSTĚJOV Je český box na
vzestupu? Vypadá to tak, alespoň
soudě podle pěti medailí získaných členkami a členy reprezentačních výběrů ČR na mládežnických mistrovstvích Evropy 2020.
Součástí tohoto sympatického
boomu jsou i dvě rohovnické
naděje, s nimiž Večerník zasedl
k dvojrozhovoru, aby je společně
vyzpovídal. Kadet BC DTJ Prostějov Filip Jílek (na snímku vlevo)
sice na placku z ME nedosáhl, ale
pouze vinou skandálního rozhodnutí sudích. Juniorka SC Boxing Olomouc Claudie Tóthová
(na snímku vpravo) zaslouženě
vybojovala kontinentální stříbro
a je také úzce provázána s Prostějovem přes národní tým dívek
vedený místním trenérem Martinem Klíčem.
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se dokonce radovali z mistrovského
titulu. „Výsledky potvrdily, že náš
klub v mládežnických kategoriích patří mezi nejlepší v České republice,“
poznamenal šéftrenér prostějovské
mládeže Ivo Šilhánek.
Samostatně byly oceněny výkony
jednotlivců v kategorii Top ocenění.
Do této společnosti se dostal Adam
Jurajda, Jakub Menšík, Jan Raštica,
Julie Štruplová, Linda Klimovičová,
Kristýna Tomajková, Sára Bejlek,
Lucie Urbanová a Magdaléna Smékalová.
(lv)

/KPKVGPKU0CUPÊOMWXGRąGFW\NGXC/QPKMC$CéÊMQX¾6QO¾w,GåGM.WM¾w7JGT6QO¾w(TGNKEJUMNWDQXÚOKNGIGPFCOKX\¾FGEJ
,KąÊOK0QX¾MGOC8GUGNÚO
(QVQ4CFGM8¾ÿC

6QR QEGP÷PÊ X MCVGIQTKK EJNCREč 0C UPÊOMW \NGXC 2GVTC èGT
PQwMQX¾#FCO,WTCLFC,CP4CwVKEC,CMWD/GPwÊMRTKO¾VQT
5VCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX(TCPVKwGM,WTC

(QVQ4CFGM8¾ÿC

ní si zasloužili. Proto jsme se rozhodli
tradici Večeru mistrů a medailistů
zachovat, byť v omezeném pojetí,“
uvedl jednatel TK PLUS Petr Chytil.
„Věřím, že už za rok se sejdeme všichni pohromadě a vrátíme se k obvyklé
oslavě konce další sezóny,“ dodal.
Oceněni byli zástupci mládežnických
kategorií za kvalitní výsledky v průběhu předchozích měsíců. Družstvo
minitenisu vybojovalo páté místo na
mistrovství republiky. Tým babytenisu a dorostu získal na šampionátu
stříbro, starší žáci bronz. Mladší žáci

6QRQEGP÷PÊXMCVGIQTKKFÊXGM0CUPÊOMW\NGXC2GVTCèGTPQwMQ
X¾5¾TC$GLNGM.WEKG7TDCPQX¾,WNKGiVTWRNQX¾.KPFC-NKOQXK
éQX¾RTKO¾VQT5VCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX(TCPVKwGM

,WTC(QVQ4CFGM8¾ÿC

PROSTĚJOV V závěru roku byli
jako každoročně oceněni mladí tenisté a tenistky TK Agrofert
Prostějov v rámci tradičního Večera mistrů a medailistů. Akce
pochopitelně proběhla při dodržení všech současných nařízených
opatření v souvislosti se šířením
nemoci covid-19.
„Tento rok opravdu nebyl standardní.
Přesto naši mladí sportovci dosáhli na
mnoho titulů a přispěli tak k propagaci nejen města Prostějova, ale i celého
Olomouckého kraje a naše poděková-

/NCFwÊå¾M[P÷6-#ITQHGTVLUQWOKUVT[P÷èGUMÆTGRWDNKM[0CUPÊOMW\NGXCwÆHMCVGPKUQXÚEJRTQLGMVčXT¾OEK6-2.752GVTC
èGTPQwMQX¾$CTDQTC8GUGN¾)NQTKC.GXKPUMÚ,WNKG2CwVKMQX¾%JTKUVKPC&QUV¾NQX¾.WEKG2NQwMWÿ¾MQX¾ (QVQ4CFGM8¾ÿC

a n e b VEČER MISTRŮ v době covidu
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Tradiční poděkování úspěšným tenistům
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8 – Zdeněk Daříček (Zvole), 5 – Lukáš Ospálek (Zvole), 4 – Tomáš Řehák
(Kožušany), Roman Doležel (Velký
Týnec), Jiří Schmidt (Velká Bystřice),
Jakub Smrček (Šternberk), Petr Doležel
(Slatinice), Ondřej Valsa (Slatinice).
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17 – David Lošťák (Velká Bystřice), 11
– David Lacman (Moravský Beroun),
10 – Roman Doležel (Velký Týnec), 9 –
Josef Mikeš (Loštice), 8 – Marek Havelka (Černovír), 7 – Tomáš Ehrenberger
(Velký Týnec), Martin Soušek (Kožušany), 6 – Rostislav Faltýnek (Loštice),
Štěpán Verner (Smržice)
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Marek Havelka (Černovír), Roman
Doležel (Velký Týnec)

Pìt
EUDQHN

924 – Jakub Hrubý (Velká Bystřice),
923 – Dominik Kulatý (Loštice), 920
– Nikos Malinovský, Jan Mužátko, Jan
Venera (všichni Moravský Beroun),
916 – Marek Škobrtal (Slatinice), 915
– Martin Blaha, Jiří Boháček, Tomáš
Řehák (všichni Kožušany), Lukáš Plhák, Lumír Šikl (oba Zvole), 911 – Jan
Marák (Haná Prostějov)

Minuty:

3 – David Lošťák (Velká Bystřice), 2
– David Lacman (Moravský Beroun),
1 – Jiří Kalandřík, Robin Kotlár (oba
Smržice)
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TABULKA VENKU
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1. Loštice
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5. Slatinice
+QČYRWtQ
.RåXãDQ\
8. Doloplazy
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10. Šternberk „B“
=YROH
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-HVHQHF']EHO
14. Velký Týnec
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I.B tøída , skupina B
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TABULKA DOMA

+DQi3URVWčMRY
2. Velký Týnec
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4. Slatinice
9HONi%\VWĜLFH
=YROH
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8. Loštice
0RUDYVNê%HURXQ
+QČYRWtQ
ýHUQRYtU
6PUæLFH
13. Doloplazy

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

/WåUVXQ
SK Loštice 1923
+DQi3URVWČMRY
).9HONi%\VWĜLFH
SK Slatinice
6RNRO.RåXãDQ\
6.=YROH
Sokol Velký Týnec
Jesenec-Dzbel
)&+QČYRWtQ
7-6PUåLFH
Sokol Doloplazy
0RUDYVNê%HURXQ
6ORYDQýHUQRYtU
FK Šternberk „B“

I.B tøída OLOMOUCKÉHO KFS, skupina B
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. Pokaždé na vás čekají exkluzivní rozhovory, nechybí pochopitelně tabulky, statistiky celé soutěže i jednotlivých týmů
a redakční komentář.
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. Následně se Večerník zaměřil na dění ve skupině„B“,
kde je hned pět celků z Prostějovska a hodnocení tak bylo hodnocení
rozděleno na dvě části. Prvně šly na řadu regionálně nejvýše postavené
Čechovice a v závěsu za nimi se skrývající Kostelec na Hané s Určicemi,
načež poté se dostalo i na zbývající duo Protivanov - Plumlov. V prosincových vydáních jsme se pustili do dvou skupin I.B třídy Olomouckého
KFS. Úvodní várka byla věnována rivalům z Klenovic a Pivína, v minulém
čísle přišla na řadu zbývající trojice z „áčka“ Otaslavice, Vrchoslavice
a Mostkovice. Ještě před vánočními svátky rozjíždíme revizi „béčka“,
přičemž dnešní jubilejní díl patří TJ Haná Prostějov. V tom příštím –
mezisvátečním - dostanou prostor zástupci týmů Smržic a JesenceDzbelu.
A pokračovat budeme i v příštím roce. Už v lednu dojde na soutěže OFS
Prostějov, neopomeneme ani ženský fotbal a mládežnické soutěže.
Pohodlně se tedy usaďte a počtěte si další ohlédnutí za fotbalovým
podzimem!

,%7ìÌ'$2.)6
SKUPINA „B“

fotbal extra - 10. díl

www.vecernikpv.cz

b
e JAK DOPADLY BOJE NA ZELENÝCH TRÁVNÍCÍCH
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PROSTĚJOV Mezi hráči TJ Haná Prostějov
patřil k nejvytěžovanějším. A byl i jedním z mála
plejerů, který naskočil ve
všech deseti zápasech podzimní části I.B třídy, skupiny
„B“ Olomouckého KFS sezóny
2020/2021 do základní sestavy.
Navíc s jedinou výjimkou odehrál celý zápas. Miloš Krupička
(na snímku) je zkrátka platný
nejen svou technikou, ale také
výdrží. Právě na něj tak směřovaly otázky Večerníku, které
hodnotily předčasně ukončený
fotbalový podzim.
yy Jak se vám hrálo a co především říkáte na ten předčasný konec podzimní části?
„Jsme na druhém místě, takže určitě konec pro nás nebyl lehký. Tím
spíš, že se neví, zda se vůbec znovu
začne. Umístění je samozřejmě pro
nás dobré, bereme to jako úspěch.
Měli jsme celkově dobrou sezónu, podobně jako předtím, kdy
ale byla poprvé přerušená
koronavirem. Doufám tedy,
/KNQw -TWRKéMC RCVąÊ XG  NGVGEJ M HQVDCN
QXÚOXGVGT¾PčOX*CPÆXwCMRNCVÊO¾NGO\C
že teď si to alespoň budeme
UVąGFPÊIGPGTCEK
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW moci dohrát.“

yy I přes výborné umístění jste
tentokrát nedávali tolik branek
jako v předešlých sezónách. Čím
to podle vás je? Chybí vám spolupráce Cibulec–Gábor?
„Těžko říct. To nevím, každý ročník
máte jiný…. Když se ale podíváte
na náš věkový průměr, tak musíte
vidět, že nebudeme mužstvem, které bude devadesát minut bušit do
soupeře. (úsměv) Může to být ztrátou Gábora, stejně jako je prostě jen
možné, že se nám zkrátka v tomhle
ročníku střelecky nedaří. Faktem
ale je, že nejsme ten tým, který by
někomu dával 10:0, to opravdu ne.
Spíše to hrajeme zezadu, a co nám
prostě soupeř povolí. Máme svoje
roky, takže není to tak, že bychom
někoho valili.“
yy Pomáhají v tom ale hráči jako
Daniš a Typner, tedy nováček
v sestavě a navrátilec?
„Tak určitě, to jsou mladí kluci, kteří
tam vnesou rychlost, tedy atribut,
co my už tolik nemáme. Z tohoto
pohledu jsou tihle hráči jsou určitě
k nezaplacení. Ale my jim zase dáme
zkušenosti.“
yy A jak vy osobně hodnotíte své
výkony?
(smích) „Tak to je těžké posoudit, to
se spíš zeptejte trenéra.“
yy Ptám se ale vás. Zkuste aspoň
stručně...
„Tak na to, že jsme druzí a na ty roky
snad dobrý. Asi tak bych to řekl.“
* Vy osobně hrajete v zápasech
velkou porci minut. Bylo to pro
vás na podzim náročné?
„Určitě, ale jak říkám, na ta léta dobré. (smích) Jo, náročné to samozřejmě je, každým rokem víc a víc. Ještě
k tomu, když hraju v záloze, kde to
není tak, že bych si to odchodil. Dokud tam ale nebudu pro srandu králíkům, tak si rád zahraju.“
yy Jak pro vás bylo těžké udržet
se v době koronavirových zápasů
ve formě?
„No, já myslím, že u nás moc ne. Nejsme tým, který by trénoval třikrát
týdně, jsme rádi, když potrénujeme
jednou. Vypořádali jsme se s tím
tedy zhruba tak jako vždycky. Nemáme žádné extra velké přípravy,
ale protože už jsme všichni vcelku
zkušení hráči, tak víme, co si můžeme dovolit. Nás to tedy zase tak nezastihlo. Nejsme ti, kteří by naběhali
padesát kilometrů před sezónou.“
(směje se)

]iSDVEXåLO´XVPtYiVH
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yy Už dříve Haná dokázala hrát
o čelo tabulky, nyní je z toho ale už
druhé místo. Čekali jste až takový
úspěch nebo šlo o překvapení?
„I přes neplánovaný odchod Patrika
Gábora jsme před začátkem soutěže
avizovali, že bychom se v tabulce rádi
pohybovali do čtvrté příčky. Takže
jsme samozřejmě rádi, že jsme tento
cíl splnili. A že je to zrovna druhé
místo, není v tuto chvíli nijak zvlášť
důležité. Stejně tak jsme v tuto dobu
mohli být čtvrtí anebo třeba i první.
Patříme zatím prostě mezi nejlepší
týmy soutěže a jsme za to rádi.“
yy Co nejvíce stojí za úspěchem?
„Podařilo se nám z velké části
udržet úspěšný tým z minulé sezóny
pohromadě, a navíc reagovat na
odchod Gábora a přivést za něj další
dva, na tuto soutěž nadprůměrné
hráče. Zmínit musím ale i náš už
tradičně velmi široký kádr, kdy jsme
byli schopni v několika zápasech nahradit chybějící hráče bez výraznější
ztráty kvality, a i v těchto zápasech
bodovat. V zatím odehraných deseti
utkáních za náš tým nastoupilo celkem jedenadvacet hráčů!“
yy Podařilo se v posledních dvou
letech dostatečně omladit tým?
„Chtělo by se říct, že vzhledem
k úspěšnému podzimu ano. (úsměv)
Ale určitě jsme si vědomi toho, že
silná generace našich výborných
hráčů, kteří mají nyní kolem
čtyřiceti let, bude pomalu končit.
Díky našim výborným mladším
hráčům, kteří do naší hry přinášejí
rychlost a dravost, si sice svůj fotbalový život můžou s chutí prodloužit,
ale všichni víme, že to není možné
donekonečna. Takže otázku dalšího
omlazování kádru budeme muset
určitě v nejbližších letech řešit, ale
nyní mužstvo funguje výborně a my
všichni si to moc užíváme.“
yy Tým inkasoval jen dvanáctkrát, přičítáte tento skvělý počin
více brankáři nebo defenzivě?
„Celé slušné defenzivní práci celého
týmu. Nejen obránci, ale i záložníci
se v našem herním systému hodně
naběhají a mají na dobrou defenzivu
týmu významný vliv. A samozřejmě
zapomenout nesmím na kvalitního
brankáře Honzu Maráka, který nás
mnohokrát výrazně podržel a který
má na nízkém počtu inkasovaných
gólů zásadní podíl.“
yy Co naopak tým podle vás
musí i přes velmi dobré umístění
zlepšit?
„I přes relativně nízký počet inkasovaných gólů bych si představoval
ještě kvalitnější hru dozadu.
Spoustu šancí, které si proti nám
hráči soupeře vypracovali, tak
neproměnili. Ať už je vychytal
brankář Marák, nebo netrefili bránu.

PROSTĚJOV Možná si vzpomenete na dobu přede dvěma
roky. Tehdy byla Haná Prostějov na posledním místě v I.B třídě. Pak ale přišla změna, následné jaro zvládli svěřenci kouče
Koláře skvěle. A i přes ztrátu na ostatní soupeře se nakonec
dlouho dopředu vyšplhali na místa daleko mimo sestupové
příčky. Od té doby už Haná kráčí od úspěchu k úspěchu a ani
aktuální ročník není výjimkou. Tým začal velmi dobře a nebýt
ztráty v devátém kole, mohl nakonec skončit i první.„Myslím, že
umístění ale není teď tak důležité,“ usmívá se kouč Daniel Kolář
(na snímku), který pro Večerník zhodnotil uplynulý podzim.

A to by se nám nemuselo vyplácet,
až nastoupíme proti kvalitnějším
soupeřům. Takže největší rezervy
máme podle mě ve zbytečných
ztrátách míče a neudržení rytmu hry, kdy po vstřelené brance
často přestaneme hrát a soustředit
se a soupeři dáváme zbytečnou
možnost dostat se zpět do zápasu.“
yy Na podzim jste se nedočkali
souboje s prvními Lošticemi.
Budete ho brát i jako střetnutí
o případný postup?
„Vůbec ne. Jsme teprve za první
třetinou soutěže a po dalších
šestnácti kolech může vše vypadat úplně jinak než teď. Loštice
bereme jen jako velmi kvalitního
soupeře, který se snaží hrát dobrý
technický fotbal, a my se těšíme
na nadcházející zápasy s ním.
Chtěl bych poděkovat všem našim
hráčům jak těm dospělým, tak
i dětem, které za náš klub nastupují v mládežnických kategoriích,
všem trenérům, funkcionářům,
fanouškům, rodičům dětí a také
všem partnerům našeho klubu
v čele se statutárním městem
Prostějov a Olomouckým krajem
za jejich činnost a podporu v roce
2020. Všem výše uvedeným také
za náš klub přeji příjemné strávení
vánočních svátků a mnoho zdraví
a štěstí v roce 2021!“
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Michal ČERMÁK
Ivan JANČIAR
Martin KOLÁŘ
Milan MACOUREK
Radovan SVĚTLÍK
Pavel TRNAVSKÝ
Martin HLADKÝ
Daniel KOLÁŘ
Miloš KRUPIČKA
Jaroslav KUMSTÁT
Karel MAKOWSKI
Jiří NOVÁK
Petr OHLÍDAL
David STROUHAL
Michal TRNAVSKÝ7
Jan TYPNER
Vojtěch VAŠUT
Tomáš CIBULEC
Štefan DANIS
Jakub NOVÁK
Marek ZATLOUKAL
Trenér: Daniel Kolář
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výbornou. Jednak se navrátil Jan
Typner, zároveň navíc v létě do týmu
přišel Štefan Danis. Oba dva se brzy
zařadili k oporám mužstva. U prvně
jmenovaného se projevovala častým
řazením do základu, k němuž přidal
tři branky, druhý toho zdaleka tolik
9KRGQÈGRSOQÈQÙ
neodehrál. Když byl ovšem na hřišti,
WÙP
jednalo se o nepřehlédnutelného
Haná, podobně jako většina regionál- hráče, který se navíc dokázal prosadit
ních týmů, přes léto příliš neposi- hned pětkrát. Tyhle příchody se vylovala. Dva tahy se jí ale povedly na platily.

je ale realita zcela jiná. Co tedy
celku z Prostějova hrajícímu
v zelené a bílé pomohlo, že své
výsledky z ročníku 2019/2020
nejenže zopakoval, ale dokonce
je vylepšil?

TJ HANÁ PROSTÌJOV - VURYQ½QÉSRG]LPQÉFKÄ½VWÉ
2020/2021
2019/2020
10
14
25
30
10 – 8 – 0 – 2
14 – 10 – 0 – 4
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Štefan Danis (5)
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Prostějovská Haná opět jednou
ukázala, že s ní soupeři musí nejen počítat, ale že je navíc dokáže
pravidelně porážet. Díky stabilní
formě a slušným měřítkům jejich
hry je výsledkem druhé místo
a pouze jednobodová ztráta na
vedoucí celek z Loštic. Kdo by
to přitom řekl před nějakými
dvěma roky, kdy se tým Daniela
Koláře neskutečně trápil. A až
jaro ho dokázalo probudit. Nyní

*½ERUDQDKUDGLOL
jiní
Velkou ztrátu zaznamenala Haná
v odchodu Patrika Gábora. Rychlý,
energický, se skvělou střelou, to byla
vizitka klasického útočníka, který
tvořil dvojici s Tomášem Cibulcem.
Po jeho odchodu se tak logicky nabízela otázka, zda ztrátu svého
nejproduktivnějšího hráče Haná
nějak vykompenzuje. A povedlo se,

Podobně jako v Konici vedly ke
druhému místu i výkony gólmana, je
tomu tak i u Hané. Ta se tradičně
mohla spoléhat na Jana Maráka, který
je stálicí v sestavě a jedním z hlavních
pilířů Hané. Marák může při zpětném
pohledu žehrat snad jen na čtyři
puštěné penalty proti Šternberku. Jinak zachytal vesměs skvěle. Inkasovat
v deseti zápasech jen dvanáct branek
je skvělá vizitka. I když hlavní zkouška
v podobě souboje s prvními Lošticemi
tým teprve čeká.

6SROHKOLYÅYÙNRQ\
EUDQN½ÔH

6NYÈO½ERGRY½
VÅULH
Co nakopne tým víc než výhra? Snad
už jen dlouhá série zápasů, v nichž neprohrál. A přesně to byl případ Hané.
Ta sice hned ve druhém zápase ztratila
dva body v penaltovém rozstřelu. Poté
už se ale rozjela. Byla to velká show,
Haná vyhrála šestkrát za sebou! Často
přitom jednobrankovým rozdílem,
několikrát se jí zápas podařilo otočit.
Tak se pozná síla týmu.
6URYQ½QÉSRVOHGQÉFKSRG]LPÕ

Prostějovská Haná trvale disponuje
jedním z nejstarších celků v soutěži.
Velkou část hráčů tvoří čtyřicátníci,
unikátem je pak sedmapadesátiletý
Ivan Jančiar. Taky tentokrát jich řada
do bojů zasáhla. Často se přitom nejednalo o minutové příděly, například
Tomáš Cibulec zvládl 765 minut, Radovan Světlík 820 minut a Miloš

1HVW½UQRXFÉ
ÄW\ÔLF½WQÉFL

prostějovský tým zapsal hned čtyři Krupička dokonce 864 minut, a to
hráče, kteří dali tři a více gólů. A ani ještě v záloze. Vskutku unikátní počiny.
Cibulcovi střelný prach nezvlhl.

+DQÇSRPRKO\SRVLO\LYÛGUæêW\ĆLF¿WQËNĎ

Trenér Daniel Kolář hovoří o dobře
zvládnuté hře dozadu, kde ale
zároveň podle něj je stále nejslabší
místečko ve hře. Podle tabulky to
tak ale nevypadá. Haná inkasovala
pouze dvanáct branek, jen jednou
dostala tři góly. Často navíc ze zápasu hráči odcházeli bez ztráty
kytičky. Prostějov své soupeře obvy2TQUV÷LQXUM¾ *CP¾ RCVąKNC PC RQF\KO
kle porážel malým rozdílem branek,
MPGL×UR÷wP÷LwÊOTGIKQP¾NPÊOEGNMčO
Foto: Michal Sobecký
což možná nesvědčí o drtivé převaze, Ukazuje to, že tým vyspěl a po di- třídě, se dostal přesně tam, kde by
ale spíše o vyrovnaném týmu, který voké sezóně 2018/2019, která taky se dlouhodobě mohl a nejspíš i chtěl se počítá na špici a mající pro to
mohla být načas poslední v I.B nacházet. Tedy mezi celky, s nimiž veškeré předpoklady.
se naučil bránit a hrát trpělivě.

KOMENTÁØ

sebevědomí. Se soupeři si šel nejen zahrát, ale také je přehrát, což
dokazovala kombinanční převaha.
I když podle výsledků to tak úplně
nevypadalo. Celek z Prostějova
totiž vyhrával často jen na jeden
dva góly. V tomhle bylo snad jediné
„zhoršení“ oproti předchozímu
ročníku. Tehdy Haná pravidelně
střílela pět branek. Na druhou
stranu byly výsledky hodně nevyrovnané. Tato sezóna je ale jiná.

Å1HMVPHWìPNWHUìE\GRVRXSHőHFHOì

Bez velkých překvapení. I takový
byl podzim ve skupině „B“ I.B třídy
Olomouckého KFS. Alespoň pokud
se týká zástupců z Prostějovska.
Ti byli opět tři. A nutno říct, že
si to tohle trio nepřišlo prostě jen
„odkopat“. Všechny regionální
mančafty se v sezóně představily
jako týmy schopné, které se přišly
poprat o body. Celkově se ale dá
říct, že nejenže splnily očekávání,
ale dokonce je i předčily.
Nejlépe se v podzimní části nejnižší
krajské porvala podle předpokladů
Haná Prostějov. Ta ukázala, že
zisk hráčů, jako je Danis a návrat
Typnera, byl klíčový. Celek se díky
tomu vypořádal s odchodem Patrika Gábora, který zamířil do Kralic
na Hané. Nyní už má mužstvo
i dostatek kvalitních mladších
hráčů a celá tíže výsledků tak neleží
jen na veteránech, což se může
v dalších letech jen vyplatit. Sezóna
byla celkově skvělá, Haná má být
na co hrdá, neboť druhé místo se
počítá.
Před Hanou přitom stála celá
řada výzev. Výběr kouče Koláře
od začátku ukazoval hodně
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basketbal

HRÁČ

VEČERNÍKU BASKETBALISTY POSÍLIL SVĚTOBĚŽNÍK

ERIK KLEPAÈ

PROSTĚJOV Ani zlepšené výkony v posledních zápasech nepřinesly basketbalistům Olomoucka kýžený úspěch. Na předvedenou hru proti Opavě se pokusí navázat až v závěru roku,
kdy pojedou do Pardubic. Předtím budou během vánoční
přestávky pracovat především na obraně, současně chtějí zabudovat do sestavy Joela Wrighta, novou akvizici týmu.

PŮVODNÍ
zpravodajství

pro Večerník
Ladislav VALNÝ
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Dohrávka 3. kola:
'čÿtQ ² %UQR     
1HMYtFHERGĥ Šiška 28, Pomikálek 18, KrouWLOäLNOD-HåHN*UXQW±3ĤOSiQ
*HRUJLHY)DUVNê.UDNRYLþD1HK\ED
'RKUiYNDNROD
3UDKD².ROtQ  
1HMYtFHERGĥ0DUHã6DPRXUD9\
URXEDOâWČUED%iWRYVNê±:DOODFH
ýtå0DFKDþ6NLQQHU
NROR
%UQR²+UDGHF.UiORYp 
 1HMYtFHERGĥ)DUVNê*HRUJLHY
 .UDNRYLþ  3ĤOSiQ D -RNO  ± %DUDF
6WDPHQNRYLFâRXOD6HGPiN
.RORQLþQê   'čÿtQ ² 1\PEXUN 
 1HMYtFHERGĥ Kroutil
-HåHN3RPLNiOHNäLNOD±7ĤPD
'DOWRQD%HQGD.Ĝtå+UXEDQ .R
OtQ²3DUGXELFH  
1HMYtFHERGĥ1RYRWQêýtå6NLQQHU
-HOtQHN±3RWRþHNDâYUGOtN6OD
QLQD  6YRERGD   6YLWDY\ ² 2VWUDYD
  1HMYtFHERGĥ
%XMQRFK6YRERGD6OH]iN±:D
WHUPDQ$OOH\QD7êPOâPtG ÓVWt
QDG /DEHP ² 3UDKD   
 1HMYtFHERGĥ3HFND6YHMFDU
5DNRþHYLþ$XWUH\0DGČUD±âWČUED
%iWRYVNê0DUHã6DPRXUDD9\
URXEDO

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$1$'67$9%<
SRQH~SOQpPNROH
1\PEXUN

2SDYD

86.3UDKD 
%UQR

.ROtQ

ÒVWtQ/

'ČþtQ

3DUGXELFH

.UiORYãWtVRNROL 
6YLWDY\

2VWUDYD

2ORPRXFNR 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  














.$03ĜÌã7Č
3ĝHGHKUiYNDNRODQHGčOHSURVLQFH
KRGLQ
'ČþtQ±3DUGXELFH
NROR~WHUëSURVLQFHKRGLQ
6YLWDY\±3UDKD VWĜHGDSURVLQFH 
2SDYD±'ČþtQ þWYUWHNOHGQD +UD
GHF.UiORYp±ÒVWtQDG/DEHP  %UQR±
1\PEXUN  2VWUDYD±.ROtQ3DUGXELFH
²2ORPRXFNR

Pondělí 21. prosince 2020

Vánoční pauza poslouží BK Olomoucko
k zapracování nové posily pod koš

Dosud nejlepší výkon v Kooperativa NBL
si mladý křídelník schoval na utkání proti
Opavě. Hlavně do přestávky si s ním defenziva Slezanů nevěděla rady. Konto protivníka zatížil sedmnácti body, když proměnil
čtyři trojky ze šesti pokusů. Činil se také na
doskoku, kde získal čtyři míče. Snažil si i při
přechodu do útoku a ve druhém poločase
zastavil Slavíka, který po pauze zaznamenal pouze pět ze svých devatenácti bodů.

LUKÁŠ
SYCHRA

www.vecernikpv.cz

MIROSLAV
KVAPIL

V podkošovém prostoru bude týmu
BK Olomoucko pomáhat nový hráč.
Toliko očekávanou posilou se stal
Joel Dwayne Wright, basketbalista
s jamajským pasem. Zkušený třicátník hrál soutěže na kontinentech.
Kromě Ameriky, kde si vyzkoušel
argentinskou ligu, působil i na Filipínách a v Evropě hrál ve Švýcarsku za
BBC Monthey a Luzern. Atleticky
dobře vybavený 201 centimetrů vysoký Wright startoval v NCAA čtyři
roky za Texas a dvě sezóny odehrál
v NBA G League. „Předpokládám,
že bude platný, potřebuje ovšem zapadnout. Od března nehrál soutěžní
zápas, musí se do toho dostat. Pak
nám pomůže,“ uvedl na adresu nového člena sestavy Predrag Benáček,

lodivod týmu sídlícího v Prostějově. Během zápasu proti Opavě
Wrighta ještě šetřil. „Vedly mě
k tomu zkušenosti. Hráč, který přijde těsně před utkáním do nového
týmu, to má těžké. Navíc by nastoupil proti opavským pivotům Gniadkovi a Zbránkovi, což by bylo hodně
obtížné. Potřebujeme Joela do týmu
zabudovat, na to teď budeme mít
trochu času, protože další zápas odehrajeme až devětadvacátého prosince,“ objasnil trenér BK Olomoucko.
Nový hráč se klubu hodí i pro jeho
bojovnost na obou polovinách palubovky. „Především pak v zápasech

,COCLéCP,QGN&YC[PG9TKIJVUGDWFGP[PÊTX¾V\CDCTX[VÚOWUÊFNÊEÊJQX2TQUV÷LQX÷
Foto: internet

s týmy, které hrají na dva pivoty. Jeho
důraz by měl být cítit. Navíc pochopitelně vítám, že přišel další hráč do
rotace. Ta naše je úzká, každé její rozšíření je vítané,“ přidal Benáček.
Další porce tréninků by měla hráčům Olomoucka prospět. Mladíci,
kterých je v aktuálním kádru většina, herně rostou, stále ale především
pod tlakem někdy chybují a procvičení systémů a kombinací by mohlo
pomoci. „Kluci v zápasech podávají
chlapské výkony. Nebojí se, ztrácejí

respekt před soupeři a budují si vlastní. Jdou nahoru, z toho mám radost.
Dostávají se do nových rolí, což je
skvělé. Přesto potřebujeme, aby se ještě o kousek zlepšili v taktice, v herním
myšlení. Na tom pracujeme prakticky
neustále,“ poznamenal kouč, který
opakovaně nabádá talentované mladíky k odvaze na palubovce. „To, že
udělají chybu, nevadí. Horší by bylo,
kdyby se schovávali. Naši hráči ale
nabídnutou šanci využívají, což je
dobře,“ dodal Predrag Benáček.

6NYĨOĄSRORġDV2SDYXPiOHP]DVNRġLO
PROSTĚJOV Ani výrazně zlepšený výkon neukončil sérii porážek
basketbalistů BK Olomoucko.
Proti Opavě předvedli v sobotním
podvečeru i bez zraněného Bezbradici kvalitní představení a v prvním poločase utkání 15. kola Kooperativy NBL si vypracovali místy
až třináctibodový náskok, přesto
prohráli 86:91. Po třinácté ztrátě
v řadě za sebou tak zůstávají v tabulce na dvanáctém místě.

Ladislav VALNÝ

Úvod utkání byl ve znamení střeleckých dostihů na obou stranách.
První tři proměněné střely byly
trojkové vzdálenosti. Pak se sice
trošičku snajpři z dálky odmlčeli,
skóre přesto narůstalo na obou stranách. Domácí drželi krok, a protože se jim dařilo, v závěru čtvrtiny
v útoku ještě přitlačili a favorizovaného protivníka dokonale zaskočili.
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Po bodech Sychry a trojce Váni vedli po deseti minutách 33:22.
Ve druhé periodě se hosté snažili
utkání otočit a postupně snižovali
svoji ztrátu. Ve 14. minutě Slavík
upravil na 34:36 z opavského pohledu, následovala ale trojka Erika
Klepače a koš s faulem Pekárka, Hanáci ale odskočili. V ofenzivě se jim
opravdu dařilo. Do poločasu měli tři
dvouciferné střelce, celkově se trefilo
hned osm hráčů a tomu odpovídalo
skóre 63:51 po dvaceti minutách.
Po přestávce se již na palubovce
neobjevil rozehrávač Kouřil, který
střet na konci poločasu odnesl zraněným ramenem, rychle se vyfauloval Váňa a všechny trumfy na obrat
byly na straně slezského mužstva.
Tvrdou hrou se hosté dokázali prosadit pod oběma koši a postupně se
dostávali do náporu. Olomoucko
přišlo o několik míčů a nakonec

i o vedení a do poslední části vstupovali za stavu 75:76.
V závěrečné pasáži domácí výběr
šel doslova na krev a otočil ještě na
79:76, pak ale několik minut nedokázal zakončit. Opava se odpoutala sérií

deseti bodů v řadě a získala klíčový
náskok, o který se postaral Gniadek,
když proměnil tři trojky v rychlém
sledu a dodal svému týmu klid před
naprostou koncovkou, přestože v ní
domácí snížili na rozdíl pěti bodů.

&2=$=1÷/2 NA TISKOVCE...
Predrag BENÁÈEK – BK Olomoucko:
„Za náš výkon se rozhodně nemusíme stydět. První poločas byl z naší strany
opravdu skvělý. Radovan Kouřil parádně rozdával míče, škoda jeho zranění.
Dalším problémem bylo rychlé vyfaulování Františka Váni na začátku třetí čtvrtiny. I přes toto oslabení tým dotáhl zápas do vyrovnané koncovky. Kdybychom
byli kompletní a nechyběl nám navíc zraněný Bezbradica, mohli jsme i vyhrát.“

Petr CZUDEK – BK Opava:
„V první čtvrtině jsme dostali třiatřicet bodů, to se stát může. Ale do poločasu
nemůžeme dostat dalších třicet! To se nám možná stalo v zápase s Nymburkem.
Naštěstí se náš výkon po přestávce zvedl. Domácí ale hráli dobře, po pauze jim
chyběl zraněný Kouřil, který se proti nám chtěl vytáhnout a odehrál skvělý poločas. Celkově to nevypadalo jako zápas druhého týmu tabulky s posledním.
Domácím mladíkům se dařilo. Vyhráli jsme, ale stálo nás to hodně sil.“

!<QD?-@FµM@FKJE@?@I<21(+¡%3í7!
PROSTĚJOV, PRAHA Dres BK Olomoucko nebude chybět ani na letošním
Utkání hvězd Kooperativa Národní basketbalové ligy. V sestavě Mladých pušek
se představí David Pekárek, křídlo týmu
z Hané. Exhibiční zápas se bude konat ve
středu 30. prosince v Ústí nad Labem.
Základní pětky vybírali kapitáni obou výběrů. Rozehrávač Ondřej Sehnal bude mít
v týmu Mladých pušek na křídlech Patricka
Samouru a Matěje Svobodu a pod košem
Haydena Daltona a Šimona Puršla. Křídelník Šimon Ježek do výběru Mazáků nominoval na rozehrávku Ondřeje Šišku, křídlo
Lamba Autreyho a pivoty Jiřího Jelínka

s Jakubem Krakovičem. Stejně jako v předešlých letech přestávky mezi čtvrtinami
zpestří doprovodné soutěže. Po první části
utkání proběhne Hyundai Shoot-out, kdy
se ukáže šest top snajperů Kooperativa NBL
v boji proti času a sobě samým. Na pětadvacet střel budou mít rovnou minutu.
Poločasová pauza bude patřit soutěži Kooperativa Faktor 1on1 Challenge. Vybraní hráči
s individuálními schopnostmi si to mezi sebou
rozdají ve vyřazovací soutěži. Play-off se bude
hrát do pěti bodů, finále do sedmi. Pro vítěze
je připravena prémie ve výši třicet tisíc korun.
Poslední soutěží bude Basketking Slam
Dunk Contest ve smečování. Také basket-

baloví letci si zahrají o třicet tisíc korun.
Pro všechny členy vítězného týmu je připravena luxusní sada hodinek Lotus z limitované série. Základní formát zůstává
stejný. Opět se proti sobě postaví týmy
Mladých pušek do 27 let a Mazáků. Změnou je délka střetnutí.
Oproti klasickému zápasu se
hraje 4x5 minut čistého času.
Trenéry byli jmenováni Lubomír Růžička z Brna a Dino
Repeša z USK Praha. Přímým
přenosem vysílá tradiční basketbalovou show kanál ČT Sport.
(lv)
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PROSTĚJOV Hodně poučný zápas prožil jeden z nejlepších střelců Olomoucka František Váňa proti
Opavě. V prvním poločase proměnil čtyři z pěti trojek, nasbíral ale tři osobní chyby a sám se musel
smiřovat s tím, že fauly na jeho osobu zůstaly bez trestu. Rostoucí frustrace vyvrcholila ve 23. minutě,
kdy po faulu dostal navíc technickou chybu a utkání pro něj skončilo.„Byla to blbost,“ uznal Váňa.

EXKLUZIVNÍ

rozhovor
pro Večerník
Ladislav VALNÝ

yy Cítil jste křivdu. Nešlo už
emoce zastavit?
„Vybouchl jsem úplně zbytečně,
měl jsem černo před očima. Škoda
že mě kluci nezastavili, což se v takových situacích děje. Pomohlo by
to. Ale byla to moje blbost. Pak už

jsem jen trpěl na střídačce, že nemůžu do zápasu zasáhnout.“
yy První poločas byl jako sen,
souhlasíte?
„Sedlo nám to v útoku jak dlouho
ne. Byl to zřejmě nejlepší poločas
v sezóně. Půjčili jsme si míč. Hráli

(QVQ4CFGM8¾ÿC

vážně dobře. Bohužel to nevydrželo až do konce. Ale mladí kluci
hráli opravdu dobře.“
yy Na konci poločasu musel
kvůli zranění odstoupit Radovan
Kouřil. Byla to klíčová ztráta?
„Na rozehrávce zůstal už jen Lukáš
Feštr, Radovan chyběl. Trošku
nás to zastavilo, protože do pauzy hrál parádně. Dirigoval tým
a měl osm asistencí. Najížděl
pod koš, téměř nešel zastavit.

Teď musíme věřit, že zranění ramene nebude vážné a on se rychle
vrátí.“
yy Opava se bála o vítězství.
Znamená to, že jdete herně nahoru?
„Určitě ano. Cítíme to od zápasu
s Hradcem Králové. Postupně se
lepšíme. Půjčujeme si míč. V útoku to začíná fungovat, posunujeme
se v obraně. Víme, že už to musí
jednou vyjít! Snad příště...“

www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Jedním z největších sportovních spolků ve zdejším regionu je Tělovýchovná jednota OP Prostějov. Také pro ni byl končící rok
2020 nadmíru složitý, pochopitelně zejména z důvodů souvisejících
s covid-19. Přesto její šéf nehodnotí uplynulých 365 dnů nijak negativně.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
„Přes koronavirová omezení držíme provoz naší jednoty na podobné úrovni jako
dříve, a to hlavně díky podpoře Statutárního města Prostějov, Olomouckého kraje
i Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Nebýt finanční pomoci těchto subjektů, měli bychom určitě větší problémy.
Proto chceme i touto cestou za podporu
moc poděkovat,“ zdůraznil hned na úvod
předseda TJ OP PV Rudolf Raška.

Speciální pochvalu měl pro městské
představitele. „V minulosti nebylo
zvykem, aby dotační peníze byly sportovním spolkům či klubům vypláceny
městem Prostějovem tak brzy, jako například letos. V činnosti nám tahle rychlost velice pomohla, a pokud tento trend
zůstane zachován i nadále, budeme jedině rádi,“ ocenil Raška.
Výstavní skříní ópéčka dlouhodobě
jsou vodáci, přesněji řečeno elitní
raftaři závodící pod hlavičkou Tomi-Remont Prostějov. „Dlouhodobě
jsou nejlepší v České republice a kromě
spousty národních titulů pravidelně sbírají také medaile na mezinárodních soutěžích včetně mistrovství světa i Evropy,“
zmínil špičkové krotitele divokých peřejí.

Kromě oddílu kanoistiky patří do TJ
OP rovněž oddíly volejbalu, basketbalu, turistiky a sportu pro všechny.
„Členové těchto oddílů sportují nebo se
věnují aktivnímu pohybu na výkonnostní úrovni, čistě pro radost i svůj dobrý
pocit. Přesto je jejich činnost neméně
důležitá a jsme moc rádi, že je máme.
Například oddíl sportu pro všechny
tvoří okolo stovky lidí všech věkových
kategorií, včetně řady seniorů,“ prozradil Raška.
Dohromady čítá členská základna Tělovýchovné jednoty OP Prostějov 360
osob. „Jako největší problém nelehké
současnosti logicky vnímám koronavirem omezené možnosti ke sportování,
což je obzvláště nepříjemné u mládeže,
která tím může nenávratně ztrácet vztah
k pohybu, kontakt s oblíbeným odvětvím. Snad bude i po téhle stránce do
budoucna znovu lépe,“ zadoufal Rudolf
Raška.

2QF6÷NQXÚEJQXPQWLGFPQVW122TQUV÷LQXRCVąÊKXGNG×UR÷wPÊTCHVCąK

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Co nového v házené? 0OiGHçQtFLCentra Haná
WUpQXMtYHQNXUHVWDUWVRXWěçtQHY\SDGiUHiOQě 2GVWDUWXMHNRUIEDORY¿VH]ÑQD
PROSTÌJOVSKÝ VEÈERNÍK
I S MAGAZÍNEM TV POHODA
$352*5$0(0$l'2 8. 1. 2021
VYCHÁZÍ V PONDÌLÍ 28. PROSINCE 2020!

PROSTĚJOV Jak trénovali
poslední dobou mládežničtí
házenkáři TJ Sokol Centrum
Haná? Že by v Městské sportovní hale Kostelce na Hané, kde
mají obvyklé domácí prostředí,
s povinnými rouškami na obličejích? Ale kdepak! Místo zdraví
nebezpečných pokusů o sportování s nepříjemným omezením
dýchacích cest raději zvolili
přípravu venku pod otevřeným
nebem.
„V neděli 6. prosince se po dlouhé
nucené pauze konečně uskutečnil první trénink skupinky deseti
našich mladších žáků. Hlavní část
byla zaměřená na koordinaci pohybů, odraz, běh a samozřejmě
i zábavu. Díky sluníčku si trénink
všichni užili. Pokud počasí dovolí,
budeme v nejbližší době pokračovat,“ informoval trenér této věkové
kategorie v Centru Haná David Jurečka, který je současně aktivním
hráčem i asistentem kouče v druholigovém mužstvu TJ Sokol II
Prostějov.
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Tam příprava stojí zatím úplně,
čeká se na další vývoj ohledně
koronaviru. Momentálně bohužel se slábnoucí vírou, že by se po
Novém roce mohlo začít normálně trénovat a 16. ledna restartovat soutěž, jak zní jedna z variant
možného uskutečnění na podzim
přerušené sezóny. Aktuální situ-

ace s šířením covid-19 takovému
scénáři bohužel nenasvědčuje, na
řadu zřejmě budou muset přijít
méně příznivé varianty.
„Já se obávám, že pokud se obecně nezmění přístup vedení našeho
státu k řešení koronavirové otázky
a nadále budou omezováni všichni
bez rozdílu, tak tento soutěžní roč-

ník nedohrajeme asi vůbec. Stejně
jako minulý. A dvě nedokončené,
v podstatě anulované sezóny za
sebou, to už by byla pro sport obrovská rána. Což se samozřejmě
netýká zdaleka jen házené,“ vyřkl
nahlas stále reálnější hrozbu hlavní
lodivod prostějovských házenkářů
Tomáš Černíček.
(son)

PROSTĚJOV Jak už Večerníku
nedávno prozradil trenér korfbalistů SK RG Prostějov David
Konečný, existují pro opožděné spuštění tuzemských soutěží
2020/21 v tomto kolektivním
smíšeném sportu různé varianty. Vedení Českého korfbalového svazu nyní zveřejnilo část
podrobností.
Co se týče extraligy dospělých,
měla by mít v okleštěné podobě
deset kol, ovšem liší se možné zahájení zápasových bojů. Optimistický předpoklad počítá se startem
už 16. ledna, v realističtějším modelu připadá začátek na 6. února
a v momentálně pesimistickém by
se šlo na věc až 6. března.
„K těmto termínům je nutné připočítat určitou předchozí dobu

na nezbytnou přípravu, protože
nikdo nemůže jít do ostrých zápasů bez pořádného tréninku,“ upozornil prostějovský kouč David
Konečný s tím, že při současném
vývoji šíření koronaviru a opětovném zákazu sportování ve vnitřních prostorech to s návratem
k tréninkovému procesu hned po
Novém roce nevypadá růžově.
Nezbývá než dál makat v rámci
možností individuálně a doufat
v obrat k lepšímu. Aby to třeba nakonec nedopadlo tak, že
bude zrušen úplně celý ročník.
A v součtu s minulou sezónou nepoznají české soutěže korfbalu již
podruhé za sebou své vítěze ani
poražené. „Tohle je děsivá představa, snad k tomu nedojde,“ otřásl se hrůzou Konečný.
(son)
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MERSIN, PROSTĚJOV Turecké město Mersin se ve dnech
9.–13. prosince stalo dějištěm
odloženého ME ve sportovní
gymnastice mužů. Také prostějovská gymnastika měla na
akci již tradičně svého zástupce,
mnoho závodníků naopak nedorazilo.
„Je sice pravda, že startovní pole
z důvodu komplikované epidemické situace bylo trochu redukováno,
ale i tak svou přípravu v obtížných
podmínkách koronavirové krize
velmi slušně zúročil v dresu repre-

zentačního družstva ČR Daniel
Ponížil. Být na mistrovství Evropy
dvanáctý na přeskoku a desátý ve
cvičení prostných je super výsledek,“ usmíval se při hodnocení Miloslav Musil, trenér Tělovýchovné
jednoty Prostějov.
Nejednalo se o jediný výraznější
výsledek na mistrovství Evropy.
Danielova sestra Dominika Ponížilová skončila v první desítce na
přeskoku, což je taktéž velice solidní počin. V soutěži družstev postoupily Češky do finálových bojů.
(sob)

PROSTĚJOV Na vrcholné tuzemské akci v českolipské bublině, kam
směli pouze na koronavirus protestovaní sportovci, členové jejich
realizačních týmů, rozhodčí a lidé
zajišťující organizaci šampionátu,
měl původně kromě medailově
úspěšné dvojice Brančíková – Zajíc
startovat i Pavel Ján (do 91 kilogramů). Odchovanec détéjéčka a opora jeho extraligového družstva ale
nakonec MČR z osobních důvodů
vynechal. „Což je škoda, ve formě
mohl útočit minimálně na účast ve
finále. I tak získali naši zástupci dvě
placky ze dvou možných, takže
spokojenost,“ pochvaluje si Martin
Klíč, trenér BC DTJ Prostějov.
Michaela Brančíková (váha do 75 kilogramů) se stala národní šampionkou pro letošní rok, k čemuž jí stačilo
vyhrát jediný duel. „Míša šla o váhovou kategorii výš, aby se nepotkala se
zkušenou reprezentační jedničkou
Martinou Schmoranzovou. V pětasedmdesátce se nakonec sešly jen tři
holky, a protože Míša z nich byla nejzkušenější i nejvýš nasazená, postoupila přímo do finále,“ vysvětlil Klíč,

/KEJCGNC$TCPéÊMQX¾ XNGXQ RQXÊV÷\PÆOHKP¾NGPC/è4XèGUMÆ.ÊR÷

který na MČR oba svěřence koučoval. Zápas o zlato proti Kateřině
Vondráčkové z Jihlavy zvládla Brančíková na jedničku. „Soupeřka sice
je o půl hlavy vyšší, ale nedokázala
téhle výhody využít. Míša výborně
dodržovala taktiku, dobrým pohybem se vyhýbala úderům a sama je
naopak často zasazovala. O jejím
zaslouženém vítězství 5:0 na body
nebylo žádných pochyb,“ přiblížil

Večerníku jeden z trenérů BC DTJ
triumf prostějovské boxerky.
Pavel Zajíc (do 91 kilogramů) otevřel mistrovství čtvrtfinálovým
střetnutím s Pavolem Hrivňákem
z Ústí nad Labem. „Tohle utkání se
Pavlovi fakt povedlo. Předvedl bojovný výkon, celou dobu měl vývoj
pod kontrolou a byl lepší, proto vyhrál jednoznačně 5:0 na body,“ chválil Klíč přesvědčivý postup.

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Do semifinále proti Janu Mužíkovi
z Ostravy však Zajíc nenastoupil. „Během čtvrtfinále si Pavel hnul se zády,
měl dost velké a nepříjemné bolesti.
Nemělo smysl, aby šel do dalšího
zápasu za každou cenu a s rizikem,
zdraví je vždy na prvním místě. Proto jsme se radši domluvili na vzdání,“
ozřejmil Martin Klíč trochu smutnější cestu Zajíce k bronzové medaili.
(son)
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VOUCHER 200 Kč pro podání VZPOMÍNKY na své blízké,
který můžete využít kdykoliv během roku 2021

910 Kč,
platitelé pak rovnou TISÍCIKORUNU

Stálí předplatitelé zaplatí pouze

tandardní cena předplatného na rok 2021 činí 1300 Kč

VYBERTE SI
VLASTNÍ POUKAZ

se jménem vašeho blízkého

