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PROSTĚJOV Tohle prostě nepochopíte! Láska má mnoho podob. Pro lidi může
být požehnáním, stejně jako prokletím. Druhý případ určitě platí i pro Michala
Šobra a paní Tatianu.„Když mě propustili, tak mi máma říkala, ať se k ní nevracím, že se kvůli ní dostanu zase do vězení. Neposlechl jsem ji. A udělal chybu.
Moje máma měla vždycky pravdu,“ shrnul příběh svého života sedmatřicetiletý muž, který byl obžalován, že dosti brutálním způsobem napadl matku svého dítěte. Učinil tak před zraky celkem tří nezletilých dětí. Za to skončil ve vazbě a v úterý 22. prosince
také před Okresním soudem v Prostějově.
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rychlý
9HĀHUQtN
Lidé to brali útokem
Prostějov (mik) – Šéf resortu zdravotnictví Jan Blatný se na začátku minulého
týdne musel na ministerském křesle snad
obracet! Covid – necovid, i přes důrazná
varování se supermarkety a další obchody dusily pod návalem nakupujících. To
samé platilo i v Prostějově. „Vracím se
někam do centra, v obchodní zóně nejde
ani zaparkovat, zácpa aut je až k benzínce,“ lamentoval postarší muž ve škodovce.
Svým krokem si ale příliš nepomohl...
Prostějované skutečně brali od pondělí
supermarkety doslova útokem. „Nestačíme už ani kontrolovat, jestli je dodržováno nařízení jednoho zákazníka na
patnáct metrů čtverečních. Lidé už vcházejí do prodejny i bez vozíků či košíků,“
posteskla si Večerníku jedna z pracovnic.
A podobná situace byla po celém městě.
Z hlediska protiepidemických opatření
to evidentně bylo před Vánoci všem jaksi
fuk... To se ale vymstí!

Pøání aspoò na benzínce
Prostějov (mik) – Hodně rušno bylo na
Štědrý den v poledne na čerpací stanici
v Plumlovské ulici. Přestože vládní opatření mluvilo jasně o zákazu shromažďování osob ve větším počtu jak šesti, právě
tady obezřetnost tak trošku polevila.
„Máme kousek odsud sraz motorkářů,
takže jsme si tady s kolegy popřáli hezké
Vánoce. Kde jinde si popřát, tak snad
se nebude nikdo čertit,“ vysvětlil jeden
z účastníků motorkářského srazu, kteří
měli na Štědrý den v poledne dostaveníčko nedaleko od benzínky u pasáže Anděl.

www.vecernikpv.cz
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rubriky
Večerníku
&21É6327ħð,/2
Charita s novým autem. Nové
dodávkové vozidlo si minulý
týden převzali pracovníci sociálního zařízení Charita Prostějov.
Na pořízení nutného pracovního
prostředku pro sociální pracovníky přispěl také prostějovský
magistrát částkou 100 000 korun. Co nejspolehlivější provoz
tak popřál zástupcům Charity
i primátor František Jura.
CO NÁS UDIVILO…

Silvestrovské vtipy
Å7RKOHE\ODEiMHĀQiMHG
QRKXENDPLORVWLYiRVWUi
MDNRPHĀµFKYiOtKRVWQR
YRURĀQtKRUiQDSDQtGRPX
Å%RKXæHOSDQHWRE\OD
GUiWĒQNDQDQiGREtµ

Martin ZAORAL
PROSTĚJOV Jednohubky podávané z kotle na tuhá
paliva, pivo skladované hned vedle dřeva. Z hospodských štamgastů, kteří se společně rádi scházeli
ve svém oblíbeném podniku, se po předvánočním
uzavření všech restaurací rázem stali příslušníci ne6CMVQéGTUVXÚVCVÊPGMUNCXKNPCTQ\GPÊFÊ
V÷VG X LGFPQO \ RNWONQXUMÚEJ UMNGRč oficiálního až ilegálního hnutí. Jenže, kde jinde dnes
Foto: Marek Otruba chcete oslavit narození dítěte než ve sklepě!

Agentura =DVWXSLWHOpVHSŐHGKiQĚOLYQRYRURÿQtFKSŐHGVHY]HWtFK

Místo do kostela s pejskem
Prostějov (mik) – Během Štědrého
dne si ve večerních hodinách Večerník
všiml, že v ulicích Prostějova je více
pejskařů, než bývá zvykem. „Chodili jsme každé Vánoce pravidelně na
bohoslužbu do kostela, letos jsme to
ale vynechali. Nechceme stát dlouhé
fronty. Tak jsme se raději rozhodli pro
vycházku s pejskem. A on je nám za to
vděčný,“ podotkla s úsměvem seniorka
z Prostějova.

éĐ7GHBêBCJêFC?

Na letošním posledním sletu prostějovských zastupitelů toho bylo
k vidění a slyšení moc a moc. Opozičníci se zase hádali s radními o to,
kdo je větší lotr a kdo víc škodí tomuto městu. Ovšem v závěrečném
bodu programu jednání zastupitelstva diskuse a různé se představitelé naší politické scény uklidnili
a v již celkem příjemné atmosféře
se vzájemně pochlubili svými novo-

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

•• Pondělí ••
Vánoční stromeček 700x jinak. Co si myslí takový pes, když vidí vánoční stromeček? Konečně rozsvítili na záchodě... Vánoční stromeček může každý z nás vnímat
jinak. Jak to po deset let činilo téměř sedm desítek rodin z Prostějovska ukázala výstava fotografky Venduly Burgrové, která byla k vidění pod prostějovským vánočním stromem na náměstí T. G. Masaryka.
•• Úterý ••
Italská domácnost v Italské. S láskou je to jako s válkou. Snadno se začne, ale velice
těžko se končí… Dosvědčit by to mohl i Michal Šobr. Svoji partnerku střídavě zahrnoval láskyplným slůvky, ale i mlátil. Jejich vztah nedokázalo přerušit ani vězení. Jak
byl Šobr propuštěn, nastěhovala si jej jeho „milovaná“ zpět do svého bytu v Italské
ulici v Prostějově. Po necelých dvou měsících ji zde zmlátil tak, že skončila v nemocnici a on opět v base. U soudu Šobr hledal chybu všude jinde než v sobě.
•• Středa ••
Jaká horečka vystřídá tu nákupní? Tohle je absurdní vtip sám o sobě. Zatímco se
ruší akce, kde si pár lidí na čerstvém vzduchu vleze do studené vody, zatímco ostatní
je v uctivé vzdálenosti sledují, tak v uzavřených obchodních centrech se den před
Štědrým dnem hromadně proměřovalo minimálně pět milionů Čechů současně.
Ještě, že ta opatření proti šíření epidemie máme...
•• Čtvrtek ••
Ježíšek a pes. Jako malý jsem chtěl na Štědrý den dostat psa, ale stejně jsem vždycky
dostal jenom kapra. Dosti netradiční přání mrtvého psa se letos na Vánoce objevilo
u celé řady obyvatel ČR. Bylo to v souvislosti s nesouhlasem s protiepidemickými
opatřeními a systémem PES. Žádná vláda ani nikdo jiný nám však nemůže zakázat,
abychom si užili klidné Vánoce v rodinném kruhu.
•• Pátek ••
Kolik stupňů má epidemie? Od Božího hodu vánočního vstoupila ČR oficiálně do
5. stupně, který s sebou přináší nejtvrdší opatření v boji proti šíření koronaviru. Proč jen
pět? Není to málo? Proč v rámci skutečně efektivního boje proti šíření nákazy nezavést
rovnou i stupeň 6 charakterizovaný povelem „zastřel svého souseda“ či dokonce stupeň7,vněmžbyodpadalapovinnostpřemýšletotom,kdojeakdonenívášsoused…
•• Sobota ••
Covid koleda. „Koleda, koleda Štěpáne, co to neseš ve džbáně. Nesu, nesu vakcínu, na covid i na rýmu.“ I tak by mohla znít letošní aktualizovaná verze známé svatoštěpánské koledy.
•• Neděle ••
Očkování proti alkoholu. „Je ztrátou času zkoumat, zda je tato vakcína funkční,
stejně si ji v Rusku nikdo nevezme,“ vtipkovali lidé poté, co ve „Velké zemi“ začali
očkovat proti koronaviru. Bohužel se všichni očkovaní měli 42 dní od první dávky
vyhnout pití alkoholu. Jak tomu bude u nás, kde se s očkováním začalo právě nyní?
Bude se i u nás hledat důvod, proč vakcína nefunguje?

ročními předsevzetími. A Agentura
Hóser byla u toho!
„Já slibuju, že zbourám všechno, co
jsem protizákonně postavila a už
nebudu nikoho udávat,“ vytasila
se překvapivě opoziční zastupitelka za hnutí Nic se v Prostějově nezmění Haňule Šprajclerová. A ani
ostatní se nenechali zahanbit. „Už
nikdy nechci nikomu vyhrožovat,
že si na něj posvítím a že dopadne
špatně,“ pronesl „pirát“ z hnutí Na
křivo! Petráš Kapoun. Kdo nevěří, ať tam běží, že? Ovšem padaly
i další těžko uvěřitelné sliby. „Budu
se snažit být konstruktivní a nový

KRIMI
Ü½NGJ

Takových případů přistižených řidičů
pod vlivem alkoholu je poslední dobou dvanáct do tuctu. Jenže tento byl
přece jen něčím zvláštní. Řidič osobního vozidla Peugeot zastavený hlídkou
ve Vrchoslavicích nadýchal policistům
ve dvě hodiny v noci 0,76 promile alkoholu. Opakovanou zkoušku však
už odmítal provést a navíc se začal
chovat velice podivně.

0,76
Jednačtyřicetiletý muž se vykrucoval
a policejní hlídce tvrdil, že auto neřídil, ale že za volantem seděla jeho
spolujezdkyně. Nechtěl ani podstoupit
odběr krve v nemocnici. Na výmluvy
však strážci zákona nedbali, zabavili
mu řidičský průkaz, zakázali další
jízdu a dotyčného čeká nemalá pokuta u správního orgánu.

Kupte si
PØEDPLATNÉ
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krytý bazén mi už bude ukradený,“
chvástal se další člen opozice z hnutí Na křivo! Alšík Takyášek.
Pozadu se zveřejněním novoročních
předsevzetí však nezůstali ani radní,
kteří v rámci koalice vedou toto město. „Přísahám, že v dalších letech
nechám členy opozice hovořit na zastupitelstvu, jak dlouho budou chtít.
A klidně si nechám nadávat, přestanu hrát fotbal a svůj nový barák ve
Vrahovicích věnuji bezdomovcům,“
pochlapil se prostějovský primátor
Francimór Kopačka.
To jeho první náměstek byl mnohem skromnější. „Přestanu kouřit,

beztak hulím jen proto, že na to
tady nemám nervy,“ špitl Jiří Nikamnepospíchal. Náměstkyně pro
kulturu a životní puch, tedy pardon
ruch, Miládka Bitva u Sokolova
zakončila festival předsevzetí zcela
originálně. „Já nic neslibuju, manžel by mě poslal na kraj,“ pronesla
stydlivě náměstkyně primátora.
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.

OTAKAR BABINEC
se narodil 30. dubna 1973 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného
vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 21. září 2020. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 44 do 45 let, měří mezi 174 až
176 centimetry, má hubenou postavu, hnědé
oči a hnědočerné vlasy.

Rizikové místo. Předminulý
týden v Brněnské ulici prohodil
neznámý výtržník výkladní skříní jednoho z obchodů dlažební
kostku. Během předvánočních
dnů pak na stejné ulici byla další
prodejna vykradena a navíc se zde
zloději vloupali do sklepů domu.
V této části Prostějova se prostě
pořád děje něco nekalého...
.
ZACHYTILI JSME

55 000

Pracovníci prostějovského
magistrátu vybrali mezi sebou
celkem pětapadesát tisíc korun,
které nyní poputují na podporu
sociálních zařízení v regionu.
ZAUJAL NÁS...

KRISTIÁN KOUCKÝ

/COKPMCCUGUVąKéMC

(QVQ0GOQEPKEG2TQUV÷LQX

Seznam jeho zdravotních problémů vydá na pořádné sousto
písmenek a slov i intenzivní celodenní péči, přesto si společně s maminkou a starší sestrou Veronikou
dokáže celá rodina život užívat.
Čtěte na straně 19
ZASLECHLI JSME…

„NECHAT
ZMIZET
COVID-19
NEUMÍM...“
Kouzelník Tomasiano z Vrbátek
objel se svými čáry už celou Evropu, nyní však stejně jako další
umělci pauzíruje.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

4/0 °C
Bohumila

¶WHUÙ

4/-1 °C

Støeda

3/0 °C

Ètvrtek

4/2 °C

Pátek

5/3 °C

Judita
David

DAGMAR OTRUBOVÁ
se narodila 3. listopadu 1977 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 30. května 2020. Její zdánlivé
stáří je v rozmezí od 42 do 45 let, měří mezi
160 až 170 centimetry, má střední postavu
a hnědé rovné vlasy.

Silvestr
Nový rok

Sobota

4/0 °C

Nedìle

4/0 °C

Karna

Radmila
Zdroj: meteocentrum.cz
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Konec roku je pro většinu z nás časem
bilancování. Platí to i o samosprávě.
Přestože na detailnější hodnocení je
ještě čas, zkusím letošní rok shrnout
v několika větách. Statutárnímu městu Prostějovu se podařilo uspět v řadě
prestižních soutěží. Magistrát je celostátním vítězem akce Přívětivý úřad,
opakovaně jsme uspěli také ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys.
Společně s dalšími partnery pokračujeme v budování severního obchvatu, připravili jsme rekonstrukci Vrahovické
a Wolkerovy ulice, které budeme opravovat společně s Olomouckým krajem.
Udělali jsme další kroky pro obnovu
kulturního a společenského centra,
která začne buď příští rok, nebo v roce
2022. Město se samozřejmě muselo vypořádat s epidemií, která omezuje celý
svět. Myslím, že Prostějov a jeho obyvatelé situaci zvládli velmi dobře. Rád
bych za to znovu poděkoval a popřál
všem občanům do nového roku především pevné zdraví a štěstí.

František JURA,RTKO¾VQT
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zpravodajství
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BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE

klikni na
www.vecernikpv.cz
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PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC

PLUMLOV Kdepak, tyto skalní vyznavače otužování nemohl odradit ani vytrvalý déšť, nepříjemný vítr, a dokonce ani
„nějaký“ koronavirus! Přestože letos oddíl Dálkového a zimního plavání Haná Prostějov tradiční Vánoční koupel kvůli
hrozbě nákazy covid-19 nijak neorganizoval, sešlo se ve čtvrtek na Štědrý den v pravé poledne u výpusti plumlovské
přehrady na tři desítky skalních otužilců. Nikdo z nich si nechtěl nechat ujít tradici. A tak úderem poledne naskákali do
chladné vody všichni, kteří pohodlí vánočního domova vyměnili za pořádnou slotu...

CELOU REPORTÁŽ SI MŮŽETE PŘEČÍST NA STRANĚ 19

Na Silvestra ven? =$320(Ĉ7( GHOtyKHDyL>yE>MHLy;N=>yOYM:My
Zákaz vycházení,
policie bude hlídat

PROSTĚJOV Od neděle
27. prosince jsou v platnosti
opět tvrdší vládní opatření
v souvislosti s nebezpečím
nákazy nemocí covid-19.
Když pomineme opětovné
uzavření obchodů a služeb,

to nejrazantnější, co se týká
omezení pohybu osob, je
noční zákaz vycházení. A to
již od jedenadvacáté hodiny. A jak na dotaz Večerníku
připomíná šéf prostějovských strážníků Jan Nagy,

Silvestrovské vtipy
9HYHOLNpNXUiæLY\SDGQRXQD6LOYHVWUDSRSĪOQRFL
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policie bude dodržování
tohoto nařízení velice přísně hlídat hlavně během Silvestra.
Na oslavy příchodu nového
roku venku v ulicích tedy
zapomeňte! V případě, že
vás policisté po deváté hodině večerní přistihnou venku, vás čeká přinejmenším
mastná pokuta. „Kontroly
vládních nařízení budou probíhat samozřejmě i během
silvestrovského večera a noci.
Naše hlídková služba bude
výrazně posílena a součinnost plánujeme také s Policií
ČR. Největší důraz bude
kladen na kontrolu centra

Prostějova, hlídky ale budou
ve střehu po celém městě.
Žádnou toleranci k lidem,
kteří budou venku a chtít
slavit, mít nebudeme! Vládní
nařízení jsou zde od toho, aby
se dodržovala,“ sdělil Večerníku velice razantně Jan Nagy,
ředitel Městské policie v Prostějově. „Věřím ale, že občané
budou natolik disciplinovaní,
že letošního Silvestra oslaví
doma. Mějme na paměti, že
koronavirus je třeba co nejdříve porazit. To je teď nejdůležitější. Mnohem důležitější
než někde na ulici odšpuntovat šampaňské,“ vzkazuje
Nagy.
(mik)
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PROSTĚJOV Letošní Silvestr v ulicích zřejmě příliš bujarý nebude. O posledním dnu
v roce totiž již bude platit zákaz vycházení
od devíti hodin večer, sejít se budou moci
pouze dva lidé, kteří nebudou z jedné domácnosti. To však některé z Prostějovanů od
silvestrovského veselí nemůže odradit...
„S manželkou na toho dohodnutého Silvestra
půjdeme! A to i přes zákaz vycházení. Chystám
se totiž navázat na závěr jednoho podařeného

večírku a vyrazit do kanálu,“ vzkazuje známý
recesista David Píchal, který dle vlastních slov
už zažil situace, kdy prostě „musel chodit kanálama“.
Jen díky tomu mohl popsat svoji vlastní zkušenost. „V Prostějově jsou stropy v kanálech nízké, člověk zde musí jít skoro v předklonu. Proto
prosím všechny, kteří se inspirují, aby chodili
pouze v rouškách,“ uzavřel s úsměvem Píchal.
(mls)
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PROSTĚJOV Co krásnějšího si na
Ježíška přát než miminko? Manželům
Kláře a Romanu Ježkovým z Brodku
u Prostějova se to vyplnilo do puntíku!
Na Štědrý den ráno se jim v prostějovské porodnici narodil malý Tomášek. Šlo
o jediné dítě narozené v nemocnici
během 24. prosince.
(mik)

pohled zpátky
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PROSTĚJOVSKO Pátý ročník ankety 7 divů Olomouckého kraje byl vyhlášen na konci loňského roku.
Lidé mohli hlasovat pro některou z celkem 15 památek.
Organizátoři je tentokrát hledali výhradně mezi hrady
a zříceninami. A nominován byl i odvěký symbol Otaslavic, kterým jsou zbytky středověkého hradu známé jako
hladomorna. S odstupem času Večerník zajímalo, jak vše
skončilo. Po přehlídce se totiž doslova slehla zem...

První dva ročníky ankety 7 divů Olomouckého kraje proběhly v letech 2011 a 2012. Její vznik inicioval tehdejší krajský hejtman Martin Tesařík. Další vedení Olomouckého
kraje vzešlé z voleb před osmi roky už v pořádání nepokračovalo a následně se vzdalo i internetových domén, na kterých anketa probíhala. A tak například na původním webu
už soukromá firma prodávala zahradní domky.
Ankety se po dvouleté přestávce chopil původní tým pořadatelů, který vše pořádal na vlastní náklady, přičemž hlasovalo se prostřednictvím nových stránek www.7divukraje.
cz. Úspěch slavily i dvě regionální pozoruhodnosti. Na
čtvrtém místě se umístila rekordně velká tesařská sekera
z Konice a o pozici níže pak skončil Národní dům v Prostějově. Čtvrtý ročník proběhl v roce 2016 a tentokrát uspěl
plumlovský zámek. Následně přišla další pauza, k novému
vyhlášení došlo až na konci letopočtu 2019. Avšak v historickém součtu pátý ročník vyzněl naprosto do ztracena…
Přitom právě v něm byla vedle hradů Bouzov, Šternberk
či Helfštýn nominovaná také jediná známější zřícenina na
Prostějovsku, kterou je takzvaná hladomorna v Otaslavicích. Prostřednictvím úspěchu v anketě se přitom hladomorna mohla stát známější i pro obyvatele jiných koutů
kraje než jen pro ty, kteří mají s „Metlemi“ co do činění.
Jenže nestalo se tak.
Výsledky posledního kola ankety včetně vítěze totiž nikdy nebyly nikde zveřejněny. Rovněž tradiční internetové
stránky www.7divukraje.cz, které obsahovaly medailonky zajímavých míst v kraji, jsou již aktuálně nedostupné.
„Vítěze loňského ročníku jsem letos kvůli covidu nemohl
vyhlásit a další ročník jsem nedělal,“ objasnil producent
ankety Ivo Heger.
A tak doposud posledním králem této přehlídky se tak stala
Tančíra v Račím údolí u Javorníku. Spolu s ní byl ve stejném roce opět nominován i Národní dům v Prostějově,
jenž skončil nakonec sedmý. „Asi něco podnikneme
(mls, pk)
zase příští rok,“ přislíbil Heger.
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PROSTĚJOV Nedostatečná kapacita parkovišť, to je v současnosti
jeden z největších dopravních problémů Prostějova. A na sídlištích
obzvláště. Většinou se magistrát
snaží v nejrůznějších lokalitách
parkovací plochy rozšiřovat, kde
to jen jde. Ovšem na sídlišti Hloučela se to vůbec nedaří, by právě
naopak. Po nedávné rekonstrukci
chodníků v ulici Václava Špály míst
vhodných k parkování podle zdejších obyvatel ještě ubylo.

„Bydlím zde už dvacet let a od té
doby stále ubývají parkovací místa! Je zde krizová situace a po rekonstrukci chodníku ubyla další místa
na parkování. Vůbec toto nechápu,
a nevím, co bude dál. Je to neutěšená
situace, která se už řešila, ale je to čím
dál horší. V jiných lokalitách města
jsou vybudována parkování a tady
stále ubývají,“ konstatuje ve své stížnosti magistrátu Ivana Hejčíková
z Prostějova.
>>> dokončení na straně 11

z prostějovské Služby kriminální policie a vyšetřování. Na konci roku pak
definitivně spadla klec, pitva potvrdila,
že bezdomovkyně zemřela na následky brutálního zbití od pětačtyřicetiletého muže. Ten pak během letošního
roku stanul několikrát před soudem.
Konečnou instancí byl pro něj minulý
týden Vrchní soud v Olomouci. „Pětačtyřicetiletý muž, který loni v Prostějově ubil svoji známou, stráví ve vězení
14,5 roku. Vrchní soud v Olomouci
útočníkovi zvýšil o půl roku původní
trest. Obžalovaný připustil, že ženu,
která měla problémy s alkoholem,
zranil. Podíl na její smrti ale odmítal.
Jaroslav Vymlátil ženu pod hrozbou
násilí nutil také žebrat a získané peníze

mu musela odevzdávat. Soud jej proto
potrestal také za vydírání a výtržnictví.
Rozhodnutí Vrchního soudu je pravomocné a odsouzený se proti trestu už
nemůže odvolat. Odpyká si jej v nejpřísnější věznici se zvýšenou ostrahou,“ řekl mluvčí Vrchního soudu Petr
Angyalossy. Trest, který minulý týden
bezdomovci Vrchní soud uložil, je souhrnný. Nově je do něj započítán i dřívější úvěrový podvod, za který muže
potrestal prostějovský okresní soud.
Kromě vězení bezdomovce čeká i pobyt v léčebně, který mu uložil už Krajský soud v Brně. „Podle názoru znalců
je jeho pobyt na svobodě s ohledem na
užívání alkoholu nebezpečný,“ dodal
Petr Angyalossy.

Silvestrovské vtipy
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Našli ji ležet bezvládnou v parčíku na Husově náměstí. Patřila do
komunity prostějovských bezdomovců a nikdo jí neřekl jinak než
Vladěna nebo Vlaďka. Osudný
den, 13. září 2009, však byla znovu bita. Svým známým, který ji
násilím nutil žebrat i krást a nosit
mu takto získané peníze či jídlo.
Záchranka naložila pětačtyřicetiletou ženu s mnohačetnými podlitinami a frakturami končetin.
V sanitce při převozu do nemocnice však zemřela.
Policie krátce nato zadržela muže,
kterého podezírala, že má na smrti nebohé ženy podíl. Jaroslava Vymlátila
minulý týden Vrchní soud v Olomouci

definitivně poslal na čtrnáct a půl roku
do vězení. Večerník vloni na konci léta
o této tragédii informoval jako první. Už
tehdy jsme disponovali informacemi, že
ženinu smrt má na svědomí jiná osoba.
V domněnkách nás utvrdil i přítel zemřelé ženy. Martin Janeček, který se
v tu dobu vrátil z výkonu trestu, nás
upozornil na podivné okolnosti celého
smutného případu. A policie postupně případ rozplétala. Zatkla Jaroslava
Vymlátila, ovšem usvědčit ho z týrání
ženy bylo složité. „Zatím nemáme
příčinnou souvislost mezi její smrtí
a četnými zraněními, která byla na
jejím těle viditelná. Musíme stále čekat na výsledky pitvy,“ řekl Večerníku
v polovině října roku 2009 Leo Haluza

jak šel čas Prostějovem ...

Uprkova ulice
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Tento tragický případ se stal ukázkou toho, jak funguje bezdomovecká
komunita v Prostějově. A co si budeme povídat, někteří lidé bez střechy
nad hlavou jsou ohroženou skupinou i dnes. Není to tak dávno, co za
podezřelých okolností před místním
nádražím umrzl bezdomovec, jehož
někdo neznámý vysvlékl do naha
a na mrazu ho ponechal svému
osudu. Dodnes není tento případ
objasněn. A tak případ ubité bezdomovkyně z roku 2009 a následného
trestu pro jejího vraha o rok později
měl být mementem pro ostatní. Možná by i byl, ale v komunitě lidí bez domova žijících na ulici vyhrávají jen ti
nejsilnější...
(mik)
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Příště: Bulharská ulice
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Spolykala prášky

Byly čtyři hodiny ráno úterý 22.
prosince, když hlídka Městské policie Prostějov vyjížděla na náměstí
T. G. Masaryka prověřit telefonické oznámení o ženě, která měla
údajně spolykat větší množství
léků. Na uvedeném místě strážníci zkontaktovali oznamovatele
i dotyčnou ženu, která oznámení
potvrdila. O jaké léky se jednalo,
nevěděla. Dále uvedla, že je po
chvíli vyzvracela. Z důvodu vytíženosti sanitek strážníci pětatřicetiletou ženu převezli na urgentní
příjem do nemocnice na vyšetření.
Zde byla předána zdravotnímu
personálu a dnes by již měla být
v pořádku.
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Chtěla odvézt
do Blanska
Předminulou sobotu 19. prosince
v dopoledních hodinách se na linku 156 obrátil prodejce provozovny v okrajové části města s tím, že
do prodejny přišla žena, která požaduje přivolání taxislužby. Muži
se taxík sehnat nepodařilo, avšak
dotyčná z místa odmítala odejít.
Proto byli na pomoc přivoláni
strážníci. Hlídka na místě v dotyčné zjistila jednadvacetiletou
slečnu. I přes to, že u sebe neměla
žádné peníze, domáhala se odvozu. Dokonce chtěla i po hlídce,
aby ji do Blanska odvezla. Strážníci ženu poučili o tom, že si odvoz
musí zajistit sama a z prodejny ji
vykázali. Dotyčná výzvy uposlechla a odešla.

Dvě ženy si nevšímaly svých tašek zavěšených na vozících...

PROSTĚJOV Policisté v Prostějově registrovali krádeže v supermarketech i těsně před Vánoci. Mezi
oběti zlodějů patří i dvě ženy, které
v důsledku vlastní neopatrnosti
daly pachatelům příležitost. Nechaly totiž kabelky s penězi a dalšími
cennostmi bez povšimnutí zavěšené na nákupních vozících i ve chvíli,
kdy si vybíraly zboží. Chmatáci pak
měli naprosto jednoduchou práci.
A okradené tak měly rázem notně
pokažené vánoční svátky.

Petardy jen
na Silvestra!
V předvánočním období se v Prostějově množily případy, kdy se
lidé prostřednictvím linky 156
obraceli na strážníky a oznamovali
odpalování petard v ulicích města
Prostějova. Přestože na některých
veřejných prostranstvích na území
města Prostějova platí vyhláška,
kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky a lampionů
štěstí, setkávali se strážníci s touto situací takřka denně. Městská
policie upozorňuje občany, že
tato činnost je povolena pouze na
silvestrovské oslavy 31. prosince
od 14.00 do 03.00 hodin 1. ledna
následujícího roku.

0CVTGUVWJQFPQWPGQRCVTPQUVFQRNCVKN[RąGF8¾PQEKFX÷åGP[MVGTÚO\NQF÷LKXUWRGTOCT
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Prostřednictvím jedné z nich vybral
pachatel ještě ten samý den částku
sedm tisíc korun,“ prozradila Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje. „Tento případ šetříme pro trestné
činy krádeže a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku s až osmiletou trestní sazbou,“ konstatovala.

Ve stejný den v odpoledních hodinách se obětí krádeže stala i žena
středního věku, tentokrát v obchodním domě v ulici Anenská v Prostějově. „Shodný modus operandi
použil pachatel i v tomto případě.
Z tašky ve vozíku vzal mobilní telefon, klíče a peněženku s osobními
doklady a platebními kartami. Škoda, která majitelce ukradených věcí

vznikla, nebyla prozatím vyčíslena.
Tento případ šetříme pro trestný čin
neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku.
Pokud se podaří vypátrat pachatele,
i v tomto případě mu v nouzovém
stavu vyhlášeném vládou hrozí
zvýšená trestní sazba v podobě až
osmiletého vězení,“ sdělila policejní
mluvčí Miluše Zajícová.

(M<?@IJPà<=<EFPQUO@FG@CJ?DGKJKMJ?<Q<à>@
PROSTĚJOV Zloději v supermarketech se po odhalení svých
činů chovají všelijak. Ovšem
chlápek, který v prodejně minulé
úterý schoval do kapsy čabajku za
padesát korun, a chytila ho u toho
ostraha, nasadil všemu korunu.
Uzeninu totiž vztekle hodil po zaměstnankyni prodejny, vzápětí se
dobýval uzamčenými dveřmi ven.

Kradla i čtyřiaosmdesátiletá seniorka
I v předvánočním období během
jednoho dne řešili strážníci dvě
krádeže, které se udály v prostějovských supermarketech. V prvním případě v úterý 22. prosince
figurovala devětadvacetiletá žena.
Ta si na prodejně vkládala zboží
místo do košíku rovnou do tašky
a následně prošla pokladní zónou,
ale za nákup samozřejmě nezaplatila. Způsobená škoda byla vyčíslena na 469 korun. Druhý incident
měla na svědomí čtyřiaosmdesátiletá žena. Po vstupu do prodejny
si vložila do tašky láhev s lihovinou
a rovnou si to namířila z obchodu
ven. Hodnota odcizeného alkoholu byla v tomto případě 90 korun.
Oba případy byly nahlášeny správnímu orgánu.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Michal KADLEC
Vyšší počet zákazníků v marketech
v předsvátečních dnech lákal osoby,
které si na své živobytí nevydělávají
zrovna nejlepším způsobem a k penězům se snaží dostat co nejjednodušší
cestou. To je i případ z prostějovského marketu v ulici Janáčkova, který se
stal v úterý 22. prosince dopoledne.
„Žena v seniorském věku nebyla nijak
zvlášť opatrná na svoji tašku, kterou
měla zavěšenou na nákupním vozíku.
Během chvilkové nepozornosti přišla
o peněženku a s ní i o celý její obsah, což byla dvoutisícová hotovost,
osobní doklady a dvě platební karty.

„V úterý dvaadvacátého prosince si
čtyřiatřicetiletý muž v jedné z prostějovských prodejen vzal z regálu
čabajku, kterou se pokusil uschovat
v kapse od bundy. Jeho podezřelé
chování neuniklo pracovnici obchodního domu. Po projití pokladní
zónou bez zaplacení byl zlodějíček
osloven a upozorněn, aby zaplatil
za zboží, které si vložil do kapsy. Na

oslovení reagoval pachatel podrážděně a odcizenou klobásku hodil po
zaměstnankyni a z místa chtěl utéct,“
informovala Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
Pracovník ostrahy ovšem včas zareagoval uzamčením vstupních dveří
prodejny. „Pachatel se snažil nejprve
násilím uzamčené dveře otevřít, když
neuspěl, začal do dveří kopat. Přivo-

laná hlídka dotyčného předvedla na
Policii ČR ke zjištění totožnosti. Na
dveřích nebylo zjištěno žádné poškození. Jediná škoda vznikla na uzenině,
a ta byla vyčíslena na padeást korun.
Krádež byla oznámena a předána
k projednání příslušnému správnímu
orgánu pro podezření z přestupku
proti majetku,“ poznamenala mluvčí
prostějovských strážníků.
(mik)
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Michal Šobr se popropuštění
01"'+í0"+"-,2ß&) vrátil zpět ke své milé.

PROSTĚJOV Lebka, srdce a nápis„Love kills slowly“ čili„Láska zabíjí pomalu“. Mikinu, které vévodil obří potisk právě s tímto motivem, si zvolil Michal Šobr pro poslední hlavní líčení roku 2020,
které se konalo minulé úterý u Okresního soudu v Prostějově.
V něm byl sedmatřicetiletý muž obžalován z toho, že letos v květnu povalil svoji partnerku na zem, obkročmo ji zasedl, opakovaně
ji uhodil pěstí do hlavy a následně jí mlátil hlavou o zem a škubal
vlasy... Kolik si za to odsedí? Večerník tento případ sleduje dlouhodobě a ani 22. prosince jsme v soudní síni nechyběli.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Agresor způsobil ubohé ženě zranění,
s nímž byla hospitalizována v nemocnici. Následně se k jejím předchozím
psychickým problémům měla přidat
posttraumatická porucha spočívající
v přetrvávajících pocitech strachu,
viny a úzkosti... Samotná poškozená
další újmu spatřovala v tom, že po
opakovaných excesech a stížnostech
sousedů musela opustit byt v paneláku
v Italské ulici, kde do té doby se svými
třemi dětmi žila.

Policisté sem však vyjížděli mnohem
častěji. Michal Šobr byl za obtěžování své přítelkyně postupně odsouzen
k veřejně prospěšným pracím, podmínce a teprve po letech vášnivých hádek přišel nepodmíněný trest. Opakovaně totiž porušoval soudně nařízený
zákaz styku s paní Tatianou, na každém
kroku ji pronásledoval, neustále zvonil
u jejího bytu, nadával jí a tropil žárlivé
scény. On sám si však nikdy očividně nebyl schopný připustit, že by
dělal cokoliv špatného. Vše ospravedlňoval jediným: svojí nehynoucí
láskou k vysněné ženě... Kromě této
„lásky“ však zásadní roli v konfliktech
těchto dvou lidí nepochybně hrála
oboustranná záliba v alkoholu.

Z basy rovnou do pasti

Italská domácnost v Italské ulici Ani vězení však oba partnery očividV žádném případě se nejednalo o ojedinělý konflikt obou partnerů. Než vše
dospělo až k soudu, tak jen přestupková komise řešila tuto „italskou domácnost“ v Italské ulici dvaatřicetkrát!

Toužil po televizi,
vzal si ji

ně nepoučilo. Michal Šobr z něj byl
pro dobré chování propuštěn již letos
1. dubna. Ve stejný den se nastěhoval
ke své „lásce“. Proč tak učinil a jak je
možné, že žena, kterou opakovaně
pronásledoval, jej vzala zpět do bytu?

Pak ji brutálně zmlátil

➢ z titulní strany

V dosud přesně nezjištěné době
přes noc z neděle 20. na pondělí
21. prosince se dosud nezjištěný pachatel vloupal do prodejny
v Brněnské ulici. Po násilném
vniknutí do prodejny z ní pachatel odcizil pokladní obrazovku
s přídavnou pamětí. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 7 600 korun.
Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření ze
zločinu krádeže. Za ten pachateli
v případě dopadení a prokázání
viny hrozí trest odnětí svobody
na dva roky až osm let.

Bral kola i slivovici
V dosud přesně nezjištěné době
přes noc z neděle 20. na pondělí 21. prosince vnikl dosud nezjištěný pachatel nezjištěným
způsobem do sklepních prostor
bytového domu v Sušilově ulici.
S použitím násilí pak pachatel
vnikl do dvou sklepních kójí, ze
kterých odcizil šest lahví slivovice
a bílo-černé pánské krosové jízdní
kolo typu Merida Crossway 100D.
Výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na více
než 7 000 korun. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu porušování
domovní svobody a ze zločinu
krádeže. Za ty pachateli v případě
dopadení a prokázání viny hrozí
trest odnětí svobody na dvě roky
až osm let.

Z garáže kradl i víno
Přes noc z neděle 20. na pondělí
21. prosince se dosud nezjištěný
pachatel vloupal do garáže v Brněnské ulici. Po překonání zámku pachatel z garáže odcizil nabíječku autobaterií, pět lahví vína
a pět lahví svařeného vína. Majitel způsobenou škodu vyčíslil na
3 250 korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu porušování
domovní svobody a ze zločinu
krádeže. Za ty pachateli v případě
dopadení a prokázání viny hrozí
trest odnětí svobody na dvě roky
až osm let.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

To ani jeden z nich nedokázal u soudu rozumně vysvětlit. „Když jsem
byl ve vězení, tak jsme si pravidelně
dopisovali a těšili se na sebe. Vrátil
jsem se k ní na její žádost. Byl jsem
stále těžce zamilovaný. Naše soužití
bylo ze začátku pěkné,“ zavzpomínal
Michal Šobr.
Každému přitom muselo být jasné, že
problémy na sebe nenechají dlouho
čekat. A stalo se.
„Začala mi vyčítat, že mě nebude živit.
Já si však hned našel práci. Když jsem
se pak jednou ze zaměstnání vrátil
o něco později, křičela na mě, kde jsem
se zas ‚kurvil‘, a hodila po mně těžkou
pikslu s bonbóny, kterou jsem koupil
dětem. Nato jsem se po ní ohnal a ona
upadla. Pak jsem opustil byt a několik dní žil na lavičce u Hloučely...,“
popsal událost, pro kterou stanul před
soudem samotný Michal Šobr.

Vše viděly děti
Šobrovu řádění byly přítomné hned tři
děti, které s oběma partnery v bytě bydlely. „Jedno z nich mělo telefon a chtělo
zavolat policii. Já mu jej vzal a vyhodil
z okna ven na ulici,“ připustil Šobr teprve po dotazech soudce Petra Vrtěla.
Na další otázky již nebyl schopný
kloudně odpovědět, svoji verzi konfliktu neustále měnil a do své výpovědi se
zamotával. Přitom soud měl kromě svědectví poškozené, která byla s očividnými zraněními hospitalizována v nemocnici, k dispozici také výpovědi všech tří
dětí, které vše nestranně popsaly.
Rozsudek v této věci na konci roku
nepadl, obhajoba totiž trvala na výslechu soudní znalkyně. Z tohoto
důvodu bylo hlavní líčení odročeno
na 16. března příštího roku.

Silvestrovské vtipy
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Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje v závěru každého roku tradičně informuje o úsměvných případech, které tu
a tam strážci zákona řeší. Jak ovšem pro Večerník uvedl tiskový
mluvčí Libor Hejtman, letos si policisté zrovna moc srandy neužili... Přes množství daleko vážnějších okamžiků, zejména v souvislosti s nákazou covid-19, se ale přece jen veselejší události
objevily. A některé z nich jsou opravdu velice originální, že by
je ani tvůrci Četnických humoresek nezdokumentovali lépe...

Silvestrovské vtipy
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NRWøVHVFKRYDOR
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Na tísňovou linku policie se obrátila mladá žena s tím, že na parkovišti
před obchodním domem je z pod
kapoty jednoho z aut slyšet kočičí
pláč, nešťastné a srdcervoucí mňoukání. V danou chvíli nebyl nikdo poblíž a slečna se bála o život kočičky.
Hlídka byla na místě za pár minut
a podařilo se jí kontaktovat majitele
vozu. V motorovém prostoru bylo
na těžko dostupném místě zaklíněné
kotě. Nikdo neměl tušení, jak se tam
mohlo dostat. Policistům se ho nakonec podařilo vyprostit. Vyplašené
kotě se okamžitě po vysvobození
chtělo ukrýt do bezpečí. Víte, kam se
schovalo? Do motorového prostoru vedle stojícího policejního auta.
A vyprošťování začalo nanovo!

3HVEH]MË]GHQN\
Rozhořčený vlakvedoucí operátorovi na lince 158 sdělil, že na jedné ze
zastávek jim do vlaku nastoupil pes.
Že byl bez náhubku a bez páníčka,
mu až tak nevadilo, jenže on neměl
ani jízdenku. Policisté tedy kontaktovali pracovníka místního obecního
úřadu, který měl zajistit odchyt chlupatého černého pasažéra. Když tuto
informaci předávali oznamovateli,
řekl jim, že pes už z vlaku vystoupil
a šel čekat na zpáteční vlak. Jestli se ho
dočkal, anebo skončil v útulku, už se
strážcům zákona zjistit nepodařilo.

0øOVWUDFK]NRURQDYLUX
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Pokašlávající starší pán ve vlaku vyděsil spolucestující. Zalarmovány
byly všechny složky IZS. Muž podle
oznamovatele jevil známky horečky, pokašlával, nedokázal odpovědět, jak dlouho v takovém stavu je,
prostě nekomunikoval. V jedné ze
železničních stanic si jej převzala do
péče zdravotnická záchranná služba.
Lékařské vyšetření ukázalo, že obavy
z infekce koronavirem byly zbytečné. Během jízdy senior jedl rohlík,
který mu zaskočil. A protože byl hluchý, nereagoval ani na dotazy spolucestujících. Po malém a nečekaném
zdržení mohl tedy v klidu pokračovat dál vlakem. Příště snad už bude
jíst pomaleji.

Na linku 158 zavolal anonym, že mu
před domem stojí polský kamion
a on žádá Policii ČR, aby ho ihned
z místa vykázala. Argumentoval
nařízením vlády, podle něhož prý
všechny zahraniční kamiony mají
ihned opustit Českou republiku.
Důvod jeho volání? Obával se koronaviru. Operátor mu vysvětlil, že
k vykázání kamionu není žádný zákonný důvod.

20122122016

Veselého
silvestra
přeje

Pondělí 28. prosince 2020
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őHåLOLWDNpNDQDGVNpçHUWtN\
Služba strážníka Městské policie Prostějov je velice pestrá.
Ochránci veřejného pořádku neřeší jen přestupky spojené
s vandalismem, rušením nočního klidu, rvačkami a nerozdávají jen „botičky“. Docela často a rádi se také zasmějí, protože
k jejich práci patří i případy, které jsou velice zábavné. Několik
opravdových perliček poslala do redakce Večerníku tisková
mluvčí Tereza Greplová.

%DENDEH]
VSRGQËKRSU¿GOD

.VPUWLY\GøxHQÇVHVWĆLêN\
Zdravotní sestřičky v noci polekala
silueta postavy běžící po chodbě nemocnice. Zavolaly proto na linku 158,
operátorovi však nedokázaly nic říci.
Nevěděly vůbec nic k popisu osoby,
kam běžela, ani o koho by se mohlo
jednat. Na místo byla vyslána hlídka
i se psovodem. Vysvětlení bylo prosté. Po chodbách pobíhala pacientka,
kterou ten den přijali k hospitalizaci
s psychickými problémy.

www.vecernikpv.cz

Přijato bylo anonymní telefonické
oznámení o postarší ženě, která se
odhaluje na hřbitově u rozptylové
loučky. K prověření oznámení byla
vyslána hlídka. Strážníci zkontaktovali na lavičce osmasedmdesátiletou ženu. Ta měla šaty vykasané po
břicho a byla bez spodního prádla.
Hlídce byla žena dobře známa, jelikož se takového chování dopouští
opakovaně a vždy si vybírá místo
u rozptylové loučky na hřbitově.
Výzvy k zahalení se a zanechání
protiprávního jednání seniorka
uposlechla. Uvedla, že v tom, že se
opaluje, nevidí nic, co by mohlo někoho pohoršovat. Svým jednáním
však žena v ostatních návštěvnících
hřbitova vzbuzovala veřejné pohoršení, čímž se dopustila přestupkového jednání.

2PRWDQÛSURGOXæRYDêNRX
Lidé jsou schopni čehokoliv. V jeden
lednový podvečer nahlásila nejmenovaná žena, že na náměstí Spojenců
se pohybuje muž zabalený do deky
a omotaný prodlužovačkou. Vyslaná
hlídka na místě toto oznámení potvr+ROXE]DFKU¿QøQ
dila. Strážníci zkontaktovali šestačtyřicetiletého muže. Ten ke svému poOHNOVHVWU¿æQËND
divnému jednání uvedl, že společně
s přítelkyní natáčí videopříspěvek na Přijato bylo oznámení o zaklíněsociální sítě. V jejich počínání nebylo ném holubovi hřivnáčovi v koruně
stromu ve výšce pěti metrů nad
zjištěno žádné protiprávní jednání.
zemí. Na místo byla vyslána hlídka. Strážník vyšplhal do koruny
stromu. V jeho blízkosti se zaklíněnému holubovi podařilo z místa
vyprostit a odletět.

+¿GND
YêHN¿UQøXOÇNDĆH

V době vyhlášeného nouzového
stavu se na linku 156 obrátil muž
s tím, že byl uražen a slovně napadán
jiným chlapíkem v čekárně u lékaře.
Strážníci na místě zjistili, že pánové
se mezi sebou dohadovali z důvodu
nedodržování zasedacího pořádku v čekárně. Osmnáctiletý mladík
upozornil dvaapadesátiletého muže
na pravidlo dodržení dvoumetrové$VLSĆLOHWøO]DSODWLWGDQø ho rozestupu, což starší muž opomenul. Celou situaci si na místě navzáS netradiční žádostí o pomoc volal jem vysvětlili.
na městskou policii zaměstnanec
Finančního úřadu. Do jedné z kanceláří vlétl netopýr. Vyslaná hlídka
na místě netopýra odchytla a předala ho do péče ochráncům přírody. Vše dobře dopadlo, netopýr
přežil návštěvu berňáku bez úhony.

'FHUDQDS¿OLODW¿WX
Na linku 156 se obrátil devětapadesátiletý muž se žádostí o pomoc při
odchytu velkého, pravděpodobně
exotického pavouka, kterého má
v bytě. Na místo byla vyslána hlídka
s odchytovými pomůckami. Strážníci zjistili, že se jedná pouze o atrapu,
kterou v bytě umístila dcera oznamovatele. Z jakého důvodu si dcera
z otce vystřelila, se strážníkům zjistit
nepodařilo.

+ODYDMHGQDGøUDY¿
Nejmenovaná žena si postěžovala, že
si nemůže vzpomenout, kde zaparkovala své vozidlo. Strážníci dvaatřicetiletou ženu naložili do služebního
vozidla a po prohledání přilehlých
uliček byl ženin automobil nalezen.
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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2QVąGDWLG\MWwGPÆJQOCLKVGNGMVGTÚDWFGQEJQVGP\ÊUM¾XCV
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Dobrodružství začíná teprve tehdy, když se všechno pokazí. Snad právě proto bude letošní rok pro
mnohé nezapomenutelný. A to zejména vlivem
koronaviru a všem těm naprosto nepřehledným
opatřením, která musela vláda učinit, aby ochránila životy naše i našich zdravotníků.
Třeba děti se musely potýkat s tím, že se nemohly setkávat s kamarády, jet na tábor a věnovat se
sportům, které je baví. Celý rok pak mohly stylově zakončit u vánočního stromečku rozbalením
státních dluhopisů i s věnováním od soudružky
ministryně Schillerové…
Říká se, že když se někoho chcete zbavit, tak postačí,
když mu půjčíte peníze. Proč by to nemohlo platit
i pro český stát? Pokud by mi někdo zaručil, že díky
nákupu dluhopisů nějaký čas neuvidím všechny ty

srandovní lidi z naší vlády a zároveň podstatnou část
totálně přefouknutého státního aparátu, pak bych si
snad nějaký ten dluhopis pod stromeček i nadělil.
Jenže kdo mi tohle vše zaručí? Nebude to spíš tak,
že tímto způsobem podpořím něco, s čím zásadně
nesouhlasím? A proč vlastně půjčovat někomu, kdo
se řítí do dluhové pasti a absolutně netuší, z čeho své
závazky splatí? Není to proti zdravému rozumu?
Nicméně tohle určitě není jen o naší vládě. Jsem
naprosto přesvědčen, že ji máme přesně takovou, jakou si zasloužíme. Remcáme, plkáme, ale
když se po nás něco chce, tak jsme pokakaní až
za ušima. Dokonale se to projevilo u přístupu
Čechů k očkování proti covidu.
Přestože se všude žvanilo o tom, jak nás ten koronavirus a opatření proti němu ničí, ve chvíli, kdy

se začalo hovořit o něčem, co nám může dát alespoň jakousi naději na normální život, měli jsme
náhle tisíc a jednu výmluvu, že to není otestované,
že nikdo neví, co to může způsobit, a že pod časovým tlakem se určitě přehlédly nějaké potíže, které se určitě projeví právě u nás, a že po očkování
ochrneme a zblbneme ještě víc než teď.
Nelze se pak ale vůbec divit, že zatímco čtyřiadevadesátiletá (!) britská královna Alžběta se nechala slyšet, že se velmi brzy nechá očkovat mezi
prvními, zbytky našeho pana prezidenta s jistým
časovým odstupem oznámily, že se nerady nechávají píchat, byť jen do prstu, natožpak do ruky či
do žíly. A tak si tady žijeme.
Do nového roku máme jedinou jistotu. Lepší to
jen tak nebude!
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Člověk by nevěřil, jak nám to zase uteklo. Máme tady konec
roku a přiznejme si, že my pamětníci, kteří jsme již něco zažili,
zůstáváme stát v mírném úžasu a v myšlenkách se obracíme
do hlubokého dávnověku, kdy jsme tady měli morové epidemie, španělskou chřipku a podobné „libůstky“.

N

ikdy jsem nevěřil, že nejčastější
slova, která mne budou zajímat,
budou NEGATIVNÍ a POZITIVNÍ
a slovo PES. V posledním případě se
nejedná bohužel o roztomilého mazlíčka, kterého jsem nikdy neměl, ale
o systém v boji proti epidemii. Sledovat
jednotlivé stupně je vážně bojovka a já si
netroufám odhadnout, v jakém zrovna
budeme, až budete číst tento příspěvek.
Zatím se jedná spíše o houpačku, a když
tato slova píšu, už nám zase stoupá vše,
co jde, tedy kromě platů a nálady.
ít totiž v dnešní době pozitivní náladu a zároveň negativní
test na covid-19 je vlastně vzácnost.
Já se tedy zatím tohoto souběhu
držím, a doufám, že to vydrží nejen
mně, ale i těm několika dalším jedincům, které znám. Je pravda, že dokud budeme masírováni masmédii
zleva a zprava o pandemii, tak nám
to na náladě nepřidá. A zachraňovat
to programem pro seniory na ČT3
vážně nejde věčně.

M

M

írně zlepšilo náladu ono rozvolnění od 3. prosince, ovšem
všeho do času, jelikož i naši spoluobčané vše pojali jako brutální nálet na
obchody a provozovny služeb, kde
si doslova skáčou po hlavách... A tak
se domnívám, že covid právě začal
hodovat. Jsme tak nějak kapku nepoučitelný národ a nedáme si říct
a nedáme. Blbneme s nakupováním,
jako kdyby měla být válka. A pak se
divíme a remcáme na sociálních sítích,
jak jsou na nás všichni zlí, jsme schopni
chodit na antirouškové demonstrace
a podobné zhovadilosti. Pohybuji se ve
zdravotnickém prostředí od útlého mládí a nemám důvod teď nevěřit vskutku
otřesným zážitkům všech těch, kteří
pracují v první linii, tedy v nemocnicích
a zdravotnických zařízeních obecně.
Všem těm rebelům, kteří si hoví někde v teploučku a kritizují protiepidemická opatření, bych rád vzkázal,
ať jdou někam. A zdravotníkům říkám díky, velké díky!!! Snad budete

mít v době vánoční alespoň na chvíli čas
si oddechnout a potěšit se s nejbližšími.
ako ředitel zdravotnické školy jsem
také zvědav, co moudrého udělají ti
kompetentní pro maturanty ze „zdravek“, kteří také bojovali v první linii
v rámci povinné služby, měli dvanáctihodinové služby v covidových oblecích
a doslova padali vyčerpáním, zatímco
jejich spolumaturanti z jiných škol se
poflakovali v pohodičce na on-line výuce, možná ani to ne. Já jim zatím mohu
dát jen ředitelskou pochvalu. Ale není to
kapku málo? Takže čekám dobré zprávy z vyšších míst. Pokud se tak ale nestane, bude to „úžasná“ motivace pro další
ročníky, protože ty zjistí, že dobro se
odplácí buď zlem, nebo vlastně ničím.
áme nový rozpočet města
a já jsem rád, že je schválen
tak nějak napříč. Každý si musí uvědomit, že se bude utahovat a šetřit
a nebude jednoduché vyjít, koneckonců podívejme se na „sekeru“ ve
státním rozpočtu. Každý by chtěl
něco, ale pečení holubi a modré
z nebe prostě příští rok fakt nepřijdou, takže se na to připravme.
A začněme hlavně šetřit doma, pokryjme si mandatorní výdaje a buďme trochu finančně gramotní, jinak

J
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to opravdu nepůjde. Zvykejme si na
chudá léta.
Končím dnešní psaní a pokusím se
být maličko optimista. Přeji tedy
všem šťastný nový rok 2021. Na konci má jedničku, třeba bude za jedna.
Věřme, že se na jedničku dostane i systém PES a naše nálada i covidové testy všech budou také za jedna.

Silvestrovské vtipy
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Pane prezidente, i já patøím mezi „blbeèky“
Mimořádně mě zaujal text Michala Kadlece v rubrice K věci ze dne 16. listopadu. Jeho článek bych nechal vytisknout hodně zvýrazněně, aby neušel
pozornosti i u čtenářů, kteří jinak čtou třeba jen kriminální příběhy. Líbí se mi, že se pan Kadlec necítí být uražen nadávkami do blbečků a otevřeně
přiznává, že patří ke kritikům prezidenta Zemana. Přiznám se, že i já patřím do kategorie blbečků, obecních bláznů a idiotů. Z některých výroků pana
prezidenta usuzuji, že se nemodlí jako já, aby mě Pán Bůh při zdravém rozumu zachovati ráčil. Řadě jeho výroků totiž prostě nerozumím. Nicméně není
vyloučeno, že jsem jen nějaký blb z dědiny. Předpokládám, že to nyní od některých čtenářů schytám jako posledně, kdy mi jeden z nich napsal, že máme
nejlepšího prezidenta od vzniku naší republiky. Ať si to klidně myslí, v tom jsou však naše názory rozdílné.
Arnošt Lejsal, Hrubčice
Jarmark bych tak nechala
Původně jsem měla obavy, jestli se do města letos před Vánoci vypravím,
zprávy o hodně omezeném vánočním jarmarku mě moc netěšily. Nakonec
jsem na náměstí byla několikrát a vůbec nelitovala. Stánků zde bylo asi o polovinu méně než v minulých letech, ale podle mého názoru to tak bylo lepší.
Stánky byly rozmístěny mnohem dále od sebe, takže nebyly k vidění žádné
tlačenice ve frontách a všechno bylo navíc mnohem přehlednější. A různého
sortimentu bylo na výběr hodně. Takže já bych podobnou organizaci vánočního jarmarku klidně nechala i příště.
Jiřina Svobodová, Prostějov

Šetøit se musí, odnese to Vrahovická?
Nedávno jsem si přečetl vyjádření nového hejtmana pana Suchánka, že na konci tohoto roku bude Olomoucký kraj vykazovat obří dluh ve výši 3,4 miliardy korun. Ptám se, kam to až dotáhli předchozí hejtmani a všichni ti, kteří v uplynulých dvaceti letech vedli náš kraj a měli na starost finanční hospodaření?
V této souvislosti se mi zdá, že se v krajském rozpočtu pro rok 2021 bude výrazně škrtat, což ostatně připustil i současný hejtman. Je tedy možné, že opět
bude odložena rekonstrukce Vrahovické ulice? Nedivil bych se tomu, i když už je smlouva se stavební firmou podepsána. Zrušení smlouvy totiž bude stát
jen zlomek toho, co by stála vlastní rekonstrukce. Šetřit se prostě musí začít a obávám se, že to odnese nejen naše Vrahovická ulice, ale také další krajské
investice v našem městě.
Milan Kubíček, Prostějov

20110911702

20122212019

Stydím se za takové pejskaøe
Sám jsem pejskař a se svým vlčákem chodím často na procházky i do centra města. A kolikrát se stydím za ostatní pejskaře, co všechno si dovolí.
Pominu to, že své zvíře například na malou chvíli pustí ve Smetanových
sadech z vodítka, aby se proběhlo. Ale nechat ho kálet třeba ve Školní ulici,
nebo dokonce přímo na náměstí, to je skutečně na pováženou. A s takovými případy se v posledních týdnech setkávám stále častěji. Jako pejskař se
stydím za všechny takové majitele zvířat, kteří se chovají podobným způsobem.
Přemysl Novotný, Prostějov

20122312027

řejnosti a s omezeným počtem osob.
Program, který byl původně plánovaný, však určitě nerušíme, ale pouze
odkládáme na období, které nám to
dovolí. Předpokládám, že by se mělo
vše uskutečnit v jarních měsících,“
uvedl jednatel Sboru dobrovolných
hasičů Hamry David Vančík.
Sobotního slavnostního odhalení se
zúčastnili zástupci Sboru dobrovolných hasičů Hamry, starosta Dominik
Vémola, jednatel David Vančík, dále
místopředseda Československé obce
legionářské jednota Ostrava 2 Petr
Adamus, předseda místního osadního výboru Viktor Hýbl, místostarosta města Plumlova Martin Hyndrich
a také senátorka Parlamentu České
republiky Jitka Chalánková.
„Pamětní deska byla v prostoru vedle
kapličky zřízena za finančního přispění města Plumlova, Pavla Klíče, Martina Krychtálka, Dominika Vémoly,
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Renáty Holcové, Petra Adamuse,
Zdeňka Pírka, Hany Valíkové, Jana
Valíka, Jana Sypěny, Vladimíra Vymazala, Jiřího Vémoly, Jiřího Kučery,
rodiny Gregorovy, rodiny Adamusovy, Pavla Vavroucha, Petra Komárka,
Sojmy P., Tomáše a jednoho dárce,
který nechtěl být jmenován,“ vyjmenoval David Vančík osoby, bez kterých by pamětní deska hamerským legionářům vzniknout nemohla. (red)

OLOMOUC, PROSTĚJOV Zastupitelé Olomouckého kraje na svém
posledním zasedání letošního roku,
které se konalo v pondělí 21. prosince, schválilo předložený rozpočet na
rok 2021.
„Byli jsme pod velkým časovým tlakem,
ale přesto jsme udělali rozpočtový seminář formou videokonference v minulém
týdnu. Zastupitelé a zastupitelky, kteří
měli zájem, se tohoto semináře mohli
zúčastnit a mohli vyjádřit své připomínky, dotazy a náměty,“ uvedl hejtman
Olomouckého kraje Josef Suchánek
(STAN).
Schválený rozpočet počítá s výdaji přes
5,9 miliard korun a kraj oproti minulému roku přijde i kvůli schválenému
daňovému balíčku o 140 milionů. „Táhneme si s sebou navíc velkou část úvěru
na tři miliardy korun uzavřeného v roce
2009. Tuto dluhovou povinnost jsme
tak museli do rozpočtu příštího roku zahrnout,“ upozornil hejtman při prezentaci srovnání rozpočtů krajů podobných
Olomouckému kraji.
Radní Zdeňka Dvořáková Kocourková
při projednávání rozpočtů nezapomněla
ocenit práci zaměstnanců krajského úřadu.
„Příprava rozpočtu na rok 2021 byla uměním možného. V tekutém písku příjmů do
rozpočtu jsme se snažili stavět pevné pilíře
pro krajské hospodaření v nadcházejícím
roce. Hlasováním vyvrcholila dvouměsíční dřina všech pracovníků úřadu, kteří měli
za úkol naplánovat rozpočet s velmi nejistou příjmovou stránkou. Patří jim za to
velký dík,“ uvedla Dvořáková Kocourková.
„Určitě je škoda, že se vzhledem k situaci, která panuje, musel ponížit například
Program obnovy venkova. Doufám, že
to finanční situace umožní a tento program budeme moci vrátit na úroveň, na
které byl. Možná jej i navýšit,“ přál si člen
rady Radim Sršeň (STAN).
Zastupitelé současně schválili smlouvu
o revolvingovém úvěru mezi Olomouckým krajem a Komerční bankou
v maximální výši jedné miliardy korun
na financování oprav, investic a předfinancování evropských projektů na dobu
celkem 14 let.
(red)

ních vod. Osobně jsem velkým fandou kompostování, nicméně případná
kompostárna by u nás měla vzniknout
jinde a za zcela jiných podmínek,“ vyjádřil mínění většiny místních zastupitel
Radim Maleček, kterého se Večerník
zeptal, co bude s areálem dál? „To zatím nikdo neví. V areálu jsou umístěny
cedulky se zákazem vstupu. Jsou tam
místa, kam se člověk může propadnout
i do třímetrové hloubky plné bahnitého
odpadu,“ poznamenal Maleček.

Martin ZAORAL

delně stávala řada nehod,“ popsal večerníku jeden ze čtenářů, který silnici
osobně projel. Tichou v následujícím
roce čeká pořádný zápřah. Právě po
ní by měla vést objížďka hojně frekventované silnice mezi Prostějovem
a Kostelcem na Hané. Ta bude uzavřena v souvislosti s postupujícími
pracemi na výstavbě severního obchvatu města.

PROSTĚJOV Konec roku je pro
mnohé obdobím bilancování,
pro obce a města se ale jedná také
o dobu posledních žádostí o dotace. Mnohé tak taky učinily. Rovněž
Kostelec na Hané se o několik pro
příští kalendářní rok uchází. Celkově se bude jednat o miliony korun, získané peníze pak půjdou do
oprav. Ale nejen pouze do nich.
„Pro hasiče jsme například žádali
o finance na novou dodávku. Zde
už máme příslib ze strany ministerstva vnitra,“ konstatoval pro Večerník
starosta Kostelce na Hané František
Horák. Další finanční prostředky chce
město použít na komunikace. Zde
půjde o navázání na již započaté projekty. „Žádali jsme o dotaci na výstavbu chodníku při už opravené krajské
komunikaci v Palackého ulici. A také
chceme pokračovat v rekonstrukci

sportovní haly. Ta je nyní stará dvacet let a jak povrch hřiště, tak sociální zázemí potřebují opravy. Kdy se
uskuteční? „Zde by mohl být posun.
Chceme zažádat příští rok Národní
sportovní agenturu, která u dotací
nabízí vyšší procenta než ministerstva. Až sedmdesát procent,“ plánuje
František Horák.
(sob)
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Revoluční ulice,“ informoval Horák.
Stavba hasičské zbrojnice, největší stavební akce z poslední doby, už začala
loni na podzim. „To je samozřejmě velká
akce, kterou chceme dodělat. Na tuto
dotaci jsme žádali už v uplynulém roce,“
poznamenal starosta Kostelce na Hané.
Jednou z neznámých naopak zůstává
dlouhodobě plánovaná rekonstrukce

KONICE S pozoruhodným nápadem přišli v Konici. Jelikož zahájení výstavy betlémů plánované do
zdejšího zámku muselo být prozatím odsunuto, rozhodli se zde tradiční součást našich Vánoc vystavit jiným způsobem. Ve městě díky
tomu vznikla Stezka za betlémy.
Betlémy ze sbírky Stanislava Dostála
jsou od pátku 18. prosince vystaveny
ve výkladech místních obchůdků a za
okny domů. „Součástí stezky je soutěž o hledání tajenky o ceny. Mapu
stezky s rozmístěním jednotlivých
betlémů si lidé mohou vyzvednout
v budově Městského úřadu na Masarykově ulici nebo stáhnout z Facebooku města a následně vytisknout,“
informovala Lucie Krejčí z Městského kulturního střediska, které akci
společně s městem Konice a komunitním centrem připravilo.
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Protivanov (mls) - Rekonstrukci
budovy kotelny u mateřské školy
plánují v Protivanově. Objekt v současnosti slouží jako zázemí obecních
pracovníků a sklad techniky. Cílem
je oddělit vjezd a vchod do budovy
od areálu mateřské školy, aby děti
nemusely přicházet do styku s komunální technikou.

Chtìjí opravit kotelnu

Němčice nad Hanou (mls) - Na
Nový rok se nechodí pouze na Kosíř.
V Němčicích nad Hanou v tento den
pořádají tradiční výšlap podél naučné stezky Masarykova lípa. Lidé sem
mohou zamířit i letos, nikoliv však
organizovaně. Zde bude umístěna
obálka, kde lidé mohou zanechat
lístečky se svými jmény. Ve vitríně
místního kina se posléze dovědí počet účastníků.

na Masarykovu lípu

1D1RYÙURN

Lešany (mls) - Jak slíbili, tak udělali.
Celkem 18 ovocných stromků vysadili před Vánoci členové Okrašlovacího spolku z Lešan. „Už se těšíme
na procházky pod rozkvetlými stromy. A také na jablka, švestky a třešně.
V dohledné době tu vznikne i lavička k odpočinku a rozjímání,“ nastínil jeden ze členů s tím, že spolek
aktuálně sbírá nápady, kde by mohly
být na katastru obce vysazeny další
stromy.

Spolek vysadil stromy

Plumlov (mls) - Onemocnění covid
a s ním spojené komplikace si vybraly
svoji daň i v prostějovském regionu.
„Zasáhla mě informace, že během
jednoho měsíce zemřelo v Plumlově dvanáct lidí. To je za jediný měsíc
přesně polovina úmrtí celého loňského roku,“ uvedla v této souvislosti
plumlovská starostka Gabriela Jančíková s tím, že onemocnění prodělala
i drtivá většina zaměstnanců úřadu,
z nichž někteří museli být hospitalizováni v nemocnici.

Bìhem mìsíce ve mìstì
zemøelo 12 lidí

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

Pondělí 28. prosince 2020

Stezka vede zejména centrem města, začíná u zámku a končí v komunitním centru. „Hádat některá
písmenka nám dalo práci. Ale jinak
jsou trasa i samotný nápad prostě

super,“ popsala Pavla Vysloužilová,
která stezku prošla i s dvouletým
synem. Lidé budou moci betlémy
v ulicích Konice hledat a luštit až do
neděle 31. ledna 2021.
(mls)
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Polepší si hasièi i chodci EHWOÇPĎ$OËEËVH
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vyhloubeny odvodňovací příkopy,
přibylo i nové dopravní značení. Na
první pohled patrnou změnou je
rovněž vykácení starých hrušní, které
byly v části u Ohrozimské nahrazeny
novou výsadbou. Zbytek silnice ovšem zůstal bez stromů.
„Po cestě se jede dobře. Trochu se
Za 42 milionů korun dostala silnice změnila také křižovatka při výjezdu
nový asfalt, zpevněné byly krajnice, ve směru na Kostelec, kde se pravi-

KOSTELEC NA HANÉ, MOSTKOVICE Rekonstrukce silnice mezi
Domamyslicemi a výpadovkou na
Kostelec na Hané známá jako Tichá
byla zahájena letos v srpnu. Opět byla
zprovozněna v pátek 18. prosince.

.RVWHOHFNÇGRWDFHQDSĆËxWËURN"

deklarovala svůj zájem ekologickou
zátěž na své náklady zlikvidovat. Důvěru nového vedení městyse si však
nezískala. „Podle našich informací
existuje přímé personální spojení mezi
společnostmi EFG a Spreso. Proto
jsme neměli důvěru, že by problém se
skladováním škodlivého odpadu nepokračoval. Navíc areál kompostárny
je nevhodně umístěný a vítr by zápach
z něj mohl roznášet do městyse. Kromě
toho mohlo dojít i k ohrožení spod-

0CP÷MVGTÚEJOÊUVGEJXDG\RTQUVąGFPÊOQMQNÊQDLGMVWMQORQUV¾TP[JTQ\Ê
RTQRCFPWVÊCåFQJNQWDM[VąÊOGVTč
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

společnosti Spreso, která
provozovala kompostárnu

kraje s tím, že v případě prokázání viny
2QHKTO÷5RTGUQPCQMQNPÊEJRQNÊEJ\čUV¾X¾PGLGPRNCUVQXÚQFRCFMVGTÚX[X¾åGNCURQ
a odsouzení obviněné jednatelce hroNGéP÷UdMQORQUVGOqPCRąKNGJN¾RQNG
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
zí trest odnětí svobody na jeden rok
městyse Veronika Petrželová Bašná pro torii hned dvě jednatelky. Obě dvě v ní
až pět let, firmě pak likvidace.
pořad Záhady Josefa Klímy, který vzni- působily pouze do 30. července 2018
Na kolik přijde
kl koncem letošního listopadu. Večer- a obě žijí přímo v Kralicích na Hané.
ník vedení městyse koncem roku v celé Jedna z nich kandidovala také do které se tam dodnes povalují a s každou
vyklizení?
záležitosti opakovaně kontaktoval, mís- zastupitelstva městyse, a to na lis- orbou se přesouvají,“ popsal pro VečerPolicisté předběžně odhadli náklady tostarostka Grossertová nás v této sou- tině Starostů a nezávislých. Do ve- ník situaci jeden z místních občanů,
na sanaci znečištěné orné půdy na 250 vislosti odkázala právě na uvedenou dení městyse se však nedostala. Ani který se z tohoto důvodu již v minulosti
milionů korun. Vedení městyse hovoří reportáž. „Víc bychom vám toho v tuto jednu z žen se nám před uzávěrkou díval na obnovení provozu kompostárdokonce o částce až trojnásobně vyšší! chvíli ani neřekly,“ vysvětlila.
vydání nepodařilo zkontaktovat.
ny se značnou nedůvěrou.
„Momentálně se hlavně v okolí AkroO celém problému se začalo hovořit
pole nachází přibližně dvacet tisíc tun
Kdo stál za firmou v době, kdy se na projekt společnosti
Ohrožení života
nebezpečného odpadu, jehož vyklizeSpreso snažila navázat společnost EFG.
Spreso?
ní podle analýzy rizik, kterou si náš
„Materiál vyvezený v dřívějších letech K tomuto postoji se nakonec přiklonilo
městys nechal zpracovat, může stát až Z obchodního rejstříku vyplývá, že na okolní pole jako kompost obsahoval i vedení obce. A to i přesto, že seriózně
750 milionů korun,“ uvedla starostka pražská firma Spreso měla ve své his- spoustu plastových a jiných odpadků, vystupující společnost EFG veřejně

KRALICE NA HANÉ Tady zůstala pořádná spoušť! S problémem
odpadů povalujících se na polích v okolí Kralic na Hané se čtenáři
Večerníku seznámili již před dvěma lety. Následné policejní vyšetřování nyní přineslo konkrétní výsledky. Kriminalisté koncem roku
obvinili třiapadesátiletou jednatelku pražské firmy Spreso, která na
katastru Kralic na Hané do léta 2018 provozovala kompostárnu. Jak
se ukázalo, společnost zásadním způsobem převýšila kapacitu zařízení a odpad nezákonně vyvážela i na okolní pole. Když na její činnost chtěla navázat jiná firma, vedení obce se proti tomuto záměru
postavilo. Areál je nyní nepřístupný, neboť v něm hrozí propadnutí
až do hloubky tří metrů. Existují též obavy ze zamoření pitné vody.

Martin ZAORAL

PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník
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Kriminalisté obvinili jednatelku

OSMI LEGIONÁŘŮM

HAMRY V sobotu 19. prosince
byla v Hamrech u Plumlova odhalena pamětní deska osmi hamerským legionářům. Původně bylo
plánováno, že slavnostní odhalení
proběhne poslední říjnový víkend
a bude doprovázeno bohatým doprovodným programem s legionářskou tematikou. Vše ale tehdy
padlo kvůli koronaviru... Až teprve
nyní na plánovanou akci došlo, byť
v omezené míře. Slavnostního aktu
se zúčastnila i senátorka Jitka Chalánková.
„Bohužel s ohledem na postupné
zpřísňování opatření byl termín stále
odkládán a až s blížícím se koncem
roku jsme se museli rozhodnout, zda
pamětní desku instalovat ještě v letošním roce, nebo vše přesunout do
roku nadcházejícího. Rozhodli jsme
se nakonec pamětní desku odhalit ještě letos za přísných opatření, bez ve-
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aneb jsme s vámi u toho...

www.vecernikpv.cz
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V Hamrech odhalili pamětní desku Kraj má nový rozpočet

www.vecernikpv.cz
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zprávy z regionu

region

Areál bývalé kompostárny se nachází
v prostoru tzv. Akropole na okraji Kralic na Hané. Společnost Spreso ji zde
provozovala zhruba 10 let. Jak se ukáÅ1DäHGFHUDVHSUiYĒVWDOD zalo, určitou dobu zcela v rozporu se
zákonem. „Firma v letech 2015 až 2017
GRVSĒORXµR]QDPXMHRWHF
na pozemek v katastru městyse Kralice
SĢHG9iQRFHPLPiPĒ
na Hané měla neoprávněně navézt přiÅ3URERKDMDNVHWRVWDOR"µ
bližně jedenatřicet tisíc tun kalů z čistíren odpadních vod z regionu střední
Å2WHYĢHODäDWQtNDY\KOiVL
Moravy. Společnost měla oprávnění na
ODæHVLQHPiQD6LOYHVWUD
nakládání s uvedeným materiálem, ale
FRREOpFWµ
po zaplnění svých kapacit nemohla přerušit smluvně sjednaný odběr odpadu.
Situaci proto vyřešila uložením materiálu na pozemek u Kralic na Hané,“ uvedl
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého

Silvestrovské vtipy

Předminulou neděli 20. prosince
ve dvě hodiny ráno zastavila policejní hlídka ve Vrchoslavicích
osobní vozidlo Peugeot, které
řídil jednačtyřicetiletý muž. Při
kontrole vozidla a následné dechové zkoušce policisté zjistili, že
je řidič pozitivní na alkohol s hladinou 0,76 promile. Když se měl
ale podrobit druhé zkoušce, začal
se vykrucovat a hlídce tvrdil, že
auto neřídil, ale že za volantem
seděla jeho spolujezdkyně. Negativně zareagoval i na výzvu, aby
se podrobil vyšetření v nemocnici, kde mu měl být odebraný
biologický materiál. Z místa už
vozidlem neodjel, protože mu
jízda byla zakázána, a navíc přišel
o řidičský průkaz. Jeho nebezpečným a neohleduplným jednáním
se bude zabývat příslušný správní
orgán, který rozhodne o sankci.

Chtěl to hodit
na spolujezdkyni
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rozhovor večerníku
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„NECHAT ZMIZET COVID-19 NEUMÍM...“

Kouzelník Tomasiano bydlí ve Vrbátkách, s čáry však už objel celou Evropu

PROSTĚJOV Chcete zpestřit rodinnou či firemní událost? Pozvěte si
kouzelníka! To si běžně říkala i řada
pořadatelů kulturních podniků či večírků, výjimkou nejsou žádosti svatebčanů. Na těchto akcích pod uměleckým jménem Tomasiano často
vystupuje i Tomáš Juřík (na snímku).
Mladý muž žijící ve Vrbátkách začal
s kouzly před více než deseti lety jako
amatér. Tvrdě trénoval, rozšiřoval
svůj repertoár a jeho jméno postupně stoupalo v povědomí veřejnosti.
Později opustil své zaměstnání strojního inženýra a stal se kouzelníkem
profesionálem. Upozornil na sebe
například i v televizní soutěži Česko
Slovensko má talent, kde se probojoval až do finále. Jak Tomasiano
prozradil, kouzelník, pokud chce
mít stále široké publikum, musí obměňovat svůj program a přicházet
s novými věcmi. „Kouzla má zkrátka
rád každý nehledě na věk, vzdělání či
národnost,“ usmívá se.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yyJak jste začal s kouzlením?
„Já jsem v tomhle trochu jiný než většina
kouzelníků. Začal jsem kouzlit až v dospělosti, což je celkem netypické. Většina
z nás začíná kolem desátého roku. Ukazuje se to i na tom, že mi děti právě v tomto věku píšou, že by chtěly pomoct a já se
je snažím nasměrovat. Já jsem však začal
až někdy kolem dvaceti, takže kouzlím
něco přes deset let. Nicméně kouzla se
mi líbí odjakživa, to je pravda. Ale že bych
si v deseti, ve dvanácti vzal balíček karet
a začal kouzlit, to ne.“
yy Co vás vůbec přimělo začít?
„Vždy jsem byl takový hračička. Líbil se
mi například McGiver, vychytávky Jamese Bonda a různé technologické vynálezy ze sci-fi filmů. Jako asi každý jsem
pak v televizi s úžasem sledoval představení Davida Copperfielda, která běžela
u nás v devadesátkách. Vždyť to byly
zázraky! Odjakživa se mi kouzla líbila,
akorát jsem potřeboval impuls k tomu,
abych sám začal. To se stalo, když jsem
viděl jiného kouzelníka na živo, který
předváděl karetní kouzla. Ještě ten den
jsem si koupil balíček karet, půjčil si
kouzelnickou knížku a vzpomínám si,
že už druhý den jsem v tom ležel dvanáct hodin. Od té doby denně trénuji.“
yy Jaké bylo vaše první publikum?
„Jako skoro u každého rodina a přátelé.
Kouzlil jsem pro prarodiče, kamarády
a pro všechny v mém okolí. Skoro jsem
je s tím až otravoval. Když jsem začínal
a chodil k tomu do zaměstnání, tak
jsem kolegům v kancelářích ukazoval,
že mám zase něco nového. Dneska
to mám ale právě naopak. Když se setkám s přáteli a rodinou, raději si povídám o jejich životě, co je nového a tak
podobně. Protože kouzel si užiji dost
doma při trénování, natáčení videí na
sociální sítě či na živých vystoupeních.
Běžně se tak celý můj den točí právě
kolem kouzel. Stejně to tak ale často
dopadne. Jsem třeba k někomu pozvaný na oslavu a jako správný kouzelník
mám vždy balíček karet u sebe, tak když
je zájem, něco předvedu.“ (úsměv)
yy Říkáte, že jste začal s kartami. Co
přišlo potom?
„První rok jsem kouzlil téměř jen s kartami. Později jsem toho ale chtěl zkusit
víc, tak jsem se začal učit různá parketová kouzla jako třeba kouzla s provazem,
mentalismus a čtení mysli. V průběhu
let jsem se propracoval i k velkým jevištním iluzím, jako například objevování
a zmizení lidí, levitace divačky a podobně. Takže už dělám i velká show pro

dvě tisícovky diváků, ale začátky byly
mnohem skromnější. Jezdil jsem po
menších akcích, hlavně to byly rodinné
oslavy a svatby, kde jsem získával cenné
zkušenosti. Mně se to líbilo hned od
začátku, protože jsem věděl, že než se
z člověka stane profesionál, měl by nabrat hodně zkušeností a praxi. I když
jsem věděl, že vystoupení ze začátku
nebylo dokonalé, hlavně mluvený projev, myslím si, že kouzla byla vždycky
dobrá. Byl jsem rád, že jsem mohl vystoupit, dělat lidem radost plus za to
dostat nějakou tu korunu. Zkušenost
je totiž nepřenositelná a profesionálem
se doma nestanete. Během vystoupení
jsem rozdával vizitky a vznikla síť lidí,
kteří mi doteď volají pravidelně. Dnes
už mám hodně zkušeností s různým
publikem: se zahraničním, dětským,
dospělým, se senior, svá kouzla jsem
dělal i pro nevidomé či neslyšící.“
yy Jaké bylo vaše vůbec první placené vystoupení?
„To si pamatuji. Byla to narozeninová
oslava v olomoucké restauraci U Rytíře,
na které bylo asi patnáct nebo dvacet
lidí. Měli takové zákoutí v rohu, kde
byly asi tři stoly. Restaurace byla otevřená pro veřejnost a všichni okolo na mě
koukali. Bylo to vtipné, protože po chvíli všichni ztichli, dívali se na mě, tleskali
a nakonec chtěli i vizitky. Vystoupení
mělo navíc trvat dvacet minut a byl
jsem tam hodinu. (smích) Snažil jsem
se hodně, chtěl jsem odvést maximum.“
yy Říká se, že kouzelník musí mít
nejen šikovné prsty, ale musí být
také showman. Měl jste to v sobě
nebo jste se musel v tomhle trochu
přiučit?
„Něco už musí být ve člověku. Není to
o vzhledu. Je to jakýsi X-faktor, který se
nedá popsat. Buď to tam je, nebo není.
Sám jsem měl různá období, kdy jsem
se hledal. Hledal jsem svou hereckou
postavu, jakým způsobem se budu prezentovat. Jednu dobu jsem se například
snažil být vtipný. Tvář komika mi ale
úplně nebyla shůry dána, takže humor
moc nezapojuji. (smích) I když samozřejmě mám odzkoušené vtipné gagy,
u nichž vím, že vždycky zaberou. Spíš to
ale beru vážnou formou, nezesměšňuji
kouzelnické umění, ale jsem vážný kouzelník a nestydím se za to. Samozřejmě
nikoho nepřesvědčuji, že mám nadpřirozené schopnosti, to snad ani v jednadvacátém století není možné.“
yy To byste se možná divil, čemu
jsou lidé schopní věřit...
„No to už ale nejsou kouzelníci, ale
spíše nějaká média, léčitelé a podobně.
(směje se) Jsem na to až alergický, když
na vystoupení slyším třeba: ‚Já jsem
byla tam a tam, já tomu věřím…‘. Tak
je mi to proti srsti. Osobně se snažím
působit jako seriózní kouzelník. Což je
o to těžší v tom, že lidé pak po vás více
jdou. Ale na druhou stranu, když je přesvědčíte tím, co jim ukážete, tak vás o to
více ocení. A to je moje filozofie. Prostě
nedělám vtípky, nezesměšňuji kouzla,
beru je vážně. Diváci pak o to víc ocení
šikovnost prstů a tak dále. Vědí, že kouzla a čáry neexistují, a já jim to nevnucuji.
Když mě ale pozvou na hodinu jako
kouzelníka, tak já do ní dám všechno.
A snažím se diváky přesvědčit, že to, co
předvádím, je velice blízké reálnému
kouzlu.“
yy Na svých stránkách píšete, že
jezdíte s kouzly po Evropské unii.
Mimo ni ne?
„Ne, je to jednoduché, mám tady
v Čechách a na Slovensku dost vystoupení. Opakovaně vyjíždím i do
okolních států, jako jsou Švýcarko,
Rakousko, Polsko. Práce je dost, takže
necítím potřebu vyjíždět někam dál.
Navíc mě tím pádem netrápí jazyková
bariéra. Mluvím dobře anglicky, ale například německy vůbec. Proč bych tedy
vystupoval v Německu? A snažím se

vystupovat tak, abych se vždycky vrátil
domů, protože mám rodinu a malé děti.
Nedokázal bych si představit být třeba
na půlročním turné po Asii.“
yy Jak to funguje s domlouváním
programu, klient zavolá a řekne jasně, co od toho čeká?
„Domlouváme se, kolik tam bude lidí,
co to je za akci a já navrhnu několik
alternativ vystoupení v různých cenových rozptylech. A klient si vybere buď
podle rozpočtu, nebo podle toho, co se
jim líbí. Posílám i videoukázku, aby se
mohli poradit jako rodina nebo vedení
firmy. Občas se dělají kouzla na zakázku. Tam je složitější proces, kdy má klient nějakou představu, nejdou ale zase
dělat zázraky. Takže se musíme potkat některá stará kouzla, pak také nová,
někde uprostřed. Tohle už se řeší po e- která jsem zatím neměl čas zapracovat.
-mailu nebo telefonu. V plánu je jedno Pořád je co dělat. Taky se zdokonaluji
atypické vystoupení, pokud se uskuteční, bude asi to největší, co jsem kdy měl.“
yy Můžete prozradit, o co půjde?
„Megaakce pro jednu velmi známou
společnost v Česku, pozvaná byla
i kapela U2. Pokud to vyjde, tak bych
z toho rád udělal záznam a poskytl ho
potom fanouškům.“
yy Vystupujete na svatbách, různých
oslavách i dalších akcích. Zažil jste
i nějaké netypické zážitky?
„Samozřejmě. Vystupoval jsem ku příkladu u bazénu v aquaparku v Brně,
v kožené bundě a ve čtyřicetistupňovém
horku. (smích) Pak také v galerii, v muzeu, měl jsem program pro neslyšící. Dokonce jednou i pro nevidomého a také
pro mentálně handicapované lidi. Myslím si, že jsem poměrně empatický
člověk. Bylo to skvělé. Bylo jich
tam asi padesát, s pozorností
vydrželi hodinu. A po
vystoupení

Kouzlil jsem pro prarodiče, kamarády
a pro všechny v mém okolí. Skoro jsem
je s tím až otravoval. Dneska to už mám
právě naopak. Když se setkám s přáteli
a rodinou, raději si povídám o jejich životě,
co je nového a tak podobně. Ale pokud je
velký zájem, tak rád něco předvedu...

ke mně chodili a objímali mě. Dřív
jsem měl hodně představení pro malé
děti. Vím, jak se na ně musí. A nedělá
mi problém zajet do domova seniorů, kde je potřeba s nimi pracovat,
aby porozuměli, aby to bylo pomalejší, že některé výrazy nemám
používat, abych je neuváděl
do rozpaků. Prostě různé
publikum, různý přístup.“
yy Současná situace
ale nejspíš není pro profesionální
kouzelníky příznivá...
„No to určitě. Už od března jsme mimo
provoz. Tam ale není rozdíl mezi umělci, všichni to máme stejné. Teď se skoro
nevystupuje. Je to tedy pro mě taková
smutná doba. Nedá se nic dělat.“
yy Trénovat jste ale určitě nepřestal.
Kolik času kouzlení věnujete?
„Trénuji samozřejmě každý den. Učím
se nové věci, nová kouzla a snažím se
taky dohánět takové to, na co normálně není čas. Určitě ne v prosinci, kdy
jsem každoročně jezdil skoro každý den
někam vystupovat. Takže jsem si udělal pořádek v rekvizitách, oprášil jsem

před Vánocemi, což je letos vůbec poprvé.“
yy Co si vůbec k Vánocům může
přát takový kouzelník?
(smích) „Já si hlavně přeji, aby všichni
v mém okolí a má rodina byli zdraví.
Dále abych mohl co nejdříve jezdit na
vystoupení a jít mezi lidi. Protože
kouzla jsou hlavně o tom, že
se předvádí naživo. Já
samozřejmě to-

Foto: Michal Sobecký

v angličtině, potřebuji ji, protože často
vystupuji pro zahraniční klientelu. Věnuji se také rodině.“
yy Dá se tedy i na této smutné době
najít něco pozitivního?
„Co se týče profesního života, tak
tam to teď pozitivní není. Soucítím
se všemi, kteří prožívají stejné problémy i v dalších odvětvích. Zatím jsem
ale stále nastavený tak, že to jednou
skončí a ‚svět‘ bude zase v pořádku.
Proto nepolevuji a chci být připravený,
abych mohl kdykoliv začít vystupovat
a být zase o trošku lepší, než jsem byl
předtím. Přece jen to má i svou kladnou stránku, mohu trávit čas s rodinou

Silvestrovské vtipy
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čím videa na internet, nicméně kouzla
představují formu umění, která se předvádí bezprostředně divákům v daný
okamžik na daném místě a diváci jsou
toho přímo (moji asistenti) i nepřímo
(diváci v publiku) součástí fyzicky, nikoliv na dálku. Kouzla jsou o emocích
a zážitcích. Těžko je získáte s monito-

rem nebo
televizí. Fyzický
kontakt s divákem je přitom strašně důležitý.“
yy A když přistoupíme k materiálním dárkům, je tam nějaké kouzelnické přání?
„To úplně ne, ale potěšilo mě, když
jsme psali s dětmi ‚Ježíškovi‘, syn
si napsal, že by chtěl nějaké
nové rekvizity a kouzla.
Pár jsem mu už věnoval, která jsem měl
z doby, kdy
jsem začínal
já. A moc
se mu to
líbilo.

To mě zahřálo u srdce, že má sám od
sebe o kouzlení zájem. Samozřejmě
jsem mu připravil našlapaný kufřík plný
magie. Měl velkou radost.“ (úsměv)
yy Na závěr se ještě vrátím ke koronaviru. Co takhle vynalézt kouzlo,
nebo aspoň iluzi, jak se ho zbavit?
„No, to by bylo fajn... Pár lidí mi takhle
už psalo na sociálních sítích, určitě
taky s nadsázkou. Každopádně dělám
kouzla, ne zázraky. Takže i kdybych si
to sebevíc přál, na tohle téma nejsem
odborník.“

vizitka
TOMÁŠ JUŘÍK
✓ narodil se 2. března 1987 v Olomouci
✓ profesionální kouzelník a iluzionista
✓ vystudoval střední školu, později Univerzitu
Tomáše Bati ve Zlíně, obor procesní inženýrství
✓ v oboru začal později pracovat
✓ zhruba ve dvaceti letech se pustil do kouzlení a od roku 2008 začal
vystupovat po celé České republice i Evropě
✓ v letech 2013 a 2016 se přihlásil do soutěže Česko Slovensko má talent,
přičemž při druhém pokusu m případě se dostal až do finále
a upozornil na sebe širokou veřejnost
✓ dosud předvedl více než 1500 představení před různě velkým publikem,
v některých případech kouzlí společně s manželkou, Květoslavou Juřík
Kellnerovou známou pod uměleckým jménem Kelly
✓ spolu mají dvě děti, tří a pětileté
zajímavost: manželka pochází ze známé kouzelnické rodiny,
která má tradici od roku 1623
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„Máme své zástupce v dozorčích a řídicích orgánech,“
říká první náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil

6WDYEDÔLWRGDMÉGRSRÔ½GNX

Prostějov (mik) – Na rozježděnou
cestu podél bistra u Matesa v biokoridoru Hloučela si stěžují místní
obyvatelé, zejména ze Sadové ulice
v Prostějově. „V rámci prošetření situace ohledně stavu terénu od ulice
Sadová do lesoparku Hloučela k bistru u Matesa bylo zjištěno, že terén byl
zapraven provizorně po výkopových
pracích při vybudování vodovodní
přípojky k výše zmíněnému bistru.
Zhotovitel stavby si uvědomuje současnou situaci stavu terénu, ale s úplným zhutněním a zarovnáním čeká
na zlepšené klimatické podmínky,
aby mohl dokončit zapravení prostranství veřejné zeleně v lesoparku
Hloučela,“ prozradil Jiří Rozehnal
(ANO 2011), náměstek primátora
Statutárního města Prostějova.
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PROSTĚJOV Statutární město Prostějov disponuje celkem pěti městskými společnostmi, které různými způsoby spravují jeho majetek. Pouze ve dvou z nich má ovšem
magistrát stoprocentní podíl a může tak sám tyto společnosti řídit i rozhodovat o jejich činnosti. V ostatních třech
už má jen dílčí procenta akcií. Největší drží ve společnosti
Vodovody a kanalizace, nejmenší pak v dopravní společnosti FTL Prostějov. Co to vůbec znamená pro Prostějov
a proč v některých z nich město nenavýší svůj majetkový
podíl, rozebíral Večerník v rámci dnešního tématu s prvním
náměstkem primátora Jiřím Pospíšilem.

původní
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
V čem je tedy vlastně přínos městských společností a co přinášejí občanům? Řekněme to takto. Městské
společnosti logicky spravují majetek
města. „Stoprocentní podíl má magistrát v Domovní správě a v Lesích města
Prostějova. V dalších třech společnostech máme jako město své zastoupení
rozloženo takto: v akciové společnosti
Vodovody a kanalizace celkem 72 procent, v dopravní společnosti FTL 10
procent a ve společnosti FCC celkem
25 procent,“ prozradil Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora statutárního města Prostějov a pokračoval: „Co je pro občany města viditelné,
je například činnost FCC. Ve správě
má likvidace odpadů, provoz sběrných
dvorů, údržbu zeleně, opravy komunikací nebo údržbu hřišť. Domovní
správa udržuje bytový fond, provozuje

tepelné hospodářství, městské lázně,
zimní stadion a obě městská koupaliště. Dopravní společnost FTL zajišťuje
městskou hromadnou dopravu. Lesy
města udržují a spravují rozsáhlé městské lesy. Vodovody a kanalizace zase
udržují celý systém rozvodů vody a kanalizace,“ vysvětlil podrobně Pospíšil.
Večerník po této osvětě zajímalo,
proč podle zveřejněných údajů má
v těchto společnostech město zcela rozdílné majetkové podíly. „Je
to dáno historicky. Tak například
Domovní správa a Lesy města jsou
založeny městem, proto jsou ve stoprocentním vlastnictví města. Společnost FCC, bývalá A.S.A., vznikla
ze dvou subjektů – Technických služeb města Prostějova a společnosti
A.S.A. Město si v FTL zakoupilo
akcie a je tak s desetiprocentním
podílem akcionářem této dopravní
společnosti. Co se týče VaKu, město získalo akcie v rámci privatizace
v roce 1993. Tato společnost byla
založena tehdejším Fondem národního majetku,“ zdůvodnil první
náměstek primátora.

Nemocnice zamìstnancùm
rozdala kapry
FOTOGALERIE

klikni na
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Spousta nadšení, od
slabších povah ale také znechucení.
Proč? Z koutku nemocničního areálu se totiž v úterý 22. prosince dopoledne stala krvavá lázeň. Ne, pod
širou oblohu se nepřesunula chirurgie, to jen vedení prostějovského
špitálu zakoupilo pro své zaměstnance kapry. A zároveň umožnilo,
aby si je zájemci nechali za příplatek
na místě i takzvaně „vykuchat“.

Michal SOBECKÝ
„Celkově je jich jedenáct set. Pokud by
nějací zbyli, což ale vzhledem k zájmu
nepředpokládáme, tak by putovali
zpět do Tovačova,“ usmála se Barbora
Olejníková, ke kaprům manažerka
komunikace společnosti Agel provo-

zující Nemocnici Prostějov. Její slova
o zájmu potvrzovala dlouhá fronta lidí,
která se od rána u kádí s kapry tvořila.
Každoročně nemocnice svým zaměstnancům poskytuje různé dárky.
Letos pro personál zvolila trochu jinou odměnu. „Obvyklý dárek jsme se
rozhodli obměnit. K obědu, který byl
v průběhu roku vybrán jako nejoblíbenější, jsme místo vánočky přidali kapra,“ prozradila přímo na místě ředitelka
nemocnice Marie Marsová.
Jak se ukázalo, s výběrem se vedení trefilo. Od pultu a kádí odcházeli nadšení
lidé s napěchovanými taškami. „Je to
super. Kapra jsme si odnesli živého,
zabije nám ho děda. A co z něj bude?
Klasika, takže řízky,“ prozradila spokojená Květa Frňková.

V již několikrát zmiňované společnosti
FCC Prostějov má město pouze čtvrtinový podíl. Někomu se tak může zdát,
že je to málo s ohledem na skutečnost,
že tato společnosti pracuje výhradně
pro město. První náměstek primátora
tyto dohady vyvrací. „Společnost nepracuje výhradně jen pro město, ale
stejné činnosti vykonává i pro spoustu obcí v regionu Prostějovska,“ uvedl
Jiří Pospíšil s tím, že ani ve společnosti
FTL nehodlá město navyšovat svůj
desetinový majetkový podíl. „Takové
úvahy zatím nebyly. Pokud by k navýšení podílu mělo dojít, pak je to otázka
dohody akcionářů,“ potvrdil s tím, že
magistrát ovlivňuje chod všech společností, ve kterých má majetkovou účast.
„Město má své zástupce v dozorčích
a řídicích orgánech,“ nastínil první náměstek primátora, kterého se Večerník

1D6LOYHVWUD]DYÔHQR
na závěr nemohl nezeptat, jak on sám
je spokojen s činností městských společností. „Myslím, že dosud vykonávají
své činnosti velmi dobře, to se především odráží na jejich hospodářských

výsledcích, o čemž se může každý přesvědčit ve výročních zprávách, které
pravidelně každý rok předkládají svým
řídicím orgánům, následně pak veřejnosti,“ uzavřel toto téma Jiří Pospíšil.

PDMHWNRYÙSRGÉOPDJLVWU½WXYPÈVWVNÙFKVSROHÄQRVWHFK
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Prostějov (mik) – Na rozdíl od předcházejících let nebude letos během
posledního dne roku magistrát úřadovat. „Ve čtvrtek 31. prosince bude
úřad prostějovského magistrátu pro
veřejnost uzavřen. Výjimku budou
mít pouze objednaní klienti,“ informovala Blanka Vysloužilová, tajemnice Magistrátu města Prostějova.

6GÈOWHQ½]RUQDNDPHU\
Prostějov (mik) – Už jen pár dní
mají Prostějované možnost zúčastnit
se ankety vyhlášené Městskou policií
v Prostějově. Do konce tohoto roku
může každý ze zájemců možnost
prostřednictvím internetových stránek magistrátu projevit svůj názor
na úroveň městského kamerového
systému. „Vyplněním dotazníku na
webu mají občané možnost sdělit
svůj názor na současný provozovaný systém kamer v Prostějově a také
mohou projevit své názory, co je na
něm potřebné vylepšit. Průzkumu
se lidé mohou zúčastnit do 31. prosince. Získané poznatky pak budou
zapracované do plánu prevence kriminality na rok 2021,“ uvedla Jana
Gáborová, referentka vnějších vztahů prostějovského magistrátu.
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PROSTĚJOV Nového pomocníka
mají od minulého týdne v prostějovské Charitě. Její představitelé
převzali v pondělí 21. prosince
elektromobil, který by měl sloužit
pro městský provoz. Slavnostního aktu se osobně účastnil také
primátor statutárního města Prostějov František Jura, pořízení
automobilu za necelých 340 tisíc
korun se uskutečnilo za přispění
magistrátu.

Michal SOBECKÝ
„Město Prostějov se podílelo na nákupu a přidal se Olomoucký kraj.
Další část peněz šla z Tříkrálové sbírky s tím, že auto prospěje klientům. Je
to ekologické vozidlo, tím jeho výho-

da roste,“ kvitoval při prohlídce auta
František Jura a rovnou se s ním také
projel po charitní zahradě.
Nový přírůstek do vozového parku by měl sloužit k rozvozu obědů
a také pečovatelek. Jezdit by pak
měl téměř výhradně po Prostějově.
„Tady na městský provoz je to jedinečná záležitost. Když se auto rozjede, doveze na nějakých tři sta metrů
klientovi oběd. Normální spalovací
motor se při minus patnácti stupních ani nezahřeje. Kdežto tady
z toho auta nic neteče, nic se z toho
nesype,“ pousmál se ředitel Charity
Prostějov František Hynek. A vyzdvihl zároveň jednu velkou přednost auta, které by mělo mít dojezd
150 kilometrů. „Po ročních zkuše-

FOTOGALERIE
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nostech s provozem elektromobilu,
jenž vlastníme, jednoznačně víme,
že náklady na opravy jsou minimální, protože nemá žádné výfukové

potrubí, žádnou spojku,“ poznamenal Hynek k dalšímu přírůstku do
vozového parku Charity blížícího se
aktuálně již ke dvaceti vozidlům.

3PGD>D3`KµGTHÁNO
<<<dokončení ze strany 4
Systémem parkování na sídlišti
Hloučela se magistrát zabývá už několik let. „Město Prostějov buduje
nová parkovací místa nebo provádí
rekonstrukci parkovacích míst postupně a v rámci finančních možností na celém území města. Sídliště
Hloučela není výjimkou. Zpracová-

vá se projektová dokumentace na
rekonstrukce vnitrobloků V. Špály, J.
Zrzavéno a A. Slavíčka. Vnitrobloky
se mají rekonstruovat podle požadavků občanů, kteří se prostřednictvím svých předsedů společenství
vlastníků jednotek či bytových družstev vyjadřovali ke dvěma variantám
návrhů. Preferovaná varianta je dále

rozpracovávána,“ ujistil Petr Brückner, vedoucí odboru rozvoje a investic prostějovského magistrátu.
Ten se vyjádřil také ke stížnosti, že
v ulici Václava Špály po rekonstrukci
chodníku parkovacích míst ubylo.
„Pokud dojde ke zrušení parkovacích míst, je to výhradně z důvodu
uvádění stávající zpevněné plochy

do souladu s normou a předpisy!
Například brání v průjezdu vozidel
požární techniky nebo v rozporu
s dopravními předpisy. Vzhledem
k trvalému růstu počtu osobních
vozidel se připravuje koncepce parkování na celém území města Prostějova včetně odstavných parkovišť,“
vzkazuje Brückner.
(mik)
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Je čas na novoroční předsevzetí, kterými letos Prostějované rozhodně
šetřit nemusí. Otázkou ovšem je, zda sliby a závazky budou všichni myslet vážně, ale také, co udělají pro to, aby je naplnili. Každopádně vůle je
splnit nikomu chybět nebude.
BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Zcela náhodou přijdete do kontaktu s člověkem, který na první pohled
upoutá váš zájem. Rozhodnutí padne během několika málo okamžiků,
rychle se s ním seznámíte a pozvete
jej na večeři. Uděláte dobře.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Měli byste více
dbát o vaši tělesnou schránku, vypadáte zbědovaně. Pomůže vám náhoda.
Jeden z kamarádů vás vyzve, abyste mu
dělali parťáka při cvičení v posilovně.
Neváhejte a běžte do toho!
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. V zaměstnání se dopustíte chyby a budete muset za ni zaplatit. Směrem
k nadřízeným určitě pomůže, když
svůj prohřešek přiznáte a slíbíte nápravu. Hlavně nepodléhejte emocím a nehádejte se.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Měli byste
více zapracovat na své fyzické kondici, která rozhodně není dobrá.
Omezte tedy povánoční přejídání,
obujte si tenisky a zaběhejte si. Pokud vydržíte pár týdnů, vrátí se vám
tělesná pohoda.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Před novoročními oslavami budete hledat někoho, s kým byste rádi strávili poslední
den v roce. Hledání bude složité,
neboť každý už má někoho, jen vy
zatím zůstáváte na ocet. Zřejmě vás
čeká oslava o samotě.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Ve zbývajících dnech roku budete počítat
své resty, jejichž řešení jste se vůbec
nevěnovali nebo je nechali na poslední chvíli. Při jejich seznamu se
vám orosí čelo a do nového roku
vstoupíte se starostmi.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Buďte
opatrní při jízdě autem, hrozí vám
úraz. Pokud se chcete vyhnout
dopravní nehodě, vůbec za volant
raději nesedejte. Ostatně vzhledem
k vaší nadváze by bylo záhodno
chodit pěšky nebo jezdit na kole.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Neradi
riskujete, takže o nějakém hazardu ve
vašem případě nemůže být ani řeči.
Nyní si ale určitě vsaďte, alespoň za
malý peníz. Budete mít totiž takové
štěstí, že vám druzí budou jen závidět.

... tentokrát ze sortimentu: SEKTY

89,90

89,90

99,90

Avanti Fragola 0,75l
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-

Martini Asti 0,75l

-

-

Bohemia Sekt Ice Demi 11% 0,75l

119,90

Cinzano Asti Proseco
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STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Strávíte naprosto pohodové chvíle
v rodinném kruhu, ovšem až poté,
co na poslední chvíli vyřešíte své
problémy. I finanční. Všechno ale
stihnete tak, že konec roku strávíte
s úsměvem na tváři.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Svoji práci odvedete pečlivě, a navíc
velmi rychle. Zbyde vám tak moře
času jak na vlastní koníčky, tak na
rodinu. Nezapomeňte ale na dárek
svému nejbližšímu, který slaví narozeniny či svátek.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Svého partnera máte obtočeného kolem prstu. Ovšem nezapomeňte na
to, že jde o člověka, který má raději
klid než před vámi obhajovat svůj
názor. Celkem vám to ale klape, tak
proč něco měnit.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. S vánočními
dárky se ve vašem případě roztrhl pytel, takže i teď si máte stále s čím hrát,
co obdivovat a také se čím chlubit. Ještě jednu milou maličkost ale obdržíte
na Silvestra, takže se můžete těšit.

nákupní
servis
pro vás
Bohemia Sekt Demi 11% 0,75l

www.vecernikpv.cz
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-

-

-
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Sekt či někdy také šumivé víno je označení převážně alkoholického
nápoje, které je vyráběno primárním či sekundárním kvašením vína.
Je skladován ve skleněných láhvích s korkovým a nebo plastovým uzávěrem, jejž je možné tlakem sektu vytlačit z láhve. Nejznámější značku
Bohemia Sekt Demi nabízí Tesco, pro Avanti Fragola a stále více oblíbené Prosecco se vyplatí navštívit Kaufland, který také jako jediný
nabízí Martini Asti. Jediným místem, kde nabízí Cinzano Asti Prosecco, je Albert. A v neposlední řadě nás zajímala láhev Bohemia Sekt Ice
Demi, ta je na nejnižší cenové hladině hned ve třech marketech.
Na zdraví a šťastný nový rok 2021!
Průzkum byl proveden v úterý 22. prosince

352*5$0Đ$=9ëä(1Ì

.203(1=$&(æ,912671Ì.Đ0
Zástupci Hospodářské komory
o víkendu jednali s vicepremiérem, ministrem průmyslu a dopravy Karlem Havlíčkem a ministryní pro místní rozvoj Klárou
Dostálovou o úpravě kompenzačních programů pro podnikatele. Ti své návrhy na podporu
české ekonomiky představili také
na jednání tripartity.
„Řada podnikatelů již vyčerpala
veškeré rezervy a současná epidemická situace bohužel přinese další
omezování ekonomiky a riziko dalšího propouštění. Během víkendu
jsme intenzivně jednali s představiteli vlády a téma podpory ekonomiky bylo hlavním bodem dnešní tripartity. Vzhledem k tomu, že vláda
dnes rozhodne o dalším uzavření
řady sektorů ekonomiky, považujeme za klíčové, aby zároveň dnes
schválila jasné podmínky další pomoci. Za klíčové považujeme prodloužení programů Antivirus A+
a B po celou dobu platných omezení provozů a obnovení programu

Antivirus C, tedy odpuštění odvodů sociálního pojištění pro firmy
do 50 zaměstnanců. Zároveň prosazujeme, aby se na stejnou dobu prodloužil program Covid-nájemné
pro všechny uzavřené podniky bez
dosavadních omezení a dokončily
se rozpracované programy, jako je
např. Covid-veletrhy. Nejvíce postižené obory jako je gastronomie,
cestovní ruch a jejich dodavatelé
musí mít šanci přežít současnou situaci a rozšíření programů pomoci
tomu musí odpovídat,“ poznamenal viceprezident Hospodářské komory a prezident Svazu obchodu
a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
Hospodářská komora zároveň
prosazuje zvýšení kompenzačního
bonusu pro živnostníky na 1 000
korun z dnešních 500 korun denně.
„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 ve výši 80 % obratu,“ uvedl prezident Hospodářské
komory Vladimír Dlouhý.
Hospodářská komora již v listopadu doporučila vládě, aby provedla revizi poskytované podpory
podnikům a zajistila spravedlivý
systém pomoci postiženým sektorům, například po vzoru Německa. Rozdíly ve způsobu podpory
podnikatelů totiž mohou být také
jedním z důvodů, proč růst české
ekonomiky výrazně zaostává za
ostatními zeměmi. ČR se zařadila
k zemím s nejpomalejším růstem
ekonomiky ve třetím čtvrtletí,
pomaleji se zotavuje už jen ekonomika Litvy. Německo přitom podnikům poskytuje kromě Novemberhilfe překlenovací podporu
fáze II pro období září až prosinec
nazvanou Überbrückungshilfe,
zároveň chystá třetí fázi podpor
pro období leden až červen 2021.
Všechny podpory přitom kompenzují podnikům ztráty podle obratu.
TZ HK ČR

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:
Obec: Prostějovičky, Křenůvky, Obec: Myslejovice, Kobylničky
Obec: Krasice
Myslejovice, Kobylničky Dne: 27. 1. 2021 od 8:00 do
Dne: 13. 1. 2021 od 7:30 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast: ul. Dne: 25. 1. 2021 od 8:00 do 15:00 15:00 hodin.
Foerstrova - oboustranně od ul. hodin. Vypnutá oblast: celé obce Vypnutá oblast: celé obce MysZápadní po č. 7 vč. restaurace Na Prostějovičky, Křenůvky, Mysle- lejovice, Kobylničky. OdběratelKovárně, ul. Západní s č. 70 - 88 jovice, Kobylničky. Odběratelské ské trafostanice: Myslejovice ZD
vč. garáží za č. 99, celé nám. J. V. trafostanice: Kobylničky vojsko (č. 300712), Kobylničky vojsko
(č. 300704), Prostějovičky Zetest (č. 300704).
Sládka.
(č. 300730), Myslejovice ZD (č. Obec: Myslejovice, Kobylničky
Obec: Dřevnovice
Dne: 25. 1. 2021 od 8:30 do 15:00 300712).
Dne: 29. 1. 2021 od 8:00 do
hodin. Vypnutá oblast: část obce Obec: Prostějov
15:00 hodin. Vypnutá oblast:
Dřevnovice: č. p. 86, 160, 161, Dne: 25. 1. 2021 od 7:30 do 15:00 odběratelská trafostanice Kobyl162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, hodin. Vypnutá oblast: J. Lady, ničky vojsko (č. 300704).
obytné domy na parc. č. 6032/1.
E.ON Distribuce, a.s.
169.

Silvestrovské vtipy
CO, KDY, KDE
)LOPRYÇ
divadel
diva
delQË
QË aneb informace a události %DELĀNDVHRVLOYHVWURYVNp

Kino
Metro 70
Školní 1, Prostějov
MOJE KINO LIVE

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
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
výstava představuje průřez dílem pěti
současných autorů, kteří se věnují rekonstrukcím dávných světů, zvířat a rostlin
Jaroslava Bažanta, Pavla Dvorského,
Petra Modlitby, Jiřího Svobody a Jiřího
Teichmanna

www.vecernikpv.cz

z vašeho okolí…
SONS PROSTÌJOV
Oznamuje svým klientům, že od 21.
prosince 2020 do 3. ledna 2021 je
prostějovská pobočka na ulici Svatoplukova 15, uzavřena.
RÙZNÉ...
Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká
17, Prostějov. Provozní doba: pondělí od 8:00 do 12:00 a od 12:30 do
14:00. V úterý a ve středu po telefonické domluvě.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s.
Svatoplukova
15,
Prostějov 796 01, tel. 775 549 777
Oznamuje všem klientům, že od 21.
prosince 2020 do 3. ledna 2021 je
pobočka uzavřena.
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17 oznamuje
svým klientům, že od 21. prosince
2020 do 3. ledna 2021 je pobočka
uzavřena.
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REALITY

KOUPÍM

Koupím byt 2+1 v OV, západní část
města. 777 602 873

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

Koupím chatu, chalupu okolo Plumlova
do 15 km. Mobil 732 116 877
Hledám ke koupi pozemek nebo rodinný dům. 737 827 329
Sháním byt přímo v PV. Dojíždím
a potřebuji koupit byt ve městě.
605 011 594
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PODĚKOVÁNÍ

Dne 19. prosince 2020
jsme se naposledy rozloučili
s naší milovanou maminkou,
babičkou, prababičkou,
paní Marií LANGROVOU
z Kralic na Hané.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Pronajmu cihlový byt 2+KK
v PV - Krasická ul. T:602775607

3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz
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Volejte: 739 322 895
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GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům
za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.

Dnes, tj. 28. prosince 2020
si připomínáme 33. výročí úmrtí
pana Miroslava LANGERA
LANGERA..
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou v srdci vzpomíná
celá rodina.

Maminko naše milá,
děkujeme, že jsi tu pro nás žila.
Za lásku, trpělivost, vychování
a oběti posíláme pozdrav od nás
vnoučat a od dětí.

Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon,
tel.:736 127 661, simonrene@seznam.cz
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Volejte: 739 322 895
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Dne 14. listopadu 2020
to bylo již 11 let,
co nás navždy opustila
paní Jarmila NOVÁKOVÁ,
milovaná maminka
a laskavá babička
z Hluchova
a dne 17. března 2020
by se dožila 96 let.
S láskou v srdci vzpomíná
vděčná dcera Květa a vnuk Jirka,
pravnučka Pavlínka,
vnučka Květuška
a syn Vlastimil s rodinou.

Volejte: 723 335 940
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Volejte: 739 322 895
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UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE

Volejte: 739 322 895
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.þ
Volejte: 723 335 940
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VOLEJTE: 739 322 895

Čas neúprosně letí
a bolest v srdci zůstává,
slzy v očích Tě neprobudí
a domov prázdný zůstává.
Jen svíci hořící a hezkou kytici
Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou
na Tebe vzpomínat.

Vykupujeme pro sběr. účely pohlednice,
foto do roku 1950, dokumenty, odznaky,
medaile, hodinky. Tel: 722 916 126.
Email: mracek.jose@gmail.com

Volejte: 723 335 940
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řádková inzerce/vzpomínky
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je ve STŘEDU
30. prosince
v 10.00 hodin

PRODÁM
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Prodám tvrdé palivové dříví.
Tel. 605 864 140.
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Ruku už Ti nepodáme,
abychom Ti mohli
k narozeninám přát,
jen kytičku Ti na hrob dáme
a budeme vzpomínat.

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

Dne 27. prosince 2020
by se dožila 76 let
paní Dagmar SLAVÍKOVÁ
z Dětkovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Martina s rodinou
a rodina Kaplánkova.

Dne 31. prosince 2020
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
manželka, maminka, babička
paní Jana HORÁKOVÁ.
S láskou vzpomíná
manžel František, synové
a dcery s rodinami.

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

Není zapomenut ten,
jenž nás miloval, ještě dlouho chtěl
s námi být, ale musel odejít.

Dne 31. prosince 2020
vzpomeneme
11. smutné výročí úmrtí
paní Ludmily POLÁKOVÉ
z Hrdibořic.
S láskou v srdci vzpomínají
manžel Marian a děti
s rodinami.

Dne 2. ledna 2021
tomu budou 4 roky,
co nás navždy opustil
pan Josef MAREK
z Kostelce na Hané.
S láskou v srdci vzpomíná
manželka a dcery s rodinami.

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

Dotlouklo srdce Tvé znavené,
uhasl oka svit, budiž Ti, drahý
tatínku, za všechno vřelý dík.

Dne 7. listopadu 2020
to bylo již 16 let,
co nás navždy opustil
pan Lubomír ŠTAFFA,
milovaný a obětavý tatínek, dědeček
z Kostelce na Hané
a 16. července 2020
by se dožil 92 let.
S láskou v srdci vzpomíná
vděčná přítelkyně Květa
se synem Jirkou a příbuzní.
Za vše vřelý dík.

Dne 4. září 2020
by se dožil 100 let
náš tatínek a dědeček,
pan František NOVÁK
z Hluchova
a dne 10. října 2020
tomu bylo 22 let, co nás opustil.
S láskou v srdci vzpomíná
vděčná dcera Květa a vnuk Jirka,
pravnučka Pavlínka,
vnučka Květuška
a syn Vlastimil s rodinou.

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

www.realitypolzer.cz

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

FINANCE

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

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

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

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

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.

20122312043

15021020132

SLUŽBY
Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz

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

RŮZNÉ
Přála bych si, aby se mi ozvala paní
Jarmila (švadlenka). Rádi bychom jí pomohli. Už je to dlouho, co jsme ji viděli.
Hledají ji příbuzní. Tel.: 605 471 522.

Silvestrovské vtipy
6WĒæXMHVLUiQR]QDYHQô
PDQæHOÅ-iWLPiPSRWRP
6LOYHVWUXRNQRMDNRKURPµ

zadejte VZPOMÍNKU
na své blízké
za pouhých

.ġ

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Anna Hrdličková 1927
Prostějov
Oldřich Bokůvka 1961 Stařechovice
Františka Vašíčková 1930 Prostějov
Jiřina Kraváková 1941
Prostějov
Hedvika Šrámková 1951 Otaslavice
Františka Vinklerová 1931 Kostelec n/H
Ivo Šimek 1965 Klenovice na Hané
Ivan Macourek 1947
Prostějov
Jan Kaňák 1954
Vranovice
Marta Korcová 1937
Slatinice
Jana Batelková 1950
Prostějov
Jindřiška Strnadová 1935 Hrubčice
Jaroslava Zatloukalová 1933 Buková
Miroslav Černý 1958
Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Ludmila Zdráhalová 1949
Vlasta Soldánová 1938
Vítězslav Kobza 1969
Jitka Krejčí 1970

Pěnčín
Prostějov
Držovice
Bedihošť

Středa 30. prosince 2020
Květoslava Smékalová 1936 Hluchov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Antonín Halíř 1947

Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov

Å7RVHQHGLYYæG\ĨMVL
SURäHOYôNODGQtVNĢtQtµ

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 28. prosince 2020
Zdenka Kalvodová 1931 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Zbyněk Karásek 1953 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Úterý 29. prosince 2020
Miloslava Legierská 1943 Mostkovice 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jaroslav Roztomilý 1954 Soběsuky 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Bc. Martina Prosecká 1966 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Františka Slezáková 1944 Prostějov 14.30 Obřadní síň Brněnská 104
Ing. Erich Zofall 1939 Vrahovice 16.00 Obřadní síň Brněnská 104
Klement Pospíšil 1944 Hradčany 13.00 hřbitov Dobromilice
Středa 30. prosince 2020
Aleš Růžička 1940 Brodek u Prostějova 14.00 kostel Drahany
Miroslav Bělka 1953 Hrubčice 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Josef Vodička 1952 Kostelec na Hané 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jarmila Tylšarová 1928 Ludmírov 14.30 Obřadní síň Brněnská 104

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Miroslav Vybíral 1963

Prostějov

nabídka pracovních míst
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Silvestrovské vtipy

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

Otec dal dvacetiletému
synovi na Silvestra sto korun
DĢHNOÅ7XPiäDRSĪOQRFL

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

VLSĢLSLMQDPp]GUDYtµ
Å$OHORQLMVLPLGDO

redakce
QVGXąGPC
QFRQPF÷NÊ
FQUVąGF[

GYĒVWRYN\µ
Å-HQæHOHWRVVHFtWtP
20111921742

PQRKHPOpSHµ

HLEDÁTE PRÁCI?

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Fakturant/ka
Mistři výroby
Pedagogové volného času
Traktoristé
Účetní

19 000-22 500 Kč
29 000 Kč
14 870-17 465 Kč
30 000-33 000 Kč
21 000 Kč

jednosměnný
dvousměnný
pružná prac. doba
pružná prac. doba
jednosměnný

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

MAPO finance, Prostějov
TENA EDM, Prostějov
Sportcentrum DDM, Prostějov
ZD Olšany – Hablov
KOVO Konice

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: nám. Spojenců 2632/13, Prostějov

20092411492

20122112015

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

www.vecernikpv.cz

Pondělí 28. prosince 2020
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www.vecernikpv.cz

Pondělí 28. prosince 2020

Silvestrovské vtipy
ġtNiYĒ]HĜVSROXYĒ]QL
Å3ĢHMLWLäĨDVWQôQRYôURNµ
Å$OHYæG\ĨMHXæ~QRUµ
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soutěže
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GiYDW
ãŘDVWQtMPHQRYDQtVLPRKRXVYpYëKU\MDNRXæWUDGLÿQĚY\]YH
YUHGDNFL9HÿHUQtNXSRNXGVSHFLiOQĚQHQtXUÿHQRMLQDN

VSU½YQÅRGSRYÈGLDY\ORVRYDQÉYÙKHUFL]ÄÉVOD

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
ulice Šlikova
Petr KVĚCH, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ BALÍČEKv hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

Å6O\äHOMVHPæHWLURN

I dvaapadesáté číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně
relaxovat a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
SĢLGDOLµ
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 30. 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
Ivo Slavotínek
Tomáš GOTTWALD, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební hodinu.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
PÉČE O PLEŤ
Dagmar HRUBANOVÁ, Vincencov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ na péči o pleť v hodnotě 500 Kč.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
3, 1, 7, 7
Martina KALNÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ BALÍČEK produktů na praní v hodnotě 400 Kč.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Ponožky od Marušky velký výběr nejen na zimu.
Jiří VESELÝ, Pěnčín
Výhercezískává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

20020760204

Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:
Vydavatel týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník – společnost Haná Press s.r.o. - zpracovává
osobní údaje o soutěžících v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště. V případě zaslání odpovědi
e-mailem, SMS zprávou či v případě jejího oznámení telefonicky zpracovává vydavatel nad rámec
uvedených údajů též údaj o emailové adrese či telefonním čísle. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely účasti v soutěži, losování a kontaktování výherců. Výherci soutěže jsou vždy
zveřejněni v následujícím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a to s uvedením těchto údajů:
jméno, příjmení, obec bydliště. Po vyhlášení soutěže jsou osobní údaje soutěžících zničeny.

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDDWUDNFL

SUDOKU

OSMISMĚRKA

20041760516

...RYCHLE, LEVNĚ, KVALITNĚ

VNADY, TAVY, HADRÁK, ÚNOS, OVEČKA, HEROIDA, UNIE, VNIK, ÚTLÝ,
LIKR, SVĚDČIT, EXCES, BAČA, SVOD, BERLA, REZERVA, ÉTER, SVĚRKA,
SRST, SKLENÍK, VRBA, AFTA, JÁDRA, PERLA, OREL, ŠTYK
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY
a u příležitosti blížícího se Silvestra jsme graficky lehce
poupravili asi nejslavnějšího komika všech dob…
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BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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PERIODIKUM
NA PROSTÌJOVSKU

Objednejte si předplatné na 12 kalendářních měsíců

0( do 30. prosince 2020, a získejte stále ještě
(
$å8
5
.
32 extrémně výhodnou slevu ve výši až

32.5
$å8
-(0(
a k tomu navíc

VOUCHER 200 Kč pro podání VZPOMÍNKY na své blízké, který můžete využít kdykoliv během roku 2021

Stálí předplatitelé zaplatí pouze
noví předplatitelé pak rovnou TISÍCIKORUNU
Standardní cena předplatného na rok 2021 činí 1300 Kč

Každé pondělí získáte navíc

Výhody pro pøedplatitele:

• PQXKP[LUQWFQTWéQX¾P
[
ve formě magazínu
 RąÊOQFQUEJT¾PM[
sRQwVQXPÆZDARMA
a během celého roku
sOQåPQUVX[JT¾V
i dvě desítky speciálních příloh  JQFPQVPÆEGP[

podrobný televizní program ZDARMA

na nejrůznější témata

Jsme tam,
Objednávky zasílejte na e-mail:
predplatne@vecernikpv.cz,
pište či volejte 608 960 042 či se stavte osobně
na provozovně v ulici Vápenice 19, Prostějov



navštivte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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Michal SOBECKÝ

Exkluzivní rozhovor
s èerstvou devadesátnicí
1DGÈzGRX+RÔÉQNRYRX
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&! *+12é0+1
ƔƔ Slavnostní vítání nových občánků
Prostějova sice letos do velké míry ovlivnila pandemie koronaviru a v mnohých
případech se tyto akce konaly za velmi
omezených podmínek, přesto bylo v roce
2020 mezi prostějovské občany slavnostně „přijato“ 390 nových občánků. Více
čtěte v příštím čísle Večerníku!
ƔƔProstějovský tenista Zdeněk Kolář se
po odhlášení několika hráčů posunul do
startovního pole pro kvalifikaci Australian
Open. Mužská část bojů o postup do prvního grandslamového podniku se uskuteční od 10. do 13. ledna v Dauhá. Hlavní
část turnaje začne v Melbourne 8. února..
ƔƔ=DMtPDYi]PČQDQDVWDODXKRNHMLVW\
$QWRQtQD+RQHMVND±]DWtPFRREY\N
OHKUDMHYSUYQtFKGYRX~WRFtFKSURWL
+UDGFL.UiORYpPČOQDVWXSRYDWDåYH
þWYUWpP SRGOH VHUYHUX ZZZHOLWHSUR
VSHFWVFRP SDN MH Q\Qt HOLWQt ~WRþQtN
=OtQDGRNRQFHQDPDURGFHäHE\E\O
SĜHVWXSGR3DUGXELFQDVSDGQXWt"

Číslo 52 •Ročník 24
Pondělí 28. prosince 2020
Naleznete
uvnitř

<R÷V PC *CPÆ 2TQUV÷LQXUMÆ ,GUVą¾D[
RQUÊNÊFWQONCFÊMč
Foto: Internet

Foto: Martin Mokroš
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RODINY
U STROMEČKU

ƔƔ Výsledek desetileté práce fotografky Veroniky Burgrové mohli lidé
obdivovat před prostějovskou radnicí
strana 18

PF 2021

POPŘEJTE PF 2021
ƔƔ Dnešní tematická strana je směřována k blížícímu se přivítání nového
roku. K tradicím patří přáníčka všeho
strana 20
druhu

PROSTĚJOV Nízká konkurence, hlavně však brzká únava. S těmito komplikacemi se při
úzkém kádru potýká poslední dvě sezóny hokejový Prostějov. Také se stává, že utkání
Jestřábi dohrávají jen na pět beků. Tomu by ale nyní měl být konec. Kromě toho, že do
akce se vrací někteří marodi a část by jich měla nastoupit už proti Porubě, se podařilo
Jestřábům navíc přivést zpět na Hanou dva hráče, kteří by měli zvýšit konkurenci v týmu.
Oba přitom prostějovské prostředí velice dobře znají, nejen hokejově zde totiž vyrostli. Petr Krejčí a Petr Antoníček nastupovali za Jestřáby i v minulé sezóně. Mnohem větší
stopu za sebou zanechal nyní jednadvacetiletý bek, který byl většinu sezóny v základní OLOMOUC
sestavě. Za muže dosud Krejčí v Prostějově odehrál 62 zápasů (2+12), zatímco Antoníček
13 (0+1). Zatímco obránce v aktuálním ročníku hrál za Benátky nad Jizerou, forvard v par- JE MINULOST
ƔƔ Pikantní posilu získaly volejbadubické juniorce a dále v prvoligovém Vrchlabí.

EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR S PETREM KREJČÍM NAJDETE NA STRANĚ 28

listky Prostějova, do jejichž řad zamířila ještě nedávno tvář velkého rivala
strana 29
z krajského města

ŠLÁGR VEČERNÍKU – LEDNÍ HOKEJ

Útulek Voříšek opět vydal ,GUVą¾D[éGM¾
kalendáře, které pomáhají V÷åMÚOCé
ČECHY POD KOSÍŘEM Není to snadná doba pro nikoho. S problémy
kvůli koronaviru a nejrůznějším restrikcím se letos musel potýkat i útulek
Voříšek v Čechách pod Kosířem. Nicméně zdejší osazenstvo určitě nesedí
s rukama v klíně, a tak i pro letošní rok připravilo vydání charitativního
kalendáře, který se skutečně vydařil.
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PØEDPLATNÉ
DO KONCE ROKU
STÉLE LEVNÌJI
TEL.: 608 960 042

Silvestrovské vtipy
6LOYHVWURYVNô YHĀHU URGLQQi SRKRGD 0DQæHO
VHGtYWUHQNiFKXWHOHYL]HDOHEOtætVHGRED
NG\ĀHNDMtQiYäWĒYX0DQæHONDÅ8æE\VHVPĒO
REOpFWµ 0DQæHO Å1DVFKYiO VH QHREOHĀX DE\
YLGĒOLMDNPĒPiORNUPtäµÅ7DNVLVXQGHMLW\
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6CMVQX[RCFCLÊMT¾UPÆMCNGPF¾ąGPCRąÊwVÊTQM\×VWNMW8QąÊwGMQDLGFPCVLGUKLG
OQåPÆPCKPVGTPGVQXÚEJUVT¾PM¾EJ×VWNMW
Foto: www.vorisek.org
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PROSTĚJOV Nejprve to měl být klidný mezisváteční čas. Nakonec je ale pro
Jestřáby všechno jinak. A tak je 30. prosince čeká předsilvestrovský zápas. Přitom se nebude jednat o nic jednoduchého,
v rámci odloženého zápasu 17. kola se totiž
Prostějované utkají s Porubou.
Ostravané byli na začátku sezóny pasováni na jednoho z lídrů soutěže. Aby ne, tým značně posílil a svými ambicemi
se nijak netajil. A hned začátek soutěže naznačil, že mu role favorita
nebyla přisouzena pro nic za nic. Poruba vyhrála prvních pět zápasů,
a i když měla proti sobě papírově slabší soupeře, dostala se díky vítězstvím tam, kam měla náležet. Tedy na první místo tabulky.
Postupně se však ukazovalo, že tým není zdaleka tak suverénní jako
minulou sezónu České Budějovice. Ostravané začali ztrácet, poslední tři mače prohráli. A nyní jsou až devátí, jen jednu příčku před
Jestřáby. Netřeba však tento tým podceňovat, má obrovskou sílu.
V obraně disponuje jmény jako Szathmáry, Teper nebo Žovinec,
útok vede Korkiakoski, Endál, Kanko nebo taky Káňa. Nevýhodou
proti Jestřábům však v zápase bude horší forma a skutečnost, že kvůli
koronaviru Poruba od 5. prosince nehrála.
Naopak Jestřábům se pomalu začíná tým usazovat, potrápili Kladno,
přehráli Slavii a brali bod proti Vsetínu. Bude ale zlepšení stačit na
Porubu? To zjistíme už ve středu. Zápas začíná v 16.00 hodin a odehraje se na ledě Víceúčelové haly-zimního stadionu v Prostějově. Sledovat jej můžete třeba díky streamu na www.hokejka.cz.
(sob)

HOKEJOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ
ČTĚTE NA STRANĚ 28
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Prostory nákladního automobilu
zaparkovaného na prostějovském
náměstí, v nichž byla netradiční
výstava umístěna, se poprvé otevřely v pondělí 21. prosince. Hned
první den na ni byla zvědavá zhruba stovka lidí. Zájem přitom neutuchal ani ve dnech následujících.
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„Mně se velice líbí už ta myšlenka,
je to prostě výborný nápad. Provedení se mi též líbí, je poznat, že
autorka má fotografii vystudovanou. A co obzvláště oceňuji, je vytrvalost, že to vydržela celých těch
deset let,“ zhodnotila Alena Matonohová. Starší, nicméně velmi

PŮVODNÍ
zpravodajství

energicky působící dáma přitom
litovala, že s podobným projektem
nikdo nepřišel v dobách, kdy ona
sama měla malé děti. „My máme
doma jen takové momentky, nic
takhle uceleného. Myslím, že rodiny, které se tady najdou, budou mít
perfektní vzpomínku,“ dodala.

FOTOGALERIE

klikni na
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO
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pro Večerník

Martin
ZAORAL

Pondělí 28. prosince 2020
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VENDULA BURGROVÁ FOTILA
52',1<32'67520(Ġ.(0
DLOUHÝCH DESET LET
PROSTĚJOV Přišly Vánoce a s nimi také fotografka Vendula
Burgrová, která dlouhých 10 let fotografovala desítky rodin u vánočních stromečků. Výsledek její práce mohli lidé obdivovat poslední tři dny před Štědrým dnem pod vánočním stromem před
prostějovskou radnicí. Podívat se přišel také Večerník.

www.vecernikpv.cz

Návštěvníci se v připravené knize
mohli do dalších deseti let ojedinělého fotografického projektu
nahlásit přímo na místě. Již při naší
úterní návštěvě bylo zájemců skutečně požehnaně. „Beru každého,
podmínky jsou v podstatě pouze
dvě: mělo by se jednat o rodiny
s malými dětmi, protože právě na
nich je plynutí času nejlépe vidět.
A musí se upsat na celých dalších

#@NODQ<G*<G½JàDKMJ=îCGG@OJNJIGDI@

deset let, neměly by z toho vycouvat, ať se děje, co se děje,“ přiblížila
sama autorka, které jsme se zeptali, jak chce zvládnout během svátků všechny rodiny objet a vyfotit.
„Záleží na domluvě a volném termínu. Klidně k nim zajedu v únoru, záleží jen na nich, jak dlouho
si nechají stromeček nazdobený,“
vysvětlila Vendula Burgrová.
S pozitivním ohlasem hojně na-

Foto: Martin Zaoral

vštěvované výstavy byl spokojený
i její organizátor. „Náš domovský
výstavní prostor v KK Duha je
aktuálně opět uzavřený pro veřejnost. Proto plánujeme přesun do
OC Zlatá brána. Někdy koncem
února by se zde měla konat výstava dvou grafiků,“ nastínil kurátor
Mira Macík z Rainbow Gallery
fungující standardně právě v prostorách Duhy.

Silvestrovské vtipy
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došlo na naši adresu...
Myslivci a spisovateli Františku
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Festival pak s odstupem zhodnotila ředitelka kina Metro 70 Barbora
Kucsa Prágerová. Srovnala například
loňský ročník a ten nedávno završený. „Liší se to diametrálně, stejně
jako všechny náhradní on-line aktivity to prostě není ono. Abychom
se dětem aspoň trochu přiblížili,
natočili jsme krátké video, jak to vypadá u nás v kině v zázemí, v kabině,
ve ztemnělém sále. Stejně to udělala
i další zapojená kina, každá trochu
po svém, všichni použili něco, co je
pro jejich kino jedinečné,“ uvedla
ředitelka. A k festivalu Malé oči připojila i originální pohled opravdu
malýma a zároveň zvířecíma očima.
„Po našem kině přes den běhá moje
fenka, tak jsme udělali průlet Metrem ‚jejíma malýma očima‘. Bylo

moc hezké nahlédnout pod pokličku kin po republice, i výběr pohádek
byl moc prima, ale těšíme se, až už se
v kině zase s dětmi – a nejen s nimi –
uvidíme,“ dodala ředitelka.
Festival je již sice minulostí, stále
však můžete nejen kino, ale i akci
podpořit. A tím i sebe. „Od čtrnáctého prosince lidé zaplatí za
zhlédnutí jedné pohádky 60 korun
nebo si mohou koupit do 18. prosince permanentku za 150 korun
a na zhlédnutí filmů mají 30 dní,“
vzkazovali v době začátku festivalu
organizátoři. A nabídka pohádek?
Pestrá. Patří mezi ně například
Malý princ, Kuky se vrací nebo
Tři veteráni. Další informace jsou
ke zjištění na webu kino Metro 70.
(sob)
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PROSTĚJOV I expozice Petra Bezruče v Červeném domku
v Kostelci na Hané se dočkala své
turistické známky.
„O tom, že se jedná o atraktivní místo, svědčí skutečnost, že se hlasováním sběratelů dostala do výroby“,
uvedla Soňa Provazová, ředitelka
muzea a galerie v Prostějově, pod
nějž Červený domek v Kostelci na
Hané spadá. „Turistickou známku si zájemci mohou zakoupit jak
přímo v Kostelci, tak i v pokladně
muzea a galerie Špalíček. Cena je
čtyřicet korun,“ doplnila ředitelka.
Známka byla vydána pod číslem
2647 a nechybí k ní ani turistická
nálepka, která je za cenu 15 Kč.
(red)

PROSTĚJOV Sedmý ročník oblíbeného rodinného festivalu
Malé oči se uskutečnil letos on-line od 14. do 18. prosince. Nabízely jej virtuální kino Moje kino
LIVE a filmotéka Aerovod.cz.
Malé oči začaly v pondělí 14. prosince v 18:00 hodin na Moje kino
LIVE. První večer byl pro všechny
diváky zdarma. V komponovaném
programu se postupně diváci, zejména děti, dozvěděli, jak to v kině
vypadá, kdo tam pracuje a jak funguje promítání filmů. Nechyběly
ani animační dílny, které ale bohužel musely být rovněž prováděny na
dálku. Poté už následovaly dny plné
filmů pro děti. I když některé snímky se podle toho nejmenovaly, třeba
jako Horor ve škole…

Foto: internet

Çċ±c´´bĉO
PROSTĚJOV Pečovatelská služba Centra sociálních služeb poskytuje
služby v regionu města Prostějov včetně přilehlých obcí Mostkovice,
Žešov, Držovice a v regionu města Němčice nad Hanou. Služby jsou poskytovány seniorům, osobám s tělesným postižením a osobám s chronickým onemocněním v jejich přirozeném prostředí, tedy v domácnostech.
5QEK¾NPÊRTCEQXPÊMCO[UNKXGE(TCPVKwGM/NéQEJX÷PQXCNUXQLKRTXPÊMPÊåMWP÷MVGTÚO
MNKGPVčO%GPVTCUQEK¾NPÊEJUNWåGD
(QVQ%552TQUV÷LQX

Mezi základní služby patří pomoc
při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, pomoc při osobní
hygieně, poskytnutí stravy nebo
pomoc při zajištění stravy, pomoc
při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím. Mezi
fakultativní služby spadá doprava
vozidlem poskytovatele včetně čekací doby, holení a dohled.
Jedním z pracovníků pečovatelské
služby je František Mlčoch, který
zde pracuje už 25 let. Je členem
uskupení Myslivečtí autoři Moravy a Slezska. Ve svém volném čase
se věnuje psaní povídek a básní
s mysliveckou tematikou. Nyní mu
vyšla jeho první knížka s názvem
S Almou po boku. Alma je jeho

věrná psí společnice, která ho doprovází při toulkách lesem a všech
dobrodružstvích. Kniha je věnována památce sestry Hany a je splněním snu našeho pracovníka, který
si básně a povídky nejprve schovával „do šuplíku“, poté je dával číst
svým přátelům a některé z nich
byly publikovány v mysliveckých
magazínech, v časopise Myslivost
a ve slovenském časopise Halali.
Tuto svou prvotinu se František
Mlčoch rozhodl věnovat některým
uživatelům Pečovatelské služby
a uživatelům Denního stacionáře
Pivoňka Centra sociálních služeb,
aby je potěšil a přivedl je na lepší
myšlenky v této náročné době.
Jana Dočkalová, sociální pracovnice,
Centrum sociálních služeb Prostějov

www.vecernikpv.cz

Pondělí 28. prosince 2020
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PROSTĚJOV Před sedmi lety nabral život Aleny Koucké z Prostějova
jeden směr v podobě intenzivní celodenní péče o svého mladšího syna
Kristiána. Seznam jeho zdravotních
problémů sice vydá na pořádné
sousto písmenek a slov, přesto si společně s maminkou a starší sestrou
Veronikou dokáže celá rodina život
užívat. Vydatně jim v tom pomáhá
také Nadace AGEL, která finančně
rodinu podporuje třetím rokem a na
řadu kompenzačních pomůcek rodině Koucké přispěla dohromady již
částkou 80 tisíc korun.
Juvenilní idiopatická artiktida, metabolické onemocnění, diletace ascedentní
aorty, histaminová intolerance, porucha autistického centra, trombofilie.
Tak vypadá jen částečný výpis diagnóz,
s kterými musí sedmiletý Kristiánek
bojovat. „Narodil se císařským řezem
jako zdravé miminko, ale čtvrtý den po
porodu se u něj začaly objevovat první
zdravotní potíže. Po několika následných odběrech krve zjistili lékaři vysoké

Snaží se žít naplno, roky jim v tom pomáhá i Nadace AGEL

-TKUVK¾PXGNKEGT¾FCDUQNXWLGPGLTč\P÷LwÊ
XÚNGV[
Foto: Nadace Agel

jaterní testy způsobené metabolickým
onemocněním,” vzpomíná na polovinu
června 2013 Alena Koucká. Aby podpořila správný vývoji Kristiána, začala
s ním ihned cvičit Vojtovu metodou
a později přešla na další specializovanou
terapii - Boobath koncept, kterou provádí doposud.

V důsledku těžké deformace lebky musel také malý bojovník dlouhých pět let
nosit třiadvacet hodin denně speciální
helmičku a ještě před prvními narozeninami absolvoval břišní operaci, aby
mu lékaři mohli zavést tzv. PEG sondu
(Perkutánní endoskopická gastrostomie) na enterální výživu přes hadičku
přímo do žaludku. „Od čtvrtého měsíce
jsme se stali klienty střediska rané péče
a ta nás provázela sedm let. Díky ní jsme
mohli využívat různé terapie a na nelehké cestě byla naším velkým rádcem
a pomocníkem a naší druhou rodinou,”
pokračuje Alena Koucká.
Jako samoživitelka s celodenní péči
o Kristiána nemá možnost zaměstnání,
zároveň však všechny síly vynakládá na
to, aby měl syn co nejlepší možnou péči.
Paní Alena se proto obrátila se svým příběhem v roce 2018 na Nadaci AGEL,
kdy sháněla finance na první synův vozík. „Osud rodiny Koucké nás oslovil

natolik, že nezůstalo pouze u osamocené podpory. Během následujících let se
podařilo, i díky dobré spolupráci s maminkou Alenou, cíleně pomoci tam,
kde to bylo a je nejvíce potřeba. Tedy ve
financování důležitých kompenzačních
pomůcek usnadňující Kristiánkův život
při každodenních činnostech,” těší Veroniku Dostálovou, členku správní rady
Nadace AGEL.
Kromě zmíněného vozíku přispěla
ještě v roce 2018 nadace přispěla Kristiánovi částkou bezmála 11 000 korun
na autosedačku a hned následující
rok pak v plné výši zaplatila speciální
zdravotní kočárek v hodnotě 25 000
korun. „V letošním roce nám Nadace
AGEL opět přispěla téměř 19 tisíci
korunami na doplatek na zakoupení
nového vozíčku. Je větší a polohovatelný a lépe tak vyhovuje zdravotnímu
stavu Kristiánka,” vysvětluje maminka
dvou kluků a jedním dechem dodává:

Motorkáři zmokli při Vánoční jízdě

PROSTĚJOV Zatímco i na
Štědrý den někteří organizátoři
odvolávali kvůli protiepidemickým opatřením jednu akci za
druhou, na motorkáře s koronavirem prostě nechoďte! Ti jako
jedni z mála ani přes doslova
hnusné počasí doma nezůstali,
naopak dodrželi tradici a opět
během 24. prosince „osedlali“
své silné stroje a vyjeli do prostějovských ulic!

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník
Michal
KADLEC
Hrozba nákazy koronavirem a hodně
nepříjemné počasí. Dva aspekty, které ohrožovaly tradiční Vánoční jízdu
Prostějovem v podání prostějovských
motorkářů. Přesto se na Štědrý den

Silvestrovské vtipy

v poledne u pasáže Anděl v Plumlovské ulici sjely k vánoční akci na tři
desítky těch nejskalnějších vyznavačů
silných strojů. Půl hodiny před srazem
ale Večerník motorkáře zastihl „pod
střechou“ na čerpací stanici v Plumlovské ulici. „Vůbec jsme ani na chvíli
neuvažovali o zrušení akce, je to pro
nás tradice. Samozřejmě kromě všech
silničních pravidel musíme dodržovat
i přísná covidová opatření. Projedeme
se městem a na samotný závěr si pořídíme společnou fotografii na náměstí
T. G. Masaryka u vánočního stromu.
Máme to povolené,“ řekl Večerníku
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ale hrozně ráda, že tato nádherná vánoční tradice zůstala zachována, i když
ve značně omezené míře. Nedovedu si
představit, že bych na Štědrý den seděla v poledne doma u televize a nemohla se jít vykoupat. A podobně to jistě
cítí také všichni ti, kteří dorazili. Voda
má teplotu tři stupně Celsia a vzduch
okolo devíti stupňů nad nulou. Většinou se všichni rádi koupeme při mrazivých teplotách, ale ty jsme tady už několik let nezažili. Jen kdyby nepršelo,“
přidala Zbořilová těsně předtím, než se
společně s dalšími otužilci ponořila do
chladivé vody ve výpusti plumlovské
přehrady. U ní samozřejmě ani letos
nemohl chybět nestor zimního plavání Bob Pácl, který letos oslavil kulaté
osmdesátiny. „Voda je teploučká, bude
to žůžo. Miluju to tady a ani na vteřinu
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jsem neváhal, zda se letos zúčastnit. Co
by to bylo za Štědrý den bez Vánoční
koupele? Sice lije jako z konve, ale však
uschneme,“ liboval si Bob Pácl.
Čtvrteční štědrodenní koupele se ale
účastnil ještě starší tradiční otužilec,
dvaaosmdesátiletý František Kocian.
„Já vím, že to Boba Pácla štve, že jsem
ještě starší než on, ale takový je život,“
smál se bývalý fotbalový činovník. „Letos jsem tady už podeváté v řadě a ani
na okamžik jsem si nemyslel, že bych
letos vynechal. Právě proto, že všude
okolo řádí ten neřád koronavirus, tak
letos ho všichni jdeme utopit,“ poznamenal se smíchem a velkou nadsázkou
Kocian.
Zhruba desetiminutovému pobytu
otužilců ve vodě tleskala zhruba stovka
diváků. Lidé z okolí se přece jen přišli
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PLUMLOV Protiepidemická opatření nedovolila zorganizovat tradiční Vánoční koupel v plumlovské
nádrži v takovém rozsahu, jak ji známe z předešlých let. „Kvůli vládním
nařízením jsme organizaci museli
zrušit, ale určitě se několik z nás na
Štědrý den na přehradě sejde,“ avizovala už předem Dana Zbořilová,
předsedkyně DZP Haná Prostějov.
A měla pravdu!
Jenomže původně očekávala, že do
výpusti plumlovské přehrady se během čtvrtečního poledne ponoří tak
pět nebo šest otužilců. Nakonec jich
dorazily na tři desítky... „No, je to víc,
než jsem předpokládala, ale budeme
se i tak snažit všechna protiepidemická
nařízení dodržet,“ pousmála se přemožitelka kanálu La Manche. „Jinak jsem

-TKUVK¾PUPQXÚOXQ\ÊMGOXFQRTQXQFW
UXÆOCOKPM[
Foto: Nadace Agel
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Karel Hýbl, hlavní organizátor Vánoční jízdy motorkářů.
Ti se nejdříve sešli na čerpací stanici
v Plumlovské ulici v Prostějově. „Hrozně
prší, ale nám to vůbec nevadí, jsme patřičně vybaveni i na takový nečas. V poledne se stavíme u Anděla nabrat další
účastníky a hned vyjedeme,“ dodal Hýbl.
Vánoční jízda motorkářů se i přes vydatný déšť vydařila. „Já bych neměla veselé
Vánoce, kdybych se této akce nezúčastnila,“ neskrývala odhodlání jedna z odvážných motorkářek. „Déšť nám vadit ani
nemůže, jsme železní,“ dodal další z mo- PROSTĚJOV Nadšení zavládlo
torkářů zahalený ve speciální kombinéze. v celé rodině z Brodku u Prostějova.
Manželům Kláře a Romanu Ježkovým se 24. prosince narodil v prostějovské porodnici syn Tomáš. Světlo
světa spatřil na Štědrý den tři minuty
před osmou hodinou ranní. „Ježíškovo“ děťátko se má čile k světu
a rodiče už teď plánují, jak v budoucnu rozdělit vánoční oslavy s narozeninami svého druhého potomka.

klikni na
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„Výrazná pomoc Nadace AGEL má
pro nás velký přínos je nepostradatelná
a patří jí od nás opravdu velké srdečné
poděkování.”
I díky této podpoře si může Kristián
s rodinou užívat to, co má nejraději. Ať
už se jedná o malování, vaření ve vlastní
kuchyňce nebo stavění z Lega. Miluje
i výlety do přírody a zvířata, obzvlášť
psy. Mimořádně důležitou osobou
v životě Kristiánka je i jeho starší sestra
Veronika, která s jeho péčí mamince
vydatně pomáhá. Letos se stal také školákem a s rodinou tak, krok po kroku,
absolvuje v domácím prostředí individuální vzdělávací program.
A jaké jsou plány rodiny z Hané? Paní
Alena věří, že se podaří rodině po letošním nezdaru příští rok odjet k moři,
které má na Kristiána z mnoha hledisek
mimořádně pozitivní vliv. „Jinak si přejeme hlavně to zdraví, to je to nejdůležitější,” dodává Koucká.
(red)

V prostějovské porodnici se během
Štědrého dne narodilo jediné miminko, kterým byl právě malý Tomášek Ježek z Brodku u Prostějova. Po narození
měřil 50 centimetrů a vážil 3,4 kilogramu. „Máme z Tomáška obrovskou
radost. Že se ale narodí na Štědrý den,
to jsme vůbec nečekali. Je ale pravda,

že lékařka mě upozorňovala, že by se
mohl narodit dřív. Tomášek měl původně přijít na svět až prvního ledna,
ale nakonec si s příchodem na svět pospíšil. V koutku duše jsme plánovali, že
by se mohl stát prvním narozeným miminkem nového roku, ale zkřížil nám
plány,“ řekla Večerníku se smíchem
šťastná maminka Klára Ježková.
„Z Tomáška je pak ze všech nejvíc nadšená naše devítiletá dcera, která si hodně přála bratříčka. Teď budeme muset
jen vymyslet, jak zorganizovat dohromady vánoční oslavy s Tomáškovými
narozeninami. Vánoce odložit nejdou,
takže podle všeho posuneme o pár dní
ty narozeniny. Nechceme Tomáška
ochudit o jedno ani druhé,“ dívá se pobaveně do budoucnosti Klára Ježková
z Brodku u Prostějova.
K „Ježíškovu“ miminku samozřejmě
oběma manželům Ježkovým blahopřeje i Večerník.

podívat. „Vyrazili jsme celá rodina na
procházku se psem a říkali jsme si, že
se stavíme u hráze přehrady podívat se,
jestli někdo z otužilců skutečně dorazí.
Jsou to blázni, ale ti správní. Neodradil
je ani déšť. Já bych tam nevlezla ani
za milion,“ svěřila se Večerníku žena
z Mostkovic, která se představila jako
Božena.
Vánoční koupel na plumlovské přehradě se tedy navzdory přísným protiepidemickým opatřením přece jen
uskutečnila. Sice v hodně zmenšené
míře, ale tradice byla dodržena. „Teď
jenom zbývá věřit, že příští rok se tady
už sejdeme v plné sestavě společně
s dvěma tisíci diváků,“ pronesla předsedkyně oddílu Dálkového a zimního
plavání Haná Prostějov Dana Zbořilová.
(mik)

jjak
ak se
se otužilci
ottužžillci rá
ráchali
áchhalli v ppřehradě…
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PROSTĚJOV Před sedmi lety nabral život Aleny Koucké z Prostějova
jeden směr v podobě intenzivní celodenní péče o svého mladšího syna
Kristiána. Seznam jeho zdravotních
problémů sice vydá na pořádné
sousto písmenek a slov, přesto si společně s maminkou a starší sestrou
Veronikou dokáže celá rodina život
užívat. Vydatně jim v tom pomáhá
také Nadace AGEL, která finančně
rodinu podporuje třetím rokem a na
řadu kompenzačních pomůcek rodině Koucké přispěla dohromady již
částkou 80 tisíc korun.
Juvenilní idiopatická artiktida, metabolické onemocnění, diletace ascedentní
aorty, histaminová intolerance, porucha autistického centra, trombofilie.
Tak vypadá jen částečný výpis diagnóz,
s kterými musí sedmiletý Kristiánek
bojovat. „Narodil se císařským řezem
jako zdravé miminko, ale čtvrtý den po
porodu se u něj začaly objevovat první
zdravotní potíže. Po několika následných odběrech krve zjistili lékaři vysoké

Snaží se žít naplno, roky jim v tom pomáhá i Nadace AGEL
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jaterní testy způsobené metabolickým
onemocněním,” vzpomíná na polovinu
června 2013 Alena Koucká. Aby podpořila správný vývoji Kristiána, začala
s ním ihned cvičit Vojtovu metodou
a později přešla na další specializovanou
terapii - Boobath koncept, kterou provádí doposud.

V důsledku těžké deformace lebky musel také malý bojovník dlouhých pět let
nosit třiadvacet hodin denně speciální
helmičku a ještě před prvními narozeninami absolvoval břišní operaci, aby
mu lékaři mohli zavést tzv. PEG sondu
(Perkutánní endoskopická gastrostomie) na enterální výživu přes hadičku
přímo do žaludku. „Od čtvrtého měsíce
jsme se stali klienty střediska rané péče
a ta nás provázela sedm let. Díky ní jsme
mohli využívat různé terapie a na nelehké cestě byla naším velkým rádcem
a pomocníkem a naší druhou rodinou,”
pokračuje Alena Koucká.
Jako samoživitelka s celodenní péči
o Kristiána nemá možnost zaměstnání,
zároveň však všechny síly vynakládá na
to, aby měl syn co nejlepší možnou péči.
Paní Alena se proto obrátila se svým příběhem v roce 2018 na Nadaci AGEL,
kdy sháněla finance na první synův vozík. „Osud rodiny Koucké nás oslovil

natolik, že nezůstalo pouze u osamocené podpory. Během následujících let se
podařilo, i díky dobré spolupráci s maminkou Alenou, cíleně pomoci tam,
kde to bylo a je nejvíce potřeba. Tedy ve
financování důležitých kompenzačních
pomůcek usnadňující Kristiánkův život
při každodenních činnostech,” těší Veroniku Dostálovou, členku správní rady
Nadace AGEL.
Kromě zmíněného vozíku přispěla
ještě v roce 2018 nadace přispěla Kristiánovi částkou bezmála 11 000 korun
na autosedačku a hned následující
rok pak v plné výši zaplatila speciální
zdravotní kočárek v hodnotě 25 000
korun. „V letošním roce nám Nadace
AGEL opět přispěla téměř 19 tisíci
korunami na doplatek na zakoupení
nového vozíčku. Je větší a polohovatelný a lépe tak vyhovuje zdravotnímu
stavu Kristiánka,” vysvětluje maminka
dvou kluků a jedním dechem dodává:

Motorkáři zmokli při Vánoční jízdě

PROSTĚJOV Zatímco i na
Štědrý den někteří organizátoři
odvolávali kvůli protiepidemickým opatřením jednu akci za
druhou, na motorkáře s koronavirem prostě nechoďte! Ti jako
jedni z mála ani přes doslova
hnusné počasí doma nezůstali,
naopak dodrželi tradici a opět
během 24. prosince „osedlali“
své silné stroje a vyjeli do prostějovských ulic!

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník
Michal
KADLEC
Hrozba nákazy koronavirem a hodně
nepříjemné počasí. Dva aspekty, které
ohrožovaly tradiční Vánoční jízdu Prostějovem v podání prostějovských motorkářů. Přesto se na Štědrý den v po-

Silvestrovské vtipy

ledne u pasáže Anděl v Plumlovské ulici
sjely k vánoční akci na tři desítky těch
nejskalnějších vyznavačů silných strojů.
Půl hodiny před srazem ale Večerník
motorkáře zastihl „pod střechou“ na
čerpací stanici v Plumlovské ulici. „Vůbec jsme ani na chvíli neuvažovali o zrušení akce, je to pro nás tradice. Samozřejmě kromě všech silničních pravidel
musíme dodržovat i přísná covidová
opatření. Projedeme se městem a na
samotný závěr si pořídíme společnou
fotografii na náměstí T. G. Masaryka
u vánočního stromu. Máme to povolené,“ řekl Večerníku Karel Hýbl, hlavní
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PLUMLOV Protiepidemická opatření nedovolila zorganizovat tradiční Vánoční koupel v plumlovské
nádrži v takovém rozsahu, jak ji známe z předešlých let. „Kvůli vládním
nařízením jsme organizaci museli
zrušit, ale určitě se několik z nás na
Štědrý den na přehradě sejde,“ avizovala už předem Dana Zbořilová,
předsedkyně DZP Haná Prostějov.
A měla pravdu!
Jenomže původně očekávala, že do
výpusti plumlovské přehrady se během čtvrtečního poledne ponoří tak
pět nebo šest otužilců. Nakonec jich
dorazily na tři desítky... „No, je to víc,
než jsem předpokládala, ale budeme
se i tak snažit všechna protiepidemická
saa
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nařízení dodržet,“ pousmála se přemožitelka kanálu La Manche. „Jinak jsem
ale hrozně ráda, že tato nádherná vánoční tradice zůstala zachována, i když
ve značně omezené míře. Nedovedu si
představit, že bych na Štědrý den seděla v poledne doma u televize a nemohla se jít vykoupat. A podobně to jistě
cítí také všichni ti, kteří dorazili. Voda
má teplotu tři stupně Celsia a vzduch
okolo devíti stupňů nad nulou. Většinou se všichni rádi koupeme při mrazivých teplotách, ale ty jsme tady už několik let nezažili. Jen kdyby nepršelo,“
přidala Zbořilová těsně předtím, než se
společně s dalšími otužilci ponořila do
chladivé vody ve výpusti plumlovské
přehrady. U ní samozřejmě ani letos
nemohl chybět nestor zimního plavání Bob Pácl, který letos oslavil kulaté
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přála bratříčka. Teď budeme muset jen
vymyslet, jak zorganizovat dohromady
vánoční oslavy s Tomáškovými narozeninami. Vánoce odložit nejdou, takže
podle všeho posuneme o pár dní ty narozeniny. Nechceme Tomáška ochudit
o jedno ani druhé,“ dívá se pobaveně do
budoucnosti Klára Ježková z Brodku
u Prostějova.
K „Ježíškovu“ miminku samozřejmě
oběma manželům Ježkovým blahopřeje
i Večerník.

Michal KADLEC
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osmdesátiny. „Voda je teploučká, bude
to žůžo. Miluju to tady a ani na vteřinu
jsem neváhal, zda se letos zúčastnit. Co
by to bylo za Štědrý den bez Vánoční
koupele? Sice lije jako z konve, ale však
uschneme,“ liboval si Bob Pácl.
Čtvrteční štědrodenní koupele se ale
účastnil ještě starší tradiční otužilec,
dvaaosmdesátiletý František Kocian.
„Já vím, že to Boba Pácla štve, že jsem
ještě starší než on, ale takový je život,“
smál se bývalý fotbalový činovník. „Letos jsem tady už podeváté v řadě a ani na
okamžik jsem si nemyslel, že bych letos
vynechal. Právě proto, že všude okolo
řádí ten neřád koronavirus, tak letos ho
všichni jdeme utopit,“ poznamenal se
smíchem a velkou nadsázkou Kocian.
Zhruba desetiminutovému pobytu
otužilců ve vodě tleskala zhruba stovka
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organizátor Vánoční jízdy motorkářů.
Ti se nejdříve sešli na čerpací stanici
v Plumlovské ulici v Prostějově. „Hrozně prší, ale nám to vůbec nevadí, jsme
patřičně vybaveni i na takový nečas.
V poledne se stavíme u Anděla nabrat
další účastníky a hned vyjedeme,“ dodal
Hýbl.
Vánoční jízda motorkářů se i přes vydatný déšť vydařila. „Já bych neměla veselé
Vánoce, kdybych se této akce nezúčastnila,“ neskrývala odhodlání jedna z odvážných motorkářek. „Déšť nám vadit ani
nemůže, jsme železní,“ dodal další z mo- PROSTĚJOV Nadšení zavládlo v celé
torkářů zahalený ve speciální kombinéze. rodině z Brodku u Prostějova. Manželům Kláře a Romanu Ježkovým se
24. prosince narodil v prostějovské
porodnici syn Tomáš. Světlo světa
spatřil na Štědrý den tři minuty před
osmou hodinou ranní. „Ježíškovo“
děťátko se má čile k světu a rodiče už
teď plánují, jak v budoucnu rozdělit
vánoční oslavy s narozeninami svého
druhého potomka.

klikni na
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„Výrazná pomoc Nadace AGEL má
pro nás velký přínos je nepostradatelná
a patří jí od nás opravdu velké srdečné
poděkování.”
I díky této podpoře si může Kristián
s rodinou užívat to, co má nejraději. Ať
už se jedná o malování, vaření ve vlastní
kuchyňce nebo stavění z Lega. Miluje
i výlety do přírody a zvířata, obzvlášť
psy. Mimořádně důležitou osobou
v životě Kristiánka je i jeho starší sestra
Veronika, která s jeho péčí mamince
vydatně pomáhá. Letos se stal také školákem a s rodinou tak, krok po kroku,
absolvuje v domácím prostředí individuální vzdělávací program.
A jaké jsou plány rodiny z Hané? Paní
Alena věří, že se podaří rodině po letošním nezdaru příští rok odjet k moři,
které má na Kristiána z mnoha hledisek
mimořádně pozitivní vliv. „Jinak si přejeme hlavně to zdraví, to je to nejdůležitější,” dodává Koucká.
(red)

diváků. Lidé z okolí se přece jen přišli
podívat. „Vyrazili jsme celá rodina na
procházku se psem a říkali jsme si, že
se stavíme u hráze přehrady podívat se,
jestli někdo z otužilců skutečně dorazí.
Jsou to blázni, ale ti správní. Neodradil je
ani déšť. Já bych tam nevlezla ani za milion,“ svěřila se Večerníku žena z Mostkovic, která se představila jako Božena.
Vánoční koupel na plumlovské přehradě se tedy navzdory přísným protiepidemickým opatřením přece jen
uskutečnila. Sice v hodně zmenšené
míře, ale tradice byla dodržena. „Teď
jenom zbývá věřit, že příští rok se tady
už sejdeme v plné sestavě společně
s dvěma tisíci diváků,“ pronesla předsedkyně oddílu Dálkového a zimního
plavání Haná Prostějov Dana Zbořilová.
(mik)

jjak
ak se
se otužilci
ottužžillci rá
ráchali
áchhalli v ppřehradě…
řehraadě…

3x foto: Michal Kadlec
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V prostějovské porodnici se během
Štědrého dne narodilo jediné miminko,
kterým byl právě malý Tomášek Ježek
z Brodku u Prostějova. Po narození měřil 50 centimetrů a vážil 3,4 kilogramu.
„Máme z Tomáška obrovskou radost.
Že se ale narodí na Štědrý den, to jsme
vůbec nečekali. Je ale pravda, že lékařka
mě upozorňovala, že by se mohl narodit dřív. Tomášek měl původně přijít
na svět až prvního ledna, ale nakonec si
s příchodem na svět pospíšil. V koutku
duše jsme plánovali, že by se mohl stát
prvním narozeným miminkem nového
roku, ale zkřížil nám plány,“ řekla Večerníku se smíchem šťastná maminka Klára
Ježková.
„Z Tomáška je pak ze všech nejvíc nadšená naše devítiletá dcera, která si hodně

6CVÊPGM4QOCP,GåGMLGRQEJQRKVGNP÷
EGNÚRT[é\OCNÆJQ6QO¾wMCMVGTÚUG
PCTQFKN PC iV÷FTÚ FGP X RTQUV÷LQXUMÆ
RQTQFPKEK ZHQVQTQFKPC,GåMQXÚEJ
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ČECHY POD KOSÍŘEM Křest prvního charitativního kalendáře útulku
Voříšek z Čech pod Kosířem proběhl
před dvěma lety. Letos se v útulku rozhodli na tuto tradici navázat. Kalendáře jsou k dispozici ve dvou variantách:
velký nástěnný kalendář za 600 Kč a
stolní kalendář za 280 Kč. Objednat si
je lze on-line na webových stránkách
útulku www.vorisek.org.
„Koupí charitativního kalendáře lidé
pomáhají financovat pejsky, kteří jsou u
nás na naše vlastní náklady. Aktuálně jich
máme v útulku už šestnáct, což opravdu
není málo,“ vysvětlil provozovatel útulku
Leopold Dostál.
To však není jediná podobná aktivita.
Útulek nedávno zorganizoval prostřed-

nictvím internetu sbírku na nové boudy,
které již dosluhovaly. Potřebných 60 tisíc
korun se nakonec podařilo vybrat. „Naši
pejsci díky dárcům budou mít klidnou a
teplou zimu,“ pochvaloval si Dostál.
Jenže ani to bohužel nestačí. Útulek po
třinácti letech svého nepřetržitého provozu již potřebuje nutné a zásadnější
opravy. „Jedná se o výměnu elektrorozvodů, filtrů, UV lampy pro vodu a spoustu dalších oprav,“ vyjmenoval provozovatel útulku.
Pokud by lidé měli zájem stát se
strážným andělem útulku a pomoci
s péčí o opuštěné psy, mohou přispívat na transparentní účet č. 437715910237/0100, a to pod variabilním symbolem 255. „Do poznámky
prosím napište dar. Moc děkujeme
všem, kteří nám pomáhají pomáhat,“
vzkazuje Leopold Dostál.
(mls)

téma Večerníku
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hotelu: „Je mi líto, pane
a paní, to víte, máme
obsazeno. Ale kdybyste
si trochu pospíšili v našem
EDUXWDNFK\WQHWHMHäWĒ
QĒFRYROQpKRQD]iFK\WFHµ

20122212017
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Ve většině případů je „péefko“
jen zbytečným kusem papíru či
nevítaným spamem, který k vám
dorazil elektronickou poštou.
Pokud chcete poslat obrázek zasněžené krajinky s domečky nebo
vánoční stromek se svíčkami,
pak raději žádnou takovou novoročenku neposílejte. Vypadá to,
že jste si s jejím výběrem vůbec
nelámali hlavu a posíláte ji jen
z povinnosti. Jestli naopak chcete
„péefko“, které potěší a zaujme,
zkuste to letos trochu jinak.
Mnoho lidí vytváří vlastní PF, jejichž námětem jsou oni sami či
jejich rodina. To je jistě správné,
na dobré PF je to však poněkud
málo. Zaujmout můžete dvěma
způsoby, a sice seriózním tématem
nebo dobrým smyslem pro humor.
Vše ostatní jako například kvalitní

papír či skvělá grafika nejsou vedle
toho tak důležité. Zejména humor
potěší, dokáže prolomit ledy, napomůže tomu, že si vás dotyčný
připomene a poznává vás v něm.
Není však dobré někoho urážet.
Nejlepší je, pokud si uděláte legraci sami ze sebe. To ostatní vždy
potěší...
Není od věci, pokud je na „péefku“
ručně psaný text. Dbejte však na to,
aby byl čitelný, a to včetně podpisů.
Malé písmo nikdo luštit nebude
a adresát se tak ani nemusí dozvědět, kdo mu PF vlastně poslal.
Co tam však nikdy nesmí chybět,
je nějaký dobrý nápad. To je vždy
určitě lepší než pouhý obrázek
s vánoční tematikou. Důležité ovšem je, aby ho adresát pochopil.
Někdy je lepší otestovat si ho na
někom, kdo má dostatečný odstup.

20122312026

O Silvestru v jednom

1RYRUHRêHQNDSRWĆHEXMH

20122312025

Silvestrovské vtipy

35267û-296.Ú9HîHUQtNYiPSĊHMH
35267û-296.Ú9HîHUQtNYiPSĊHMH
YÔHFKQRQHMOHSÔtGRQRYpKRURNX

20122112014

V životě nás mohou potkat
vlastně jen dvě zásadní
tragédie. Tou první je, pokud
se nám nesplní všechna naše přání. Ještě mnohem horší však je, když se nám všechna přání splní. Uplynulý rok
komplikovaný koronavirovou epidemií nám víc než
leckterý jiný ukázal, že svět
nikdy nebude továrnou na
splněná přání, že se prostě
nikdy nebude přizpůsobovat našim představám.
I když si něco budeme přát
sebevíc, realita se nikdy nebude přizpůsobovat našim
touhám. Nezbývá nám tak
než naše přání přizpůsobovat realitě. Vždy je však
krásné o něčem snít a něco
si přát. A to obzvláště nyní na přelomu roku. I proto
vám Večerník přináší tuto
tematickou stranu, na níž
vám děkují i někteří partneři
nejčtenějšího regionálního
periodika.
Texty připravil:
Martin Zaoral

COVID-19
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„Více než restrikcím věřím vakcinaci,“ říká hejtman Suchánek

„V sobotu 26. prosince večer jsme registrovali už 41 223 případů nákazy onemocněním covid-19 od začátku pandemie.
Aktuálně je v Olomouckém kraji nemocných 5 281 osob a celkový počet vyléčených osob od začátku pandemie vystoupal na 35 236. Bohužel, letos už na
covid-19 zemřelo v našem kraji 706 lidí,“
prozradila krajská hygienička Růžena Halířová. Co se týká celkových čísel nakažených od začátku pandemie, tak v jednotlivých regionech jich bylo nejvíce
zaznamenáno na Olomoucku, a to v rozsahu 13 528 pozitivně testovaných lidí. Na
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původní
zpravodajství
pro Večerník

druhém místě je Přerovsko s 8 741 nakaženými a třetí je Prostějovsko, kde bylo
zatím nakaženo 7 589 osob
Čísla ukazující na vývoj počtu nově
nakažených během uplynulého týdne však považuje za zkreslená hejtman
Olomouckého kraje. „Popravdě řečeno
nevím, jak statistická čísla, která byla během vánočních svátků rekordně nízká,
číst. Jsou zkreslená, neboť od čtvrtku do
soboty se v kraji tolik netestovalo. Podle
všeho už v pondělí počet pozitivně testovaných osob v Olomouckém kraji poroste. Na druhé straně si myslím, že v boji
proti koronaviru výrazně pomůže vakcinace, do které já osobně vkládám velké
naděje,“ předeslal Josef Suchánek s tím, že
v Olomouckém kraji se začne očkovat už
od úterý 29. prosince. „Nejdříve však přijdou na řadu členové personálů nemocnic a sociálních zařízení a dále ti, kteří stojí
takzvaně v první linii. V lednu pak bude
vakcína k dispozici dalším lidem,“ prozra-
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PROSTĚJOVRůstnověpozitivnětestovanýchosobvOlomouckém
kraji během vánočních svátků zpomalil, i když ne tak výrazně, jak
by si mnozí z nás přáli. Například rekordní nárůst během středy 23.
prosince vystrašil nejen odborníky. Během Štědrého dne a dvou
následujících svátků byly nárůsty minimální, ovšem pravdou je, že
během těchto dní se testovalo jen minimálně. Za celý minulý týden
přibylo v Olomouckém kraji 2 646 nakažených koronavirem, což je
zhruba o čtyři stovky případů méně než předcházející týden..








dil Večerníku v neděli večer. „Při schůzce
s řediteli nemocnic v úterý dvaadvacátoho prosince mě potěšila zpráva, že
v nemocnicích klesají počty hospitalizovaných pacientů, což je první signál toho,
že covidová situace se přece jen zlepšuje.
Na druhé straně jsme během uplynulého týdne zaznamenali další nakažené
uživatele sociálních zařízení. Nejsem sice
zastáncem tvrdých a restriktivních opatření, ale aktuálně nová nařízení vlády by
mohla zabrat. Záleží ovšem na tom, jak
lidé tato opatření přijmou a zda je budou
dodržovat. Osobně si myslím, že občané jsou na tom už tak psychicky špatně,







že nařízením vlády většinou pohrdají
a odmítají je plnit. Více než uzavírání obchodů, služeb a dalších záležitostí bych
se spoléhal na vakcinaci. Ta bude podle
mého názoru tou největší zbraní proti
koronaviru,“ je přesvědčen Suchánek.
Na otázku Večerníku, zda on sám se
půjde nechat očkovat, odpověděl bezprostředně. „Klidně! Ale zatím to zřejmě nemám zapotřebí, neboť jsem koronavirus prodělal před dvěma měsíci
a mám tak ještě v sobě dostatečný počet
obranných látek. Ovšem jakmile bude
čas, zcela jistě nebudu váhat a očkování
prodělám,“ uzavřel hejtman.

5RXxNDVHPURXxNDWDP

polovina z nás ochranu úst nenosí!
PROSTĚJOV Neděle podvečer, to
bývá centrum Prostějova obvykle
jak po vymření. Tentokrát ale ne: je
krátce po Vánocích a i když je kvůli
nařízením vlády letos náměstí bez
kluziště a téměř bez punče, rozhodně to zde pořád žije. Po náměstí se
prohání děti, tu a tam je vidět malý
hlouček nad nějakým tím životabudičem. A sem tam i nějaký pejskař.
Zajímavé je při tom všem ruchu
sledovat, jak si lidé počínají s rouškami. Ukazuje se přitom, že poměr
je asi tak 50:50 – půlka lidí je nosí,
půlka nařízení buďto zcela, nebo
částečně (roušku má na bradě) sabotuje.

Michal SOBECKÝ
Situace je přitom jiná než na jaře. Tehdy
byly roušky povinné na všech veřejných
místech, uzavřených nebo ne. Nyní lidé
mají povinnost roušky nosit jen pokud
není možné venku dodržet bezpečný
rozestup. Řada lidí je ale nosí i tak, někteří
z důvodů zdravotních. „Nosím ji skoro

.KFÆRTCXKFNCQPQwGPÊTQWwGMFQFTåWLÊ
LGPPCRQNQXKE (QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

pořád, jsem totiž astmatička,“ vysvětluje
Večerníku například Ivana Bobalíková.
Okolo její osoby je ale hodně lidí bez roušek. Zvláštností je, že většinou je nemají
lidé odhadem mezi třicítkou a padesátkou věku. Naopak nejmladší a nejstarší
generace je vesměs nosí, přestože tlačenice i při vyšším „provozu“ na náměstí
v neděli opravdu nehrozí.
I když jak kde. Třeba z kostela se valí nemalý proud lidí. A ti si často nechávají
roušku i poté, co vyjdou z chrámu. „My
moc nechodíme ven. Když jdeme do

obchodu, tak máme blízko třeba Tesco
a roušku nosíme. Pokud jdeme ven, tak
si ji taky narazíme,“ dozvídáme se od postarší paní, která se představí jako Květa.
Spolu s další ženou přisvědčí, že radši sází
na prevenci. „Musíme se trochu chránit.
Máme doma malé děti,“ shodují se.
Roušky během nedělního podvečera
pak v centru postupně přibývají. Zejména u těch nejstarších. „Nechci být nemocná, nařízení tedy poslouchám. Když
jsem ale v parku a sama, tak si roušku trochu sundám,“ konstatuje paní Anna. Jaké

jsou její zkušenosti s nošením roušek v jejím okolí? „Že by je někdo nenosil? Jasně,
jen se podívejte kolem. Hlavně mladí, ti
to berou jinak. A je to škoda, protože té
nemoci se takhle nikdy nezbavíme,“ povzdechne si žena.
„Jen když lidé dodržují dvoumetrové rozestupy, nemusí roušky mít. Za poslední
dva měsíce jsme měli asi devadesát případů, kdy jsme zachytili občany nedodržující vládní opatření. V posledním období
jich ubývá. Stejně jako i momentů, kdy
lidé zavolají a upozorní na někoho bez
roušky. Teď jsou tak dva týdně,“ informuje Jan Nagy, ředitel Městské policie
Prostějov. Bohužel, pořád jsou tací, co
nošení roušky zásadně odmítají. „Nedám ji na pusu nikdy! S náhubkem na
hubě jsem se nenarodil a tak si ani žádný dávat nebudu. Chodím do obchodu,
všude kam chci a nikdo mi nikdy nic neřekl,“ svěřil se Večerníku čtyřicátník Martin. A takových „odvážlivců“ Večerník
během svátečního období viděl v ulicích
dost! No, pokud si lidé myslí, že takto se
pandemie zbavíme...

Domov seniorů

v izolaci!
PROSTĚJOV Velice nepříjemné
Vánoce prožili uživatelé i členové
personálu Centra sociálních služeb
v Prostějově. Zatímco předminulý
týden zde kvůli zvýšenému výskytu nákazy onemocněním covid-19
uzavřeli denní stacionář, ze stejného důvodu se během Štědrého dne
dostal do izolace celý domov pro
seniory!
„Neprožíváme teď zrovna lehké období. Den před Štědrým dnem byli
na koronavirus pozitivně testováni
čtyři uživatelé domova pro seniory
v našem centru a navíc také někteří
členové personálu. Během vánočních
svátků pak vykazovali příznaky covi-

du-19 další uživatelé, kteří tedy okamžitě prodělali další testy. Výsledky
budeme mít až v pondělí. V tento den
ale počítáme s plošným testováním
domova, a to jak u klientů, tak členů
personálu. Celý domov pro seniory
v našem centru je nyní v izolaci a vyhlásili jsme také ihned zákaz návštěv,“
informovala Večerník Helena Vránová, ředitelka Centra sociálních služeb
v Prostějově.
V ostatních odděleních centra jsou návštěvy ještě povoleny. „Samozřejmě ale
za těch nejpřísnějších podmínek a návštěva se musí prokázat negativním testem na covid-19, který nesmí být starší
48 hodin,“ dodala Vránová.
(mik)
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PROSTĚJOV Podle posledních
informací, které se Večerníku podařilo získat těsně před Štědrým
dnem, ubylo v Prostějově opět pacientů hospitalizovaných s nákazou covid-19. I přes tuto optimistickou zprávu je ovšem i nadále
osm pacientů hospitalizováno na
jednotce JIP se závažným průběhem nemoci.
„V prostějovské nemocnici leží
k datu 23. prosince celkem 50 pacientů s covid-19, z toho osm je ve
vážném stavu. Změna indexu rizika
PES se na chodu nemocnice neodra-

zí. Ale například 21. prosince vydalo
Ministerstvo zdravotnictví nařízení,
podle kterého musí nemocnice stejně jako na jaře a na podzim omezit
zdravotní péči, konkrétně tedy příjem nových pacientů na plánované
zákroky. V souladu s tímto nařízením již tedy nejsou pacienti k plánovaným zákrokům přijímáni do péče.
Nemocnice i nadále plně pečuje
o akutní pacienty,“ sdělila minulou
středu Večerníku Radka Miloševská,
tisková mluvčí společnosti Agel
provozující Nemocnici Prostějov.
(mik)
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ĢHQĒSUDYtÅ-DNQD1RYHMURNWDNSRFHOHMURNµÅ7\
YROHQHVWUDäµ]DOHNQHVHNiPRäÅWRE\FKPĒOYMHGQRP
NXVHNRFRYLQXµ

2GQHG÷OHSODWÊGDOwÊSąÊVQ÷MwÊRSDWąHQÊ
V supermarketech nakoupíte jen potraviny, zákaz vycházení je delší
PRAHA, PROSTĚJOV Česká
ní potřeby. Ani v supermarketech si
republika se během uplynulého 2EFKRG\RWHYÔHQÅSRX]H nebudou moci lidé koupit to, co neVQXWQÙP]ERzÉP
týdne vrátila do nejpřísnějšího
seženou v malých obchodech potrapátého stupně protiepidemické- Od neděle 27. prosince bude možné vin – třeba elektroniku, hračky nebo
ho systému PES. Poslanci schvá- prodávat v obchodech pouze základ- oblečení. Povolen je prodej benzinu,
lili jednak prodloužení nouzového stavu až do 22. ledna a také
s platností od neděle 27. prosince
opět zpřísnili protiepidemická
opatření. Uzavřeny jsou tedy od
té doby služby, obchody, bazény,
fitness centra a další. Přísnější
opatření pocítí také znovu školáci. Do lavic se 4. ledna vrátí pouze
žáci prvních a druhých ročníků
základních škol. Zpřísněná vládní
opatření mají podle vlády platit
nejméně do 10. ledna 2021. Co
se tedy od neděle všechno změnilo a co platí? Večerník přináší 1FXéGTGLwÊJQFPGOKPKO¾NP÷CåFQNGFPCPCMQWRÊVGXUWRGTOCTMGVGEJRQW\G
RQVTCXKP[
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
podrobný přehled.

léků či brýlí a otevřeny budou moci
být i zverimexy, prodejny novin
a tabáku, prádelny, autoservisy, železářství, květinářství nebo galanterie.
Novinkou je, že zamezit prodeji zboží, které není nezbytné, musí i supermarkety. Původní tabulka opatření
ministerstva zdravotnictví uvádí pro
pátý stupeň rovněž zákaz prodeje
v neděli a ve státní svátek. Nyní ale
budou muset mít obchody zavřeno
jen ve státní svátky. Obchody také
budou moci vydávat zboží objednané
na dálku.

ďování ve vnitřních i venkovních prostorech ze šesti na dva lidi a prodloužil
se zákaz nočního vycházení, který nově
začal místo ve 23.00 už ve 21.00 hodin
a potrvá do 05.00 hodin. A zatímco
o Vánocích platila výjimka pro takzvané půlnoční, na Silvestra žádná taková
nebude. Návštěvy v domovech seniorů
budou dále možné s negativním testem
na koronavirus, který nesmí být starší
více než 48 hodin.

8]DYÔHQÅVOXzE\GHOvÉ
]½ND]QRÄQÉKRY\FK½]HQÉ

V pátém stupni mohou po konci svátečního volna docházet od
pondělí 4. ledna 2021 do školních lavic osobně jen žáci prvních
a druhých tříd základních škol
a otevřené zůstanou ještě mateř-

Od neděle se rovněž znovu uzavřely
všechny provozovny služeb nebo třeba
lyžařská střediska, která mohla být do
té doby otevřena. Omezilo se shromaž-

'RvNROVHYU½WÉMHQ
QHMPHQvÉGÈWL

ské a speciální školy. Ostatní žáci
a studenti se budou muset vzdělávat na dálku.

.GHQRVLWURXvN\"
=DYÔHQÅMVRXED]ÅQ\
LILWQHVVFHQWUD

V pravidlech pro nošení roušek či jiné
ochrany úst a nosu se nic nemění.
Ochranné prostředky jsou dále povinné ve všech vnitřních prostorech
a vybraných veřejně přístupných místech. Dále platí uzavření ubytovacích
zařízení a restaurací, které mohou mít
pouze v době mimo zákaz vycházení
otevřené výdejové okénko. Zavřené
jsou dále galerie, muzea, památky,
zoo, bazény a fitness centra. Ve sportu jsou povoleny pouze profesionální
soutěže bez diváků a v divadlech, kinech nebo koncertních sálech platí
také zákaz přítomnosti diváků. (mik)
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a

vám
přinášejí

3RQGĪOt
28.prosince

2020

6WĺHGD
30.prosince

2020

3iWHN
1.OHGQD

2021

6RERWD
2.OHGQD

2021

1HGĪOH
3.OHGQD

2021

13.45
16.05
20.05

TV TIPY K OBRAZOVCE
O ptáku Ohniváku
pohádka (1980)
=i]UDÿQëQRV
pohádka (2016)
ãģDVWQëVPRODĝ
výpravná pohádka (2012)

13.25
20.00
22.55

14.20 1HERMVD
pohádka (1988)
15.55 7ĝLEUDWĝL
¿OP 
20.20 ĜDFKDQGD
pohádka (2016)

09.10

13.40

15.25

20.10
21.40

%RKiÿDFKXGiN
pohádka (2005)
7DMHPVWYtVWDUpEDPELWN\
pohádka (2011)
þHUQtEDURQL
komedie (1992)

16.40
22.00

20.00
22.15

07.40 2äHVWLODEXWtFK
pohádka (2015)
20.20 0UD]tN
pohádka (1964)
21.50 *ODGLiWRU
KLVWRULFNêYHONR¿OP 

14.45

17.05

08.50

20.10
21.55

www.vecernikpv.cz

.RX]HOQtNåLWR
pohádka (2018)
3RVOHGQtDULVWRNUDWND
rodinná komedie (2019)
7HQNGRWčPLORYDO
rodinná komedie (2018)

20.15
22.45

20.00
23.25

8NUDGOLWRU]R-XSLWHUD
komedie (1980)
7HQNUiWQD=iSDGč
western (1968)
.DäSiUHN
komedie (1980)

Úterý
29.prosince

2020

/XFLHSRVWUDFKXOLFH
komedie (1984)
6ÿHUW\QHMVRXæHUW\
pohádka (1984)
'iPVNëNOXE
komedie (2018)

1HERæWtFLSĝHMtOiVFH
komedie (1972)
3URSiUGRODUĥQDYtF
western (1968)
/HRQ
thriller (1994)

2020

'čGHÿNHPSURWLVYpYĥOL
komedie (1939)
6WUDäLGOD
pohádková komedie (2016)
9čÿQčPODGi
URPDQWLFNê¿OP 

0DU\3RSSLQV
URGLQQê¿OP 
0HN\
¿OPRYêSRUWUpW 
Mata Hari
dokument (2018)

Výběr z televizního programu
na týden od

28.12. 2020 - 33.1.
.1. 2021
10.30

'DĝEXMiQD3DQGUKROD
pohádka (1959)
þHUWtEUNR
komediální pohádka (2018)
3XSHQGR
komedie (2003)

07.40

+OHGiVH'RU\
animovaná komedie (2016)
17.50 $ģæLMtGXFKRYp
komedie (1977)
21.55 ãHULIRYp
DNþQt¿OP 

09.05

09.40

Pták Ohnivák
pohádka (1997)
&RWDNKOHVYDWEDSULQFL"
hudební pohádka (1986)
1RÿQtPRWëO
romantické drama (1941)
6YDWRMiQVNëYčQHÿHN
výpravná pohádka (2015)
þHUWYtSURÿ
pohádková komedie (2003)
=i]UDN\SĝtURG\
SRĜDG 
9äHFKQRSiUW\
talk show (2020)

10.50

.UiVNDD]YtĝH
pohádka (2012)
+UiWN\VÿHUWHP
pohádka (1956)
'XFKiÿHNWR]DĝtGt
komedie (1938)
Auta 3
DQLPRYDQê¿OP 
6WHERXPčEDYtVYčW
komedie (1982)
.UDNRQRäDO\æQtFL
komedie (1980)
7YRMHWYiĝPi]QiPëKODV
show (2020)

07.05

20.05
21.45

11.20

ĆWYUWHN
31.prosince

11.10
14.10
15.35
17.15
20.00
22.05

14.15
22.00

=DWUQNRYëPNHĝHP
komedie (1980)
6LOYHVWUEXGLæSHVWU
DQHE'RSĥOQRFLPQRKR
ÿDVXQH]EëYi
6LOYHVWURYVNêSRĜDG 

07.35
09.15
12.25
14.05

15.00 -RKQQ\(QJOLVK
DNþQtNRPHGLH 
18.05 2EXäNX]S\WOHYHQ
pohádka (1955)
20.20 +DUU\3RWWHUGtO 
IDQWDV\¿OP 

09.15

16.25

6UGtÿNR
NULPL¿OP 
9ODVWQtFL
komedie (2019)
8PčGREUë
komedie (2008)

13.10

13.35 <HV0DQ
komedie (2008)
17.15 0DUOH\DMi
komedie (2008)
22.25 -RKQ:LFN
DNþQt¿OP 

13.30

06.30

=ODWiSDQQD
pohádka (1980)
þDURYQëNDPtQHN
pohádka (2019)
6QRZERUĈiFL
komedie (2004)

15.45

15.35 3ROLFDMW]HäNRON\
DNþQtNRPHGLH 
17.40 $JHQWYVXNQL
komedie (2000)
20.20 5RPiQSURæHQ\
romantická komedie (2005)

14.20

20.05
21.40

17.25
21.35

20.15
22.45

20.00
21.50

20.15
22.35

20.00
22.00

20.15
22.25

=DNOHWi(OOD
rodinná komedie (2004)
1DMHGQRXMVPHURGLQD
komedie (2018)
Daria
mysteriózní thriller (2020)

0DGDPH6DQV*HQH
komedie (1961)
5DVSXWLQ
historické drama (2011)
6NDQGiOQtRGKDOHQt
drama (1994)

$QQDDNUiO
URPDQWLFNê¿OP 
0DQæHOQD]NRXäNX
romantická komedie (2018)
(OLWQt]DELMiFL
thriller (2011)

$PXQGVHQ
drama (2019)
9OiGFH3DĝtæH
drama (2018)
9ROQëSiG
drama (1992)

1HNRQHÿQëSĝtEčK
IDQWDV\¿OP 
ÓVPčY\VPXWQëFKPXæĥ
drama (2018)
3UDYLGODSRGVYčWt
DNþQt¿OP 

18.10
20.00
22.00

þHUWRYDQHYčVWD
pohádka (2011)
%OEëDEOEčMät
komedie (1994)
3LUiWLQDYOQiFK
komedie (2009)

Pondělí 28. prosince 2020

15.50
18.05
20.40

14.40
20.00

14.55
16.55

12.20
13.15
17.30
18.50
20.00
21.40

09.50
11.50
13.40
15.45
20.15
21.55

7DWtQNRYDVOiYD
drama (1990)
6YDWëURN
komedie (1976)
3URKUVWGRODUĥ
western (1964)

D]DVHWD/XFLH
rodinná komedie (1984)
5R]WRPLOëÿORYčN
¿OPRYiNRPHGLH 
-DNVHEXGtSULQFH]Q\
pohádka (1977)

%LPERODQG
komedie (1998)
&ODXGLD&DUGLQDORYi
dokument (1965)
0DQæHOVNiUiQD
romantická komedie (2013)
%DæDQWL
komedie (1971)
-iUD&LPUPDQ
dokument (2005)
/LMDYHF
GLYDGHOQtSĜHGVWDYHQt 
3RPiGD
muzikál (1978)

&LUNXVYFLUNXVH
komedie (1975)
7ĝLFKODSLQDFHVWiFK
komedie (1973)
3ULQFHD9HÿHUQLFH
pohádka (1978)
.UiO.UiOĥ
komedie (1963)
1RFQD.DUOäWHMQč
muzikál (1973)
SiGĥ+RQ]\'čGND
show (2020)
6LOYHVWURYVNi3DUWLÿND
show (2020)
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Michal SOBECKÝ

BALA DO LIGY?
OBRÁNCE
ZAUJAL OPAVU

PROSTĚJOV Mladý tým plný hráčů, kteří mohou pomýšlet v budoucnu na první ligu. Pokud budou kvalitně pracovat. S takovou vizí nyní hraje ve FNL
prostějovské eskáčko a předpoklady se postupně začínají naplňovat. Nejenže je výběr kouče Šustra na velice lichotivém pátém místě, svůj potenciál
a talent v jejich šatně jen kypí. Zatímco nedávno z týmu odešel Jan Koudelka, který vyrazil na zkušenou do Brna, zájemci nyní krouží nad dalším hráčem,
který původně do Prostějova přišel z nižší soutěže. Exuničovský Roman Bala před rokem asi ještě ani nesnil o tom, že by si mohl zahrát proti Spartě!

VÍCE ČTĚTE
NA STRANĚ 27
1RWUVÊ$CNCGUM¾éMQ"0CFONCFÚOQDT¾PEGO
MTQWåÊ\¾LGOEK\NKI[ (QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

JIJQ½CJPHGµ?@ÜID>Q½FµàF< Velký návrat: Hokejista Vitásek

PROSTĚJOV Necelé dva týdny
společné přípravy stihly mládežnické volejbalistky VK Prostějov,
než se hygienická opatření kvůli
šíření koronaviru opět zpřísnila
a vládní restrikce týmové tréninky ve vnitřních prostorech znovu
zakázaly.
„Trénovali jsme od pondělí sedmého
do pátku osmnáctého prosince, kdy už
to zase přestalo jít. Zapojily se všechny věkové kategorie od juniorek přes
kadetky, starší žákyně i mladší žákyně
až po přípravku, a to v letní hale TK
PLUS u velodromu,“ potvrdil šéftrenér nadějí ve vékáčku Aleš Novák.
Náplň společné práce po dvouměsíční nucené pauze prý odpovídala dané
situaci. „Holky se do toho musely
nejdřív trochu dostat, obnovovaly po
delší době kontakt s míčem i herní návyky, stejně jako větší fyzickou zátěž.
Podobalo se to začátku letní přípravy
po prázdninách,“ přiblížil Novák. Navíc po zmíněných dvou týdnech přišla
nová covidová stopka. „Reprezentant-

ky Andrea Fabikovičová, Simona Marešová a Andrea Píchalová aspoň vyrazily ještě před Vánocemi na čtyřdenní
soustředění mládežnického nároďáku
ČR do slovinského Mariboru,“ prozraPROSTĚJOV Návrat ztraceného syna. I tak
dil Novák.
lze popsat letošní hokejovou cestu Ondřeje
Všechny talenty VK teď procházejí
Vitáska. Hokejový obránce, rodák z Prostějova,
svátečním volnem a čekají, co přijde
při něm však na Hanou nezamířil. Posílil naodál. „Samozřejmě záleží na vývoji
pak tým, který z dřívějška dobře zná a s nímž
situace s koronavirem, a tím pádem
na tom, co sportovcům dovolí, nebo
zatím dosáhl největšího týmového úspěchu:
nedovolí hygienici,“ odtušil zkušený
extraligového titulu. Urostlý bek se zkrátka po
lodivod pravdivá slova.
čtyřech letech vrátil do Liberce.
Určitá jiskra naděje však přece jen
domů, a cítil jsem, navíc i Bílým Tygrům přišel vhod:
doutná. „Ministr zdravotnictví Jan
že tu mám být,“ letošní sezóna se jim zatím nedaří
Blatný zmínil jeden pilotní projekt týprozradil pro in- tolik jako ty předchozí, kdy tým nekající se sportu a konkrétně volejbalu.
ternetové stránky ustále pošilhával po Prezidentském
Jde o to, že by veškeré extraligové julibereckého hoke- poháru a byl trvale jedním z favoritů
niorky i kadetky v České republice zajového klubu.
soutěže. Nyní je v polovině extračaly hned po Novém roce znovu s týJeho návrat byl ta- ligové tabulky, i když v posledních
movou přípravou a od 15. ledna došlo
k restartu nejvyšších soutěží dívek
1PFąGL8KV¾UGMLG\R÷V4Q\JQFNUGRTQP¾ kovou menší akcí zápasech předvedl zlepšené výkony.
U19 i U17, pochopitelně za dodržení
XTCVFQèGUMÆTGRWDNKM[
Foto: internet stylu kulový blesk: „Samozřejmě to bylo hezké, cítil
urodil se velmi jsem nostalgii. Nebudu lhát, vrátily
stanovených hygienických podmínek.
Uvidíme...,“ je nejen Aleš Novák v na- Při pohledu na statistiky se to zdá rychle a po zastávce na Channel One se mi všechny vzpomínky a úspěchy,
pjatém očekávání.
(son) překvapivé. Aktuálně má za sebou Cupu v Rusku, kde dostal i v jednom které jsem tu prožil. Byl bych hodně
čtyři vcelku úspěšné sezóny v KHL, ze zápasů ocenění pro nejlepšího rád, kdybychom na to mohli naváv aktuální sezóně sice nějakou dobu hráče, záhy hrál za Bílé Tygry proti zat. Většinu kluků znám, někteří byli
v sestavě Rigy chyběl, nicméně v lis- Litvínovu. A pomohl vysokému ví- na ledě mými soupeři a vše proběhlo
topadu a v prosinci se opět pravidelně tězství svého týmu.
bez problému,“ konstatoval Ondřej
objevoval v jejím dresu, často ve dru- Pro Liberec se v osobnosti Ondřeje Vitásek, s jehož návratem už není
3DQtYWUDILFHÅ&KWĒODE\FKPDQæHORYLXGĒODWQD6LOYHVWUD
hé obranné dvojici. Přesto se nakonec Vitáska vrátil zpět bek posílený a se zatím stále zlínský Antonín HonejUDGRVWNRXSLODE\FKPXNUDELĀNXGREUôFKFLJDUHWQHER
po čtyřech letech třicetiletý hokejista zkušenostmi z více než stovky zápa- sek (spekuluje se o jeho přesunu do
PiPNRXSLWQĒFRMLQpKR]ĀHKREXGHPtWYĒWätUDGRVW"µ
rozhodl vrátit domů. „Především mě sů KHL. Celkově svou bilanci zatím Pardubic – pozn.red.) jediným rodáto táhlo za rodinou. Měl jsem jas- uzavřel na 160 zápasech v základní kem z Prostějova hrajících pravidelÅ9WRPSĢtSDGĒPXNXSWHFHOôNDUWRQµ
no od první chvíle, že se chci vrátit části (11+26). Vitáskův příchod ně nejvyšší soutěž.
(sob)

se vrátil do Liberce

Silvestrovské vtipy
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Velké problémy čekají nejspíš na jaře sport
v České republice. Zatímco se ale dosud zdálo,
že se týkají zejména profesionálních klubů, které kvůli ztrátě sponzorů i plateb ze vstupného
přijdou o velké peníze, obří komplikace jsou tu
i pro amatérské kluby, které dosud stály trochu
v pozadí.
Přitom pro sportovce-amatéry je současná situace rovněž katastrofální. Jejich živobytí se sportem sice přímo nesouvisí, sport jim ale i tak přináší psychickou pohodu, pohyb a v některých
případech i motivaci pro vlastní růst. To vše je
nyní pryč. A co hůř, aktuálně bez vyhlídky na
zlepšení.
Zdá se totiž, že začátek roku uvolnění nepřinese. PES nyní ke konci roku opět roste, hovoří se
už o pátém stupni. Přitom i ve třetím museli mít
amatérští sportovci při sportování ve vnitřních
prostorách roušky. Že se jedná o nařízení nesmyslné až zdraví ohrožující, to nikdo neřešil. Nebylo se tak čemu divit, že místo aspoň dočasného
obnovení činnosti se sportovní kluby spíše rozhodly ještě počkat a soutěže se nerozjely.
Kdy se tak ale stane? Mají se snad pokračování/
začátky lig posouvat do nekonečna? Zatím to
vypadá, že k tomu skutečně dojde. Vytoužený
přelom ledna a února je stále více utopií. Což je
samo o sobě ovšem komické. Co je totiž lepší na
tvoření imunity – sport a aktivita, nebo život „ve
skleníku“?

Prostějovský hokej v posledních letech zažil mnohé otřesy, provázely i „A“-tým. Z nadšených vítězů
play-off druhé ligy v roce 2014 se stali jen o pár
měsíců později otloukánci. Následoval růst, jehož
vrchol můžeme dát zhruba do roku 2018. A poté
propad, když po minulé mizerné sezóně odešla většina hvězd a tahounů.
Zdálo se, že klub s menším rozpočtem a po praktickém rozpadu týmu bude mít velký problém složit
konkurenceschopné mužstvo. Ukázalo se však, že
skepse v tomhle případě nebyla namístě. Tým, který je složený téměř výhradně z hráčů do třiceti let,
zatím šlape solidně. A to i přes mnohá „přestože“.
Daří se mu, přestože má vcelku nezkušený kádr,
přestože nemá téměř žádné hvězdy, přestože brankářská dvojice není úplně vyvážená, přestože tým
je velmi úzký. A samozřejmě přestože koronavirus,
i když ten pochopitelně neničí jen Jestřáby.
Ti přitom zatím ukazují spíše dobré stránky. Jejich
výsledky a ve většině zápasů také hra naznačují,
že nejenže se klubu podařilo sestavit konkurenceschopné mužstvo, ale že tento tým může opět
myslet na příčky, jako v minulých letech, tedy na
nějaké páté šesté místo. Tento odhad lze podepřít
faktem, že v posledních zápasech tým nepodal vůbec špatné výkony, a to přesto, že nebyl favoritem
a hrál dost nekompletní.
Zatím se tak dá říct, že nečekané se stává skutečností. Prostějov je černým koněm Chance ligy.
Věřte mi!

Jestli se některému sportovnímu klubu v uplynulém ročníku skutečně nedařilo, je to BK Olomoucko. Při pohledu na tabulku je toto konstatování nasnadě, nástupce prostějovských Orlů,
kteří svého času zápolili s velikány jako Děčín
a taky Nymburk, se potácí na dně tabulky. Počet
porážek v řadě se zatím zastavil na počtu třináct
a soupeři se celku z Hané začínají vzdalovat.
Co může stát za poklesem týmu, který ještě loni
patřil do lepší půlky tabulky, je vcelku jasné, mužstvo je zkrátka jiné. Je mladší, méně zkušené. Už
během léta bylo jasné, že se Olomoucku nevyhnou velké změny, které částečně zapříčinil i koronavirus. Část hráčů z Balkánu v týmu nezůstala,
ten také přišel o americké tahouny. Velkou ránu
navíc utržil tým v prosinci, kdy dal Hané sbohem
kapitán Lukáš Palyza.
Jednou věcí jsou ale „body“, v případě basketbalu procento vyhraných utkání, co ale už tabulka
neřekne, je, jak se k nim (ne)dospělo. A v tomhle
směru má prostějovský basketbal určitou naději.
Vždyť se soupeři vesměs drží krok, potrápil dokonce i Nymburk. Proti Opavě se před Vánoci celek Predraga Benáčka prezentoval velmi dobrým
výkonem a padl až v samém závěru. Právě koncovky utkání mužstvo hodně sráží. Mít ji lepší, je
Olomoucko nejhůře desáté.
Jisté tak je, že i přes současné problémy, poslední
místo není pro basketbalisty „konečnou“. Mají na
víc a zdá se, že tomu postupně začínají i věřit.
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PROSTĚJOV V uplynulých týdnech jsme připomněli životní výročí
několika bývalých prostějovských
atletů – na žijící legendu tohoto
sportu v našem městě jsme však pohříchu zapomněli. Někdejší vynikající sprinter přes překážky a až dosud
stále předseda Atletického klubu
Prostějov Milan Čečman oslavil 18.
listopadu osobní kulaté jubileum,
osmdesáté narozeniny!
Místní rodák prošel během úspěšné
aktivní kariéry oddíly Tatran, Železárny a Slovan Prostějov, Dukla
Lipník nad Bečvou, Dukla Praha,
Slavia Praha a po návratu domů opět
Železárny Prostějov. Stal se čtyřnásobným mistrem republiky v běhu
na 110 metrů překážek a pětinásobným šampiónem ČR na 200 metrů
překážek, na obou těchto tratích
navíc často zlepšoval české rekordy
(dvanáctkrát až na 13,9 sekundy, respektive dvakrát na 23,6 sekundy).
Republiku reprezentoval v jednadvaceti mezistátních utkáních včetně dvou Evropských pohárů a hned
třikrát na vrcholném podniku starého kontinentu. Šlo o Mistrovství
Evropy 1966, kdy byl vyřazen v rozběhu, a Evropské halové hry 1966
(šestý na 60 metrů překážek) a 1967
(čtvrtý na 50 metrů překážek).
Od ukončení závodní činnosti až do
současnosti dělá v rodném Prostějově trenéra, k tomu řadu let i klubového šéfa a navíc také ředitele tradiční
Velké ceny města Prostějova. Večerník Milanu Čečmanovi k významnému životnímu milníku srdečně gratuluje a přeje pevné zdraví do dalších
spokojených roků!
(son)
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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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10 hráčů po jedné
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Marek Havelka (Černovír), Roman
Doležel (Velký Týnec)
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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)
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3 – David Lošťák (Velká Bystřice), 2
– David Lacman (Moravský Beroun),
1 – Jiří Kalandřík, Robin Kotlár (oba
Smržice)
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Michal SOBECKÝ a Jan FRÉHAR

PŮVODNÍ zpravodajství pro Večeník

PROSTĚJOVSKO Mnohem dříve než obvykle a po mnohem méně odehraných zápasech. Zatímco celkově snese rok 2020 přídomek „divný“,
v regionálním fotbale můžeme zajít ještě dál,„strašný“ bude asi to nejpřesnější označení. Aby ne, jaro 2020 vůbec nezačalo a podzim 2020 už je po
deseti odehraných kolech taky hotový.
I v nich se toho ale událo mnoho zajímavého. Padaly góly i červené karty,
zklamání střídalo nadšení, nechybělo ani několik překvapení. Kdo by třeba
tipoval, že Mostkovice doma porazí lídra tabulky nebo že Protivanov odehraje s Čechovicemi bezbrankovou remízu? Takových zajímavých i často
nečekaných momentů přitom bylo ve zkráceném podzimu dost a dost.
Společně se podrobně díváme na celé dění v jednotlivých soutěžích a týmech, rozebereme si hráčské statistiky a zamyslíme se rovněž nad jarní částí.
Co to znamená? To, že se na stránky nejčtenějšího regionálního periodika
vrátil seriál FOTBAL EXTRA, tedy minimálně dvě strany věnované uplynulé půlsezóně. Na úvod jsme se věnovali obecně fotbalovému podzimu
a jeho předčasnému konci, následně se podívali na dění v krajském přeboru a záhy podrobili monitoring úspěšnému působení Konice v I.A třídě
Olomouckého KFS. 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. Těsně před vánočními svátky jsme ještě zahájili revizi do
„béčka“, kterou dokončujeme právě dnes. Zatímco v minulém čísle jsme
se speciálně věnovali vystoupení TJ Haná Prostějov, dnes přichází na řadu
zbývající duo celků Smržic a sloučeného oddílu Jesenec-Dzbel.
Pokaždé na vás čekají exkluzivní rozhovory, nechybí pochopitelně tabulky, statistiky celé soutěže i jednotlivých týmů a redakční komentář. 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!

24

JAK DOPADLY BOJE NA ZELENÝCH TRÁVNÍCÍCH
2+/e'187Ì=$'26$9$'1Ì035ö%ħ+(06(=Ð1<

www.vecernikpv.cz

éĐ7GHBêBCJêFC?

potýkalo se zraněními, absencemi
v sestavě a nedostatečně širokým kádrem. Na severu regionu si ale i tak
připsali velice slušný podzim. Kdo
by to řekl, když se před nějakými
dvěma roky v oddílu hovořilo o úpl-

.20(17´

zůstával v klidu zhruba v půlce
tabulky. Střídal sice dobré výsledky se špatnými, přesto ale nakonec
převládla pozitiva. Jako důležitý se
ukázal příchod tandemu D. Liška M. Liška. Mužstvo se jako tradičně
ném konci. Věřme nyní, že tento scénář není na pořadu dne.
U Smržic bylo asi nejvíce otazníků.
V předchozích sezónách se opakovaně ocitaly v ohrožení a zachraňovaly
se na poslední chvíli. Otázka tedy
zněla, jestli to tak bude i nyní. Tentokrát se však svěřenci občas hrajícího
kouče Ivo Zbožínka přece jen s podzimem vypořádali vcelku solidně.
Posily jako Kratochvil a Obručník
mužstvu pomohly, zranil se sice veledůležitý člen Luža, ale i bez něj Smržičtí sem tam bodovali.
Sečteno, podtrženo, týmy z Prostějovska s podzimem naložily slušně.
Dokonce lépe, než by kdo počítal.

 

Foto: Michal Sobecký

nec jsme duel ztratili, a navíc
jsme přišli o Martina Lužu,
který se zranil do konce
sezóny. Místo toho abychom měli devět bodů,
jsme měli tři a najeli na
sérii porážek. Porážky ale byly spíše
smolné, výkony špatné nebyly.“
yy Poslední dvě kola jste zaznamenali hladké výhry. Přišla nějaká
změna v mužstvu?
„Nezměnilo se nic, my jsme jeli pořád
stejně. Trošku nám do sestavy zasáhl
covid a nezvládli jsme ještě další duely.
Výkonem mě mrzí pouze domácí prohra s Bystřicí, kde jsme se přizpůsobili
chodícímu fotbalu. Jinak ale klukům
nemám co vytýkat. Zlomit se nám to
podařilo s Jesencem, který k nám přijel
v okleštěné sestavě, kdy taky měli určité
problémy, a ten zápas jsme zvládnout
museli. V Berouně jsme vždy dostali
příděl, ale tentokrát se nám to podařilo odehrát velmi dobře, odvezli jsme si
zasloužené body.“
yy A nemrzelo přerušení o to více?
„Určitě to zamrzelo. Konečně se nám
podařilo proměnit výkony i ve vý-

sledky a doufal jsem, že jsme najeli na
správnou vlnu, kterou nám však hned
přerušení stoplo. Mělo nás navíc čekat
derby s Hanou, na kterou jsme si věřili.
Ještě nás měly čekat poslední dva celky tabulky a předehrávka se Zvolí. Ty
zápasy by pro nás byly určitě hratelné,
bohužel se už ale neodehrály.“
yyPandemie zase přitvrzuje. Nemáte obavy ohledně zimní přípravy?
„Upřímně žádnou větší přípravu ani
raději neplánujeme. Loňskou zimu
jsme hodně makali a jaro ani nezačalo.
Nyní nedokáže nikdo odhadnout, co
vlastně bude. Za mě by se však určitě
sportovat mělo. Neznám lepší způsob
na posílení imunity než právě aktivní
pohyb. Máme navíc dohrávat čtyři
podzimní kola, takže je otázkou, jak
to vlastně celé bude termínově, ale
jelikož nás čeká nějakých sedmnáct
zápasů, tak není namístě řešit dlou-
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hou přípravu a mnoho přáteláků, to
bychom zase mohli být tím fotbalem
i přesycení.“
yy Na jaře vás čeká sedmnáct duelů, na čem budete chtít zapracovat
a jaké budou cíle?
„V současné chvíli nás nikde netlačí
bota natolik, abychom se na něco zaměřovali více. Budeme se snažit spíše
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zdokonalovat naše přednosti a dál
pracovat tak jako doposud. Pokud
i dále budou mít kluci stejný přístup,
tak se o budoucnost opravdu nebojím. Sami kluci určitě viděli, že máme
na klidný střed tabulky. Určitě nechci
hrát do posledních kol o záchranu.
Výsledkově bych byl rád za nějakých
třicet pět bodů.“
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Martin LUŽA
Štěpán PLEVA
Jonáš TOMIGA
Štěpán VERNER
Trenér: Ivo Zbožínek
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Jiří KALANDŘÍK
Robin KOTLÁR
Jiří KRATOCHVIL
Michal OBRUČNÍK
Jiří STRUPEK
Martin VERNER
Adam VYROUBAL
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Lukáš AUGUSTIN
Přemysl GOTTWALD
Lubomír KLUS
Aleš STUDENÝ
Michael VAŘEKA

 

Rostislav ADAMÍK
Filip MARTINEK
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SMRŽICE V šestatřiceti letech patří k výjimkám ve velmi mladém
kádru Smržic. Určitě se v něm
však neztrácí. Kromě řady zkušeností stále prohání i mladší hráče
na krajích hřiště, případně i na
hrotu. Také pomohl dostat mužstvo z výsledkové krize hattrickem
v regionálním souboji s Jesencem.
A i když z devíti kol I.B třídy Olomouckého KFS skupiny „B“ kádr
Smržic ztratil hned šest duelů,
panuje především s herním projevem spokojenost.
Deset podzimních bodů neznamená
klidný střed tabulky. K tomu však chybí jediná výhra, ovšem ani sestupové
příčky daleko nejsou. „Podzimní část
se určitě dá hodnotit pozitivně, i když
těch bodů není tolik, co jich být moh-

lo. Z herního projevu to ale bylo velmi
dobré a v zápasech jsme určitě nebyli
horším celkem. Bohužel se nám nedařilo proměňovat šance a dostávali
jsme hloupé branky,“ objasnil příčiny,
proč není bodů přece jen více, Robin
Kotlár.
Mladé mužstvo Smržic nemělo zcela
jednoduchý podzim vinou zranění,
covidu a šesti porážek v řadě. Ale ani
to hráče nepoložilo a ukázali i vnitřní
sílu. I díky tomu podzim zakončili svěřenci kouče Zbožínka dvěma výhrami. „Sice se nám výsledkově nedařilo,
ale panice jsme nepropadali. Věděli
jsme, že na to herně máme. Samozřejmě je příjemnější vyhrávat, ale stále
jsme věřili, že to co nejdříve zlomíme.
Nakonec se nám to podařilo. Když ale
začaly přicházet výsledky, pro změnu
nás zastavil covid,“ potvrzuje rychlonohý záložník, že nad pandemií se
zatím zvítězit nezdařilo.
Spousta mužstev hrajících i ve vyšších
patrech tabulky si na morálku a přístup hráčů mnohdy stěžuje. Ve Smržicích je to však naopak. Co se právě
v tomto klubu podařilo změnit? „Celkově se u nás trošku obměnil kádr,
odešli problémoví hráči, kteří v kabině
dělali spíše neplechu. Zůstala však většina mladých kluků, ti cítí svou šanci
a pracují na sobě, jak jen mohou. I parta hráčů se tu určitě zlepšila. Všechno
tím pádem do sebe zapadlo a je to
hned znát nejen na atmosféře, ale také
na hřišti,“ prozrazuje krajní záložník.
Ohledně zimní přípravy má zkušený
plejer velké obavy, a to nejen o přípravu, ale aby vůbec pro nějakou jarní část

byla. „Je otázkou, jak vlastně dopadne
jarní část. Poslední rok nikdo neví, co
přijde. Jaro se nehrálo, podzim skončil
předčasně. Každý sportovec by samozřejmě chtěl, aby se hrálo, ale o tom
rozhodnou jiní. Tím pádem ani nevíte, na co se vlastně připravovat.
Pokud se však hrát bude, určitě musíme zlepšit koncovku a vyvarovat
se zbytečně inkasovaných branek,“
uvědomuje si Kotlár. Před přerušením soutěže se poslední dvě kola
odehrála bez diváků. „Samozřejmě
je to určitě pro fanoušky nepříjemné. Je to nesporně škoda. Příznivci,
kteří mají zájem, většinou chodí pravidelně. Na hřišti jsem však upřímně
větší rozdíl nepocítil. Zájem a účast
nejsou zase tak velké, aby to bylo výrazně znát,“ doplnil s úsměvem.

Smržický doyen Robin Kotlár byl spokojen s herním vzestupem
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yy Jak byste hodnotil podzimní
část?
„Mohu hodnotit pouze těch devět
odehraných kol, což je třetina soutěže.
Z pohledu tabulky chybí k maximální
spokojenosti čtyři body. Ale z celkového pohledu na tým mám velkou radost.
Když k tomu připočtu i jarní část, která
se kvůli covidu neodehrála, tak bych
celý rok hodnotil opravdu pozitivně. Na
klucích je vidět touha, chuť, elán a jejich
přístup je opravdu nadstandardní.“
yy Po první výhře přišla série šesti
porážek. Všechny však byly velmi
těsné, co mužstvu chybělo?
„První kolo ve Zvoli jsme zvládli opravdu dobře. Tam jsme navíc jeli s velkým
respektem, protože v okresním přeboru loni neprohráli jediný zápas, ale nám
se tam opravdu zadařilo. Ve druhém
dějství jsme ale místo potvrzení tří
bodů v domácím zápase proti Doloplazům duel ztratili. Možná to bude znít
vtipně, ale přišla průtrž mračen a v tu
chvíli se nedal hrát fotbal. Dostali jsme
dvě branky a prohráli, to nás trochu nalomilo. V Kožušanech se to potom dovršilo. Vedli jsme, měli šance, ale nako-

SMRŽICE Devět odehraných zápasů a deset bodů. Buď vysoká výhra, nebo těsná porážka. To je letošní vizitka Smržic. Mužstvo se během podzimní
části skupiny„B“ I.B třídy Olomouckého KFS muselo vyrovnávat s různými
nepříjemnostmi. Ve třetím dějství se na dlouhou dobu zranil rozdílový
hráč Luža, následně zaúřadoval také koronavirus. I přes všechny starosti je
však s výkony a přístupem svých svěřenců trenér Ivo Zbožínek (na snímku)
spokojený. V prodloužené jarní části by rád navázal na dobré výkony
lepšími výsledky. Mladé, dravé mužstvo by na to jistě mělo mít.
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„Od hráèù skvìlý pøístup, bodù ale mohlo být více,“
SĨL]QiYiORGLYRG6PUçLF,YR=ERçtQHN

V minulém čísle jsme se ve velkém věnovali fotbalové Hané. Nyní se společně
podíváme také na zbylé dva regionální zástupce v I.B třídě Olomouckého
KFS a její skupině B. Tedy na Jesenec-Dzbel a Smržice. Týmy nakonec oba
skončily ve středu tabulky. A pro oba
víceméně platí to, co jsme nastínili už
v minulém čísle: tedy že své předsezónní předpoklady mírně překonaly.
V první řadě to platí o Smržicích, které
proti minulým letům konečně nejsou
na samém chvostu tabulky a zejména
konec podzimu se vyvíjel vcelku nadějně. Jak zní jejich vysvědčení?
Celkem spokojení mohou být v Jesenci-Dzbelu. Tento sloučený výběr
měly dohrávat ve středy nebo
v únoru. Vůbec nevím, jak si
to svaz představuje. Protože
jestli nám nařídí, abychom hráli středa-neděle, tak k těm zápasům vůbec nenastoupíme. Kdo jako bude hrát? To bude
konec, to vůbec nejde. A jestli z toho
chtějí dělat nějaké poloprofesionální
věci, tak dobře, ale ať si to dělají sami.
Nás už to taky nebaví, pořád nějaká nařízení. Už jen hrát bez diváků byla blbost,
vždyť ten sport se hraje pro ně. Fotbal na
dědině je předně o pivě a o párku, pak
o fotbale. A teď nebylo pro koho hrát.
Člověk je takový rozladěný až nasraný
z toho, co se tu děje. Já vím, že ti nahoře
za to nemůžou, ale bohužel...“
yy Říkáte tedy, že kdyby se hrálo
bez diváků nebo ještě hůř ve středy,
odmítli byste pokračovat?
„No tak určitě nebudeme chtít hrát,
protože tým nebudeme schopni dát
dohromady. Kluci jsou na internátu,
někteří pracují ve světě. My jsme rádi,
že si tady na vsi uděláme v neděli volno a hotovo, šlus. Vždyť my jsme to už
teď hráli téměř bez tréninků. Fotbal vás
prostě musí bavit, ne aby vás někdo
nutil…“
yy Tomu rozumím. Přesuňme se
teď k týmu. Jak moc mu pomohly
posily, třeba tandem Lišků?

Foto: Michal Sobecký

JESENEC-DZBEL Turbulentní půlrok mají za sebou fotbalisté Jesence.
Tréninková i zápasová docházka se
měnila jako počasí. Navíc mužstvo
muselo odložit hned dva zápasy, za
rozhodnutím stálo počasí a následně koronavirus. Z osmi duelů skupiny „B“ I.B třídy Olomouckého KFS
však i přes tyto problémy dokázali
svěřenci kouče Tichého urvat polovinu možných bodů, když se jim dařilo výhradně v domácím prostředí.
Právě tam dokázali nasbírat všech
dvanáct bodů.
Celková podzimní část však byla
opravdu jako na houpačce, což potvrzuje také hrající asistent kouče Tichého a hlavní trenér Konice Petr Ullmann. „Hrozně divoký půlrok to pro
nás byl. V Jesenci je skvělá parta, ale
tréninková i zápasová docházka byla
po celý letošní rok hodně turbulentní,
což i mě samého velmi mrzí. Z výsledkového pohledu musím říct, že těch
dvanáct bodů je na problémy, které
jsme zažili, nadstandardní počin. Do
jara, pokud nějaké bude, ale musíme
zapracovat na přístupu hráčů, jinak by
mohl nastat problém. Všichni v kádru
si musí trochu sáhnout do svědomí,“
uvědomuje si hlavní problémy muž
několika podob.
Jesenec v letošním ročníku zatím
nedokázal bodovat na hřišti soupeře. Doma se mu však daří náramně,
a i díky tomu se drží ve středu tabulky.
„Je pravda, že doma nám to vyhovuje

daleko více. Přijde mi, že si i více
věříme na tom našem menším
hřišti. Navíc máme vepředu velmi silné hráče do
vápna, kterým taková
hřiště vyhovují. Ať už
jde o Jirku Tichého,
nebo například Davida Čížka. Další věcí
je také to, že v domácím prostředí se dokážeme i scházet.
Myslím si, že v Jesenci jsme schopni
porazit opravdu každého soupeře této
soutěže,“ potvrzuje Petr Ullmann, že
dobré domácí výsledky nepřichází
náhodou.
Mužstvo kouče Tichého navíc za podzimní část odehrálo nejméně duelů,
a to osm. Duel v Černovíře odložil
podmáčený terén a proti Doloplazům
zasáhl covid. „Samozřejmě je to nepříjemné, když během rozjeté sezóny
dva zápasy odložíte. Bohužel to však
ani u jednoho nešlo jinak. V Černovíře bylo hřiště opravdu neregulérní,
což byla škoda, tam jsme zrovna jeli ve
velmi dobrém složení. A s koronavirem také nedokážeme nic udělat. O to
více zápasů nás snad bude čekat na
jaře, pokud se tedy bude moci sportovat,“ doufá hrající asistent.
Kromě toho, že týmu pomáhá na
hřišti, se také v posledních dvou
zápasech musel stát trenérem muž-

stva. „Poslední týdny, kdy se hrálo,
byly vážně náročné. Peťa (trenér Petr
Tichý – pozn.red.) bouchl do stolu
a řekl, že končí, tak jsem to jen narychlo odkoučoval. Samozřejmě mě
to trochu mrzelo a zaskočilo, ale také
jsem se mu nedivil. On je duše fotbalu v Jesenci a nebýt jeho, fotbal by
tu už zřejmě ani nebyl, ale když mu
pravidelně chodí v pátek na trénink
tři čtyři hráči, není se co divit, že to
v něm bouchlo. Já si ho však velice vážím a myslím si, že jak si od toho nyní
odpočine, zase se k tomu vrátí. Znám
ho dobře a vím, že on by bez toho ani
nevydržel. Možná to způsobí i dobrý
efekt. Snad by si tady potom mohli
hráči v kádru uvědomit, že je potřeba
v této soutěži i pracovat, jinak se můžeme stěhovat o patro níže,“ doplňuje
Ullmann, který měl tedy poslední
dva zápasy Jesence-Dzbelu na starost
i jako kouč.
Jak tomu bude v jarní části?

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

„Určitě nám stoprocentně pomohli, tam panuje spokojenost na všech
místech. I mladí kluci byli přínose,
zapracovali se do mančaftu pomaličku
a najednou už nemáme nejstarší mančaft. S mladýma už taky něco v klubu
děláme.“
yy A jak to vypadá s Petrem Tichým mladším?
„Peťa asi bude chybět ještě hodně
dlouho. V sestavě scházel každopádně
i kapitán David Čížek, který se zranil
znovu. Pak se to blbě látalo, ale jsou to
dlouhodobější zranění, jak u mladýho, tak u Davida. S nimi tedy na jaře
ani nepočítáme.“
yy Jak nyní vypadá spolupráce
s Konicí? Už v minulosti tam byly
přesuny, hlavně mladších hráčů.
„Víceméně to řešíme s Peťou Ullmannem a nebýt jeho, tak už by se
v Jesenci fotbal nehrál. Spolupráce
je nastavená, i když s mládeží nám
to trochu zaskřípalo, což mě osobně
mrzí. Děláme kvalitní mládež, Konice má kvalitní mládež, takže kdyby
se to spojilo, tak pro ten region je zde
vynikající tým. Ale bohužel jsme se
nedomluvili.“

Petr Ullmann: [3nD>CIDQFµ?MP
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yyJak byste zhodnotil zpětně fotbalový podzim?
„Co bych měl najít pozitivního…? (povzdechne si) Na tom uplynulém roce
nebylo nic! Já tam, tedy nic nevidím,
protože my jsme odehráli tři čtyři zápasy a šli jsme do karantény. Netrénovalo
se, nedělalo se nic. A ono to vlastně ještě do dneška trvá. Vždyť jsme se doteď
ani nesešli...“
yyPokud se jedná o výsledky a postavení v tabulce, tam jste jak spokojený?
„Jsme ve středu tabulky. Tam já problém nevidím. Mančaft má sílu na to,
aby hrál v poliovitabulky, uvidíme ale,
co bude po covidu... Já osobně si myslím, že se tato sezóna vůbec neměla
odehrát, protože každý věděl, že druhá
vlna přijde. Odehráli jsme tak jen pár
zápasů a chystání hřiště, příprava věcí
a všechno kolem stojí nemalé úsilí. Nevím, nechápu to prostě.“
yy Takže říkáte, že vám to předběžné ukončení sezóny nejenže nijak nepomohlo, ale rovnou vás hodně naštvalo?
„U nás ukončení sezóny přišlo ještě
o nějakých čtrnáct dní dříve než pro
ostatní mančafty, byli jsme ve zmíněné
karanténě. Máme teď odložené zápasy a já si nedokážu představit, že by se

PROSTĚJOV Jen při pohledu na tabulku a odehrané zápasy je
zřejmé, že v Jesenci-Dzbelu radostí neskáčou. A to i přesto, že
se týmu nevyhnulo solidní umístění uprostřed tabulky. Proč
tedy rozpačité pocity? Důvod je jednoduchý. Celek ze severozápadního výběžku Prostějovska odehrál pouze osm zápasů,
tedy ještě o šest méně než v předchozí nedokončené sezóně.
Opakovaně během podzimní části sezóny 2020/21 ve skupině
„B“ I.B třídy Olomouckého KFS stál a na závěr se mu nevyhnuly
vyšší prohry. „Člověk je takový rozladěný až nasraný z toho, co se
tu děje,“ okomentoval neustálé zákazy sportu i hru bez diváků trenér Petr Tichý (na snímku). S představením svých
svěřenců byl naopak vcelku spokojený.

a 6PUçLFH
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NRQHĀQěYUHODWLYQtPNOLGX øíká natvrdo trenér Petr Tichý
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Jesenci-Dzbelu pomohli Liškové „Fotbalový podzim ani nemìl zaèít,“
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Silvestrovské vtipy

Nejdřív se chytal za hlavu, to mu vydrželo ale asi tak pět vteřin. Pak se totiž
mohl začít radovat. Marek Zatloukal prožil koncem srpna zvláštní zápas proti Jesenci-Dzbelu. Byl při mnoha důležitých momentech a připsal
si rovněž nechtěnou nahrávku na rozhodující gól. Hráč prostějovské
Hané totiž zazdil obrovskou šanci, když neproměnil samostatný únik.
Na obrácení očí směr obloha ale nebyl čas. Míč se totiž okamžitě odrazil
k Danisovi, který už měl snadnou práci. Ze zahozené šance se tak vmžiku
stal gól a radost byla o to větší, že šlo o branku vítěznou.
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PODZIMU

KURIOZITA

To byl kauf! Tento příchod se prostějovské Hané opravdu vyplatil. Aby
ne, hráč v nejlepších letech potěší, a zvlášť ve chvíli, kdy si s chutí zastřílí.
Danis stihl dát pět branek a nepotřeboval na to ani 500 odehraných
minut. Nejenže tak byl nejproduktivnějším hráčem Prostějova, ale
v přepočtu na minuty patřil rovněž k nejbodovějším plejerům v lize!
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PODZIMU

HVĚZDA

Dávat takto do kontrastu jeden tým? Ano, proč by ne... Smržickou sestavu totiž
v průběhu podzimu opustil sestavu Smržic. Nešlo ovšem o odchod, kterého
se tým v minulosti obával, ale o zranění. Martin Luža týmu hodně chyběl
a smolařem tak v tomto případě nebyl jen on, ale celé fotbalové Smržice.
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PODZIMU

SMOLAŘI

Zpočátku to vypadalo jako v předchozích ročnících, tedy špatně. Smržice
sice nejdříve zlikvidovaly nováčka ze Zvole, pak už ale jejich výkony
uvadaly. A nejeden fanoušek si nepochybně vzpomněl na předešlé ročníky,
v nichž se tým horko těžko zachránil. Pak ale přišly lepší zápasy a hlavně
body. Tým se sice nevyšvihl nijak vysoko a na posledního nemá kdovíjaký
náskok, nicméně si dokázal, že může soupeře porážet. A to je důležité.
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Pondělí 28. prosince 2020
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Významná prostějovská rodačka Naděžda Hořínková oslavila devadesátku
PROSTĚJOV Znalci střeleckého sportu ji znají jako úspěšnou
sportovkyni,
reprezentantku,
trenérku, členku Českého klubu
olympioniků a rovněž prostějovské Sportovní síně slávy, ale
také jako manželku olympijského medailisty střelce Otokara
Hořínka. Večerník ji měl během
jednoho odpoledne šanci poznat
i jako vitální, vtipnou ženu, která
má mimořádnou paměť, reálný
pohled na svět, nebojí se říct svůj
názor a ráda by ještě předala své
myšlenky těm mladším. Naděžda
Hořínková (na snímku) reagovala na všechny položené otázky
s nadšením a žádným odpovědím
se nebránila. Važme si takových
osobností a pojďme se na konci
roku začíst do myšlenek dámy,
která 26. října 2020 oslavila velké
jubileum devadesát let.

v rámci
EXKLUZIVNÍHO
interview
pro Večerník

se ptal

Martin
MOKROŠ
yy Jak se díváte na současnost
z pohledu devadesátnice?
„Raději se mě na to moc neptejte.
Budu diplomatkou a odpovím tak,
že jsem se se současnou dobou musela smířit a smířila, i když se vnitřně
trápím. A to je horší než zlomená
ruka. Jsem již třiasedmdesát let věrná jedné politické straně a tak nějak
se za to nestydím a současnost sleduji spíše raději zpovzdálí. Mou velkou
radostí je ovšem rodina, která je teď
již velmi rozvětvená, například jsem
desetinásobnou prababičkou. Sama
jsem byla jedináčkem, ale nerozmazleným. (úsměv) Podle mě jsou
dobré vztahy v rodině základem pro
dobré fungování celého státu.“
yy Jste prostějovskou rodačkou,
jak vidíte naše město?
„Prostějov je nejkrásnější město, které znám a nemohla bych žít jinde.
Připadá mi, že jsme zde tak nějak
velká rodina, a tak i dnes ocením, že
se zde dokážou lidé na sebe usmát
a pozdravit. Ráda vzpomínám na
svou docházku do školky a základní školy na Husově náměstí, mám
ovšem i smutnou vzpomínku na
vymlácená okna našeho domu při
bombardování na konci války. Měla
jsem i štěstí v neštěstí, jelikož před
krytem, kde jsme byli schováni, jsme
nalezli nevybuchlou pumu. Vzpomínám ráda i na to, že hned v patnácti

letech, po absolvování měšťanky,
jsem nastoupila do Agrostroje
jako úřednice, pak jsem pracovala
i v Mechanice, v práci jsem potkala
spoustu zajímavých lidí, v pracovním úsilí mě zastavily až zdravotní
problémy v šedesáti letech.“
yy Kdy jste se potkala se svým
manželem?
„Bylo mi šestnáct, jemu sedmnáct,
v roce 1950 jsme se vzali. S úsměvem vzpomínám na to, že nedošlo
na žádnou žádost o ruku, bylo mi to
kategoricky oznámeno ve stylu, jdu
na vojnu, tak se předtím vezmeme.“
yy Jak jste se dostali ke střelbě?
„V roce 1953 jsem čekala syna
Otíka a při procházce jsme narazili na střeleckou soutěž myslivců.
Manžela to zaujalo tak, že u střelby
již zůstal a mě tato záliba takzvaně
postihla před olympiádou v Melbourne v roce 1956, kam se manžel
kvalifikoval.“
yy Jaké je to být manželkou stříbrného olympijského medailisty?
„Bylo to úplně normální, mezi námi
se nic nezměnilo, manžel nezpychl
a já jsem se z toho také tak nějak nezbláznila. Žili jsme si stále normálně
a při společných trénincích jsme se
i hecovali a vzájemně soutěžili, občas
jsem manžela i přestřílela. (úsměv)
K manželově stříbrné olympijské
medaili se váže zajímavá historka,
kdy tento úspěch způsobil, že jsme
se dostali do pořadníku na byt, což
bylo tehdy běžné. Nakonec jsme ho
i získali v ulici Šárka, bez medaile by
byt nebyl. Možná to nevíte, ale o zlato přišel manžel podfukem.“
yy Ale povídejte, co se stalo?
„Měl po třech položkách stejné
body (1172 - pozn.red.) jako jeho
soupeř ze SSSR Anatolij Bogdanov a bývalo zvykem, že se přičítaly pomocné body za úspěchy
v položkách dle jejich složitosti.
Zde ovšem porota paradoxně vyzdvihla disciplínu nejjednodušší
ve prospěch Sověta. Tím se stal
olympijským vítězem on. Manžela
to moc mrzelo, chtěl i protestovat,
ale pak to raději nechal být. Až do
své smrti si ale myslel, že v tom
byla politika.“
yy Kromě střelby vás zajímalo ještě něco jiného?
„Paradoxně to byl kulturní zájem,
a to práce v souboru Mánes, se
kterým jsem se dostala i na festival
v Anglii ve Folkestonu, kde vystoupení vzbudilo velké nadšení, protože
‚Mánesáci‘ byli vtipní, v krojích krásní a tanečně šikovní.“
yy Je zajímavé, že střelba se stala
zálibou i pro velkou část vaší rodiny.

Český klub olympioniků je zajímavá společnost
lidí, kteří se významně prosadili ve svých
sportech a s níž jsme zažili spoustu věcí,
a to dokonce i jemně nemravných.
Třeba na plesech tohoto klubu,
kde jsem dokonce zažila i striptérské vystoupení
a dotyčný ‚umělec‘ mě hodně provokoval...
„Naše děti to tak nějak měli v genech, takže se to skoro předpokládalo, že střílet budou a stalo se, že i další
příslušníci rodiny se stali střelci.“
yy Jste členkou Českého klubu olympioniků. Co byste nám
o něm řekla?
„Je to zajímavá společnost lidí, kteří se významně prosadili ve svých
sportech a s níž jsme zažili spoustu
věcí, a to dokonce i jemně nemravných. Třeba na plesech tohoto klubu,
kde jsem dokonce zažila i striptérské
vystoupení a dotyčný ‚umělec‘ mě
hodně provokoval... (potutelný
úsměv) Musím se pochlubit, že plesy
jsem měla ráda i z toho důvodu, že
jsem ráda tančila. Ovšem povětšinou to bylo tak, manžel zmizel hned
po prvním tanci a pak jsem již střídala tanečníky z řad mých sportovních
kolegů.“
yy Sledujete dnes sportovní kanály v televizi?
„Zní to možná paradoxně, ale sportovní kanály moc nesleduji, protože
mě opravdu zajímala vždy jen střelba. Z jiných sportů sleduji jen skoky
na lyžích, upřímně velké a populární
sporty jako hokej a fotbal opravdu
nesleduji.“
yy Nedávno jste oslavila devadesátku a je třeba konstatovat, že
vypadáte absolutně skvěle, váš
věk bych vám v žádném případě
nehádal.
„Snažím se žít klidným životem,
ale udržuji se tak nějak také
trochu v kondici, když si
jemně potančím se zpěváky na televizní stanici Šlágr TV, ale krotím
se, aby se sousedi nedivili. (úsměv) Musím
si ale postěžovat, teď
mi stanice vypadla na
televizi, budu to muset
nějak pořešit.“
yy Kdybyste měla zlatou rybku,
jaká by byla tři přání?

„Všem bych přála klid a pevné zdraví,
skvělé vztahy v rodině, samozřejmě
žádné války a mám možná jedno na
první pohled podivné přání, ale chtěla
bych umřít plně zdravá, nechtěla bych
se trápit s nějakou dlouhodobou nemocí. A možná mám zvláštní další přání, bylo by nejlepší zrušit mobilní telefony. Jsme na nich pořád a společně
z očí do očí už ani nekomunikujeme.“
yy Jste významná sportovní osobnost, chtěla byste potkat i vy nějakou významnou celebritu?
„Upřímně řečeno, po něčem takovém
netoužím, za svůj život jsem potkala
mnoho kolegů sportovců, dnes si přeji
potkat především dobré a hodné
lidi, pár takových znám a jsem
ráda, že tu jsou.“
yy Co byste do nového
roku popřála čtenářům
Večerníku?
„Přeji všem absolutně
všechno nejlepší a v dnešní době především
zdraví. Nesleduji
všechna média,
ale Večerník čtu
pravidelně. Vždy
se dozvím mnoho
zajímavého, takže
jen tak dál.“

Foto: Martin Mokroš

Silvestrovské vtipy
Policajt si na Silvestra
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vizitka
NADĚŽDA HOŘÍNKOVÁ
✓ narodila se 26. října 1930 v Prostějově
✓ od roku 1945 pracovala v Agrostroji,
posléze v Mechanice
✓ manžel Otokar byl olympijský medailista
z roku 1956
✓ vstoupili do manželství 15. dubna 1950 v Prostějově,
děti Jana a Otokar
✓ od roku 1955 byla zařazena do střelecké reprezentace (zbraň malorážka)
✓ v roce 1958 vystřílela československý rekord v malorážce
✓ o pět let později se stala mistryní ČSSR v malorážce
✓ v roce 1964 přišla bronzová medaile na Velké ceně Budapešti
✓ v letech 1971–1975 byla trenérkou reprezentace žen a juniorů ČSSR
✓ v roce 1972 získala titul Mistryně sportu
✓ rok 1990 pro ni znamenal odchod do důchodu
zajímavost: 28. února 2011 byla uvedena do Síně slávy
prostějovského sportu
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trenér vyhnal hráèe na workout

„V lednu si posvítím na tučňáčky,“ směje se Pavel Šustr

NOü@G@>'<FP=*<OJPn@F

PROSTĚJOV Do Prostějova přišel jako dvacetiletý záložník se zkušenostmi z olomoucké
Sigmy, kde působil v juniorských týmech. Vzhledem ke svému životnímu postoji, kdy vzorem
může být každý, kdo neleží na gauči a maká, se šumperský rodák Jakub Matoušek (na snímku)
vypracoval nejen do základní sestavy, ale stal se v podzimní části F:NL i nejlepším střelcem
týmu 1.SK Prostějov.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Tomáš KALÁB

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

PROSTĚJOV Klid, vánoční pohoda, dočasný konec tréninků
a samozřejmě zápasů. I fotbalové
eskáčko se nakrátko uložilo k vánočnímu spánku. I když, spíše
k takovému klimbání. Hráči totiž
úplně nemohou zapomenout ani
v době Vánoc na to, že by se měli
udržovat ve formě. A tak trenér Pavel Šustr (na snímku) zaslal hráčům
plány a nyní samozřejmě doufá
a věří v zodpovědnost svých odchovanců. Kromě cukroví a štědrovečerní večeře tak fotbalisty 1. SK
Prostějov čekalo během uplynulého týdne také nemálo posilování
a práce na svém těle. „Na druhé
straně není na škodu si párkrát do
roka zahřešit s jídlem, kterému se
normálně sportovec vyhýbá,“ přivírá oči trenér Pavel Šustr, kterému
nepochybně k dobré vánoční náladě přispělo i to, že jeho tým přezimuje v tabulce Fortuna:Národní
ligy na pátém místě.

Michal SOBECKÝ
yy Jak dlouho mají hráči volno?
„Od chvíle, co jsme odehráli poslední zápas. Tedy ne úplné volno, spíše
mají aktivní odpočinek. Protože to
jsou vrcholoví sportovci, tak samozřejmě v rámci možností musí mít
nějaký rekreační pohyb, aby tělo
z toho úplně nevypadlo. Mají indivi-

duální plán, kdy jde o to, aby v momentě, jak naskočí zpátky do normálního tréninku, je to nesemlelo.
To se stane v pondělí 4. ledna.“
yy Takže hlavně asi posilování.
„Ano, je tam nějaká síla, ale zase
v rámci možností, protože posilovny
jsou zavřené. Je to tedy třeba workoutové hřiště a podobné věci.“
yy Zasahoval jste hráčům nějak
do vánočního jídelníčku? Protože
přece jen smažený kapr, cukroví, bramborový salát, to není nic
zdravého...
(zasměje se) „Rozhodně ne, protože
já s hráči pracuji tak, aby si sami uvědomili, jaké věci jsou pro ně dobré
a jaké horší. Myslím si, že není na
škodu, když párkrát za rok vyzkouší
k jídlu i věci, které si normálně odříkají, aby si připomněli, jak to chutná.
A každý by měl být zodpovědný za
to, jak se ke svému tělu chová. To
tělo to totiž časem vrátí. Věřím tedy,
že to tak hráči mají zafixované a hřeší
v rámci možností.“
yy Půjdete tedy na hráče při startu přípravy s váhou a krejčovským
metrem?
„S krejčovským metrem určitě ne,
ale váhou určitě jo. Protože ji máme
v kabině, průběžně se kluci v sezóně
mohou zvážit. Takže jak přijdou,
hlavně takoví ti náchylnější, jak já
říkám, tučňáčci, tak se na ně podívá-

me, jestli jim někde něco nepřibylo.“
(úsměv)
yy Můžete už prozradit některé
změny v kádru?
„Ne, zatím ne. Věci jsou ještě pořád
v jednání. Čekali jsme, až skončí první liga, a bude po svátcích, pak se ty
věci okolo více rozjedou. V současné
době tedy zatím není nic definitivně
rozhodnuto.“
yy Vzhledem ke stále poměrně nízkému počtu střílených branek máte
v hledáčku i nějakého snajpra?
„Vyloženě takových kanonýrů moc
není. Ti, co jsou, působí v lize. Takže si myslím, že půjdeme tou cestou,
že se budeme snažit posunout zase
naše kluky dál. No a uvidíme v průběhu zimy, jestli se neobjeví nějaký
zajímavý typ, se kterým bychom
chtěli pracovat.“
yy Se kterými týmy jste aktuálně
v jednání?
„Tak v komunikaci jsme samozřejmě
s Brnem, kde máme Martina Zikla
na hostování. A obecně to je spíše
tak, že se díváme po mladých hráčích. Nějaké konkrétní věci zatím
nejsou, kromě Zbrojovky Brno, tam
jsme v jednání dál.“
yy Je na pořadu dne třeba návrat
některého z hráčů, co tu byli před
rokem? Třeba Slaměny či Stáni.
„V současné době žádná taková jednání neprobíhají.“

yy Není zase tak těžké uhodnout,
proč spolu hodnotíme právě ukončenou sezónu. Čekal jste před ní,
že na jejím konci budete nejlepším
střelcem týmu?
„Nečekal jsem to, ale doufal jsem.
(úsměv) Ode mě jako ofenzivního
hráče se to očekává. Jsem moc rád za
to, že jsem po podzimu nejlepší střelec
Prostějova. Jak jsem opakovaně říkal,
hlavní prioritou pro mě bylo, abychom
se s Prostějovem umístili na nějaké
pěkné pozici, což se, myslím, povedlo.
Od toho se pak odvíjí i můj individuální výkon.“
yy Přestože jste ofenzivně laděný,
přece jen jste krajní záložník. Čím
si vysvětlujete fakt, že jste přestřílel
i klasické útočníky?
„Asi tím, že jsem si začal více věřit.
Padla mi tam hned první branka proti Jihlavě, od té doby jsem tomu šel
naproti a mnohem více se tlačit
do zakončení. Efekt se dostavil,
začalo mi to tam postupně padat.
Říkám si, že žádný míč nemůže
být ztracený. Třeba v posledním
utkání proti Třinci jsem šel za
míčem, který směřoval do brankářových rukavic, a vyšlo to.“
yy Jste jeden ze dvou hráčů, kteří
nastoupili ve všech zápasech podzimu, i když nikoli na celých devadesát
minut. Jak vnímáte posun od střídajícího hráče k tomu v základní sestavě?
„Nikdy není lehké si vybudovat určitou pozici, když přijde nový hráč
do nového týmu. Jsem rád, jak to dopadlo, že si všechno postupně sedlo,
a začal jsem pravidelně hrávat s možností pomáhat tak týmu.“

yy Jak celkově hodnotíte uplynulou sezónu?
„Zpočátku jsme si říkali, že to bude
těžké, když jsme v podstatě nově
poskládaný tým. Dovolím si říci, že
nám možná pomohla ta koronavirová pauza, během níž jsme si nacvičili
vše, co chceme hrát. Principem je, že
chceme hrát hlavně fotbal a chceme si
věřit. To se pak v utkáních projevovalo,
když jsme odváděli solidní výkony, od
nichž se pak odvíjely i výsledky. Tým
si postupně sedl a utkání jsme začali
zvládat.“
yy Jaký byl podle vás nejtěžší okamžik podzimu?

Foto: Josef Popelka

„Nejtěžším byl určitě začátek této sezóny. Nedařilo se nám získávat body,
přibývaly remízy, nedávali jsme branky, sice jsme ani moc nedostávali, případně po našich chybách.“
yy Který ze soupeřů byl podle vás
nejnepříjemnější?
„Druhá liga je zvlášť v aktuálním ročníku velice vyrovnaná, dá se zvítězit nad
kýmkoli, ale nejtěžším soupeřem pro
nás byl určitě Hradec Králové. Zápas
byl samozřejmě poznamenaný i tím,
že jsme hned v úvodu přišli o Dana
Bialka, byl to nápor na psychiku, moc
příjemný pohled to tedy tenkrát nebyl.
Pak jsme po faulu na mě dali gól z penalty, jenže Hradec do nás celou dobu
bušil. Nemohl ale dát gól, takže jsme to
nakonec zvládli. Přálo nám samozřejmě štěstí, které jsme naopak v zápase
s Ústím nad Labem postrádali. Do
Hradce jsme ale jeli s tím, že ho můžeme porazit, protože Prostějov má
s tímto klubem velmi dobrou bilanci
v posledních třech zápasech, a zápasy
na venkovních hřištích se nám tento
podzim povedly nejvíc.“
yy Čím si to mimochodem vysvětlujete, bavili jste se o tom v kabině?
„S klukama jsme se o tom nebavili
a popravdě ani já sám pro to nemám žádné vysvětlení. Je to ale
dobře, že tahle venkovní utkání
zvládáme.“
yy Jaký máte jako tým program pro nejbližší období?
„Mám volno, ale dostali
jsme každý individuální
plán. Sejdeme se po Novém roce 4. ledna na zimní
přípravu, která není pro nikoho zvlášť příjemná. Musíme ji ovšem využít, chceme se během
ní dále zlepšovat jak po osobní, tak
týmové stránce. Bude nezbytné být na
jaro dobře připraveni, protože nebude
nic jednoduchého obhájit naše dosavadní dobré výsledky.“

[-MQIÁI<=Á?FPENH@J?HÁOGD h
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<<<dokončení ze strany 23
PROSTĚJOV Dvaadvacetiletého
obránce 1.SK Prostějov Romana Balu má v hledáčku účastníka
Fortuna:ligy SFC Opava. S informací přišel Nedělní Sport, dle
jehož zpráv se na exuničovského
zadáka pravidelně jezdili dívat
trenér Radoslav Kováč a Pavel
Zavadil, nový sportovní manažer
klubu.
„Proběhlo zatím první jednání. Zatím jsme se ale nedohodli, nabízené
podmínky nám nedávají smysl. Nechceme hráči bránit v růstu, ale dohoda musí být výhodná pro všechny strany,“ potvrdil přestupové
spekulace František Jura, předseda
prostějovskéhio fotbalového klubu.
Může se ale přesto stát, že o vytíženého obránce Prostějov přijde.
„Hráče zájem z ligy potěšil, navíc se

Silvestrovské vtipy
6LOYHVWURYVNôYHĀHUUR
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o něj zajímá i klub ze slovenské první ligy. Zkrátka ví, že se na něj jezdí
dívat odjinud. Je mu jasné, že pokud
nezasáhne zranění, může jít ještě
nahoru a zájem neopadne, spíš naopak,“ říká dále Jura s tím, že by hráč
určitě pochopil, kdyby hned první
nabídka do nejvyšší soutěže nevyšla.
V Romanu Balovi, který do Prostějova přišel z Uničova, by tým ztratil
kvalitního, všestranného hráče, který toho navíc ze všech hráčů do pole
odehrál vůbec nejvíce.
(sob)
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Hokejisté si přesto stihli užít Vánoce, jinak využívají
zápasově volnějšího času k intenzivním tréninkům

Vedoucí Jihlava
posiluje extraligu

d8\¾RąCJWLUQWKOCTQFKqJN¾UÊ8[MQWMCN
PROSTĚJOV Zatím poslední prvoligový zápas odehráli prostějovští hokejisté ve středu 16. prosince proti Vsetínu, ten nejbližší absolvují ve středu 30. prosince s Porubou. Večerník zjišťoval,
jak probíhaly a ještě probíhají dva tréninkové týdny mezi těmito duely v jejich podání. Doba
odpočinku a ládování se cukrovím pro tým LHK Jestřábi nepřichází v úvahu. I v čase mezi svátky
je na programu nemálo dřiny. Aby taky ne, již 30. prosince odehrají duel s Porubou. „Dnes (v neděli - pozn. red.) máme dva tréninky, v pondělí a v úterý po jednom. Středa už je zápasový den,“
shrnuje program hráčů Jiří Vykoukal, sportovní manažer a jeden z pobočníků hlavního lodivoda.
Nejprve dostali svěřenci trenéra
Jiřího Šejby po těsně nezvládnuté
partii s Valachy (1:2 v prodloužení)
pro Večerník
dva volné dny, čtvrtek 17. a pátek
18. prosince. „Při nestandardním
Marek
průběhu této sezóny se spoustou
SONNEVEND
neplánovaného volna kluci asi nea Michal
cítili nijak velkou únavu, že by si
SOBECKÝ
potřebovali vyloženě odpočinout.
Spíš jsme chtěli vyjít vstříc těm,
CHANCE LIGA - VÝSLEDKOVÝ SERVIS
kteří ještě neměli všechny dárky,
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PŮVODNÍ
zpravodajství

„Chlapcům jsme samozřejmě doporučili, aby se každý den snažili
na sobě aspoň chvíli v rámci možností pracovat, tím pádem neztratili všechno nabrané z předchozí
přípravy. Zároveň je však jasné, že
každý si vzhledem k aktuálním událostem potřeboval hlavně vyčistit
hlavu od veškerých negativních
událostí okolo, užít si klidné Vánoce,“ konstatoval Šejba smířlivě.
V předchozím týdnu absolvovali
Jestřábi opět i zápasy mezi sebou.
Ty nepochybně budou v budoucnu pokračovat, částečně kvůli sehrání. Dosud relativně stabilní pětky se totiž mohou měnit. K týmu
se totiž připojují opět Petr Chlán
a Aleš Sova. V tréninku navíc jsou
zpět také Kryštof Ouřada a Michal
Gago. „Uvidíme, zda budou připraveni na zápas s Porubou, pravděpodobně ale ještě ne,“ uvedl Jiří
Vykoukal.
V souvislosti s těmito návraty už
v minulosti mluvil o tom, že by se
míchalo sestavou. Z ní by tak mohla znovu vykrystalizovat útočná
trojice hráčů z jižní Moravy: Gago-
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-Bartoš-Mrázek. „V přípravě hrála
velice dobře,“ připomněl Vykoukal.
Určité změny se dají čekat i v jiných
částech týmu. I proto, že návrat hlásí Petr Antoníček. „Uvidíme ještě,
jestli se vejde do sestavy,“ konstatoval sportovní manažer Jestřábů.
Antoníček, odchovanec Prostějova,
v minulé sezóně odehrál šest zápasů. Tehdy se vrátil po pěti letech.
Comeback prožije také obránce
Petr Krejčí z Benátek nad Jizerou.
„Tuto informaci můžu potvrdit.
Petr se vrací po hostování, u kterého nedošlo k prodloužení. Od
začátku ledna bude znovu v týmu,“
hlásí Jiří Vykoukal.
Od neděle 27. do středy 30. prosince má tým Jestřábů v plném proudu
druhý čtyřdenní tréninkový mikrocyklus. „S ohledem na to, že vyvrcholí dohrávkou proti Porubě, směřujeme ho především k tomuhle
utkání. Takže mnohem víc herní
a taktické prvky, bez ohledu na sílu
soupeře totiž chceme na domácím

ledě zvítězit,“ zdůraznil zkušený lodivod.
Do týmové zátěže se po předchozích zdravotních problémech už
zapojili obránce Aleš Sova i útočník
Petr Chlán, oba by na severomoravský celek měli být k dispozici.
Naopak forvardi Kryštof Ouřada
i dlouhodobě zraněný Michal Gago
se vrátí pravděpodobně až během
úvodní poloviny ledna. „Každopádně platí, že před každým zápasem
dáme dohromady sestavu podle
toho, s kým půjdeme do boje,“ odtušil Šejba logicky.
Po porubské výzvě přijde na řadu
silvestrovský a novoroční „veget“,
potom zase návrat k tvrdé dřině.
„Během ledna a začátku února
budou mít kluci volna minimum,
protože nás čeká jedenáct utkání
v dost rychlém sledu. Tam se bude
lámat celá sezóna, tohle klíčové období musíme zvládnout co nejlépe. A rozhodne jediné: kvalita naší
vlastní práce,“ uzavřel Jiří Šejba.

.UHMĀtVHYUDFtÅ1DVNDNXMLGRUR]MHWpKRYODNXEXGHWRWěçNp´
Michal SOBECKÝ
PROSTĚJOV Hned dva nové příchody koncem minulého týdne oznámili Jestřábi. Jedním z nich je Petr
Krejčí (na snímku). V minulých dvou
sezónách byl tento jednadvacetiletý
obránce důležitým článkem jestřábí
letky. Na podzim ale přišel přesun do
Benátek nad Jizerou, kde si nevedl
vůbec špatně. V jednu dobu byl dokonce první v bodování +/- v účasti
na ledě. Nyní je ale nadějný bek zpět
v Prostějově. Co ho čeká a nemine?
„Rozhodně nic jednoduchého,“ konstatuje obránce, který za farmu extraligového Liberce stihl odehrát 13
zápasů s bilancí 1+3.

yy Do Večerníku se dostala zpráva, že jakmile mi skončí hostování, můžu se do
se vracíte zpět na Hanou do Prostějo- Prostějova vrátit. S touhle variantou jsem
va. Můžete ji potvrdit?
musel počítat.“
„Ano, už se to rozhodlo. Před mayy Jak hodnotíte vaše působelým okamžikem (tj. v neděli 27.
ní na severu Čech?
prosince – pozn.red.) se vše vy„Byla to nová zkušenost. Něco
komunikovalo a dohodlo.“
jsem se tam naučil. Viděl jsem,
yyBerete to jako druhou
jak funguje liberecká organizace,
šanci spojení Krejčí –
a musím říct, že perfektně.
Prostějov?
Mohl jsem se učit tře„Druhou šancí
ba od Radka Dudy,
bych to nenataké od pana Jiruše.“
zval. Mám
yy Jaký očekávázde přeci jen
te návrat do znádlouhodomého prostřebou smlouvu 1DT¾PEG 2GVT -TGLéÊ UG XTCEÊ M ,GUVą¾DčO dí? Pomůže to,
a věděl jsem ,CM¾ DWFG LGJQ TQNG X QDTQ\GPÆO VÚOW" že je tým nový
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW a mladší?
o variantě, že 
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PROSTĚJOV Osud tomu chtěl
(a také domluva mezi zainteresovanými kluby), že definitivně posledním duelem Chance ligy mužů
ČR 2020/21 na sklonku letošního
kalendářního roku bude ten, ve
kterém změří síly hokejisté LHK
Jestřábi Prostějov a HC RT Torax
Poruba. Dohrávka 17. kola propukne ve středu 30. prosince od 16.00
hodin.
Původně se mělo hrát v sobotu 12.
prosince, ale hosté dleli v tu dobu
v povinné karanténě kvůli početnému
rozšíření koronaviru ve svém táboře.
Střetnutí muselo být logicky odloženo
a následně se začal hledat nějaký vhodný náhradní termín.
„Původně jsme uvažovali o únorové
reprezentační pauze, ale tam si to nepřál Český hokejový svaz. A protože
během ledna máme na programu
jedenáct utkání, shodli jsme se s vedením Poruby na tom, že nejlepší bude

stihnout náš vzájemný zápas ještě před
koncem tohoto roku,“ vyložil hlavní
kouč elhákáčka Jiří Šejba.
Jednoho z papírových favoritů soutěže
tak Hanáci zkusí překvapit v předvečer
hygienickými opatřeními sešněrovaného Silvestra. „Snažíme se, aby si
kluci od minulého zápasu se Vsetínem
dostatečně odpočinuli, o Vánocích
trochu vyčistili od hokeje hlavy. A zároveň byl mančaft na vložený souboj
i na následné pokračování sezóny co
nejlépe nachystaný. Uzpůsobili jsme
tomu přípravu,“ prozradil Šejba.
Jeho kolektiv narazí na protivníka, jenž
se měl pohybovat v popředí prvoligové tabulky. Z čela však po dominantním úvodu postupně padal dolů až na
současnou devátou příčku, tedy jediné
místo nad LHK, navíc se stejným bodovým ziskem. Přitom kádr HC RT
je vskutku nabitý, tvoří jej například
lotyšský reprezentační gólman Ervins
Muštukovs, obránci Šimon Szathmá-

ry, Tomáš Voráček, Jakub Teper či
Dušan Žovinec a útočníci Markus
Korkiakoski z Finska, Jan Káňa, Marek
Sikora, Lukáš Endál, Petr Kanko nebo
ruský talent Jurij Žolobov.
„Poruba má na soupisce spoustu hráčů
s bohatými extraligovými zkušenostmi, ten tým má na papíře velkou kvalitu. A určitě patří mezi největší favority soutěže. Že se zatím pohybuje níž
oproti očekáváním, to není naše věc.
My se musíme soustředit hlavně sami
na sebe a odvést co nejlepší výkon od
začátku až do konce jak takticky, tak
nasazením. Potom můžeme znovu bodovat, což je doma rozhodně náš cíl,“
zdůraznil Šejba s připomenutím aktuálně platné série šesti jestřábích střetnutí za sebou bez porážky v normální
hrací době.
Na středeční šlágr mají diváci opět
zakázaný vstup. A kdo jej chce tedy
vidět, musí naladit on-line přímý
přenos na video streamu.
(son)

MHVLYěGRPREUiQFH
„Asi to bude krapet těžší než dříve.
Je zde velká konkurence, hraje tady
hodně nových kluků, kvalitních hráčů. Bude těžké naskočit do rozjetého
vlaku.“
yy Nastoupíte už proti Porubě?
„Ne, to určitě ne, hostování mám do 31.
prosince. A určitě ještě do konce roku
budu trénovat v Liberci. V Prostějově se
budu hlásit 2. nebo 3. ledna.“
yy Byly na stole i jiné možnosti než
návrat do Prostějova?

„Abych řekl pravdu, tak jsem jednal s panem Jirušem a věřil jsem, že se povede
hostování prodloužit. Zdálo se, že i od
něj by byl zájem. Pak ale přišla další vlna
koronaviru, navíc dorazil Ondra Vitásek,
shodou okolností taky Prostějovák. (zasměje se) A ukázalo se, že na mě už by nezbyly peníze. Následovalo tedy vykomunikování mého návratu do Prostějova.
V hlavě jsem měl nicméně utvrzeno, že
budu pokračovat v Liberci. Žádné další
možnosti jsem tak ani neřešil.“

Silvestrovské vtipy
„Dobrý den, vítám vás v novém roce,” zahajuje první
Y\XĀRYDFtKRGLQXSRYiQRĀQtFKSUi]GQLQiFKWĢtGQtXĀLWHO
NDÅ&RVLYQRYpPURFHSĢHMHWHQHMYtF"µ=H]DGQtĢDG\
VHR]YHÅ6HGQRXWVLµ

Jihlava, Prostějov (son) – Na
rozdíl od minulé sezóny se hokejistům Jihlavy v Chance lize 2020/21
daří, dokonce jsou na čele tabulky.
Proto není divu, že o hráče Dukly
je zájem v některých extraligových
klubech – převážně těch trápících
se. A zvlášť nyní za situace, kdy má
druhá nejvyšší soutěž až do 6. ledna
sváteční přestávku. Obránce Daniel
Kolář a útočník Jiří Fronk tak naskakují na střídavé starty za Litvínov.
„Jde o cílenou, oboustranně výhodnou spolupráci. Kluci si vyzkoušejí
extraligu a Dukle se budou jejich
zkušenosti hodit,“ vysvětlil jednatel
HC Bedřich Ščerban. Bek Tomáš
Černý a forvard Matěj Pekr stejnou
formou vypomáhají pro změnu
Olomouci. V tomto případě zamíří
hráčská výpomoc i opačným směrem, neboť kohoutí mladíci Matěj
Tomajko i Daniel Ministr vyzkoušejí své štěstí v jihlavském dresu.

Machaè ve Vsetínì
asi skonèí
Vsetín, Prostějov (son) – Do konce
kalendářního roku 2020 hostuje ve
Vsetíně kladenský hokejista Patrik
Machač. Valachům odvedl v dosavadním průběhu ročníku dobré služby,
ale vypadá to, že jeho působení pod
Lapačem nebude pokračovat. „Kladno drží karty a určuje, kde bude Patrik
hrát. Pokud se nestane nic nepředvídatelného, tak Patrik u nás končí. Mrzí
nás to, protože si to sedalo čím dál
více a byl by pro nás platným hráčem.
Nicméně Rytíři asi nechtějí posilovat
konkurenci,“ odtušil asistent trenéra
VHK ROBE Luboš Jenáček. Mladého
gólmana Jakuba Málka prý zase sledují
odborníci z nejkvalitnější ligy světa.
„Je to nadějný brankář a jezdí se na něj
dívat skauti z NHL. To určitě něco znamená. Je i v širším kádru reprezentace
a upozorňuje na sebe svými výkony.
Svou šanci chytil za pačesy a chytá velmi dobře,“ ocenil Jenáček.

V Havíøovì
zmìnili kapitána
Havířov, Prostějov (son) – V posledních letech si havířovský hokej zvykl
pohybovat se v horních patrech prvoligového pořadí. Což však pro aktuální
sezónu vůbec neplatí, Severomoravané
jsou zatím až dvanáctí. Jedním z kroků
vedoucích k možnému zlepšení má
být změna na kapitánském postu, kde
dlouholetého šéfa týmu Jana Marunu
nahradil Roman Szturc. Zkušený útočník s vítkovickou minulostí převzal
céčko z pozice největší ofenzivní opory
mužstva. „Bylo to v situaci, kdy jsme
neměli potřebné výsledky. Já to znám
z vlastní zkušenosti, že kapitán se v takových situacích někdy mění. Není to nic
proti Honzovi. My jsme chtěli dát týmu,
který byl trochu v dece, nějaký impuls,“
vysvětlil manažer AZ Pavel Zdráhal.
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PROSTĚJOV Snaha všech profesionálních sportovních soutěží v týmových odvětvích na území České
republiky o postupné zahlazení koronavirových
následků co do nestejného počtu odehraných střetnutí je od listopadového restartu jasně patrná. A dá
se říct, že i úspěšná – včetně hokejové Chance ligy
mužů ČR 2020/2021.
Vždyť v době nuceného přerušení byla zápasová disharmonie skutečně výrazná, například Prostějov měl tehdy
za sebou plný počet deseti utkání a naopak Třebíč pouhé
dva duely! Hlavním cílem přepracovaného programu pro
zbytek základní části včetně řady dohrávek se tedy v první
řadě stalo postupné dorovnávání těchto rozdílů v absolvovaných mačích.
Jaká je tedy situace nyní, dva měsíce od opětovného nastartování druhé nejvyšší tuzemské soutěže ledových
bojovníků? Opravdu mnohem lepší! Největším počtem
zápasů na kontě je cifra šestnáct (Jihlava, Přerov, Vsetín,
Benátky nad Jizerou), tím nejmenším pak hodnota třináct
(Třebíč, Kolín, Frýdek-Místek, Kadaň). Rozdíl pouhých

tří, to je po divokém průběhu dosavadní sezóny velké dílčí
vítězství pro všechny. Leč uvidíme, co přijde dál…
Každopádně jsme i přes zlepšenou situaci ještě jednou vypočítali, jak by vypadala aktuální prvoligová
tabulka podle průměru získaných bodů na jedno
střetnutí: 1. Jihlava 2,06, 2. Kladno 2,00, 3. Přerov
1,94, 4. Vrchlabí 1,79, 5. Třebíč 1,77, 6. Sokolov
1,71, 7. Slavia Praha 1,71, 8. Vsetín 1,69, 9. Poruba
1,64, 10. Benátky 1,56, 11. Prostějov 1,53, 12. Havířov 1,40, 13. Kolín 1,38, 14. Frýdek-Místek 1,23, 15.
Ústí 1,07, 16. Litoměřice 1,07, 17. Kadaň 0,77, 18.
Šumperk 0,53.
V čele se tedy zformovala silná trojka favoritů před dvěma
ambiciózními nováčky a horáckou štikou. Jestřábi povýšili
svůj zisk těsně nad polovinu možného sběru, když se jim
pocovidový návrat vydařil nadmíru dobře. A drží se těsně nad postupovou hranou do předkola play off, kam po
dlouhodobé fázi (34 utkání) projdou celky na páté až dvanácté příčce pořadí. Nejlepší kvarteto se kvalifikuje přímo
do čtvrtfinále.
(son)
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volejbal

VOLEJBALISTKY DNES POTRÉNUJÍ S OSTRAVOU
Na scénu se vrací osvědčený model
společné přípravné jednotky
včetně několika modelovaných setů

PROSTĚJOV V uplynulém svátečním týdnu
měly ženy VK Prostějov na programu volejbalu logicky málo, přednost dostal oddych spojený s nerušeným vychutnáním vánočních
radovánek. Teď už je však hanácký tým
zpátky v plné práci tak, aby šel do roku 2021
maximálně nachystaný.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
„Podle plánu jsme trénovali ještě
v pondělí 21. i v úterý 22. prosince,
potom už následovalo volno. Věřím,
že si holky Vánoce co nejvíc užily,
každá podle svých představ. A že si
také dostatečně odpočinuly, především psychicky si vyčistily hlavy,“
nadhodil hlavní kouč vékáčka Lubomír Petráš.

V neděli 27. prosince se pak téměř celý kolektiv sešel po svátcích
znovu pohromadě k pokračování týmové přípravy. „Chybí zatím
jediná Míša Jurčíková, která se po
nedávné artroskopii kolene bude
do větší zátěže zapojovat postupně.
Ostatní děvčata jsou zdravá, což je
dobře,“ konstatoval Petráš.
Jedním z ústředních bodů tréninkové náplně pro současné období
se stane dnešní společný trénink
s družstvem TJ Ostrava. „Půjde
o ten vyzkoušený model, kdy se
nejdřív oba mančafty každý sám
rozcvičí i rozehrají a pak si místo kla-

sického přátelského zápasu dají proti
sobě nácvik modelovaných herních
situací, včetně několika cvičných
setů,“ přiblížil prostějovský stratég.
Stejný scénář svým svěřenkyním naordinoval během aktuální sezóny už
několikrát. „Zkusili jsme si to takhle
například s Olympem Praha nebo
s Olomoucí, určitě se nám to osvědčilo. A věřím, že stejně kvalitně vše
proběhne i s Ostravou.“
Následně bude na programu klasická příprava. „Zařadíme nějakou
kondici, ale vzhledem k výjimečnosti tohoto ročníku s nezvykle
dlouhou nucenou přestávkou po-

2TQUV÷LQXUMÆXQNGLDCNKUVM[\FTCXÊTQ\RQTWRNPÚTQMCRąGLÊUKOPQJGONGRwÊ
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třebujeme makat hlavně na herních věcech. Jak individuálních, tak
zejména týmových. Prostě se dál
snažit, abychom se každým dnem
někam o kousek posunuli,“ zdůraznil Petráš.
Další společný trénink s jiným
klubem, či dokonce přátelský

mač nemá dosud v plánu. „Ale
ještě uvidíme podle momentální situace. Kdybych cítil, že další
jedna taková konfrontace může
holkám před pokračováním ligy
pomoct, lze zkusit něco operativně domluvit,“ doplnil rodák
z Bratislavy.

obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2020/2021

[-JHĄÜ@IµHCG<QIîUFQ<GDOIîIÁHKüDCMµQFTh
ono je totiž něco jiného mít nějakou
jistotu v přípravě a potom ji nabrat
při soutěžních zápasech. Těch potřebuje aspoň několik, aby se dostala do
své obvyklé pohody a výkonnost šla
zase nahoru. Marťa už toho má ale
v kariéře dost za sebou, s tímhle si
během ledna určitě poradí.“
O zaèleòování
do kolektivu...

„Ona sice nastupovala poslední čtyři
2YÙNRQX
roky za Olomouc, z hlediska vztahů
v premiéøe...
by však tohle neměl být vůbec žádný
problém. Mezi námi a UP nepanuje
„Bylo vidět, že delší dobu jen tréno- žádná nezdravá rivalita, hráčky obou
vala bez jakýchkoliv utkání. Dělala týmů mezi sebou vždycky dobře vyvíc nevynucených chyb než obvykle, cházely. A výhoda navíc je, že s námi

Marťa v podstatě už měsíc trénuje,
tím pádem měla čas mezi holky zapadnout. Teď je potřeba ještě zapracovat na jejím sladění jak s nahrávačkami, tak se všemi ostatními. Aby to
v různých situacích na hřišti kolektivně fungovalo.“

vyráběli tolik zbytečných hrubek
i nepřesností. A následně se zlepšili
též v útoku. Uvidíme, nakolik se tohle povede v praxi.“
O variantách
se sestavou...

Kopáčové), což se stává. Teď místo ní lze na účko poslat – třeba jen
chvilkově – nejen Balču (Terezu
Balákovou), ale i Pluhy (Terezu Pluhařovou), která je schopná na univerzálu vypomoct. Větší variabilita
se každopádně vždy hodí.“ (son)

Silvestrovské vtipy

„Martina se v uplynulých letech vypracovala mezi nejlepší přihrávačky
české extraligy, což přes některá zaváhání ukázala hned v prvním utkání
za nás proti Liberci. Právě vysokou
úspěšností na příjmu a taky jistotou
v mezihře může dát našemu projevu
víc potřebného klidu, abychom ne-

„Už dlouho jsme kvůli trvalé absenci Lenky Knorové měli jen tři
smečařky, teď můžeme konečně
využívat znovu čtyři. Otevírá nám
to o poznání víc možností pracovat
se složením sestavy v případě potřeby. Třeba tehdy, pokud se nedaří
a střídání mohou pomoct, aby se
mančaft chytil, opět nastartoval. Například to při velkém vytížení přestane během zápasu jít Kopy (Gabriele

viditelně znejistěl. A začal se bát, že
udělá další chybu, což vyrovnané
koncovky rozhoduje. Zvlášť pokud
na druhé straně sítě stojí tak kvalitní
celek. Jinak mi ale připadala atmosféra v mančaftu výborná, žádné stopy po horší náladě nebo něčem takovém. Byla jsem i ve Šternberku a už
tam vypadal projev družstva hodně
energicky, pozitivně, kolektivně.
Proti Liberci dva sety také. Určitě je
na čem stavět.“
yy Co říkáte na svůj výkon?
„Pro mě šlo o první utkání po delší
době, což se projevilo. Měla jsem výkyvy, kdy se mi chvílemi docela dařilo, ale pak přicházely úseky s chybami na přihrávce a hlavně v útoku
jsem místy nevěděla, která je pravá
a levá. (smích) Ještě to vychytávám,
chybí mi větší herní jistota i stabilita.
Potřebuji víc zápasů.“
yy Ty však přijdou až od 9. ledna.
Může vám přesto pomoct nadcházející pauza věnovaná tréninkové
práci?
„Na jednu stranu bych opravdu potřebovala hlavně hrát utkání, ale na

stranu druhou cítím své výkonnostní rezervy. Teď je prostor v klidu zapracovat na jejich odstranění, abych
se volejbalově srovnala, a navíc pokročila v sehrání s holkami, především s nahrávačkami.“
yy Prostějov byl chvilku poslední
v extraligové tabulce, momentálně je sedmý. Kam podle vašeho
názoru reálně patří?
„Podle toho, co jsem vnímala v přípravě i teď při dvou zápasech, tak
tenhle náš kolektiv rozhodně má na mnohem víc než
se pohybovat ve spodních patrech soutěže. Samozřejmě to není ani na
boj o titul, přece jen tu je
hodně mladých hráček
a těm zatím chybí zkušenosti. Současné sedmé
místo je podle mě minimum, určitě se ještě zkusíme dostat o něco výš do
horní poloviny tabulky, byť bodová ztráta je dost velká. Ale od
toho jsem tady, abych zkusila
týmu pomoct. Prostějov má za

poslední léta nějaké jméno v českém
volejbalu a patří k němu boj o vyšší
pozice.“
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PROSTĚJOV Hodně pozornosti volejbalové veřejnosti vzbudil aktuální přestup smečařky Martiny Michalíkové (na snímku) do VK Prostějov. Následoval totiž dva měsíce po výpovědi v rivalském UP Olomouc a za situace, kdy se výsledkově
strádající vékáčko nutně potřebovalo zvednout. Nakonec
sedmadvacetiletá posila nemohla nastoupit do pátečního
derby na šternberském hřišti a svůj debut za nový kolektiv
tak absolvovala až uplynulou sobotu proti Liberci.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
yy Můžete nejdřív popsat, jak se
zrodil váš příchod sem?
„Před časem mě vyhodili z Olomouce, to už je ale starý příběh... Prostějov je odtamtud nejblíž, a když mi
pan Čada zavolal s nabídkou chodit
s místníma holkama trénovat, šla
jsem do toho. A mezitím vedení
klubu řešilo mé případné působení
tady. Po měsíční přípravě s prostějovským týmem jsem pak podepsala
smlouvu do konce sezóny.“

yy Jaká byla premiéra za VK?
„Po pravdě bych radši nastoupila
poprvé ve Šternberku proti přece
jen hratelnějšímu soupeři, abych se
do toho líp dostala. Silný Liberec
byl pro mě opravdu ostrý start, letos
hraje výborně. Tím víc mrzí úvodní
dva sety, kde jsme předvedly dobrý
týmový výkon. Mohly jsme je získat.
Pokaždé už jsme byly jednou nohou
na vítězství, bohužel v koncovkách
neudělaly ten poslední krůček. Další průběh zápasu pak mohl vypadat
jinak, stejně jako výsledek.“
yy K čemu došlo v těch ztracených závěrech?
„Pohodu vždycky narušila nějaká zbytečná chyba, a jakmile daly
soupeřky druhý bod za sebou, tým

RYCHLÝ

9(ÿ(51Ì.
Kapitánka Jurèíková
se uzdravuje slibnì
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PROSTĚJOV Za příchod zkušené a prověřené smečařky Martiny Michalíkové byl hlavní trenér
prostějovských volejbalistek samozřejmě rád, ale hned varoval
před přílišnými očekáváními.
„Marťa dva měsíce nehrála žádné
zápasy, potřebuje se do toho zpátky dostat,“ upozorňoval Lubomír
Petráš, než nová posila poprvé
naskočila za VK. Zde shrnujeme
koučovy názory na Michalíkovou.
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Prostějov (son) - Ve středu 16. prosince byla blokařka VK Prostějov Michaela Jurčíková na operaci, podstoupila artroskopii kolene. Pro Večerník popsala
samotný zákrok i svůj momentální
zdravotní stav. „Artroskopie proběhla
v pořádku, vše se vyvíjelo podle plánu.
A po dvou dnech v nemocnici jsem
odjela domů, kde jsem pak měla úplný
klid na celkem pět dnů. Od středy 23.
prosince mi začala on-line cvičení s fyzioterapeutem za využití balančních
pomůcek,“ prozradila Jurčíková. Na
co nejrychlejším návratu do herního
procesu tak pracovala i přes Vánoce.
„Díky cvičení jsem nebyla během svátků mimo nějakou zátěž a makala na
tom, ať se můžu co nejdříve zapojit do
tréninků s mančaftem. Musím říct, že
rekonvalescence zatím probíhá lépe,
než jsem doufala,“ potěšilo kapitánku
vékáčka. „Bolest rychle odezněla, došlapy jsou čím dál stabilnější i silnější
a s péčí rodičů to jde taky o dost lépe,“
zasmála se Míša. „K holkám jsem se
tak mohla připojit hned v neděli 27.
prosince na prvním tréninku po svátcích, i když zatím se připravuju bokem
individuálně, dělám svoje cviky a chodím do posilovny,“ popsala. „Hlavní je,
že můžu být zase v kolektivu, což mi už
hodně chybělo. Ohledně návratu k volejbalu a zapojení do hry ale nedokážu
přesnější termín zatím odhadnout.
Hned první zápas po pauze 9. ledna ve
Frýdku-Místku je ve hvězdách, teprve
uvidíme. Záleží jen na mně, jak budu
všechno fyzicky i mentálně zvládat,“
uzavřela Jurčíková.

3RÔDGÉH[WUDOLJ\zHQ
dle bodového prùmìru
Prostějov (son) - Opět se po čase vracíme k přepočítané tabulce volejbalové
UNIQA extraligy žen ČR 2020/21
podle průměru získaných bodů na
jedno utkání. Zúčastněné týmy totiž odehrály v dosavadním průběhu
soutěže různý počet duelů a pořadí je
tudíž nadále zkreslené, byť už ne tak
moc jako dříve. Zprůměrovaná tabulka tedy vypadá následovně: 1.
UP Olomouc 2,70, 2. Dukla Liberec
2,50, 3. Olymp Praha 2,20, 4. TJ Ostrava 2,18, 5. KP Brno 1,78, 6. Šelmy
Brno 1,73, 7. VK Prostějov 0,70, 8.
Volejbal Přerov 0,55, 9. Sokol Šternberk 0,50, 10. Sokol Frýdek-Místek
0,40. Tohle pořadí je určitě objektivnější v porovnání s koronavirem
způsobeným stavem, nicméně je stále
potřeba zohlednit ještě další okolnosti.
Například fakt, že některé celky mají
za sebou podstatně víc vzájemných
střetnutí s papírovými favority a jiné
naopak mnohem víc zápasů proti papírově nejslabším. Což se týká například
i vékáčka, jež teprve čekají oba souboje
s posledním Frýdkem-Místkem a ještě
jednou nastoupí proti devátému Šternberku i osmému Přerovu (podobné
to mají Šelmy). Naopak třeba Ostrava
až do konce základní části vyzve téměř výhradně jen družstva z popředí.
Opravdu věrný obrázek o rozložení
extraligových sil tak dostaneme až ke
konci dlouhodobé fáze.

VOLEJBAL
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1. Olomouc 10 8 1 29:6 829:650 27
2. Liberec
10 7 1 28:9 862:720 25
3. Ostrava
11 7 0 28:14 975:855 24
4. Olymp Praha 10 5 3 27:13 930:768 22
5. Šelmy Brno 11 5 2 22:20 889:898 19
6. KP Brno
9 4 2 19:16 775:758 16
3URVWčMRY      
3ĜHURY
     
9. Šternberk 12 1 0 11:33 862:1038 6
10. Fr.-Místek 10 0 8 10:28 745:908 4
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NRORVRERWDOHGQD
KRGLQ )UëGHN0tVWHN  3URVWčMRY,
Olymp Praha - KP Brno, Ostrava - OloPRXFâHOP\%UQR3ĜHURYâWHUQEHUN
Liberec (úterý 12.1., 17.00)
GRKUiYDQp  NROR SiWHN  OHGQD
KRGLQOlomouc – Liberec, 2VWUD
YD²3URVWčMRY Frýdek-Místek – Královo
3ROH2O\PS±3ĜHURY%UQR±âWHUQEHUN
GRKUiYDQpNRORVRERWDOHGQD
 KRGLQ Liberec – Šternberk,
3ĜHURY ± %UQR .UiORYR 3ROH ± 2O\PS
3URVWčMRY ² )UëGHN 0tVWHN, Olomouc
– Ostrava.

korfbal
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MLADÍCI SE PEROU O SVÉ MÍSTO NA SLUNCI
BK Olomoucko hledá světlo na konci tunelu

PROSTĚJOV Před začátkem sezóny znali jména Pavel
Dohnal, Jakub Rytíř, Jan Trávníček nebo Adam Klepač jen
velcí basketbaloví znalci nebo trenéři mládeže. To se ovšem rychle mění. Talentovaní basketbalisté v sestavě BK
Olomoucko dostávají prostor v elitní soutěži, přestože nejstaršímu zástupci tohoto kvarteta je teprve dvacet let.
Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„Vždy jsme se snažili posouvat
mladé do mužské sestavy, letos je
akorát těch hráčů víc. Je to součástí
klubové filozofie. Pokaždé jsme si
přáli, aby za nás hráli kluci, kteří
prošli prostějovským BCM Orli,“
říká sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek. „Mladí
potřebují šanci, jedině tak se můžou prosadit. Příkladem je třeba František Váňa. Odchovanec
Prostějova, který se přes náš klub
už dostal do širšího výběru reprezentace, přestože je mu pouze dva-

advacet. Takových kluků chceme
vychovat více,“ dodává Pekárek.
Letošní benjamínci Olomoucka
jsou z pohledu seniorské kategorie na začátku dlouhé cesty. Sami
počítali s tím, že budou hrát především druhou nejvyšší soutěž,
případně juniorskou extraligu.
Tyto soutěže jsou ovšem přerušené a tak dostali příležitost mezi
elitou. Rytíř naskočil do dvou
zápasů, Dohnal s Trávníčkem do
pěti a Adam Klepač dokonce stihl
třináct duelů. „Máme méně zkušených hráčů, tím se uvolnil prostor
pro talentované kluky, což je z pohledu budoucnosti dobrá zpráva,“
míní sportovní manažer Hanáků.
Podobnou situaci zažil nedávno Erik

Foto: www.bkolomoucko.cz

Klepač, Adamovo dvojče. Poprvé se
mezi ligové střelce zapsal v listopadu
loňského roku, v minulé sezóně toho
ale moc neodehrál. Naskočil do pěti
zápasů, maximem bylo pět minut
proti Ostravě. Letos už hraje přes
jedenáct minut s necelými čtyřmi
body na zápas. „Na Erikovi je vidět

posun. Měl pomalejší rozjezd, v posledních týdnech se výrazně zlepšil,
tomu odpovídají čísla i odehrané
minuty,“ říká na adresu šikovného
křídla Pekárek. Erik tak svým příběhem ukazuje směr svým vrstevníkům a naznačuje, že boj o místo na
basketbalovém hřišti se vyplácí.
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nemocného Dominika
PRAHA, PROSTĚJOV Potřetí
letos proběhne společná charita
Českého basketbalu, České televize a klubů Kooperativa NBL, jež
nese název Bez faulu. Projekt tentokrát společně s Kontem Bariéry
bude pomáhat Dominiku Moravcovi, dvanáctiletému chlapci ze
slezských Těškovic, který by se
chtěl stát basketbalistou, jenže
momentálně bojuje s těžkou nemocí – idiopatickou transverzální
myelitidou.
Cílem projektu Bez faulu, jenž se
jinak zaměřuje na chování rodičů
v hledišti během basketbalových
zápasů, je znovu vybrat finanční
prostředky a pomoci, aby Dominik
a jeho rodina mohli zaplatit za nákladné rehabilitace. Letošní charitativní období odstartuje během utkání hvězd v Ústí nad Labem, tedy 30.

prosince 2020, a vyvrcholí 14. února
2021 v rámci Hyundai Final 8 Českého poháru v Nymburku. Zapojení
klubů Kooperativa NBL, bude totožné jako v předchozích letech. Ve
vybraném klání každého jednotlivého celku tým přispěje částkou 100
korun za každou neproměněnou
střelu, 200 korun za každou osobní
chybu a 1000 korun za každou technickou chybu.
Přispěje rovněž Pojišťovna Kooperativa. Ta Dominikovi věnuje v rámci
Kooperativa faktoru 500 korun za
každou smeč a 1000 korun za každý
alley-oop ve všech střetnutích v rámci charitativního období. Zapojit
se tradičně budou moci také diváci
a fanoušci, a to konkrétně zasláním
dárcovské SMS ve formátu DMS
BEZFAULU 30, 60 nebo 90 na číslo
87 777.
(lv)

Prewitt 19, Palyza 14, Obasohan 11, ZimmerPDQ+UXEDQ)DUVNê.UDNRYLþ
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WĤ Dohrávka 16. kola: Svitavy – USK Praha
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EXKLUZIVNÍ

rozhovor
pro Večerník
Ladislav VALNÝ
yy Jak se nedávní junioři s velkým
skokem srovnávají?
„Výsledky to zatím nepotvrzují, ale
docela dobře. Musíme si uvědomit,
že najednou dostali role, se kterými nepočítali. Hrají dlouhé minuty, mají zodpovědnost za výsledky.

Srovnat se s tím není snadné. Kluci
se snaží, jak to jen jde.“
yy V některých zápasech už ukázali svůj potenciál, souhlasíte?
„Bezpochyby. Jenže u začínajících
hráčů musíte počítat s nevyrovnanou výkonností. Prostě to tak je, učí
se. Kdyby to bylo tak, že jeden zápas
zahrají a druhý ne, bylo by to fajn.
Jenže tak to není. Zazáří a pak na tři
nebo čtyři zápasy zapadnou. To není
nic proti hráčům, prostě to tak je.
A to je v naší situaci problém.“

yy Talentované basketbalisty
mají na soupisce i jiné týmy. Je to
momentální dobou?
„S tím souhlasím. Cizinců je kvůli covidu méně a to nabídlo šanci
českým nadějím. Je to jediná dobrá
věc na současném stavu. Za pár let
z toho bude celý český basketbal
čerpat.“
yy Baví vás trénovat tak mladý tým?
„Dělat s mladými hráči je
radost. Vidíte, jak se zlepšují,
cítíte, jak je basketbal baví.
Opravdu je to příjemná práce. Jenže přece jen bychom
už potřebovali vyhrát, protože body se počítají a pohled na tabulku není úplně
veselý.“

(QVQ4CFGM8¾ÿC
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„Je to smíšený sport,“

usmívá se Petr Šnajdr
PROSTĚJOV Prostějov jako osamělý korfbalový ostrůvek? To po
letošku neplatí. Do aktivní činnosti se totiž pustil i další oddíl úzce
spolupracující právě s SK RG. Jak
už Večerník informoval, KCL Kostelec na Hané se naplno zařadil na
korfbalovou mapu. I když jak se
to vezme, dvě koronavirové vlny
totiž klub prakticky ochromily,
stejně jako zbytek sportu. Nepřipravily jej však o energii, kterou
ztělesňuje zakladatel Petr Šnajdr
(na snímku). V exkluzivním rozhovoru pro Večerník vysvětlil
svou vizi i to, proč vůbec oddíl
vznikl a jaký je jeho cíl.

Michal SOBECKÝ

yy Mohl byste připomenout pozadí vzniku klubu?
„Pracuji pro projekt Školní korfbal
a jeho účelem je skauting. A jelikož
korfbal není zase tak populární sport,
zvlášť v Olomouckém kraji, kde dosud byl jeden klub v Prostějově, tak
jsem si vzal za svou vizi, že můžeme
udělat celoplošnou regionální soutěž a začít třeba na Prostějovsku. Což
vlastně hned začne, jakmile nás přestane škrtit covid-19. Pak hned odstartujeme první kolo hanácké ligy,
v jejíchž zápasech se budou setkávat
juniorské týmy Kostelce na Hané,
který vedu, a taky týmy SK RG Prostějov, jež také vedu.“
yy Takže víceméně Kostelec na
Hané a Prostějov budou spolupracovat a rivalita půjde stranou?
„Tak spolupráce rozhodně funguje.
Ale tuším, že první zápasy této soutěže budou tak trošku o rivalitě. A těším se na to, že to bude mít šťávu.“
(úsměv)
yy Jaká je vize dospělého týmu
v Kostelci na Hané?
„Já se zatím na dospělé nezaměřuji,
spíše se snažím pracovat s mládeží. A ono se to časem poddá samo.
Když bude dobře vychovaná mládež
a bude jí dost, tak ona si tam třeba
časem ta seniorská kategorie sedne.“
yy S kolika dětmi jste před koronavirovou uzávěrou pracovali?
„Ono je to těžké říct. Začali jsme pracovat v únoru. Měli jsme tři tréninky,
pak vše zrušila korona. Následně jsme
trénovali venku, ale zase vše narušila
korona. Padesát dětí ale chodilo.“

[!îG<ONHG<?ÑHDE@M<?JNO >C>@OJ
PÜ<G@QTCMµO hüÁFµFJPà@Iµà@F

PROSTĚJOV S výběrem, ve kterém je nejstaršímu hráči
sedmadvacet let, bojuje v elitní soutěži BK Olomoucko.
Nadějní hráči museli uspíšit přechod do seniorské kategorie
a zjišťují, jak se hraje mužský basketbal. „Najeli z okresky na
dálnici a zjišťují, že existují opravdu rychlá auta,“ nabízí srovnání trenér Predrag Benáček (na snímku).
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a sami neproměnili poslední střetu
zápasu.
„Tehdy jsme neměli štěstí, vůbec bych
se nezlobil, kdyby to tentokrát bylo naopak. Nejsme bez šancí, potřebujeme
ale odehrát podobně povedené vystoupení jako v prvním poločase posledního utkání s Opavou. Soupeř je na tom
lépe než my, na to ale během střetnutí
nechceme myslet. Budeme se snažit co
nejlépe odvést naši práci,“ plánuje trenér
BK Olomoucko Predrag Benáček. (lv)

důležité utkání. Řečeno fotbalovou
terminologií to bude střetnutí o šest
bodů, protože narazíme na souseda
v tabulce, kterému se také nedaří podle
představ. Bude to boj. Rozhodne nasazení a bojovnost. Na krásu zřejmě nebude příliš místa. Chceme ale přesto
utkání zvládnout,“ říká před prvním
novoročním soubojem kouč BK Olomoucko Predrag Benáček.
(lv)

Dohrávka 10. kola: USK Nymburk - Brno

QD6LOYHVWUDVĨDWôMDNRVQtKµ

PROSTĚJOV Poslední utkání
roku odehrají basketbalisté BK
Olomoucko v Pardubicích. Zápas
16. kola Kooperativy NBL odstartuje zítra, tj. v úterý 29. prosince,
od 17.30 hodin.
A Hanáci mají soupeři co oplácet.
V první polovině základní části totiž v domácím prostředí podlehli
93:94, když v závěru nedokázali
uhlídat rozehrávače Vyorala, který zaznamenal rozhodující body

PROSTĚJOV Hodně zostra začne basketbalový rok pro hráče
Kooperativa NBL. Už 2. ledna
2021 budou na programu hned
tři zápasy 17. kola základní části
nejvyšší tuzemské soutěže. Termín se týká také BK Olomoucko,
který v domácím prostředí přivítají ostravskou Novou huť.
„Z našeho pohledu to bude hodně

BASKETBAL

5HQpN=X]DQĒÅ0ĪMRWHFE\O

vs.

Dva dny po Silvestru s Ostravou

NADSTAVBA KOOPERATIVA NBL

Silvestrovské vtipy
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Pondělí 28. prosince 2020
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Foto: Facebook

yy To rozhodně není málo…
„To ne. Myslím si, že sport umím
docela dobře prodat a děcka na něj
chytit.“ (úsměv)
yy Cítíte v Kostelci na Hané velkou konkurenci od dalších odvětví
sportu? Třeba fotbalu či házené…
„Jo, určitě. Házená je tam číslo jedna a asi ještě nějakou dobu bude.
Než třeba přijde něco jiného, co děti
bude bavit víc. Ale házená je super
sport, mají tam podporu od města,
skvělé trenéry a zajetý klub.“
yy Zmínil jste rozjetí ligy. Co pro
to bude potřeba, aby klubů v regionu bylo více?
„Je to vlastně jednoduchý výpočet.
Ono není těžké nabrat děti, to je
jedna věc. Druhá už zařídit jim tréninkovou halu, materiál, což jsou
koše a balóny, a to nejdůležitější,
trenéry. Právě začínám spolupracovat s některými začínajícími trenéry
na Prostějovsku, třeba Tomáš Buriánek mi hodně pomáhá. Postupem
času bych chtěl nový klub trenérsky
někomu předat a zaměřit se na organizační činnost, co se týká třeba
zakládání nových klubů. Teď mám
třeba vytipované Němčicko.“
yy Čím by podle vás mohl být pro
děti korfbal blízký?
„Tak je to jediný smíšený sport. To
je to, co děti na tom sportu hodně
baví. Koneckonců to baví všechny
věkové kategorie až do dospělých.
Když se nás někdo zeptá, co nás na
tom sportu vlastně baví, tak řekneme, že tu máme super kolektiv.“

Pondělí 28. prosince 2020

www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Jak už Večerník
informoval v minulém vydání,
velice solidní výsledky si odvezlo
sourozenecké duo Ponížilových
z mistrovství Evropy ve sportovní
gymnastice. Dominik vybojoval
10. a 12. místo, Dominika byla 10.
na přeskoku a v celkovém pořadí skončila dvanáctá. Největšího
úspěchu pak dosáhla v soutěži
družstev, když přispěla k páté
příčce.
Evropský šampionát ve sportovní
gymnastice pokračoval od 14. do 20.
prosince v Turecku soutěžemi juniorek a žen. V Mersinu, který jako pořadatel zaskočil po odstoupení Baku,
chyběly kvůli pandemii koronaviru
reprezentantky řady silných států,
jako je Rusko, Nizozemsko, Británie,
Francie nebo Švýcarsko.
Členkou reprezentačního týmu
ČR žen byla také prostějovská
gymnastka Dominika Ponížilová.
Jako nejlepší z české výpravy obsadila v absolutním pořadí 12. místo
v konkurenci 47 účastnic ze 16 zemí.
„Krůček od finále byla na přeskoku,
když v této disciplíně obsadila vynikající desáté místo a byl z Češek
nejblíž postupu do finále,“ prozradila
osobní trenérka Veronika Lukášová.
„Souboj na dálku mezi sestrou a bratrem tak dopadl, dá se říci, neroz-

31

sport
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PROSTĚJOV Za normálních
okolností by se ve čtvrtek 31. prosince dopoledne konal v Kolářových sadech Prostějov další ročník
tradičního Silvestrovského běhu,
jehož existence sahá několik desítek let do minulosti. Běžná situace
však nepanuje, proto musel být
oblíbený závod v parkovém krosu
zrušen.
„Důvodem je samozřejmě koronavirus a s jeho šířením spojená hygienická
omezení. Současná opatření nedovolují letošní Silvestrovský běh uspořádat
ani za dodržení nejpřísnějších podmínek, proto jsme ho museli bohužel
zrušit. Budeme se na vás těšit na konci
příštího roku 2021,“ vzkázal potenciálním účastníkům hlavní organizátor
Dušan Vystavěl.
Klání pro všechny věkové kategorie od
rodičů s malými dětmi v kočárcích přes

.GVQU OWUÊ PCV÷wGPÊ ×éCUVPÊEK PC 5KNXGUVTQXUMÚ D÷J 
X2TQUV÷LQX÷\CRQOGPQWV
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

žactvo, dorost a dospělé až po veterány
pravidelně pořádá Sportovní klub Prostějov za podpory České unie sportu
(v rámci programu Sportuj s námi)
a statutárního města Prostějov, osobní
záštitu míval v posledních letech náměstek primátora Jan Krchňavý.
Na startu se pokaždé sešla více než
stovka nadšenců z prostějovského regionu i vzdálenějšího okolí, pro mno-

ho běžců jde o nesmírně oblíbenou
tradici aktivního pohybu spojeného
s radostným závěrem letopočtu. Tentokrát si však musejí nechat všichni zajít chuť. „Moc nás to mrzí, ale momentálně se zhoršující epidemická situace
potvrdila, že zrušit Silvestrovský běh
2020 byla jediná možnost. Snad bude
za dvanáct měsíců už vše v pohodě,“
doplnil Vystavěl.
(son)

,IT>íDC ;F?Jû?=?íBL?JO<FCESMF;PCFÍMJí=B
&QOKPKMC 2QPÊåKNQX¾ UK RąKRUCNC PC /' XG URQTVQXPÊ I[O
PCUVKEGR÷MP¾WOÊUV÷PÊ
(QVQCTEJKX6,2TQUV÷LQX

hodně,“ dodala s úsměvem.
Ve finále si ale zacvičila, když český tým ve složení Aneta Holasová,
Dominika Ponížilová, Sabina Hálo-

vá, Magdaléna Coufalová a Natálie
Brabcová zopakoval v šestičlenném souboji umístění z kvalifikace
a skončil pátý.
(sob)

PROSTĚJOV Bez hromadného
startu, bez tratě vedoucí přes náměstí, avšak s rouškami. Běh republiky, který se na Prostějovsku
uskutečnil vůbec poprvé, se měl
původně běžet v říjnu jako připomínka státního svátku založení
Československa. Ale říká se, že
člověk míní, pánbůh mění. Platilo to i v tomhle případě, koronavirus přiměl organizátory výrazně změnit plány. Z velkolepé akce
se tak stal menší podnik, který se
přesunul do Kolářových sadů.

[1DOPG*ÁnDM<IàÁFJQ½QÜ@Iµ>C
E@NTH=JGD>FÑHHDGIÁF@H hüÁFµ
OM@I½M?ÁQ@F !1'*<MODI(GÁà Michal SOBECKÝ
PROSTĚJOV Box je stejně jako „Míša vždycky byla taková přiroze- žen,“ pokračoval Klíč v retrospektivě.
kterýkoliv jiný sport pro své vyzna- ná tahounka, získávala národní tituly Čerstvé zlato dobyla Brančíková v korovače dlouhodobou cestou neustálé v mládežnických kategoriích a dokázala navirově složitých podmínkách „bublia nikdy nekončící práce na
nového“ šampionátu v České
vlastním zlepšování. Přesto
Lípě. „Sice jí stačilo vyhrát jediné
šéftrenér mládeže, dívek a žen
utkání díky přímému postupu do
BC DTJ Prostějov Martin Klíč
finále, přesto mě ovládla obrovská
našel pádný důvod k alespoň
radost i nostalgie. Člověku se vymalému ohlédnutí poté, co
baví všechno, čím jsme si během
jeho dlouholetá svěřenkyně
její kariéry společně prošli,“ nestyMichaela Brančíková nedávno
děl se Klíč za své dojetí.
vyhrála mistrovství republiky
Nedávno se stal placeným tremezi dospělými.
nérem České boxerské asociace,
„Vzpomněl jsem si, když jsme
konkrétně má coby hlavní kouč
s dívčím boxem v BC DTJ před
na starost dívčí reprezentaci ČR
mnoha roky začínali. Proč? Protose sídlem v Prostějově. A také pože právě Míša byla tenkrát úplně
kračuje se svou péčí o mládežníky
první holka, která se na rohov- /KEJCGNC$TCPéÊMQX¾UOKUVTQXUMÚOR¾UGORQHKP¾NG i mládežnice v détéjéčku. „Pořád
nický sport v našem oddílu vrhla. /è4åGP
Foto: archiv BC DTJ mám spoustu energie a chuti děNa ni se pak postupně nabalovala
lat tuhle práci i koníček současně
další děvčata, až jsme se stali v kategorii se prosazovat i na mezinárodní scéně. co nejlépe, aby šel náš tradiční bojový
dívek jedním z nejsilnějších klubů Čes- Ukazovala cestu ostatním, u boxu navíc sport nahoru, zkvalitňoval se,“ zdůraznil
ké republiky,“ jal se ohlížet Klíč.
vydržela i po věkovém přechodu do Klíč.
(son)

„Mohlo by to být lepší, ale chápu, že
situace je taková, že někteří lidé mají
strach. Mají strach a o to více si ceníme těch, kteří dorazili, jdou do toho
a podpořili myšlenku běhu,“ nechal
se slyšet těsně před startem prvních
závodníků ředitel závodu Svatopluk
Tesárek k účasti.
Do hlavních závodů – jednoho na
5 a dalšího na 10 kilometrů – se nakonec přihlásily zhruba tři desítky
aktérů. Několik se jich zapsalo i do
dětského závodu na 500 metrů.
Trasa byla přitom jasná, velký ovál
kolem hvězdárny. „Je to taková hodně specifická trasa, ale o to více se
budeme těšit, že to příští rok dopadne tak, jak má, a že poběžíme trasu
kolem náměstí, kolem celého Prostějova. Abychom hlavní poslání splnili tím, že nás lidé uvidí, tím se jich
zapojí víc,“ poznamenal Tesárek.
Potěšit ho mohlo, že se přihlásili jak

„dvacátníci“, tak závodníci, kterým
naopak táhne třeba na čtyřicítku
a atakují i vyšší cifry.
Na startu se rovněž objevilo nemálo žen. „Zvolila jsem si desítku. Nechtěla jsem si dát malé cíle,“ říkala
před startem třeba Pavlína Mužiková. „Když tady vidím ty nasportované lidi, tak na to já nejdu. Chci si
to prostě uběhnout,“ pravila. Těšit
ji i další závodníky mohlo, že ať už
skončí jakkoli, kromě zážitku je čeká
i takzvaný startovací balíček, tedy
například sušenky, nealkoholické
pivo a kilo rajčat ze Smržic, jedna
z méně obvyklých cen na závodech.
Cena pro nejúspěšnější závodníky
však podle Svatopluka Tesárka nebyla zdaleka tím nejdůležitějším.
„Vítěz dostane upomínkové předměty od sponzorů. Myslím ale,
že hlavní myšlenka běhu je připomínka republiky. Může se tak těšit
z toho, že bude prvním vítězem na
Prostějovsku. Stane se tedy oficiálně
prvním, to už mu nikdo neodpáře,“
vysvětluje s úsměvem.

Silvestrovské vtipy
ÿHVNiSRäWDMHSUXæQi
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YÙVOHGNRYÙVHUYLV
Hlavní závod - 10 km
1. Bronislav Khýr
2. Pavel Dvořák
3. Jan Kuča
4. Tomáš Mlčoch
5. Roman Kupka
6. Michael Bureš
7. Boris Keka
8. Filip Drmola
9. Marcela Bibrlová
10. Pavlína Mužiková
Lenka Vičarová
Tereza Vičarová
Kateřina Fantová
Ivona Otrubová
Anna Chytalová

(1975)
(1982)
(1979)
(1982)
(1981)
(1996)
(1973)
(1993)
(1996)
(1976)
(1975)
(2003)
(1980)
(1976)
(1998)

0:35:11
0:35:16
0:45:31
0:49:32
0:51:16
0:53:34
0:54:44
0:56:28
1:02:47
1.19:02
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS

závod - 5 km
1. Martin Tomica
2. Miloslav Vysloužil
3. Milan Ředina
4. Libor Vysloužil
5. Marek Jedlička
6. Jan Khýr
7. Jitka Dvořáková
8. Josef Grulich
9. Milan Slezák
10. Natálie Jedlička
11. Eva Jedličková
12. Soňa Tesárková
13. Kamila Tesárková
Marcela Zdráhalová
Michal Srostlík
Robert Semnický
Kateřina Dulovcová
Lenka Blažková
Karolína Srncová
Jana Semnická

(1990)
(1986)
(1971)
(1989)
(1971)
(2005)
(1990)
(2006)
(1964)
(2000)
(1975)
(1973)
(1997)
(1969)
(1970)
(1973)
(1992)
(1988)
(1985)
(1973)

0:18:50
0:18:56
0:19:02
0:19:20
0:23:31
0:23:33
0:23:51
0:24:06
0:25:40
0:26:29
0:26:29
0:29:16
0:29:48
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS

účastníci běhu dětí - 500 metrů
Marie Mužíková (2011), Eliška Poislová
(2015), Vojtěch Kupka (2012), Hana Dvořáková (2015), Max Votroubek (2017), Iva
Kučová (2011), Nicole Jedlička (2011), Richard Khýr (2013), Václav Khýr (2009), Jiří
Brus (2014), Matěj Ředina (2008), Alžběta
Ředinová, (2012), Edita Vašková (2008),
Ella Ježáková (2010).

PROSTĚJOV Horší, s méně mezinárodními akcemi a méně diváky. I tak ale převelice úspěšný. Takový
byl rok 2020 pro cyklisty TUFO-PARDUS Prostějov. Přestože koronavirus vážně narušil závodění
a jeho program, sportovní dění se z klubu nevytratilo. A tak se ve středu oddílu opět mohli objevit nadějní cyklisté, talenti a dříči v jednom, kteří svému klubu i cyklistickému sportu přinesli
slávu. Jednou z nich je třeba Gabriela Bártová (na snímku), která i přes menší počet závodních
akcí zaznamenala pozoruhodné výsledky. Tím největším úspěchem je titul vicemistryně
Evropy z klání, které se v říjnu uskutečnilo na velodromu v italské Fiorenzuole pro závodníky kategorie juniorů a kategorie do třiadvaceti let.

Michal FRANTÍK
Michal SOBECKÝ

yy Jste spokojená s touto stříbrnou medailí? A jakou má pro vás
hodnotu?
„Tak v první řadě bych chtěla poděkovat všem, kteří mi pomohli vůbec
se dostat na takovou úroveň, abych
mohla o tyto pozice bojovat. Stříbro bylo velkým překvapením, jelikož jsem juniorka prvním rokem,
ale když už jsem byla tak blízko titu-

lu, vždy to zamrzí, že to nevyjde až
na samotný vrchol. Naštěstí mám
příští rok ještě šanci dres získat.“
yy Změnilo se pro vás ve sportovním životě něco po tomto
úspěchu?
„Nemyslím si, pořád se jedná teprve o první medaili z Evropy. Je to
spíše motivace do další práce. Budu
se snažit postupně se zlepšovat.“
yy Za jaký tým budete v příštím
roce závodit?
„Zůstávám ještě v SKC Tufo-Pardus
Prostějov. Jsem ještě v posledním

ročníku střední školy a navíc druhým rokem v juniorkách, takže se
budu připravovat na další kariéru
ještě doma. Následně bych chtěla
zkusit štěstí v zahraničí.“
yy Pocházíte z Olomouckého
kraje. Jak vnímáte popularitu
cyklistiky ve zdejším regionu?
„Cyklistika je v Olomouckém kraji
velmi rozšířená, jsou tu tradiční závody na dráze v Prostějově, závody ČP,
Závod míru U23, Czech Tour. Bývaly tu i cyklokrosy Toi Toi cupu Loštice, Uničov nebo Náměšť na Hané.“

yy Co tréninky, jsou na regionálních silnicích bezpečné?
„Asi jako všude jinde…Osobně
pokud netrénuji na dráze, tak jezdím v okolí Bouzova, kde naštěstí
není takový provoz, ale čím více se
přiblížím k městu, tím spíš provoz
sílí a člověk musí dávat pozor. Ale
až na výjimky se necítím nějak v nebezpečí.“
yy Kde trénujete nejraději?
„V okolí domova, takže Bouzov, Litovel, Městečko Trnávka, Mohelnice, Šumperk, Prostějov, Konice. Je tu

dobrý
terén, roviny, kopce v Prostějově,
dráha, takže super.“
yy Využíváte i vy jako téměř profesionálové cyklostezky v Olomouckém kraji nebo ve městě?
„Ano, snažím se využívat cyklostezky, pokud jsou dobré. Je to vždy
bezpečnější pocit, najet si na cyklostezku než se motat někde po
hlavní silnici s agresivními řidiči.“
yy Jaké máte plány v roce 2021?
„Chtěla bych se zaměřit hned na
několik cílů. V dubnu by mělo být

mistrovství světa na dráze, což bude
první vrchol sezóny. Poté bych ráda
pokračovala v přípravě na silnici,
a úsilí směřovala k domácímu šampionátu MČR a v září by se měl konat jak světový šampionát na silnici,
tak i ten evropský. Cílem je také
přestup do zahraničního týmu pro
sezónu 2022.“
yy Jaký je váš další sportovní sen?
„Můj životní sen je mít duhový dres
z mistrovství světa a Evropy. A to
z jakékoli disciplíny.“ (úsměv)

PF sportovní kluby

Máme za sebou další rok plný sportovních úspěchů, zklamání, překvapení i potvrzených předpokladů. Zkrátka dvanáct měsíců každodenních událostí, které PROSTĚJOVSKÝ
Večerník bedlivě sledoval a chystal pro vás jak pro tištěné
vydání, tak internetovou odnož www.vecernikpv.cz.
Bohužel, jak všichni víme, letopočet 2020 pořádně ovlivnil
koronavirus a s pandemií spojená opatření. Sportovní dění
se opakovaně téměř zastavilo, zejména výkonnostní, amatérský a mládežnický sport dostal na svoji činnost zámek.
I tak ale kluby z Prostějovska zažily několik pozoruhodných
úspěchů. Vzpomeňme alespoň nějaké. Mezi největší patří páté místo po fotbalovém podzimu pro 1. SK Prostějov.
Z regionálních klubů pak zářila ještě Haná Prostějov, ale
dařilo se i dalším. Průměrně se vede také hokejistům, kteří
po předchozí nepovedené sezóně omladili kádr a jsou ve
středu tabulky druhé nejvyšší soutěže. Celou řadu úspěchů
pak vybojovali cyklisté, lukostřelci, kušisté, ale také raftaři či
parašutisté. Tenisté pak váleli nejen v extralize, kde si s mladým týmem zahráli finále a získali stříbro. Zapomenout ne-

www.vecernikpv.cz
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smíme třeba ani na florbalisty či letní biatlonisty, hodně se
o slovo hlásí nohejbalisté a korfbalisté. Prostějov i v minulém roce dokázal, že ne nadarmo se mu říká Město sportu,
přilehlý region není výjimkou.
Nyní, na konci roku, je pak čas na bilancování. Pro všechny,
včetně sportovců. A ať už se jim pak dařilo, nebo ne, zaslouží si
naši podporu a přání pevného zdraví do roku 2021. Pro sportovce to platí bezezbytku. Snad se již brzy dočkáme volného
pohybu, comebacku všech soutěží a i diváci se vrátí do hledišť.

Takže, PF 2021!
Za sportovní redakci
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku
Petr KOZÁK, Michal SOBECKÝ,
Marek SONNEVEND,
Jan FRÉHAR, Eva REITEROVÁ
Ladislav VALNÝ, Tomáš KALÁB
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PF 2021
Krásné Vánoce, mnoho zdraví,
štěstí a úspěchů v roce 2021,
přejí VAŠI basketbaloví orli
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Děkujeme našim partnerům
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BCM Orli Prostějov
#orlifamily

FLORBALISTÉ
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2021

pøejí vše nejlepší
do nového roku, hodnì
úspìchù a hlavnì pevné
zdraví!
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2020
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Dìkujeme zároveò našim
hráèùm, rodinám a také
sponzorùm za podporu.
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FBC Playmakers
Prostìjov

