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PROSTĚJOV Policisté, strážníci i hasiči hlásí velice poklidný průběh silvestrovských a novoročních
oslav. Jenže zcela opačnou zkušenost zaznamenali ve čtvrtek večer a po celou novoroční noc v prostějovské nemocnici. Lékaři na úrazové ambulanci ošetřovali na tři desítky zraněných, z nichž někteří
při oslavách utrpěli i řezné rány! U některých byla dokonce nutná hospitalizace!

20122212021

Michal KADLEC
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FOTO

„Pajcka“ od Veèerníku
Prostějov (mik) - Seděl v dešti částečně schovaný pod stříškou supermarketu a smutně pozoroval okolí.
Štědrý den pro zhruba šedesátiletého
muže neskýtal žádné veselé vyhlídky.
Večerník v tu chvíli 24. prosince těsně před polednem cestou za otužilci
na přehradu projížděl Plumlovskou
ulicí a u smutného a promoklého
bezdomovce se zastavil. „Přeji hezké
Vánoce,“ pozdravil s uctivostí vousem zarostlý chlapík. Padesátikoruna
narychlo vytažená z kapsy byla v tu
chvíli jedinou možnou pomocí, kterou mu Večerník mohl poskytnout.
„Děkuju moc, jdu si koupit čaj na zahřátí,“ byl vděčný muž v promoklém
kabátě. Tak snad ta „pajcka“ neskončila v krabicovém víně...

Prokletá vleèka
Prostějov (mik) - V červnu loňského roku došlo konečně po dlouholetých tahanicích a stížnostech
k odstranění kolejí z nevyužívané
železniční vlečky ve Vrahovické ulici.
Řidiči si tak konečně neničili svá auta
a nyní jezdí po nově vyasfaltovaném
úseku. Jenže! „Na místě, kde se nacházely koleje, se objevila v asfaltu
prohlubeň a také prasklina,“ upozornil Večerník muž z Vrahovic. Ještěže
se od února bude celá Vrahovická
ulice rekonstruovat...

Supermarkety
poloprázdné...
Prostějov (mik) - Supermarkety
jsou v době nejtvrdších protiepidemických opatření jedním z mála míst,
kde si lidé mohou nakoupit potraviny.
Kdo by ale čekal, že po vánočních
svátcích budou prodejny natřískané,
ten se spletl. Před Silvestrem byla
i parkoviště před nimi poloprázdná
a pokladní v supermarketech si po
většinu dne mohly luštit křížovky.
Čím to bylo? Těžko říct, Prostějované mají doma asi dostatečné zásoby.
Žádné nákupní šílenství se nekonalo.

rubriky
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V E È E R N ÍK U
Michal KADLEC

PLUMLOV To prostě nejde, abychom se ještě nevrátili k otužilcům, kteří se na Štědrý denv poledne sešli u výpusti plumlovské přehrady. Neorganizované
akce se zúčastnily na tři desítky
plavců, kteří i přes covidový
zákaz podobných sešlostí chtěli stůj co stůj dodržet tradici
Vánoční koupele. Do ledové vody se ponořily také dvě dívky,
které ihned zaujaly přítomné
muže.„To jsou prdelky! Škoda je
nechat mrznout,“ utrousil jeden
z otužilců, který se právě drápal
z vody. A měl recht! Na plumlovské přehradě se bylo opravdu
Foto: Michal Kadlec na co dívat!
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Agentura 3URVWĚMRYVHSŐLSUDYXMHQDSUYQtIRWEDORYRXOLJX
Dlouhá léta jsme v Prostějově očekávali splnění slibu, že boss prostějovského hokeje Jarouš Tuňák dovede právě toto sportovní odvětví do
nejvyšší soutěže. A zřejmě budeme
čekat i nadále. Ovšem šanci pořádně za pačesy teď popadli fotbalisté,
kteří po podzimní části druhé ligy
ztrácejí z pátého místa jen pět bodů
na vedoucí Hradec Králové. A jak se

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

•• Pondělí ••
Velké starosti. Říká se – malé děti, malé starosti, velké děti velké starosti.
Vskutku pořádné trable nadělaly děti ve Slatinicích. Jejich hra skončila ničivým požárem altánu a dalších přilehlých dřevěných staveb. Škoda se odhaduje na zhruba milion korun.
•• Úterý ••
Později, ale přece. Bylo jen s podivem, že to nepřišlo už první den v týdnu. Po Vánocích jsme zaznamenali rekordní přírůstek nakažených nemocí
covid-19. Jejich počet se zastavil na čísle 16 329. Pokud by podobné tempo
pokračovalo i nadále, tak se během jediného roku nakazí šest z deseti Čechů.
•• Středa ••
Vagína zdarma. Jak překonat obavy některých lidí z očkování? U mužů to
bude snadné. Stačí, když se místo vakcíny bude říkat vagína. Až se rozkřikne,
že se v prostějovské nemocnici bude píchat vagína zdarma, o zájemce jistě
nouze nebude… Navzdory těmto možnostem šla vláda poněkud jinou cestou a nechala vytvořit filmový klip na text básně Jiřího Wolkera Jitřní píseň.
•• Čtvrtek ••
Čekání na nostalgii. Možná to bude někomu připadat absurdní, nicméně
i o roku 2020 se jednou bude hovořit s láskou a nostalgií jako o „starých dobrých časech“. Tento rok právě skončil, na vylepšení jeho pověsti si budeme
muset nějaký čas počkat.
•• Pátek ••
Nový rok i přání. Lidé mnohem snadněji uvěří svým přáním o tom, jak
bude jejich budoucnost vypadat, než aby se poučili ze svých zkušeností.
Nový rok je pro takové vize dnem jako stvořeným. Snad se je alespoň některým z nás podaří naplnit.
•• Sobota ••
Má své náměstí. Víte, po kom se jmenuje Skálovo náměstí, na němž stojí
budova školy i prostějovská sokolovna? Eduard Skála začínal jako učitel, později pracoval v cukrovaru v Bedihošti. Společně s Karlem Vojáčkem patřil do
skupiny českých politiků, kteří se podíleli na ovládnutí prostějovské radnice.
Rád zpíval, mimo jiné byl i předsedou pěveckého sboru Orlice. Eduard Skála
v Prostějově zemřel před 102 lety.
•• Neděle ••
Příliš brzká smrt. „Zde leží Jiří Wolker, básník, jenž miloval svět a pro spravedlnost jeho šel se bít. Dřív než moh‘ srdce k boji vytasit, zemřel – mlád
dvacet čtyři let.“ Tento epitaf je spojen se jménem Jiřího Wolkera. Pozorný
čtenář v něm objeví chybu. Jiří Wolker se totiž 24 let vůbec nedožil, zemřel již
3. ledna, necelé tři měsíce před svými narozeninami. Nyní je tomu již 97 let.

Agentura Hóser dozvěděla, vedení
prostějovských čutálistů nechce jen
šanci držet za pačesy, ale chce ji proměnit v postup do první ligy!
„Věřím v postup na sto procent!
Máme v mančaftu mladé junáky,
kteří na jaře určitě po menším posílení Hradec bodově doženou, pak
budeme slavit,“ věří skálopevně
v úspěch primátor Prostějova Francimór Kopačka, který je zároveň
bossem prostějovské kopané a zatím
druholigového klubu. Agentuře Hóser se to nezdá, a tak se přeptala na
ono posílení kádru, které má primátor a předseda fotbalového klubu na

KRIMI
Ü½NGJ

Zloděj měl podle všeho velmi
bohatou nadílku! Policisté pátrají po pachateli, který se zatím
v přesně nezjištěnou dobu během
Vánoc a následných svátků vloupal do garáže za Sokolskou ulicí
v Prostějově. A majitel nyní může
plakat, protože přišel ke škodě za
225 tisíc korun. Jak je to možné
a proč v garáži skrýval takové bohatství?


Zatím neznámý pachatel ukradl
z garáže dva historické motocykly
značky Jawa společně s náhradními díly k těmto strojům. Jako
bonus si ještě odnesl svářečku, křovinořez a pneumatiky. Pokud se
policistům podaří tohoto vánočního zloděje dopadnout, hrozí mu
až osm let posezení v base.

Kupte si
PØEDPLATNÉ
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mysli. „Jsem dohodnut s panem Tvrdolínem, že nám na jaro ze Slavie
zapůjčí Abdaláha Simu a ze Sparty
nás posílí Pepa Chovanec. S těmito
dvěma posilami vyrazíme na jaře do
boje o první ligu a budeme úspěšní,“
myslí si Francimór Kopačka.
Dobře. Věřme prvnímu muži města
a prostějovského fotbalu. Ale kde
chce proboha první fotbalovou ligu
hrát? Na tom krcálku za místním
nádražím? „Přehodnotili jsme původní plány rekonstrukce našeho
stadionu a nasypeme do obnovy daleko více peněz. Za půl miliardy, kterou si vezmeme od banky, postavíme

tribuny jako kráva, umělé osvětlení
a vyhřívaný trávník. A všechno další, co k prvoligovému stadionu patří.
Prostějov prostě bude prvoligový
a fertig,“ nenechal se zviklat nadšenec Kopačka.
Tož tak, Prostějov tedy má být od
podzimu letošního roku konkurencí
Slavie a Sparty Praha, Plzně a tak
dále. Uvidíme...
Za Agenturu Hóser Majkl

rubriky
Večerníku
&21É6327ħð,/2
Žháře chytili do hodiny. Velmi
dobrou práci odvedli strážníci
městské policie. Den před Vánocemi jim někdo přímo pod okny
služebny v Havlíčkově ulici zapálil
papír v kontejneru na tříděný odpad. Strážníci požár nejen uhasili
vlastními silami, ale během hodiny dopadli také čtrnáctiletého
žháře. Díky kamerám...
CO NÁS UDIVILO…
Kluziště je „odpískané“. Byla to
sice jen malá naděje, ale žila. Když
začátkem listopadu vedení města
oznámilo, že kvůli hrozbě nákazy
covid-19 nebude otevřeno tradiční kluziště na náměstí T. G. Masaryka, jedním dechem dodalo, že
snad v lednu... Jenže koronavirus
neustupuje a kluziště je tím pádem definitivně „odpískané“.
.
ZACHYTILI JSME

1 000 000

Milionovou škodu si vyžádal
minulé pondělí požár
dřevěných staveb v areálu
lázní ve Slatinicích. Větší škodě
zabránili včasným zásahem
prostějovští hasiči.
ZAUJALA NÁS...

MONIKA
STEJSKALOVÁ

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.

RICHARD ŠMÍDA
se narodil 25. dubna 1991 a trvalé bydliště má
hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání
dne 24. listopadu 2020. Jeho zdánlivé stáří
je v rozmezí od 28 do 33 let, měří okolo 204
centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči
a hnědočerné rovné vlasy.

Foto: Michal Sobecký

Už skoro celé čtvrtstoletí pracuje
v prostějovské Poradně pro rodinu
jako psycholog, manželský a rodinný poradce. A zajímavými, leč
někdy i hodně smutnými příběhy
se jen hemží.
Exkluzivní rozhovor čtěte
na straně 10
ZASLECHLI JSME…

„SLAVIT MŮŽU,
MÁM S SEBOU
PSA!“
To bylo najednou pejskařů na
prostějovském náměstí! Lidé takto „obcházeli“ zákaz nočního
vycházení během silvestrovských
oslav.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí 3/-1 °C
Diana

¶WHUÙ

5/2 °C

Støeda

2/0 °C

Dalimil
Tři králové

PAVEL ONDRUŠKA
se narodil 6. října 1981 a trvalé bydliště má
hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného
vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 27. července 2020. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 40 do 41 let, měří okolo
185 centimetrů, má hubenou postavu, modré oči a hnědé rovné vlasy.

Ètvrtek

3/0 °C
Vilma

Pátek

3/-2 °C

Sobota

2/-1 °C

Nedìle

3-1 °C

Čestmír
Tahoma

Břetislav
Zdroj: meteocentrum.cz
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PROSTĚJOV Letos se na prvního narozeného Prostějovánka
roku čekalo nebývale dlouho. Zatímco v ostatních nemocnicích v kraji tyto milé události proběhly prvního, maximálně
druhého ledna, v Prostějově přišla na svět Elenka Wantulová
až 3. ledna po sedmé hodině ráno! Večerník tradičně v prvním vydání v roce přináší jak fotografie, tak i stručné vyjádření šťastné maminky A že to letos bylo hodně složité...

Michal KADLEC
V neděli ráno přišla z prostějovské
porodnice konečně kýžená zpráva.
„Na svět přišel první občánek Prostějova roku 2021. Je jím Elena Wantulová, která se narodila v neděli 3. ledna v 07.12 hodin a po narození vážila
3,65 kilogramu a měřila 50 centimetrů,“ informovala Radka Miloševská,
tisková mluvčí společnosti Agel provozující prostějovskou nemocnici.
Tato milá slavnostní událost se však
letos vymyká všem dosavadním
zvyklostem. Ani Večerník totiž vzhledem k neustále platícím protiepidemickým opatřením nemohl zamířit
do porodnice, aby si mohl pořídit
tradiční snímek prvního Prostějovánka roku a pohovořit s rodiči. Ale
přesto čtenáři ani letos o nic nepři-

jdou, s maminkou malé Elenky se
Večerník spojil telefonicky, maminka navíc redakci exkluzivně poslala
i fotografii své dcerky. „Samozřejmě
jsme velice šťastní, ale já osobně jsem
vůbec nečekala, že by Elenka mohla
být prvním narozeným dítětem roku.
Vždyť měla přijít na svět až 9. ledna,
ale nějak si pospíšila. Když přišla na
svět 3. ledna, i tak jsem si říkala, že je
pozdě na to, aby byla první Prostějovankou roku. A vidíte, nakonec je
to tak,“ svěřila se Večerníku šťastná
maminka Monika Jorníčková, která
společně s tatínkem Elenky Janem
Wantulou, jehož otec byl slavným
prostějovským parašutistou a mistrem světa, určitě uspořádá malou
oslavu. „Nějak tak to bude, takovou
událost prostě oslavit doma musíme. Elenka je moje druhá dcera, ta

první má teď dva roky a narodila se
osmého ledna. My to prostě tak v rodině máme, že děti se nám rodí hned
z kraje roku,“ smála se maminka.
Otázkou ale nyní je, jak proběhne
také jindy tradiční návštěva prvního
občánka města ze strany jeho vrcholných představitelů. „To asi budeme
muset oželet, já osobně s tím nesouhlasím, nechceme se nechat vystavit
riziku nákazy covid-19,“ měla jasno
Monika Jorníčková. „Zjistíme hned
v pondělí, jak to lze provést, abychom
malé Elence předali dárky a rodičům
finanční odměnu. Pochopitelně
respektujeme, že za současných tvrdých protiepidemických opatření
a zákazu návštěv nebude možné se
s rodiči a malým miminkem setkat
osobně. Dárečky tedy zřejmě necháme u personálu porodnice. Chtěl
bych tedy nyní alespoň prostřednictvím Večerníku oběma rodičům pogratulovat. Přeji nejen jim, ale i malé
Elence hodně štěstí a hlavně tolik
potřebného zdraví. A doufám, že
po svém dědečkovi i tatínkovi zdědí
všechny sportovní geny,“ vzkazuje
primátor Statutárního města Prostějova František Jura.
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MÁME
EXKLUZIVNÍ
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POZOR!
SROLFLLNSRQLËHQ¿PDXWþP Objevili se falešní
PROSTĚJOV
Proč to nehlásili?!
K dalšímu ničení
aut mělo dojít začátkem uplynulého týdne ve
Studentské ulici v Prostějově. Přestože se na sociálních sítích objevila četná svědectví, policie
tento případ oficiálně vůbec neeviduje...

zjistili jsme

Martin ZAORAL
Někdo jim poničil auta, oni si zanadávali a smířili se s tím. Zřejmě přitom byli přesvědčeni, že by
„policisté stejně nic nevypátrali“. Tak to vypadá
v případě řidičů, kteří měli své vozy začátkem
uplynulého týdne zaparkované v ulici Studentská
v Prostějově. „Ten dement, co v noci zkopal zrcátka na autech, by potřeboval svázat, hodit do kufru
a odvézt do Polska,“ vyjádřil se ve facebookové
skupině Prostějov Bez Cenzury jeden z Prostějovanů, k němuž se přidali i další. Někteří hovořili
o tom, že k ničení aut mohlo docházet i v nedaleké Jezdecké ulici.
Večerník se pokusil celou událost ověřit přímo
u policistů, ti však podobný případ v záznamech
vůbec nemají. „Takovou událost neevidujeme,“ zareagoval na naše dotazy František Kořínek, tiskový
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PROSTĚJOV Podvodníci to razili třeba do ulic Vrahovic! Oficiální
zkoušejí různě. Podomní prodej zprávy z prostředí policejních zdrojů
už je prakticky všude zakázaný, či příslušných institucí do uzávěrky
na podezřelé e-maily už také jen tohoto vydání nepromluvily.
tak někdo nenaletí. Jsou stále Snad ale všechny dobrochtivé trktací, kteří zkouší oklamat banky lo to, že dotyční vyrazili příliš brzo,
a pojišťovny, i když se to mnohdy navíc letos kvůli epidemické situaci
nevyplácí. Zvlášť odsouzeníhod- sbírka v klasickém duchu vůbec nené jsou ale pokusy o přiživení se proběhne – zájemci ale budou mít
na sbírkách a dobročinných akti- možnost přispět na vybraných obecvitách. Přesto se ale každoročně ních úřadech nebo v kostelech.
nachází právě tito výtečníci.
Jak pracovníci Charity ČR každoI letos se tak už na samém prahu ročně připomínají, při pochybách
ledna objevily zprávy o falešných ko- o totožnosti koledníků je dobré mít
lednících. Podobné informace z Pro- na paměti, že by měli mít u sebe
Ą¾F÷PÊXCPFCNCO÷NCQFPÆUV\TE¾VMCWCWVQOQDKNč
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
stějovska se o uplynulém víkendu průkaz a zapečetěnou pokladničku.
mluvčí Krajského ředitelství policie Olomoucké- Jednalo se o čin neznámého pachatele. Případ objevily na sociálních sítích v podobě V případě pochybností pak je naho kraje pro Územní odbor Prostějov. Podobně byl předán Policii ČR,“ uvedla Tereza Greplo- zatím nepotvrzených zkazků o tom, místě poptat se na totožnost. Navíc,
jsme pochodili i u prostějovských strážníků, kteří vá, tisková mluvčí Městské policie Prostějov. že chodí falešní Tři králové, kteří vy- letos se chodit nebude!
(sob)
u podobných případů bývají jako první. „Pouze Jedinou rozsáhlejší nahlášenou událostí, kdy byl
v sobotu šestadvacátého prosince bylo zjištěno objeven větší počet poškozených aut, tak zůstáVÍCE O TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE
jedno vozidlo na parkovišti v Brněnské ulici, kte- vá říjnové řádění vandala ve Vrahovicích. Tehdy
ČTĚTE NA STRANĚ 19
ré mělo rozbité boční okénko dlažební kostkou. byly poničeny hned tři desítky vozidel.
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PROSTĚJOV Po několik předchozích let jsme tištěné vydání
nejčtenějšího periodika v regionu
cenově drželi na nejnižší možné
úrovni. PROSTĚJOVSKÝ Večerník byl na pultech trafik a dalších prodejen k mání za pouhou
„dvacku“, což je hodnota, která
v aktuální době plné zdražování
není již reálná. Navíc dlouhodobě neodpovídá nákladům, které
musí vydavatelství Haná Press
hradit v zájmu co nejkvalitnějšího
zajištění informací a následné výroby i distribuce každého vydání
Večerníku. O speciálních přílohách a magazínu TV POHODA
ZDARMA nemluvě.
Ač tedy velice neradi, museli jsme
od prvního novoročního čísla roku
2021 sáhnout k nepopulárnímu kroku v podobě zvýšení ceny Večerníku.
Věřte, že vhledem k neustálému navy-

šování cen papíru, nákladů na nejrůznější služby, jsme v zájmu zachování
kvality neměli jinou možnost. Jsme
však přesvědčeni, že i za tu pětikorunu navíc máme svým čtenářům co
nabídnout, dát jim zase nějaký přídavek jako poděkování a odměnu.
I nadále totiž chceme přinášet vám
po většinu roku vydání v rozšířeném
počtu stran, jejichž počet je v porovnání s regionální, ale i celostátní konkurencí počinem vskutku výjimečným. Součástí zůstane pochopitelně
i již zmíněný časopis s televizním programem zdarma, to samé platí o speciálních přílohách. Navíc redakce
připravuje během roku 2021 inovaci
svého kabátu a s ní i plno čtenářských
novinek.
Nechcete platit víc? Pak pro vás
máme řešení!
Již během závěru loňského roku
jsme nabízeli hned několik mož-

ností, jak si zajistit Večerník přímo
až do schránky své domácnosti
nebo firmy za mimořádně zvýhodněnou cenu. Kdo zareagoval rychle,
může se těšit z novin za patnáct kaček. Litovat ale ještě úplně nemusí
ani ti, kteří lehce zaspali. Pokud si
oblíbený týdeník budete chtít zajistit do schránek za zvýhodněnou
cenu teď v lednu, můžete využít
naší novoroční akce (čtěte na straně 32) a Večerník získáte za 18 Kč
(v případě, že již abonentem jste),
resp. 20 korun (pokud byste se
chtěli stát novým předplatitelem).
To znamená, že zdražení se vás vůbec nebude týkat!
A pokud si nás chcete koupit na pultech trafik, obchodů či supermarketů,
věříme, že pětadvacetiprocentní
navýšení ceny neodradí žádného
ze čtenářů v tom, aby mu Večerník
chyběl doma na stole!
(red)

Prostějov vstupuje do nového roku s řadou omezení vyplývajících z aktuální
epidemické situace.
Naše město má ale zároveň také
ambice pokračovat v dalším rozvoji
a investovat do lepšího života našich
občanů. Nejviditelnějším příkladem je
Společenský dům. Toto téma se otevřelo
až v průběhu našeho volebního období,
když soud definitivně rozhodl o neplatnosti smlouvy mezi samosprávou a soukromým investorem. Přesto jsme začali
okamžitě jednat a krok za krokem směřujeme k rekonstrukci tohoto důležitého
objektu. Obnova začne ještě letos nebo
nejpozději počátkem příštího roku.
Myslím, že město nesmí ani v nelehkých
časech rezignovat na investice do své budoucnosti a jsem rád, že kolegové z rady
a také většina zastupitelů se na celou věc
dívají podobně jako já.

František JURA,RTKO¾VQT
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Komunitní centrum
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Ve městě funguje přes rok, nyní vyhlíží konec restrikcí
NO<Q=<à@FµI<?JO<>D

KONICE „Konečně se v Konici něco povedlo!“ I takto hodnotili někteří z místních rekonstrukci sokolovny. Jedna z dominant města se na konci předminulého roku po více jak 23 letech opět otevřela veřejnosti
coby komunitní centrum. S provedenou opravou byli
návštěvníci vesměs spokojeni, zároveň byli zvědaví
na to, jak bude nové centrum využito. A právě o to se
Večerník po něco málo více jak roce jeho fungování
zajímal.
Komunitní centrum na letopočet 2020 plánovalo zejména pořádání akcí, které by vedly ke zlepšování sousedských
vztahů. To se v mnoha ohledech podařilo. „V průběhu
roku se u nás pravidelně pořádaly tvořivé dílny zaměřené
například na papírové pletení. Lidé si k nám mohli přijít
zahrát ping-pong, stolní fotbálek a deskové společenské
hry. Zázemí pro svou činnost zde našel místní šachový
klub a pravidelně se zde scházely ženy na cvičení. Kromě
toho jsme uspořádali několik větších akcí – připojili jsme
se k oslavám padesáti let povýšení Konice na město, zorganizovali rozloučení s prázdninami pro malé i velké a zapojili se do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Konalo se zde
několik seminářů a přednášek na aktuální témata jako třeba o sociálních sítích, dostupném bydlení či cestovatelské
přednášky o životě v Mexiku a Ománu,“ ohlédla se za loň-

skou činností centra jeho vedoucí Jitka Klemsová, která si
pochvalovala také spolupráci s místními hasiči, městským
kulturním střediskem, Charitou a dalšími organizacemi.

Aby lidé mohli dělat, co je baví
Do chodu centra se nutně zásadním způsobem promítla
i situace kolem koronaviru. „V jarních měsících minulého roku jsme v komunitním centru šili roušky a pomáhali s jejich distribucí občanům města. Další plánované
a připravované akce jsme však museli zrušit,“ posteskla
si Klemsová, kterou aktuálně nejvíce mrzí omezení možnosti komunikace s lidmi ve městě. I proto zde plánují zakoupení techniky, která by takovou komunikaci umožnila
v on-line formě. Zároveň už vyhlíží možnost opětovného
otevření. „Jakmile nám to situace umožní, nabídneme
lidem možnost využívat prostory centra pro aktivity
s menším počtem osob. Následně chceme uspořádat naplánované akce, jako jsou sousedské večery, košty, taneční
kurzy, promítání filmů a další,“ nastínila Klemsová, podle
níž je nejdůležitější funkcí centra podpora místních lidí
v tom, co je baví. „Věříme, že se tímto způsobem u nich
bude rozvíjet i zájem o dění ve městě,“ uzavřela vedoucí
komunitního centra.
(mls)

8ÚUVCXDCE[MNQUVG\M[X1MTWåPÊWNKEKD[NCX[wMTVPWVCK\TQ\RQéVWO÷UVCPCTQM

PROSTĚJOV Už je to bezmála tři roky, co prostějovští radní
schválili projekt na tři etapy výstavby cyklostezky v Okružní ulici
v Prostějově. Zatímco první dvě
proběhly zdárně, hlavně v souvislosti s rekonstrukcí sousední Tylovy ulice, tak ta poslední a přímo
v Okružní ulici se dosud zrealizovat nepodařila. A jak zní aktuální
zpráva z radnice, ani v příštím
roce se zdejší obyvatelé cyklostezky nedočkají.
O složitostech výstavby tohoto úseku
cyklostezky si bylo vědomo i minulé vedení města. „Úsek cyklostezky
v Okružní ulici, a to od ulice Brněnské po Jezdeckou, si vyžádá i provedení stavebních úprav na pozemku
ve vlastnictví cizí právnické osoby,
jejíž práva jsou touto stavební akcí
statutárního města Prostějova do6CMVQVQXMQPKEMÆOMQOWPKVPÊOEGPVTWX[RCFCNQD÷JGOUNCXPQUVPÊJQQVGXąGPÊPCMQPEKNGVQwPÊJQTQMW (QVQCTEJKX8GéGTPÊMW tčena. Aby bylo možné akci územně
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i stavebně povolit a následně provést,
je nutné, aby město jako stavebník
získalo souhlas tohoto cizího vlastníka pozemku jak ke vstupu na jeho
pozemek, tak i pro provedení nezbytných stavebních úprav dočasného
a trvalého charakteru. Konkrétně jde
o umístění části vedení pro nasvětlení
přechodu pro chodce ve třetí etapě.
Tady se jedná o úsek od ulice Lidické
po ulici Jezdeckou, tedy k přechodu
naproti Kauflandu, který je součástí
řešení cyklistické stezky,“ uvedl v únoru roku 2018 tehdejší první náměstek
primátorky Zdeněk Fišer.
Původně se zamýšlelo vést cyklostezku okolo zdi bývalé staré nemocnice, nyní je ale všechno jinak. Trasa
povede kolem obytných domů.
I tak se jí zdejší lidé jen tak brzy
nedočkají. Vyskytly se totiž další
problémy. „Zbývající úsek cyklostezky v Okružní ulici je povolen a připra-

(COÐ\PÊQJÿQUVTQLPCVąÊUMCPÆP¾O÷UVÊCRNCWFQXCNQ
Nadávali jsme, že je to nehorázná
kravina. Město se rozhodlo změnit zažitý scénář a uspořádat silvestrovský ohňostroj nikoliv tradičně o půlnoci, ale už v osm večer.
Dospělí remcali, prý bude náměstí
prázdné. Opak byl ale pravdou,
skvělému představení nakonec
aplaudovalo neuvěřitelně zaplněné náměstí. Takřka k prasknutí...
Během celého uplynulého týdne se
v naší redakci scházely ohlasy prostějovských občanů, kteří nadávali jako

špačci a nikdo neměl na posunutí termínu ohňostroje na osmou hodinu
večerní slova chvály. „Možná tam pár
lidí bude, děcka si to užijou. Ale tím
všechno ztrácí svoji tradici, nový rok
se má přece takto slavit o půlnoci,“
shodovali se všichni. Jenže v pátek ještě dávno před osmou hodinou večer
se centrum města zaplňovalo davy
lidí. Ano, hlavně s malými dětmi,
ale také remcající dospělí tam mířili
v houfech. Pět minut před začátkem
ohňostroje pak byl problém prosou-

kat se co nejblíž k radnici. Náměstí
bylo narvané k prasknutí, doslova
až od radnice po Prior. „Je pravda,
že poté, co se psalo o kravině, jsem
i já měla počáteční obavy o úspěchu
akce. Ale vidíte, nakonec všechno
dobře dopadlo a účast na ohňostroji
byla mnohem vyšší než v předešlých
letech. Možná jsme tak načali novou
tradici, osmá hodina večerní je tak
akorát. Je to kompromis pro všechny,“
sdělila Večerníku Ivana Hemerková,
místostarostka Prostějova. A navíc

nás překvapila vysoká úroveň celého
ohňostroje. Po mnoha letech (naposledy snad při ohňostroji na počest
Velké říjnové socialistické revoluce),
padal z radnice zlatý déšť. Světelná
show pak byla precizním způsobem
doprovázena hudební produkcí.
Není proto divu, že po poslední
pumelici a světlici prozařující celé
náměstí sklidilo představení dlouhotrvající potlesk tisíců Prostějovanů.
Prostě a stručně, kravina to nebyla,
zmýlili jsme se!

jak šel čas Prostějovem ...

Bulharská ulice
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Příště: Slovenská ulice
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ven k realizaci. Má být umístěna mezi
chodník u stávající obytné zástavby
a silnici. Z důvodu velikosti uličního
profilu byl řešen hlavně problém s odvodem dešťových vod tak, aby nebyly
ohroženy přiléhající soukromé nemovitosti. Z tohoto důvodu musí dojít
k přestavbě podstatné části celé přiléhající vozovky a náklady na stavbu budou nepoměrně vyšší než u jiných cyklostezek. V tomto případě může cena
dle rozpočtu vystoupat až ke třinácti
milionům korun. Zastupitelstvo města
se proto rozhodlo zařadit do rozpočtu
na rok 2021 jiné investiční akce. Pokud
budou vypsány nové dotační tituly na
budování cyklostezek, jsme připraveni
je využít, nemluvě o urychlení realizace,“ komentuje současný stav okolo
cyklostezky v Okružní ulici Alexandra
Klímková, vedoucí odboru rozvoje
a investic prostějovského magistrátu.
(mik)
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Byl to majstrštyk, to není možné
tehdejším radním upřít, zejména pak Ivaně Hemerkové. Byl
to její nápad zrušit v Prostějově tradiční půlnoční ohňostroj
a kvůli malým dětem ho posunout na osmou hodinu večerní.
Když si vzpomeneme, jak drtivá
většina Prostějovanů na razantní změnu času silvestrovského
ohňostroje reagovala... Samozřejmě včetně Večerníku, který
tehdy před deseti lety posunutí
na dvacátou hodinu rovněž kritizoval. Uznali jsme ale svoji
chybu, stejně jako příjemně překvapené byly tisíce dalších Prostějovanů. Kvalita silvestrovské
show na náměstí v Prostějově
se navíc rok od roku ještě vylepšovala. Škoda jen, že jsme si
před pár dny museli všichni silvestrovský ohňostroj kvůli koronavirové pandemii odpustit. Tak
snad zase na konci tohoto roku
se na prostějovském náměstí
opět sejdeme společně se třemi
tisíci dalších lidí. Už aby to bylo.
(mik)
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Právě rok 2010 byl pro občanské demokraty na Prostějovsku i přímo ve městě zlomový.
Ovšem v tom negativním slova smyslu. Spory mezi jednotlivými členy „modrých ptáků“
způsobily totální rozkol, což vycítili i sami voliči. Ti ODS jednak nemohli zapomenout
„odstřel“ populárního starosty města Jana Tesaře těsně před volbami v roce 2010 a jednak bylo zřejmé, že občanští demokraté netáhnou za jeden provaz. A to se v plné nahotě
ukázalo v Prostějově v komunálních volbách v roce 2014, kdy ODS tak tak pronikla do
zastupitelstva s volebním ziskem pouhých 6,98 % hlasů a jen dvěma získanými mandáty. Bez zajímavosti pak určitě není ani skutečnost, že právě před těmito volbami z ODS
utekli předseda Jiří Pospíšil a Ivana Hemerková, kteří založili hnutí PéVéčko. A toto hnutí získalo v komunálkách roku 2014 téměř dvojnásobně více hlasů...
(mik)
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Za dvě hodiny byl zadržen

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

V dopoledních hodinách pátku
25. prosince bylo od Policie ČR
přijato oznámení o osmnáctiletém
muži, po kterém bylo vyhlášeno
pátrání z důvodu, že se jedná
o osobu podezřelou z trestného
činu. Za necelé dvě hodiny po přijatém oznámení si strážníci vykonávající kontrolní činnost v centru
města povšimli muže odpovídajícího popisu hledaného. Dotyčný
byl vyzván k prokázání totožnosti.
Pátrání po osobě bylo potvrzeno,
mladého muže si na místě převzala
přivolaná hlídka Policie ČR k dalším úkonům.

Odmítli si nasadit roušky
Před polednem v úterý 29. prosince vyjížděli strážníci řešit oznámení, které se týkalo nakupující
dvojice. Jednalo se o čtyřiatřicetiletého muže a ženu stejného věku.
Ti při nakupování zcela ignorovali
vládní nařízení o nošení roušek
ve vnitřních prostorách i přes
upozornění ochranky obchodního domu. Hlídka na prodejně
kontaktovala dvojici a následně
ji vyzvala k nasazení roušek nebo
jiných ochranných prostředků
k zakrytí dýchacích cest. Jak muž,
tak i žena toto odmítli. Vůči zasahujícím strážníkům se chovali
arogantně a evidentně jim bylo
všechno úplně jedno. Po zjištění
totožnosti byl celý případ zadokumentován a oznámen příslušnému
správnímu orgánu k projednání.
Oba jsou podezřelí z porušení mimořádných opatření nařízených
vládou v době nouzového stavu
a také z přestupku proti veřejnému
pořádku a občanského soužití.

Bezdomovecký mejdan
u rybníka
Minulé úterý 29. prosince v odpoledních hodinách si strážníci provádějící dohled nad dodržováním
veřejného pořádku v okolí drozdovického rybníka povšimli trojice
osob konzumujících alkohol na
ulici. Jednalo se o muže bez domova ve věku 34, 47 a 62 let. Částečně
upitá lahev s růžovým vínem jim
byla odebrána. Svým počínáním
se pánové dopustili protiprávního
jednání, jelikož porušili mimořádná opatření zakazující požívání alkoholu na veřejném prostranství.
Celá záležitost byla předána příslušnému správnímu orgánu k dořešení. O tom byli všichni hlídkou
poučeni.

PROSTĚJOV Tohle nebylo rozhodně
šťastné probuzení do vánočních svátků!
Majitelé historických motocyklů Jawa
nyní určitě těžce nesou skutečnost, že
jim dva skvosty někdo ukradl. Policie pátrá po zloději, který se Za Sokolskou ulicí
v Prostějově násilím vloupal do jedné
z pronajatých garáží a nepohrdl dvěma
motoveterány, které si majitelé cení na
bezmála čtvrt milionu korun.

Michal KADLEC
Zatím ale není jasné, kdy přesně ke krádeži
motocyklů došlo. „Ze zločinu krádeže podezírají prostějovští policisté dosud neznámého
pachatele, který měl v dosud přesně nezjištěné době od středy 23. do úterý 29. prosince
2020 násilím vniknout do garáže v ulici Za
Sokolskou v Prostějově,“ potvrdil František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Pokud zloděj nešel najisto, muselo jeho darebácké srdce po vloupání do garáže zaplesat.
„Z garáže měl pachatel odcizit dva historické
motocykly Jawa 350 a Jawa 350 ‚pérák‘, oblou-

PROSTĚJOV Hádku dvou žen
spojenou s fyzickým napadáním
museli řešit prostějovští strážníci
dva dny před Silvestrem. Jedna
z dvojice se hodně posilnila alkoholem a vydala se do bytu druhé
z nich. Údajně pro peníze, které
jí dluží za psa. Vymáhání dluhu
se neobešlo bez násilí a tak se do
věci vložila hlídka městské policie. Útočnice byla natolik agresivní, že ji strážníci museli spoutat.
A vzápětí nemohlo následovat nic
jiného než převoz na záchytku.

„V odpoledních hodinách v úterý
devětadvacátého prosince se na
linku 156 obrátila oznamovatelka
s tím, že má dlouhodobé problémy
s jinou ženou, která se k ní nyní dobývá do bytu. Do uvedené lokality
byla vyslána hlídka, která zkontaktovala obě aktérky. Spor, který mezi
sebou měly, se měl týkat psa, jehož
dříve dala čtyřiačtyřicetiletá žena
oznamovatelce. V současné době se
neustále domáhá finančního vyrovnání,“ uvedla Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
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Uvedený dluh šla jedna ze žen vymáhat těsně před koncem roku a vůbec si při tom nebrala servítky. „Při
řešení situace se čtyřiačtyřicetiletá
žena chovala agresivně a snažila se
neustále napadat oznamovatelku.
Vlivem požitého alkoholu neovládala své jednání, dechovou zkoušku
však odmítala provést. Kvůli neustálé agresivitě byla ženě za použití

donucovacích prostředků nasazena
pouta. Bylo rozhodnuto o umístění
podnapilé ženy do protialkoholní
záchytné stanice v Olomouci,“ informovala Greplová. „Před převozem
na záchytku byla dotyčná prohlédnuta lékařem. Přestupkové jednání,
ze kterého je podezřelá, bude projednáno příslušným správním orgánem,“ diodala.
(mik)
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„Slečna Kvitová mi zničila život,“
napsal pachatel přepadení z basy
PROSTĚJOV Nevzdává to. Už třemi soudními instancemi usvědčený
pachatel přepadení tenistky Petry Kvitové z prosince roku 2016 se
nyní se stížností na rozsudek obrací na Ústavní soud České republiky.
Radim Žondra i nadále tvrdí, že dvojnásobnou wimbledonskou vítězku v jejím bytě nepřepadl a celou kauzu považuje za justiční omyl!

Michal
KADLEC

ZKUSTE TO
I PŘES MOBIL

kovou svářečku, křovinořez Demon, 16 kusů
disků s nasazenými letními pneumatikami
značky Sava, náhradní díly k uvedeným motocyklům a drobné ruční a elektrické nářadí.
Majiteli garáže tím pachatel způsobil škodu
1 500 korun, majitelům odcizených věcí pak
škodu 225 tisíc korun,“ konstatoval mluvčí
prostějovské policie František Kořínek s tím,
že v případě dopadení a prokázání viny pachateli tohoto skutku hrozí trest odnětí svobody
na dva roky až osm let.
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V dosud přesně nezjištěné době
přes noc z pátku 25. na sobotu
26. prosince se neznámý pachatel
vloupal do osobního automobilu
Mercedes-Benz zaparkovaného
ve Veleslavínské ulici. Po rozbití
zadního levého okna měl z vozidla odcizit textilní brašnu s notebookem Sony a plastovou hokejovou sadu značky Winnwell.
Výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na 7
200 korun. Policisté věc šetří pro
podezření ze zločinu krádeže. Za
ten pachateli v případě dopadení
a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na dva roky až osm let.

Na Štědrý den 24. prosince před
polednem přijali policisté oznámení o vloupání do zahradního
domku v Prostějově-Krasicích.
Podle oznamovatelky se měl
pachatel stále zdržovat v chatce a vyslaní policisté ho tam
opravdu zajistili. Třiadvacetiletý mladík se utéct ani nesnažil
a policistům se k neoprávněnému užívání domku k přespávání
ihned přiznal. Odcizení jakýchkoli věcí však důrazně popřel.
Majitelka chatky po její kontrole
však zjistila, že v ní chybí nářadí
a hračky. Společně s poškozením chatky a oplocení pozemku
byla způsobená škoda předběžně vyčíslena na více než 60 000
korun. Přesné okolnosti vloupání a krádeže jsou předmětem
dalšího šetření, které pro podezření ze zločinu krádeže konají
prostějovští kriminalisté.
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původní
zpravodajství

INOVACE WEBOVÝCH
STRÁNEK
spouštíme nový

Notebook z Mercedesu

Při sváteční absenci veřejného líčení
u Okresního soudu v Prostějově se
Večerník vbrací k mediálně hojně propíranému případu, který už je starý
více jak čtyři roky. Ani po této době ale
nenapsal tu finální tečku. A zdá se, že
ještě ten měsíc ani nenapíše...
Krajský soud v Brně odsoudil Radima
Žondru k osmi letům vězení za krvavý
útok na Petru Kvitovou, jejíž tenisová
kariéra byla kvůli zranění prstů v ohrožení. Vrchní soud v Olomouci někdejšímu fotbalistovi z Konice ještě přidal
další tři roky a Nejvyšší soud ČR pak
jedenáctiletý kriminál potvrdil.

Žondra ale i přesto flintu do žita nehodil. „Slečně Kvitové bych vzkázal, že
zničila můj život, i když ví, že jsem jí nic
neudělal. Nechápu, jak tomuto může
přihlížet. Budu se bránit, protože jsem
nevinný,“ nechal se slyšet z věznice, kde
si odpykává svůj dlouhý trest.
Nyní tedy využívá svoji poslední
možnost, jak na svém životě kriminálníka něco změnit. Minulý týden
totiž poslal stížnost přímo Ústavnímu
soudu České republiky. „Ano, tuto
stížnost jsme zaregistrovali a zabývá
se jí soudce zpravodaj Jaromír Jirsa.
Ve věci není ještě rozhodnuto,“ uvedla mluvčí Ústavního soudu Miroslava
Sedláčková bez dalšího komentáře. „Já
k tomuto kroku pana Žondry nejsem
oprávněna nic říkat, neboť můj klient
stížnost Ústavnímu soudu zaslal v zastoupení jiného advokáta,“ překvapila
Večerník obhájkyně Lucie Janovská
Nejedlá, která klienta zastupovala dosud bezvýhradně.
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Zloděj ji obral
v obchodě

Na prostějovské policisty se ve
středu 30. prosince dopoledne
obrátila šedesátiletá žena s tím,
že byla okradena. Nešťastnice
uvedla, že nakupovala v obchodním domě v Prostějově,
u sebe měla nákupní tašku a v ní
uschovanou peněženku. Zloděj
využil její nepozornosti a peněženku z tašky odcizil, čímž
získal finanční hotovost, osobní
doklady a platební kartu. Tu ihned po krádeži použil, když se
neúspěšně pokusil o dva výběry
v bankomatech v Prostějově.
Žena vyčíslila škodu na téměř
5 000 korun. Pachateli hrozí za
zločin krádeže a přečin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku
vzhledem k aktuálnímu stavu
nouze vyhlášenému vládou ČR
přísnější trest odnětí svobody,
a to na dva roky až osm let.

NOVÉ
NOVINY
ZA STAROU
CENU
strana 32
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policie
Šéf mìstské amenali
ezazn
Jan Nagy: „N LÄHQÙNRvp
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PROSTĚJOV Tak klidnou silvestrovskou noc nepamatuje ani
ředitel Městské policie Jan Nagy.
Zesílené hlídky moc práce na
přelomu roku neměly, strážníci dokonce na rozdíl od desítek
případů z předešlých let nezaregistrovali letos ani jeden zničený
odpadkový koš! Během 31. prosince a 1. ledna neudělili „měšťáci“ ani jednu pokutu za porušení
nařízení o zákazu vycházení.
„Opravdu si za svého působení
v Prostějově nepamatuji, že by
oslavy konce starého a příchodu
nového roku proběhly tak klidně

zpravodajství a pejsci
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a bez nutnosti nějakých represí ze
strany policie. Zatímco například
vloni a předloni jsme v ulicích a na
prostějovských náměstích registrovali desítky poškozených či zcela
zničených odpadkových košů, letos
tomu nebylo ani v jednom případě,“ pochvaloval si Jan Nagy, ředitel
Městské policie Prostějov. Podle
něj se během silvestrovských oslav
občané snažili dodržovat všechna
vládní protiepidemická opatření
včetně nařízení o nočním zákazu
vycházení. „Nezaznamenali jsme
jediný případ porušení zákona. Sice
nám byly oznámeny tři události, kdy

se skupinky osob podle oznamovatelů vyskytovaly venku před domy
a uspořádaly si menší ohňostroj,
ale jakmile na místo dojely hlídky,
tito lidé se rozutekli do svých domovů. Další dvě oznámení během
silvestrovské noci se týkala rušení
nočního klidu. Na Nový rok okolo
třetí hodiny ranní strážníci řešili rámus v bytě v ulici M. Pujmanové,
ale vše se obešlo bez sankcí a stačila
jen domluva. Ve čtyřech případech
jsme pak na Nový rok ráno zaregistrovali poničené dopravní značky ve
městě,“ vyčetl ze svodky prostějovských strážníků jejich šéf.

Klidné oslavy příchodu roku 2021 si
pochvaluje také první náměstek primátora Prostějova Jiří Pospíšil. „Přiznám
se, že v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a zákazem vycházení jsem
nečekal žádné větší škody na městském
majetku, což se v minulých letech bohužel stávalo v dosti velkém měřítku,
každoročně jsme evidovali statisícové
škody. Zejména na zničených odpadkových koších či kontejnerech. Letošní
naprosto nulové škody mě ale překvapily. Samozřejmě mile. Bylo vidět, že
lidé berou nařízení velice zodpovědně
a chtěl bych jim poděkovat,“ vzkázal Jiří
Pospíšil.
(mik)

Policisté v kraji řešili fyzická napadení,
opilou mladistvou i vyděšené psy
PROSTĚJOV Silvestrovská noc
v Olomouckém kraji z pohledu Policie České republiky proběhla bez
významnějších incidentů. Nejvíce
výjezdů policisté připsali na konto narušování občanského soužití,
porušení zákazů vycházení během
silvestrovských oslav zaznamenali
pouze ve čtyřech případech.
„K nejčastějším výjezdům hlídek Policie ČR došlo kvůli oznámením o narušování občanského soužití, případně
fyzického napadení, a to v celkem šestadvaceti případech. U těchto případů

vždy hrál svoji roli i vypitý alkohol,“ potvrdil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Ve dvanácti případech policisté obdrželi oznámení o rušení nočního
klidu. „Většinou se situace po příjezdu hlídky uklidnila a přestupky byly
řešeny domluvou. V šesti případech
šlo o používání zábavné pyrotechniky, ovšem bez zjištěného protiprávního jednání,“ přidal další informace
o silvestrovských výjezdech strážců
zákona policejní mluvčí.

O tom, že během silvestrovských
oslav byly ulice skutečně vylidněné,
svědčí i následující údaje. „V souvislosti s vládními nařízeními kvůli epidemii covid-19, tedy zejména s porušením zákazu nočního vycházení,
jsme přijali celkem sedm oznámení.
Ve čtyřech případech policisté takové porušení také zadokumentovali.
Při jejich řešení využili všechny tři
možnosti, tedy domluvu, oznámení příslušnému správnímu orgánu
i uložení pokuty na místě,“ uvedl
František Kořínek s tím, že ve čtyřech
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PROSTĚJOV Ačkoliv byl pro většinu lidí
konec roku pro řadu omezení kvůli situaci
s koronavirem jiný než v letech předchozích,
zdravotníci na pohotovosti v prostějovské
nemocnici si žádného velkého rozdílu oproti
minulým rokům nevšimli.
„Na Silvestra zde bylo opravdu rušno. Během večera jedenatřicátého a také v pátek prvního ledna
ošetřili na traumatologicko-chirurgické ambulanci třicet osob s úrazy. Jednalo se o poranění
končetin z pádů, různá další poranění končetin

případech policisté ještě asistovali při
řešení požárů. „Třikrát šlo o požáry
kontejnerů na tříděný odpad, jednou
se ocitl v plamenech živý plot. Přijali
jsme také dvě oznámení o útěku psa
vyplašeného pyrotechnikou. Během
služby jsme zjistili také jednu podnapilou mladistvou osobu. Po dechové
zkoušce s výsledkem 1,4 promile
alkoholu byla ošetřena a předána
matce,“ uzavřel výčet silvestrovských
a novoročních událostí tiskový mluvčí Krajského ředitelství Olomouckého kraje.
(mik)
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PROSTĚJOV Na rozdíl od předchozích let zažili hasiči poměrně
poklidnou noc ze Silvestra na Nový
rok. V Olomouckém kraji vyjížděli
během oslav příchodu roku 2021
pouze k sedmadvaceti zásahům,
z toho jen ve třech případech v Prostějově. K těm „nejtěžším“ patřilo
zřejmě vyproštění čtyř osob z výtahu v ulici Antonína Slavíčka.
„Silvestrovské oslavy nejen v Olomouckém kraji byly výrazně ovlivněny mimořádnou situací, vládními
opatřeními a s tím se ruku v ruce nesla
obava možných nebezpečných situací při manipulaci široké veřejnosti se
zábavní pyrotechnikou v době, kdy je
nařízen zákaz vycházení. Naopak šlo
přepokládat, že právě tato opatření
pro většinu obyvatel budou důvodem
rušení aktivit v podobě ohňostrojů či
podobných aktivit, kdy je předpoklad
nebezpečí neopatrné či nedbalostní
manipulace s otevřeným ohněm,“
konstatoval Zdeněk Hošák, tiskový

mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. „Naše odhady
o menším počtu mimořádností, kdy
je nutné přivolat hasiče, se naštěstí
naplnily. Tedy samozřejmě v tom pozitivním slova smyslu. Výjezdů během
posledního dne roku 2020 a příchodu
roku nového 2021 z pohledu na požáry bylo rapidně méně,“ prozradil.
V celém kraji tak hasiči zaznamenali
nejvíce výjezdů k hořícím kontejnerům na tříděný odpad. V jednom případě se jednalo také o zásah v Rejskově ulici v Prostějově, a to ve čtvrtek 31.
prosince těsně před půl osmou večer.
„Ve stejný den těsně po poledni jsme
v bytě na Vojáčkově náměstí v Prostějově otevírali dveře bytu pro potřeby
Policie ČR. Dvě hodiny po půlnoci na
Nový rok pak hasičská jednotka z Prostějova zasahovala v panelovém domě
v ulici Antonína Slavíčka. V zaseklém
výtahu uvízly čtyři osoby, které bylo
potřeba vyprostit,“ informoval mluvčí
krajských hasičů.
(mik)

galerie miminek na www.vecernikpv.cz

po používání pyrotechniky i řezná poranění. Bohužel většina úrazů byla vážnějšího rázu a mnoho
pacientů muselo být zároveň hospitalizováno,“
informovala Večerník Radka Miloševská, tisková
mluvčí společnosti Agel provozující Nemocnici
Prostějov.
„Pouze jednotky případů se však týkaly úrazů způsobených v opilosti. Rušno bylo také na lékařské
pohotovostní službě prostějovské nemocnice,
kde byl klidnější silvestrovský večer, ale o to více
pacientů dorazilo na Nový rok. Šlo o dalších téměř třicet osob, které nejčastěji vykazovaly bolesti
zad nebo břicha,“ přidala Miloševská.
(mik)

Posílejte svá
miminka

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

3(-6&,+/('$-Ì69e3É1ÌĠ.<
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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Čtyři třetiny pí er na třetí. Nevím proč, ale tento
vzoreček ze školních lavic mi zůstal v paměti natolik
zafixovaný, že bych jej dokázal vysypat i o půlnoci.
Přitom jsem jej v praktickém životě nikdy nepotřeboval. Asi proto, že nebylo nutné spočítat objem
žádné koule.
Jako jakousi kouli se zvyklo zobrazovat i ten zpropadený koronavirus. Ten nám opět začíná dělat pěknou paseku. Není divu, když jsme při prvních náznacích zlepšení podzimního průšvihu dostali od vlády
předčasný vánoční dáreček. Volnost je samozřejmě
hezká věc, nesmí při ní jít ale o kejhák.
To si ale bohužel většina našich spoluobčanů stále
plně neuvědomuje. Dokonce ani ti, kteří testem
prošli s výsledkem pozitivním. Někdo sice jisté
příznaky pociťoval, ale žádnou vědu z prodělané
nemoci nedělal. Jenže čísla zemřelých opravdu nejsou jen pouhou statistikou a každý z nich měl své
blízké, kterým v jejich životech zůstalo pověstné
prázdno.

Z obrácené strany je samozřejmě pochopitelné, že
tlaky z byznysu musely být v adventním období na
vládu obrovské. Na spočítání by nestačil snad ani
druhý Newtonův zákon. Sám se v prostředí gastronomie pohybuji a znám několik lidských příběhů,
v nichž k zoufalství není daleko. Jakmile se restaurace
na začátku prosince otevřely, mnoho hospodských
bralo první zboží prostě na dluh a na rovinu přiznávali, že případné třetí uzavření už prostě „nerozchodí“. Což se nakonec po dvou týdnech opravdu stalo.
Všem je jasné, že donekonečna to dál takto nejde. Virus je prostě prevít, a jakmile povolíte opratě, hned si
začne v populaci opět libovat. Opravdu jediným vysvobozením se zdá být očkování, abychom proti jím
způsobené nemoci byli jednoduše imunní. Jenže ani
tady to tak úplně jednoduché být nemusí. A nemyslím jen to, že viry obvykle mutují a dokáží se okolí
přizpůsobovat, podobně jako třeba ty chřipkové.
Vezměme si takové naoktrojování vakcín, které se
mohou v České republice aplikovat. Zde bohužel

opět rozhoduje výhradně politické hledisko, nikoli
odborné posouzení, které by v tak závažných věcech,
jako je lidské zdraví, mělo být prvořadé. A tak budou
lidé u nás dostávat vakcíny vyvinuté na sice moderních a perspektivních, avšak naprosto neprověřených technologiích, místo těch léty prověřených, na
jejichž bázi funguje třeba už několik týdnů používaný Sputnik V. Ten má v Evropské unii jakousi šanci
pouze v Maďarsku, jinde se k němu nejspíš legální
cestou občané nedostanou.
A tady se oklikou vracíme k oněm úvodním výpočtům. Na to, naslouchat především odborníkům
a nepodléhat nejrůznějším tlakům z byznysu, sociálních sítí či Bruselu, musíte jako odpovědný politik mít především ony pověstné koule. Jak se ukázalo v září před volbami i v prosinci před Vánocemi,
současný premiér to asi uměl v podnikatelském
prostředí, ale v politice je prostě nemá. Holt Babiš
není třeba takový Orbán. A doplácíme na to svým
způsobem úplně všichni.

1d641%*7<#21/'076¦q*+5614++
Vánoční dárky v určitém věku už člověk bere tak nějak s rezervou, ale vždy, alespoň tedy
mne potěší nějaká pěkná kniha, v lepším případě knih více. O posledních Vánocích se mi
dostala do rukou kniha autora Jiřího Pernese pod názvem Moravští zemští prezidenti. Ano,
je to literatura odborně historická, ale přiznejme si, že na dějiny moravského regionu se
tak nějak pozapomíná, proto neškodí si něco z bohaté historie Moravy připomenout.

20122810003
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ejdříve ovšem pár slov o autorovi. Jiří Pernes (* 4. července
1948 Svitavy) je moravský historik,
politik moravské národnosti, v roce
2010 (od dubna do května) působil
jako ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů. Vystudoval v letech
1966 až 1972 český jazyk a dějepis
na Filozofické fakultě Univerzity
Jana Evangelisty Purkyně (dnešní Masarykova univerzita) v Brně
a v letech 1978 až 1980 na téže škole
postgraduální studium muzeologie.
V roce 1996 získal vědecký titul Dr.
(ekvivalent Ph.D.), v roce 2008 se
habilitoval s prací Krize komunistického režimu v Československu
v padesátých letech 20. století na
Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě a stal
se docentem pro obor Historie se
zaměřením na české a československé dějiny. Od roku 1977 pracoval
v několika muzeích (mj. v muzeu
ve Slavkově u Brna, kde byl i ředitelem), v letech 1990–1992 byl ředitelem Moravského zemského muzea
v Brně. Od roku 1994 je zaměstnán
v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR
a mezi lety 2003 až 2017 byl vedoucím jeho brněnské pobočky. Je též

externím vyučujícím na Masarykově univerzitě, působí mimo jiné i na
Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem. Mezi lety 2008
až 2010 zastával post předsedy
Vědecké rady Ústavu pro studium
totalitních režimů.
únoru 2010 byl Jiří Pernes
zvolen na místo ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů,
kde od 1. dubna téhož roku nahradil
Pavla Žáčka. Jako historik se odborně zaměřuje zejména na moravské,
české, československé a středoevropské moderní a soudobé dějiny.
Mezi předměty jeho zájmu patří
zejména dějiny pozdního období
existence habsburské monarchie
a Rakousko-Uherska, dějiny osobností z řad Habsburků a z oblasti
soudobých dějin pak zejména dějiny
Československa 50. a 60. let a dějiny jeho politických elit. Zabýval se
také dějinami čs. exilu po roce 1948.
Známým se stal také jako host,
odborný poradce a spolutvůrce
dokumentárních pořadů a jako
autor velkého množství přehledových a popularizačních prací. Pro
jeho odborná díla je typický akcent
na politické dějiny s přesahy k ději-
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nám společnosti, dále pak velký důraz na čtivost textu a na představení
široké palety faktografických detailů
a dobových souvislostí.
niha Moravští zemští prezidenti představuje na 90
stranách vývoj moravské zemské
samosprávy a životní osudy jejích
představitelů v první polovině dvacátého století – moravských (resp.
moravskoslezských)
zemských
prezidentů a předsedů Zemského
národního výboru pro Zemi moravskoslezskou. V knize se setkáme
s celkem šesti jmény moravských
představitelů, a to s Janem Černým,
Jaroslavem Janem Cahou, Jaroslavem Mezníkem, Františkem Loubalem, Františkem Píškem a Karlem Svitavským. Jedná se o období
od první republiky až po komunistické Československo, dodejme, že
předtím stáli v čele Moravy místodržící, což ovšem byli povětšinou
cizinci jmenovaní císařem. Celá historie prezidentů končí rokem 1949,
kdy začal platit zákon o krajském
zřízení, a funkce prezidenta přestala
existovat.
a závěr ukázka z knihy:
„Zemská samospráva sehrála
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v životě Moravy, ve vědomí a smýšlení jejích obyvatel důležitou roli.
Často hájila zemské zájmy proti neustále sílícímu centralizmu vídeňských vlád a po roce 1905 měla šanci
stát se obhájcem národních práv
česky hovořících Moravanů proti
germanizačním tendencím. Společně s existencí státních politických
úřadů, organizovaných na zemském
principu, vytvářela v myslích obyvatel země povědomí o Moravě jako jejich ‚užší vlasti‘, jako o autonomním
správním celku s dlouhou tradicí
a historií.“

Především je nutno zdůraznit, že svoje povolání si podnikatelé zvolili dobrovolně a že
jim stát prostřednictvím různých programů
pomáhá mimo jiné například poskytováním
pomoci za nájmy. Lidé živící se mzdou, těch
se žádné pomoci netýkají. Zdá se ale, že naši
politici se chytli moderního trendu zabývat se
jen a jen podnikateli. Je to také stálý námět pro
pravicové strany. Vzpomeňme zavádění EET,
jak demagog Petr Fiala tvrdil, že pro všechny
podnikatele to bude jen likvidační. Pomineme-li důvod, proč byl tento systém zaváděn,
většinou podnikatelé zrušili firmu a založili
novou, takže nezkrachovali. Pokud by mimochodem zkrachovali, okamžitě se vynoří jiní
zájemci o tento způsob obživy. Vynechme
klišé, jak podnikatel pracuje od nevidím do
nevidím, neboť tam chybí za jaký peníz.
Je možné se podívat na internet, jak se podni-

Mají se podnikatelé špatnì?
katelé brání! Například: Mám propustit ženu,
která je u mne zaměstnaná 21 let? Nechť se podívá na 6 000 propuštěných v bývalém Oděvním podniku v Prostějově! Nebo: Ať předseda asociace samostatných odborů Dufek jde
pracovat manuálně za 10 000 korun. Nebo
předseda podnikatelských odborů Bábek:
Živnostníci se dostali do neřešitelných problémů. Je vidět, jak těmto podnikatelům zapáchá
zaměstnanecký poměr či rekvalifikace. Přitom
za uplynulá léta jistě nevydělávali částku jako
zaměstnanci. Koronavirus v začátcích byl
mimo jiné dovezen z Itálie. Není známo, zda
tam lyžovalo více podnikatelů, či těch odkázaných na mzdu, a kdo vlastně vyzýval vládu ke
zrušení omezení cestování.
Samozřejmě některá povolání se ocitla až v katastrofální situaci. Herci, cestovní kanceláře,
restaurace – nikdo jim nemůže jejich situaci

závidět. A tak někteří z pohostinství řeší, zda
jít do předem prohraného boje ignorováním
omezení zavírací doby, či jít jako někteří zaměstnanci na pracovní úřad. Ale podnikání
jako způsob obživy má kromě luxusních dovolených také svá úskalí. A jak se zdá, s tím
se podnikatelé nehodlají srovnat. Exekuce
mnohých to dokládají. Jakmile n evydělávají,
má společnost okamžitě pomoci. Ale jsou také
lidé z nízkopříjmových skupin, jež musí mít
dovolenou za každou cenu. To zase dokládají
půjčky na dovolenou. Osobně jsem na dovolené nikdy nebyl a ušetřil dost peněz. Možná
se situace podnikatelů netýká Prostějovska,
neboť tato oblast má, jak se v novinách uvádí, nejlepší podmínky pro podnikání, a nám
zaměstnancům nezbývá než si přát, aby náš
zaměstnavatel na platech šetřil jako poslední.
Ladislav Štrajt, Prostějov
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Správní orgán bude v následujících dnech řešit případy dvou
řidičů, kteří měli pozitivní orientační testy na návykové látky. Prvního zastavila policejní hlídka pár
minut po deváté hodině v úterý
29. prosince v Mořicích u čerpací
stanice, když řídil osobní vozidlo
značky Fiat. Test na alkohol byl
negativní, ale opačný výsledek
měl test na návykové látky, který
byl pozitivní na kanabisové látky.
Policistům sedmadvacetiletý muž
sdělil, že předchozí den látku užil.
O dvacet minut později policisté
zastavili stejně starého řidiče vozidla Škoda Felicia v Dobrochově,
kterému vyšel pozitivní orientační test na stejné návykové látky
jako předchozímu řidiči. Také
on přiznal barvu, že předchozího
dne marihuanu kouřil. S odběrem
biologického materiálu souhlasil
a policisté ho převezli na vyšetření
do nemocnice. Oběma policisté
zadrželi řidičský průkaz a v jízdě
dál pokračovat nemohli.

Jeli na marihuanu

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

aneb jsme s vámi u toho...
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nou medaili od lutínských turistů.
Ovšem zrušit dlouhou a nesmírně
oblíbenou tradici není jen tak. Lidé
tedy na Kosíř houfně zamířili i letos. Přestože i rozhledna zůstávala
zavřená, mnozí si tu alespoň opékali špekáčky či si přáli vše nejlepšího do nového roku.
Byli mezi nimi i ti, kteří na hanácký Mont Blanc normálně nechodí.
„Lidé se chtějí hýbat. Nikoho nebaví
sedět doma na zadku a pozorovat se,
jestli už taky nedostal covid!“ shrnula dvaasedmdesátiletá paní Helena
z Prostějova, která letos na Kosíř
vyrazila vůbec poprvé. „Každoročně
jsme chodili na Sněžku, ovšem pro
tento rok jsme udělali změnu a řekli
si, že zůstaneme doma. Tedy skoro
doma,“ smála se vitální seniorka, jenž
+NGVQUD[NQPC0QXÚTQMPCXTEJQNW-QUÊąGR÷MP÷åKXQ
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snad ještě více se jich tam sešlo už na
Silvestra. Bylo to i díky počasí, neboť
poslední den v roce na Kosíři krásně
svítilo slunce, zatímco okolí se topilo v mlze. Na Nový rok už byla mlha
všude,“ srovnal Grézl.
Lutínský oddíl stojí i za organizací
květnové Mánesovy stezky. Jedná se
o pochod na 15 a 25 kilometrů, běh
na 23 km a vyjížďku na kolech měřící
50 km. Start je plánovaný na stadionu
v Lutíně. „Uvidíme, co bude. V tuto
chvíli nemá cenu cokoliv předpovídat, pokud to situace umožní, tak
Mánesovu stezku uspořádáme. Pokud ne, tak nezbývá než doufat, že se
na Kosíři sejdeme alespoň na začátku
příštího roku,“ uzavřel.
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Kromě gratulace, dárkového koše s regionálními produkty a dalších drobných dárečků pro šťastnou rodičku
poslal hejtman prvnímu letošnímu
novorozenci také hrací podložku
s dětskou hrazdičkou.
Natálka, jejíž maminka přijela do olomoucké porodnice z Hranicka, vážila
po porodu tři kila osmdesát a měřila
padesát jeden centimetr.
Krátce po sedmé hodině pak přišel
na svět Leoš v jesenické nemocnici
a na porodním sále v nemocnici Přerov se první letošní dětský pláč ozval
o půl osmé ráno z úst malého Ondřeje. V nemocnici ve Šternberku se jako
první narodila na Nový rok odpoledne Julie.
(red)
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na túru vyrazila z Čech pod Kosířem
i se svými vnoučaty.
ZHQVQ/CTVKP<CQTCN
Naopak někteří na vrcholu Kosíře
tentokrát chyběli. „Letos jsem zůstal
doma, šel jsem se projít pouze v okolí Lutína,“ prozradil Vladimír Grézl
z turistického oddílu TJ Sigma Lutín,
který Novoroční výšlap každoročně
pořádal společně s hasiči a myslivci
ze Slatinek.
Právě on vedl statistiku počtu účastníků, která v posledních letech a při
dobrém počasí závratně rostla. Přes/NJCRTQX¾\GNCRQWVPÊM[RQEGNQWFQDWCå
<FQNCVXTEJQN-QUÊąGN\GDG\RTQDNÆOčKXMQé¾TMW
MTQ\JNGFP÷
tože oficiální čísla letos poskytnout
nemohl, o dění na vrcholu Kosíře
však i díky přátelům neztrácel přehled. „Vím, že lidí i tentokrát dorazilo
STÍNAVA Zřejmě po podzimní orbě poměrně dost. Ale co jsem slyšel, tak
zůstalo na poli u Stínavy něco, co
tam rozhodně nemohlo ležet jen
tak. Patnáctiletého chlapce vyděsil dělostřelecký granát ze druhé
světové války. Policisté z Plumlova OLOMOUC Prostřednictvím primuseli zavolat pyrotechnika, který máře novorozeneckého oddělení
Fakultní nemocnice v Olomouci
munici odvezl k likvidaci.
Nález vojenské munice na poli u obce Stí- Lumíra Kantora blahopřál v sobotu
nava ohlásil patnáctiletý mladík na linku dopoledne hejtman Josef Suchá158 v neděli 27. prosince po čtrnácté hodi- nek rodičům dítěte, které se v Oloně. „Na místo vyslaní policisté z obvodní- mouckém kraji narodilo v roce
ho oddělení Plumlov potvrdili, že se jedná 2021 jako první. Holčička Natálie
o munici, místo nálezu zajistili a přivolali přišla na svět dvanáct minut po silpolicejního pyrotechnika. Ten nález kvali- vestrovské půlnoci.
fikoval jako zřejmě nefunkční kus dělostře- „Kvůli opatřením v souvislosti s panlecké munice ráže 75 milimetrů a převzal demií koronaviru jsem nemohl stisksi ho k odborné likvidaci,“ popsal událost nout ruku přímo mamince malé NaFrantišek Kořínek, tiskový mluvčí Krajské- tálky. Doufám, že se děvčátko stane
ho ředitelství policie Olomouckého kraje. spokojenou obyvatelkou Olomouc„Vzhledem k odlehlosti místa nedošlo kého kraje. Do života přeji jí i celé její
8QNP÷NGåÊEÊF÷NQUVąGNGEMÚITCP¾VPCRQNKW5VÊPCX[X[ k ohrožení osob ani majetku a nebyla nut- rodině především zdraví,“ řekl hejtF÷UKNRCVP¾EVKNGVÆJQEJNCREG
(QVQ2QNKEKGè4
ná evakuace,“ dodal.
(mik) man Josef Suchánek.

voroční výšlap se zde konal před 34
lety, rekordní účast akce zaznamenala
před rokem, kdy organizátoři z turistického oddílu TJ Sigma Lutín rozdali všech připravených 4 500 medailí.
Letos byla tato tradice porušena.
Pořadatelé již dopředu avizovali, že
na Kosíři letos příchozí nenajdou to,
na co byli celé roky zvyklí, tedy teplý
guláš od hasičů ze Slatinek a barev-

VELKÝ KOSÍŘ Kdo málo chodí, sám sobě škodí! To si nepochybně řekli lidé, kteří i v době koronavirové dodrželi tradici a na Nový
rok si vyšlápli na nejvyšší hanácký kopec. Kosíř i tentokrát zaplnili
turisté ze širokého okolí, a to navzdory tomu, že si zde nemohli dát guláš ani si z jeho vrcholu neodnášeli památeční medaili.
Přestože celkově byl počet poutníků přece jen nižší, než bývalo
zvykem, na Kosíři bylo celkem rušno. Navíc přišli i ti, kteří sem
normálně nechodí. Večerník je ale tradičním účastníkem tohoto
výšlapu a ani v první den roku 2021 tomu nebylo jinak.

Ještě větší návštěvnost na hanáckém
Mont Blancu zaznamenali už na Silvestra
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Ve středu 30. prosince policisté
přistihli dva řidiče za volantem
v Němčicích nad Hanou, kteří měli
pozitivní testy na drogy. Nejprve
dopoledne zastavili řidiče osobního vozidla v ulici Novosady. Třicetiletý cizinec se při kontrole podrobil testu na přítomnost jiných
návykových látek s pozitivním výsledkem na amfetaminy a metamfetaminy. Následně po jednadvacáté hodině policejní hlídka zastavila
vozidlo Škoda Octavia v Legionářské ulici. Za volantem seděl devatenáctiletý mladík, který se při kontrole podrobil také testu na drogy.
Podle něj mladý šofér užil před
jízdu pervitin. Oba řidiči jsou podezřelí z přestupku proti bezpečnosti silničního provozu. Za jízdu
pod vlivem jiné návykové látky jim
hrozí pokuta od 2 500 do 20 000
korun a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku. Na základě
rozboru hodnot návykových látek
v těle může dojít ke změně právní
kvalifikace na přečin ohrožení pod
vlivem návykové látky.

…a tito zase na pervitin!
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zařízení. Pravidelně se tu konaly menší koncerty či
jiné kulturní akce. „Výše způsobené škody přesahuje jeden milion korun,“ prozradil mluvčí krajských
hasičů.
Zapátrali jsme po příčinách tohoto neštěstí. „Pokud
se ptáte na pyrotechniku, tak ta za tím zřejmě nestála. S největší pravděpodobností požár vznikl tak, že
pergolu někdo zapálil, ačkoliv tedy přímo nechtěl.

(QVQ*<51NQOQWEMÆJQMTCLG

Prostě si tam hrál někdo, kdo neměl. Od menšího
plamínku pak asi chytily lavice a stoly a od nich
pak všechno ostatní,“ prozradil Večerníku Michal
Kryl, který na obecním úřadu pracuje jako referent.
„Měly to být místní děti,“ potvrdil tuto verzi i zdejší
starosta Ondřej Mikmek s tím, že přesné příčiny požáru v tuto chvíli oficiálně známy nejsou.
Celou událost stále vyšetřují hasiči i policisté.

PROSTĚJOV Větší, modernější a s větší kapacitou.
Takový by v dohledné době
měl být Domov u rybníka ve
Víceměřicích. Pobytové zařízení, které se specializuje
na práci s lidmi s mentálním
znevýhodněním, ale je rovněž domovem pro seniory, by
se mělo značně rozrůst, a to
i za přispění Olomouckého
kraje. Jeho vedení na svém posledním zasedání podpořilo
přístavbu nového pavilonu za
desítky milionů korun. A tím
i zvýšení kapacity domova.
„Jsme samozřejmě rádi, že se
tak stalo po dlouhé a ne úplně
(QVQ#TEJKX8GéGTPÊM
jednoduché cestě. Přínos vidím 5QEK¾NPÊ\CąÊ\GPÊ&QOQXWT[DPÊMCFQUVCPGPQXÚRCXKNQP
v zabezpečení péče v momentální situaci, kdy je velký přetlak žádostí a služeb. Navíc je zde velká poptávka Ředitel zařízení pak prozradil, co vše
oproti kapacitě domova,“ potvrdil po uvedené službě,“ vysvětlil úmysl jít by měl vznik nového pavilonu přinést.
plány Felipe Sánchez López, ředitel do velkého projektu starosta Vícemě- Podle jeho slov půjde o nejednu výzařízení.
řic Eduard Novotný. Právě obec by se hodu pro obec i okolí. „Podaří se nám
Večerník dále zjišťoval, k čemu konkrét- měla na stavbě v nemalé míře podílet. díky tomu zabezpečit sociální službu
ně bude nová část areálu sloužit? „Služ- Dotacemi by podle starosty měly při- pro celou oblast. A kromě toho vznikbě ‚zvláštní režim‘. Rozhodli jsme se pro spět kraj a také stát. „Oficiální rozpočet nou s novým pavilonem i nová prapřístavbu i z důvodu, že veškeré prosto- ještě nemáme, ale částka je odhadova- covní místa. Hrubým odhadem půjde
ry jsou staršího data a chceme splňovat ná na zhruba 54 milionů korun,“ dodal o dvacet nových míst,“ nechal se slyšet
soudobé požadavky na kvalitu zařízení starosta Vícemeřic.
Felipe Sánchez López.
(sob)

,=üÁDIQ@NOD>@!JHJQPMT=IÁF<
UÁNFµIJQÑK<QDGJI

Hasiči se o požáru areálu dozvěděli
v pondělí 28. prosince před 19. hodinou. Ve Slatinicích hořelo několik
dřevostaveb i s větší pergolou. Když
jednotky dorazily na místo, bylo vše
již v plamenech. „Na místě velmi
rychle zamezily výraznějšímu rozhoření a šíření ohně do okolí,“ popsal
Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí HZS
Olomouckého kraje. Navzdory tomu
plameny celý areál značně poškodily.
„Vyhořelé konstrukce bylo nutné odkrýt nebo rozebrat,“ přidal Hošák.
U požáru zasahovaly celkem čtyři jednotky. Kromě
profesionálů z Prostějova i dobrovolní hasiči ze Slatinic, Třebčína a Náměště na Hané.
Komplex dřevěných staveb stojících poblíž lázeňského areálu byl vybudován před osmi lety. Kromě
infocentra a občerstvení zde stál také sklad a sociální

Martin ZAORAL

*CUKéKMRQå¾TWFQTC\KNKXGEJXÊNKMF[WåD[NEGNÚCTG¾NXRNCOGPGEJ
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SLATINICE Ti asi dostanou pořádného zaracha! Škodu přes jeden milion korun způsobil požár, k němuž
došlo v pondělí 28. prosince v bezprostřední blízkosti lázní Slatinice.
Jak se Večerníku podařilo zjistit,
za požárem dřevěného areálu, kde
se pravidelně konaly kulturní akce,
pravděpodobně stály místní děti.
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Plumlov (mls) – Na pískovém hřišti
u kostela v Plumlově to v minulosti
žilo. Pravidelně se tu hrával nohejbal
či volejbal, občas i pinkal tenis. Již
řadu let je však plácek nacházející se
na krásném místě opuštěný a jeho
stav neutěšený. I na tento fakt upozornil vedení města jeden z místních
obyvatel. „Pro míčové sporty nyní
slouží nedaleké hřiště s umělým povrchem, které se nachází za školkou.
Případná oprava hřiště u kostela
může být námětem pro zpracování
projektu,“ zareagovala plumlovská
starostka Gabriela Jančíková.

Co bude s høištìm u kostela?

Ohrozim (mls) – Staré a zejména
suché třešně lemující silnici vedoucí z Mostkovic do Ohrozimi by
měly zmizet. Populární alej, kam
v minulosti řidiči často mířili za
samosběrem ovoce, bude vykácena.
Silničáři aktuálně žádají o povolení
k vykácení. Staré stromy by měly
v budoucnu nahradit nové. Věc
může komplikovat fakt, že mnohé
ze stromů rostou na parcelách soukromých osob. Ohrozimská třešňová
alej byla v minulosti sdružením
Arnika
vyhlášena
nejdelším
stromořadím v republice, mnoho
stromů na ní však již poschlo a bylo
vykáceno.

Padne zbytek tøešòové aleje

Vranovice-Kelčice (mls) - Obec
Vranovice-Kelčice zaštiťuje plánovaný projekt výstavby cyklostezky,
která by měla propojit hned čtyři
obce, a to Dobrochov, VranoviceKelčice, Vřesovice a Výšovice.
Stezka povede vesměs podél jiných
dopravních tras či vodních toků,
jako jsou například Dobrochovský
potok, Kelčický potok a Vřesůvka.
Stavba je rozdělena na čtyři části.
První z nich povede Dobrochovem
a bude dlouhá 587 metrů, druhá
z Dobrochova do Kelčic o délce 1,6
km, třetí z Kelčic do Výšovic. U ní
se počítá s délkou 2,7 km. Na ni by
měla navázat čtvrtá část spojující
Výšovice a Vřesovice o délce 1,3 km.
Projekt aktuálně žádá o stavební povolení.

Cyklostezka propojí ètyøi obce

Ohrozim (mls) - Může se začít!
V pondělí 11. ledna začnou v Ohrozimi budovat kanalizaci. Realizace
klíčového projektu přijde na zhruba
74 milionů korun, obec v této souvislosti získala dotaci ve výši 47,6
milionu. Zbytek bude muset doplatit z vlastního rozpočtu. Stavba
bude zahájena přípravnou fází.
Vlastní stavební práce začnou na objektu čističky odpadních vod a pak
přijde na řadu výstavba páteřní stoky
od čističky do středu obce. Hotovo
by mělo být v létě 2022.

Vrhnou se na kanalizaci

NOVÉ NOVINY
RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
ZA STAROU CENU

4. ledna 2021
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Nepříjemné pondělní ráno zažila
žena středního věku z Prostějovska, která policistům na linku 158
PŮVODNÍ
sdělila podezření, že neznámý pareportáž
chatel vnikl do její garáže a ukradl
tam spoustu zahradního nářadí. pro Večerník
Hlídka na místě od poškozené zjistila, že ji zloděj připravil o pojízdMartin ZAORAL
nou sekačku, křovinořez, ponorné
čerpadlo, vrtačku a bedny s růz- Kosíř odnepaměti přitahoval pozorným nářadím a věcmi, které měly nost lidí, kteří na něj mířili ze širohodnotu 12 800 korun. Událost kého okolí. První organizovaný Nopolicisté šetří pro trestný čin krádeže s až osmiletou trestní sazbou. saa

Zlodějem bude kutil...

Uplynulý čtvrtek 31. prosince po
jednadvacáté hodině kontrolovali
plumlovští policisté v Mostkovicích sedmatřicetiletého řidiče
osobního automobilu Honda.
Provedená dechová zkouška prokázala, že muž ještě nezačal slavit
konec roku, ale zkouška na ovlivnění jinými návykovými látkami
pro řidiče již tak dobře nedopadla. Použitý tester ukázal přítomnost látky amphetamin/metamphetamin, proti čemuž muž
nevznesl námitek a naopak přiznal užití pervitinu během předchozího dne. Další jízdu policisté
muži zakázali a věc dále šetří pro
podezření z přestupku podle zákona o silničním provozu. Za ten
mu v případě prokázání viny hrozí pokuta 2 500 až 20 000 korun.

Na Silvestra s pervitinem
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rozhovor Večerníku

Vedoucí poradny pro rodinu Monika Stejskalová apeluje, aby lidi nemysleli jen na sebe
PROSTĚJOV Vánoce a příchod
nového roku, to jsou často dva
důležité milníky. Pro někoho se
jedná o krásné okamžiky s rodinou či s přáteli, dobu setkávání
nebo také meditování a duchovní
síly. Pro jiné nastává období, kdy
zvýšený stres vede k prohloubení a vyhrocení konfliktů. Mnoho
z nich pak končí v poradně pro
rodinu určené manželům, partnerům i celým rodinám, kterou
v Prostějově najdete již od roku
1975 na Bezručově náměstí, kde
poskytuje i služby pro oběti domácího násilí nebo například
pro pěstouny. „Spousta lidí ani
nevěděla, že tu něco takového je.
Že existuje místo, kam mohou
jít, kde budou mít zastání,“ říká
vedoucí poradny Monika Stejskalová (na snímku), která si brzy připomene již celé čtvrtstoletí svého
zdejšího působení. Za tuto dobu
zažila mnohé, příběhy se šťastným
koncem i ty, které ukazují, jak bezohlední k sobě mohou lidé být...

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yy Co vás osobně přimělo k práci
v sociální oblasti?
„To je jednoduché, mám ráda lidi
a za všech okolností se na nich snažím najít něco pozitivního. Takže
jsem se rozhodla, že se budu snažit
je také naučit objevit v sobě to dobré
a na tom pak stavět, aby byli v životě
spokojenější.“
yy Jak byste představila služby,
které poradna poskytuje?
„Poradna pro rodinu spadá pod velkou organizaci Středisko sociální
prevence Olomouc. Přímo v prostějovské pobočce máme klasické rodinné, manželské a partnerské poradenství, pomáháme řešit rozvodové,
ale i osobní problémy, které souvisejí
se vztahy. To znamená, že poskytujeme odborné sociální poradenství rodinám, jednotlivcům a párům. Druhou sociální službou je intervenční
centrum pro oběti domácího násilí.
Další naší činností je doprovázení
pěstounských rodin, což je podpora
pro pěstouny po přijetí dítěte do rodiny. Pomáháme třeba se zvládáním
výchovných obtíží těchto dětí, ale
také se vzděláváním a vyhledáváním
informací o tématech, která zrovna
rodiny řeší. Pracujeme také v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, kde
spolupracujeme se soudem nebo
OSPODem, lidově řečeno sociálkou. Ze soudu nám například posílají rodiče, kteří se nemohou domluvit
na výchově dětí po rozvodu. Někdy
je to hodně komplikované, mezi rodiči jsou velké hádky kolem svěření
dětí do péče. Rodiče pak docházejí
na nařízenou terapii a my se s nimi
pokoušíme vytvořit dohody ohledně dětí nebo zlepšit komunikaci.
Někdy je to velmi těžké. V současné
době mi připadá, že každý myslí sám
na sebe, na to, co chce on sám. A zájmy nejen dalších dospělých, ale také
dětí jdou stranou...“
yy Lidé nejsou v jejich zájmu se
ochotni dohodnout nebo dělat
kompromisy?
„Často jsou v konfliktu tak moc zabředlí, že přestávají na děti myslet.
Slýcháme věty typu: ‚Já chci to, já
chci tohle. Já si myslím, že to bude
spravedlivé, když se to udělá takto‘.
Každý má jiný názor. Já jsem v poradně už třiadvacet let. Z mého pohledu se to hodně posunulo v tom,
že se lidé naučili prosazovat sami
sebe. To je na jednu stranu dobře, ale
pokud jsou v rozvádějící se rodině

děti, tak by bylo lepší, kdyby se pozornost znesvářených stran zaměřila
právě na ně. Rodiče by měli myslet
na to, co by potřebovaly, co by pro
ně bylo dobré. I přesto, že by kvůli
tomu někdo z nich musel ustoupit
ze svých představ i očekávání, prostě
z toho, jak by to chtěl, co si myslí, že
je spravedlivé. Protože ne každé dítě
například zvládne střídavou péči.
A není to o tom, že si na internetu
rodič přečte, že ‚od tří let mohou být
děti ve střídavé péči‘. Některé prostě
střídavou péči nezvládají ani ve vyšším věku a je potřeba, aby si to rodiče
byli schopni v rozvodovém konfliktu
uvědomit. Na druhé straně v dnešní
době také přibývá rodičů, kteří přicházejí před rozvodem a ptají se, co
by pro jejich děti bylo nejlepší a jak
o rozvodu s dětmi hovořit. A z toho
máme vždycky velkou radost.“
yy Říkáte tedy, že některé děti
jsou oběťmi svých vlastních rodičů a jejich sporů…
„Bohužel. A mám pocit, že je to čím
dál tím vyhrocenější. Doba je prostě
taková, že se všichni snažíme prosazovat sami sebe! To dříve nebylo...
Ale v rámci rozvodových sporů je to
ke škodě dětí. Takže my se při nařízených terapiích snažíme upřít pozornost rodičů zpět na děti, na to, co
by potřebovaly, a na to, aby se rodiče
domluvili. Jsme tady potom spíše
v roli mediátora ‚ani za jednoho, ani
za druhého‘, ale za děti. To je další
činnost, kterou se zabýváme. V rámci sociálně-právní ochrany dětí
také posuzujeme budoucí pěstouny v rámci rodiny. Jsou to případy,
kdy se rodiče o děti nemůžou nebo
nedokážou postarat a je potřeba, aby
se o děti postaral někdo z širší rodiny.
Děti pak jdou do pěstounské péče
k babičce, tetě a podobně. V těchto
případech děláme posuzování žadatelů o pěstounskou péči.“
yy Poradna se zabývá taky případy domácího násilí. Jak častý je
tento trend v Prostějově?
„V případě vykázání násilníka ze společné domácnosti kolegyně nabízí
pomoc osobám ohroženým domácím násilím. V intervenčním centru
pro domácí násilí máme také psychologa a právníka, který se na problematiku specializuje. V těchto rodinách
jsou někdy i děti, takže pomoc těmto
rodinám je velmi důležitá. Intervenční centrum pomáhá také lidem, kteří
ještě nejsou připraveni své problémy
řešit, ale potřebují si o nich promluvit
a získat informace. A pak jsou také
lidé, kteří se přijdou na tuto službu jen
zeptat, protože chtějí pomoci svým
blízkým, kteří žijí s násilníkem.“
yy Je asi dost tenká linie mezi tím,
kdy jsou to běžné problémy ve
vztahu a kdy se schyluje k průšvihu, nemám pravdu? A teď nemyslím jen domácí násilí…
„Není to o tom, že se lidé prostě jednou pohádají. Nebo se nějak pobijí,
vletí na sebe. (povzdechne si) Domácí násilí probíhá v rodině dlouhodobě a často se stupňuje. Dalším
znakem je, že jeden ze členů domácnosti je násilník a druhý je ohrožený
násilím. Jejich role se nemění. Jedná
se o složitou problematiku a bylo by
to na další článek.“ (úsměv)
yy Obrací se na vás někdy lidé
opakovaně? Ti samí, kteří už si
přišli pro radu a pro pomoc?
„Ano, často. Stává se, že do poradny
přijdou lidé, kteří tu byli třeba před
dvaceti lety, ale někteří klienti chodí v kratších intervalech. Někdy řeší
stejné potíže, jindy pak úplně jiný
problém ve vztahu nebo s dětmi.
Tím, jak se děti vyvíjejí a rostou, tak
přicházejí nové problémy ve výchově. Jiné problémy jsou s dětmi ve
školce a jiné v pubertě. Takže ano,
lidi přicházejí opakovaně, někdy se
stejným problémem, jindy s jiným.“

yy Je těžké si od klientů, které
znáte delší dobu a chodí často, držet odstup?
„Na profesionalitu musíte dbát už
od začátku. Je jasné, že pokud rodinu znáte už delší dobu, tak k jejím
členům máme vztah, oni zase mají
vztah k nám. V psychologii se tomu
říká terapeutický vztah, který je potřeba, abychom mohli spolupracovat
a klientům pomoci. Na začátku každé spolupráce si musíte vybudovat
důvěru. Je pravda, že pokud lidé přijdou podruhé či potřetí, tak je to pak
snazší, terapeutický vztah a důvěra
jsou rychleji vybudované. Máme už
na co navazovat a je to daleko jednodušší, když mají klienti zkušenost, že
jsme jim dokázali pomoci již dříve.“
yy Důvěra je také základ v tom,
aby lidé řekli maximum…
„Ano, ale aby také věřili v to, že co
jim poradíme, to může fungovat.
Někdy je potřeba, aby si člověk uvědomil, kde v životě nebo v komunikaci dělá chyby. Je jasné, že všichni
těžko přijímáme, že i my v něčem
děláme chyby.“
yy Jasně a nemáme rádi kritiku...
„Právě. Takže někdy je důležité, aby
klienti přijali, že některé věci dělají
špatně a že by je mohli dělat lépe, i to
že jsou i jiné cesty a jiné možnosti.
Když přijdou opakovaně, tak už je
jednodušší pro ně přijmout, že se
něco dá dělat jinak.“
yy Stává se vám ale, že jim řeknete: „Moc se omlouváme, ale v tomhle vám nemůžeme pomoct?“
„Ano, třeba proto, že problém vůbec nespadá do naší služby. Pak je
posíláme ke klinickému či dětskému psychologovi, do pedagogicko-psychologické poradny nebo třeba
na psychiatrii, pokud jsou problémy
vážné. Může to být i z důvodu, že lidé
jsou už v takovém konfliktu, že v jejich aktuální situaci nejsou problémy
schopni řešit. Někdy po schůzkách
zjistíme, že krize je tak hluboká, že se
změnila ve válku. Klienti už nejsou
schopni odhlédnout od věcí, které
řeší u soudu, podávají na sebe trestní oznámení, různé návrhy na soud.
Někdy jsou tak zaměřeni na boj mezi
sebou, že už nevnímají nic jiného.
I když se jim snažíme pomoci, mám
pocit, že nás už nevnímají a neslyší...“
yy Když řešíte vážnější partnerské konflikty, můžete zacházet
až k radám typu „odejděte od něj
nebo od ní“?
„Víte, sice jsme poradna, ale my úplně lidem neradíme. Spíše se snažíme
je vést k tomu, aby si sami přišli na to,
co je pro ně nejlepší. Jsme tedy spíše
průvodci než poradci. Ukazujeme
lidem, jaká jsou řešení v konkrétní situaci klientů, jaké jsou možné cesty.
Tu cestu si stejně musí každý vybrat
sám, protože nikdo z nás nežije jejich
život. Oni si tak sami musí přijít na
to, co bude v jejich situaci nejlepší. Je
ale pravda, že někteří lidé mají pocit,
že se je budeme v poradně pro rodinu snažit za každou cenu dávat dohromady. To určitě ne. Jsou situace,
kdy je vše tak vyhrocené, že rozchod
nebo rozvod jsou nevyhnutelné, což
je někdy lepší i pro děti. Tedy pokud
se vztah rozpadne v době, kdy jsou
rodiče ještě schopni se domlouvat
ohledně dětí a komunikovat spolu,
než když se konflikty vyhrotí.“
yy Jak často se s těmito vyhrocenými situacemi setkáváte?
A vzpomenete si na nějakou konkrétní, co vám utkvěla v paměti?
„Napadá mě třeba případ, kdy na
základě soudního rozhodnutí dostala děti do své péče matka. Byla tam
už vážná krize. V rámci boje úplně
zamezovala tomu, aby mohl děti
vídat táta, vymlouvala se na nemoc,
na to, že děti nechtějí k tátovi, nebo
prostě nebyla doma. Řešili jsme to
i ve spolupráci s OSPODem a sou-

Pamatuji případ, kdy nedocházelo k předání dětí.
A když pak po tom měsíci držely mámu za nohy,
plakaly a nechtěly, aby odešla. Přesto všechno,
co rodiče viděli, jak to děti prožívají, se prostě
nebyli schopni rozumně a normálně domluvit...
kina, divadla. Jenže nyní nevíme, co
bude. Dříve se rodina třeba měsíc
těšila na víkend do aquaparku
a najednou není na co. To má
také vliv na psychiku. Zejména děti potřebují pocit bezpečí a jistoty, který může
být v dnešní době ohrožený. Rodiče jsou často
podrážděnější, když žijí
ve stresu, mají obavy
o finanční zabezpečení
rodiny, musí se s dětmi
učit věci, které už sami
dávno zapomněli. Děti
samozřejmě také negativně vnímají sociální
izolaci, nevědí, kdy
uvidí spolužáky, kamarády,

dem. Otec na
nás všechny působil
tak, že bude s mámou spolupracovat a respektovat ji. Soud
nakonec svěřil děti tátovi, aby mohly mít oba dva rodiče. Předpokládali
jsme, že táta nebude mámě bránit ve
styku s dětmi a situace se vyřeší.“
yy Předpokládám, že se problém
obrátil...
„Přesně tak, problém se úplně
obrátil, otec se začal chovat
úplně stejně jako máma
a nechtěl jí děti dávat.
U předávání dětí pak
asistovala policie.
Byly tam vyhrocené situace, kdy
policisté děti odnášeli z domu
v papučkách,
aby je předali
druhému rodiči. To mi
přišlo úplně
za hranou
vzhledem
k tomu,

Foto: Michal Sobecký

co musely prožívat. Přestože soud
rozhoduje o střídavé péči většinou
tam, kde se rodiče dokážou domluvit, v tomto případě ji stanovil,
přestože spolu rodiče vůbec nebyli
schopni komunikovat. Jinak by děti
přišly o jednoho nebo o druhého.
Ani jeden z nich totiž nebyl schopný
respektovat to, že děti mají právo na
oba. Z toho mám úplně husí kůži,
když si na to vzpomenu… Když děti
mámu měsíc neviděly a potkaly se
s ní v rámci nařízené terapie v poradně, tak plakaly, držely se jí za nohy
a nechtěly, aby odešla. Přestože oba
rodiče viděli, jak celou situaci děti
prožívají, nebyli se schopni nějak rozumně domluvit.“
yy To je smutné. Stává se vám
pak, že celkově případů a klientů
v době okolo Vánoc přibývá?
„Ne, to vám řeknu na rovinu, že
spíše lidi přicházejí až po Vánocích
nebo po dovolených. Vlastně vždycky, když je možnost, aby byli více
spolu, tak je větší prostor pro různé
konflikty. Připadá mi, že když jsou
lidé ve stresu, mají toho hodně, tak
zařizují, vyřizují, fungují. Tak to bylo
i s koronavirem na jaře. Když začala
první opatření, tak se lidé báli, nechodili do poradny. Řešili existenční
problémy, domácí výuku, měli toho
hodně. A až se situace uklidnila, tak
začali do poradny opět chodit. Teď
na podzim už je to jinak. Lidé se tolik nebojí, takže máme klientů pořád
stejně.“

yy Právě v době koronaviru lidé
více pracovali z domu, byly různé
karantény, lidé spolu trávili více
času. Promítlo se to vše nějak do
počtu případů?
„Ani ne. Pokud rodina funguje dobře,
je větší pravděpodobnost, že přežije
v klidu také těžká období. Když mluvím o tom, že rodina funguje dobře,
tak nemyslím, že tam nejsou žádné
problémy, všude nějaké jsou, nic není
jen růžové. Ale důležité je, že převládá
to pozitivní. Tam, kde problémy byly,
ale nebyl čas je v tom běžném životním shonu řešit, tam se nyní začínají
více projevovat a řešit. Jako další problém dnešní doby vidím velkou nejistotu. Lidé si nemůžou nic naplánovat,
nemají se na co těšit. Při konzultacích
v poradně vidím, že tohle hodně těžce
prožívají. Normálně si rodiny naplánují dovolenou, výlety nebo návštěvu

kdy půjdou zase na sport nebo do
kroužků. Tato doba je těžká pro psychiku nás všech.“
yy Zmínila jste, že po Novém
roce lidé více přicházejí. Jsou nějaké typické problémy, se kterými
chodí často?
„Spíše se jedná o partnerské problémy a různé krize vztahů. Celý rok byl
plný nejistoty a Vánoce byly taková
naše jistota, že něco je tak, jak má
být. Důležité je dodržování různých
tradic a zvyklostí rodiny. To bych doporučila nejen na Vánoce, ale i v běžném životě rodiny. Může to být společný oběd v neděli, trávení času tak,
jak jsme zvyklí. To je to, co nás může
držet nad vodou, určitá stabilita, udržování zvyklostí a tradic, které rodina
má. Je to důležité pro nás i naše děti.
Nemusí to být velké věci, ale spíše ty
stále. Můžou hodně pomoci.“

vizitka
MONIKA STEJSKALOVÁ
✓ narodila se 15. července 1971 v Prostějově
✓ studovala FF UP Olomouc, obor
psychologie
✓ absolvovala psychoterapeutický výcvik
integrované psychoterapie
✓ 23 let pracuje v Poradně pro rodinu Prostějov jako psycholog, manželský
a rodinný poradce
zajímavost: věnuje se také problematice náhradní rodinné péče, zejména vzdělávání budoucích pěstounů a osvojitelů

zpravodajství
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„Chlapců bylo o něco víc,“
vypočítala náměstkyně
primátora M. Sokolová

Nová cyklostezka, ale...

PROSTĚJOV Je to tradice, která se v Prostějově dodržuje dlouhá desetiletí. Slavnostní vítání nových občánků
města sice v uplynulém letopočtu do velké míry ovlivnila pandemie koronaviru a v mnohých případech se
tyto dříve hojně navštěvované akce z řad členů nejširší
rodiny konaly za velmi omezených podmínek, přesto bylo v roce 2020 slavnostně „přijato“ 390 nových přírůstků
zdejšího obyvatelstva. Za posledních pět let jde ovšem
o druhý nejnižší počet dětí, což značí, že se nepodařilo
zastavit snižující se porodnost. Tak snad bude letošní rok
v tomto ohledu mnohem příznivější...

původní
zpravodajství
pro Večerník
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pøivítaní obèánci mìsta prostìjova
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Na úøadì byl klid

<FTQL/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

mýtit ji stejně jako nemoci, proti kte- dítěte do Pamětní knihy města Prosrým nás očkování chrání od dětství.“ tějova,“ uzavřela náměstkyně primáZbývá ještě připomenout, že z ví- tora Milada Sokolová.
tání nových občánků neodcházeli
rodiče a jejich miminka s prázdnou. „Každý občánek získává od
Statutárního města Prostějova dva
tisíce korun, rodičům předáváme
knihu, o které vždy říkám, že je potřebné ji průběžně vyplňovat, aby
děti měly památku, až vyrostou,
mamince pak předáváme květinu.
Rodiče se zapisují ke jménu svého
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PROSTĚJOV Den před Vánoci
vzplanul požár přímo pod okny
služebny prostějovské Městské
policie v Havlíčkově ulici. Sice se
nejednalo se o ničivou záležitost,
každopádně si zásah po zjištění
hořícího kontejneru s papírem vyžádal desítky minut. Těsně poté,
co strážníci kbelíky vody uhasili
hořící papír, se dali do pátrání po
žháři, který se „postaral“ o nemilé
předvánoční překvapení. Stačilo
zhlédnout záznam z kamerového
systému umístěného na služebně
a vše bylo jasné!
Z pátrání po tom, kdo zapálil kontejner na tříděný odpad, vyšlo nakonec
najevo, že žhářem je nezletilý, podle
informací Večerníku třináctiletý hoch!
„V odpoledních hodinách ve středu
třiadvacátého prosince se na strážníky
vyjíždějící ze dvora služebny obrátil
muž procházející okolo s upozorněním na hořící kontejner v ulici Havlíčkova. Kontejner se nacházel přímo
před služebnou městské policie. Strážníci tedy z nádoby ihned vyndali hořící
papír a zbylý obsah prolili vodou. Tím
se podařilo počínající požár zlikvidovat. Následně za pomoci záznamu
městského dohlížecího kamerového
systému byl zjištěn pachatel. Toho se
strážníkům podařilo zkontaktovat.
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Prostějov (mik) – Pracovníci úřadu prostějovského magistrátu museli do zaměstnání i na Silvestra ve
čtvrtek dopoledne. Přestože nebyl
naplánován úřední den, pár občanů
si ještě přišlo vyřídit své záležitosti.
„Již jsme odbavovali jen občany,
kteří byli objednáni prostřednictvím registračního systému. Nebylo
jich ale moc, byl celkem klid,“ uvedl
Miroslav Nakládal, vedoucí odboru
dopravy prostějovského magistrátu.
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rozeného dítka
a někdy s ním.
SRKODYÉQRYÙFKREÄ½QNÕYURFH
Ač to vše bylo
zcela jiné než
v obřadní síni
radnice, měli
jsme prostor
popovídat si
o dětech, zlobení či intenzitě
spánku, popřát
si
vzájemně
pevné zdraví
a vyjádřit touhu se potkávat
na kulturních
akcích či při
posezení na za- <FTQL/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC
hrádkách bez
nezbytné ochrany úst,“ odpověděla lím, že nám nezbývá než tomu věřit.
Sokolová, která věří, že v roce 2021 Osobně důvěřuji očkování, podle
budou pro vítání občánků již mno- mého názoru je to jediná cesta, jak se
hem příznivější podmínky. „Mys- s touto nemocí skutečně porvat a vy-

Bioodpad beze zmìn
Prostějov (mik) – Zatímco v případech svozu komunálního nebo
tříděného odpadu magistrát posiloval v uplynulém roce svozové termíny, likvidace bioodpadu v zelených
či hnědých nádobách s něčím takovým nepočítá. „V roce 2021 bude
společnost FCC zajišťovat svoz
bioodpadu ve stejných termínech
jako v loňském roce, tedy každý
pátek během lichých týdnů,“ informoval Jiří Pospíšil (PéVéčko), první
náměstek primátora statutárního
města Prostějova.

Michal
KADLEC
Nádhernou tradici vítání občánků
ovlivnilo nebezpečí nákazy nemocí
covid-19. „Bohužel, v tomto roce se
léta zavedené vítání dětí v obřadní
síni prostějovské radnice s tradičním
kulturním programem uskutečnilo
pouze v několika málo případech.
Nejčastěji probíhalo vítání dětí v Kulturním klubu DUHA, kam mohl zavítat pouze jeden z rodičů, a to i bez
dítka,“ zkonstatovala Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města
Prostějov), náměstkyně primátora
statutárního města Prostějova.
Za posledních pět let byl letos
přivítán druhý nejmenší počet
nových Prostějovánků. Znamená to tedy, že pokles porodnosti se
stále nepodařilo zastavit. „Je tomu
tak. Doufejme, že tento prazvláštní
rok, který omezuje návštěvy restaurací, společenský život i vycházky
a upřednostňuje pouze chůzi do práce, za nezbytnými nákupy a domů,
se projeví alespoň ve větší porodnosti v roce příštím,“ poznamenala
s úsměvem náměstkyně primátora,
které se Večerník zeptal, jaká atmosféra letos vládla při vítání občánků?
„Stále velmi srdečná. Rodiče měli
celý den na to, aby do Duhy dorazili,
chodili v páru i sami, někdy bez na

Prostějov (mik) – Pěkné nadělení!
V pondělí 28. prosince se desítky rodin ve třech ulicích ve Vrahovicích
ocitly bez vody. V ulici Kpt. Nálepky
totiž prasklo potrubí a voda tak přestala téct lidem v uvedené ulici, ale také
v přilehlých bydlištích s adresou Josefa
Suka a Jana Rokycany. Kohoutky v domácnostech byly „suché“ více než šest
hodin. „Bohužel se takové věci stávají.
V uvedeném případě praskl šoupátkový ventil na vodovodním potrubí.
Porucha ale byla včas odhalena a pracovníci Moravské vodárenské a dalších společností se okamžitě pustili do
opravy. Voda netekla zhruba od deseti
hodin dopoledne. V 16.30 hodin byla
po úspěšné opravě dodávka vody obnovena. Lidem v postižených ulicích
byla zajištěna náhradní voda v cisternách,“ uvedl pro Večerník Jiří Rozehnal
(ANO 2011), náměstek primátora statutárního města Prostějova.

Pomohla i trápí: rekonstrukce
Plumlovské ulice má své kritiky

PROSTĚJOV Větší nebezpečí pro
cyklisty i pro řidiče. Na to upozorňují někteří lidé žijící nebo pracující v Plumlovské ulici, která prošla
v minulém roce rekonstrukcí. Na
jejím konci vznikla podélně při
okraji vozovky nově parkovací místa. Právě výjezd z nich je ale podle
některých obyvatel nedořešený.
Při hustém provozu a nultém úhlu
při rozhlížení hrozí srážky. Na nebezpečí upozorňuje třeba Martin
8OQFTÆOMQPVGLPGTWPCRTQVKUNWåGDP[/÷UVUMÆRQNKEKGX*CXNÊéMQX÷WNKEKJQąGNFGPRąGF8¾PQEK Popelka, vlastník jedné z firem sídRCRÊT5VT¾åPÊEKRQå¾TUCOKWJCUKNKCRQUNÆ\GFQRCFNKKPG\NGVKNÆJQåJ¾ąG (QVQ-QN¾å8GéGTPÊMW lících v Plumlovské ulici.
Jednalo se o nezletilého hocha, který požáru jsme nemuseli volat ani hasiče, Na otázku, jakým způsobem může
se k zapálení kontejneru přiznal. O po- strážníci pomocí kbelíků naplněných být nyní třináctiletý žhář potrestán, Michal SOBECKÝ
čínání nezletilce byla okamžitě infor- vodou oheň v kontejneru uhasili vlast- pokrčil šéf prostějovských strážníků Panují však i odlišné názory. „Pro nás
mována jeho matka. Celá záležitost ními silami. Jakmile byl potom pečlivě rameny. „Vůbec bych si nedovolil obchodníky je to super, chodili tu pobyla předána příslušnému správnímu prostudován kamerový záznam, bylo předjímat rozhodnutí správního or- licisté, hlídají to a dávají lístečky. Neorgánu k dořešení,“ popsala předvá- hned jasné, kdo je žhářem. Nezletilého gánu. Jde o nezletilého chlapce, navíc dovolí si tu nikdo stát. Ale pro ty, kdo
noční případ Tereza Greplová, tisková chlapce jsme ihned poznali a vypátrali nedošlo k žádné škodě, protože hořící tu bydlí, co nemají vjezdy, je to horší.
mluvčí Městské policie Prostějov.
v domě, kde společně s matkou bydlí. papír byl včas uhašen. A to dříve, než A co se týká výjezdu z míst, nedělá
Podle ředitele prostějovských strážní- K jeho zjištění přispěla určitě dobrá oheň stačil poškodit kontejner. Pří- nám to problémy,“ konstatovala Jana
ků pomohla při pátrání velmi dobrá místní znalost strážníků,“ sdělil Večer- pad tak může být zřejmě odložen,“ Sekaninová, která v Plumlovské ulici
místní znalost. „Kvůli uvedenému níku Jan Nagy.
dodal Nagy.
(mik) pracuje.

Večerník se dotázal i na radnici, jaké
reakce na vznik podélných stání registruje. „Žádné negativní ohlasy ve
smyslu níže uvedeném jsme nezaznamenali,“ uvedla Jana Gáborová, referentka vnějších vztahů prostějovského magistrátu. Připustila zároveň, že
výjezd z míst nemusí být jednoduchý.
„Vyjíždění z podélných stání je však
mnohem bezpečnější než ze stání
kolmých. Při vyjíždění z jakéhokoliv
místa mimo těleso vozovky na komunikaci je řidič povinen dbát zvýšené
opatrnosti a nesmí nikoho ohrozit ani
omezit,“ zdůraznila.
Problémem v Plumlovské ulici, který
přetrvává a situaci dále komplikuje,
jsou pak cyklisté. Ti nadále ve velkém
množství pro přesun z a do centra
města nepoužívají cyklostezku v sousední Melantrichově ulici. Vystavují
se přitom velkému riziku srážky s autem a zároveň postihu: riskují rovněž
pokutu za porušení dopravních předpisů.
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BERANI – 21. 3. až 20. 4. Budete
se cítit osamoceni. Není divu, když
se před společností budete raději
stahovat do ústraní a vyžadovat klid.
Zábava s vámi nebude vůbec žádná
ani ve chvíli, kdy kamarádi budou
slavit narozeniny jednoho z nich.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Dostanete
geniální nápad, jak zatočit se svými
problémy. Bude to ale chtít určitou
sumu peněz abyste mohli rozjet
vaše plány. Nepůjčujte si ale, spíše si
zkuste najít movitého parťáka, který
do toho půjde s vámi.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Jeden
z vašich nadřízených vás osloví se
zajímavou nabídkou. Pokud budete
ochotni přistoupit na jeho návrh,
může to znamenat obrovský posun
ve vaší pracovní kariéře. Samozřejmě v případě úspěchu.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Budete mít
v následujících dnech tolik štěstí, že
ho snad ani sami neunesete. Podaří
se vám doslova všechno, na co sáhnete. Jen s malou výjimkou, která se
týká finanční záležitosti. Do kšeftů
se tedy nepouštějte.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Společná
večeře s partnerem navodí velmi
příjemnou atmosféru, která vám
poslední dobou chyběla. Se svým
blízkým tak budete mít možnost
vyříkat si všechno, co vás trápí.
A bude vše vyřešeno.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Budete se
probouzet velice těžce. V následujících dnech se totiž vůbec nebudete
těšit do práce, rádi byste lelkovali
a užívali si volna. To ale nepůjde,
musíte zabrat a začít řešit spoustu
pracovních úkolů.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. K menší
rozepři dojde na vašem pracovišti.
Kolegové vám budou mít za zlé,
že až příliš podlézáte nadřízeným.
Nechte je při tom a vůbec se tím
nezaobírejte. Z jejich strany půjde
o závist, protože se vám daří.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Projděte
si pořádně kontakty ve vašem mobilním telefonu. Třeba narazíte na
dávného kamaráda, se kterým byste
se mohli sejít. V poslední době jste
totiž nějak osamoceni a potřebujete
si s někým povykládat.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
V milostných vztazích se pohybujete jako sloni v porcelánu a bohužel tomu nebude jinak ani v těchto
dnech. Pořádný a smysluplný vztah
vám chybí, protože ho vůbec neumíte navázat. Ale zkoušejte to.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Velice dobře se budete cítit přes
den, kdy vyvinete spoustu aktivit.
S příchodem večera ale vždy vaše
nálada poklesne na bod mrazu.
S partnerem žádná zábava nebude
a vy sami se unudíte.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
V následujících dnech utratíte
spoustu peněz za nové oblečení.
Sice ho máte plnou skříň, to vás ale
neodradí od nových investic. Partner bude sice prskat, toho ale uplatíte vydařenou večeří.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Budete
hodně roztržití a při řešení různých
problémů nebudete vědět, co udělat dřív. Měli byste mít u sebe někoho, kdo vás povede nebo alespoň
přispěje nějakou dobrou radou.
Sami se do ničeho nepouštějte.

... tentokrát ze sortimentu: ='5$9É61Ì'$1Ĕ
Emco Mysli Sypané s kousky ovoce
750g

94,90

-

94,90

99,90

0DQQHU.ĝXSDYpPVOLJ

114,90

-

-

-

-

-

Špaldové lupínky 200g

32,90
(250g)

19,90

29,90

69,90

39,90
(375g)

39,90
(375g)

94,90

-
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16,90

-

14,90

16,90

16,90

16,90

Nestlé Corn Flakes Med a arašídy
450g

69,90

-

49,90

49,90

69,90

-

%RQDYLWD-HQtNĥYOXSPOpÿQëJ

44,90

-

-

84,90

44,90

-

Hledáte inspiraci na zdravé snídaně a svačiny? Tak v tom případě
vás dnešní průzkum po prostějovských marketech potěší. Čeká na
vás pár tipů pro sladké i slané recepty. Jeníkův mléčný lup značky
Bonavita jsme objevili nejlevněji v Albertu a Tesku. Corn flakes
s medem a arašídy od Nestlé nabízí za nejnižší cenovku Kaufland
a Billa, kde mají i cenově nejvýhodnější rýžové chlebíčky značky
Racio. Špaldové lupínky si zajeďte koupit do Lidlu, křupavé müsli
Manner nabízí pouze Albert, kde společně s Kauflandem a Teskem
jsou i cenově nejvýhodnější Emco mysli se sypanými kousky ovoce.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden v úterý 29. prosince.

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
SONS PROSTÌJOV
Prostějovská pobočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých
(SONS) poskytuje zrakově postiženým
klientům základní poradenství, sociálně
aktivizační služby a dopomoc v rámci
dobrovolnické služby. Dále nabízí možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek
a zajišťuje pomoc při vyřizování záležitostí
v rámci výhod a dávek sociální péče.
Konzultační hodiny na Svatoplukové
ulici 15: pondělí 9.00-12.00 a 14.0016.30 a dále po tel. domluvě.
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
hodin. V úterý a ve středu po telefonické domluvě.

Oznámení o přerušení dodávky

elektrické energie

nákupní
servis
pro vás

Naše
4'57/¦

20121811976

Po hektických novoročních oslavách přijde vystřízlivění, a nejen z alkoholového opojení. Prostějované se zase pomalu vrátí do reality všedních
dní. Bude převládat rozmrzelost, obzvláště když nám všem bude někdo
stále něco zakazovat.

SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB
V ČR, z.s. Svatoplukova 15, Prostějov
tel. 775 549 777
Provozní doba: úterý a středa od
8:30 do 11:30 a od 13:00 do 16:30
hodin, čtvrtek jen pro objednané
klienty.
Můžete využít služeb našeho zařízení
v podobě odborného sociálního
poradenství a nabídky baterií do
sluchadel a drobné příslušenství ke
sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či
ušní tvarovky různých velikostí).

)LOPRYÇdiva
)LOPRYÇ
divadel
delQË
QË

RNÇQNR

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

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.
169.
E.ON Distribuce, a.s.

Svátky v roce 2021 prodlouží čtyři víkendy
V roce 2021 připadnou čtyři státní
svátky na víkend, což je o dva více
než tomu bylo loni. Naopak volno
navíc nebude na Svátek práce 1.
května ani o týden později na Den
vítězství. Na sobotu s nedělí připadnou i vánoční svátky 25. a 26.
prosince.
Těšit se ale můžeme na čtyři prodloužené víkendy, z nichž první bude
hned po Novém roce, do kterého tak

vstoupíme třídenním volnem v kuse.
Čtyřdenní volno přinesou také tradičně Velikonoce, které budou na
začátku dubna (2. 4. až 5. 4.), nebo
červencové svátky: Den slovanských
věrozvěstů Cyrila a Metoděje (5. 7.)
a Den upálení mistra Jana Husa (6.
7.) připadají v roce 2021 na pondělí
a úterý.
S dnem dovolené si lze víkend výrazně prodloužit u dalších svátků jako

v Den české státnosti (28. 9.), který
připadá na úterý. Den vzniku samostatného československého státu (28.
10.) bude ve čtvrtek. Na středu připadne příští rok 17. listopad.
Poslední prodloužený víkend nás
čeká na Vánoce, Štědrý den bude totiž v pátek. I tak je ale tento prodloužený víkend spíše nevítaný, protože
jeho potenciál volných dní je mnohem větší.
(red)

STÁTNÍ SVÁTKY V ROCE 2021
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8. 5.
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Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
k zapůjčení kompenzační pomůcky,
např. Polohovací lůžka, ortopedické
vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby
jsme rozšířili o rozvoz pomůcek. Bližší
info na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
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KOUPÍM

REALITY

Koupím chatu, chalupu okolo Plumlova GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
do 15 km. Mobil 732 116 877
(vchod za Zlatou bránou) vykupuHledám ke koupi pozemek nebo rodinný je a zdarma oceňuje veškeré obrazy
a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky.
dům. 737 827 329
Neprodávejte překupníkům, ale odborSháním byt přímo v PV. Dojíždím níkům za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
a potřebuji koupit byt ve městě.
PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
605 011 594
Pronajmu cihlový byt 2+KK
v PV - Krasická ul. T:602775607

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

Platba v hotovosti za Váš zajímavý starý
nábytek a bytové doplňky jako obrazy, grafiky, starožitné zbraně i vzduchovky, lustry,
lampy, hodiny, hodinky kapesní i náramkové, rádia, fotoaparáty, porcelán figurky
i servisy, sklo, lidovou keramiku, šperky ze
stříbra a zlata i zlomkové, bižuterii, mince,
bankovky, známky, vyznamenání, odznaky,
staré knihy, plakáty, pohlednice a spoustu
dalších věcí nejraději celou pozůstalost.
Zavolejte přijedu - rychlé a seriózní jednání. Tel. 605138473

SLUŽBY

Ruce Tvé už nikdy nepohladí,
srdce v nouzi neporadí,
lásku Tvou už nikdo nenahradí.

Dne 5. ledna 2021
si připomeneme 11. výročí úmrtí
paní Anny VLÁČILOVÉ
z Otaslavic.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Děkuje syn Miroslav
s rodinou.

Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 7. ledna 2021
by se dožila 104 let naše maminka,
babička a prababička,
paní Marie VEČEŘOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje celá rodina.

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

Koupím jakékoliv moto JAWA
Tel.: 605138473

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

16011421482

Dne 5. ledna 2021
by se dožila 51 let
paní Jana ALEXYOVÁ.
Kdo jste ji znali,
věnujte jí tichou vzpomínku.
Manžel, děti a tatínek.

PODĚKOVÁNÍ
PRODÁM

10
Za pouhou desetikorunu
si můžete v tomto týdnu
podat inzerát v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
VEČERNÍKU.

UVTCPC

Dnes, tj. 4. ledna 2021
uplyne 10 roků od úmrtí
paní Lenky POSPÍŠILOVÉ.
Za tichou vzpomínku děkují
manžel, synové, rodiče
a rodiny Páčova a Pospíšilova.

Odešla jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách
zůstáváš dál.

Dnes, tj. 4. ledna 2021
uplyne 6 smutných let od úmrtí
pana Ladislava PAŇÁKA
ze Soběsuk

a zároveň
dne 8. prosince 2020
uplynulo 10 let od úmrtí
jeho bratra,
pana Miloslava PAŇÁKA
ze Soběsuk.
Za tichou vzpomínku
na oba bratry děkuje Eva,
sestra Věra a celá rodina.

Dne 7. ledna 2021
tomu bude šestý smutný rok,
co nás navždy opustila
paní Anna PŘIKRYLOVÁ
z Vrahovic.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Dne 6. ledna 2021
vzpomeneme 34. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Jozef DUBRAVEC.
Za vzpomínku děkuje manželka
s rodinou.
Dne 1. ledna 2021
uplynulo šesté smutné výročí
od úmrtí naší maminky a babičky,
paní Marie FAJSTLOVÉ
ze Ptení.
Za tichou vzpomínku děkují děti
Ludmila, Jaroslav a vnuk Miroslav.

Dne 8. ledna 2021
vzpomeneme 3. výročí úmrtí
paní Jany MÉZLOVÉ.
Dcera Eva a Honza.

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ INZERCE
JE V PÁTEK 8. LEDNA V 10.00 HOD.

Prodám tvrdé palivové dříví.
Tel. 605 864 140.

RąGFRNCVPÆ
UV¾NG
.'80ö,+

Dne 5. ledna 2021
vzpomeneme
8. smutné výročí úmrtí
pana Vlastimila ŠTEIGLA.
Stále vzpomíná
manželka Marie.

A láska zůstala – ta smrti nezná.

15021020132

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

Dne 5. ledna 2021
uplyne 5. smutné výročí úmrtí
pana Josefa ŽAMPACHA
z Klopotovic.
S láskou v srdci vzpomíná
manželka Marie,
syn Marek s přítelkyní
a vnoučata Pavlína a Marek.

Odešel jsi, jak si osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách
zůstáváš dál.

Kdo Tě znal, ten zná naši bolest,
ten ví, co jsme v Tobě ztratili.
V našem srdci žiješ
věčně dále – spi sladce,
vždyť se opět shledáme.

Utichlo srdce Tvé, zůstal jen žal,
ten kdo Tě miloval, vzpomíná dál.

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
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řádková inzerce/vzpomínky

Dnes, tj. 4. ledna 2021
vzpomeneme 1. výročí úmrtí
pana Josefa KREPLA
z Prostějova.
Stále vzpomíná
manželka Jarmila.

WWW.VECERNIKPV.CZ

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

Děkujeme všem příbuzným,
přátelům a známým, kteří se
dne 28. prosince 2020
přišli naposledy rozloučit
s mým manželem
Zbyňkem KARÁSKEM,
zároveň děkujeme za květinové dary
a kondolence.
Manželka Dagmar a syn Jan
s rodinou.

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

zadejte VZPOMÍNKU
na své blízké
.ġ
za pouhých

.ġ

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Zdenka Kalvodová 1931
Prostějov Úterý 5. ledna 2021
Zbyněk Karásek 1953
Prostějov Ladislav Beníšek 1948 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Miloslava Legierská 1943 Mostkovice Adolf Novák 1923 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jaroslav Roztomilý 1954
Soběsuky Ladislav Adamík 1924 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Bc. Martina Prosecká 1966 Prostějov Středa 6. ledna 2021
Františka Slezáková 1944 Prostějov Jana Začalová 1938 Soběsuky 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Ing. Erich Zofall 1939
Vrahovice Vlastimír Plachý 1934 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Klement Pospíšil 1944
Hradčany Libuše Klíčová 1942 Konice, středa 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jaroslav Protivanský 1939 Vrahovice Helena Vykopalová 1928 Seloutky 14.30 Obřadní síň Brněnská 104
Miroslav Bělka 1953
Hrubčice Pátek 8. ledna 2021
Josef Vodička 1952 Kostelec na Hané Oldřich Sekanina 1947 Plumlov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jarmila Tylšarová 1928
Prostějov Vlasta Ozaničová 1935 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Aleš Růžička 1940
Brodek u Pv
Vyškov
Mojmír Budík 1967
Uhřičice Theodor Höfer 1932

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jitka Krejčí 1970
Bedihošť
Jaroslava Frýbortová 1928 Plumlov
Květoslava Smékalová 1936 Hluchov
Vlastimil Šafařík 1929 Prostějovičky

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Úterý 5. ledna 2021
Ladislav Opluštil 1933 Prostějov 10.00 Smuteční síň Mlýnská
úzký rodinný kruh

20123020013

Pohřební služba FCC Prostějov

AKCE PRO MĚSÍC LEDEN

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Michal Ondruška 1950
Rudolf Bocan 1943

Prostějov Jaroslav Janků 1965
Prostějov Miloslav Fajstl 1960

Víceměřice
Dzbel
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PRÁCI NABÍZÍ

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
JE V PÁTEK
8. LEDNA 2021
V 10.00 HODIN

20111921742

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

www.
vecernikpv
.cz

WWW.VECERNIKPV.CZ

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

Manipulanti – příprava zboží
Prodavači textilu
Brusiči odlitků
Lékaři
Operátoři
Policisté
Řidiči nákladního automobilu

20 500 Kč
18 000-20 000 Kč
28 000-35 000 Kč
26 500 Kč
18 500 Kč
31 090 Kč
21 360 Kč

jednosměnný
turnusový
třísměnný
jednosměnný
třísměnný
nepřetržitý
pružná prac. doba

základní+praktické
střední odborné
základní+praktické
vysokoškolské
základní+praktické
ÚSO s maturitou
zákl.+praktické

MOPS, Němčice n.H.
SOLEDO, Alpine pro Outlet, Čehovice
SLÉVÁRNA ANAH, Prostějov
Jesenická ortopedie, Prostějov
CZ EIKA, Prostějov
Krajské ředitelství policie Ol. kraje, Pv
HOPI, Kralice na Hané

20092411492

20122112015

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

nabídka pracovních míst

soutěže
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
ulice Brněnská
Miloš KRATOCHVÍL, Seloutky
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZv hodnotě 400 Kč na atrakci.

Také první vydání letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKA 7. LEDNA 2021, 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
Vlasta Burian
Anna GREGOROVÁ, Určice
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby vizážistky.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
MALOVÁNÍ
Petr RANDUS, Držovice
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby malíře.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
8, 4, 3, 1
Lenka ŠPALTOVÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 1 000 Kč na kurz péče o pleť a líčení.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Šťastný Nový rok s Veteránem
Helena ŽVÁČKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby muzea.

20101661023

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 BEDÝNKU JABLEK
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do SPORTU
a graficky lehce poupravili nehrajícího kapitána výběru
TK Agrofert Prostějov v extralize smíšených družstev ČR,
který i v omlazené sestavě vybojoval stříbrné medaile...
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OBORY, RYBKA, VÝMYK, OREL, ŠAŠEK, CHYBY, METR, NERV, OBLÍ, OČAR,
VZKŘEK, ÚSTA,VLEK, ÚHYB, OVES, PORT, OKNA, LUSK, KRYL, SAKR, ŽOKY,
ARCHA, KREV, ČÁST, LOKTY, TÁLY, OHBÍ, KYTY, YZOP, SOCHA, KYKLOP

20050760687

S BASICEM DO...

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ QDNXU]SpþH
RSOHĢDOtþHQtSURGYČRVRE\YKRGQRWČ.þ

20122910007

20122910006

20112411799



navštivte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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KULTURA

SPOLEČNOST

Na cestì zpátky je
KOUDELKA!

18042710444

SPORT

MILUJEM
E
2!Þ!.*
'

Číslo 1 •Ročník 25
Pondělí 4. ledna 2021
Naleznete
uvnitř

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA

ƔƔ I přes přísná epidemická opatření
budeme moct i letos přispět formou
tradiční charitativní akce. Jak?
strana 19
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Koronavirové zpravodajství
odhalilo novinku
WÙNDMÉFÉVH3URVWÈMRYVND
strana 20
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Michal SOBECKÝ
Ý
PROSTĚJOV Zajímavě se začíná vyvíjet kádr 1.SK Prostějov pro jarní část Fortuna:Národní ligy. Po podzimní části pátý tým druholigové tabulky oznámil první změny. A kromě nováčků
to vypadá i na staronový přírůstek. A mohl by to být návrat jako hrom, po půlroční zkušenosti
v prvoligovém Brně je totiž možný comeback Jana Koudelky!
„Ještě se to ale musí vyřešit, smlouva mu totiž v Brně končí až v průběhu ledna,“ prozradil trenér
Prostějova Pavel Šustr. Koudelka odehrál za Zbrojovku 7 zápasů, zapsal však pouze 217 minut.
Směrem ven z eskáčka naopak putuje jiný ofenzivní hráč. Končí totiž Jakub Rolinc, který naskočil
do 9 utkání. V Prostějově nakonec vstřelil šest branek.„S Kubou Rolincem jsme se nedohodli na
dalším působení,“ potvrdil Šustr.

FOTBALOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ NAJDETE NA STRANĚ 23

&! *+12é0+1
ƔƔ Třiačtyřicet let oslaví ve středu někdejší hokejový útočník a rodák z Prostějova Radek Procházka, který svou
hokejovou pouť zakončil na jaře 2015
v Přerově.
ƔƔ Dobrovolní hasiči v Bousíně si
opravili a navíc tematicky, svatým Floriánem - patronem hasičů, vyzdobili
svou klubovnu.

ƔƔ Tým BK Olomoucko sice přerušil
sérii 13 porážek v řadě, ale pak dostal
další těžkou ránu. Co se stalo?
strana 30

Tenistka Anna Sisková ,GUVą¾D[éGM¾
získala TŘI TRIUMFY NÊFT%JCPEGNKI[
PROSTĚJOV Hodně těžký konec starého
i začátek nového roku čekal tentokrát
prostějovské Jestřáby. Ti nejdříve 30.
prosince nastoupili proti Porubě, jednomu z nejsilnějších týmů soutěže.
A jen o týden později je čeká sám lídr
Chance ligy, ve středu totiž Prostějov
změří síly s Jihlavou.
Co může Jestřáby čekat? Především soupeř, který se dokázal dobře vzpamatovat
z loňské sezóny. Mnozí fanoušci si jistě vzpomenou, že právě jihlavská Dukla byla s Prostějovem ve skupině o předkolo play-off. A stejně jako Hanáci do něj
nepostoupila. Letošek je ale úplně o něčem jiném. Tým prošel
menším otřesem a ejhle, opět patří k nejlepším v soutěži. Jihlava
má navíc nyní dobrou formu, z posledních pěti utkání čtyři vyhrála. Naposledy však v divokém zápase padla 5:7 s Kladnem.
Zajímavostí je, že přes mnohé změny zůstalo na Vysočině mnoho tradičních opor. Mezi ně se počítá třeba veterán Josef Skořepa
a další matador Tomáš Čachotský, v sestavě nechybí ani Tomášové Jiránek a Harkabus, dokonce ani Matěj Pekr, což jsou všechno
tahouni týmu a dlouhodobě jihlavští hráči. Bodování však vedou
Jiří Fronk a v Prostějově dobře známý Jakub Illéš. Velkou zbraní
Jihlavy je, že si body rozdělují hráči velmi rovnoměrně, soupeřovou obranou dokáží prorazit všechny pětky. Dokáží i přesto Jestřábi kvalitě Dukly vzdorovat?
To zjistíme brzy, utkání totiž začíná už tuto středu 6. ledna od
17.00 hodin a odehraje se na ledě Víceúčelové haly-zimního stadionu. Přítomnost diváků nebude povolená, duel lze sledovat na
streamu na www.hokejka.cz.
(sob)

vs.

ƔƔ Atraktivní možnosti mohou brzy
získat nejen školáci, ale také rekreační
sportovci ve Ptení. Obec totiž na svém
posledním zasedání zastupitelstva
v loňském roce požádala o dotaci.
ƔƔ Z důvodu aktuálního nařízení vlády
ČR je uzavřena kancelář správy městských hřbitovů na ul. Brněnská. Pro
řešení neodkladných záležitostí můžete
využít tel. č. 582 345 512 nebo e-mail:
lubomir.moucka@fcc-group.cz
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ƔƔ Fotbalové Dobromilice zakončily
rok 2020 nostalgicky na Facebooku,
krátká série videí je věnována práci na
budově šaten.

NOVÉ
NOVINY
ZA STAROU
CENU

ƔƔ Exkluzivní rozhovor s talentovanou lukostřelkyní, která překvapila
v celostátní anketě a prozradila, co už
strana 28
trefila...
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PROSTĚJOV, MONASTIR Parádní okamžiky prožila prostějovská tenistka na začátku sezóny v tuniském Monastiru. Ještě na konci předchozího roku ovládla jeden
turnaj ve čtyřhře a na stejném místě o týden později vyhrála debla i dvouhru na
dalším podniku ITF s dotací patnáct tisíc dolarů.
„Je to bláznivé i krásné současně,“
vyznala se devatenáctiletá hráčka
TK Agrofert, která si za titul připsala na konto deset bodů do žebříčku
WTA a posune se na hranici páté
světové stovky. „Věřím, že to tak půjde dál,“ přeje si Sisková.
Talentovaná tenistka ukázala ve

finálovém utkání pevné nervy
a velkou vnitřní sílu. S Belgičankou Amelií Van Impeovou prohrávala už 0:6 a 1:4, přesto dokázala
srovnat krok. V rozhodující sadě
pak v desáté hře za stavu 4:5 odvrátila mečbol a vyhrála 0:6, 6:4,
7:6. „Bylo to hodně těžké. Snažila

jsem se udržet pozitivní myšlení.
Šlo o poslední zápas, neměla jsem
důvod se šetřit a nechala na kurtu
všechny síly. Vyplatilo se,“ těšilo
Siskovou, která získala druhý kariérní titul ze dvouhry. Ten první
vybojovala loni ve španělské Palmanově.
(lv)

HOKEJOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ
ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ 26-27
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Z KONICE SE STALO
CENTRUM BELTÉMU

3µIJàIÁQÑNO<QP?JKGöPEÁ
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BYLI JSME
U TOHO

KONICE V hodně nejistou záležitost se minulý rok proměnily kulturní a společenské akce. Netřeba
ani dodávat důvod. S problémy se tak potýkají všichni, Městské kulturního středisko Konice nevyjímaje. I tak se jeho představitelům podařilo v zámku zahájit výstavu tvůrce a sběratele betlémů
Stanislava Dostála a fotografa Miroslava Kaly. Bylo to ale tuze zvláštní zahájení. Úvod výstavy proběhl bez vernisáže, navíc bez přítomných... Tou dobou už se totiž vládní systém PES pohyboval mezi
čtvrtým a pátým stupněm a platil zákaz shromažďování. Večerník se zajel na„místo činu“ podívat.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Konický zámek aktuálně nabízí
na čtyřicet betlémů a desítky fotografií. „S touhle variantou jsme
počítali, takže pánové Dostál i Kala
souhlasili s tím, že výstavu instalují
i v případě, že by se galerie neote-

vřela. A my natočíme videozáznam,
který bude na internetových stránkách a na Facebooku,“ prozradila
Večerníku Lucie Krejčí, vedoucí
informačního centra a konické
galerie. Připustila ovšem, že měla
chvilku pochybnost o tom, zda výstava vůbec začne. „Spíš mě to jen
krátce napadlo... Já ji chtěla určitě
instalovat,“ vysvětluje.
Nakonec se ve třech sálech objevují
betlémy z nepřeberné sbírky Stanislava Dostála. Často jsou z karto-

3T?@EO@N@?JKM<QîFP
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PROSTĚJOV Nakreslit dinosaura, mamuta
MUZEUM
nebo jiného pravěkého tvora, by mohli mít
USPOØÁDAT
CE
CH
příležitost malí i velcí
návštěvníci
Muzea
KREATIVNÍ
a galerie v Prostějově.
ODPOLEDNE
U příležitosti výstavy Cesty do pravěku
aneb ve stopách Zdeňka Buriana, se tam 19. ledna od odpoledne společně nahlédnou
15.30 hodin chystá kreativní od- i za oponu tohoto nevšedního obopoledne. Vše ale bude záležet na ru a zjistí, co vše je potřeba znát
dalším vývoji epidemiologické k tomu, aby člověk mohl vytvořit
situace a s ní spojenými vládními věrohodný obraz dávno zaniklého
opatřeními.
světa.
Výstavou následovníků Zdeňka Bu- Nejmenší návštěvníci pak mohou
riana provede Petr Modlitba, jeden získané informace využít a pod vez autorů vystavených děl a zakla- dením Petra Modlitby nakreslit pradatel Volného sdružení výtvarníků věkého tvora podle svých představ.
PAS (Paleoart – Art and Science), Pracovníci muzea však upozorňují,
který je velkým obdivovatelem že na kreativní odpoledne je nutné
tohoto Mistra paleorekonstrukce. se předem objednat, neboť kapacita
Řeč bude nejen o jeho díle, kterým je omezená. A je třeba také sledovat
nesmazatelně vtiskl několika gene- aktuální informace spojené s opatřeracím svoje představy o zmizelých ními. Aktuálně jsou muzea a galerie
světech, ale účastníci kreativního v České republice uzavřena. (red)

nu, z papíru, výjimečně ale i z jiných
materiálů. Pochází přitom ze všech
myslitelných koutů Česka. Část jich
majitel sám vyrobil. „Postupně jsem
přešel na překližku, akorát to pozadí,
které je velké, tak to řežu… Já na to
využívám materiál, teď už je toho
podstatně míň, ale jak k nám začali
dovážet mandarinky a pomeranče,
tak to přicházelo v krabicích z překližek. Rozřezal jsem je a měl materiál, protože on je to drahý špás,“
připouští sběratel.

FOTOGALERIE

klikni na
www.vecernikpv.cz
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Výstava betlémů však není osamocená. Spolu se Stanislavem Dostálem
totiž vystavuje rovněž fotograf, jinak
ale lékař Miroslav Kala. Na snímcích
si velmi rád hraje se světlem a odrazy.
Často zvěčňuje náboženské motivy,
nevyhýbá se ale ani památkám nebo
přírodě. „Fotografování je obecně zajímavá činnost. Člověk je buď lovec,

nebo sběrač. Vy máte jedinou šanci,
jak se bránit vůči rychle utíkajícímu
času. My se snažíme buď jako lovci,
nebo sběrači mu něco uzmout. Čili já
času ukradnu určitý okamžik, který
nějakým způsobem zachytím. A fotografie je taková konzerva, kdy já si do
ní čas zavařím,“ říká ke svému koníčku.
Konická výstava je pak jeho premiérou

Foto: Michal Sobecký

a Večerník s ním pořídil exkluzivní interview, které najdete již v příštím čísle.
Nejen blízké a známé obou autorů
přitom může potěšit, že se na výstavu třeba ještě dostanou. „Prodloužit
ji teoreticky můžeme, protože plánovanou únorovou výstavu jsem
zrušila. Možnost by tu tedy byla,“
přemítá Lucie Krejčí.

„Mohli jsme být v UNESCO,“ říká modelář Lázna
PROSTĚJOV Hanácký Jeruzalém,
tak to byl, ale stále je významný pojem odkazující na Prostějov. Důvod je nasnadě, ve městě žila velká
židovská komunita. Ta však během
holocaustu prakticky zanikla, drtivá většina židovských obyvatel byla
vyvražděna v německých nacistických koncentračních táborech.
A necelých třicet let poté zmizelo
i židovské město Prostějova, postupně bylo srovnáno se zemí. Ale
nezaniklo, alespoň ne v myslích
těch, kteří ho dobře poznali.
Jedním z takových Prostějovanů je
také Jan Lázna, který se shodou okolností padesát let věnuje modelářství.
A nakonec se rozhodl namodelovat
celé židovské město takové, jaké už
dnes v Prostějově vidět nemůžeme.
„Zkusím ho zvěčnit celé. Ale jestli
se toho vůbec dožiju. Nejde to úplně rychle,“ usmívá se s tím, že jeden
dům s veškerou přípravou může trvat i týden.
První vlaštovky už přitom jsou. Přede dvěma lety představil na výstavě
spolku Hanácký Jeruzalém fotografie, ale také do detailů vyvedený

åLGRYVNÇXOLêN\RæËYDMË
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Foto: Michal Sobecký

model jednoho z bloků židovského
města. „Začalo to jen fotkami, chtěl
jsem si připomenout, jak to tu vypadalo. A když budu mít fotky a někdo
přijde, tak mu je ukážu, popovídám,
co je kde zajímavého. Ve spolku Hanácký Jeruzalém se pro fotky nadchli
a přišli s tím, že by mohla být výstava,“ vzpomíná nyní Jan Lázna. Mezitím udělal velkou část dalšího bloku
známého jako „Špalíček“. A chystá se

na novější ze synagog, dnes Husův
sbor. Tuhle část města zná přitom
dokonale. „Bydlím tu od narození.
A židovské uličky byly moje hřiště,
říkal jsem si, že pamětníků už výrazně ubylo. A já domy znám detailně,
vím, kde byly různé dvorky, průchody,“ rozmlouvá Jan Lázna.
Kromě modeláře je ale prakticky
i historikem židovského města.
Domy nejen modeluje, ale zjišťuje,

kdo v nich žil, co dělal a jaký osud
majitele potkal... „Sehnal jsem si dokumentaci, třeba výkresy, stížnosti
nájemců. Tak začnou jednotlivé
postavičky ožívat.“ A hned uvádí
příklad. „Třeba dům, ve kterém jsou
Vačkářovi, tak tam byla židovská
hospoda, kterou provozovala Katy
Bobašová, později tam její dcera
Eleonora zřídila restauraci. Měla
ještě tři děti a všichni skončili v koncentračním táboře. Nikdo z nich se
nevrátil,“ vypráví smutně. Podobně
smutný byl pak osud, když ze židovského města zbyl fakticky jediný dům ve Školní ulici a jeden blok
domů v Uprkově ulici.
Jak se ale dívá na demolici této části
Prostějova? „Ten stav byl katastrofální, vím, jak to vypadalo. Vevnitř
vlhko, plíseň, zvenčí omítky opadané až na cihlu. Stálo by to obrovské peníze. Myslím si, že kdyby
se rozhodlo o opravě, tak že by pak
město vypadalo nádherně a bylo by
to cennější než třeba Třebíč. Mohli
jsme být my památkou UNESCO.
Ale to je už jen kdyby,“ podotýká
Jan Lázna.
(sob)

MartinVrahovický
Hájek oobčan
odsunu
Němců:
„Kolektivní
vinu
neuznávám“
sepsal další knížku. Tentokrát o vztazích Čechů s Němci
PROSTĚJOV Vrahovický patriot, první období také zastupitel,
k tomu pracovník vědecké knihovny v Olomouci. To je v krátkosti
profil Martina Hájka (na snímku).
Ten však k těmto všem činnostem
rovněž přidává stále častěji psaní.
Během listopadu mu tak vyšla další kníha. A zatímco v té první se věnoval historii Vrahovic až do jejich
spojení s Prostějovem, v nejnovějším díle se posunul kousek dál,
do Olomouce. V publikaci „Olomoučtí Němci 1918–1938“ mapuje vztahy Čechů a Němců a celkově
činnost německé menšiny ve městě během první republiky.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ

yy Co vás vedlo k tomu, abyste se
věnoval právě tomuto tématu?
„Před lety jsem psal diplomovou
práci o odsunu Němců z Olomouce
po druhé světové válce. A tak mě zajímalo, jaké byly vztahy mezi Čechy
a Němci v Olomouci před válkou, jak
žila německá komunita ve městě, jak
se projevovala.“
yy Jak tedy soužití Čechů s Němci
v Olomouci hodnotíte? Byly tam
nějaké bolístky z doby před nástupem SdP a podobných stran?
„Překvapilo mě, že jsem nenarazil na
nějaké větší konflikty. Čekal jsem, že
vztahy budou mnohem problematičtější. Němci ovládali Olomouc
před první světovou válkou a po ní se
stali menšinou. Hodně špatně nesli
ubývaní německých škol, ke kterému
došlo kvůli úbytku německých dětí.
To vnímali jako největší problém. Na
druhou stranu zhruba od poloviny
dvacátých let minulého století vládla
na radnici společná česko-německá

koalice a k větším konfliktům nedo- yy Je nějaký příběh Němce z Olocházelo. Možná bych ještě zmínil, že mouce, co vás obzvlášť zaujal?
poslední volby v Olomouci se konaly „Hodně zajímavá a dnes už trochu
v roce 1932, takže negativistická SdP zapomenutá osobnost byl Heinrich
neměla žádný vliv na komunální po- Laus, který zakládal a vedl botaniclitiku.“
kou zahradu v Olomouyy Jak se vztahy vyvíjely ve
ci. Napsal mnoho
30. letech minulého století?
prací o přírodě
Bylo třeba cítit blízkost hrav okolí Olomouce,
nice Sudet?
angažoval se v ko„Jak jsem říkal, přímo na komumunální politice
nální politiku to vliv nemělo, ale
a ve spolcích a zřejmezi Němci začaly sílit naciomě uměl i velmi
nalistické tendence jako v jiných
dobře česky.“
německých oblastech. Na druhou
yy Monitoroval jste
stranu bylo ale i hodně těch, kteří
i vztahy Němzůstali republice věrní. Když
ců a Čebyly zabrány Sudety,
chů
mnozí demokratičtí
Němci ze severní
Moravy
utíkali
do Olomouce,
kde pro ně byly
pořádány různé
/CTVKP*¾LGMO¾\CUGDQWFCNwÊURKUQXCVGNUMÚRQéKP(QVQ(CEGDQQM
sbírky.“

přímo za války? Pokud ano, jaké ve
městě a v okolí byly?
„K tomu jsem se nedostal, ale možná
se tomu budu věnovat někdy v budoucnu. Každopádně předpokládám,
že se situace nijak nelišila od jiných
oblastí. Brutální nacistický režim měl
za následek zhoršení vztahů, takže
utlačovací Češi měli po válce nenávist
ke všemu německému.“
yy O kolik Němců nakonec Olomouc v důsledku poválečného vysídlení přišla?
„Úplně přesně se to nedá spočítat,
ale v Olomouci žilo asi sedmnáct
tisíc lidí německé národnosti, což
byla čtvrtina obyvatel. Ti, kteří byli
ve smíšených manželstvích s českými partnery, mohli většinou zůstat,
což mohlo být kolem dvou tisíc lidí.
Takže zhruba patnáct tisíc jich muselo odejít.“
yy Jaký pak máte osobní názor na
poválečný odsun Němců? Schvalujete ho?

„Neuznávám kolektivní vinu, takže mi
tohle řešení nepřišlo spravedlivé vzhledem k tomu, že postihlo mnoho nevinných lidí. Na druhou stranu mnozí
potrestaní nebyli kvůli tomu, že byli
například nezbytní pro hospodářství
nebo žili ve smíšených domácnostech.
Ale chápu, že po šesti letech nacistického teroru byla ve společnosti nenávist
ke všemu německému a že lidé nebyli
schopní rozlišovat, kdo režimu sloužil
a kdo ne.“
yy Sepsal jste dílo o německé menšině v Olomouci. Zvažoval jste podobné o menšině v Prostějově?
„Německá komunita v Prostějově
byla mnohem menší, s Olomoucí se
to nedá úplně srovnávat. Po počeštění vedení Prostějova v roce 1892 její
vliv klesl a tato komunita postupně
zanikala. Velká část prostějovských
Němců se hlásila k židovství. Každopádně proces počeštění Prostějova
mě zajímá a možná se mu budu někdy v budoucnu věnovat.“

společnost
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PROSTĚJOVSKO Do poslední chvíle čekali, ale nakonec přišel zákaz. Skupinky koledujících tří králů, kteří patří k začátku
roku stejně jako novoroční přání, letos nevyjdou. Nicméně organizátoři oblíbené sbírky se přesto ani letos zcela nevzdávají. Koledovat se tak bude prostřednictvím takzvaných on-line
kasiček nebo pokladniček umístěných na obecních úřadech či
v obchodech. Kde přesně to bude, však není zatím známo.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Aktuální epidemická situace a následná opatření vlády letos neumožnily skupinkám koledníků obcházet
domácnosti a firmy. Kasičky, kam
lidé budou moci přispět, by se tak
mohly objevit alespoň na obecních
úřadech. „Zákaz koledy padl těsně
před Vánoci, dosud tak nebyl čas se
se starosty a starostkami konkrétněji
domluvit. Každopádně je v průběhu

týdne oslovíme, rozhodně však nechceme nikoho do ničeho nutit. Zatím vím třeba o tom, že farář v Laškově chce kasičku zřídit, asi bude
přístupná v kostele,“ prozradil Večerníku ředitel Charity Konice Marek
Navrátil s tím, že seznam obcí, kde
bude kasička k dispozici, mohou
lidé sledovat na internetových stránkách konické Charity. „Lidé by se
to měli dozvědět i prostřednictvím
místního rozhlasu,“ dodal Navrátil,
jehož jsme se zeptali, k čemu peníze
vybrané na Konicku poslouží. „Část
výtěžku jistě půjde na přímou efektivní pomoc lidem, kteří se i kvůli covidu dostali do těžké životní situace.
Jinak bychom si rádi rovněž našetřili

Lidé mohou přispívat na obecního úřadech
na výtah, který by bylo potřeba vybudovat v Domově pokojného stáří
v Bohuslavicích,“ prozradil ředitel
konické charity.
Podobná situace panuje i na Prostějovsku. I zde se jednání s jednotlivými obecními úřady teprve rozbíhají.
„Zatím jsem jednal asi s pěti z nich.
Byli bychom rádi, kdyby se sbírka již
o nadcházejícím víkendu rozběhla
s tím, že kasičky by mohly být k dispozici až do čtyřiadvacátého ledna.
Jak vše bude, se však teprve uvidí,
záležet bude hlavně na jednotlivých
obcích,“ informoval Večerník koordinátor sbírky v prostějovském
děkanátu Vít Forbelský s tím, že peníze by na Prostějovsku kromě přímé pomoci postiženým lidem měly
jít zejména na potřebnou opravu
domova pro mentálně a zdravotně
postižené Marta fungujícího v ulici
Daliborka.

V rámci Tříkrálové
sbírky budou lidé
moci také přispívat
i prostřednictvím tzv.
on-line kasičky, která
je dostupná na adrese
www.trikralovasbirka.
cz. Pokud dárce uvede
směrovací číslo svého
bydliště, bude moci
přispět přímo na konto jednotlivých charit
a část takto vybraných
peněz pak poputuje
přímo do regionů.
Tímto způsobem budou lidé moci přispívat až do 30. dubna.
Předchozí ročníky
Tříkrálové sbírky přinesly v regionu
rekordní zisky. Na Konicku se jen
loni vykoledovalo 579 028 korun,
na Prostějovsku to bylo dokonce

2QFQDP÷TQ\GUO¾VQWVąÊMT¾NQXQWUMWRKPMWLCMQNQPKX-QUVGNEKPC*CPÆVGPVQ
MT¾VXWNKEÊEJO÷UVCQDEÊDQJWåGNPGRQVM¾OG
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

1 222 769 korun. Je téměř jisté, že
k těmto sumám se letošní výsledky nepřiblíží. Přímý kontakt s koledníky totiž nemůže nic nahradit.
„Navzdory covidu jsme celoročně

fungovali bez přestávky a snažili se
lidem pomáhat. Snad si na nás alespoň někteří i díky tomu vzpomenou,“ věří navzdory všemu Marek
Navrátil.

@U?JHJQ>DJO@KG½KJG½QFTUü@EHîKüDE?JP Jak to bude s plesy?
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PROSTĚJOV V posledních pěti
letech tradiční kolorit lednových
a únorových dnů před místním nádražím. Předsedkyně Okrašlovacího
spolku města Prostějova a náměstkyně primátora Milada Sokolová realizovala a finančně zajišťovala charitativní akci, při které bezdomovcům
každodenně s výjimkou nedělí rozlévala během poledne teplé polévky
a rozdávala i další pamlsky. Ty lidem
bez přístřeší věnovala vždy spousta dobrovolníků. Pro začátek roku
2021 bude ale tato akce s největší
pravděpodobností zrušena.

Michal KADLEC
„Bohužel i pro tenhle projekt platí, že
ho koronavirus velmi komplikuje, dokonce ho může pro začátek příštího
roku úplně zrušit. Vláda totiž z důvodu protiepidemických opatření nyní
vůbec neumožňuje okamžitou spotřebu jídla na ulici. To je ale hlavním
principem rozdávání polévek sociálně
slabým osobám a lidem bez domova,
tedy poskytnout v zimě potřebným

jedno teplé jídlo denně. Lidé,
kteří v minulých letech pro polévku či jiný teplý pokrm přicházeli, jídlo zkonzumovali přímo
na místě, což, jak jsem zmínila,
vládní nařízení v současné době
neumožňují,“ konstatuje Milada
Sokolová, patronka této tradiční
charitativní akce před místním
nádražím.
Flintu do žita ale nehází. „Zároveň se snažím dát jako každý rok
dohromady tým lidí, se kterými
bychom ‚polévky‘ uspořádali,
pokud se situace a vládní pravidla ještě změní. S manželem 6TCFKéPÊTQ\NÆX¾PÊRQNÆXGMDG\FQOQXEčORąGFOÊUVPÊOP¾FTCåÊOX2TQUV÷LQX÷LGD÷JGONGFPC
jsme připraveni poskytnout C×PQTCRąÊwVÊJQTQMW\ąGLO÷PGOQåPÆMXčNKRTQVKGRKFGOKEMÚOPCąÊ\GPÊO(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
prostředky na nákup polévek a dal- odložit a čekat na vývoj pandemie,“ rozhodne hlavně virus. V minulých
ších potřebných věcí. Potřebujeme ale dodává Sokolová, které se Večerník letech jsme polévku rozlévali vždy dva
samozřejmě také další dobrovolníky, ještě zeptal, jaký opravdu reálný termín měsíce vcelku, většinou během ledna
kteří se s námi podělí o každodenní charitativní akce vidí ona sama. „To a února. Uvidíme, zda vznikne alespoň
přivezení a rozlévaní polévek, protože všechno závisí na vývoji protiepide- nějaké okénko pro tuhle aktivitu. Kdyjá osobně mám řadu pracovních po- mických opatření. Budeme případně by, nedej Bože, hygienická opatření
vinností a sama nebo jen s manželem reagovat operativně, protože se opatře- ‚polévky‘ odpískala, vrátíme se k této
bych na celý projekt stejně jako v mi- ní v poslední době mění téměř ze dne aktivitě nejpozději příští rok,“ doufá
nulých letech nestačila. Zatím ale mu- na den. Budu průběžně hledat další a vzhlíží k budoucnosti Milada Sokosíme i hledání lidí ochotných pomoci zájemce do party pomocníků, ale vše lová.
(mik)
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PROSTĚJOVSKO Loni na jaře
to vyšlo jen tak tak. Když se v sobotu 7. března 2020 konal Zámecký ples v Žárovicích, někteří
z přítomných předpovídali, že se
na delší čas jedná o poslední akci
svého druhu. Málokdo však tušil,
že se omezení překlenou i do dalšího roku. Ovšem stalo se, většina
organizátorů již kvůli opatření
proti šíření koronaviru pořádání
společenských plesů pro nadcházející sezónu odpískala.
„Žádný ples dělat nebudeme. I pokud by byly později třeba plesy povolené, počítáme, že by se konaly
maximálně do stovky lidí a podmínkou by bylo nošení roušek. Shodli
jsme se na tom, že za těchto okolností nemá cenu cokoliv pořádat,“
prohlásil Marek Otruba, prezident
Spolku Plumlovských nadšenců, jejichž ples po dvanáct let beznadějně
vyprodával kulturák v Žárovicích.

Ovšem všechny plesy nejsou jen
o zábavě, setkání a tancování. Součástí mnoha z nich je také stužkování budoucích maturantů, což
představuje jeden z neodmyslitelných vrcholů středoškolského studia. Proto se nelze divit, že školy
stále doufají, že „maturiťáky“ bude
možné v nějaké formě uspořádat.
„Jak to bude s naším maturitním
plesem, není v tuto chvíli rozhodnuto. Na únorový termín sice stále
máme zarezervovaný pronájem
Společenského domu, nicméně
v tuto chvíli netuším, zda se akce
také uskuteční. Předpokládáme,
že definitivní rozhodnutí padne
začátkem letošního roku,“ reagoval
na dotaz Večerníku Michal Müller,
ředitel Gymnázia Jiřího Wolkera
v Prostějově.
A podobně smýšlí i ostatní. Doba
bohužel tanci a zpěvu nepřeje.
(mls)
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Zbylí tři otužilci proběhli v plavkách obcí
„Také další aktiv
ity
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NEZAMYSLICE I kdyby to šlo, tak tentokrát prostě
nemohli. Vládní nařízení udělila stopku všem organizovaným společenským akcím, a proto se nemohla
konat ani oblíbená Silvestrovská koupel vyhlášeného Spolku Nezamyslických mažoretů. Při ní se totiž
na místní plovárně schází stovky diváků. To by však
nebyli mažoreti, aby něco narychlo nevymysleli.
Problém mažoretům tentokrát nezpůsobila pouze vláda
a její restrikce. „Letos nic nebude, hodně z nás skončilo
v karanténě. Jsme ale všichni zdraví, je to hlavně kvůli
manželkám,“ prozradil Večerníku Jan Košárek, který už
v létě nechtěně předpověděl zákaz shromažďování při

rozsvěcování vánočních stromečků. I proto si jej mažoreti společně s přáteli zapálili během červnové Zimní
olymppijády. Při stejné příležitosti rovněž s odstupem
času oslavili také Velikonoce.
Zbylým recesistům to navzdory všemu nedalo a své typické modro-bíle pruhované plavky nenechali zahálet ve
skříni ani letos. „Šlo se o nečekanou a naprosto neplánovanou záležitost. Tři z nás v plavkách proběhli všechny uličky v obci. Jednalo se o alegorický běh naděje za
všechny nezamyslické otužilce, kteří kvůli karanténě nemohli. Byl to nádherný běh a možná jedna nová tradice,“
pochvaloval si nakonec Košárek.
(mls)

PROSTĚJOV Posledních pět
let byla předvánoční doba na
prostějovském náměstí T. G.
Masaryka neodmyslitelně spjata
s provozem mobilního kluziště,
které před muzeem využívaly tisíce bruslařů během posledních
dvou měsíců v roce a v jednom
případě i v lednu. Vloni již s dostatečným předstihem vedení
magistrátu deklarovalo, že Vánoce roku 2020 se budou muset
kvůli tvrdým covidovým opatřením obejít bez této populární
atrakce. Radní ale přislíbili, že
kluziště by mohlo být k dispozici
v lednu či únoru. Jak ovšem Večerník během uplynulého týdne
zjistil, ani tento odklad už není
aktuální. Respektive je zcela nesplnitelný.
„S aktuálním návratem celé země
do pátého stupně vládních protiepidemických opatření vidím bohužel
instalaci kluziště do centra města černě, a to minimálně v lednu.
Upřímně řečeno ale nedávám velkou šanci ani únorovému termínu.
Obávám se, že během této zimy si na
městě už nezabruslíme,“ konstatuje
smutně Milada Sokolová, náměstkyně primátora Prostějova. Jak vzápětí
na další otázku Večerníku dodala,
centrum města tak bude během
prvních dvou měsíců tohoto roku

takzvaně mrtvé. „I další možné
aktivity v centru města jsou
na tom bohužel stejně jako
kluziště. Než skončí vládní omezení, nic v centru
zorganizovat nemůžeme,“
uvedla Sokolová, kterou
koronavirová doba temna
velice mrzí. „Na poli kultury a oživení centra je tato doba
opravdu tragická. Lidé pracující
v kultuře patří společně s cestovním
ruchem a provozovateli malých obchodů, služeb a restaurací k nejvíce
ekonomicky zasaženým sektorům.
Magistrátse bude snažit aktivity na
tomto poli nastartovat okamžitě,
jakmile to vládní opatření dovolí, ale
skoro celý rok 2020 nám už nikdo

jsou na tom bídn
ì.

..,“

konstatuje Milada
Sokolová

nevrátí. Přeji nám všem proto, aby se
s rokem 2021 vrátil do Prostějova co
nejdříve normální život i pravidelný
kulturní ruch! Osobně se toho už
nemohu dočkat,“ vzhlíží k budoucnosti s alespoň mírným optimismem náměstkyně prostějovského
primátora.
(mik)
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PROSTĚJOV Jako na houpačce. Zatímco v minulém vydání
Večerník konstatoval příznivou zprávu, že se mezitýdenní nárůst nově pozitivně testovaných občanů na covid-19
v Olomouckém kraji snížil o 400 případů, o další týden dál je
všechno úplně jinak. Hůř. V průběhu minulého týdne přibylo
v kraji celkem 3 523 nakažených, což je zase o 900 nových pacientů víc. V Olomouckém kraji se zpožděním začalo očkování
novou vakcinací, do kterého odborníci vkládají velké naděje.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Největší nárůst nově nakažených
osob zaznamenal Olomoucký kraj
minulé úterý a posléze i ve středu,
nejméně pozitivně testovaných pak

přibylo první a druhý den nového
roku, kdy se logicky tolik netestovalo.
„K nedělnímu ránu třetího ledna
evidujeme v Olomouckém kraji
celkem již 44 746 případů pozitivně
testovaných osob od začátku pandemie. Je to o 3 523 nakažených víc
než předchozí týden. Od začátku
pandemie se již z covid-19 vyléčilo 37 808 osob, naopak registrujeme již 776 zemřelých. Aktuálně je

v Olomouckém kraji 6 162 aktiv- koronaviru a od začátku pandemie Vždy na konci každého týdne černík hejtman Josef Suchánek. Boních případů onemocnění korona- už v našem regionu bylo pozitivně situaci okolo koronaviru v Olo- hužel během nedělního odpoledne
virem,“ sdělila aktuální statistické testováno 8 845 osob.
mouckém kraji komentoval pro Ve- a večera se mu redakce nedovolala.
údaje krajská hygienička Růžena
Haliřová.
GHQQÉQ½UÕVWQDNDzHQÙFKFRYLGHPYRORPRXFNÅPNUDML
Zveřejněna však byla jednu pesimistická statistika, která je prioritní pro
Zdroj: KHS Olomouc
zdejší region. Krajský index protiepidemického systému PES se vyhoupl
1. ledna roku 2021 o pět bodů na
hodnotu 85. Nejvyšší skóre má právě Prostějovsko, kde index vyskočil
na 94 bodů. Následuje region Přerovska s hodnotou 90 bodů, Olomoucko s 85 a Šumpersko s 81 body.
Na Jesenicku byl na Nový rok index
76 bodů, což je na spodní hranici pátého stupně PES.
Jak ještě vyplývá ze statistik Krajské
hygienické stanice v Olomouci, na
Prostějovsku bylo k 29. prosinci
evidováno 1 157 aktivních případů
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Nemocnice provádí až 400 antigenních testů denně
PROSTĚJOV poslednímu dni
roku 2020 se počet pacientů prostějovské nemocnici hospitalizovaných covid-19 nepatrně zvýšil.
Navíc deset nich leží na jednotce
intenzivní péče ve vážném stavu.
Zároveň nemocnici probíhají antigenní testy, které je mezi Prostějovany obrovský zájem.
„dnešnímu dni máme Nemocnici
AGEL Prostějov celkem sedmašedesát pacientů covid-19, toho
deset ve vážném stavu,“ informovala Večerník při silvestrovském
ránu Lucie Drahošová, manažerka
marketingu společnosti Agel provozující prostějovskou nemocnici.
Jak dodala, špitál nemá této chvíli
problém volnými lůžky. „tuto chvíli
volná lůžka máme. Situaci zároveň
neustále sledujeme pružně reagujeme na aktuální potřebu, počet lůžek
případě potřeby navyšujeme,“ ujistila Drahošová.
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Od poloviny prosince pak prostějovské nemocnici probíhají antigenní
testy na covid-19. „Zájem je obrovský, ale velké jsou aktuální kapacity
pro antigenní testování, které zájemcům nemocnici nabízíme. Například mezi svátky dosáhl denní počet

antigenních testů téměř čtyři stovky
případů. Celkově jsme již prostějovské nemocnici otestovali rámci bezplatného antigenního testování přes
dvě tisícovky zájemců, nichž deset
procent bylo pozitivních,“ nahlédla
do statistik manažerka.
(mik)
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PROSTĚJOV Do Olomouckého
kraje dorazila se značným zpožděním tolik očekávaná vakcína proti
onemocnění covid-19. Zatímco
ve Fakultní nemocnici Olomouc
se první občané nechávají očko-

vat už od Silvestra, Prostějované
museli vydržet do dnešního dne,
tj. pondělí 4. ledna.
„Ve středu 30. prosince dorazila do
Fakultní nemocnice první zásilka
vakcín proti onemocnění covid-19.
Část obdržených dávek je předávána dalším zdravotnickým zařízením Olomouckém kraji, část je již
využívána pro očkování přímo ve
Fakultní nemocnici Olomouc. To

VWUDQD

bylo zahájeno 31. prosince pomocí
dvou mobilních týmů prioritní skupiny zdravotníků, kteří se první linii
věnují péči covid pozitivní pacienty,“
uvedl mluvčí olomoucké Fakultní
nemocnice Adam Fritscher tím, že
právě na Nový rok olomoucká nemocnice jako centrální distributor
začala vakcíny rozesílat do ostatních
zdravotnických zařízení kraji, tedy
včetně prostějovské nemocnice.
„Zatím mohu jen sdělit, že během
uplynulého víkendu jsme obdrželi
první stovky dávek očkovacích vakcín
proti covidu pondělí čtvrtého ledna
zahájíme vlastní očkování,“ sdělila
Večerníku Radka Miloševská, tisková
mluvčí společnosti Agel provozující
prostějovskou nemocnici.
(mik)

9OiGDSURSDJXMHRĀNRYiQtEiVQt-LőtKR:RONHUD

PROSTĚJOV Co by za to Jiří Wolker dal! Básník a prostějovský rodák zemřel ve třiadvaceti letech na
tuberkulózu. Účinná vakcína proti
této smrtelné infekční chorobě v té
době neexistovala. Nyní se vláda
rozhodla právě klipem doprovázeným jeho básní motivovat národ
k očkování proti nemoci covid-19.

-LWĆQËSËVHĀ
1HVP÷OÆMLWURGRWY¾ąÊQ¾PGÚFKOR
VQHPYROQÚFKOHVčOXNDG¾OQÚFKKRU
9xHGLYQRXYÊURXYGXxLQDxÊ]WLFKOR
LEROHVWNUYDY¾LW÷åNÚY]GRU

Martin ZAORAL
Celý klip je založen na kontrastu záběrů lidí užívajících si vládou zakázaných aktivit, mezi něž patří například chození na koncerty či posezení
v hospodě, a lidí bojujících s epidemií koronaviru. To vše za přednesu
prvních dvou slok Jitřní písně Jiřího
Wolkera. Na ty pak navazuje dovětek o prospěšnosti očkování. „Vakcinace je nejefektivnější způsob, jak
dlouhodobě zastavit šíření epidemie
u nás i ve světě. Očkování pomohlo
už v minulosti ke snížení, či dokonce
vymýcení řady nemocí,“ uvádí úřad
vlády na svých webových stránkách.
Spot v těchto dnech vysílají tři celoplošné televizní stanice – Česká tele-

-NKR\CEJ[EWLGOQOGPV[MVGTÆUGMXčNKGRKFGOKKUVCN[
LGwV÷X\¾EP÷LwÊOK
(QVQYYYXNCFCE\

vize, Nova a Prima, objevil se samozřejmě také na internetu. Reakce na
něj jsou různorodé. „Nechápu, proč
dnes na všechno musí být nějaká
kampaň. Obzvláště když ještě několik měsíců nebude dostatek vakcín
ani pro ty, kteří mají o očkování už
nyní velký zájem,“ komentoval tento
počin jeden z Prostějovanů.
Faktem je, že díky klipu se poezie Jiřího Wolkera po čase opět zviditelnila.
Konkrétně Jitřní píseň hovořící o léči-

vé moci přírody a síle lidské víry vyšla
poprvé ve sbírce Host do domu. Tato
útlá knížka obsahuje básně, které mladičký Jiří Wolker psal již v době svých
studií na gymnáziu, které je po něm
nyní pojmenováno. Uplatnil v nich
své dětské vidění světa, je z nich cítit
radost z objevování krás života, láska
k lidem i obyčejným věcem. Není tak
úplně od věci, že toho všeho bychom
si rádi naplno opět užívali. A to i díky
očkování!

5DGRVWQ÷NOLGQLEURX]G¾PHVHERVL
FKODGÊFÊWUDYRXOHVQÊSąHVSDåLW
2VHQÊVWąÊEąÊVO]\UDQQÊURV\
6QDGSODNDOLMVPHuDOHWHòFKFHPåÊW
7DPYPOK¾FKNUYDYÚFKGHQVOXQFHWLxÊ
9\P\VOÊWHåHQH]DVYLWQHVHP"
$FKY÷ąWHMHQDY÷ąWHFHORXGXxÊu
DYÊURXVYRXLVOXQFHXQHVHP
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Michal SOBECKÝ
PROSTĚJOV Přes přísná omezení spojená s koronavirovou pandemií se nadále pořádají soutěže, ovšem v on-line prostředí.
Jedné takové se zúčastnily členky taneční školy Pirouette a hned kvarteto se představilo na Dance Ostrava Grand Prix 2020.
„Natáčeli jsme videa po jedné tanečnici v tělocvičně a poslali je porotě, poté jsme si počkali na živé vysílání z vyhlašování,“ popsala soutěžní proces choreografka a vedoucí tanečnic Iva Kuptíková.
Prostějovanky se přitom setkaly s úspěchem, Elena Bendová, Jolana Špičáková, Dana Chytilová obsadily shodně první místo,
Vanesa Burdová druhé. „Bylo to dost jiné a organizačně náročné, ale zároveň super. A pokud někdo vyhlásí další soutěž, jdeme
do toho. Baví nás to a je to lepší než sedět doma na zadku,“ konstatuje Kuptíková.

,CMFQMQPéKVDQZGTUMQWGZVTCNKIWFTWåUVGX"
Vzniká nový systém turnajovým způsobem
PROSTĚJOV Pouhé tři zápasy
se stihly odehrát před druhou vlnou koronaviru z extraligy družstev mužů ČR v boxu 2020/21.
Následovala plošná hygienická
opatření a kvůli nim přerušení
soutěže, která stojí doteď. A vzhledem k současné zdravotní situaci
v zemi hrozí, že už podruhé za
sebou zůstane nejvyšší tuzemská
liga rohovníků nedokončena.

SONDA
MARKA
SONNEVENDA

35267û-296.Ú9HîHUQtNYiPSĊHMH
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Co èeká volejbalistky prostìjova
ve zbytku základní èásti extraligy?

Michal SONNEVEND
Hrozbu ještě zesílil nedávný krok
dvou extraligových klubů (Děčína
a Plzně), jež začaly zvažovat své odstoupení ze soutěže z ekonomických
i celkových důvodů. Na tuhle kritickou možnost reagoval během svého
předvánočního zasedání Výkonný
výbor České boxerské asociace.
„Samozřejmě se probíralo téma, jak
dál s extraligou při pokračujících
zákazech a jakým způsobem vyřešit
případné dokončení soutěže, aby
bylo reálně proveditelné. A pokud
možno s plným počtem účastníků.
Vznikl nápad vymyslet turnajový
hrací systém, kdy by se víc týmů sjelo na jedno místo a absolvovalo tam
větší počet utkání za kratší dobu,“
prozradil Večerníku šéftrenér BC
DTJ Prostějov Petr Novotný.
Předseda Sportovně technické komise ČBA dostal za úkol vypracovat
konkrétní návrh daného systému.
„Teď záleží, zda v soutěži zůstane

2KTQWGVVG UNCXÊ ×UR÷EJ X RQFQD÷ éVXGąKEG VCPGéPKE
PCUVWRPÊEJXÊV÷\č
Foto: Facebook
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všech pět mančaftů, tedy Děčín, Ústí
nad Labem, Plzeň, Prostějov i slovenská Dubnica nad Váhom, nebo
jestli někdo skutečně odstoupí. Od
toho se pak bude odvíjet nový rozpis
zápasů v přepracovaném turnajovém programu,“ odtušil Novotný.
Podle aktuálního vývoje nemoci covid-19 by pochopitelně musela být
vždy dodržena momentálně platná
hygienická nařízení, a to včetně případných povinných testů na korona-



















virus u všech aktérů střetnutí. „Tohle
už platilo v rámci prosincového mistrovství republiky dospělých, bylo
by nezbytné pravidla akceptovat,“
potvrdil Novotný.
Připomeňme, že z rozjetého ročníku 2020/21 dosud proběhly
následující extraligové duely: BC
DTJ Prostějov – Pablo Boxing Plzeň
10:6, SKP Sever Ústí nad Labem –
BC Armex Děčín 8:8, BC Armex
Děčín – BC DTJ Prostějov 10:4.

PROSTĚJOV Kousek za polovinu svého zápasového programu
se zatím dostala zkrácená základní část UNIQA extraligy žen
ČR 2020/21. Kromě jedné dohrávky zbývá z dlouhodobé fáze
dokončit (téměř) kompletních
osm kol, z nichž některé duely
už byly naopak předehrány.
Co mají před sebou volejbalistky
VK Prostějov? Osmičku střetnutí,
která určí jejich postavení v tabulce
před závěrečným play-off. Být mezi
oktetem postupujících je přitom
pro Hanačky povinnost. „Ano, nedostat se do vyřazovacích bojů si
vůbec nepřipouštíme. Náš tým má
svou kvalitu, a navíc jsme ho ještě
posílili o Martinu Michalíkovou,
aby mnohem víc ukázal, na co herně i výsledkově má,“ řekl sportovní
ředitel vékáčka Miroslav Čada.
Až na jedinou výjimku hned uprostřed ledna čeká svěřenkyně Lubomíra Petráše pravidelný režim

pouze jednoho ligového mače týdně. Tím nejbližším bude 9. ledna
důležitý výjezd do Frýdku-Místku,
následně přijde zmíněný dvojzápas (15. ledna v Ostravě, o den
později doma s Olympem Praha).
A poté opakované sobotní seance v následujícím pořadí: doma
Frýdek-Místek, venku Olymp, po
pauze vyhrazené pohárovému intermezzu opět venku Šelmy Brno,
doma Šternberk a koncem února
venku Přerov.
„V polovině ze zbývajících utkání narazíme na soupeře, které

bychom s veškerou úctou k nim
měli být schopni určitě porážet.
Naopak Olymp i Šelmy patří k favoritům, proti kterým se pokusíme
o překvapení. A například v Ostravě nemusíme být rozhodně bez
šancí něco dokázat. V celkovém
součtu považuji za minimum udržení současného sedmého místa,
klesnout níž nesmíme dopustit.
Naopak výš to půjde při nemalé
bodové ztrátě asi těžko. Je potřeba
se co nejlépe připravit na play-off
a kvalitu předvést i v něm,“ zdůraznil Čada.
(son)

ZBÝVAJÍCÍ PROGRAM ŽEN VK V EXTRALIZE
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BUDE MICHALÍKOVÁ POSILOU?
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Zvykl jsem si na tomto místě v téhle rubrice každoročně bilancovat (alespoň krátce), co v regionálním sportu přineslo uplynulých dvanáct měsíců jednoho končícího letopočtu. Nikdy by mě
však nenapadlo, že takové hodnocení bude reálně
v první řadě o něčem jiném než o sportování.
Sice jsem vyznavačem science fiction, ale aby
tento zdánlivě fiktivní žánr pronikl natolik významně do každodenního života celé společnosti a pronikavým způsobem ovlivnil vše včetně základního práva na vlastní pohyb, to určitě
šokovalo nejen mě.
Obrovským průšvihem přitom bylo, že koronavirus fatální měrou zasáhl i profesionální sport.
A tisíce vrcholových profíků opakovaně nemohly
vykonávat svou profesi s veškerými obřími dopady na výkonnost, klubovou ekonomiku i extrémně narušený chod soutěží.
Tahle sféra se během druhé vlny epidemie vrátila
aspoň částečně do normálu. Jenže co normální
stále není a bohužel asi ještě dlouho nebude, to
je sportování všech ostatních, kteří se rádi hýbají
a chtějí žít zdravě. V daném ohledu byl rok 2020
dobou temna.

Poměrně velkou pozornost v českém volejbalovém rybníčku vzbudil nedávný přestup smečařky
Martiny Michalíkové do VK Prostějov. Hlavním
důvodem samozřejmě bylo předchozí působiště
sedmadvacetileté hráčky UP Olomouc, odkud ji
tamní vedení krátce po začátku aktuální sezóny
z ekonomických důvodů nemilosrdně vyhodilo.
V momentě, kdy MichalíkovÁ definitivně kývla
na prostějovskou nabídku a stala se novou posilou vékáčka, to logicky přineslo určité pozdvižení.
Částečně i kvůli způsobu, jakým zkušená plejerka
komentovala v některých říjnových rozhovorech
svůj nečekaný vyhazov. Nebrala si moc servítky,
kritizovala – a bác, najednou bude proti úpéčku
bojovat za konkurenční oddíl.
Ve skutečnosti nejsou vztahy zase tak žhavé, jak
by se mohlo zdát, zvlášť mezi hráčkami obou
hanáckých týmů nepanuje žádná nevraživost.
Podstatnější otázkou proto je, nakolik Michalíková VK opravdu pomůže v zápasech na hřišti.
Dá se očekávat, že její přínos (až se víc rozjede)
bude spočívat zejména na přihrávce, v mezihře
a dodanými zkušenostmi. Družstvo s ní může být
silnější.

Vím, že tohle toužebné zvolání je za současné situace
v ČR i v celém světě jen zbožným přáním, které se minimálně během nejbližších týdnů či měsíců bohužel
nenaplní. Přesto se vnitřního přesvědčení o nutnosti
co nejrychlejšího návratu k celkové normalitě života
včetně sportu nedokážu ani nechci zbavit.
Vzhledem ke svým vyhraněnějším názorům na
plošná opatření proti covidu-19, jimiž se dlouhodobě netajím, jsem měl poslední dobou několik debatních konfliktů se zastánci razantních hygienických
omezení. Vždy jsem se snažil vysvětlit, že tak jako
já neberu názory jim, nemá nikdo právo zakazovat
názory moje. Už (snad) nežijeme v totalitě.
Ovšem kdo pobral něco inteligence, není poslušná
ovce a postaví vedle sebe kontrast přetrvávajícího
zákazu zdravého sportování i pohybu (s výjimkou profesionálů) a trvale narvané hypermarkety
(plné hlavně seniorů, tedy členů rizikové skupiny),
nemůže prostě s řešením celé covidové problematiky jen tak bezvýhradně souhlasit.
Proto bych chtěl věřit, že se v nějaké rozumně
blízké době dočkáme návratu k běžné existenci.
Se zkušenostmi z uplynulých deseti měsíců však
už nevěřím...

ÿဘ

Dne 15.11.2020
oslavil 70. narozeniny
pan ZDENĚK CHYTKA.
Celý život zasvětil fotbalu, nejprve
jako aktivní hráč TJ Železárny
Prostějov a později také jako
organizační pracovník.
V dalších létech se věnoval kopané
v Určicích, Protivanově a především
v Kralicích na Hané,
kde se jako trenér podílel na vzestupu
kopané až do krajského přeboru.
Vše nejlepší, hodně zdraví do dalších let
mu dodatečně přejí kamarádi
a všichni příznivci kralické kopané.

vedle nejvýše nasazeného účastníka
loňského Turnaje mistrů světová patnáctka David Goffin z Belgie či Ital
Fabio Fognini, jenž v mužském žebříčku zaujímá sedmnácté místo. Oba
jmenovaní byli v minulosti stejně jako
Berrettini
v Top POŘADÍ
Ten. „Na začátku loňPRŮBĚŽNÉ
ského roku se mi podařilo vyhrát turnaj v Puné. Nebylo by špatné zahájit
ten letošní nějakým dobrým výsledkem,“ přeje si Veselý.
(lv)

by mohla být turnajovou devítkou,
a Karolína Muchová, jež by měla
být nasazenou třináctkou.
Z českých hráček bude v Abú Zabí
startovat rovněž Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková. Obě
se nedávno představily na turnaji
ITF v Dubaji a jejich přípravě tak
neschází ani ostré zápasové tempo,
což by pro ně mohla být výhoda.
„Vracíme se do emirátů po krátké
pauze. Třeba se bude dařit stejně
jako na konci minulé sezóny,“ poznamenala Siniaková, která na turnaji ITF v Dubaji postoupila v prosinci až do finále.
(lv)
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škol našeho regionu (hlavně přímo
z Prostějova) při turnajových kláních dvou samostatných věkových
kategorií: 4. a 5. třídy ZŠ, studenti
SŠ. Loni se dokonce premiérově
uskutečnily i boje dospělých výběrů,
nyní samozřejmě nic pro nikoho.
Stále větší oblibu si každým dalším
rokem získával rovněž Hanácké
curling. Jak už z názvu vyplývá, také
v tomto případě šlo o poměřování
sportovních sil v odvětví uzpůsobeném místním specifickým podmínkám. Konkrétně tedy curling, leč se
speciálně vyrobenými kameny posílanými do středových kruhů umně
namalovaných přímo na ledové
ploše. Před rokem díky zvýšenému
zájmu účastníků proběhla hned tři
samostatná kola, po skončení posledního navíc závěrečné play-off.
Pro aktuální ročník Prostějovské
zimy už byla v původním plánu dokonce curlingová liga s pravidelným
střetáváním přihlášených kolektivů.
Bohužel i v tomto případě rozhodly

covidové okolnosti jinak. „Moc nás
mrzí nutnost zrušení veškerých
slibně rozjetých projektů a akcí na
mobilním kluzišti, ale vzhledem
k hygienickým opatřením nebyla
jiná možnost. Nezbývá než věřit, že
příští ročník už nic nenaruší,“ uvedl
spolutvůrce florbalu na ledě i Hanáckého curlingu Jan Zatloukal.
(son)

(NQTDCNPCNGF÷<NCV¾DT¾PCRTQVGPVQMT¾VX2TQUV÷LQX÷
nebude.
Foto: Marek Sonnevend

porážkou, jež utnula jejich sérii obodovaných utkání

PROSTĚJOV Kompletní zrušení
plánovaného programu tradičního městského projektu Prostějovská zima 2020/21 se citelně
dotklo i několika stále oblíbenějších sportovních aktivit široké
veřejnosti. Bohužel tak jde o další
nepříjemný zásah koronaviru do
aktivního zdravého stylu života.
V první řadě lidé přišli o bruslení
zdarma na veřejném venkovním
kluzišti, jež se v posledních letech
pravidelně stávalo dominantou prostoru vedle Muzea Prostějovska na
Masarykově náměstí. Mobilní ledová plocha
tentokrát z logických důMarek
vodů nevyrostla, tím pádem stovky
SONNEVEND
zájemců
všeho věku (především děti
a mládež) musí na bruslařské radovánky zapomenout.
Totéž platí pro školní turnaje ve florbalu na ledě Zlatá brána. Originální
propojení dvou různých sportů, kdy
vznikla speciální pravidla florbalového odvětví na bruslích, svádělo proti
sobě týmy základních i středních

1
s3 bronzem
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8. Jan Koutný (dorostenci)
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LETOHRAD,
PROSTĚJOV
Déšť a chlad s teplotou sedm
stupňů Celsia i nepříjemným větrem charakterizovaly Mistrovství České republiky v letním
biatlonu dorostu a dospělých
2020 v Letohradu, za nímž se
s odstupem času ohlížíme.

2TQUV÷LQXUMÚ DKCVNQPKUVC 4QOCP 8GéGąC
XRTCXQ PCUVWRPÊEJXÊV÷\čRQDTQP\QXÆO
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Biatlon je každopádně venkovní
sport a závodníci nejsou z cukru, proto se normálně soutěžilo.
A mezi účastníky samozřejmě nechyběli zástupci Klubu biatlonu
Prostějov. Ve vytrvalostním závodě vybojoval třetí místo v kategorii
mužů Roman Večeřa a dvanáctý
skončil Max Černý, mezi dorostenkami obsadily Anežka Klapková třiadvacátou a Elen Melcrová
dvacátou sedmou příčku, v dorostencích doběhl Jan Koutný třiadvacátý.
Ve sprintu byli v konkurenci mužské elity Roman Večeřa čtvrtý,
Ondřej Vystavěl dvanáctý a Max
Černý sedmnáctý. V kategorii
dorostenek si výrazně polepšila
desátá Anežka Klapková, mírně
i jednadvacátá Elen Melcrová. Dorostenec Jan Koutný zaknihoval
dvacátou pozici a nutno podotknout, že se mu MČR moc nevydařilo. Během roku totiž končil
v Českých pohárech na předních
příčkách a patřil tudíž ke kandidátům na medaili.
„Přes ne úplně oslnivé výsledky
na národním šampionátu si myslím, že vrcholná akce byla pro
naše závodníky skvělou motivací
i výzvou do další sezóny,“ zhodnotil trenér prostějovského Klubu biatlonu a stále aktivní (navíc úspěšný) sportovec Roman Večeřa.
(son, sob)
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„Oslavy jsme měli naplánované na
duben 2020, ale tehdy z nich kvůli
hygienickým opatřením sešlo, nebylo možné je uspořádat. Tak jsme
je přesunuli na říjen – a celá situace se bohužel vinou druhé vlny
koronaviru opakovala. Tím pádem
jsme těch sto let ještě ani nemohli
společně oslavit. Snad se k tomu
dostaneme co nejdříve v tomto

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Po konci roku
2021 plného hekticky nezvyklých událostí způsobených COVIDEM-19 si ještě připomínáme jedno magicky významné
sportovní výročí, jež pod tlakem
okolností v uplynulém letopočtu poněkud zapadlo. Jde o rovnou stovku let existence prostějovské atletiky, kterou královna
všech sportů dovršila v Prostějově už loni na jaře!
la prostějovská atletika nespočtu
krásných a výrazných úspěchů
na české, československé i mezinárodní scéně. Za všechny bych
jmenoval především Jana Mrázka,
což je taková naše legenda. A zapomenout nesmím na dlouhou tradici Velké ceny města Prostějova,
která příští podzim napíše už svůj
pětasedmdesátý ročník,“ zmínil
Čečman.
Hromadu let se přitom snaží zasadit o vznik regulérního čtyřsetmetrového oválu s patřičným
vybavením i zázemím, kdekoliv
v PV. „Myslím si, že město velikosti Prostějova by si opravdu zasloužilo po všech stránkách vyhovující a moderní době odpovídající
stadión pro atletiku. Snad se toho
ještě dočkám,“ zadoufal Čečman
vědomý si politických okolností
i nadcházející ekonomické krize ve
spojitosti se zmíněným covidem.

„A zároveň zvláštní. Sezónu nám
přerušil koronavirus, nemohli
jsme trénovat,“ vzpomíná Robová
na jaro i podzim uplynulého roku.
Klub měl ale štěstí v neštěstí, stihl
uspořádat halové MČR dospělých,
které navíc ovládl v hlavní katego-

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Ke svému konci
dospěla loňská sezóna pro lukostřelce včetně těch z Prostějova. A jakýže to byl pro ně rok?
Rozhodně plný převratných
událostí. Od výměny předsedkyně, kdy žezlo po své matce
převzala Magda Robová, přes
pořádání tří mistrovství České
republiky až po všudypřítomná
koronavirová omezení. A podle
nové šéfky byl letopočet 2020
výjimečný.

rii prostějovský Michal Hlahůlek.
Jak se ale brzy ukázalo, pauza snad
dokonce lukostřelcům z prostějovského klubu prospěla. „Střelci
si odpočinuli, což bylo dobře, závodů pak bylo v krátkém časovém
úseku opravdu hodně. Potřebovali
jsme třeba taky splnit limity, bylo
to hodně hektické, hodně závodů
jsme sami pořádali,“ konstatovala
Magda Robová.
Lukostřelci z Prostějova šli výkonnostně vesměs nahoru, ať už se
jednalo o muže, kadetky, nebo třeba dorostence. Klub se navíc mohl
ukázat na třech jím pořádaných
mistrovstvích, a sice akademickém,
halovém a dorosteneckém. „Máme
nyní šest reprezentantů, to je velký
úspěch. A mládež máme buď v talentových centrech, nebo taky v reprezentaci,“ mne si ruce Robová.

Těšit ji mohou rovněž úspěchy
jednotlivců. Dobře ukázaly se
dobře třeba talenty v podobě Elišky Koleňákové nebo Elišky Novotné, na začátku října zase zlato mezi
juniory získal v terénní lukostřelbě
Michael Roba. Největší úspěchy
ale zaznamenal Michal Hlahůlek,
který je nyní držitelem českého rekordu a vítězem halového mistrovství ČR. „Byla to skvělá sezóna.
Sice ovlivněna pandemií, o to víc
mě úspěchy těší, že vše dopadlo
dobře,“ vydal za sebe Michal Hlahůlek, aktuálně jeden z nejlepších
lukostřelců České republiky. A dodává jeden svůj nemalý cíl pro tento rok. „Doufám, že se dostanu na
kvalifikaci pro olympiádu. A pak se
uvidí, snad to vyjde...“

.WMQUVąGNDC 2TQUV÷LQX UNCXÊ MQTQPCXKTW
PCX\FQT[XGNOK×UR÷wPQWUG\ÐPW
Foto: Michal Sobecký

Takový byl rok lukostřelců

Zvláštní i skvělý.

(QVQCTEJKX#-2TQUV÷LQX

roce aspoň dodatečně,“ povzdechl
si dlouholetý předseda Atletického klubu Prostějov Milan Čečman.
Sám byl během aktivní kariéry
jedním z nejúspěšnějších místních závodníků v nyní dvoukulaté
oddílové historii. Ta se začala psát
21. října 1919 založením lehkoatletického odboru pod křídly SK
Prostějov. Na jaře 1920 pak došlo
k přijetí nového oddílu do národního atletického svazu a tím de
facto k oficiálnímu potvrzení jeho
vzniku.
První domácí závod zorganizoval
nový klub z Hané 23. května 1920,
šlo o přespolní běh z tehdejšího
Wilsonova náměstí v Prostějově ke
Kostelci na Hané a zpět. Třetí místo za vítězným Jaroslavem Ambrozem ze Sokola Husovice tenkrát
obsadil nejlepší člen pořádajícího
odboru Alois Smrček.
„V následujících sto letech dosáh-
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ZAUJALO NÁS

ABÚ ZABÍ, PROSTĚJOV Premiérový ročník turnaje WTA
500 v Abú Zabí bude první letošní zastávkou několika českých tenistek. Mezi širší okruh favoritek
přitom bude patřit Karolína Plíšková, která by mohla být nasazenou trojkou, hned za Sofií Keninovou a Elinou Svitolinovou.
Pro Plíškovou se bude jednat o důležitý turnaj i s ohledem na výsledek
ze začátku minulého ročníku, kdy
se jí povedlo ovládnout svůj úvodní
podnik v australském Brisbane.
Mezi nasazené hráčky by se měly
vejít i Markéta Vondroušová, která
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PROSTĚJOV Hlavní hvězdou
úvodního turnaje ATP 250 v turecké Antalyi, jehož hlavní soutěž
odstartuje už tento čtvrtek 7. ledna, bude desátý hráč světa Matteo
Berrettini. Itala v Turecku doplní
další dva tenisté z elitní dvacítky
žebříčku. Chybět nebude ani prostějovský hráč TK Agrofert a česká
jednička Jiří Veselý.
Největšími aspiranty na titul budou

WWW.VECERNIKPV.CZ

Florbal na ledě i Hanácké curling na mobilním
prostějovském
kluzišti
jsou
tentokrát
Kontroverzní rok 2020
tak hokejisté
prostějova
zakončilipassé

4. ledna 2021

HRÁČSKÉ HVĚZDY UTKÁNÍ
8GUGNÚ\CJ¾LÊUG\ÐPWX#PVCN[K
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PROSTĚJOV Při velkém množství
duelů hrávaných během dlouhodobé
části Chance ligy býval každoročním
zvykem zápasově nabitý program,
obzvláště v lednu a únoru. Za současných koronavirových okolností byla
základní fáze soutěže zkrácena, termínová náročnost tím pádem plošně
klesla. Přesto teď prostějovští hokejisté mají před sebou nejvíc našlapané období aktuální sezóny 2020/21.
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proti Prostějovu o ten chloupek více.“
(usměje se)
yy Hecovali vás hráči a kolegové?
„Kolegové ano, hráči ani tolik ne, hodně jich to nejspíš ani neví. Ale samozřejmě hecovačky proběhly a bude
také svačinka za vítězství.“

2TQUV÷LQX t ,KJNCXC CMVW¾NPÊ UG\ÐPC 
OKPWN¾UG\ÐPCUPRC
2TQUV÷LQXt6ąGDÊéCMVW¾NPÊUG\ÐPC
OKPWN¾UG\ÐPCUPC

Vzájemné zápasy

Třebíče. Také Horácká Slavia prochází
tímto ročníkem zatím zdařile, byť v tabulce figuruje o příčku za elhákáčkem
na jedenácté pozici se stejným ziskem
třiadvaceti bodů. Má však o tři odehrané
duely méně, tím pádem vyšší výsledkovou úspěšnost. Převážně mladý kolektiv
těží z dlouhodobé spolupráce s extraligovou Kometou Brno, stejně jako Prostějov předvádí rychlý přímočarý hokej.

„Hlavně zdraví!
Ať se jim všechno
daří a ať se mají
dobře.“

(uohĹ

6

Na tolika střetnutích v řadě za
sebou se zastavila bodová série
Jestřábů v Chance lize (venku
Vrchlabí 5:2, doma Kladno 4:5p,
venku Frýdek-Místek 3:2p, doma
Litoměřice 4:3, venku Slavia
Praha 3:2, doma Vsetín 1:2p).
Ukončila ji Poruba, jíž ve středu
podlehli 1:3.
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zala potrestat. Řekl bych, že zaslouženě.
Potom jsme měli několik přesilovek,
kterými jsme si mohli pomoct vrátit se
do hry. To se nám ale nepovedlo.“
yy Poruba byla před sezónou jedním z favoritů. Co jste od utkání s ní
očekávali?
„Samozřejmě víme, že mají silný
tým a výborné hráče. Věděli jsme,
že to bude těžký zápas. Určitě jsme
se jich ale nebáli. Poslední zápasy
jsme hráli dobře a věřili, že na nějaké body zase dosáhneme. Nakonec
se to bohužel nepovedlo.“

hodně kousavá a dokázala se prosadit
jako první. Čím si to vysvětlujete?
„To je prostě to, co je celé špatně.
I když měli větší pauzu, a to ty pauzy
nejsou vůbec jednoduché, tak měli
vstup mnohem lepší. To určitě musíme do dalších utkání zlepšit.“
yyKde vidíte vaše největší nedostatky? V čem jste dělali největší chyby?
„Tak jak už jsem říkal, určitě to byl
ten začátek, kdy byli lepší. V podstatě
na nás vlétli a my nestíhali. To mělo
být rozhodně naopak, ještě když
jsme hráli doma a oni byli nerozehra-

yy Měli jste během svátků delší volno. Jaký byl návrat do tréninků a do
zápasového režimu?
„Bylo fajn, že jsme si po delší době
mohli přes Vánoce více odpočinout.
Pak už jsme ale normálně trénovali.
Myslím si, že jsme stihli odtrénovat to,
co jsme chtěli. To bylo dobré.“
yy Co byste vzkázal prostějovským
fanouškům do nového roku?
„Hlavně zdraví! Ať se jim všechno
daří a ať se mají dobře. No a my se
budeme snažit jim v tom novém roce
dělat vetší radost naší hrou.“

yy Jak hodnotíte poslední zápas
roku 2020 s Porubou?
„Celý zápas bylo vidět, že jsme se do
toho nemohli dostat. Poruba je dobrý
tým a měla velice dobrý pohyb. My
jsme ze začátku prostě neměli tempo,
nedrželi jsme se svojí hry, nehráli jsme
vůbec do těla, a navíc ta vyloučení.
Řekl bych, že jsme dostali laciné dva
góly. Hráč nebyl pokrytý před bránou,
při tom druhém taky. Odjede nám
křídelník dolů, jeho obránci zůstanou
volní a hned střílí. Takže zbytečné
góly, navíc opět hodně vyloučených,
k tomu obráceně jsme měli přesilovky,
které jsme nevyužili. Viděli jste ale, že
jsme tam prostě nic neměli. Nevím,
čím to bylo. Samozřejmě budeme se
tím muset zabývat. Musíme začít reagovat na to, jak soupeř hraje a když

Eva REITEROVÁ

už se něco řekne, tak se to musí dělat.
Někteří hráči to prostě neakceptovali
a informace na ledě nevstřebali.“
yy V první třetině jste měli přesilovku 5 na 3, kterou jste nevyužili.
Berete to jako rozhodující okamžik
utkání?
„Tam se to mohlo lámat. Na konci
první třetiny jsme měli v přesilovce
dát na 1:2. Kdyby se to stalo, tak to
mohlo vypadat úplně jinak. Nicméně přesilovek jsme měli spoustu a ty
musíme zlepšit. Při přesilovkách nám
nechodí seshora žádné střely. Navíc
nedorážíme odražené kotouče před
brankářem, i když tam máme dva hráče. Ochotu před brankou a rvát se za
gólem našim hráčům zatím chybí.“
yy Ke konci se blíží první polovina
základní části. Jaké je vaše prvotní
ohlédnutí za dosavadním průběhem Chance ligy?
„Když vezmu tu první část, tak hned
zkraje byly dobré zápasy. Samozřejmě
nás tam potkalo zranění Gagiče (Michal Gago - pozn. red.), ale na druhou
stranu jsme hráli vážně dobrá utkání.
Dalo by se říct, že z naší strany bylo
špatné jen Ústí a doma pak Šumperk.
Po pauze jsme pokaždé bodovali. Hrát
se dá s každým, ale musíte k tomu přistoupit, jak kdyby to byla válka. Na
ledě je potřeba nechat vše, co v nás je.
Po boji, i když pak prohrajeme, uznáme, dobře byli lepší.“

yy Když jste zmínil Michala
Gaga, jak to s ním vypadá?
„Myslím si, že na Jihlavu asi
ještě nebude, ale už trénuje. Co se týče střelby,
tak tam určitě má nějaké věci před sebou, které musí dát do
kupy. Přece jen je tam omezení v hybnosti ramene. Navíc bych řekl, že musí
překonat i nějaký psychický blok.“
yy Další zápas vás čeká ve středu 6.
ledna, to znamená týden volna od
Poruby. Jak jste s ním naložili?
„Hráči dostali volno. Třetího ledna
jsme měli sraz a začali se připravovat
na utkání s Jihlavou. Zkraje nového
roku nás nečeká nic lehkého. Bude to
spousta zápasů za sebou. Je potřeba
s tím něco udělat. Jak jsem říkal, budeme muset pilovat přesilovky a udržení
se na kotouči, což nám také dělá veliké
problémy.“
yy V lednu odehrajete 9 zápasů.
Berete to jako plus, že jich bude
hodně?
„Je možné, že by nám to mohlo prospět, budeme více v zatížení. Škoda
že nemáme lepší čtvrtou pětku, tu bychom potřebovali. Nicméně párkrát
na ledě byla a nic nezkazila.“
yy Právě utkáním s Jihlavou začínají odvety ve druhé polovině zkrácené základní části letošní sezóny. Jak
vidíte aktuální stav týmu?
„Musíme si prvně tyto zápasy, které
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jsme nehráli dobře, pořádně rozebrat
a vzít si z toho ponaučení. Další zápasy musíme začít trochu jinak. Ve
druhé třetině jsme změnili lajny a hra
se zlepšila. Nicméně na můj vkus tam
bylo málo střel a málo soubojů před
brankou. Máme volné beky a nepoužíváme je. Tyto věci trénujeme od začátku sezóny a do hráčů se to dostává
pomalu. Budeme muset přitvrdit asi
nějakým razantnějším opatřením, aby
to dělali. Protože věci, které na ledě
dělají, tak nefungují. Nechávali jsme
jim zatím volnost, ale teď v tomto
směru budeme muset asi zakročit.“
yy Vzkázal byste něco prostějovským fanouškům směrem k novému roku?
„Aby byli s námi. Každý by byl rád,
kdyby podpora, kterou nám oni dávají
prostřednictvím různých médií, vydržela až do konce sezóny. Pevně doufám, že se podaří, aby diváci byli tady
s námi při utkáních a jejich podpora
byla slyšet. Myslím si, že každý takový sport si diváky zaslouží, a když ne,
tak je to škoda. Teď se dějí takové věci.
Bohužel to tak je, musíme to vydržet
a doufat, že bude líp.“

Foto: Josef Popelka.
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yy Co říct k utkání, které se příliš
nepovedlo...
„Myslím si, že největší problém byl v začátku, kdy jsme měli špatný vstup do
utkání. Nakonec se to tak nějak vleklo
celou první třetinu, což Poruba doká-

Eva
REITEROVÁ

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Poslední zápas ve zvláštním roce 2020 s Porubou se
hokejistům s jestřábem na hrudi nevyvedl. Jediná branka z jejich holí
padla až v čase 59:54 a zápas tak pro ně skončil porážkou 1:3. Ztrátu, Foto: Josef Popelka.
která ukončila šestizápasovou bodovou sérii, hodnotil kapitán týmu
yy Poruba nehrála soutěžní zápas ní. Problém vidím určitě v přesilovTomáš Kaut (na snímku). Jednatřicetiletý útočník nebyl s výsledkem
kvůli nákaze covid-19 dlouhých pět- kách, ve kterých jsme se mohli vrátit
svého týmu spokojený a v jeho hře viděl řadu chyb a nedostatků.
advacet dní, přesto byla od začátku se do hry.“

www.vecernikpv.cz
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2. Zmìny v Šumperku
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1. Bøezák do Jihlavy

NEJ události
Chance ligy

Už minule proti Vsetínu skórovali muži elhákáčka jedinkrát,
stejně neproduktivní útok zopakovali i proti dalšímu papírově silnějšímu celku. Alespoň že
dobrou formu nadále drží brankář Ondřej Bláha, na jehož vrub
porážka 1:3 rozhodně nešla.

Gólman nezklamal

Šlágr proti potenciálnímu adeptovi na postup do extraligy měl
být hokejovým svátkem (byť
samozřejmě bez diváků i atmosféry), ovšem potřebnou kvalitu
mu dodal pouze severomoravský
tým. Hanácký mančaft výkonem
zklamal, na body tentokrát neměl ani pomyšlení.

9ÙNRQEH]vDQFH

Kapitán LHK Tomáš Kaut
- f;_o rং࢙mझ =-mohৄl
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Marek Sonnevend

místě má vysoce aktivní skóre 57:36.
V prvním vzájemném střetu sezóny
muži LHK podlehli na Vysočině 2:3,
navíc kvůli tehdejší absenci oficiálního
lékaře vznikla mezi oběma kluby kontroverze. Tím větší, že se tenkrát vážněji
zranil hostující útočník Michal Gago,
který je doteď na marodce. „My se však
musíme soustředit pouze na hokej. Jihlava je sice rozjetá a má kvalitu, ale určitě
se dá porazit. Což se nám proti podobně
silné Porubě nepovedlo, tentokrát snad
zahrajeme lépe,“ uvažoval Šejba.
Horácký dvojboj následně jeho svěřenci
završí v sobotu 9. ledna od 17.30 hodin
soubojem 18. kola Chance ligy na ledě

,GUVą¾DKPCéPQWJQT¾EMÚOFXQLDQLGO

5ÆTKKLGFGP¾EVK\¾RCUčXGFXCCVąKEGVKFPGEJ

PROSTĚJOV Zápasem s Porubou
zakončili Jestřábi rok 2020, a také
se na jediný duel (schází dohrávka
12. kola s Přerovem – pozn.red.)
přiblížili polovině odehraných
zápasů ve zkrácené základní části
Chance ligy. Svěřenci trenéra Šejby
(na snímku) si ze 16 utkání odnesli
23 bodů za osm výher a stejný počet
&+$1&(/,*$9ê6/('.29ê6(59,6
porážek. Tato bilance stačí jen na
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$321(Ó3/1e0.2/( 10. místo prvoligové tabulky, což
 -LKODYD
      
je pod předsezónními ambicemi
 3ĜHURY
      
 .ODGQR
       týmu. Den před Silvestrem hodno 9VHWtQ
       til kouč Hanáků dosavadní vystou 3RUXED
       pení a podíval se směrem k ledno 9UFKODEt
      
vým zápasům.
 %HQiWN\Q-       

-QWé/CTVKP,CPGéGMUGU2QTWDQWXT¾VKN
FQTQFPÆJQO÷UVCFoto: Michal Sobecký
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4. ledna 2021

9HVWĆHGXSĆLMHGHOËGU&KDQFHOLJ\

účastníci první ligy jsme jedině rádi, že
konečně najedeme do pravidelného zápasového rytmu trvajícího řadu týdnů
za sebou. Různých přestávek – vynucených i plánovaných – bylo už v tomto
ročníku více než dost,“ pravdivě konstatoval hlavní trenér Jestřábů Jiří Šejba.
Ti zmíněný sled utkání odstartují ve středu 6. ledna od 18.00 hodin doma proti
Jihlavě (bohužel stále bez diváků). Půjde
o největší možný šlágr tím, že vyzvou
současného lídra tabulky, neboť Dukle
se v dosavadním vývoji soutěže opravdu
V rozmezí třiceti dvou dnů mezi 6. led- daří. Ze šestnácti absolvovaných mačů
to znamená kromě Silvestra a No- nem a 6. únorem odehrají jedenáct střet- hned jedenáct vyhrála, díky tomu získala
vého roku ještě i sobotu 2. ledna. nutí. „Myslím, že nejen my, ale všichni vydatných třiatřicet bodů a na vedoucím
„Od třetího jedeme více než měsíc
na plné obrátky, konečně nás čeká
dlouhá série utkání za sebou a volna
bude málo. Podstatné je pracovat
kvalitně a efektivně, abychom ve
vyrovnané soutěži byli konkurenceschopní. Právě během ledna se
všechno bude lámat,“ připojil Jiří
Šejba.

WWW.VECERNIKPV.CZ

hokej

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ

ZAUJALO NÁS
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Koncepce. Tohle slovo se neLGP XG URQTVW XåF[ JQFP÷ UMNQ
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Mezi hokejovými mantinely

0XãWXNRYV ± 7HSHU äRYLQHF .R]iN 6]DWKPiU\ 7 9RUiþHN 'XQGiþHN 8UEDQHF ± 3RĜt]HN
+XGHþHN 6LNRUD ± 6WORXNDO7 -iFK\P äRORERY ± âSDþHN .DQNR (QGiO ± %URGHN7RPDQ
+RWČN
7UHQpĝL0DUWLQ-DQHþHND0DUHN3DYODþND

6HVWDYD3RUXE\

%OiKD±0DW\iã+UGLQND'UWLO3LHJO3ČQþtN6RYD±
0Ui]HN%DUWRã9DFKXWND±äiOþtN.DXW+UQtþNR±0
1RYiN&KOiQ-DQGXV±3RGODKD0RWORFK-DQHþHN
7UHQpĝL-LĜtâHMED,YR3HãWXNDD-LĜt9\NRXNDO

6HVWDYD3URVWčMRYD

%UDQN\DQDKUiYN\äiOþtN &KOiQ ±(QGiO .DQNR
79RUiþHN 79RUiþHN .DQNRâSDþHN (QGiO
]WUHVWQpKRVWĜtOHQt5R]KRGÿtýHFK)LDOD±.RQYLþND
1RYiN9\ORXÿHQt%H]Y\XåLWt+UiQREH]GLYiNĥ

/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY²+&57725$;3RUXED

&+$1&(/,*$08åĤþ5.2/2

Zklamání přinesla fandům prostějovského hokeje zápasová
rozlučka jejich milovaného týmu s rokem 2020. Těšili se, jak
draví ptáci vletí na porubského favorita a mohutným poryvem
svých perutí jej smetou z ledu. Skutečnost ale byla přesně opačná, hlavně směrem dopředu se borci LHK skoro vůbec nedokázali prosadit. A jejich kouč Jiří Šejba po prohrané bitvě svěřencům poněkud pohrozil: „Některé věci trénujeme neustále od
začátku sezóny, přesto je hráči v utkáních nedělají. Asi budeme
muset přitvrdit nějakým razantnějším opatřením.“

Foto: Marek Sonnevend
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troloval, závěrečná trefa Lukáše Žálčíka znamenala pouze kosmetickou
úpravu skóre.
„Soupeř potvrdil, že má kvalitní tým,
hlavně se velice dobře pohyboval. Na
rozdíl od nás, my jsme se naopak nemohli dostat pořádně do tempa. Navíc bych řekl, že dva ze tří gólů jsme
dostali hodně laciné a tím to Porubě
dost usnadnili. Kdybychom víc předváděli svůj hokej s tvrdší hrou do těla,
nemuseli to mít hosté aspoň tak jednoduché. A zápas mohl být vyrovnanější. Bohužel to jsou jen kdyby, realita
vypadala jinak,“ ohlížel se zklamaný
trenér elhákáčka Jiří Šejba.
Velmi ho rozladily také přesilové hry.
„První věc je, že jsme na konci zahajovací třetiny měli výhodu pěti proti
třem, kterou prostě bylo potřeba využít ke snížení na 1:2. V takovém případě mohl další průběh utkání vypadat
jinak. Místo toho jsme však nesnížili
a přesilovky pak hráli špatně v celém
zbytku zápasu. Chybí nám víc střelby
i dorážek, důrazu na brankovišti. Což
musíme nějak řešit,“ přemítal Šejba.
Bez jedné zbývající dohrávky se ptačí
dravci dostali k polovině základní části. V šestnácti absolvovaných mačích
získali třiadvacet bodů a zůstali desátí
v průběžné tabulce. „I přes tu dnešní
porážku si myslím, že na tom nejsme
a nemusíme být herně špatně. Záleží
ale na přístupu, který musí být pokaždé
maximální. Prostě jít do války a nechat
na ledě všechno. Jedině takhle můžeme
být úspěšní,“ upozornil kouč, kudy povede cesta do vytouženého play-off.
Navzdory ztrátě na vlastním kluzišti dal svěřencům tři volné dny,

*QMGLKUVÆ 2QTWD[ W RWMW ,GUVą¾DK LG OCTP÷ PCJ¾P÷LÊ 6CMQXÚ D[N QDT¾\GM
UVąGFGéPÊJQFWGNW
Foto: www.lhkjestrabi.cz

vózní. Ale nakonec to, že jsme dostali
na 3:1, už podle mě nic moc neřešilo.
Byli jsme zkrátka dobře připravení
a vrátilo se nám to třemi body.“
* Souhlasíte tedy, že Poruba byla po
většinu zápasu lepší než Prostějov?
„Myslím si, že ano, byli jsme víc na
puku. A kdybychom více stříleli, protože soupeř nás přestřílel, ačkoli jsme
byli aktivnější a hráli víc s pukem, což
je špatně, tak bychom mohli dát víc
branek. Myslím si, že to bylo to jediné, co nám chybělo k tomu, abychom
umocnili ovládnutí zápasu.“
yy Pomohli vám Jestřábi tím, že
sice měli hodně možností hrát přesilovku, ale vzápětí faulovali a z početní výhody tak nic nebylo?
„Samozřejmě. Už v první třetině to
mohlo být 2:1 místo 2:0. Zkomplikovali si to sami. To se nám stává taky.
Myslím si, že v první lize je dost klubů,
které mají neukázněné hráče. Je to škoda pro tým, který si takto zkomplikuje
situaci a obere se o početní výhodu.“
yy Jak berete, že jste měli poměrně
dlouhou pauzu kvůli koronaviru?
„My začínáme snad už počtvrté a také
jsme měli dříve skončit. To se dokonce

ještě umocnilo tím, že jsme chytli marodku a nevěděli jsme, zda máme covid, nebo jsme jen nachlazení. Museli
jsme tedy testovat. Nakonec jsme snad
měsíc nehráli, a to už tak bylo podruhé nebo potřetí. A je to strašně složité.
Takže výhoda, nevýhoda, svátky to ještě rozbily, takže jsme to nakonec měli
všichni stejné. Nemyslím si tedy, že by
současná situace cokoliv ovlivnila v náš
prospěch nebo neprospěch. Musíme to
brát tak, jak to je.“
yy Nechávali jste hráčům přes vánoční svátky volno?
„Ne, my jsme hodně trénovali, navíc
dvoufázově. Protože jsme měli hodně
dlouhou pauzu. Chtěli jsme dát dohromady věci, které nám nefungovaly,
nehráli jsme před přestávkou dobře,
hra šla dolů. A bylo třeba dostat se
zpátky k věcem, které nás zdobily, především taktického rázu, o které jsme
se dříve mohli opírat. Máme kvalitní
tým, když dodržujeme taktiku, vyhráváme souboje, jsou tam charakterově
věci správné, pak můžeme ukázat, že
jsme výborní hokejisté.“
yy Jaké to pro vás je koučovat tým
proti Prostějovu?

do prostoru, který znám. Ale zase
dřívější návraty byly emotivnější,
protože zde byl samozřejmě plný zimák a fanoušci v Prostějově byli vždy
parádní.“
yy Bylo tedy pro vás utkání prestižnější než jiná?
„Ale jo, samozřejmě. Je to můj mateřský klub, domovské město, takže se
sem vždycky rád vracím. A když jsem
na střídačce, vždycky chci vyhrát, ale

„Já už jsem se sem několikrát vracel jako trenér Havířova, (usmál
se) Takže to pro mě není nic nového. Přiznám se ale taky, že
jsem po velmi dlouhé
době viděl syna, tátu,
bratra, který tady
pracuje u mládeže.
V tomhle směru to
pro mě bylo veselé.
Pokud to nejsou
lidi, tak přinejmenším návrat

všechno s míčem. Ale hráče ničit nebudu, to nikdy. Čekají nás maximálně dvě
hodinky,“ usmívá se kouč, který eskáčko
v podzimní části Fortuna:Národní ligy
dovedl až na páté místo.
Umístění ovšem příliš nepomohli dorostenci. Že by měli tak špatnou výkonnost? To snad ani ne, jen se nedostali
do zápasového ržimu kvůli koronaviru.
Pro mládež totiž platí, že soutěže jsou
přerušené. A ve stupni PES 5 nemůže
nejen hrát, ale ani trénovat. „Přesně tak,
je to trochu škoda pro kluky, byli jsme
připravení, že je vytáhneme alespoň
na část přípravy. Bohužel to v současné
době nejde,“ lituje Šustr. Nicméně jinak
by tým měl být početně i kvalitativně
připravený. A také zdravotně. „Akorát
někteří prodělali covid, tak uvidíme,
v jakém stavu budou. Jestli se budou
moci zapojit rovnou, nebo jestli budou
mít individuální trénink. Jinak nikdo
z hráčů informace o zranění nepodal,
tak doufám, že jsou všichni zdraví a natěšení na trénink,“ uvádí Pavel Šustr.

Do sestavy bez mladíků

PROSTĚJOV Přípravné zápasy, to
byla i v posledních letech směs prvoligových a druholigových týmů,
ale také soupeři z nižších soutěží,
poloprofesionálních či dokonce
amatérských soutěží. S tím je ale
konec. Alespoň pro tuto chvíli.
Zápasy s celky jako Vyškov nebo
Skaštice se hrát nemohou z prostého důvodu. Aktuálně totiž z důvodu
vládních nařízení nemohou amatérští
sportovci hrát. Výběr soupeřů je tak
v nadcházející zimní přípravě velice
omezený. Ze začátku sice dochází
ke konfrontaci s prvoligovými týmy,
avšak těm se brzy rozjede soutěž a kalendář přípravných zápasů se bude
plnit jen horkotěžko.
(sob)
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Zimní příprava tak začne pro eskáčko
svižně. Pavel Šustr však s úsměvem ubezpečuje, že teror hráče nečeká. „Nikdy je

soupeři potkali v rámci Zimní Tipsport
ligy, kdy vzájemný zápas skončil smírně
2:2. Proti týmu ještě s internacionálem
Milanem Barošem vyšel eskáčku vstup
do obou poločasů, když v první minutě
skóroval Teplý, který byl tehdy v týmu na
testování, na počátku druhého poslal svůj
tým opět do vedení Šteigl. V závěru ubránili Hanáci aspoň bod.
Eskáčko hned na úvod čeká velice kvalitní soupeř. Trenér Pavel Šustr ale z utkání
s Baníkem vědu nedělá. „Že začínáme po
krátké přípravě zrovna s kvalitním týmem
určitě není nevýhoda. Jsou to vždy zápasy motivačně dobré. Pro nás trenéry je to
dobré v tom, že se můžeme poměřit s prv-

vs.
ní ligou. Mělo by to být ale i pro hráče, tedy
nejen výzva, ale taky zrcadlo toho, co zvládají a co ještě ne,“ vysvětluje Šustr.
Hráči Baníku se po vánočním volnu sešli
v neděli 3. ledna a do kratičkého bloku před
šlágrem s pražskou Spartou se jim nevejdou
víc než dvě přátelská utkání. Po zmíněném
zápasu s Prostějovem nemají zatím jistého
soka pro víkendovou generálku.
Co je jasné, že vzhledem k platným opatřením se také přípravná utkání budou
hrát nadále bez diváků. Po podzimní části
Fortuna:ligy drží svěřenci trenéra Luboše
Kozla velmi solidní sedmou příčku, z tuctu zápasů na kontě vytěžili jedenadvacet
bodů za šest výher a tři remízy.
(tok)
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PROSTĚJOV Hned dva dny poté,
co se prostějovští fotbalisté sejdou
po vánočním volnu ke startu zimní
přípravy, nastoupí ve středu 6. ledna
v ostravském areálu Vista proti Baníku Ostrava. Půjde tedy o náročný
start přípravy, který nepochybně především mladé hráče obohatí o další
zkušenosti. Z pohledu Baníku půjde
o jeden ze dvojice přípravných zápasů
před letos předčasným startem nejvyšší soutěže.
Kromě dvou druholigových zápasů je legendární ostravský klub poměrně častým
soupeřem Hanáků v přípravných utkáních. Takřka přesně před rokem se oba

vován, navíc se opět významně zhoršily parametry epidemie covidu-19.
„Máme opět pátý stupeň na škále PES,
tudíž není jisté vůbec nic a nic neplatí.
Čekáme na manuál k zimní přípravě,
který má svaz poslat počátkem roku.
Kromě středečního utkání s Baníkem
není vůbec nic jisté,“ vysvětlil pro
Večerník hodně nepříjemnou situaci technický ředitel eskáčka Tomáš
Čepa. Výše uvedené platí i o původně
plánovaném utkání s Opavou, které
se mělo odehrát v sobotu 9. ledna po
poledni. „Neuskuteční se. Aktuálně intenzivně řešíme náhradního soupeře,
možností může být nějaký blízký tým
z Polska. Vše ale závisí na podmínkách,“ doplnil Čepa.
Hráči oceňují alespoň utkání s Baníkem, které bude zejména pro mladé
hráče velkou výzvou. Na druhou
stranu trenér Pavel Šustr nepřikládá
velký význam tomu, jestli se příprava hraje proti prvoligovému týmu,
nebo některému z nižší soutěže.
„Pro mě je důležitý výkon, který
jsme schopni předvést,“ zdůraznil.
(tok)

PROSTĚJOV Velké starosti už klasicky působí sportovním klubům koronavirus. Kvůli nařízení vlády totiž
aktuálně nemohou ani trénovat, ani hrát mládežníci.
Jakou to má souvislost s eskáčkem? I kdyby potřebovalo, nemůže počítat s podporou ze strany dorostenců.
„Akce týmu mohou absolvovat jen hráči se smlouvou.
To znamená, že žádný z kluků z dorostu s námi přípravu
nezahájí. Jestliže by ale někdo vyloženě chyběl, mohli bychom si někoho z talentovaných vytáhnout, znamenalo
by to ale dát mu profesionální smlouvu. Myslím si, že tohle se v nejbližší době nestane,“ poznamenal Pavel Šustr,
kouč 1.SK Prostějov.
V minulé sezóně přitom pravidelně sbírali první ostruhy
třeba Kovář s Ircingem, kteří se navíc ukázali ve velmi
dobrém světle.
(sob)
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Už po ukončení sezóny jak Šustr, tak
předseda klubu František Jura hovořili o posílení týmu. A to i přes slušné
výsledky a velmi dobré umístění. První vlaštovky už jsou přitom zde, trenér
prozradil několik jmen, která by se na
přípravu do týmu Prostějova mohla
připojit. „Máme rozjednané hráče na
zkoušku. Měl by opětovně naskočit
řecký záložník Athanasios Fokaidis,

PROSTĚJOV Máloco v současné
situaci s opětovně se zhoršujícími
epidemickými parametry funguje
podle zaběhnutých kolejí. Ve fotbalovém prostředí je to třeba start
zimní přípravy. Ten je v případě
prostějovských fotbalistů plánován už na dnešek, tedy pondělí
4. ledna. Druhou jistotou pak je
středa, kdy se uskuteční první přípravné utkání s Baníkem. Jinak
se nad dalším harmonogramem
vznáší spousta otazníků.
Tolik nejistot ohledně zimní přípravy v eskáčku snad ještě nebylo. A na
vině není jen koronavirus. První potíže klubu vznikly vzhledem k hlemýždímu tempu výstavby nového
hřiště s umělým povrchem v areálu
za Olympijskou ulicí. Právě umělky,
která měla být už v provozu, hodlal „A“-tým využít k zápasům zimní
přípravy. Místo domácího azylu tak
bude opět muset vyjíždět k zápasům
na hřiště soupeřů. To s sebou nese samozřejmě nejen finanční a logistické,
ale i organizační potíže. Plán s již dohodnutými soupeři musel být upra-
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„Náhrada za zimní pohár to není,
prostě jsme byli oslovení a dohodli
jsme se. Naplánovali jsme to takto, nevidím v tom žádný problém. Nepřikládám až příliš velký význam tomu,
jestli hrajeme s první ligou nebo s někým jiným. Pro mě je důležitý výkon,
co jsme schopní předvést. Nedívám
se ani na to, zda je to Tipsport nebo
přípravné utkání,“ uvedl k významu
střetnutí trenér eskáčka Pavel Šustr.

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž
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4. ledna 2021

který s námi absolvoval už letní přípravu a podzimní část odehrál ve
Frýdku-Místku. Existuje reálná možnost, aby s námi začal trénovat Tomáš Zlatohlávek ze Sigmy Olomouc,
působící naposledy v Třinci, a také
mládežnický reprezentant Marek
Hausknecht, který je taktéž kmenovým hráčem Sigmy. Oba by měli přijít na hostování,“ prozradil Pavel Šustr
s tím, že velice blízko je návrat Jana
Koudelky z brněnské Zbrojovky. Naopak na odchodu je forvard Rolinc.

Foto: Internet

„Trénovat s námi začnou Fokaidis, Zlatohlávek či
Hausknecht,“ prozradil trenér Šustr

PROSTĚJOV
Hodně
akční vstup do přípravy
čeká prostějovské fotbalisty. Druholigoví hráči 1.SK
Prostějov si dnes, tj. v pondělí
4. ledna, odbydou první trénink a už za dva dny nastoupí
proti Baníku Ostrava. S ním se
tak sice neutkají v rámci turnaje Zimního Tipsport Cupu
jako loni, nicméně o utkání
s prestižním soupeřem tak jako
tak nepřijdou. Hned v sobotu
pak měli svěřenci kouče Šustra
změřit síly s dalším účastníkem
Fortuna:ligy Opavou, leč k to(Zleva) #VJCPCUKQU(QMCKFKU6QO¾w<NCVQJN¾XGM/CTGM*CWUMPGEJV
muto souboji nedojde. Další
program přípravných zápasů nemorduji,“ uchechtl se při dotazu na
eskáčka ještě nebyl upřesněn. první trénink. „Budeme na něm dělat V jednání je trojice nováčků

WWW.VECERNIKPV.CZ

Do zápasu lépe vstoupili hosté. Ti svého soka zatlačili a hned po půlminutě
hry mohl zahrozit Sikora. Puk byl ale
zblokovaný jedním z obránců. Prostějov ale Ostravanům pomohl vyloučením Kauta. V přesilovce si Poruba
vytvořila slušný tlak, ale prosadila se
až v plném počtu hráčů. Endál si na-

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Dohrávku 17. kola
Chance ligy měli před sebou minulou středu prostějovští Jestřábi.
Předposlední den roku 2020 se na
svém ledě střetli s Porubou, která si
dělá zálusk na extraligovou smetánku. A pro Jestřáby se ukázala příliš
velkým soustem. Až ve druhé třetině se domácí přizpůsobili tempu
zápasu a pouze místy ve třetí si vytvořili tlak. Ostravané naopak šlapali naplno celý zápas, gól Žálčíka
ze samého závěru tak prostějovské
letce nestačil.

jel na rychlou nahrávku od mantinelu a z první uklidil puk do sítě – 0:1.
Poruba navíc dál kousala, Stloukal se
brzy ocitl ve velké šanci, z osy hřiště
ale nebyl přesný. Ostrava dále byla
na ledě živější a produkovala nemálo
šancí. Na druhé straně kluziště byl
mnohem větší klid. Až v 11. minutě se
o slovo přihlásil s bekhendem Mrázek
a dorážkou Vachutka. Následovaly
šance Stloukala a Endála, posléze už
se ale Poruba radovala znovu, když se
Voráček prosadil plachťákem od modré – 0:2. Navíc mohla záhy přidat další
dva góly, zejména pozice Szathmáryho po něm volala. Bek hostí ale nebyl
přesný. Podobně jako Žálčík na druhé
straně v přesilovce. Právě on nejvíce
ostřeloval bránu Ostravy. Naopak
Žovinec byl přesný až moc, trefil totiž
Bláhu do masky a kvůli otřesení brankáře musela být hra přerušena.
Druhá část už byla ze strany Jestřábů
o něco lepší. Častěji se dostávali do
pásma i ke střelám. Stále však byla na
koni Poruba. Podobně jako Prostějov však na začátku zahodila možnost
přesilové hry. Následovala hluchá
pasáž, kterou přerušila až střela od
modré ze strany Drtila. Prostějovský
bek nedal, jenže záhy musel Bartoš
řešit faulem průnik Endála. Ten se
postavil k samostatnému nájezdu,
který následně chladnokrevně proměnil a zvýšil tak vedení hostů – 0:3.
Ve 32. minutě se ale Jestřábi vzchopili a zejména šance Nováka měla parametry, podobně se pak vedlo také
Mrázkovi, jehož individuální akce
skončila střelou do gólmana. Závěr
druhé dvacetiminutovy se pak nesl ve
znamení nepovedené přesilovky Jestřábů, která navíc předčasně skončila
vyloučením jednoho z nich. Poruba si však v početní výhodě nevedla
o moc lépe.
Závěrečná perioda přinesla zprvu
zlepšený pohyb a důraz Jestřábů.

Dlouho však tempo zápasu nevydrželo a rychlost vystřídaly nepřesnosti
na obou stranách. Pozdravy brankářům poslali Motloch a Endál, ve 45.
minutě ale už přišla velká šance a v ní
Stloukal, který ale minul nahrávku do
odkryté sítě Jestřábů. Poté sice Poruba skórovala počtvrté, gól ale padl až
po odpískání, a navíc následoval trest
pro Voráčka. Prostějovu se opět početní výhoda moc nepovedla, kromě
dobré střely Vachutky v jejím závěru.
Na druhé straně se do brejku dostal
Voráček, Bláhu však nepřekonal. Velkou šanci měl rovněž Žolobov, opět
se ale zaskvěl Bláha. Závěr zápasu pak
patřil domácím. Ti mohli v přesilové hře snížit, nicméně ji zkrátil trest
pro Žálčíka. Právě Žálčík se ale těsně
před koncem zápasu prosadil, když
individuální akci zakončil střelou
k tyči – 1:3. Pro Jestřáby však byla žel
jedinou přesnou střelou, která navíc
přišla příliš pozdě.

yy V závěrečných kolech podzimu jste se neobjevoval, jste už
zdravotně v pořádku?
„Teď už je to dobré. Do posledních
zápasů jsem opravdu vůbec nezasáhl,
nebyl jsem ani na soupisce. Poslední
týden jsem už ale trénoval, snažil jsem
se být aspoň s týmem zpět v kontaktu. Poté už začala dovolená.“

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

yy Byl jste jeden z několika členů
týmu, které postihla koronavirová
infekce. Vás tedy asi pozlobila víc?
„Covid jsem měl skoro tři týdny.
Věřil jsem původně tomu, že se po
nějakých deseti dnech dá opět připojit k týmu, u mě to ale nešlo.“
yy Vzhledem k pandemii jsme si
už téměř zvykli na fakt, že nic není
jako dřív, platí to i ve vašem případě
o prožití vánočního volna?
„Zdravotně jsem už byl v pořádku,
takže v tomto smyslu bylo vše stejné
jako každý rok. Jinak jsme samozřejmě byli od trenéra vybaveni individuálními plány, které jsem se snažil do-

PROSTĚJOV Po ukončení aktivní činnosti Karla Kroupy je v devětatřiceti letech nejzkušenějším hráčem Prostějova. Stoper
Aleš Schuster (na snímku) prožil neradostný konec podzimu,
když jej potrápil nevyzpytatelný koronavirus. Už je ale v pořádku a právě kvůli delší absenci se těší na start zimní přípravy.
I tu ale aktuální pandemická situace postihne, povídat si tak
šlo především o prvním zápase proti ostravskému Baníku.

držovat. A naopak poslední dny jsem
dělal i něco navíc. V pondělí (tj. dnes
– pozn.red.) máme sraz, tak uvidím,
jak na tom budu.“ (úsměv)
yy Začíná vám zimní příprava, ale
vzhledem k aktuálnímu stupni
systému PES asi nejistota stran
náplně dále pokračuje...
„S plánováním je to opravdu složitější, nedohlédne se ani čtrnáct dnů
dopředu. První liga začíná velice brzy,
takže mnoho zápasů s domácími kvalitními soupeři nestihneme. Shánět
se budou muset možná nějaké
zahraniční týmy, jinak si musíme
vystačit s domácími soupeři maximálně druhé ligy.“
yy Každopádně ostravský
Baník na start přípravy bude
hodně kvalitním soupeřem, co
víc si přát?
„Samozřejmě je to prvoligové mužstvo
a každá zkušenost s tak kvalitním soupeřem je pro náš mladý tým dobrá. Mů-

žeme si vyzkoušet některé nové věci,
určitě také v týmu budou na zkoušku
noví hráči. Baník nebude mít příliš zápasů na rozehrání, tudíž k zápasu s námi
musí přistoupit zodpovědně. O to lepší
to bude i pro nás, nikdo se v zápase
nebude šetřit. Navíc si myslím, že půjde o dobrou zkoušku i pro Baník,
protože my jsme už několikrát
ukázali, že s prvoligovými týmy
umíme hrát vyrovnanou partii a dokážeme je porazit.
Konečně v soutěži jsme
dostatečně ukázali,
že na to máme. Ze
všech pohledů by to
tedy měl být kvalitní
Foto: Josef Popelka
zápas.“

yy Pokračujete i na jaře. Stále
vám tedy nechybí motivace do
další sezóny a chuť na fotbal se
nevytrácí?
„Popravdě řečeno, jak kdy... Když
je fotbalu příliš, už se ohlížím, co
bych dělal dál, ale když je delší
herní pauza, v mém případě navíc
prodloužená nemocí, už mně fotbal
opět chybí. Chuť mi tedy rozhodně
neschází, a dokonce ani do tréninků
v zimní přípravě, která jistě nepatří
k těm nejpopulárnějším obdobím
v životě fotbalisty. Doufám, že
budou možné společné tréninky,
protože ty individuální toho nikdy
nemohou tolik dát, navíc je pochopitelně těžší se ke všemu přinutit.“
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yyJak jste viděl souboj proti rodnému Prostějovu? Co rozhodlo zápas
ve váš prospěch?
„My jsme se na zápas poctivě připravovali, a to se nám vrátilo v tom, že
jsme do něj vstoupili velice sebevědomě, hráli jsme s pukem, a to vyústilo
v řadu šancí a tříbrankové vedení. Pak
soupeř trochu srovnal v přesilovkách
ve druhé třetině, začali jsme také
hlavně prohrávat vhazování. Hra byla
z naší strany ke konci zbytečně ner-

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Zajímavé střetnutí
devátého týmu s desátým nabídl
předsilvestrovský hokej mezi Prostějovem a ostravskou Porubou.
Ještě zajímavější však mohl být pro
trenéra hostí Martina Janečka (na
snímku), prostějovského rodáka
a dlouholetého kapitána zdejšího
„A“-týmu, ať už v barvách BHS či
HC. Grády prestižnímu souboji dodala skutečnost, že v dresu Jestřábů
nastoupil i jeho synovec Michal,
jehož otec navíc působí ve vedení
mládežnického hokeje. O rodinnou bitvu tak bylo postaráno. „No,
bylo tam nějaké hecování od kolegů,“ přiznal po zápase kouč, který
po utkání ochotně odpovídal na
dotazy Večerníku.

    RąK\PCN/CTVKP,CPGéGM
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Hosté byli od začátku po všech stránkách viditelně lepší, především během
úvodních dvou třetin hru většinově
ovládali. Postupně získali uklidňující
tříbrankový náskok, marně usilující
Hanáky k ničemu vážnějšímu nepouštěli. Až třetí část poskytla domácím
několik teoretických možností ještě
střetnutí zdramatizovat, ale k ničemu
nevedly. Favorit vývoj bezpečně kon-

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Hokejisté HC RT Torax Poruba patří k papírově
nejsilnějším celkům Chance ligy ČR 2020/21 a pokud by je
muži LHK Jestřábi Prostějov ve středeční dohrávce 15. kola
soutěže zdolali, přibyl by za jejich výsledkový opasek hodně
cenný skalp. Leč nestalo se, poslední prvoligový duel den před
Silvestrem dopadl zaslouženým poměrem 1:3.

Kontroverzní rok 2020 tak hokejisté prostějova zakončili
porážkou, jež utnula jejich sérii obodovaných utkání

fotbal
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TABULKA VENKU

KUPTE SI PØEDPLATNÉ
PROSTÌJOVSKÉHO VEÈERNÍKU
DO KONCE ROKU
STÉLE LEVNÌJI
STRANA 32

Kralice na Hané „B“
Dobromilice
9UDKRYLFH
Nezamyslice
%URGHNX3URVWČMRYD
'UåRYLFH
3OXPORYÄ%³
9tFRY
Ptení
9êãRYLFH6NDOND
8UþLFHÄ%³
Brodek u Konice
1ČPþLFHQDG+DQRX
Tištín

TABULKA DOMA
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1. FC Kralice na Hané „B“
10
7
1
2
0
28:07:00 25
2. FC Dobromilice
10
7
1
2
0
34:16:00 25
3. 7-6RNRO'UåRYLFH
10
7
0
1
2
48:13:00 22
4. 6RNRO9UDKRYLFH
10
4
3
0
3
28:21:00 18
5. FC Ptení
10
4
2
1
3
20:23
17
6. Haná Nezamyslice
10
4
1
2
3
31:23:00 16
7. 6RNRO%URGHNX3URVWČMRYD 10
4
2
0
4
21:21
16
8. 6RNRO3OXPORYÄ%³
10
4
0
1
5
22:38
13
9. 6RNRO8UþLFHÄ%³
9
3
1
1
4
26:34:00 12
10. Sokol VícoY
10
3
1
1
5
12:23
12
11. Jiskra Brodek u Konice
10
2
2
1
5
16:23
11
12. ).1ČPþLFHQDG+DQRX
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2
1
2
5
11:19
10
13. ).9êãRYLFH6NDOND
9
2
0
1
6
13:20
7
14. TJ Tištín
10
1
0
0
9
7:36
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Pøebor OFS Prostìjov - II. tøída 2020/2021
PODZIMNÍ po neúplném 10. kole

Michal SOBECKÝ a Jan FRÉHAR

PŮVODNÍ zpravodajství pro Večeník
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jemný duel však bohužel už nedošlo.
Díky lepšímu skóre se tak titulem
půlmistra mohou těšit v Kralicích.
V horní polovině tabulky tato čtyři
družstva doplňují oba nováčci, což
by před startem ročníku jen těžko někdo odhadoval. Ptení se vyhřívá na
páté pozici a jednoznačně ukázalo,
že to není náhoda. Doma dokázalo
sebrat body i těm nejlepším celkům
podzimu. Jediný bodík náskoku mají
svěřenci kouče Vlacha na druhého
nováčka z Nezamyslic. Ten také jasně
prokázal, že návrat mezi okresní elitu byl zasloužený. Až za nimi zůstal
Brodek u Prostějova, který během
sezóny sáhl k výměně trenéra a doplňuje horní polovinu tabulky.

KOMENTÁØ

zdravotně indisponovaného trenéra
Skácela to jde. Na první dva celky to
ovšem ani tak nestačí, i když se jedná o rozdíl tří bodů, tedy jediného
zápasu. Dvojice Dobromilic s rezervou Kralic totiž jasně dominovala
prvním deseti kolům. Oba celky
mají zcela totožnou bilanci a ztratily pouhých pět bodů, přičemž ani
jednou neodcházely poražení po
devadesáti minutách. Na jejich vzá-

Horní a spodní patra dělí tříbodová
propast. Zde se nachází mužstva,
která chtěla před sezónou pomýšlet
na zcela jiná místa. Ať už jde o devátou rezervu Určic, desátý Vícov,
či dokonce předposlední Výšovice.
Mužstvo okolo kouče Dudíka si zcela jistě po spojení ze Skalkou kladlo
daleko vyšší ambice než jarní boj
o záchranu.

Zbytek celků s podobnými starostmi
počítal. Nejlépe na tom z nich jsou
určitě v Plumlově, kde osmé místo jistě musí hodnotit dobře. Brodek u Konice po odchodech počítal
s mírným úpadkem. V Němčicích
nad Hanou se nyní sestava velmi
látá, pokud se však udrží kostra,
určitě by mohli pomýšlet výš. Plnou
hlavu starostí budou mít do jara

v Tištíně. Tři podzimní body a pouhých sedm vstřelených branek moc
důvodů k optimismu v jarní části
nedává, pokud se tedy samozřejmě
situace zlepší a celý ročník 2020/21
neskončí stejným způsobem jako sezóna předešlá. Rozhodně by to však
byla velká škoda, protože okres by
do jarních bojů sliboval drama nejen o titul, ale rovněž o záchranu.

,GFGP\G\CLÊOCXÚEJCPCDTCPM[X[FCąGPÚ\¾RCUD[NMXKF÷PÊOG\K&QDTQOKNKEGOK
C0÷OéKEGOK
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Okresní přebor má hned dva lídry:
kralické „béčko“ a Dobromilice

yy Jak hodnotíte podzimní část?
„Začátek sezóny se nám vydařil zcela perfektně. Ukazovali jsme snovou
kvalitu. Ke konci podzimu mi však
připadalo, že nám pomalu docházely
síly. Jsem však rád, že jsme ty zápasy
i tak dokázali zvládat, a opravdu mě
těší, že jsme dokázali udržet pozici
podzimního mistra okresu.“
yy Když jsme se spolu bavili před
sezónou, říkal jste, že chcete především zapracovat na defenzívě
mužstva. Za deset kol jste obdrželi
pouhých pět branek. S tím asi musíte být spokojený...
„Přesně tak. Když jsem mužstvo přebíral, chtěl jsem se zaměřit hlavně
na tu defenzivní činnost. Viděl jsem
v minulosti většinu zápasů a největším problémem bylo právě množství
inkasovaných branek. I když se povětšinou podařilo dát více gólů než
soupeř. (úsměv) Chtěli jsme přitom
i nadále pokračovat v útočné hře, ale
také se zabezpečenou obranou. Od

útočníků až po stopera měli všichni
nějaké úkoly směrem dozadu, které
museli plnit, abychom předcházeli
zbytečným brankám. To se mužstvu
dařilo perfektně na podzim.“
yy Mužstvo jste převzal až zhruba
týden před začátkem soutěže. Věřil
jste, že má sílu na to, aby hrálo na
špici tabulky?
„O tom jsem vůbec nepochyboval.
Jak jsem již říkal, jelikož jsem Kraličák, tak jsem většinu zápasů viděl,
a ta síla byla znát. Už před sezónou
jsme si jasně řekli, že chceme být
v první pětce, ať se děje, co se děje. Po
dohodě s panem předsedou jsme ještě řešili i případné posílení kádru, ale
zatím jsem s kádrem velmi spokojený
a nepotřebuji hledat nové tváře.“
yy V čem vidíte největší sílu týmu,
jsou to právě ty zkušenosti hráčů?
„Určitě v brance. Radim Miler předvádí stále skvělé výkony, několikrát
nás opravdu podržel a dokáže mužstvo z branky výborně dirigovat.
Samozřejmě nám hrozně pomáhají
i zkušenosti hráčů z vyšších soutěží.
Ať už se jedná o bratry Petrželovy,
Marka Havlíčka nebo další. Na těch
zkušenostech hráčů se určitě také
hodně staví.“
yy Co říkáte na celkovou úroveň
okresního přeboru?
„Je vidět, že soutěž je hodně vyrovnaná. Je znát, že tam není žádný dominantní tým a každá ztráta může znamenat propad. My, pokud zaváháme
ve dvou třech utkáních, můžeme být
rázem pátí šestí. Kromě té vyrovnanosti bych řekl, že šla soutěž i úrovní
nahoru.“
yy Máte stejnou bilanci jako Dobromilice, zezadu dotírají také Držovice. Dalo by se říct, že právě
tyto dva celky budou vašimi největšími protivníky?
„Obě mužstva ukazovala po celý
podzim velmi dobré výkony, takže
počítám, že v tom budou i na jaře
pokračovat a bude to boj. Ještě bych

Překvapivá informace přišla týden před startem sezóny 2020/2021 u rezervy
Kralic na Hané. Po loňském čtvrtém místě se v klubu rozhodli ukončit spolupráci
s hrajícím koučem Takáčem a nahradit jej Petrem Navrátilem. Nyní se zdá být tento krok správným. Zkušené mužstvo pod novým vedením ztratilo během podzimní části Přeboru OFS Prostějov pouhých pět bodů. Pryč jsou také divoké
přestřelky, v uplynulém půlroce lovili Kraličtí míč ze sítě pouze pětkrát.
Ve velmi dobrých výkonech a útoku na nejvyšší příčku budou chtít
určitě pokračovat i na jaře, což ostatně potvrzuje sám lodivod.
nezapomínal ani na Vrahovice, které
se po nezdařeném startu zvedly a určitě také ještě nemusely říct poslední
slovo. Určitě to slibuje do jarní části
zajímavou bitvu, tedy pokud nějaká
sezóna proběhne.“
yy Pokud se soutěž opět nastartuje, láká vás titul okresního přeborníka? A co případný postup?
„Budeme samozřejmě dělat maximum, abychom skončili co nejlépe.
Určitě nebudu tajit, že soutěž vyhrát chceme, ale samozřejmě může
přijít cokoliv, pokud se hrát začne.
Přijdou zranění, nemoci a může být
vše jinak. Nechci nijak předbíhat,
pokud se nám podaří být do pátého místa, bude sezóna úspěšná. To
zatím plní kluci na sto procent. Případný postup pro nás zatím téma
určitě není. Kdyby se situace blížila
k reálné možnosti, určitě by to bylo
na zvážení, zda do toho jít, či nikoliv. To je ovšem hodně daleko, stále
není odehrána ani polovina.“
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Trenér: Petr Navrátil
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Jako hnací motor týmu. Tak je popisovaný brankář kralického „béčka“,
osmačtyřicetiletý Radim Miler (na snímku). Ten je gólmanem velmi
úspěšným, ale také místy zvláštním. Nebýt rukavic a odlišného dresu,
občas by si ho člověk spletl s hráčem do pole. Rád totiž sám vyráží dopředu a pomáhá svým spoluhráčům s rozehrávkou. Chce si zkrátka hry
co nejvíce užít. „Vždycky předvedu i něco pro diváky, i když je z toho
třeba gól,“ říká pro Večerník kralický matador. Na hřišti se tak občas objevují divoké scénky. „Že bych šel jako gólman kličkou do hroťáka? Bez
toho by zápas nemohl být,“ směje se. I on notnou měrou přispěl k první
příčce rezervy účastníka krajského přeboru.

 

Takáče dokázal lodivod Navrátil doladit a zlepšit defenzívu a z mužstva
je nyní stroj, který se opravdu jen
těžko zastavuje. Za Kralicemi čeká na
zaváhání hned trojice vlčáků, pokud
si však Kralice udrží výkonnost i mix
mladíků se zkušenými hráči, bude
pro všechny opravdu těžké dostat se
k titulu okresního vládce.

Odehrané zápasy:
Poèet bodù:
3RÄHWYÙKHU 
3RÄHWSRU½zHN
9VWÔHOHQÙFKEUDQHN
2EGUzHQÙFKEUDQHN
Domácí bilance:
Venkovní bilance:
1HMY\vvÉYÙKUD
1HMY\vvÉSRU½zND
1HMOHSvÉVWÔHOHF
1HMY\WÉzHQÈMvÉKU½ÄL
1HMWUHVWDQÈMvÉKU½Ä

10
25
 QDSHQDOW\
 REÈQDSHQDOW\
 PÉVWRYRNUHVX
 PÉVWRYRNUHVX
5-0-0-0
2-3-1-2
 GRPDV1H]DP\VOLFHPL
SS YH3WHQÉD%URGNXX39
=GHQÈN3HWUzHOD EUDQHN
0DUHN+DYOÉÄHND3HWU.DZLM REDPLQXW
/HRv=DSOHWDO zOXWÅNDUW\

OKÉNKO PÙLMISTRA

lonka inkasovaných branek se zastavila na pouhých pěti. Pokud k tomu
přičteme i další dvě za porážky v penaltovém rozstřelu, jsme na sedmi
obdržených gólech, což je i tak zcela jednoznačně nejlepší bilance ze
všech celků.
V rezervním týmu Kralic nyní funguje vše, jak má. Práci bývalého kouče

-DNREUDQN¿ĆNRSHSHQDOW\

Kralická rezerva doznala před
novým ročníkem jediné změny.
O to však výraznější. Těsně před
startem soutěže skončil na lavičce kouč Miroslav Takáč, kterého
vystřídal Petr Navrátil. Sám předseda klubu Jan Novotný byl opravdu rád, že se mu podařilo trenéra
Navrátila přemluvit. Při pohledu
na tabulku Okresního přeboru po
zkráceném podzimu se nelze dobrému pocitu šéfa klubu divit.
Mužstvo už loni ukazovalo velkou
sílu a v letošním roce ještě nepoznalo hořkost porážky v základní hrací
době. Z deseti kol jich zvládli sedm
vyhrát, třikrát se rozhodlo až v rozstřelu, ve kterém má celek negativní
bilanci 1:2. To je však zřejmě jediná
negativní bilance zkušeného celku,
kterou najdeme. Kromě zmíněných
výsledků chtěl nový trenér především zapracovat na defenzívě, což se
mu opravdu zdařilo. Loňské divoké
výsledky mužstva jsou ty tam. A ko-

XGFQWEÊJQEGNMW2ąGDQTW1(5

yy Letošní podzim byl pro záložní
výběr Kralic kratší, přesto ale velmi
úspěšný. Čím to? Kde vidíte příčiny
prvního místa?
„Myslím, že se nám opět sešla velmi
dobrá parta. Osu Kralic nyní tvoří takoví vysloužilci, což už prostě jsme.
(úsměv) Plus také kluci, kteří jsou
místní, nastěhovali se do Kralic, které
se teď trošku rozrostly. A doplnili jsme
to ještě mladými hráči. Osu ale tvoří
veteráni.“
yy Pomohlo, že hráči jako Kawij
zůstali v Kralicích na Hané, že se
nerozutekli po minulé sezóně?
„Ano, to je také důležité. Máme prostě hráče, kteří dělají osu, bez nich by
úspěch nebyl. A právě Kawij mezi ně
rozhodně patří. Následně za nás hraje
hodně kluků, kteří dělají v místní firmě Mubea. Pracují na směny, takže jeden týden máme super mančaft a druhý naopak hrajeme s tím, co je. My
jsme vždycky tedy jeden týden totálně
našlapaní, až lavička praská. Příště to
ale zase tak tak dáváme dohromady.
Ale vždycky se nám to nakonec nějak
podařilo skloubit, až tak, že jsme venkovní zápasy vesměs uhráli.“
yy Přesto se vám dařilo. Dokonce
jste oproti minulé sezóně dostávali
méně branek. Změnili jste nějak zásadně hru?
„Hodně udělalo, když obranu posílil
Kuba Répal. Ten je prostě totálně nekompromisní a když jej ještě doplní
matador Vašek Uličný, tak si to tihle
dva dirigují, a ať už s nimi hraje kdo-

koli, je obrana neprostupná. A i když
jsem brankář, tak sám hraji hodně
před vápnem, jsem tedy takový třetí
stoper. (směje se) Dá se říct, že hrajeme
na tři vzadu.“
yy Kdyby vás vytáhli do pole, tak
by vám to vůbec nevadilo…
„Občas si zahraju. V této sezóně tomu
tak nebylo, v té loňské jsem ale v poli
nastoupil. Když jsme měli koho dát
do brány, zahrál jsem si, asi dvakrát
nebo třikrát vepředu. Letos to ale vyšlo všechno na mě. Kromě jednoho
zápasu, kdy jsem byl v práci, jsem to
odstál já.“
yy Dokonce jste ale i o uplynulém
podzimu dal gól z penalty!
„To ano, protože já už se na to nemohl dívat. (smích) Nedali jsme totiž
předtím dvě penalty po sobě. Prostě
s každým trenérem, pod kterým hraju,
jsem domluvený, že pokaždé, když je
zápas o tři branky, tak jdu kopat penaltu. Ať vedeme, nebo prohráváme. Tentokrát jsem ale trenérovi říkal, že ať je
výsledek jakýkoli, že kluci dvě nedali,
nemůžu se na to dívat a chtěl bych si ji
kopnout. Takže to jsme se domluvili,
i když o tři branky to zrovna rozhodně
nebylo.“
yy A nebál jste se, že by to dopadlo
jako v seriálu Okresní přebor s Jakubem Kohákem?
(smích) „Jako že bych překopl? Ne,
to ne. Když je rozstřel v zápasech, tak
chodím vždycky na penalty. A já už
nemám žádné nervy ve svém věku.
Takže na pohodu.“
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Zkrácený podzim je minulostí také
pro nejvyšší regionální soutěž. I když
se ve druhé polovině roku 2020 odehrálo pouhých deset kol, okresní
přebor ukázal, že má co nabídnout.
Samozřejmě ne všechny zápasy zcela lahodily oku diváka, většina však
musela příznivce bavit. Pandemie
koronaviru soutěž nijak nepoznamenala, přesto se jeden ze zápasů musel
odložit, nešlo ovšem o nic horšího než
promočený terén v Určicích.
Papírové předpoklady před začátkem ročníku vzaly poměrně brzy
za své a jasně ukázaly, že zápasy se
rozhodují na hřišti, kde záleží především na současném výkonu a formě mužstev. Největší favorit soutěže
z Vrahovic, který loňskou podzimní
část prošel jako nůž máslem, a dá
se říct, že jim titul okresního přeborníka sebral pouze covid, do toho
v letošním ročníku nevstoupil ideálně. Nakonec se ale i on zvedl a stále
atakuje nejvyšší příčky ze čtvrtého
místa. Na první tři celky však ztrátu
zatím nedohnal.
Prim letošního ročníku totiž hrají mužstva, jejichž umístění příliš
nepřekvapuje. Pomyslný podzimní
bronz si především díky neskutečnému útoku a průměru téměř pěti
branek na utkání vysloužili v Držovicích, kde jasně ukazují, že i bez
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fotbal extra - 12. díl

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. Zpočátku jsme se věnovali
obecně podzimnímu dění 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 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, následně přišla na řadu zbývající trojice z „áčka“ Otaslavice, Vrchoslavice a Mostkovice. Ještě loni jsme stihli
revizi do grupy „B“, kdy jsme se zprvu zaměřili na vystoupení TJ
Haná Prostějov, abychom v posledním čísle roku 2020 podrobili
monitoringu tým Smržic a sloučený oddíl Jesenec-Dzbel.
A jízda pokračuje dál! Hned v prvním lednovém vydání startujeme sondou do nejvyšší klání pod hlavičkou OFS Prostějov. V rámci Okresního přeboru alias II. třídy, který Večerník dlouhodobě
sleduje jako svoji prioritní soutěž, dostává právo první karty první tým tabulky, jímž se stalo „béčko“ FC Kralice na Hané. Hned
příště bude následovat druhý lídr z Dobromilic a vzápětí budou
následovat všichni zbývající účastníci. Přelom ledna a února bude patřit III. třídě a v budoucnu neopomeneme ani ženský fotbal
a mládežnické soutěže.
Pokaždé na vás čekají exkluzivní rozhovory, nechybí pochopitelně tabulky, statistiky celé soutěže i jednotlivých týmů a redakční
komentář.
Pohodlně se tedy usaďte a počtěte si další ohlédnutí za fotbalovým podzimem!
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1 – Aleš Burget (Brodek u Konice), Ondřej
Petržela (Kralice na Hané), Petr Vodák (Určice), Petr Bross (Držovice), Martin Přikryl
(Nezamyslice), Karel Fajstl (Plumlov)

Ètyøi
branky:

5 – Roman Hyžďál (Výšovice), Michal
Tomek (Němčice nad Hanou), Jan
Václavík (Dobromilice), 4 – František
Hanák (Vrahovice), Kristián Koukal
(Výšovice), David Prucek (Vrahovice)

lOXWÅNDUW\

16 – Petr Bross (Držovice), 15 – Petr
Vodák (Určice), 9 – Aleš Burget (Brodek
u Konice), Tomáš Neděla (Dobromilice),
Zdeněk Petržela (Kralice na Hané), 8 –
Martin Řehulka (Držovice), 7 – Oldřich
Dospiva (Ptení), Jakub Frgál (Nezamyslice), Giovanni Janura (Brodek u Prostějova), Martin Přikryl (Nezamyslice)

Nejlepší støelci
VRXWÈzH

1 – Zdeněk Blumenstein, Jakub Kratochvíl (oba Dobromilice), Ondřej
Chmelař (Němčice nad Hanou), Filip Kotlán (Plumlov), Marek Pavelka
(Nezamyslice), Jan Srbený (Držovice),
Jakub Vitásek (Vrahovice)

Èervené karty

918 – Martin Grulich, Vlastimil Šmída,
Tomáš Nevrla, Petr Novák, Michal Kohout (všichni Ptení), 916 – Jan Dvořák,
František Hanák, David Prucek, Pavel Michalec (všichni Vrahovice), 915 – Jan Václavík, Tomáš Neděla (oba Dobromilice)

Minuty:

2 – Petr Vodák (Určice), 1 – Ondřej
Petržela, Zdeněk Petržela (oba Kralice na
Hané), Petr Bross, Martin Řehulka (oba
Držovice), Jakub Frgál, Martin Přikryl (oba
Nezamyslice), Aleš Burget (Brodek u Konice), Ondřej Dostál (Vícov), Tomáš Neděla (Dobromilice), Giovanni Janura (Brodek u Prostějova), Karel Fajstl (Plumlov)

Hattricky:

I.B tøída, skupina B
- individuální statistiky
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Jedna z hlavních postav podzimního mistra z Kralic čněla rozhodně
v brance. Zkušený Radim Miler však během sezóny neukazuje pouze
bravurní zákroky, ale také perfektní hru nohama. Tu dokonce zužitkoval
i ke vstřelené brance proti Vícovu. Do konce zápasu scházela necelá
čtvrthodina, když sudí nařídil pro domácí pokutový kop. Chvíli se nad
exekutorem váhalo, až se rozběhl právě gólman Miler a míč si postavil na
puntík a předvedl své letité zkušenosti. Brankáře hostů poslal na opačnou
stranu a s ledovým klidem vstřelil třetí trefu svého celku.

SKÓRUJÍCÍ BRANKÁØ MILER

PODZIMU

KURIOZITA

Přišel, viděl, skóroval... Tak by se dal ve zkratce zhodnotit první půlrok
útočníka Brosse v Držovicích, kam přišel z kádru Určic. Během devíti
utkání, do kterých zasáhl, vstřelil hned šestnáct branek. Jediné mužstvo
ho dokázalo udržet na nule, a to vicemistr podzimu z Dobromilic.
I tak se však střelec postaral o více branek než hned pět celků přeboru.
V Držovicích si tak určitě mnou ruce, jakou se jim podařilo ulovit trefu.

PETR BROSS

PODZIMU

HVĚZDA

Loňský podzim znamenal pro Výšovice malou sportovní katastrofu. Před
začátkem letošního ročníku pak přišla zpráva o spojení klubu s nedalekou
Skalkou a nejen Večerník očekával vzestup. Byť bylo jasné, že zcela nový
celek bude potřebovat nějaký čas k sehrání, ale že po vydařeném vstupu do
okresního poháru přijde za deset kol pouhých sedm bodů, čekal málokdo.
Z papírového černého koně soutěže se tak rázem zase stal celek bojující
především o záchranu v nejvyšší okresní soutěži.

FK VÝŠOVICE-SKALKA

PODZIMU

SMOLAŘI

Během podzimní části nebyla nouze o překvapivé výsledky, což naznačuje
i pohled na tabulku. O největší rozruch se však zcela jistě postarali oba
nováčci, kteří po podzimu drží páté, resp. šesté místo a jasně ukazují, že
si své místo zpět mezi okresní elitou zasloužili. Ptení se dokonce dokázalo
vyšvihnout i na lídra z Kralic nebo Vrahovice. „Nezátka“ zvládla pravidelně
bodovat a také si připsala nejvyšší vítězství v soutěži, když doma v derby
nadělila Tištínu hned jedenáct branek. O jejich oprávněnosti mezi okresní
elitou tak nemůže být pochyb.
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rozhovor Večerníku

Prostějovská dorostenka Eliška Novotná čtvrtá v anketě
Lukostřelec roku 2020 mezi ženami, svoji kategorii ovládla
PROSTĚJOV Náročný, ale také
skvělý. Takový rok má za sebou
lukostřelkyně Eliška Novotná
(na snímku). Odchovankyně prostějovského oddílu v uplynulém
letopočtu dosáhla na celou řadu
úspěchů, ať už se jednalo o jednotlivé bodované závody, nebo
přímo šampionáty. Skvěle se jí
tak vydařilo třeba halové MČR.
Pověstnou třešinkou na dortu byl
úspěch v anketě Lukostřelec roku.
„Umístění v první pětce jsem
opravdu nečekala,“ těší se z umístění nadějná sportovkyně, která
v sedmnácti letech stoupá rychle
vzhůru nejen věkovými kategoriemi, ale také výkonností. Přestože
je teprve kadetka, už prohání dospělé ženy.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

„Ano. Tento rok to sice bylo takové
komplikované kvůli koronaviru. Ale
rok předtím jsem se střílením byla
po Evropě, třeba v Madridu, v Bukurešti. A také dvakrát ve Slovinsku.“
yy Pozorovala jste mezi zeměmi
nějaké rozdíly v přístupu k pořadatelství?
„Žádné zásadní mi nepřišly. Rozdíl
tam samozřejmě byl v jazyku, vše se
hlásilo v angličtině. Jinak mi závody
přišly zhruba na stejné úrovni a kvalitě všude.“
yyKde se vám nejlépe střílí? Máte
nějakou oblíbenou střelnici?
„Nejlépe doma, rozhodně. (usměje
se) Střílí se mi ale také dobře v Praze
a ve Voticích.“
yy I přes koronavirus máte za
sebou velmi úspěšný rok, který
vyvrcholil čtvrtým místem na
halovém mistrovství republiky, ale taky třeba

„Ano, je to velký úspěch. Vůbec jsem
nečekala, že bych byla nominovaná.
A když jsem se dozvěděla, že jsem
v první pětce, tak mě to opravdu
hodně překvapilo a potěšilo. Čtvrtá pozice je vynikající a být nejlepší
mezi ženami je paráda.“
yyJaký je váš největší cíl pro příští rok?
„Mělo by proběhnout mistrovství světa v Austrálii,
doufám tedy, že se uskuteční. Tomu bych také
chtěla přizpůsobit svůj
tréninkový plán, aby
mi na tu akci vyšla co
nejvyšší výkonnost.
A pokud koronavirus

Michal
SOBECKÝ
yy Jak jste začínala se střílením?
Vzpomínáte si na své začátky?
„Přivedla mě k tomu vlastně kamarádka, která už střílela a jednou mě
vzala s sebou na trénink. A protože
mě to bavilo, začala jsem s ní chodit
pravidelně.“
yyA kamarádka u střelby zůstala?
„Ano, pořád střílí.“
yy Vybírala jste si i mezi jinými
sporty, kterému se věnovat?
„Když jsem byla malá, tak jsem se věnovala tancování. Byla jsem však jednou nemocná a pro návrat už jsem
neměla výdrž. A jak jsem se dostala
k lukostřelbě, už jsem u ní zůstala.“
yy Jak často jste tehdy trénovala?
A jak často pro srovnání trénujete
teď?
(úsměv) „Ze začátku jsem chodila
tak jednou, maximálně dvakrát týdně. Postupně jsem ale počet tréninků
začala navyšovat. A teď i podle toho,
jak mám závody. Zhruba třikrát až
šestkrát týdně.“
yyDá se vše stíhat i se školou?
„Před školou střílet nechodím, protože začínáme dříve a nestíhala bych
to. Tréninky mám výhradně až po
škole. Je to někdy náročnější, ale dá
se to zvládat.“
yy Jak jste na tom tedy s volným
časem? Moc vám ho asi nezbývá…
„Tak k večeru něco jo. (usměje se) Ale
jinak lukostřelba bere hodně času,
hlavně víkendové závody. Ale na to,
na co chci, si čas ještě najdu.“
yy Jezdíte s lukostřelbou i do zahraničí?

My máme zahradu. Na jaře jsem měla štěstí,
že jsem si tam dovezla terčovnici a střílela
na delší vzdálenost. Teď mám doma
takovou malou terčovnici doma a střílím
na chodbě...
oceněním v anketě o nejlepšího
lukostřelce. Co z toho vám nejvíce dalo a co vás nejvíc potěšilo?
„Tak myslím si, že každý úspěch potěší. Je to taková zpětná vazba k práci, kterou celý rok dělám. Největší
radost jsem ovšem měla z prvního
místa v poháru. Ale samozřejmě si
cením i čtvrté pozice z republiky.
Právě teď jsem se dostala do vyšší věkové kategorie juniorů. Do žen půjdu až za tři roky, je to dobrý impuls.“
yy Tím víc tedy potěší zmíněný
výsledek v anketě?

dovolí, chtěla bych absolvovat více
zahraničních výjezdů.“
yy Lukostřelba je sportem, kde
jsou na prvních místech trpělivost či soustředění. Je něco, co vás
z toho dokáže při střelbě zaručeně
vytrhnout?
„Tak samozřejmě nějaké okolní vlivy
a podobně, jako třeba počasí. Ono je
ale velice důležité udělat si nějakou
tu svoji bublinu. Na tom se snažím
neustále pracovat, aby mě ze soustředění vyvádělo co nejméně okolního dění a jevů.“
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yy Vzpomenete si v té souvislosti
na závod, který se i kvůli okolí extrémně povedl nebo byste na něj
naopak nejraději zapomněla?
„Tak třeba zrovna tuto sezónu. Povedl
se takový paradox, že jsme byli v Praze, kde jsme měli absolutně otřesné
počasí, pršelo tam, foukalo. Ale byla
jsem dobře naladěná a asi i proto se
mi střílelo dobře. A na druhou stranu se mi moc nepovedl závod doma
v Prostějově. To jsem byla unavená
i naštvaná. No vůbec jsem se nemohla trefit… A to zrovna přitom bylo
pěkné počasí.“ (pousměje se)
yy Vedete si průběžně své výkon
v osobním přehledu?
„Ano, dělám si každý rok před sezónou průměr, kterého bych v následujícím ročníku chtěla dosáhnout.
Toho se snažím držet. A sleduji si
taky výkonnost během měsíců.“
yy Několikrát jsme už narazili na
koronavirus. S ním související
zákazy značně omezily i možnosti trénovat. Jak to zvládáte? Máte
možnost nějaké domácí přípravy?
„My máme zahradu. Na jaře jsem
měla štěstí, že jsem si tam dovezla
terčovnici a střílela na delší vzdálenost. A když jsme teď v hale, tak se
snažím zaměřit spíše na nějakou fyzickou přípravu. Také mám teď takovou malou terčovnici doma a střílím
na chodbě. Sice to není potřebných
osmnáct metrů, ale snažím se s tím
nějak poprat, abych z toho úplně
nevypadla.“
yyA netrefila jste zatím nikoho?
„Ne, zatím ne.“ (smích)
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yy Když se vrátím ještě k vašim
cílům. Už jste si nějaký střelecký
dokázala splnit?
„No, zatím ještě úplně ne. Třeba
ten průměr jsem ještě nezvládla
tak, jak bych chtěla. Teď přestupuji do vyšší kategorie, kde se střílí na
jinou vzdálenost, na kterou jsem
zatím moc netrénovala. Takže to
je pro mě úplná novinka. A cíle
pro příští rok si snad splním.“
yy Lukostřelba je zejména individuální sport. Kdo vám pomáhá ve
sportovním růstu?
„Samozřejmě moje úspěchy nejsou
jen moje. Mám hodně lidí, kteří mě
podporují, třeba trenérky, tak i rodina, kamarádi, kteří se chodí dívat
na závody. Těm bych určitě chtěla
poděkovat.“
yy Dívat se mohou, ale fandit asi
ne, aby nerušili?

„Ale jo, fandit jim taky dovolím.“
(zasměje se)
yy Vy už střílíte nějaký rok a za
tu dobu se toho asi hodně zažije.
Máte nějakou zajímavou historku spojená se střílením?
„To mám takovou začátečnickou
historku... Když jsem byla malá,
jela jsem na jeden ze svých úplně
prvních závodů. A ještě jsem nebyla úplně zvyklá na to, jak to tam
funguje a podobně. Takže jsem natáhla luk, jenže se mi povolila mířidla. Ale já jsem to nijak neřešila
a zvedala jsem ruku stále výš s tím,
jak mi to mířidlo jelo dolů. Nakonec jsem vystřelila a trefila okno.“
(úsměv)
yy Pořád lepší než trefit ptáka
nebo nějakého kolegu?
„Jo, tak to se mi zatím ještě nepovedlo.“ (úsměv)

vizitka
ELIŠKA NOVOTNÁ
✓ narodila se 17. července 2003 v Olomouci
✓ lukostřelkyně, odchovankyně oddílu
Lukostřelba Prostějov
✓ studuje na Cyrilometodějském gymnáziu
v Prostějově
✓ se střílením začala v deseti letech v Prostějově
✓ od té doby postupně prochází mládežnickými kategoriemi, dosud byla
řazená mezi kadetky, nyní přechází mezi juniorky
✓ před dvěma lety vybojovala stříbro na MČR mezi kadetkami,
v roce 2017 pak slavila v soutěži družstev starších žáků zlato
✓ v roce 2019 na MČR družstev kadetek vybojovala s Eliškou
Koleňákovou první místo
✓ asi nejúspěšnějším dosavadním rokem byl ten minulý, stala
se mistryní ČR mezi kadetkami, zároveň byla zlatá mezi kadetkami
v Poháru ČLS
✓ přestože byla tedy teprve kadetkou, skončila čtvrtá mezi ženami
na domácím halovém MČR
✓ v anketě Lukostřelec roku 2020 skončila celkově čtvrtá a současně
ovládla dorosteneckou kategorii
✓ mezi její koníčky patří například in-line bruslení, čtení a setkávání
s kamarády a přáteli
zajímavost: ráda zpívá, ale podle svých vlastních slov nijak zvlášť dobře...

volejbal
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Volno měly ženy vékáčka jen na Silvestra a Nový rok,
jinak pokračují v systematické přípravě
PROSTĚJOV Ani tři týdny trvající extraligová
pauza nijak moc nezbrzdila přípravu volejbalistekVK Prostějov na další pokračování sezóny
2020/21. I v období okolo nejkrásnějších
svátků roku – tentokrát poznamenaných
omezeními kvůli koronaviru – pokračovaly
v naplánovaném tréninkovém režimu.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Vrcholem čtyřdenního cyklu od 27.
do 30. prosince se stal pondělní přátelský duel na hřišti TJ Ostrava. „Původně jsme měli v plánu spíš společnou přípravu s modelovanými
herními situacemi a několika cvičnými sety, ale přímo na místě jsme se
s kolegou Zdeňkem Pommerem domluvili, že si dáme takový tréninkový zápas, klasický přátelák,“ vysvětlil
kouč vékáčka Lubomír Petráš.
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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

Zatímco soupeřky nastoupily
spíš v okleštěném složení, hostující tým byl kromě kapitánky
Michaely Jurčíkové (v rekonvalescenci po artroskopii kolene)
kompletní. Tedy i s mírně nemocnou nahrávačkou Klárou

Dvořáčkovou. „Ukázalo se, že
Klárka byla jen trochu nachlazená,
tak jela normálně s námi,“ prozradil
Petráš.
Cvičné střetnutí na severu Moravy
se jeho svěřenkyním docela vydařilo. „Holky předvedly slušný výkon, navíc jsme postupně protočili
všechny hráčky. A nakonec z pěti
absolvovaných setů získali čtyři
pro sebe. Byla to však vyloženě příprava, tudíž nelze vyvozovat žádné
větší závěry. Podstatné je, že jsme si
mohli dobře zahrát,“ vypíchl Petráš.
Volno pak dostala hanácká parta
pouze na dva dny lámající uplynulý a nový rok, tedy 31. prosin-

Chystá se krátkodobé
GRSOQÈQÉzHQVWYD9.
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ce a 1. ledna. „Od druhého opět
trénujeme, a to už nepřetržitě do
nejbližšího ligového utkání 9. ledna ve Frýdku-Místku. Do přípravy
jsme mezi svátky zařadili víc fyzičky, zaměření bylo takové rekondiční spíš s individuálními herními
činnostmi. Teď už ale samozřejmě
jedeme hlavně týmovou souhru,“
přiblížil uvážlivý stratég. Před zmíněným Frýdkem-Místkem navíc na

řadu pravděpodobně přijde ještě
jeden společný trénink či přátelský mač, tentokrát s UP Olomouc.
„Jsme domluveni s tamními kouči,
že si zavoláme. A pokud zdraví dovolí, dohodneme termín i formu
vzájemného střetnutí našich mančaftů. Možná v úterý, možná ve
středu. Určitě to pomůže v rozehranosti na nejbližší mistrák,“ potvrdil
Luboš Petráš.

obFKRGQÉDPHGL½OQÉSDUWQHÔL9.3URVWÈMRYSURVH]ÏQX

Další bitva o šest bodù v sobotu ve Frýdku-Místku

PROSTĚJOV Hned první duel
prostějovských volejbalistek v novém kalendářním roce a po třítýdenní sváteční pauze bude mít
hodně vysokou důležitost. Tuto
sobotu 9. ledna od 17.00 hodin
totiž ženy VK nastoupí na palubovce TJ Sokol Frýdek-Místek ke
střetnutí 17. kola UNIQA extrali.$03ĜÌã7Č
gy ČR 2020/2021, jež bude klíčoNRORVRERWDOHGQD vým soubojem o lepší postavení
KRGLQ )UëGHN0tVWHN  3URVWčMRY, ve spodních patrech tabulky.
Olymp Praha - KP Brno, Ostrava - Olo-

běžného pořadí a nutně potřebovaly
zvítězit ve Šternberku. Což se jim
povedlo (3:1), díky tomu rázem vyskočily na současnou sedmou příčku. A tu nyní budou hájit na severu
Moravy.
Momentálně až desáté Sokolky
získaly v dosavadním průběhu soutěže jen čtyři body, o tři méně než
vékáčko. Na kontě však mají stejný
počet dvou výher, byť těsných 3:2
ve Šternberku i v Přerově. Naopak
doma svěřenkyně trenéra Leoše
PRXF%UQR3ĜHURYâWHUQEHUN/LEHUHF Marek SONNEVEND
Chalupy ještě nebodovaly a stejným
(úterý 12.1., 17.00)
GRKUiYDQp  NROR SiWHN  OHGQD Jednu takovou bitvu Hanačky soupeřům, které venku dokázaly poKRGLQOlomouc – Liberec, 2VWUD
YD²3URVWčMRY Frýdek-Místek – Královo zvládly ještě před Vánocemi, když razit, na vlastním hřišti podlehly 0:3
3ROH2O\PS±3ĜHURY%UQR±âWHUQEHUN tehdy klesly na poslední místo prů- a 1:3.

Nejčastěji skórující hráčkou frýdecko-místeckého družstva je univerzálka
Veronika Šnellyová, kterou zpravidla
doplňují smečařky Daniela Pavelková
a Adéla Borovcová. První nahrávačkou je Tereza Grygarová, na blocích
nastupují Agnieszka Mitrega (Polsko),
Michaela Hadáčková či Klára Tkáčová
a na liberu Nikola Teperová.
Zajímavá pikantérie nadcházejícího střetu? Hned tři současné
členky týmu Prostějova přišly
loni v létě přímo z TJ (Iva Šípová,
Michaela Jurčíková, Tereza Pluhařová), další dvě mají krátkou
frýdeckou minulost (Martina Michalíková, Kateřina Kvapilová).

PROSTĚJOV Z role náhradnice uklizené v klidu na lavičce
musela při zranění kapitánky opakovaně naskočit do základní sestavy prostějovských volejbalistek, navíc bez možnosti
střídání. Mladá blokařka VK Petra Kožoušková (na snímku) si
s tím poradila zatím dobře a je v očekávání, co přinese další
průběh sezóny po současné sváteční pauze.

hlavně na individuálních
věcech. Víc týmově vyzněl
mezi svátky jen pondělní
přátelák v Ostravě,

Tudíž o speciální motivaci nebude
v případě sobotní vzájemné konfrontace rozhodně žádná nouze.
„Pro nás je podstatná jediná věc –
vyhrát, a pokud možno znovu za tři
body. Frýdek-Místek samozřejmě
nijak nepodceňujeme, ale při odvedení dobrého výkonu na něj určitě
máme. Na druhou stranu se tam nikdy nehrává snadno, proto musíme
jít od začátku do konce za vítězstvím
a nepolevovat,“ vidí volejbalovou
cestu za potřebným triumfem kouč
VK Lubomír Petráš.
(son)
Preview ke zbývajícímu
průběhu extraligy si můžete
přečíct na straně 21
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GRKUiYDQpNRORVRERWDOHGQD
 KRGLQ Liberec – Šternberk,
3ĜHURY ± %UQR .UiORYR 3ROH ± 2O\PS
3URVWčMRY ² )UëGHN 0tVWHN, Olomouc
– Ostrava.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
yy V extralize zatím sedm získaných bodů a sedmé místo v tabulce. Co vy na to?
„Určitě jsme na tom mohly být líp, ale
nedotáhly jsme do vítězného konce
řadu dobře rozehraných setů. A ztratily pak některé zápasy, z nichž bylo
možné získat nějaké body navíc. Důležitý však byl úspěch ve Šternberku,
kde jsme ukázaly, že nepatříme úplně
dolů v tabulce. Od tohoto vítězství se
můžeme dál odrazit.“

yy Jaké pro vás bylo nahradit v základu Míšu Jurčíkovou?
„Byla jsem hodně nervózní. A ještě
tím víc, když člověk ví, že ho nemá
kdo vystřídat. V psychicky těžké situaci mi naštěstí pomohl povedený
vstup do utkání ve Šternberku, pro
mě osobně až nad očekávání dobrý.
Nahrávačka mi od začátku dost půjčovala balón, mně se ho nějak dařilo
útočně skládat a body mi rychle přibývaly i na bloku. Pak už ta nervozita
docela opadla. A nejdůležitější bylo,
že jsme zvítězily. O den později proti
Liberci už se mi tak dobře zdaleka
nehrálo, škoda porážky 0:3 po dvou
nadějných setech.“
yy Byla výhoda prodělat koronavirus z hlediska nutnosti pravidelného testování?

„Rozhodně jo. Kdo ještě covid neměl, musí před každým utkáním
nebo dvojzápasem na testy, zatímco
já vždycky jen podepíšu formulář
a na opakované testování nemusím.
Ale pouze do půlky ledna, kdy mi vyprší tříměsíční lhůta od nemoci. Potom už se taky můžu v uvozovkách
těšit na pravidelné výtěry nosu.“
yy Mohly jste si odnést něco pozitivního z debaklu v Challenge
Cupu?
„Já jsem určitě moc ráda zažila poprvé
v kariéře atmosféru evropského poháru, a to včetně dlouhého cestování
i všeho okolo. Sice to výsledkově nedopadlo dobře, ale aspoň jsme si vyzkoušely, jaké je nastoupit proti soupeřkám
na mnohem vyšší volejbalové úrovni.
Musíme hodně makat, abychom se
Albě trochu přiblížily. A takové zkušenosti se přes hladké vyřazení fakt hodí.“
yy Co přinesla příprava okolo
svátků?
„Tréninky byly dost zaměřené na
fyzičku, hodně jsme chodily do posilovny. A po herní stránce pracovaly

yy Prožila jste Vánoce
a Silvestra hodně jinak
s ohledem na covidová omezení?

Prostějov (son) - Vzhledem
k nedávné artroskopické operaci kolene, kterou v polovině
prosince podstoupila kapitánka
prostějovských volejbalistek
Michaela Jurčíková, se tým VK
ocitl na jednom z postů v částečné
personální nouzi. Logicky jde
o blokařskou pozici.
„Bez Míši nám teď zbyly jen dvě
střeďačky Katka Kvapilová a mladá
Peťa Kožoušková. Ta sice zvládla
svou nelehkou roli například ve
Šternberku výborně, ale přesto mít
pouze dvě blokařky k dispozici je
riziko, zvlášť v současné době při
pravidelném testování na koronavirus,“ upozornil sportovní ředitel
vékáčka Miroslav Čada. Obě
zmíněné plejerky už sice covid-19
oficiálně prodělaly, nicméně hrozby jsou různé. „Nikdy nemůžete
přesně vědět, co se může stát.
Třeba nějaké i menší zranění, aniž
bych to chtěl přivolávat. A rázem
by na bloku musela zaskakovat
třeba smečařka, což nechceme dopustit,“ objasnil Čada. Proto vedení
hanáckého klubu chystá adekvátní
řešení dané situace. „Než bude Míša
Jurčíková úplně zdravá a připravená
naskočit zpět do sestavy, doplníme
stávající kádr o jednu středovou
hráčku na dočasnou výpomoc.
O koho půjde? Konkrétní jméno
prozradíme v nejbližších dnech
po dotažení celé záležitosti,“ sdělil
Čada.

3URWL2O\PSX]DVHXz
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Prostějov (son) - Ještě jedno
termínové překrytí domácích
střetnutí v hale Sportcentra
DDM potká během aktuální
sezóny volejbalistky VK Prostějov
a basketbalisty BK Olomoucko.
Pravděpodobně poslední takový
případ v tomto ročníku ligových
soutěží nastane v sobotu 16. ledna,
kdy danou situaci tradičně vyřeší
dvojzápas s časově posunutými
začátky. Jak je poslední dobou
zvykem, úvod duelu se změní pro
vékáčko, jež Olymp Praha přivítá
v rámci 18. kola UNIQA extraligy
žen ČR 2020/21 již od 15.00 hodin
(místo původních 17.00).
„Pro nás není přesun utkání o dvě
hodiny dopředu žádný větší problém. Samozřejmě s tím musí souhlasit pokaždé i soupeř, což ale v drtivé
většině případů neznamená nic
nepřekonatelného. Díky dobrým
vztahům jsme skoro vždy dohodnuti rychle a bez potíží,“ ujistil
sportovní ředitel hanáckého klubu
Miroslav Čada. Uprostřed ledna tak
Sportcentrem nedlouho po doznění
volejbalových smečí znovu zaduní
i basketbalový driblink v podání
mužů Olomoucka, kteří při basketbalové Kooperativa NBL nastoupí
16. ledna od 18.00 hodin proti Ústí
nad Labem (19. dějství).

jsem je oproti minulosti nestrávila
doma celé včetně období mezi svátky. A Silvestr nemívám nijak moc
divoký ani normálně, většinou jen
trochu. Takže letošní nařízený klid
mi nijak extra nevadil.“
yy Jak vidíte cíle do zbytku
sezóny?
„Já osobně chci týmu pomáhat
nejvíc, jak dokážu. Důležité bude
vyhrát nejbližší utkání ve Frýdku-Místku a pak všechny další zápasy
proti papírově hratelným soupeřům, kteří jsou teď těsně pod námi.
Abychom jim víc bodově odskoči(QVQè85
ly, mohly být trochu v klidu, udržely sedmé místo a třeba se ještě
tam jsme si dobře zahrály. Teď před- „Pro mě to až takový rozdíl nebyl. posunuly o něco výš. Podstatné je
pokládám, že už přednost znovu do- Vánoce jsme se s rodinou snaži- postoupit do play-off a v něm uděstane pilování týmové souhry.“
li mít stejné jako obvykle, akorát lat co nejlepší výsledky.“
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HRÁČ

VEČERNÍKU TÝM SE LEPŠÍ, MLADÍ HERNĚ ROSTOU
BK Olomoucko z poslední příčky nevyskočil

DAVID PEKÁREK

PROSTĚJOV Ani po krajně nepříjemné porážce s Ostravou po
prodloužení v úvodním ligovém zápase nového roku by neměla zapadnout skutečnost, že se mladá sestava BK Olomoucko
herně zlepšuje a podává stále lepší výkony. Byť to v tabulce
Kooperativy NBL stále není vidět.

Stále lepšími statistickými údaji se prezentuje křídelník Olomoucka. V Pardubicích si třiceti body vylepšil své dosavadní
kariérní maximum a jeho přínos pro tým
prezentovalo také rovných čtyřicet bodů ve
sledovaném koeficientu úspěšnosti. Také
proti Ostravě patřil mezi tahouny a zapsal
double-double, když nasbíral jedenáct doskoků a zaznamenal dvaadvacet bodů.

Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
DOMINIK
ŠTĚPÁN
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RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Wright bìhem
zkoušky neuspìl
Prostějov (lv) – Do jediného utkání v Kooperativa NBL
nastoupil Joel Dwayne Wright
během zkušebního testu v BK
Olomoucko. Odehrál pouhou
minutu proti Opavě, během níž
nasbíral dva fauly. Po absolvování
několika dalších tréninků u týmu
skončil. „Rozhodli jsme se dále ve
spolupráci nepokračovat. Wright
rozhodně není špatný basketbalista, ale po dlouhé pauze měl
problémy s kondicí. V současném
stavu by nebyl pro tým posilou
a my nejsme v situaci, kdy můžeme čekat dva měsíce, než se dostane do formy,“ potvrdil konec
krátkého angažmá amerického
hráče sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek.

Koncovka bez ètyø
Y\IDXORYDQÙFK
Prostějov (lv) - Málo vídaných
pětatřicet faulů odpískali rozhodčí hráčům Olomoucka v utkání
proti Ostravě! Soupeř měl díky
tomu k dispozici neuvěřitelných
čtyřiačtyřicet trestných hodů.
Hosté dohráli kompletní, Hanákům v závěru chybělo kvarteto
František Váňa, Dominik Štěpán,
Lukáš Sychra a Nemanja Bezbradica. „Porážka mrzí hodně,
nevím, co k tomu říct. Bezprostředně po zápase jsem naštvaný
a je to v emocích. Omlouvám se,
nechci to hodnotit. S týmem si
to rozebereme sami na tréninku,“
posteskl si po zápase zklamaný
Lukáš Feštr.

basketbal

WWW.VECERNIKPV.CZ

„Pro mladé kluky je to velká škola.
Před několika měsíci by řadu z nich
vůbec nenapadlo, že budou pravidelně nastupovat v nejvyšší soutěži
a budou hrát minuty v důležitých pasážích zápasů. Je vidět, že si zvykají na
tempo, už nemají strach převzít zodpovědnost. Hodili jsme je do vody
a plavou stále lépe,“ oceňuje mladíky
v sestavě kouč Predrag Benáček.

Víru v lepší zítřky nezlomila v hanácké kabině ani dlouhá série
třinácti porážek, což se ukázalo
v pardubickém zápase. Domácí
výběr byl v mnohem větší křeči než
ten hostující, přestože má ve svém
středu řadu mnohem zkušenějších
hráčů a bývalých i současných reprezentantů. To nakonec rozhodlo.
„Dokázali jsme udržet koncentraci
a plnit stanovenou taktiku,“ poznamenal Benáček.
Hráči se vzájemně podporují,
střídačka během utkání žije, to se
konečně ukázalo i proti Ostravě.

Lavička slavila každý koš kolegů,
kteří byli zrovna na palubovce, tým
se hecuje při krátkých pauzách nebo
oddechových časech. Vůle kabiny
nepřestává věřit, že přijdou lepší
výsledky. „Lepšíme se, výkony jdou
nahoru. Jen jsme měli s Ostravou
potvrdit výhru v Pardubicích,“ litoval rozehrávač Lukáš Feštr.
Olomoucko přitom nebylo daleko od druhého úspěchu v řadě.
V řádné hrací době bylo téměř třicet sedm minut ve vedení a o výhru
přišlo až v závěru. K porážce přispěl
i rozdílný metr rozhodčích při posuzování zákroků na obou stranách.
V důsledku toho domácí dohrávali
bez čtyř hráčů a Ostrava měla k dispozici o dvacet trestných hodů více.
Propastný rozdíl v jinak vyrovnaném
zápase.

KAMIL
ŠVRDLÍK

'ORXKiVpULHQH~VSĨFK÷VNRġLODY3DUGXELFtFK

PARDUBICE Dlouhých třináct
zápasů trvalo čekání basketbalistů
BK Olomoucko na ligové vítězství.
Dočkali se v Pardubicích, kde byli
ve střetnutí 16. kola Kooperativy NBL lepším týmem a zvítězili
88:76, přestože museli v úterním
duelu nastoupit bez zraněného Radovana Kouřila.
Hanáci se v úvodu utkání prezentovali
kvalitní defenzivou. V útoku sice nedokázali proměnit některé střely, sami ale
zabránili pardubickým hráčům několikrát přesně zakončit a na konci čtvrté
minuty vedli 7:0. Až pak se domácí trefili, přesto do konce čtvrtiny nedokázali
ani jednou vyrovnat. Olomoucko místy
vedlo až o devět bodů, na konci čtvrtiny
už drželo pouze těsný náskok 17:15.
Hned na začátku druhé periody
Heřman třemi body otočil skóre na

.223(5$7,9$1%/.2/2
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88

6WĝHOED]DE7URMN\
7UHVWQpKRG\'RVNRN\
$VLVWHQFHFauly: 

(15:17, 35:40, 60:65)
5R]KRGÿt+UXãD.DSDĖD.RYDþRYLþ
1HMYtFHERGĥ3DUGXELF

9\RUDO0LFKDO6YRERGD6ODQLQD

domácí stranu, hosté však dokázali
kontrovat a soupeři se několikrát vystřídali ve vedení. Ani jeden protivník
si ovšem nedokázal vytvořit více než
pětibodový náskok. V závěru poločasu se Pardubice dostaly na rozdíl
dvou bodů, přesto se hosté ještě odpoutali, když Pekárek trojkou z půlky

6HVWDYDDERG\2ORPRXFND

3HNiUHN  9iĖD  %H]EUDGLFD 
6\FKUD  $ .OHSDþ D âWČSiQ SR 
)HãWU(.OHSDþ'RKQDO7UiYQtþHN
7UHQpU3UHGUDJ%HQiþHN

současně se sirénou upravil na 40:35.
Pekárek si střeleckou pohodu přinesl
i do druhého poločasu a osmi body
v řadě upravil ve 25. minutě na 55:45.
Po oddechovém čase ještě natáhl vedení Olomoucka na dvanáct bodů
Váňa, pak ale domácí zabrali a během
minuty umazali ze svého manka rov-

nou polovinu. O jejich body se staral
především Vyoral. I přes jeho aktivitu
Olomoucko vstupovalo do poslední
periody za stavu 65:60.
Ve 33. minutě výrazně vstoupil do
děje Váňa. Pěti body v řadě natáhl
náskok na 70:60 a vzápětí Bezbradi-

1$'67$9%$.223(5$7,9$1%/

Ostatní výsledky 16. kola:
Hradec Králové – Ústí nad Labem 89:78
(18:11, 43:29, 72:52). 1HMYtFHERGĥ Barac
22, Lošonský 13, Peterka 12, Stamenkovic
11 – Autrey 25, Fait 15, Hanes 11, Svejcar
9 * Ostrava – Kolín 85:110 (20:25, 31:53,
 1HMYtFHERGĥ Waterman 34, Alleyn
%RKDþtN+HLQ]O±:DOODFHýtå
0DFKDþ6NLQQHU Brno – Nymburk
  1HMYtFHERGĥ
3XUãO3ĤOSiQ1HK\ED)DUVNê
±2EDVRKDQ+UXEDQ3UHZLWW=LP
PHUPDQ
Ostatní výsledek 17. kola: Nymburk – Hradec Králové 120:63 (35:14, 66:22, 95:42).
1HMYtFH ERGĥ 3DO\]D  2EDVRKDQ 
+DUGLQJ'DOWRQ.RYiĜ±%DUDF
3HWHUNDâRXOD6HGPiN
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Praha – Olomoucko,3DUGXELFH±%UQR2SDYD
±1\PEXUN
'RKUiYNDNRODQHGčOHOHGQDKRG
2VWUDYD1\PEXUN

ca přidal trojku, po níž domácí kouč
opět sáhl za záchrannou brzdu. Pauza
domácím pomohla ke snížení na
65:73, jejich nápor zastavil až Bezbradica. Čtyři minuty před koncem vedli
o deset bodů a ve velké pohodě ukončili sérii porážek.
(lv)

&2=$=1÷/2 NA TISKOVCE...
Kenneth SCALABRONI – BK JIP Pardubice:
„Jsem hodně zklamaný. Z naší strany to nebylo povedené utkání. Nebyli jsme dostatečně kvalitní ani v obraně, ani v útoku. Na začátku jsme se hodně snažili skórovat, byla z toho křeč a téměř pět minut jsme nedali ani bod. To nás v dalším průběhu
zápasu hodně poznamenalo, nedokázali jsme se dostat do tempa. Nemám pro to
vysvětlení, nevím proč to tak je, to mě vážně trápí...“

Predrag BENÁÈEK – BK Olomoucko:
„Bylo to pro nás hodně těžké utkání, protože nám chyběl ústřední rozehrávač.
Klíčové bylo, že hráči věřili, že můžou zápas i tak zvládnout. Jejich bojovnost byla
úctyhodná. Pro úspěch udělali absolutní maximum. Od první minuty byli soustředění a na obou polovinách odvedli kvalitní práci. Dostali za to odměnu. Potvrdilo
se, že naše výkony jdou postupně nahoru, kvůli týmu mám velkou radost.“

.UXWiGRPiFtSRUiçNDSRQDVWDYHQpPĀDVH
PROSTĚJOV Na druhé vítězství v řadě basketbalisté BK Olomoucko nedosáhli. Proti Ostravě
sice byli v utkání 17. kola Kooperativy NBL většinou ve vedení, ale
i kvůli několika vyfalouvaným
hráčům dobře rozehraný duel v sobotním podvečeru nedotáhli do
úspěšné koncovky. Aby té smůly
nebylo v tomto ročníku dost, v boji
o útěk z poslední příčky tabulky
padli 93:10 po prodloužení.

Ladislav VALNÝ
Olomoucko mělo povedený start do
utkání. Vedlo 5:0 a na začátku páté minuty dokonce 13:3, když soupeři ani
jednou nedovolilo skórovat ze hry. Po
trojce Bezbradici si hosté vybrali oddechový čas, nadějný náskok si však domácí hlídali. V osmé minutě dokonce
Feštr upravil na 20:9, poslední minuta

ale patřila Ostravě. Hosté v rychlém
sledu zaznamenali pět bodů v řadě,
i tak Hanáci vedli 20:14.
Nová huť na začátku druhé čtvrtiny
přidala a začala se dotahovat. Po trojce
Pumprly to bylo v 15. minutě najednou
26:26, protože hráči Olomoucka nedokázali proměnit několik střeleckých
pokusů. Pak ale smůlu protrhli a od-

skočili na 35:28 v probíhající osmnácté
minutě. Závěr poločasu ovšem ovládla
Nová huť. Trojky Alleyna a Watermana
znamenaly průběžné skóre 35:40, které
do přestávky upravil pouze úspěšným
nájezdem Bezbradica.
Po přestávce Olomoucko zaznamenalo osm bodů v řadě a otočilo na
45:40. Pak ještě dokázalo svůj náskok

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

BK Olomoucko – NH Ostrava

93 100 PP
1HMYtFHERGĥ2VWUDY\

:DWHUPDQ3XPSUOD$OOH\Q
7UHQpU3HWHU%iOLQW

Nová huť hned po rozehrání překlopila vedení na svoji stranu, proti byl ale
Pekárek. Šesti body v řadě odstartoval
nápor žlutých, který vedl chvílemi až
k dvoucifernému vedení. Necelé čtyři
minuty před koncem Ostrava snížila
na 75:81 a nakonec poslala zápas do
prodloužení, ve kterém měla více sil.

&2=$=1÷/2 NA TISKOVCE...
Predrag BENÁÈEK – BK Olomoucko:

6WĝHOED]DE7URMN\
7UHVWQp KRG\  'RVNRN\ 
$VLVWHQFHFauly:

„Já si musím vybírat slova... Gratuluji Ostravě jak odehrála náš vzájemný zápas.
Bylo to bojovné utkání z obou stran. Každý soupeř chtěl vyhrát, nakonec se to povedlo Nové huti. Poslední tři minuty řádné hrací doby byly hodně divné. Proto si
musím vybírat slova, možná bude kvůli slušnému chování lepší neříct nic, takže
raději pouze zopakuji gratulaci soupeři k vítězství...“

6HVWDYDDERG\2ORPRXFND

„Po dlouhém čase se nám podařilo vyhrát, za to jsme rádi. Konečně jsme vyhráli
na doskoku a udělali pouze devět ztrát. Byl to koncentrovaný výkon. Začátek byl
strašný, ale postupně jsme se do toho dostali. Byli jsme agresivnější, začali jsme
běhat. Výhra je pro nás hodně pozitivní, současně je třeba si uvědomit, že nás čeká
ještě hodně práce, abychom na tento úspěch navázali.“

(20:14 37:40 61:60 82:82)

5R]KRGÿt%ODKRXW.XU].DUD¿iW

o čtyři body navýšit, také v tomto
případě však Ostrava dokázala nápor
svého protivníka v závěru čtvrtiny
odrazit. Po třiceti minutách vedli Hanáci pouze 61:60, byli ale ve velice
svízelné situaci, protože trio Štěpán,
Sychra, Váňa mělo na svém kontě po
čtyřech osobních chybách.

Peter BÁLINT – NH Ostrava
3HNiUHN  %H]EUDGLFD  9iĖD 
)HãWUâWČSiQ$.OHSDþ.RXĜLO
6\FKUD 7UHQpU3UHGUDJ%HQiþHN
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PROSTĚJOV Nejvytíženějším hráčem BK Olomoucko je David
Pekárek (na snímku), který před sezónou přišel z Hradce Králové.
Jako jediný z aktuální sestavy tráví na palubovce přes třicet minut.
Sám křídelník uznává, že s takovou porcí před začátkem ročníku
nepočítal.„Na minuty si opravdu stěžovat nemůžu,“ pousmál se.

EXKLUZIVNÍ

rozhovor

pro Večerník
Ladislav VALNÝ

yy Jste zaskočený skutečností, že
máte tolik prostoru?
„Je to docela logické a vyplývá to
z odchodů Leona Šantelja a Lukáše Palyzy během sezóny. Je nás
prostě málo. Někteří kluci v současné době za jeden zápas ode-

(QVQ4CFGM8¾ÿC

hrají tolik co za předchozí dvě
sezóny. Sbírají tak spoustu zkušeností, to je pozitivní.“
yy Vylepšujete si také střelecké
průměry. I to souvisí se změnami v kádru?
„Když odešel Lukáš Palyza, odešlo také dvacet bodů na zápas.
O to se musíme nějak podělit.
Každý se snaží nějak využít větší
počet odehraných minut. Máme
šikovné hráče, pokaždé může vystřelit někdo jiný.“

yy Vám se to daří, v Pardubicích
jste dal rovných třicet bodů. Je to
váš rekord?
„Ani si nepamatuji, kdy jsem dal naposledy tolik bodů. (usměje se) Na
univerzitě jsem měl maximum devatenáct bodů a v minulé sezóně to bylo
v Hradci Králové jednou dvacet.“
yy V Pardubicích jste ukončili
sérii porážek. Měli jste velkou
radost?
„Spíše se nám ulevilo. Ta série
byla dlouhá. S naší bilancí to ale

nebylo na nějaké velké jásání na
palubovce.“
yy Sezóna Olomoucka není povedená. Co se s ní dá ještě dělat?
„Přeji si, aby se hlavně dohrála.
A jinak jdeme zápas od zápasu,
musíme být nohama na zemi, protože i tahle výhra je pořád jen jedno utkání. Doufáme, že ještě přijde
nějaká posila, když to s jamajským
křídlem Wrightem bohužel nedopadlo. Se širší rotací by to zase vypadalo úplně jinak.“

sport
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OLOMOUC, PROSTĚJOV Olomoucký kraj po roce znovu
ocenil zasloužilé trenéry, cvičitele a funkcionáře v oblasti
sportu za jejich dlouhodobý přínos. Slavnostní setkání 2020
proběhlo již v brzkém podzimním období v hotelu Flora
Olomouc a bylo během něj dekorováno čtrnáct laureátů
včetně pětice z Prostějovska. Večerník se u příležitosti konce
roku a začátku nového za touto událostí zpětně ohlédl.

Marek SONNEVEND
„Velmi si vážím toho, co tito lidé
pro sport udělali. A nejen pro něj.
Pomáhali vychovat stovky lidí, pro
které se stal pohyb koníčkem, vášní
nebo dokonce profesí. Především
jim však vštěpili zásady fair play,
což je důležité pro celou naši společnost,“ řekl při slavnostním aktu

v příjemné atmosféře sportovní
náměstek hejtmana Olomouckého
kraje Petr Vrána.
Kandidáty na ocenění tradičně navrhla Komise pro mládež a sport
krajské Rady ze všech regionů, přičemž náš okres měl společně s Přerovskem nejpočetnější zastoupení.
„Laureáti byli vybráni podle toho,
jak jednotliví komisaři předložili ná-
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vrhy. Snažili jsme se ocenit ty nejlepší z každého okresu. Jsou to lidé, kteří
se sportu věnovali celý život bez nároku na odměnu,“ zdůraznil Vrána.

3ą(+/('2&(1÷1»&+
Olomoucko: Vlastimil Kubáček,
Marie Chrástová.
Prostějovsko: Táňa Beránková, Zdeněk Zachar, Richard Beneš, Jiří Běhal,
Jiří Kremla.
Přerovsko: Vladimír Vybíral, Jan
Gebauer in memoriam, Jaroslav Hýzl,
Vojtěch Burian in memoriam, Pavel
Vrba in memoriam.
Šumpersko: Antonín Haltmar,
Karel Polách.

/QOGPVMC\GUNCXPQUVPÊJQUGVM¾PÊWRąÊNGåKVQUVKQEGP÷PÊ\CUNQWåKNÚEJVTGPÆTč
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TÁŇA BERÁNKOVÁ ZDENĚK ZACHAR
Narozena 23. května 1958. Dlouholetá obětavá cvičitelka sokolské všestrannosti v TJ Sokol II Prostějov. Její
vedení a rehabilitačně koncipované
hodiny umožňují i cvičení seniorek
a tím jejich zapojení do kolektivu. Nezištně a dlouhodobě vede toto cvičení,
zúčastňuje se všech školení cvičitelek
a pod jejíma rukama prošlo už několik
stovek svěřenkyň. Vše dělá ochotně
bez nároků na odměnu ve svém volném čase. Je svědomitá a příkladem
pro ostatní. Dále organizuje různé
zájezdy, turistické vycházky a celkově
udržuje sokolskou všestrannost Sokola
II PV v nadmíru dobré kondici.

Narozen 30. května 1946. Celý život
má spjatý se sportem, konkrétně s fotbalem. Nejdříve jej sám hrával a pak se
věnoval trenéřině, kde dosáhl výborných výsledků. Jako dlouhodobý funkcionář FC Kralice na Hané se věnuje
hlavně mládeži a je hybnou silou tohoto oddílu. Během života vedl všechny
mládežnické kategorie, fotbalu věnuje
veškerý svůj volný čas. Je členem výboru kralického klubu, a navíc i členem
výboru ČUS Prostějov.

RICHARD BENEŠ

JIŘÍ BĚHAL

JIŘÍ KREMLA

Narozen 15. října 1951. Už přibližně padesát
let se věnuje nohejbalu, z toho posledních
dvacet roků je úspěšným trenérem žáků, dorostenců i mužů oddílu TJ Sokol I Prostějov.
Za dobu svého působení získal s mladými
svěřenci pětatřicet titulů mistrů republiky
a více než padesát dalších medailí z národních šampionátů i soutěží ČR. Dorostenci
Sokola I čtyřikrát vyhráli pod jeho vedením
českou extraligu této věkové kategorie, klub
vychoval tři juniorské mistry světa a jednoho
juniorského šampiona Evropy. V roli funkcionáře dělal starostu TJ Sokol I Prostějov
(2001 až 2012), předsedu Komise nohejbalu
v České obci sokolské (2003 až 2017) i předsedu Komise mládeže v Českém nohejbalovém svazu (2004 až 2006).

Narozen 11. března 1935. Celý svůj
život zasvětil sportu. V roce 1965 přišel do tenisového oddílu TJ Železárny
Prostějov, o rok později se stal členem
výboru a od té doby funkcionařil, navíc
byl i klubovým lékařem. Vedle tenisu
se věnoval také plavání, před Letními
olympijskými hrami 1956 v Melbourne patřil do širší reprezentace plavců
ČR. Kromě toho v mládí provozoval
rovněž atletiku, lední hokej a volejbal,
ten aktivně hrál i během studia lékařské fakulty v Olomouci. Téměř třicet
let byl předsedou výboru rekreačního
tenisu v TK Prostějov.

Narozen 18. února 1946. Dlouholetý
hráč a později i trenér házené v TJ Agrostroj Prostějov. Zakladatel korfbalu
v našem okresním městě, dlouholetý
kouč a též čestný předseda oddílu SK
RG Prostějov. Nadále je aktivní jako
mentor, trenér a organizátor významných korfbalových akcí. Působil také
jako člen sportovních komisí města
Prostějova i Olomouckého kraje, krajské komisi pro sport a mládež dokonce
předsedal.

2KOÇGQXWË]DGYøPD0é5DNDGHPLNĎQD3URVWøMRYVNX

Byla to vydařená představení se zlatými výsledky
PROSTĚJOV Během loňského
podzimu jsme v Prostějově a jeho
okolí byli svědky dvou Akademických mistrovství republiky. Nejprve
v lesích okolo Stražiska proběhl závod v orientačním běhu na krátké
trati, druhý šampionát v terčové
lukostřelbě se pak uskutečnil přímo v Prostějově. Společným rysem
obou akcí byla nejen velmi dobrá (téměř rekordní) účast, ale hlavně velmi kvalitní obsazení v čele s velkým
počtem aktuálních reprezentantů
České republiky v těchto druzích
sportu. Obě MČR se také vyznačovala vysokou organizační úrovní,
vše proběhlo bez jakýchkoli problémů a k plné spokojenosti účastníků.
O vlastních závodech jsme si povídali s jejich řediteli: Hanou Majarovou (vlevo) a Dušanem Vystavělem
(vpravo).

EXKLUZIVNÍ
DVOJrozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
yy Jak se podařilo získat pořadatelství těchto vrcholných akademických soutěží právě na Prostějovsko?
Hana Majarová: „Konání letošních
vysokoškolských šampionátů mělo
být součástí Českých akademických
her plánovaných na červen do Olomouce. Ze známých důvodů se však
tyto hry neuskutečnily. Ale protože během června se epidemická situace za-

čala zlepšovat, tak Česká asociace univerzitního sportu vyzvala své komise,
aby se pokusily uspořádat alespoň
samostatné akademické šampionáty.
A neboť soutěže ČAH v lukostřelbě
byly naplánovány právě do Prostějova, připadalo nám v komisi jako
nejjednodušší tyto závody uspořádat
na stejném místě, pouze o tři měsíce
později.“
Dušan Vystavěl: „U nás to proběhlo
prakticky stejně. Pouze s tím rozdílem, že s umístěním do Stražiska jsme
pro České akademické hry původně
nepočítali. Ale zkraje léta, kdy jsme
odložený závod začali znovu plánovat, se objevila možnost uspořádat
jej právě ve Stražisku se zázemím
na místním perfektním koupališti.
A protože se závodem nebyl problém ani ze strany vlastníka lesa
– tedy společnosti Lesy města
Prostějova – nestálo uspořádání
mistrovství nic v cestě.“
yy Jak závody dopadly? Komu se
dařilo nejvíce a jak se umístili sportovci z prostějovského regionu?
HM: „Dle papírových předpokladů se
v kvalifikaci nejlépe dařilo současným
českým jedničkám, Michalovi Hlahůlkovi z Univerzity Palackého Olomouc

a Marii Horáčkové ze ZČU Plzeň.
Michal potvrdil svoji výkonnost i v eliminačních soubojích a získal tak titul
Akademického mistra pro rok 2020.
Na druhém místě se umístil Adam
Li taktéž z UP Olomouc a bronz získal Vít Vejražka z Univerzity Karlovy
Praha. Překvapení se konalo v ženské
kategorii,
kde Marii
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Horáčkovu ve finále porazila Kateřina
Vrchovecká z Masarykovy Univerzity
Brno. Na třetí příčce se umístila Klára
Grapová z UK Praha. Soutěž družstev
pak jednoznačně ovládlo družstvo
Univerzity Palackého Olomouc ve
složení Michal Hlahůlek a Josef Křesala. Michal i Josef jsou zároveň členy
prostějovského oddílu.“
DV: „V ženské kategorii na trati
dlouhé 3,9 kilometru s převýšením
100 metrů a patnácti kontrolami se
nejvíce dařilo studentce Univerzity
Palackého Olomouc Tereze Janošíkové. Tato v současné době asi česká
jednička reprezentovala svého času
jako dorostenka prostějovský oddíl
a podílela se na jedné zlaté i dvou stříbrných medailích z MČR ve štafetových závodech. Druhé místo obsadila
studentka VUT Brno Jana Knapová
a na třetí pozici skončila závodnice
Mendelovy univerzity Brno Johanka
Šimková. Ze zástupkyň našeho okresu se nejvíce dařilo studentce Masarykovy univerzity Brno Kateřině
Vlachové, která obsadila šestadvacátý post. V mužské kategorii, kde trať
byla dlouhá 5,3 kilometru s převýšením 165 metrů a dvaceti kontrolami,
dominovali běžci brněnských vysokých škol. Zvítězil student Vysokého učení technického Marek
Minář před závodníkem Masarykovy univerzity Otakarem
Hiršem a dalším běžcem stejné
školy Vojtěchem Sýkorou. Lokální orienťáky nejlépe reprezentoval Ondřej Vystavěl z VUT Brno,
který skončil patnáctý.“

yy Jaké další akce vaše svěřence čekají v nejbližší době?
HM: „Lukostřelecká sezóna je ukončena. Pokud nám to hygienicko-epidemické podmínky dovolovaly, tak jsme
trénovali venku i v hale a připravovali
se na zimní halovou sezónu. Michal
Hlahůlek i Josef Křesala jsou pro příští
rok zařazeni do reprezentačního výběru, čeká je tedy intenzivní příprava na
nominační a kvalifikační závody pro
Letní olympijské hry v Tokiu.“
DV: „Naše zkrácená sezóna je už také
ukončena a rovněž jsme zahájili přípravu na rok 2021. Společné tréninky
v této době nejsou povoleny, a tak
většina oddílu trénuje individuálně.

Máme štěstí, že charakter našeho
sportu to plně dovoluje a lesů v okolí
Prostějova je dost. Naše pozice v reprezentačních družstvech zůstaly na
úrovni minulého roku, Jakub Chupek
je i nadále členem národního výběru
Slovenska, Ondřej Vystavěl se zase
udržel v českém nároďáku v lyžařském
orientačním běhu. A čeká ho příprava
na nominační závody pro Zimní světovou univerziádu ve Švýcarsku.“
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Objednejte si předplatné na

12 kalendářních měsíců
do konce ledna, a získejte stále ještě extrémně výhodnou slevu
a k tomu navíc

VOUCHER

200 Kč

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

Stálí předplatitelé zaplatí pouze 940 Kč,
noví předplatitelé pak rovnou 1040 Kč
Standardní cena předplatného na rok 2021 činí 1300 Kč

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

