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Také vlivem nákaÝ
zy covid-19 umírá
v Prostějově daleko
více lidí než v předešlém období. A mrtvá těla
se hromadí v krematoriích, kam je pohřební
služby po smutečních obřadech převážejí. Olomoucké krematorium je nestíhá
spalovat. Podle majitele prostějovské pohřební služby jde o naprosto fatální stav.
„Mělo by se to řešit celostátně, ale ani já sám nevím, jak z tohoto opravdu příšerného problému ven. Krematorium v Olomouci už převáží zesnulé do svých vedlejších
provozoven a uvažuje se také o mrazicích kontejnerech, ve kterých by se těla mrtvých skladovala. Je to něco hrozného,“ sdělil Večerníku Pavel Makový, prostějovský soukromý pohřebák.
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„Kliknìte“ si na ministerstvo
Prostějov (mik) – Prostějovský magistrát je terčem stížností kvůli tomu, že na
svých webových stránkách neinformuje
o aktuálních denních přírůstcích nakažených covid-19. „Měli byste uvádět
aktuální denní statistiku. Místo toho je
na webu města reklama na informace
o koronaviru, v nichž jsou ovšem velice
zastaralé a hlavně obecné údaje,“ vyzývá
radnici Josef Jiříček z Prostějova. Odpověď však zněla velice lakonicky. „Nemáme informace o tom, že by město Prostějov jako takové poskytovalo tento typ
informací. Pokud informujeme o otázce nákazy, vždy s odkazem na oficiální
zdroje z Ministerstva zdravotnictví,
vlády ČR a podobně,“ vyjádřila se Anna
Kajlíková, referentka mediální komunikace prostějovského magistrátu.

1DQ½PÈVWÉXzDQLVWURP
Prostějov (mik) – Drtivá většina Prostějovanů by přivítala další výsadbu zeleně na náměstí T. G. Masaryka, zejména
co se týká stromů. Jenže jak minulý týden oznámil magistrát, s ničím takovým
se nepočítá, přestože byla před třemi
lety v rámci revitalizace náměstí vysazena nová dubová alej. „S další výsadbou
stromořadí na druhé polovině náměstí
T. G. Masaryka nepočítáme, jelikož je
v rozporu s požadavky orgánu státní
památkové péče,“ uvedla náměstkyně
primátora pro životní prostředí v Prostějově Milada Sokolová.

Vyhnali ho sami
Prostějov (mik) – Nošení roušek
v supermarketech má být samozřejmostí a ne vždy je potřeba, aby toto
základní nařízení vlády kontrolovali
policisté. S nesvědomitým mladíkem
si minulé pondělí poradili sami občané
v jednom z prostějovských supermarketů. „Přišel sem asi osmnáctiletý kluk
bez roušky. Ostatní lidé si ho všimli
a upozornili jej, aby si okamžitě zakryl
ústa a nos. Ten kluk byl drzý a všechny
posílal k šípku. Dva chlapi z řad zákazníků ho ale chňapli a vyvedli ven. Už
se pak tady neukázal,“ řekla Večerníku
jedna z pokladních prodejny.
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PROSTĚJOV Doba kamenná, železná a bronzová tu dávno byly. Později šlo třeba o dobu moderní a postmoderní.
Nynější epochu ale můžeme nazvat ještě jinak, dobou „sdílecí“. Sdílet se dá v současné době hodně věcí – knihami
počínaje, koly konče. Na sociálních sítích sdílejí statisíce z nás také kdeco. Tak proč nespustit novou „sdílecí“ službu?
Možná to si řekl neznámý podnikatel-kutil v Prostějově. Rozhodl se, že bude sdílet poklice na automobilová kola. Ona
je to sice ne nezbytná, ale často dobře vypadající věc, asi jako když si koupíte místo roztřepených a zničených tkaniček do bot jiné zářící novotou. Zajímavé ale je, že dotyčný podnikavec oficiálně se službou nezačal, ale rovnou o ní
informoval na plotě ohrazujícím mimo jiné sídlo Večerníku, kam také„pilotní poklici“ zavěsil. Uchytí se tato novinka
podobně jako Bikesharing? Nebo se v případě Poklice sharingu bude jednat o slepou vývojovou větev? Kdo ví...

Agentura Severní obchvat zastaven. Narazili na ropu!
Tohle ještě chybělo. Megastavba,
která se připravovala více než deset
let, byla s okamžitou platností zastavena! A bůhví jestli se Prostějované teď vůbec někdy severního obchvatu dočkají! „Jsem z toho úplně
vyřízenej, tolik práce dalo vykoupit
pozemky a zahájit obchvat města.
A teď tohle. Je to nemilé překvapení,
i když Prostějov na tom trhne majlant,“ láteřil náměstek primátora

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

•• Pondělí ••
Kdo si počká… I v Prostějově se konečně začalo očkovat proti koronaviru.
Zatím se to týká ovšem pouze zdravotníků, po nichž by měli na řadu přijít
senioři. Je to tak v pořádku, nicméně dle tempa, jakým očkování zatím postupuje, to vypadá, že na mě osobně přijde řada v době, kdy už rovněž věkově
budu patřit do nejohroženější skupiny…
•• Úterý ••
Leden v červnu. Groteskní komedie o tělesně postiženém tvrdohlavém
klukovi Bezruký Frantík měla odstartovat letošní sezónu v Městském divadle v Prostějově. K tomu však ze známých důvodů nedošlo. Nadšenci do
divadla však stále nepřestávají věřit, že i pečlivě naplánovaný leden v našem
divadle jednou bude. Třeba už v červnu!
•• Středa ••
Kalamity. Bývaly časy, kdy se člověk o sněžení dověděl tak, že se podíval
z okna. Nyní se už mnozí z nás o sněžení dovídají z Facebooku... Uprostřed
týdne začalo v tomto roce poprvé pořádně sněžit i v Prostějově. Pohled to
byl radostný, který nemohl zkazit ani fakt, že předchozí den přibylo v naší
republice poprvé více jak 17 tisíc nakažených koronavirem.
•• Čtvrtek ••
Kde najít kousek ledu? Člověk by se i šel klouzat, ale nemá prostě kam. Až
do 7. ledna jsme se loni mohli těšit z mobilního kluziště. To se však tuto sezónu na náměstí neobjevilo. Bohužel jej nezastoupil ani led na prostějovském
rybníku, který měl až dosud k zamrznutí opravdu daleko.
•• Pátek ••
Bez výmluv i bez tance. Je absurdní neumět tančit a obviňovat z toho parkety v sále. Přesto se právě tímto způsobem řada z nás snaží obhájit vlastní
neschopnost... Přesně v tento den by se za normálních okolností konal prostějovský Městský ples a následně se spustila lavina nejrůznějších bálů. Pro
letošní rok však mají tanečníci utrum.
•• Sobota ••
Botanikovy sady. Znáte Spitznerovy sady, které se nacházejí u prostějovské
průmyslovky? Parčík, který v minulých letech prošel dlouhotrvající, nicméně nakonec velmi zdařilou revitalizací se jmenuje podle botanika a středoškolského profesora, který jako vůbec první psal o moravské flóře. Václav
Spitzner zemřel náhle na mozkovou příhodu ve věku 54 let. Od jeho smrti
uplynulo přesně 114 let.
•• Neděle ••
Dohořelo, má panenko. „Kdo si nenakradl, musí to chápat tak, že nic nevyhrál.“ I tato věta zazněla v legendárním filmu Hoří, má panenko. Coby divadelní inscenaci jsme geniální příběh o nevydařeném hasičském bále mohli
vidět v Prostějově před zhruba dvěma lety, a to v podání pardubického divadla. Film režíroval Miloš Forman, spoluautor scénáře a režisérův dlouholetý
kamarád Ivan Passer zemřel přesně před rokem.

pro stavební investice Juraj Rozháněl. Co se vůbec stalo?
Agentura Hóser si povšimla, že výstavba severního obchvatu Prostějova už nějakou dobu stojí a dělníci
jsou v trapu. Místo nich se na pole
mezi Smržicemi a Kostelcem na
Hané sjely stovky geologů. „Stavební dělníci při vrtání pilotů jednoho
z mostů narazili na ropu. Prostě najednou ze země začalo stříkat hnědočerné smradlavé bahno. Z prvních výsledků průzkumu geologů
víme, že se na těchto pozemcích vyskytuje velmi bohaté naleziště ropy.
Tak bohaté, že její zásoby se odha-

KRIMI
Ü½NGJ

Nejedná se o žádnou krádež století, spíše tento případ vzbuzuje
úsměvy. Zcela jistě se ale neusmívá
žena bydlící na Sídlišti E. Beneše
v Prostějově, která si stejně jako
mnozí další uskladnila vánoční
cukroví na balkóně svého bytu.
Chyba!

3 000

Jelikož se balkón nachází pouze
ve zvýšeném přízemí, stal se lehce
přístupným pro zatím neznámého
zloděje. Ten zcela jistě dostal chuť
na sladké, takže pro něj nebyl problém na balkón vylézt a cukroví
za tři tisíce korun ukrást. A jako
bonus si odnesl i postříbřený tác.
Kvůli „sladké“ zlodějně ale pachateli hrozí v době nouzového
stavu až osmiletý kriminál.

www.
vecernikpv
.cz

dují tak na dvě stě let těžby,“ informoval Agenturu Hóser Juraj Rozháněl. Ten okamžitě dostal pověření
od prostějovských radních, aby celou
situaci bedlivě monitoroval a zajistil
pro město možnost těžby. „Pokud
bychom mohli tuto ropu těžit, náš
rozpočet by ročně naplnily desítky
miliard korun! Ještě štěstí, že jste ty
pozemky včas vykoupili, bohatí by
mohli být jejich původní majitelé,“
nenechal si ujít rýpavou poznámku
náměstek Rozháněl, kterému teď
kromě resortu stavebních investic
přibyl další – těžba ropy.
Otázkou ovšem je, co se nyní bude

dít s projektem severního obchvatu.
„Komunikace, které jsou už vybudované, se budou muset zrušit, místo
nich tady budou postavené těžební
věže. Podle mého názoru bychom
severní obchvat mohli vést přes
Smržice a oklikou přes Kostelec na
Hané. Uvidíme ale, jak se dohodneme se starosty těchto obcí,“ dodal náměstek primátora Juraj Rozháněl.
Za Agenturu Hóser Majkl

Devátý rok stejně. Radní hned
z kraje ledna potvrdili, že i pro letošní rok zůstává poplatek za likvidaci
komunálního odpadu pro jednotlivé občany Prostějova ve stejné
výši, tedy 600 korun. Už podeváté
v řadě! Senioři od 65 let zaplatí dokonce o 108 korun méně. Konšelé
ale zároveň dodávají, že je to naposledy!
CO NÁS UDIVILO…
Zůstanou ležet ladem! Stejně
jako v případě pozemku po zbouraných jezdeckých kasárnách, tak
i po demolici starých budov železničního depa za místním nádražím
si vedení města neví rady, co s uvolněnými parcelami. Původně byl
v plánu projekt výstavby sportovní
haly s velkým parkovištěm, ten ale
vzal brzy za své.
.
ZACHYTILI JSME

70

První dávka sedmdesáti očkovacích vakcín proti covid-19
dorazila do Prostějova minulé
pondělí. Očkováni byli nejdříve
zdravotníci nemocnice pracující
v první linii s nakaženými.
ZAUJALA NÁS...

TEREZA
GREPLOVÁ

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.

KRYŠTOF MIRGA
se narodil 19. ledna 2006 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 4. ledna 2021. Jeho zdánlivé stáří
je v rozmezí od 14 do 15 let, měří okolo 162
centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči
a černé vlasy.

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Po dlouhých letech služby bude
mít nyní příjemnější starosti. Na
mateřskou dovolenou odešla pracovnice Skupiny prevence a mluvčí
prostějovských strážníků.
ZASLECHLI JSME…

„DOMLUVIL
JSEM VYČIŠTĚNÍ
NAŠEHO
NÁMĚSTÍ
OD VÁNOC!“
První náměstek primátora Jiří
Pospíšil už v úvodu minulého týdne
oznámil, že všechny symboly Vánoc
do pátku zmizí.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí -1/2 °C
Bohdana

¶WHUÙ

2/-1 °C

Støeda

3/-1 °C

Ètvrtek

3/-1 °C

Pravoslav
Edita

SABINA DOBRÁ
se narodila 29. května 2006 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou
vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 1. ledna 2021. Její zdánlivé stáří je
v rozmezí od 14 do 15 let, měří okolo 160
centimetrů, má hubenou postavu, modrozelené oči a hnědé vlnité vlasy.

Radovan

Pátek

3/0 °C
Alice

Sobota

3/-1 °C

Nedìle

3/0 °C

Ctirad

Drahoslav
Zdroj: meteocentrum.cz
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Vrahovická

Likvidace stromu i betlému je tečkou za Vánocemi

BYLI JSME
U TOHO

0GLXÊEGéCUW\CDTCNQQFUVTQLGPÊX¾PQéPÊJQUVTQOWJPGFRQVÆUGRTCEQXPÊEKURQNGéPQUVK
(%%FCNKFQQFąG\¾X¾PÊX÷VXÊ
Foto: Michal Kadlec

FOTOGALERIE

1FUVTCP÷PD[NVCMÆXGNMÚFąGX÷PÚDGVNÆO1FąG\CPÆX÷VXG\X¾PQéPÊJQUVTQOW
RWVQXCN[PCMQ\ÊHCTOWFQèGNGEJQXKE
2x foto: Michal Kadlec

klikni na

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Definitivní tečkou za uplynulými Vánocemi bylo páteční odstranění vánočního
stromu i betlému z prostějovského náměstí T. G. Masaryka. Pracovním četám společnosti
FCC Prostějov trvalo jen pár hodin, než symboly nejkrásnějších svátků v roce zlikvidovaly.
Večerník už ve středu Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora. Poslední pracovní den se tedy pracovníci společnosti
FCC vrhli na odstranění nejen vápro Večerník
nočního smrku, který po anketě mezi
Michal
občany získal jméno Jiskra naděje, ale
KADLEC
během pátečních dopoledních hodin
„Domluvil jsem, aby v pátek bylo ná- zmizely také desítky malých ozdobeměstí vyčištěno od Vánoc,“ informoval ných stromečků okolo náměstí a roze-

PŮVODNÍ
zpravodajství

brán byl rovněž velký dřevěný betlém.
„Letos na to jdeme jinak. Vánoční
strom netaháme ze země jeřábem, ale
po odstrojení postupně zespodu motorovou pilou odstraníme větve a poté
rovněž postupně po kouscích rozřežeme kmen,“ řekl Večerníku přímo na
místě jeden z pracovníků společnosti
FCC Prostějov.

1HxWøVWËY.UDVLFNÇXOLFL

Z autobusu

KüÁHJKJ?<POJ

SULP¿WRU
NRPHQWXMH

Minulý týden jsem navštívil prostějovské Azylové centrum v Určické ulici. Nejel jsem s prázdnou. Na
magistrátu jsme měli starší zásoby
oblečení a bot pro členy krizového
štábu, které už jsme nevyužívali.
Napadlo nás, že lidem v nouzi ještě
dobře poslouží. Při této příležitosti
jsem si celé zařízení prohlédl a diskutoval s jeho pracovníky. Město nedávno nechalo Azylové centrum rozšířit,
nové obytné kontejnery už jsou však
opět zaplněné občany bez domova.
Pravděpodobně proto bude nutné
kapacitu dále navýšit. Jak jsem na
místě zjistil, uživatelům se prozatím
zcela vyhnul koronavirus. Ani při
jarní, ani při podzimní vlně onemocnění zde neměli jediného nakaženého. Snad to tak vydrží i nadále.

František JURA,RTKO¾VQT

UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

Kořínek, tiskový mluvčí Policie
ČR, územního odboru Prostějov. Alkohol u řidiče i chodkyně
policisté vyloučili provedenými
dechovými zkouškami. Přesné
příčiny, okolnosti i míra zavinění
dopravní nehody jsou předmětem
dalšího policejního šetření. „Uvedená situace je velice nebezpečná
a z pohledu řidiče se jí prakticky
nedá zabránit. Většinou se jí dopouštějí děti, ale jak se ve čtvrtek
v Prostějově ukázalo, ani dospělí
se nechovají vždy úplně obezřetně.
Pro chodce při ní může jít i o život
a je v každém případě ten ohroženější, proto by se měl vždy před
vstupem do vozovky přesvědčit, že
je tento krok bezpečný. Na druhou
stranu by řidič měl vždy při objíždění autobusu v zastávce či u nějaké
jiné překážky na komunikaci případnou neopatrnost chodců raději
předvídat a zpomalit rychlost jízdy,“
připomíná mluvčí prostějovské policie František Kořínek.
(mik)

Dřevo z kmene stromu bude uloženo
na překladišti správce zeleně a bude
určeno k prodeji jako palivové dřevo
případným zájemců z řad občanů,“ doplnil ještě první náměstek primátora Jiří
Pospíšil.

Kolemjdoucí na náměstí děsila

ČERNÁ RAKEV
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PROSTĚJOV Iniciativa s názvem Chcípl
pes, která horuje za znovuotevření českých hospod a restaurací a odmítá protiepidemická vládní opatření, protestovala
ve čtvrtek odpoledne také v Prostějově.
Vystavenou černou rakví chtěla našince
nalákat na nedělní demonstraci na Staroměstské náměstí v Praze nebo požadovala
alespoň podpisy pod protestní petici.

Michal KADLEC
Černá rakev jakožto symbol protestů proti vládním opatřením v souvislosti s nákazou covid-19
se ve čtvrtek po poledni objevila i na prostějovském náměstí. „Inciativa Chcípl Pes vznikla jako
výzva podnikatelů z gastronomie. Naším cílem
je ukázat na nesmyslnost vládních opatření.

FOTOGALERIE

klikni na
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO
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2x foto: Michal Kadlec

Nechtěli jsme respektovat nařízení změny otevírací
doby restauračních zařízení a tak jsme si prostě řekli
dost! Nechali jsme svoje podniky otevřené a od 9. ledna
tohoto roku propojujeme podniky ze všech oborů a hledáme společné cesty řešení této nelehké situace. Nepopíráme nebezpečí související s onemocněním covid-19,
ale poukazujeme na další hrozby spojené s vládními
opatřeními,“ řekl Večerníku jeden z představitelů iniciativy Jakub Olbert. Ten však mnoho Prostějovanů nepřesvědčil, v době návštěvy Večerníku podepsalo protestní
petici pouze sedm náhodných kolemjdoucích. „Já do
hospody nechodím, takže je mi úplně jedno, že jsou za-

vřené. Spíše mi vadí, že dětem nemůžu koupit do školy
pomůcky nebo oblečení. Tyto obchody by se měly otevřít a nikoliv hospody,“ řekla Večerníku na náměstí Petra Nakládalová z Prostějova. „Ta černá rakev mě děsí!
Taky mě pochopitelně mrzí, že nemůžu zajít na pivko.
No, tak si ho dám doma! Ale porušovat vládní opatření a chlubit se tím, že někteří restauratéři mají i přes zákaz otevřeno, mi připadá ubohé. Teď musíme všichni
táhnout za jeden provaz, koronavirus je prevít,“ dodal
další názor jeden ze starších mužů, který rovněž odmítl
podepsat protestní petici. Chcíplý pes tak zřejmě odběhl
z Prostějova s nepořízenou.

%«/»5URVWøMRYVNX
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DRAHANY, HORNÍ ŠTĚPÁNOV Tak jsme
se opravdu dočkali! Zatímco v Prostějově
sníh taje, na Drahanské vrchovině si lidé
a zejména děti užívají bílého ráje. Místy až
patnáct centimetrů vysoká pokrývka sněhu láká k procházkám do malebné přírody nebo ke stavění sněhuláků, či dokonce
eskymáckých
iglů... (mik)

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV O život šlo uprostřed minulého týdne v Krasické
ulici. Mladá žena po vystoupení
z autobusu myslela bůhví na co,
bez rozhlédnutí přecházela silnici, ale vstoupila do jízdy přímo
osobnímu vozidlu! Srážce řidič
nemohl zabránit, pro ženu přijela sanitka a zraněnou ji odvezla
do nemocnice.
„Ve čtvrtek 7. ledna před osmou
hodinou ranní jel pětapadesátiletý
řidič s automobilem Chevrolet kolem linkového autobusu stojícího
v zastávce v Krasické ulici v Prostějově. Z autobusu vystoupila dvaatřicetiletá žena, která bez ujištění
o situaci hodlala přejít komunikaci, na kterou však vstoupila zpoza
autobusu přímo před projíždějící
automobil. Řidič tak již neměl
šanci střetu zabránit a ženu přední částí vozidla porazil. Při střetu
žena utrpěla zranění, se kterým
byla převezena do prostějovské
nemocnice,“ informoval František

Poslední symboly Vánoc zmizely v pátek z prostějovského náměstí během
tří hodin. „Větve z pokáceného stromu
jako každý rok poputují do kozí farmy
Rozinka v Čelechovicích, kde budou
vítanou pochoutkou pro tato zvířata.

PROSTĚJOV Tady něco nehraje! Jak už
na podzim loňského roku Večerník informoval, od 1. února by se měla neprodyšně uzavřít Vrahovická ulice z důvodu její
generální rekonstrukce. Takto alespoň
zní smlouva s vybranou stavební firmou,
která má krajskou investici během roku
2021 provést.
Obrovský zásah do dopravy spojený s uzavírkou tolik frekventované ulice by si tedy
zasloužil informace, které by už nyní, tři týdny před uzavírkou, popsaly objízdné trasy
a způsob, jakým kompetentní orgány chtějí
řešit dopravní komplikace. Nic takového se
ale neděje! „Příprava akce rekonstrukce ulice Vrahovická je v plném proudu. Čekáme
na přesné stanovení objízdných tras a jsme
na to jako město připraveni. Bohužel odpovědná osoba zhotovitele za tuto akci je tento
týden mimo republiku. Předpokládáme, že
přesnější informace a finální harmonogram
budou k dispozici koncem příštího týdne,“
sdělil Večerníku minulý pátek Jiří Rozehnal,
náměstek primátora Prostějova.
(mik)
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Jak to bude s výstavbou v Plumlovì?
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PLUMLOV Stane se z Plumlova
satelitní město? Bouřlivá diskuse se rozhořela kolem plánované
změny územního plánu ve městě.
Nejvíce se hovořilo o nové plánované výstavbě rodinných domů
v lokalitě Nad Cvrčelkou nacházející se na okraji města ve směru na
Ohrozim. Petici proti ní podepsalo
přes dvě stě lidí z Plumlova. S odstupem času Večerník zajímalo, jak
se situace vyvinula.
Vedení Plumlova v souvislosti
s chystanou změnou zdůrazňovalo zejména fakt, že město už nový
územní plán nutně potřebuje a že
při návrhu jeho změny bylo vedeno
snahou přivést co nejvíce mladých
rodin. Rovněž upozorňovalo, že ná-

Napsáno
SĊHG

10. 1. 2011

růst počtu domů nebude tak enormní, jak se v petici píše. Naopak lidé
v petici vyjadřovali své obavy z toho,
že v Plumlově dojde k neúměrnému
navýšení počtu obyvatel, které dle
nich bude neúměrné aktuálním potřebám a možnostem města.
Konečná podoba nového územního
plánu i proto dosud nebyla schválena,
hovořit se o ní mělo na prosincovém
veřejném projednání. K tomu však
nedošlo. „Kvůli aktuálním nařízením
v souvislosti s covidem jsme schůzku
s občany museli zrušit. Zatím počítáme s tím, že by se mohla konat snad
někdy v lednu, lépe řečeno po skončení nouzového stavu,“ reagovala na
dotaz Večerníku starostka Plumlova
Gabriela Jančíková.
(mls)

PROSTĚJOV V poslední době se
o tomto tématu v Prostějově hodně
mluví. Faktem je, že přibývá odstavených vozidel, která už od pohledu vypadají, že jde o typické vraky.
A není divu, že obyvatele tato skutečnost trápí, vždyť ve městě je tak málo
parkovacích míst. Proč nejsou tato
auta odstraňována a jejich majitelé
nejsou pohnáni k zodpovědnosti?
A proč to v jiných městech jde?
„Chtěl bych znát důvod neřešení situace
s vozidly, která podle novely zákona po
dobu více než šesti měsíců nesmí být
podle zákona o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích
provozována na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí
lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou
prohlídkou nebo technickou silniční
kontrolou. Jedná se o novou formulaci,
která nabyla účinnosti 30. dubna tohoto
roku. V katastru města Prostějova je dle
vyjádření strážníků městské policie přibližně čtyřicet vozidel, která odpovídají
výše zmíněné definici. To znamená, že
již takřka osm měsíců nikdo nekoná,“

stěžuje si na internetových stránkách
magistrátu Tomáš Mach. „Prostějov
má dlouhodobě kritický nedostatek
parkovacích míst, která navíc zabírají
tyto vraky, i když se jim oficiálně takto
neříká. Smutným rekordmanem bude
nejspíše automobil značky Dacia, který
roky stojí před domem v Okružní ulici,“
dodává občan.
Vedení Městské policie Prostějov se ale
brání nařčení z toho, že strážníci v těchto
případech nekonají. „Problémy s parkováním vzhledem k rostoucímu počtu
automobilů znají snad všichni řidiči,
kteří chtějí zaparkovat, a míst ke stání
je čím dál tím méně. Obyvatelé hustě
obydlených městských částí se často
setkávají s dlouhodobě odstavenými
vozy, které zabírají parkovací místa. Lidé
se často obrací na městskou policii, že
v místě jejích bydliště je vrak a po strážnících požadují, aby takové vozidlo odtáhli. Městská policie ale nemá zákonné
oprávnění takové vozidlo odtáhnout,“
odmítá kritiku Jan Nagy, ředitel Městské policie Prostějov. „Drtivá většina
autovraků zaparkovaných na území
města neporušuje dopravní předpisy
a v takovém případě nemůže být odtah

2QFNGwÆHCRTQUV÷LQXUMÚEJUVT¾åPÊMčPGXwGEJPCQFUVCXGP¾CWVCLUQWXTCM[CPGN\G
LGVCMQFVCJQXCV
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realizován. Pokud strážníci zjistí vozidlo,
které vykazuje známky vraku, vše zadokumentují včetně fotografií a oznámí
vlastníkovi komunikace. Silniční správní úřad uloží provozovateli vraku na
návrh vlastníka pozemní komunikace
povinnost vrak odstranit mimo pozemní komunikaci. Bohužel tenhle zákonný
proces trvá obvykle několik měsíců,“
nastínil složitý proces Nagy. „Může nastat situace, kdy zaparkované vozidlo

/CVMC  EJV÷NC\CDÊVUGDGKFEGTW 
Případ, nad kterým rozum zůstává stát. A policie ho měsíc nezveřejňovala. V domě v Kučerově
ulici v Prostějově došlo na konci
listopadu 2011 k otřesné události. Devadesátiletá žena chtěla
skoncovat se životem a na „druhý
břeh“ hodlala vzít i svoji zdravotně postiženou dvaasedmdesátiletou dceru. Jen shoda šťastných
náhod tomu chtěla, že dnes jsou
ještě obě naživu, avšak v péči psychiatrů.
Matce za pokus o vraždu ale hrozí
mnohaletý kriminál... Po celý prosi-

nec dechberoucí případ vyšetřovala
prostějovská kriminálka. V samém
závěru roku však naši policisté měli
jasno, případ byl kvalifikován jako
pokus o vraždu a byl předán krajským
kriminalistům, kteří řeší ty nejzávažnější trestné činy. „Můžeme potvrdit, že k této události v Prostějově
v lokalitě poblíž zdejšího aquaparku
došlo, ale vzhledem ke stále probíhajícímu šetření a výslechu svědků
nebudeme zatím podávat konkrétní
informace,“ sdělil nám stroze Michal
Pižurin, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR v Olomouci.

Co se tedy v domě v Kučerově ulici
stalo za hrůzu? O tom jsme se dozvěděli z úst sousedů. Policie tyto zprávy
pak nepotvrdila, ale ani nevyvrátila.
Zhruba devadesátiletá matka žila ve
společné domácnosti se svou postiženou dcerou. V osudný den na konci
listopadu se rozhodla dceru i sebe
zabít. Dceru donutila spolknout větší
množství prášků a zapít je alkoholem.
Jakmile dvaasedmdesátiletá žena
upadla do bezvědomí, matka pustila naplno plyn ze sporáku a rovněž
alkoholem zapila enormní kvantum
léků. Společně tak „čekaly“ na smrt.

Dcera se ale naštěstí částečně probrala, dokázala se po břiše vyplazit
ven na ulici a dovolat se pomoci. „Na
místo rychle přijeli hasiči i záchranka.
Hasiči provedli odvětrání místnosti
a obě osoby předali do péče lékařů.
Bylo velké štěstí, že v momentě, kdy
byl plný byt plynu, nikdo nezazvonil.
Ženě tak kromě obvinění z pokusu
o vraždu hrozí i obvinění za obecné
ohrožení. Do vzduchu mohla vyletět
půlka ulice,“ sdělil Večerníku jeden
z prostějovských policistů. Jak jsme se
ještě dozvěděli, obě ženy jsou v současnosti v péči lékařů a psychiatrů.

jak šel čas Prostějovem ...

Slovenská ulice
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Příště: ulice Karlov
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evidentně dlouhou dobu neopustilo
místo a má jen například prázdné pneumatiky nebo je zapadané listím. V těchto případech se ovšem o vrak nejedná.
Teprve pokud strážníci na místě zjistí, že
vozidlo má propadlou technickou kontrolu déle jak půl roku, nemá sjednáno
povinné ručení, jsou zjištěné skutečnosti oznámeny příslušnému správnímu
orgánu. Ten přestupek řeší,“ popisuje
běžnou praxi šéf strážníků.
(mik)
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Na otřesný případ vzpomínají
lidé z Kučerovy ulice dodnes.
Šlo o čin, jehož podrobnosti
policisté nechtěli vůbec zveřejňovat, ostatně žádné oficiální vyjádření vlastně nepadlo
dodnes. Zděšení sousedé však
tehdy poskytli informace, které ukázaly na těžký život obou
žen. Devadesátiletá matka ve
své zoufalosti neviděla žádné
jiné východisko, než vykonat
sebevraždu a přitom vzít na
onen svět i svoji postiženou
dceru. Přestože prostějovskou
veřejnost tento případ naprosto šokoval, v pozdějších letech
jsme o podobných tragédiích
slýchávali z celostátních médií
stále častěji. To vše ukazovalo
mimo jiné i na těžkou dobu,
ve které žijeme. Kolik je mezi
námi takových lidí, kteří se
snaží svoji na první pohled neřešitelnou životní situaci vyřešit těmito způsoby? Mrazí až
v zádech při odhadech odborníků, že zoufalých lidí v naší
společnosti je více, než by bylo
zdrávo...
(mik)

NOVÉ
NOVINY
ZA STAROU
CENU
strana 16

krimi

WWW.VECERNIKPV.CZ

11. ledna 2021

5

KRGLQ

168 <#-4&'ä%7-418ª#ä15/.'6$#5; ÿ(51É
.521,.$

VPěVWVNRXSROLFLt

ŠrajtoflinechalnaWC
V jedenáct hodin dopoledne v sobotu
2. ledna požádal strážníky o pomoc
pětašedesátiletý muž. Při návštěvě
veřejných záchodů v ulici Školní mu
vypadla z kapsy peněženka a při odchodu si toho nevšiml. Vše zjistil až
v momentě, kdy se za ním zavřely
vstupní dveře a zpět se již nemohl vrátit. Hlídka s mužem zašla k veřejnému
WC a pomohla mu vstoupit dovnitř.
Po otevření dveří si muž našel svoji
peněženku, ve které nic nechybělo. Vše
dobře dopadlo a mohl odejít spokojeně domů.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Pivodopili,
láhve zahodili
Nouzový stav pojali po svém dva muži
ve věku čtyřiatřicet a osmadvacet let. Ti
v dopoledních hodinách popíjeli alkohol na veřejném prostranství v době,
kdy je to zakázáno. Když se strážníci
pokusili dotyčné kontaktovat a upozornit je na platný zákaz konzumace
veškerých alkoholických nápojů, oba
lahvové pivo rychle vypili a prázdné
láhve odložili na zem. Hlídka na místě
zjistila další porušení mimořádných
opatření. Pánové totiž porušili zákaz
omezení volného pohybu osob a také
opatření o nošení ochranných prostředků dýchacích cest.

Ochranku nepřelstila
Dvaapadesátiletá žena si v pondělí 4.
ledna na prodejně v centru města vložila část zboží místo do nákupního košíku přímo do tašky. Následně jej nevyskládala na pokladní pás a samozřejmě
nezaplatila. Její podezřelé chování však
neuniklo pozornosti ostraze obchodního domu. Přivolaní strážníci zjistili
odcizený sortiment v celkové hodnotě
1 117 korun. Navíc při ověřování vyšlo
najevo, že pachatelka se podobného
skutku nedopustila poprvé. Pro podezření z přestupku proti majetku bude
případ oznámen správnímu orgánu.
Ten může za opakované protiprávní
jednání uložit pokutu do výše 70 tisíc
korun.

Nezletilecneutekl
Strážníci v pondělí 4. ledna po třiadvacáté hodině vyjížděli prověřit oznámení o zdržující se skupince mladíků
v hale hlavního nádraží. Na místě zjistili
pětičlennou skupinku. Při zjišťování,
z jakého důvodu se pohybují na veřejném prostranství v době zákazu volného pohybu osob, se jeden z mladíků
dal na útěk. Hlídka se za ním vydala
a u supermarketu Albert v Janáčkově
ulici jej zadržela. Při ověřování totožnosti vyšlo najevo, že po čtrnáctiletém
chlapci je vyhlášeno celostátní pátrání.
Po zjištění všech skutečností byl předán Policii ČR k dalším úkonům.

Návštěvase
můžeprodražit
Ve středu 6. ledna před dvaadvacátou
hodinou byla zjištěna pomocí kamer
pohybující se dvojice v centru města.
Do místa byla vyslána hlídka. Ta dostihla dvě osoby na Přikrylově náměstí.
Jednalo se o muže ve věku šestadvacet
let a druhý z dvojice byl o rok mladší. Při vysvětlení oba jednomyslně
uvedli, že byli u kamaráda na návštěvě
a momentálně se vracejí domů. Věděli
i o porušení zákazu vycházení ve večerních hodinách. Na místě však odmítli
se strážníky přestupkové jednání vyřešit. Své chování tak budou vysvětlovat
u příslušného správního orgánu.

Napečené dobroty zlákaly zloděje, vzal si je z balkonu

Zubař byl vykraden

PROSTĚJOV Zcela jistě se nejedná o žádnou
krádež století, naopak. Ženě ze Sídliště E. Beneše
v Prostějově vznikla jen „nepatrná“ škoda za tři
tisíce. Zásoby cukroví uskladněné na balkoně ve
zvýšeném přízemí panelového domu však zlákaly zloděje, který se pro sladkosti nadvakrát vyšplhal. Jelikož ale stále platí nouzový stav a všechny
trestné činy se posuzují daleko přísněji, hrozí zatím neznámému člověku až osm let basy!

Michal KADLEC
V pátek 1. ledna přijali policisté
oznámení o dvou krádežích cukroví
z balkonu bytu v panelovém domě
na Sídlišti E. Beneše v Prostějově.
„Podle oznamovatelky k první krádeži z balkonu ve zvýšeném přízemí
mělo dojít už přes noc z 30. na 31.
prosince a ke druhé během noci následující. V prvním případě měl dosud nezjištěný pachatel odcizit jednu
papírovou krabici a postříbřený kulatý tác s různými druhy vánočního
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cukroví. Ve druhém
případě zloděj odnesl
krabice dvě. Celkovou
výši způsobené škody
poškozená žena vyčíslila na tři tisíce korun,“
informoval
František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie ČR, <NQF÷LUGPCDCNMQPRCPGNQXÆJQFQOWX[wRNJCNRTQ\¾UQD[EWMTQXÊPCFXCMT¾V<CVQOčåGLÊVPC
ZKNWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
územního
odboru JQFP÷FNQWJQWFQDWFQX÷\GPÊ
Prostějov. Pokud se policistům po- zení pro podezření z přečinu poru- nouzového stavu vyhlášeného vládaří zjistit „hladového“ zloděje, hrozí šování domovní svobody a zločinu dou ČR trest odnětí svobody na dvě
mu skutečně vysoký trest. „Policisté krádeže. Za ty pachateli v případě léta až osm let,“ potvrdil mluvčí polive věci zahájili úkony trestního ří- dopadení a odsouzení hrozí v době cie František Kořínek.
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S dlažební kostkou do auta...

NĚMČICE NAD HANOU Plné
ruce práce měli policisté s opilým
mužem, který volal na tísňovou
linku 158 a hrozil sebevraždou.
A nebylo to v jeho případě poprvé. Strážci zákona ho zastihli
u silnice mezi Němčicemi nad
Hanou a Mořicemi. Muž chtěl do
blázince, skončil na záchytce.
„V pondělí 4. ledna v jednadvacet
hodin jsme na lince 158 přijali telefonát osmačtyřicetiletého muže, který
policistům udal svou polohu mezi
Němčicemi nad Hanou a Mořicemi.
Sdělil i svůj úmysl, že si chce ublížit.
Na místo vyslaní policisté obvodního
oddělení v Němčicích nad Hanou
muže na udané poloze opravdu našli
a zjistili, že se jedná o známou firmu,
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která sebevraždou nehrozí poprvé.
Zjevně opilý muž s hrozbami sebepoškozením pokračoval i během jednání s policisty a dožadoval se umístění
v psychiatrické léčebně. Provedenou
dechovou zkouškou policisté u muže
změřili dvě promile alkoholu v dechu
a v zájmu jeho ochrany ho po lékařské prohlídce k vystřízlivění umístili
do protialkoholní záchytné stanice,“
uvedl k případu František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie ČR, územního
odboru Prostějov.
(mik)

PROSTĚJOV V posledních týdnech už několikátý podobný případ v Brněnské ulici. Řádí zde
zloděj, který se pomocí dlažební
kostky a rozbitím skleněných výplní dostává do prodejen a také do
aut. Další trestný čin tohoto typu
se stal na Nový rok.
„Na Nový rok odpoledne využil dosud nezjištěný pachatel neopatrnosti
šedesátiletého majitele osobního
automobilu Škoda Yeti. Ten muž zaparkoval v 16.30 hodin na parkovišti
v Brněnské ulici v Prostějově a ponechal v něm brašnu s fotoaparátem
Samsung s příslušenstvím,“ sdělil
František Kořínek, tiskový mluvčí
Policie ČR, územního odboru Pros-

tějov. Majitel auta tak zjevně dal příležitost zloději. „Když se majitel o dvě
hodiny později k vozidlu vrátil, zjistil,
že se do něho vloupal dosud nezjištěný pachatel. Ke vniknutí do vozidla
pachatel použil dlažební kostku, kterou rozbil okno u řidiče. K odcizené
brašně z vozidla přibral i navigaci
Tom-Tom. Odcizením věcí majiteli
vozidla pachatel způsobil škodu vyčíslenou na dvanáct a půl tisíce korun,“ dodal František Kořínek s tím,
že policisté věc šetří pro podezření
ze zločinu krádeže. „Za ten pachateli
v případě dopadení a prokázání viny
hrozí trest odnětí svobody na dvě léta
až osm let,“ uzavřel mluvčí prostějovské policie.
(mik)
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Bývalý multimilionář seděl
i kvůli podvodům v Doně
PROSTĚJOV Býval to jeden z nejbohatších a nejvlivnějších
podnikatelů v celém kraji. Působil v takových obchodních
gigantech, jakými byly Hanácký masokombinát, Pozemní
stavby Olomouc či v legendárním zásilkovém domě Dona
Prostějov. Byl funkcionářem ODS s kontakty na špičky tuzemské politiky. Nyní je vše trochu jinak. Miroslav Langer
(60) byl za podvody a zpronevěru odsouzen k celkem k osmi
letům vězení. Po vykonání trestu, z něhož byl podmíněně
propuštěn, se usadil ve Vrahovicích. Nyní tento nesporně
inteligentní muž pohybující se však dlouhodobě na samé
hraně zákona opět stanul před soudem.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Už je tomu dvacet let, co byl do té
doby bohatý a mocný Miroslav Langer poprvé policisty obviněn. Následně skončil ve vazbě a v roce 2003 pak
předstoupil před soud. Po vleklých
soudních sporech byl odsouzen za celkem čtrnáct trestných činů podvodu
a zpronevěry se škodou přes osmdesát
milionů korun. On sám se tehdy hájil
tím, že se coby člen a sponzor ODS
stal obětí tehdejší politické akce ČSSD
Čisté ruce.
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Zloděj si „pokouřil“
PV dosud přesně nezjištěné době
od 28. do 31. prosince vnikl neznámý pachatel nezjištěným způsobem do skladu prodejny potravin v Prostějově-Vrahovicích. Ze
skladu měl pak odcizit 208 krabiček cigaret různých značek, čímž
prodejně způsobil škodu vyčíslenou na bezmála 25 tisíc korun.
Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření ze
zločinu krádeže. Za ten pachateli
v případě dopadení a odsouzení
hrozí trest odnětí svobody na dvě
léta až osm let.

Dvě kola jsou fuč
Přes noc z neděle 3. ledna na
pondělí 4. ledna se dosud nezjištěný pachatel násilím vloupal do
bytového domu v Milíčově ulici
v Prostějově. Domem prošel na
dvůr a zde odcizil dvě horská
jízdní kola v souhrnné hodnotě
43 tisíc korun. Další dosud přesně nevyčíslenou škodu pak způsobil na dveřích domu a lankových zámcích, kterými byla kola
uzamčena. V případě dopadení
a prokázání viny pachateli tohoto skutku za zločin krádež hrozí
trest odnětí svobody na dvě léta
až osm let.

Bral nářadí i popelnici
Během nočních hodin z pondělí
4. ledna na úterý 5. ledna se dosud
nezjištěný pachatel násilím vloupal
do rekonstruovaného rodinného
domu ve východní části Prostějova. Dům prohledal a odcizil z něho
elektrické nářadí, lopatu a popelnici. Výše způsobené hmotné škody
byla vyčíslena na 12 100 korun. Pokud se policistům podaří zloděje
dopadnout, hrozí mu až osmiletý
kriminál.

Zachtělo se mu oděvů
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ný. „Putovaly na účet firmy, kterou rovněž vedl obžalovaný, přestože formálně
byla jako jednatelka vedena jeho dcera,“
Nyní Miroslav Langer působí s mno- dodal Miklenda.
hem skromnějším rozpočtem, nicméně styl svého podnikání se alespoň dle
(KTOCUKEKJN[PCwNCPCYGDW
policistů nezměnil. Ve čtvrtek 7. ledna
byl obžalován z toho, že před dvěma Rozprodeji materiálu učinili přítrž až
lety odebral z prostějovské prodejny policisté na základě oznámení poškozestavebnin cihly a sádrokarton za cel- né firmy, která je objevila v nabídce jedkem 552 tisíc korun. Materiál odvezl noho internetového portálu s použitým
na neznámé místo a neměl v úmyslu zbožím. Díky tomu se většina z materiájej zaplatit. „Zajistil nákup materiálu na lu vrátila zpět do prostějovské prodejny.
firmu, kterou fakticky ovládal, ač jedna- Způsobená ztráta se tak zastavila na 112
telem byl někdo jiný. Fakturu neuhradil, tisíc korunách. Ačkoliv u soudu se Mia přestože věřitele ujišťoval o tom, že vše roslav Langer hájil velmi květnatě, jeho
bude zaplaceno, začal stavební materiál argumenty by se daly stručně shrnout
rozprodávat,“ vysvětlil státní zástupce do jediné věty – za vše může někdo jiný.
Jaroslav Miklenda s tím, že za prodané Obviňoval zejména jednoho z jednatecihly inkasoval peníze právě obžalova- lů „své“ společnosti Agro Energo – Lan,
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V dosud přesně nezjištěné době
ve dnech 31. prosince 2020 až
1. ledna 2021 se dosud nezjištěný pachatel násilím vloupal do
zubní ordinace ve východní části
Prostějova. Ordinaci prohledal a odcizil z ní turbínu značky
Kavo, čímž majiteli ordinace způsobil škodu 22 tisíc korun. Škoda
způsobená poškozením nebyla
dosud vyčíslena. Policisté věc šetří pro podezření ze zločinu krádeže. Za ten pachateli v případě
dopadení a prokázání viny hrozí
trest odnětí svobody na dvě léta
až osm let.

kterého do vedení společnosti sám přivedl. „Nestaral se vůbec o placení daní,
z čehož vznikl dluh. Firemní účet byl
obstaven, hrozila exekuce na majetek,
proto jsem zajišťoval rozprodej stavebního materiálu, aby to bylo z čeho uhradit,“ snažil se hájit své jednání Miroslav
Langer, který na svého „parťáka“ dokonce podal trestní oznámení. Policisté
však v tomto případě žádné pochybení
neshledali. Co však vyšlo najevo, byl
naopak fakt, že jediný, kdo profitoval
z prodeje „zmizelého“ stavebního materiálu, byla firma Langerovy dcery, v níž
působil i obžalovaný.
Korunní svědek, jímž byl právě někdejší jednatel společnosti Agro Energo – Lan se z jednání omluvil, hlavní
líčení tak i z tohoto důvodu muselo být
odročeno na čtvrtek 14. ledna.

Ze zločinu krádeže podezírají policisté dosud nezjištěného pachatele, který měl dne 15. prosince
minulého roku na nezjištěném
místě v Prostějově z příruční tašky
sedmdesátiletého muže odcizit
několik dárkových poukazů k nákupu módních oděvů v prostějovské prodejně. Oznámení o skutku
přišel muž na policii učinit až 6.
ledna. Zda zloděj neoprávněně získané poukazy na nákup v hodnotě
10 tisíc korun již využil, bude předmětem šetření, stejně jako jeho
totožnost. V případě dopadení
a prokázání viny pachateli tohoto
jednání hrozí trest odnětí svobody
na dvě léta až osm let.
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Vítejte na svìtì

galerie miminek na www.vecernikpv.cz

Posílejte svá
miminka
BLAHOPØEJEME!!!
Co může být pro každou maminku s tatínkem
největším darem? No přece miminko!
Všem novorozeňátkům a jejich pyšným
rodičům přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník život
provázený klidem, zdravím a jen těmi
nejradostnějšími událostmi.
Vítejte na tomto světě, děťátka!

Victoria KOCOURKOVÁ
18. 11. 2020 53 cm 2,30 kg
Prostějovičky

VÁŽENÍ RODIČE,
z důvodu zákazu návštěv v prostějovské nemocnici nemůže
redakce PROSTĚJOVSKÉHOVečerníku až do odvolání pokračovat ve fotografování vašich miminek přímo v porodnici. Pokud máte zájem, aby snímekmiminkabylzveřejněnnatétostraněVečerníkuvrámcirubriky„Vítejte
na světě“, zašlete fotografii na adresu miminka@vecernikpv.cz
a dodejte k tomu údaje: jméno a příjmení miminka, datum narození, výška a váha při narození a také adresu bydliště, na kterou
vám pak zašleme jako dárek graficky redakčně zpracovaný obrázek.
Děkujeme za pochopení! Redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
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Plácáme
to,
jak
to
jde,
!îODNO<QîEÁNIîCPGµFT
zní ze škol QD3URVWõMRYVNX
FOTOGALERIE

klikni na
www.vecernikpv.cz
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HORNÍ ŠTĚPÁNOV Nádherné
snímky ze zasněžené krajiny a hlavně z dětských radostí z bílého ráje
poslala Večerníku Jana Piňosová
z Horního Štěpánova. Zdejší drobotina využila první sněhové nadílky a rozhodně se nenudí.
„Děti z Horního Štěpánova se vůbec
začátkem ledna nenudí. Jakmile napadl první sníh, byly celé odpoledne
venku a užívaly si zimních radovánek.
Chtěla bych se s vámi podělit o pohled na tyto krasavce, které děti postavily. A jakmile sněhuláky dostavěly,
popadly boby a sáně a hurá na kopec
Větřák za další zábavou,“ napsala Večerníku Jana Piňosová s tím, že v Horním Štěpánově sněží už od úterý a až
do pátku vždy každý den připadlo
dalších pár centimetrů sněhu. (mik)
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PROSTĚJOVSKO Ticho, jen pár žáčků, těch nejmenších. Školy
v České republice zrovna po Novém roce ve švech nepraskají. Vrátili se jen ti nejmenší, prvňáci a druháci. Zbylí žáci jsou zpět na
distanční výuce. Pro školy žádná novinka, přesto ale ze situace nejsou jejich představitelé nadšení. „Počítali jsme s tímto scénářem.
Ministerstvo prodloužilo opatření, my ale jsme nyní schopní ze dne
na den reagovat a v případě uvolnění žáky přivítat zpět,“ konstatuje
ředitel kostelecké základní školy Oldřich Bezdomnikov.
prostě zcela nenahradí. NěMichal SOBECKÝ „Prezenční
které učitele pak sice máme pozitivní,
Podobně hovoří také Petra Rubá- nicméně ti, kteří nemají těžký průběh,
čová, ředitelka základní školy v ulici dál na dálku učí. A ti s těžším poslali
Dr. Horáka v Prostějově. „Počítali plán na týden. Celkově ale ze situace
jsme s tím, situace nebyla dobrá. nemám radost – plácáme to, jak se dá,“
Jsme rádi aspoň za první dva roční- vyjadřuje se Petra Rubáčová.
ky, ale jejich skluz se bude dohánět Školy už si za rok 2020 prošly peklem.
velmi těžce,“ je si vědoma Rubáčová. Zavřené byly od půlky března komTa se rovněž pozastavila nad distanč- pletně, dále také na podzim. Rovněž
ní výukou u ostatních ročníků. si školy vyzkoušely rotační výuku,

Foto: Michal Sobecký

kdy se střídalo učení prezenční a dálkové. Navíc školy musí řešit záskoky
za nakažené kolegy. „Musím zaklepat,
žádný katastrofický scénář u nás zatím
naštěstí není. Před Vánoci jsme ale
třeba v sedmé třídě měli nemocné.
Nyní ale poskytujeme možnost výuky
taky dětem záchranářů či hasičů, jejich
počet se oproti dřívějšku zvýšil z pěti
na dvanáct,“ říká ředitel nezamyslické
školy Petr Jordán. Škola i tak byla nucena zrušit řadu akcí, neuskuteční se
lyžařský výcvik. Co je ale nejdůležitější, obecně panuje skepse. „Nepočítám,
že by se během ledna měly děti vracet
zpět do tříd,“ říká například Oldřich
Bezdomnikov. Dosavadní opatření
vlády, třeba prodloužení nouzového
stavu, mu přitom dávají zapravdu.
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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Některé věci prostě nechápu a nevím,
kde se v lidech bere taková sobeckost.
Ano, česká vláda dělá jeden přehmat
za druhým a vyhlášená protiepidemická opatření mění takřka ze dne na den.
Ale jedno zůstává a mělo by být zásadní.
Nosit ochrannou roušku všude, kde přicházíme do styku s jinými lidmi.
To je totiž to nejmenší, co pro ochranu
sebe, ale hlavně druhých můžeme pro
eliminování nebezpečí nákazy covid-19
udělat. Bez ohledu na to, co si následující
den pantátové tam nahoře ve vládě zase
vymyslí. Já osobně jsem v tomto ohledu
svědomitý a roušku mám na obličeji
takřka po celý den. Jenže i když nařízení
nosit tento jednoduchý ochranný prostředek platí po celé budově, kde pracuji,
dodržuje ho jen zhruba polovina lidí.
To samé platí v hromadné dopravě, na
čerpacích stanicích nebo na náměstí.

„Sundej to, jsi pro srandu,“ vyslechl
jsem si od známého na náměstí T. G.
Masaryka. „Koronavirus je výmysl
mocných,“ uslyšel jsem zase reakci
muže, kterého obsluha benzínky vyzvala k použití roušky uvnitř provozovny. „Podívejte se, polovina lidí tu
roušku nemá, tak co bych hujeřil?“ odpověděl mi zase senior, který vstoupil
do autobusu bez pokrývky úst a nosu.
A co by si ji nasazoval, když v tom nebyl sám, ani řidič autobusu ji neměl!
Přiznám se, že tato ledabylost a sobeckost mnohých spoluobčanů mě
štve. Vždyť co menšího můžeme
udělat pro to, abychom koronavirus
– řečeno sportovní terminologií – zahnali do kouta? Stačí mít jen trošku
ohled nejen k sobě, ale také ke všem
ostatním. Tato vlastnost ale bohužel
našemu národu chybí...

Tak a je to. Vánoce máme šťastně za
sebou. Ne že by to bylo samo o sobě
bůhvíjak rizikové období. Pravdou
ale je, že několik útoků na poměrně
křehkou tělesnou konstrukci obyčejného smrtelníka v sobě nejkrásnější svátky v roce nesou.
Kdo je zvyklý ať už z nutnosti, či
pouze z vlastního zájmu si ustavičně hlídat hmotnost a táže se
pravidelně váhy, kdo že je na tom
světě nejhubenější, má o nežádoucí
kalorie v podobě krásně nazdobeného a vonícího cukroví postaráno.
A ukažte mi toho smělce, který by si
troufl na nabídku něčeho tak dobrého nereagovat.
I štědrovečerní večeře v sobě nese
pořádný nášup kalorií. Znám požitkáře, pro něhož je nejkrásnějším vánočním dárkem fakt, že na
Štědrý večer může sníst smažených
řízků, kolik chce. Aniž by byl peskován, napomínán či jinak perzekvován.

Tradičním souputníkem bramborového salátu na štědrovečerním
talíři ovšem bývá smažený kapr.
Pro mnoho lidí přes všechny možnosti nákupu nejroztodivnějších
mořských potvor zůstává klasická
česká ryba tou vůbec nejchutnější.
Překážkou náležitého vychutnání
ovšem mohou být ty zpropadené
kosti.
Vyskytují se totiž i méně otrlí strávníci, pro něž vykostěná ryba neznamená pouze zbavení velkých obloukových kostí, které se na druhou
stranu logicky nejlépe hledají. Ti
druzí naopak sází na to, že tenké,
téměř vlásečnicové, ovšem pěkně
pichlavé kůstky se nějak zaobalí do
pořádného sousta salátu.
Řeknu vám, pokud se konzumace chutného kapříka s vyloučením
veškerého nežádoucího kostního
materiálu vezme doslova, je to pořádná fuška. Náročná na čas, nervy a energii. Někdy mě napadlo, že

naši předkové volili bramborový
salát ke kaprovi právě proto, aby
kaloricky nahradil vydanou energii při filigránské práci s preparací
kůstek a kostiček z každého jednoho sousta rybí krmě.
Pro takové strávníky pak lze doporučit, aby rodina zasedla k večeři o něco dříve. Mohlo by se totiž
klidně stát, že dětičky by nemusely
stihnout ani rozbalit dárky, trvá-li
se striktně na pravidle, že od štědrovečerního stolu se nemá vstávat.
A dojídá-li takový nešťastník další
porci na oběd, radím dobře, neplánujte si na odpoledne žádné
návštěvy. „To byl tak hustý provoz
nebo snad závěje?“ mohli by se podivit hostitelé, kteří se vás dočkali
místo v časném odpoledni až někdy v podvečer. Odpověď obědem
vysíleného jedince, že za vše může
živočich z kalných zákoutí českých
rybníků, by pak mohla vyrazit příslovečný dech.
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Každý lidský život má svoji hodnotu. Pokud nám to umožní zdraví, pak je z podstatné části hlavně na nás, jak jej strávíme. To samozřejmě platí i pro bezdomovce. Drtivá většina z nich si svůj způsob
života sama vybrala. Přestože je mnozí z nás považují za spodinu,
často svým chováním vystupují z davu, a dokonce se z nich mohou stát celebrity svého druhu. Platilo to například i pro bezdomovce Zdenka, kterého lidé pravidelně potkávali před vchodem
do prostějovského Albertu u prostějovského nádraží.

P

okud umře anonymní stará paní
v domově pro seniory, obvykle si
na ni kromě jejích nejbližších mnoho
lidí nevzpomene. A i s nimi to často
bývá problematické. V případě Zdenka to bylo jiné. Těch lidí, kteří byli nepříjemně zaskočeni neodvratností
jeho smrti, bylo skutečně více, než
bývá dnes obvyklé. Téměř jako by
zemřela nějaká proslulá osobnost.
ylo to zejména ze dvou důvodů:
coby bezdomovec trávil Zdenek
spoustu času mezi lidmi, konkrétně
před prostějovským Albertem u nádraží, kde jej pravidelně potkávalo
velké množství zákazníků. Díky tomu
vstoupil ve všeobecnou známost a od
vidění jej znala i spousta těch, kteří
o něm jinak nevěděli vůbec nic. To

B

samé ovšem platí i pro veřejně známé
osobnosti, o nichž má sice velké množství z nás kusé informace, jako normální lidi s jejich běžnými přáními a obavami je však zná jen opravdu málokdo.
alším zásadním důvodem pro
Zdenkův věhlas byl fakt, že
svým chováním vybočoval nejen
z davu nás „běžných“ občanů, ale i ze
skupiny samotných bezdomovců.
K lidem se totiž choval uctivě a nevtíravě. Místo, aby je obtěžoval
neurvalou prosbou, snažil se jim
spíše pomáhat, aniž by předem
cokoliv očekával. Ne každému se
to muselo líbit, přesto to většinu lidí
minimálně zaujalo. Právě z tohoto
důvodu si jej pamatovali lépe než
většinu jeho odrbaných kolegů.

D

Z

denek určitě nebyl sám v galerii tu
více tu méně svérázných figurek,
které se občas v každé době a v každém městě vyskytnou. Právě ty se však
odnepaměti lidem z jejich okolí do
mysli vrývají hlouběji, než „normální“
lidé žijící spořádaným životem. Jenže
i tato svého druhu „sláva“ s sebou přirozeně nese i svoji odvrácenou stranu.
Mnozí z nejrůznějších osobností
vyčnívajících z davu to právě pro
svoji originalitu mají v životě hodně
těžké. Pro ostatní bývá totiž výrazně složitější se k nim více přiblížit
a poznat je i z jejich normální lidské
stránky. I v tomto se nejrůznější pábitelé podobají slavným celebritám, pro
které bývá důležitý jejich veřejný obraz. Právě na něm cíleně pracují a svojí
výjimečností se snaží vrýt do mysli co
největšího počtu lidí. V důsledku toho
však již nemají dostatek času a energie
na svůj vlastní soukromý život s jeho
každodenním stereotypem a úzkými
vazbami na několik málo lidí, kteří by
jim skutečně rozuměli.
ezdomovci stejně jako celebrity
tak mohou být veřejně známý-
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MARTYHO
SLOUPEK

Ahoj všichni,
tak tady máme nový rok, tentokrát
s jedničkou na konci. Je ovšem otázka,
zda nám přinese aspoň něco dobrého.
Starý rok končil s covidovou pastí a bohužel jsme se z toho zatím nevymanili.
Rád bych byl optimistou, že to všechno
brzo skončí, ale jsem spíše realista, možná až pesimista. Mám s touto potvůrkou osobní zkušenost a řeknu vám, je
to minimálně spousta ztraceného času
v karanténě a kapku boj s virem. Na
druhé straně je to příjemně strávený čas,
pokud máte v karanténě i přítelkyni...
Amerika má možná před oficiální volbou prezidenta za pomoci zvolených
volitelů, ale to, co se okolo voleb dělo,
mne také nenaplňuje velkým optimismem. Pokud je prezident jednoho
z nejsilnějších států světa volen pomocí
zmatků, tužky a gumy ve volebních
místnostech a zřejmě i podvodů, které
pak řeší až jejich soudy, pak je za mne
někde chyba a začínám se o tento stát
velmi obávat. Už jejich úchylná hnutí
typu MeToo, BLM a další jsou kaňkou
na plátně demokracie, a pokud se teď
skutečně dostane do čela spící demokrat Biden, ovlivňovaný komunistickými pseudoliberály z nejextrémnější
levice demokratické partaje, pak se tedy
máme na co těšit. Rusko a Čína se, myslím, potutelně usmívají, jak si skutečný
demokratický svět namažou na chleba.
A co Prostějovsko? Byl bych špatným
patriotem, kdybych nevěřil, že naše
rodná hrouda půjde dopředu a bude se
dařit společnými silami něco budovat.
I když bohužel bude potřeba kapku
utáhnout opasky, protože bude třeba
šetřit. Snad se oprostíme od nějakých
trapných výroků ve smyslu, že to v budoucnu někdo někomu za něco spočítá.
Věřím, že se budeme chovat jako demokrati a ne jako trhovci. V kritických
dobách je třeba spíše se semknout a nedělat velkohubá zbytečná gesta. Snad si
to někteří uvědomí.
Mějte dobrou vůli a pojďme ten nový
rok prožít na jedničku.
Marty

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA
mi, ve skutečnosti však velmi osamělými. To se pak odráží i v okolnostech jejich smrti, která se v mnoha
ohledech může nápadně podobat.
A je přitom jedno, zda umřou v rozlehlé vile či na nádraží...
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Nebyl by Manthellan levnìjší?
Samozřejmě jsem pro rekonstrukci Společenského domu, vždyť přece si ho nenecháme spadnout na hlavu! Jen mě překvapila ta suma 152 milionů korun a ještě
k tomu bez daně, kterou město za generální opravu našeho kulturáku chce „vypláznout“. Možná mě teď spousta lidí prokleje, ale pamatuji na dobu, kdy jistá firma Manthellan hodlala kromě výstavby obchodního centra postavit i nový kulturní dům a městu ho následně pronajmout. Nebylo by to přece jen lepší a hlavně levnější? Ano,
teď už je zbytečné brečet nad rozlitým mlékem. Ale možná si teď drbou hlavu i ti, kteří tak vehementně proti tomuto projektu vystupovali a horovali pro zrušení smluv
s městem. Nemyslete si, nejsem pracovník Manthellanu, ale možná ještě budeme vzpomínat na doby, kdy jsme odmítli projekt této společnosti. Jiří Kosek, Prostějov
Parkování aut se neplatí
Chodím většinou pěšky, takže mám čas sledovat. Když procházím okolo
Národního domu, spatřuji, že na placeném parkovišti často stojí vozidla,
jejichž řidiči si vůbec nelámou hlavy nad placením parkovného. U každého druhého vozidla totiž za sklem na palubní desce chybí lísteček z automatu. Zajímalo by mě, zda městská policie placení parkovného vůbec
kontroluje a jak často. Myslím si, že právě u Národního domu by strážníci vybrali pokut až běda.
Jan Slavotínek, Prostějov

Øidièi budou stejnì remcat
Osobně jsem velkým zastáncem fungování radarů na měření rychlosti, a to i přesto, že jsem před deseti lety kvůli nim platil několik pokut. A nikdy jsem neprotestoval,
protože jsem vždy uznal svoji chybu. Teď se po deseti letech zřejmě radary do Prostějova vrátí a já jsem za to rád. Podívejte se, jak se ve městě jezdí! Na několika silnicích,
tedy hlavně na Brněnské, Plumlovské a Vrahovické, řidiči mnohdy doslova závodí a není na ně žádný metr. Mnozí šoféři budou jistě zase od podzimu remcat, jak je
někdo pořád jen šikanuje. Ale uvědomme si, že každý z nás nad sebou potřebuje bič. Už jen proto, že auto je největší vražedná zbraň. František Novotný, Prostějov
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Stejnì se srocovali...
Podle mého názoru se silvestrovský ohňostroj na náměstí vůbec rušit nemusel.
Sledovali jste, kolik lidí i tak bylo o půlnoci na náměstí nebo v ulicích města? Nějaká opatření proti shlukování osob byla většině Prostějovanů ukradená, prostě
se chtěli bavit a žádný koronavirus je od tohoto úmyslu nemohl odradit. Co
jsem sledoval, tak nebylo výjimkou ani to, že na ulicích se srocovaly davy až padesáti lidí a ti si uspořádali svůj vlastní ohňostroj. Jen by mě zajímalo, zda v těchto
případech zasahovala policie. Asi moc ne...
Petr Nadymáček, Prostějov
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Obdobná situace panuje v Konici, kde
se připravují například na kompletní
rekonstrukci náměstí či vybudování
chodníku v ulici Zádvoří. „Napláno-

Konice: Chybí nám
šedesát milionů

Nejvýrazněji se to dotklo Kostelce na
Hané, kde již měli perfektně naplánovanou jednu ze zásadních věcí. „Museli
jsme odmítnout již schválenou dotaci
na druhou etapu revitalizace sídliště
Sport, která měla letos probíhat. Ze
svého rozpočtu bychom totiž na ni dopláceli 20 milionů korun. To si v současné době, kdy chceme dokončit stavbu hasičské zbrojnice či rekonstrukci
Revoluční ulice, nemůžeme dovolit,“
vysvětlil starosta města František Horák. V Kostelci se tak v letošním roce
zaměří pouze na menší projekty případně na ty, které budou zcela pokryty
z dotací. „Tím je například vybudování
mokřadu,“ uzavřel Horák.

Nastalé situaci se budou muset přizpůsobit i v Plumlově. „Zhruba vycházíme z příjmů, které byly v roce
2016. Úspory tak pro příští rok pů-

Plumlov:Šetřili
jsme všude

vali jsme si investice v řádu šedesáti
milionů korun, které však nemáme.
Půjdeme tedy postupně po tom, co
udělat musíme,“ potvrdil konický starosta Michal Obrusník. Kromě výše
zmíněného by ve městě chtěli také
opravit kluziště v multifunkční hale či
se pustit do stavby cyklostezky, k níž se
společně s ostatními obcemi zavázali.
„Letošní rok se tak ponese hlavně v duchu příprav projektových dokumentací
a uvidíme, co bude,“ řekl Obrusník.

V Němčicích nad Hanou nedávno
mimo jiné dokončili kompletní rekonstrukci školy. Ani zde se do dalších
větších akcí pouštět nehodlají. Až na
jednu zásadní výjimku. „Ve schváleném rozpočtu máme pouze ty nejnutnější náklady na opravy obecního
majetku. Čeká nás ovšem budování
inženýrských sítích na velkém po-

Němčice: Investujeme
do pozemků

jdou napříč celým rozpočtem. Žádnou větší investiční akci jsme však
kvůli nim zrušit nemuseli. Po letošním
dokončení výstavby cyklostezky kolem přehrady se totiž chceme zaměřit
spíše na ty menší,“ objasnila plumlovská starostka Gabriela Jančíková.

Martin ZAORAL

PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

PROSTĚJOVSKO Tak už to mají černé na bílém! Města a obce v regionu již většinou schválily rozpočty na
příští rok. A není to příliš veselé čtení. S ohledem na situaci kolem koronaviru a zejména kvůli propadu ve
výši vybraných daní si v příštím roce moc vyskakovat nebudou. Masivní snížení daní, které vláda připravila
na konec uplynulého roku, určitě přivítalo mnoho z nás. Naopak těžké spaní z něj nyní mají starostové
jednotlivých obcí. Ti se v letošním roce budou muset hodně uskromnit a omezit plánované investice.

proměnit k nepoznání hrací plochu
ve Štětovicích. „Ve zdejším parku je asfaltová plocha, kterou chceme proměnit ve hřiště pro skateboardy. Byl zde
už z dřívějška požadavek na alespoň
dvě překážky. Zastupitelé nakonec

na svém jednání schválili prostředky
právě také na vznik skateboardového
hřiště, které dosud v obci chybělo,“
konstatoval Pavel Novotný. Podle jeho
odhadu by měla být nová a staronová
hřiště hotová na podzim.
(sob)
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KOSTELEC NA HANÉ Tady už se
nikdy promítat nebude! Je to notná
řádka let, co kdysi hojně navštěvované kino v Kostelci na Hané ukončilo svoji činnost. Objekt následně
změnil využití, působila v něm pizzerie a lidé si v něm mohli zahrát
i bowling. Jenže i toto zhruba před
necelými dvěma roky vzalo za své...
Budova zůstala v majetku města, to
však pro ni nemělo využití. Nyní se
ji podařilo prodat.
Byly časy, kdy býval biograf v každé
druhé vesnici. Nyní už řadu let „posledním mohykánem“ mimo Prostějov
zůstává kino Oko v Němčicích nad Hanou. Zatímco budovy někdejších kin
v Plumlově a Konici důkladně zchátraly, v Kostelci na Hané se ji podařilo
zrekonstruovat a dlouho úspěšně pronajímat. Jenže někdejší provozovatel
bowlingu a pizzerie to postupně vzdal.
Zastupitelstvo města tak před nedávnem schválilo prodej objektu společnosti Spame. Do rozpočtu to přinese
5,9 milionu korun. „Na pořádání kul-

Michal SOBECKÝ

jem a výrobou terčových zařízení pro
armádu i komerční využití. Nabízí také
prodej i servis elektrokol. Svoji provozovnu má v nedalekých Čelechovicích
na Hané. „Práci by zde mělo najít kolem
pěti lidí. My jsme hlavně rádi, že budova
najde své nové využití a nebude chátrat,“
uzavřel kostelecký starosta.
(mls)
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Foto: Martin Zaoral

turních a společenských akcí máme
sokolovnu, a tak jsme po skončení
nájemce neměli pro objekt bývalého
kina jiné využití. Proto jsme jej nabídli
k prodeji. Jsme rádi, že se to nyní podařilo zrealizovat,“ potvrdil nám starosta
Kostelce na Hané František Horák.
Uvedená společnost se zabývá vývo-

kabát by tak měla dostat i frekventovaná silnice směrem na Ohrozim, která se
budovala za druhé světové války. Hlavně
však obce již dostaly projektovou dokumentaci. „Dostali jsme dokumentaci
od firmy Moravia consult na společné
územní řízení. Budeme mít určité drob-

zjistili jsme

Areál zchátralé STS se nachází naproti
konickému zámku mezi ulicemi Chmelnice a Zádvoří. Městu Konice se jej od
celé řady majitelů podařilo odkoupit
v roce 2017, odhadní cena se v té době
pohybovala kolem 1,8 milionu korun.
Loni zájem o odkup od města projevily hned dvě společnosti. „Jedna z nich

Martin ZAORAL

KONICE Tohle vzalo nečekaný spád.
Když se na jaře loňského roku začalo
otevřeně hovořit o tom, že by místo
polorozpadlých budov po bývalé
traktorové stanici měl v Konici vzniknout Penny market, drtivá většina
místních to přivítala. A to nejen kvůli
širší nabídce potravin ve městě, ale
i vzhledem k úpravě nepříliš vzhledné části města. Nakonec se však mají
věci trochu jinak. Zastupitelstvo
schválilo, že areál získá společnost,
která podala výhodnější nabídku.

srovnalstarostaKoniceMichalObrusník.
Zastupitelé tedy nakonec schválili prodej areálu společnosti OLDGEAR, ještě
předtím si však vymínili schůzku s jejími
zástupci. „I tato společnost prezentovala
svůj záměr v areálu vybudovat supermarket. Jaký to přesně bude, však není

8CTG¾NWDÚXCNÆUVTQLPÊCVTCMVQTQXÆUVCPKEGMQPKEM¾TCFPKEGRTQPCLÊO¾VąKD[V[<D[
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Foto: Martin Zaoral

nabídla 11,8 milionu korun, druhá
9 milionů korun, navíc si kladla podmínky ohledně vyklizení nájemních
bytů a možnosti odstoupení v případě závažnější kontaminace půdy
v areálu. Z tohoto pohledu se jeví jako
výrazně výhodnější první nabídka,“

známo, jedná v této souvislosti s více
řetězci,“ prozradil Michal Obrusník.
Otázkou však zůstává, zda společnost
OLDGEAR dokáže svůj záměr skutečně dovést až do zdárného konce a sežene potřebné investice na výstavbu?
„V první řadě je třeba říci, že vedení
města má z pozice řádného hospodáře
přímo povinnost přiklonit se k výhodnější nabídce. Co se týče obav z toho,
že by se stavba nerealizovala, tak tuto
variantu nelze nikdy zcela vyloučit ani
u jedné z předložených nabídek,“ reagoval v této souvislosti konický starosta.
Kromě supermarketu místo STS by
v dohledné době měl v Konici vzniknout obchod ze sítě CBA, a to na
místě bývalé kožetvorby. I ona byla
vzhledem ke svému stavu skutečnou
ostudou hlavního konického náměstí. Kdy se začne nový obchod stavět,
však zatím není jasné, nejdříve zřejmě
v roce 2022. „Stále v této věci usilujeme o získání stavebního povolení.
Jeho vyřízení je v ČR velmi zdlouhavé,“ uvedla Jana Adámková z CBA.

Penny market v Konici nebude

Výšovice (mls) - Napojení na vodovod
a splaškovou kanalizaci u novostaveb rodinných domů řeší ve Výšovicích. Projekt aktuálně žádá o stavební povolení.

'RÄNDMÉVHYRGRYRGX

Plumlov (mls) - Pomalu, ale jistě
dochází ke zútulnění kempu Žralok
u Podhradského rybníka v Plumlově.
Přispět by k tomu mělo i nové dětské
hřiště, které chce město nechat vybudovat. V této souvislosti žádá Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci.

'ÈWVNÅKÔLvWÈYNHPSX

Kostelec na Hané (mls) - Skutečně neobvyklý „vánoční dárek“ dostalo město
Kostelec na Hané od Olomouckého
kraje. Staly se jím části chodníků ze zámkové dlažby a plochy vjezdů vybudovaných v rámci čtvrté etapy rekonstrukce
průtahu městem v hodnotě přes 300 tisíc korun. Vše bylo stvrzeno nedávným
uzavřením darovací smlouvy.

Pod stromeèek
GRVWDOLFKRGQÉN\

Konice (mls) - Poplatek za komunální odpad v Konici letos dozná zvýšení
o 50 Kč. Jeho nová výše bude 740 Kč na
osobu. Vedení města se k tomuto kroku
rozhodlo až po rozhodnutí vlády, které
povede ke snížení daňových příjmů.
Konice totiž na hospodaření s odpady
bude i nadále doplácet částkou přes milion korun. K pokrytí všech nákladů by
poplatek musel být 950 Kč.

'RMGHNH]YÙvHQÉ
poplatku za odpad
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PROSTĚJOVSKO Tohle nemají
řidiči rádi. Čas od času se ale stává,
že na dálnici leží upadlá část pneumatiky nebo jiná součást vozidel.
A pak na něco takového najet ve více
než stokilometrové rychlosti, to je
opravdu radost... A přesně něco takového se stalo minulé úterý ráno.
„V úterý 5. ledna před sedmou hodinou ranní jel třiačtyřicetiletý řidič s firemní dodávkou Mercedes-Benz po
dálnici D46 směrem z Prostějova na
Vyškov. Přibližně na 22,5 kilometru
ležel v levém jízdním pruhu běhoun
pneumatiky z nezjištěného vozidla

a řidič Mercedesu střetu již nedokázal
zabránit. Ke zranění osob při dopravní nehodě nedošlo a výše způsobené
hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 70 tisíc korun,“ sdělil k nehodě
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR, územního odboru Prostějov.
Alkohol u řidiče policisté na místě vyloučili provedenou dechovou zkouškou. „Přesné okolnosti nehody i totožnost vozidla, ze kterého se běhoun
pneumatiky uvolnil, jsou předmětem
dalšího policejního šetření,“ dodal
mluvčí prostějovské policie František
Kořínek.
(mik)
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né připomínky, které vzneseme v tomto
roce,“ poznamenal starosta Ohrozimi
Michal Lukeš. Na Prostějovsku by šlo
v krátkém čase o třetí významný silniční
tah, který se dočkal opravy. V minulých
dvou letech byly v péči dělníků silnice
do Němčic nad Hanou a do Konice.

-QPGéP÷2QNGVGEJRN¾PQX¾PÊUGRQJPWNQUTGMQPUVTWMEÊFčNGåKVÆJQVCJWPC$QUMQXKEGXéGVP÷dQJTQ\KOUMÆqUKNPKEG Foto: Michal Sobecký

hustá doprava včetně mnoha tahačů
směřujících do pil ve Ptenském Dvorku.
Jak se ale ukazuje, situace by se mohla už brzy začít měnit. Krajská rada na
svém zasedání například řešila změny
ve výkupu některých pozemků a další
nezbytnosti potřebné ke stavbě. Nový

9HGHQËPøVWDVFKY¿OLORSURGHMSR]HPNĎMLQÇVSROHêQRVWL

V současnosti přitom kromě středových pruhů a provozu jen máloco nasvědčuje tomu, že by šlo o důležitou
komunikaci. Vozovka je na mnoha
místech v mizerném stavu. „Ano, stav
je v některých místech až katastrofální.
Mezi Ohrozimí a Vícovem je v úsecích
rozdíl mezi středem vozovky a krajnicí
8-QUVGNEKNQPKFQMQPéKNKRTXPÊGVCRWMQORNGVPÊQDPQX[RCFGU¾VNGVUVCTÆJQUÊFNKwV÷2QMTCéQXCVXPÊDQJWåGNNGVQUPGOQJQW Foto: Martin Zaoral i čtyřicet centimetrů. To už je pomalu
zemku po bývalém cukrovaru, kde by nou prioritou. Půjde o investici v řádu našeho města. I proto s ní nechceme na zjednosměrnění a jízdu po středu
měly vzniknout parcely pro obytné několika desítek milionů korun, která otálet a rádi bychom začali ještě letos,“ silnice,“ konstatovala starostka Vícova
domy. Tato záležitost je pro nás jas- by měla zajistit budoucí rozvoj celého prohlásil starosta města Jan Vrána.
Jana Rozsívalová. Situaci nezlepšuje ani

již schválila rozpočet na tento rok

PROSTĚJOV Místo silnice tankodrom, místo krajnic drolící se asfalt. Z komfortního zážitku na řadě
okolních spravených silnic je jízda
po silnici II. třídy číslo 150 spíše
hororovým zážitkem. S tím by ale
měl být v budoucnu konec. Jak Večerník již v minulosti informoval,
silnice 150 spojující Prostějov třeba s Boskovicemi by se měla dočkat
opravy. Její přípravy jsou přitom
nyní ve vrcholné fázi. Prozatím
by se ale mělo jednat pouze o úsek
mezi Vícovem a Domamyslicemi.

OBCE HLÁSÍ PROPAD PØÍJMÙ. V KOSTELCI ZASTAVILI
+<ü<?îE@[%DOG@MJQ<hJCMJUDHNFµ
OPRAVY
SÍDLIŠTÌ
Všechna města v regionu

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

+@E@IKMJ?îOD3M=µOFT>COîEÁ Kostelec prodává bývalé kino
Budou se v něm montovat elektrokola
JKM<QDOCüDnOî KJOînÁD[NF@EĂµFTh

Po třinácté hodině v úterý 5. ledna se dosud nezjištění pachatelé
dopustili krádeže finanční hotovosti přímo z pokladny v prodejně v Dobromilicích. Podle
oznamovatelky měli dva muži
s rouškami a kapucemi odvést
její pozornost a třetí jí z pokladny měl odcizit finanční hotovost
6 000 korun. Poté měli všichni
tři z prodejny utéct. Policisté věc
šetří pro podezření z přestupku
proti majetku. Pachatelům v případě dopadení hrozí pokuta až
do výše 50 tisíc korun.

Z pokladny vzali peníze

V době od 2. do 3. ledna vnikl dosud
nezjištěný pachatel neoprávněně
do dvou domů v Lešanech. Do prvního vnikl bez použití násilí tak, že
neuzamčenými vraty vešel na dvůr
a poté si klíčem, který byl v zámku
dveří, odemkl a vstoupil do technické místnosti domu. Z té odcizil
elektrické a ruční nářadí v hodnotě
vyčíslené na 10 tisíc korun.
Při provádění šetření po přijetí oznámení o uvedené krádeži policisté
zjistili, že nezvaný host navštívil také
sousední neobývaný dům. Do toho
však už vnikl násilím a po jeho prohledání odcizil dvě motorové pily.
Škoda v tomto případě byla předběžně vyčíslena na 1 700 korun.
Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření
z přečinu porušování domovní
svobody a zločinu krádeže. Za
ty pachateli v případě dopadení
a prokázání viny hrozí trest odnětí
svobody na dvě léta až osm let.

Dva domy najednou

.521,.$

VRBÁTKY Více možností, jak trávit volný čas, nabídnou už letos
Vrbátky svým obyvatelům. Obec
se totiž rozhodla investovat do některých svých hřišť. V plánu přitom
není jen oprava, ale také jejich doplnění. V jednom případě pak také
důležitá změna využití.
Celkově by ráda obec nechala zvelebit
hřiště za zhruba dva a půl milionu korun. Vrbátky v té souvislosti zažádaly
o část finančních prostředků Ministerstvo pro místní rozvoj. „Součástí projektu je rekonstrukce prolézačkových
věží, které jsou deset let staré, a materiál na nich dožívá. Rekonstrukce se
budou týkat hřišť u mateřských škol
ve Vrbátkách a ve Štětovicích, dále
také hřiště u sokolovny v Dubanech,“
prozradil starosta obce Pavel Novotný.
Obec ale nezapomněla ani na odrostlejší obyvatele. Hodlá tak doplnit workoutové hřiště a zároveň také

21010710023

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

region
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11 . ledna 2021

Prostějovská cestovatelka Natálie Petkovová
zavítala do čtyřiadvaceti míst po celém světě
PROSTĚJOV V šestadvaceti letech už navštívila téměř stejný
počet zemí, a to nejen kvůli letní
dovolené. Hned v devatenácti
se přitom Natálie Petkovová (na
snímku) rozhodla vyrazit do Bulharska a nakonec tam strávila tři
roky života, na které dodnes ráda
vzpomíná. Kromě velké spousty
míst v Evropě navštívila také Mexiko či Tunisko. I díky svému cestování se dokáže domluvit hned
sedmi jazyky. V budoucnu by ráda
navštívila Nepál, láká ji i arabský
poloostrov. Kvůli svému cestovatelskému koníčku žije docela
kočovným životem, v žádném případě toho však nelituje.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Jan
FREHAR
yy Procestovala jste již čtyřiadvacet států. Kde všude jste byla?
„Celkově jich podle mého názoru
zase tolik není. (úsměv) Většinou to
jsou evropské státy. Nejdéle jsem pobyla v Bulharsku, kde jsem vydržela
tři roky, tam to mám velice ráda. Pak
bych určitě vypíchla Kavkaz, kde je
to hodně specifické, ať už jde o Gruzii či Arménii. Z dalších stálo určitě
za to Mexiko.“
yy Pokud byste měla uvést jednu
zemi, ve které byste si dokázala
představit žít, která by to byla?
„To je velmi těžké... Asi bych ani vybrat nedokázala, ale samozřejmě mě

to nejvíce tlačí k Bulharsku, kde jsem
vlastně začala dospělý život v devatenácti letech. Tam přišla první pořádná práce, vážnější vztah a vše, co
patří k dospělému životu. To je pro
mě takový druhý domov.“
yy A našla by se pro změnu země,
kam už byste znovu určitě nejela?
„To bych nenašla! Každá země má
nějaké své kouzlo, které určitě stojí
za zhlédnutí, a že by se mi někde
fakt vůbec nelíbilo, se říct nedá. Je
ale pravdou, že já se do těch zemí
už znovu nevracím. Kromě tedy již
zmíněného Bulharska. To je jediná
země, kterou jsem navštívila víckrát.“
yy A kam nyní plánujete vyrazit,
pokud to tedy samozřejmě současná situace spojená s koronavirovou pandemií dovolí?
„V plánu mám cestu do Nepálu, která se mi ale bohužel stále oddaluje,
kvůli pandemii. Nezbývá nic jiného,
než čekat. Už dvakrát jsem odkládala odlet, nyní už ani třetí termín
nemám, protože lety jsou zcela zrušeny.“
yy Kolika jazyky se domluvíte
a které to jsou?
„Plynně se domluvím čtyřmi: anglicky, francouzsky, španělsky a bulharsky. Pak jich ještě pár zvládám
způsobem, abych rozuměla. Na Balkáně se domluvím všude. Pak mám
nějaké základy italštiny, chorvatštiny
a nyní trochu vplouvám do tuniské arabštiny, tam jsem ale zatím na
úrovni začátečníka.“
yy Spousta lidí má problém
i s jedním cizím jazykem, jaký na
to máte recept?

rozhovor
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„To je těžké takto zobecnit, každému vyhovuje něco jiného a každý
potřebuje získávat znalosti různými
způsoby. Jsou lidé, kteří se nejprve
potřebují vyznat v gramatice. Někdo se naopak potřebuje nejprve pořádně vymluvit a postupně přichází
na slovosled a další věci. Já jsem
třeba sama vždy nejprve řešila gramatiku, ale když jsem se učila španělsky, tak jsem vyrazila do Mexika.
A než jsem si stihla utřídit gramatiku, už jsem neměla problém mluvit.
Vyrazit někam a snažit se domluvit
s domorodci je určitě nejefektivnější metoda.“
yy A nepletou se vám ty jazyky
někdy?
„S tím problémy nemám vůbec. Občas se mi spíše přihodí, že ztratím
nit v češtině a hledám správná slova.
Větší problém mám spíše, když některý z jazyků dlouho nepoužívám.
Než ho člověk dokáže znovu aktivovat, musí chvilku pátrat v paměti,
aby mu všechno naběhlo zpátky, jak
potřebuje. Jakmile to však přepne,
už s tím není problém. Jen tedy s tou
češtinou.“ (smích)
yy Osobně vyučuje cizí jazyky.
Je pro vás lepší učit cizince češtinu, nebo spíše cizí jazyky české
občany?
„Určitě je jednodušší učit cizí jazyky
než češtinu. Školní český jazyk nejde
aplikovat pro zahraniční studenty.
Ale zase musím přiznat, že mě to neskutečně baví. Dalo mi teda hodně
práce se prodrat češtinou všemi pravidly, ale zase mě to hodně obohatilo, podívala jsem se na rodný jazyk
úplně jiným pohledem.“

V Gruzii jsem si nejvíc rozuměla s klukem,
který učil děti angličtinu a žil bez peněz.
Velmi dlouho mě ukecával, abych tam
s ním zůstala. Nakonec jsem se rozhodla,
že to nechám osudu, a pokud najdu letenku
za rozumnou cenu, vyrazím zpátky do Česka...
yy Celkově mluvíte spíše
o východní Evropě. Ta se vám
líbí více než západní?
„Určitě. Ony jsou svým způsobem takové kulturnější
než země na západě,
alespoň tedy pro mě.
Největší rozdíl je
ten materiální
a od toho se to
všechno odvíjí.
Říká se, že čím
západněji, tím se
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mají lidé lépe. Jsou dobře zajištění
a netrpí žádnou chudobou či dalšími problémy. Zase je k tomu ale přímá úměra stresu, konfliktů a všeho
možného kvůli tomu materialismu.
A na východě je to přesně opačně,
tam mi přijde, že čím méně ti lidé
mají, tím jsou se životem spokojenější. Sice nejsou tolik zabezpečení,
ale mají hodnoty, které se v západním světě vytrácejí.“
yy Co byste doporučila lidem,
pokud by chtěli někam odletět,
aby co nejvíce ušetřili?
„To se dá úplně na všem. Dneska
už je pravda, že to tolik nefunguje
jako dříve. Když jsem začínala jezdit, fungovaly ještě různé aplikace
a weby, kde se člověk mohl domluvit na přespání u někoho doma na
pár dní, což vyšlo na pár korun.
Pak je taky spousta internetových
stránek, kde se dají sehnat různé
hostely či farmy a stačí se domluvit, že za výpomoc máte ubytování
i jídlo. Další důležitou věcí jsou určitě letenky, pokud je člověk dokáže
dobře sehnat, letí za pár stovek relativně kamkoliv.“
yy Vzpomněla byste na nějaký zážitek, který stál opravdu za to?
„Když jsem vyrazila do Gruzie autobusem, a ještě jsem nevěděla, kdy
se budu vracet domů. Seznámila
jsem se tam se spoustou kamarádů,
a nejvíc jsem si rozuměla s klukem,
který učil děti angličtinu a žil bez peněz. Lidé ho tam znali a měli ho rádi,
protože pomáhal jejich dětem, tak
mu zkrátka vždycky někdo něco dal.
On tedy vlastně ani peníze nepotřeboval. Velmi dlouho mě ukecával,
abych tam s ním zůstala. Nakonec
jsem se rozhodla, že to nechám osudu, a pokud najdu nějakou letenku
za rozumnou cenu, vyrazím zpátky
do Česka.“

yy A to se, hádám, vydařilo...
„Podařilo se mi najít letenku na další den do Varšavy, v tu chvíli jsem si
teda upřímně neuvědomila, jak daleko hlavní město Polska leží od našich
hranic. (smích) Tak jsem na začátku
podzimu vyrazila na letiště v Gruzii
s kufrem a na sobě pouze šatečky
a sandály, jelikož bylo ještě teplo.
Paní se mě ještě ptala, jestli chci kufr
poslat přímo do Varšavy, tak jsem jí
řekla, že jasně. Až jsem měla vše odbavené, podívala jsem se do svého
terminálu a tam stálo Tbilisi–Kyjev.
Až v tu chvíli jsem zjistila, že mám
asi čtyřicetihodinové mezipřistání
v Kyjevě. Asi si dovedete představit,
jaké počasí mohlo být v Kyjevě v polovině října. (smích) Já na sobě pouze
šaty a sandály. Na účtu pár korun.
Za poslední peníze jsem si tak koupila alespoň ponožky. To jsem si pak
hned říkala, že se vracím domů jako
typický Čech.“ (směje se)
yy Za námi jsou Vánoce. V čem
jsou jinde specifické a odlišné?
„Osobně jsem Vánoce zažila pou-

ze v Bulharsku a Mexiku. V obou
zemích jsou opravdu dost odlišné
oproti našim. V Mexiku jsem bydlela v hostelu, kde bydlela spousta
mladých lidí, kteří tam byli za prací.
Neviděla jsem tam tedy ty úplně tradiční Vánoce, co v Mexiku mají, ale
v tom našem hostelu se udělala velká
společná večeře a po ní pokračovala
krásná oslava, kde se hrálo na kytary
a zpívalo. Nešlo vůbec o materiální dárky, ale spíše o to spojení lidí.
Naprosto cizí lidé se dokázali sejít
a oslavit Vánoce jako velká rodina.“
yy A v už častokrát zmíněném
Bulharsku probíhají svátky jak?
„Tam jsou lidé pravoslavní, takže tradice jsou tam hodně odlišné. Ale zase
bych se vrátila k tomu materialismu.
U nás jsou svátky poslední roky obdobím stresu, chaosu, depresí, že nic
nestíháme. Kdežto v Bulharsku to
bylo hlavně o tom, aby lidé byli spolu. Dají si třeba úplný nesmysl, někdy
vůbec nic, ale sjedou se členové rodiny z celé země a slaví spolu. Ničím se
netrápí a užívají si ten čas.“

vizitka
NATÁLIE PETKOVOVÁ
✓ narodila se 3. března 1994 v Prostějově
✓ v současnosti žije v Olomouci
✓ po maturitě na Gymnáziu Jiřího Wolkera
se rozhodla vydat do Bulharska
✓ plynně hovoří anglicky, španělsky,
francouzsky a bulharsky
✓ domluví se i dalšími jazyky
✓ pracovala jako delegátka cestovních kanceláří v Bulharsku a Tunisku
✓ doposud navštívila čtyřiadvacet zemí a další by ráda ještě přidala
✓ kromě krátkých zájezdů žila tři roky v Bulharsku, osm měsíců v Tunisku
a Mexiku
✓ v současnosti vyučuje soukromě cizí jazyky, ale také cizince češtinu
zajímavost: z Bulharska si dovezla psa, který poslouchá na povely
kouzel z Harryho Pottera

zpravodajství
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PROSTĚJOV Nepopulární„dárek“ dostali obyvatelé středu
města od prostějovského magistrátu. Většina z nich bude
muset kvůli vyhrazenému parkování sáhnout hlouběji do
kapsy. Mnohé z nich částka 10 000 korun za rok zaskočila.
Dle zjištění Večerníku se však v jiných městech za to samé
platí až dvojnásobek. Navíc se v současnosti připravují novinky, které by řidičům měly parkování usnadnit.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Lidé žijící v centru města byli zdražením nepříjemně překvapeni. „Dostal jsem dopis z magistrátu, že mám
nejpozději do čtvrtého ledna požádat o vyhrazení parkovacího místa.
Na poplatku však za rok zaplatím už
deset tisíc korun, další tisícovka mi
přijde za vydání rozhodnutí o povolení. S takovou částkou jsem absolutně nepočítal, dosud jsem platil

V jiných městech se stále platí i dvakrát tolik

polovinu,“ postěžoval si Večerníku
jeden z Prostějovanů žijící v bytě na
Pernštýnském náměstí u prostějovského zámku.

Centrum pro lidi bez aut?
Podle vyjádření občana, který si nepřál
být jmenován, podobná opatření mohou vést k tomu, že se centrum města
brzy vylidní. „Problémy s parkováním
jsou zde stále větší. Nakonec se sem
budou stěhovat snad jen občané, kteří
žádné auto nemají,“ upozornil muž.
Toho se vedení města neobává. „K navýšení poplatku za vyhrazené parkování jsme sáhli po zhruba deseti letech.
Přitom jeho výše odpovídá dnešní

Chodník bude uzavøen
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době. Například v sousedním Přerově lidé za vyhrazené parkovací místo
zaplatí třiadvacet tisíc korun,“ argumentuje náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko), podle
jehož slov k odlivu lidí ze středu nedojde. „Je to méně než tisíc korun měsíčně. Nemyslím si, že by tato částka měla
lidi odradit, aby dál žili a podnikali
v centru města,“ reaguje Pospíšil s tím,
že počet vyhrazených míst by měl i do
budoucna zůstat přibližně stejný.
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Kontroly se zpřísní
Zdražení se přitom netýká všech stejně. Centrum města bylo rozděleno do
celkem tří zón. První se týká například
Pernštýnského a Skálova náměstí či
Fügnerovy ulice, dál od radnice se poplatek za trvalé parkovací místo zvýší
na osm, resp. šest tisíc.
Poplatek nemusí hradit zdravotně znevýhodnění, osvobozené jsou i orgány
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Bude znám nový název parku
PROSTĚJOV Také prostějovští radní se vrací do běžného pracovního
režimu a již v úterý 12. ledna dopoledne se sejdou k letošnímu
prvnímu zasedání Rady statutárního města Prostějova. Program
jednání není dlouhý, přesto obsahuje
zajímavé body.
Hned na úvod konšelé projednají zprávu o plnění úkolů, které si zadali při
předchozích zasedáních. „Poté budeme
projednávat rozpočtová opatření směrem k městské policii a následně budeme vybírat název nového a nedávno
vybudovaného parku v Okružní ulici.
Tento název vzejde z ankety, kterou jsme
vloni na podzim vyhlásili mezi občany
Prostějova. Dále se budeme zabývat
projektem prevence kriminality pro rok
2021, zejména možnostmi dotačních
programů. Jednat budeme rovněž o záměru na změny závazku ze smlouvy

První jednání
rady roku 2021
o zajištění ostrahy městských objektů
a schvalovat budeme také plán oprav
a údržby Domovní správou Prostějov,“
uvedl primátor Prostějova František Jura.
Radní mají v plánu také projednávání rozpočtových opatření na stavební
investice. „Zejména půjde o opravu
kotelny v ulici M. Pujmanové regeneraci sídliště Mozartova a dopravní investice,“ dodal náměstek primátora Jiří
Rozehnal.
Rada města v úterý bude taktéž schvalovat i některé záměry prodeje pozemků.
Večerník v příštím vydání přinese konkrétní informace o závěrech celého jednání prostějovských radních.
(mik)

Stromky ke kontejnerùm
Prostějov (mik) – Jako každý rok
v tento čas padá hodně otázek na způsob, jakým se Prostějované mohou
zbavit vánočním stromků z domácností. „Občané mohou ukládat vánoční
stromky vedle kontejnerů na směsný
nebo tříděný komunální odpad, které
budou postupně společností FCC
Prostějov sváženy. Dále jsou na sídlišti
Hloučela umístěny tři kontejnery, vždy
v každém vnitrobloku po jednom kontejneru, kde je možné stromky odkládat. Také na Sídlišti Svobody je umístěn
jeden kontejner na uložení stromků,“
informovala Alexandra Klímková, vedoucí odboru správy a údržby majetku
prostějovského magistrátu.

veřejné moci a městské organizace. Povolení vydává odbor dopravy. Magistrát varuje, že kontroly budou ze strany
strážníků přísnější. Při neoprávněném
užívání veřejného prostranství hrozí
dle zákona pokuta až 50 000 korun,
v případě opakovaného neoprávněného záboru až 75 000 korun.

Nové navigační systémy
Podle vedení radnice lidé mohou za
vyšší poplatky očekávat i novinky. „Už
na jaře bychom chtěli rozjet nové navigační systémy, které by měly lidem
hlásit, zda je parkoviště obsazené,
či nikoliv, případně kolik je na něm
volných míst. Jako první by se měly
objevit na parkovišti ve Školní ulici.
Řidičům tak chceme ušetřit čas i nervy za případné kroužení městem,“
prozradil Jiří Pospíšil s tím, že další
změny v systému parkování po celém
Prostějově by měly následovat.

Prostějov (mik) – Na menší komplikace si budou muset v nadcházejících měsících zvyknout chodci v Plumlovské
ulici v Prostějově. Více než rok bude totiž
uzavřena část frekventovaného chodníku. „Od pondělí 11. ledna tohoto roku až
do 31. května 2022 bude uzavřen chodník v ulici Plumlovská u domu číslo 36,
a to z důvodu rekonstrukce objektu
Okresní správy sociálního zabezpečení,“
sdělila Jana Gáborová, tisková mluvčí
Magistrátu města Prostějova.

Za odpad stále 600 korun
Prostějov (mik) – Vedení prostějovského magistrátu definitivně potvrdilo,
že i letos zůstává poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 600
korun a splatnost tohoto poplatku je
30. června tohoto roku. „I nadále platí
úleva od poplatku ve výši 108 korun
pro poplatníka, který v příslušném kalendářním roce dovrší 65 a více let věku.
Výše poplatku v roce 2021 již devátým
rokem zůstává na stejné výši. V rámci
okresních měst v Olomouckém kraji je
v Prostějově poplatek za komunální odpad na nejnižší úrovni,“ řekl Jiří Pospíšil,
první náměstek primátora Prostějova
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Pozemky za nádražím leží ladem!
PROSTĚJOV Ruiny, zbytky budov,
odpad, ale i nevyužitá, zpola zarostlá místa. Tak vypadají brownfieldy
vznikající po zbourání budov či
celých areálů. V Prostějově se jich
nachází několik a zdá se, že jeden za
místním nádraží se zatím žádného
využití nedočká. Přitom se podle
původních plánů počítalo, že město
zde postaví sportovní halu a velké
parkoviště.

vá, referentka vnějších vztahů Statutárního města Prostějov.
Tuto informaci potvrdil první náměstek
primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko). „Byl
zde záměr postavit tělocvičnu. Nicméně
ta se nyní staví v Partyzánské ulici, proto

jsme zatím od něj ustoupili,“ vyjádřil se.
Pozemky postupně zarůstají, jen část někdejšího areálu vyplňuje parkoviště. „Parcely, které magistrát chtěl do vlastnictví
města, v něm vesměs jsou,“ informoval
dále první náměstek.

Pro tuto chvíli to vypadá, že lokalitu za
místním nádražím čeká podobně neslavná budoucnost jako pozemky po jezdeckých kasárnách. Ty, ač byla budova
kasáren demolována před pěti lety, jsou
dosud stále nevyužité.

Michal SOBECKÝ
Lokalitu, kde dříve byla železniční depa,
sice totiž magistrát získal do svého vlastnictví, její osud ale zůstává nejistý. „Dosud o budoucnosti místa nepadlo žádné
rozhodnutí,“ konstatovala Jana Gáboro-
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Z Rostislavovy ulice odtáhli vrak! Nepozornou øidièku

VYPROSTILI HASIÈI

Město začíná využívat ze zákona větší pravomoci
PROSTĚJOV Téma, které hýbe celou naší veřejností. V rámci Prostějova se nachází desítky odstavených
vozidel, jejichž majitelé je dlouhodobě nepoužívají. Na kritiku občanů
zatím město a prostějovští strážníci
odpovídali tak, že ne vždy jde o vrak
a nelze ho jen tak odtáhnout. Navíc
k odtahu chyběly větší pravomoci.
Jenže novela zákona už mluví jinak!
Věci se začaly hýbat nyní na začátku
roku. Radnice přikročila k odtahu prvního vozidla, které majitel dlouhodobě
nechával odstavené v Rostislavově ulici.
„Pracovníci radnice a Městská policie
Prostějov se v poslední době zabývají
otázkou nepojízdných vozidel. Pomoc-

níkem v této situaci je novela zákona,
kdy obce získaly větší pravomoc, jak
se autovraků z obecních lokalit zbavit,“
řekl na úvod Jiří Pospíšil, první náměstek primátora Prostějova. „V roce 2020
bylo rozhodnuto o likvidaci jednoho
vozidla, které stálo v ulici Rostislavova.
To bylo zlikvidováno nyní v lednu. Odstranění autovraku z pozemní komunikace zajistilo město prostřednictvím
firmy specializované na ekologickou
likvidaci vraků,“ potvrdil Jiří Pospíšil
s tím, že ve městě je stále plno vozidel,
o kterých si občané myslí, že jde o vrak.
Skutečnost je ovšem jiná. „Je nutné
rozlišovat vozidla, která opravdu vykazují známky vraku, a vozidla, která mají
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pouze propadlou STK. Vlastníkem
komunikace, tedy městem, byla na Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova předána k zahájení správního řízení
v roce 2020 celkem čtyři vozidla. Ve
stejném roce bylo pět vozidel – vraků na

základě výzvy odstraněno jejich majiteli,“ okomentoval složitou problematiku
Jiří Pospíšil. A jak ještě dodal, odstranění autovraků je možné až po rozhodnutí
silničního správního úřadu po uplynutí
zákonných lhůt.
(mik)

PROSTĚJOV Jednapadesátiletá
žena za volantem Opelu to minulé
úterý na dálničním nájezdu v Dolní ulici v Prostějově zezadu napálila do druhého osobního auta.
Lehce se zranila, zaklíněnou ji však
museli z auta vyprostit hasiči.
„V úterý 5. ledna v šest hodin ráno
došlo na dálnici D46, konkrétně
v připojovacím pruhu z ulice Dolní v Prostějově, k dopravní nehodě
dvou osobních vozidel. Podle prvotního šetření jednapadesátiletá řidička Opelu Corsa nedodržela bezpečnou vzdálenost za před ní jedoucí
Škodou Octavií a zezadu do ní narazila. Po střetu zůstala řidička v Opelu
zaklíněná a vyprostit ji museli přivo-

laní hasiči. Při nehodě utrpěla lehké
zranění,“ popsal nehodu František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR,
územního odboru Prostějov.
Došlo ke škodě 100 tisíc korun. „Alkohol u řidičů obou vozidel policisté
na místě vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Přesné příčiny,
okolnosti i míra zavinění dopravní
nehody jsou předmětem dalšího
policejního šetření,“ dodal František
Kořínek.
(mik)
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Někteří Prostějované se budou potýkat s krizí v partnerském vztahu,
nicméně v pracovní sféře budou excelovat. Co se nedaří v kruhu rodinném,
to se naopak v příznivé okamžiky obrátí v zaměstnání. Nebude proto divu,
že mnozí stráví v práci delší čas, než je zdrávo.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Vaše chování bude vzorné, s uctivostí budete
vystupovat všude tam, kde to bude potřeba. Hlavně při rozhovorech s nadřízenými a lidmi, které potřebujete.
Určitě budete skrytě doufat i v nějaký
ten prospěch.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Nebudete se cítit ve své kůži a společnost lidí vás bude
obtěžovat. Však to také budete dávat
patřičně najevo. S vámi prostě během
následujících dní nebude žádná zábava. Ukliďte se raději do ústraní.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Rodinné spory, které se táhly delší dobu, vám
nyní připadnou zcela banální. Konečně
dostáváte rozum a začínáte napravovat
pošramocené vztahy. Zejména tchýni
byste si měli každopádně udobřit.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Vaše nervy budou na pochodu, ve změti rychle postupujících událostí vás vytočí každá maličkost. Některé schůzky proto odložte,
odpočiňte si a prostě vypněte. Však on
se nikdo nezblázní, vy ale můžete.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Jediný telefonát
s dávným známým vás může pořádně
vykolejit. Budete se mu snažit pomoci,
ale sami toho budete mít až nad hlavu.
Zvažte proto svoje možnosti a příteli
nabídněte jen takovou pomoc, kterou
zvládnete.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Většinou na
sobě nedáváte znát své emoce, ale tentokrát vybuchnete. Rozlítí vás rozhodnutí partnera v jedné důležité životní
otázce. Přestože budete mít jiný názor,
tentokrát se pro větší klid podvolte.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Bude vám
přát štěstí, takže si vsaďte. Možná nepůjde o velký balík peněz, ale i menší výhra vás potěší a zároveň dokáže vyřešit
drobné finanční problémy. Během víkendu si pak udělejte výlet do přírody.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Dostanete
úkol, nad kterým si ze začátku budete
hodně lámat hlavu. Pomoc ale přijde
od člověka, od kterého byste to nejméně očekávali. Společně tak dojdete
k cíli, který je po vás požadován.

KOUPÍM

REALITY

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

Koupím chatu, chalupu okolo Plumlova
do 15 km. Mobil 732 116 877

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

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

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

SLUŽBY

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Už delší čas přemýšlíte, jak zlepšit svoji finanční situaci. Šéf vám plat zvýšit nehodlá,
takže si najdete přivýdělek formou
brigády. Bude to náročné na čas a kolikrát budete padat únavou. Ale běžte
do toho.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Jestli si myslíte, že o víkendu budete
lenošit, tak se hodně pletete! Partner
si totiž vymyslí práci, u níž bude vaše
přítomnost nutná. Bez protestů mu
vyhovte, a to pro klid v rodině.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Máte
v hlavě spoustu nápadů, jak zvelebit svůj
domov tak, aby konečně odpovídal vašim představám. Dokonce o těchto nutných změnách přesvědčíte partnera, což
bude zřejmě ta největší výhra.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Nebudete vědět kam dříve skočit, práce bude až nad
hlavu. Zapomenete tak na několik důležitých věcí, které jste měli pro tento
týden naplánované. Na druhé straně se
vám podaří vyřešit jiné starosti.

Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Odvoz fekálií-čištění kanalizace.
Svoboda 774 368 343.
“ JE DOBRÉ VĚDĚT “ a uložit si
tel. číslo “ 777 135 540 “.
Naše firma je zde pro Vás již 31 let
a tato práce je našim koníčkem.
NABÍZÍME TYTO SLUŽBY:
Otvírání zaklapnutých dveří
(ztráta klíčů).
Opravy vodovod. baterií
a plynových ohřívačů vody
(KARMY – PO 35 – 371).
Zabudování bezpečnost.
zámků do bytů.
KONTAKT: 777 135 540.

Hledám ke koupi pozemek nebo rodinný dům. 737 827 329
Sháním byt přímo v PV. Dojíždím
a potřebuji koupit byt ve městě.
605 011 594

Pronajmu krásný byt 2+1 po rekonstrukci blízko centra Pv. Nájemné 9590 Kč +
inkaso. Volný ihned. PENB E. Jen vážní
zájemci. RK nevolat. Tel. 776808064.
Pronájem cihlového bytu 2+1 v Prostějově-Krasicích, v ul. Brachlava. Byt
je po rekonstrukci, nezařízený; zůstává kuch. linka se spotřebiči. Volný
ihned. Nájem 9.500 Kč + 2.500 Kč
inkaso. Tel. 739 104 377.

3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz

Koupím starý nábytek do roku 1965,
lustry, hodiny, housle, harmoniky, saxofony, obrazy moravských a českých malířu. Tel. 702 809 319.
Koupím jakékoliv moto JAWA
Tel.: 605138473
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Hranolky, krokety či vlnky jsou velice oblíbenou přílohou k hlavním
jídlům a především šetří čas v kuchyni. Právě tento týden se Večerník
zaměřil na ceny uvedených bramborových mražených příloh v prostějovských supermarketech. Značkové krokety Nowaco pořídíte za
nejmenší peníz v Bille, dlouhé hranolky Aviko pak rovněž v Bille či
v menším balení v Kauflandu. Pro nejlevnější hranolky značky McCain spěchejte do Billy či Kauflandu, Nowaco vlnky do trouby mají
jedině v Albertu a Tescu za stejnou cenu. Mražené vlnky Zig Zag pak
pořídíte nejvýhodněji v Tescu a kdo má chuť na Americké brambory
od Nowaca, ten musí rozhodně zamířit do Billy.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 6. ledna.

Oznámení o přerušení dodávky

elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov
Obec: Dřevnovice
Obec: Myslejovice, Kobylničky
Dne: 25. 1. 2021 od 8:30 do Dne: 25. 1. 2021 od 07:30 Dne: 03. 02. 2021 od 8:00 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast: do15:00 hodin. Vypnutá oblast: 15:00 hodin.
část obce Dřevnovice: č.p. 86, J. Lady, obytné domy na parc. č. Vypnutá oblast: odběratelská tra160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 6032/ 1
fostanice Kobylničky vojsko (č.
Obec: Myslejovice, Kobylničky 300704).
167, 168, 169.
Obec: Prostějovičky, Křenůvky, Dne: 27. 1. 2021 od 8:00 do Obec: Vrchoslavice
15:00 hodin. Vypnutá oblast: Dne: 04. 02. 2021 od 09:00 do
Myslejovice, Kobylničky
Dne: 25. 1. 2021 od 8:00 do 15:00 celé obce Myslejovice, Ko- 11:00 hodin.
hodin. Vypnutá oblast: celé obce bylničky. Odběratelské tra- Vypnutá oblast: část obce VrchoProstějovičky, Křenůvky, Mysle- fostanice: Myslejovice ZD (č. slavice: oboustranně podél silnice
jovice, Kobylničky. Odběratelské 300712), Kobylničky vojsko od Mořic od č. 114 po č. 110 a 3
trafostanice: Kobylničky vojsko (č. 300704).
vč. ZŠ, MŠ. Oboustranně ulice za
(č. 300704), Prostějovičky Zetest Obec: Myslejovice
školou od č. 140 a 130 po konec
(č. 300730), Myslejovice ZD (č. Dne: 29. 1. 2021 od 8:00 do 15:00 obce s čísly 136, 8, 162 a 133, včethodin. Vypnutá oblast: odběratel- ně ulice s 4. 170, 158, 153, 176.
300712).
ská trafostanice Kobylničky voj- (průjezd nadměrného nákladu)
Obec: Prostějov
Dne: 27. 1. 2021 od 08:30 do sko (č. 300704).
Obec: Myslejovice
09:30 hodin. Vypnutá oblast: Obec: Myslejovice
Dne: 05. 02. 2021 od 8:00 do
levá strana ul. Rejskova č. 1 – 45, Dne: 01. 02. 2021 od 8:00 do 15:00 hodin.
celá ul. Daliborka, mimo č. 12, 15:00 hodin. Vypnutá oblast: Vypnutá oblast: odběratelské trapravá strana ul. Pod Kosířem s č. odběratelská trafostanice Kobyl- fostanice: Kobylničky vojsko (č.
ničky vojsko (č. 300704).
20 – 20, Hanačka č. 2
300704).
EG.D, a.s.
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PRODÁM
Prodám tvrdé palivové dříví.
Tel. 605 864 140.

VOLEJTE: 739 322 895

%\WFLKODL SDQHOSODWEDY KRWRYRVWL
%\WY RVREQtPYODVWQLFWYt3ODWEDKRWRYČ
3R]HPHNSURYêVWDYEX5'3URVWČMRYD RNROt
3URQiMHPE\WXQHERY 39
5'GRNPRG3YFHQDGR.þ

'23258ý8-(0(

CO, KDY, KDE
aneb informace
a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
v pondělí 11. ledna se od 10.00 do 11.30
hodin koná KLUB RODIČŮ A DĚTÍ
- ONLINE. Součástí klubu jsou říkanky
a písničky pro malé děti, krátké povídání
a diskuzní část pro rodiče.
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.

)LOPRYÇ
divadel
diva
delQË
QË

RNÇQNR
Kino
Metro 70
Školní 1, Prostějov
MOJE KINO LIVE

RÙZNÉ...
Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým
občanům na adrese: Kostelecká 17,
Prostějov. Provozní doba: pondělí od
8:00 do 12:00 a od 12:30 do 14:00.
V úterý a ve středu po telefonické domluvě.
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SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB
V ČR, z.s., Svatoplukova 15,
Prostějov 796 01, 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).
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

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
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Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 29. ledna 2021
by se dožila 81 roků
paní Jindřiška ZELINKOVÁ.

Dne 6. února 2021
vzpomeneme 21 roků od úmrtí
pana ppl. Miroslava ZELINKY,
oba z Otinovsi.
Kdo jste je znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Za vzpomínku
děkují dcera Jana s rodinou, rodina
Kuželova, Zelinkova a Stachova,
vnoučata a pravnoučata.

Dne 21. února 2021
vzpomeneme 17 roků
od úmrtí našeho
syna Jana ZAVADILA
z Rozstání
a dne 1. března 2021
by se dožil 37 let.
Vzpomínají rodiče, sestra Jana s
manželem a malá Janička
Janička..

Dne 6. ledna 2021
uplyne jeden rok od úmrtí
pana Ing. Miroslava ZELINKY.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka Martina
se synem Filipem, sestra Jana
s manželem,rodina Kuželova,
Stachova a Zelinkova.

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

Dne 9. ledna 2021
jsme vzpomenuli
3. smutné výročí úmrtí
pana Rostislava KAPRÁLA
z Prostějova.
S láskou v srdci vzpomíná a nikdy
nezapomene manželka, dcera a
syn se svými rodinami. Děkujeme
všem, kteří vzpomenou s námi.

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

Dne 16. ledna 2021
tomu bude 1 rok,
co nás navždy opustil
pan Miloslav KOZÁK
z Brodku u Prostějova.
S láskou v srdci vzpomíná manželka,
dcery s rodinami, syn s rodinou
a sestra Marie s rodinou.

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

Dne 15. ledna 2021
by se dožila 85 let
paní Marie ŠNÉVAJSOVÁ
z Ptenského Dvorku.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery a synové s rodinami.

Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí.
V srdích Tě navždy budeme mít.

Dne 17. ledna 2021
uplynou 3 roky od úmrtí
pana Stanislava ŽLOTÍŘE
z Prostějova.
S láskou vzpomíná manželka,
dcery Gabriela
a Katka s rodinami,
pravnučka Viktorka.

Snad byl už čas odejít,
bylo to tak v knize osudu psáno,
zbyly jen sny, co mohly se ještě snít,
v půjčovně času však měli vyprodáno.

Dne 15. ledna 2021
vzpomeneme
4. smutné výročí úmrtí
paní Věry HORVÁTHOVÉ

Dne 14. ledna 2021
vzpomeneme 1. výročí úmrtí
pana Stanislava RŮŽIČKY
ze Suchdola.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkují manželka Hana,
syn Petr s rodinou, vnuk Lukášek
a bratr Jaroslav s rodinou.

a dne 28. ledna 2021
si připomeneme 11. výročí úmrtí
pana Valenta HORVÁTHA,
oba z Prostějova - Vrahovic.
S láskou vzpomínají
a nikdy nezapomenou
synové s rodinami

Dne 3. ledna 2021
by se dožila 33 roků
naše jediná dcera,
paní Iveta STEINEROVÁ,
roz. Jakšíková.
S láskou v srdci
vzpomíná rodina.

Dne 7. ledna 2021
jsme vzpomenuli
6. smutné výročí, kdy nás
navždy opustil můj manžel,
pan Josef KOUDELKA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná
manželka s dětmi.

8=É9ħ5.$
,1=(5&(

Dne 9. ledna 2021
by se dožil 42 let
pan David AMBROŽ,
policista DI Prostějov.
Kdo jste jej znali,
vzpoměňte s námi.
Děkují syn David, rodiče
a bratr Petr s rodinou.

Dne 5. ledna 2021
uplynulo 35 let ode dne,
kdy nás opustil náš
tatínek a dědeček,
pan Miroslav MALÝ
z Tištína.
Kdo jste ho znali,
prosím, vzpomeňte s námi.
Syn Petr s rodinou.

-(93É7(.
/('1$
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Právě tolik nabídek
najdete v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.
Přidejte se taky.

Dne 24. prosince 2020
nás navždy opustil
pan strojvedoucí Antonín PŘIKRYL.
Kdo jste ho znali
vzpomeňte s námi.
Děkuje zarmoucená rodina.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
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

Dne 12. ledna 2021
vzpomeneme 19 roků od úmrtí
pana Ludvíka ANTALÍKA
z Brodku u Konice.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje dcera s rodinou.

Dne 13. ledna 2021
vzpomeneme 6. smutné
výročí úmrtí
pana Karla KOSKA
z Vrahovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

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

Dne 15. ledna 2021
vzpomeneme 4. smutné
výročí od úmrtí
pana Zdeňka MENDLA
z Prostějova.
S láskou vzpomínají manželka
a synové Zdeněk, Jiří s rodinami.
Děkujeme všem, kteří
vzpomenou s námi.

Dne 9. ledna 2021
uplynuly 4 roky od úmrtí
pana Jaroslava ULLMANNA
z Konice.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuji synové
Jaroslav a Zdeněk, vnoučata Petr,
Tomáš, Veronika a Monika.

Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě navždy budeme mít.

Láska smrtí nekončí...

Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě navždy budeme mít.

A život měl tak rád...

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

Dne 14. ledna 2021
tomu budou 4 roky,
kdy nás navždy opustila
paní Libuše VYSLOUŽILOVÁ
z Vrahovic.
S láskou stále vzpomínají
synové s rodinami.
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vzpomínky

Dne 14. ledna 2021
vzpomeneme 7. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
ve větu 14 let naše milovaná
dcera, sestra, vnučka, neteř,
sestřenice a kamarádka,
slečna Michaela HREBEŇÁROVÁ.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte ji
spolu s námi tichou vzpomínku.
S láskou a velkou bolestí stále
vzpomínají tatínek Dušan,
babička, strýc Pavel
a sestřenice Adélka.

zadejte
VZPOMÍNKU
na své blízké
za pouhých

.ġ

.ġ

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ

Pondělí 11. ledna 2021
Ladislav Beníšek 1948
Prostějov Martin Bačik 1933 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Adolf Novák 1923
Prostějov Jaroslav Laurenčík 1948 Kostelec na Hané 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Jana Začalová 1938
Soběsuky Věra Kotrysová 1942 Brodek u Prostějova 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Vlastimír Plachý 1934
Prostějov Úterý 12. ledna 2021
Libuše Klíčová 1942
Konice Dana Koudelková 1934 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Ladislav Adamík 1924
Prostějov Marie Lužná 1938 Přemyslovice 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Helena Vykopalová 1928
Seloutky Ludvík Janura 1935 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Kamil Dalecký 1935
Bedihošť Středa 13. ledna 2021
Jakub Zoubek 1986
Protivanov Věra Matyášková 1930 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Oldřich Sekanina 1947
Plumlov Štěpánka Herodková 1945 Držovice 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Vlasta Ozaničová 1935
Prostějov Miloš Pospíšil 1956 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Josef Čechovský 1936
Vrahovice Pátek 15. ledna 2021
Oldřich Souček 1940
Prostějov Ing. Václav Dušek 1944 Ptení 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pavel Hanák 1938
Stínava Vlasta Šimková 1951 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Terezia Pečivová 1947
Prostějov Jitka Říhová 1936 Prostějov 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Lubomír Jančík 1933
Prostějov Ludmila Židová 1949 Hrubčice 14.00 kostel Hrubčice
Vojtěch Piňos 1941
Otinoves Sobota 16. ledna 2021
Miroslav Vilímek 1944
Vícov Václav Motálek 1940 Kostelec na Hané 10.00 kostel Kostelec na Hané
Jan Marák 1944
Želeč František Pyrolt 1932 Kostelec na Hané 13.00 kostel Kostelec na Hané
Zdeněk Hajn 1936
Dubany Anna Hanáková 1940 Buková 11.00 kostel Protivanov
Antonín Kovařík 1942
Ptenský Dvorek
Brodek u Prostějova Anežka Strouhalová 1941

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Ladislav Opluštil 1933
Václav Hýbl 1943
Ivan Hoššo 1948

Prostějov
Držovice
Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Čtvrtek 14. ledna 2021
MUDr. Ladislav Švestka 1927 Plumlov 14.00 kostel Plumlov

Pohřební služba FCC Prostějov
3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 11. ledna 2021
Evženie Konšelová 1922 Prostějov 13.00 kostel Povýšení svatého Kříže Prostějov
Středa 13. ledna 2021
Danuše Pořízková 1951 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Ing. Jaroslav Mejstřík 1945 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Pátek 15. ledna 2021
Marie Šťastná 1953 Vrahovice 11.45 Obřadní síň Prostějov
Věra Kiliánová 1932 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
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PRÁCI NABÍZÍ

HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI HLEDÁ

Do nového salonu krásy EGO v PV Pomohu s učením dítěti 1.-3. ročníku.
přijímáme kadeřnice, kosmetičku, Učitelka - důchodkyně. Tel.: 722 565
pedikérku, manikérku a masérku. 126.
Pro více informací volejte
604 881 600.

Bezpečnostní a úklidová agentura přijme do pracovního poměru invalidního důchodce. Ostraha vnitřního areálu budovy v Prostějově, denní směny,
jednání s lidmi výhodou.
Informace na tel. č.: 602 786 692.

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

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
IZERCE

PÁTEK
15. LEDNA 10:00

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

20111921742

Hledám paní na úklid dvoubytového domu 1x měsíčně.
Tel.: 777 935 553.

nabídka pracovních míst/řádková inzerce

WWW.VECERNIKPV.CZ

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Elektrikáři
22 000-30 000 Kč
jednosměnný
střední odborné ELEKTRO ŠUDOMA, Němčice n. H.
Operátoři
21 500 Kč
nepřetržitý
střední odborné Toray Textiles Central Europe, Pv
Pracovníci v železářství 14 500 Kč
pružná prac. doba střední odborné Železářství HK, Prostějov
Prodavači masa a uzenin 23 000-26 000 Kč
dvousměnný
střední odborné Makovec, Prostějov
Učitelé předškolní výchovy 24 540-30 670 Kč
jednosměnný
ÚSO s maturitou Mateřská škola Dobromilice
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

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

3,GJHJP>F½HFM<EDN@QKMJNDI>DM<KD?IîUQÑnDG<I@U<HîNOI<IJNO
V Prostějově je bez práce už 2 098 lidí, podíl nezaměstnaných stoupl na 2,8 procenta

21010810024

OLOMOUCKÝ KRAJ Dalo se to čekat. V prosinci loňského roku vzrostl
v Olomouckém kraji celkový počet
uchazečů o zaměstnání na 17 270, počet hlášených volných pracovních míst
poklesl na 7 123 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 4,1 procenta.
Také v Prostějově přibylo lidí bez zaměstnání. Zatímco na konci listopadu jich bylo 1 964, v závěru prosince
už bylo na Úřadu práce registrováno
o 134 více. A podíl nezaměstnaných
stoupl v Prostějově o 0,3 procenta.
K 31. prosinci 2020 evidoval Úřad práce, Krajská pobočka v Olomouci celkem
17 270 uchazečů o zaměstnání. „Jejich
počet byl o 1 473 vyšší než na konci
předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je vyšší
o 4 452 osob. Z tohoto počtu bylo 16
407 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let. Bylo to
o 1 494 více než na konci předchozího
měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím
minulého roku byl jejich počet vyšší
o 4 548. V průběhu měsíce bylo nově
zaevidováno 2 790 osob. Ve srovnání
s minulým měsícem to bylo více o 422
osob a v porovnání se stejným obdobím
předchozího roku méně o 534 osob.
Z evidence během měsíce odešlo celkem
1 317 uchazečů, což bylo to o 509 osob
méně než v předchozím měsíci a o 317

osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve
sledovaném měsíci nastoupilo 862, to
je o 366 méně než v předchozím měsíci
a o 67 více než ve stejném měsíci minulého roku, 142 uchazečů o zaměstnání bylo
umístěno prostřednictvím Úřadu práce.
To je o 94 méně než v předchozím měsíci
a o 69 méně ve stejném období minulého
roku, dále 455 uchazečů bylo vyřazeno
bez umístění,“ podal tradičně
velice podrobný popis aktuální statistiky Jaroslav Mikšaník, hlavní analytik trhu práce
Úřadu práce, Krajské pobočky
v Olomouci.
Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých okresech Olomouckého kraje byl podobný – ve všech
okresech došlo k nárůstu nezaměstnanosti. „Na Olomoucku
se počet nezaměstnaných
zvýšil nejvíce, a to o 433 osob.
K největšímu procentuálnímu
nárůstu došlo na Jesenicku,
celkově o 17 procent. Co se
týká Prostějova, tady během
prosince došlo k navýšení počtu nezaměstnaných o 134,
tedy na aktuální počet 2 098
lidí bez práce. Počet volných
pracovních míst na Prostějovsku je celkem 1 525 a podíl ne-

zaměstnaných zde činí už 2,8 procenta,“
uvedl Jaroslav Mikšaník.
Ke konci prosince bylo evidováno v Olomouckém kraji i 8 459 žen bez zaměstnání.
„Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů
činil 49 procent. V evidenci bylo také 2
479 osob se zdravotním postižením, což
představovalo 14 procent z celkového počtu nezaměstnaných. Ke konci prosince
bylo evidováno 907 absolventů škol všech

stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet
poklesl ve srovnání s předchozím měsícem
o 44 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl vyšší o 285 osob.
Na celkové nezaměstnanosti to byl podíl
5,3 procenta. Podporu v nezaměstnanosti
pobíralo 6 019 uchazečů o zaměstnání, což
je 35 procent všech uchazečů vedených
v evidenci,“ dodal další statistické údaje
Jaroslav Mikšaník.
(red)

9ÙYRMSRGÉOXQH]DPÈVWQDQÙFK
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soutěže
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KŘÍŽOVKA výherce: Jana ŠPIČÁKOVÁ, Smržice
OSMISMĚRKA výherce: Jaroslav SKLENÁŘ, Prostějov
HÁDEJ, KDO... výherce: Marie LUSKOVÁ, Prostějov
HLÁŠKA výherce: Dagmar KOMÁRKOVÁ, Stražisko

6SU½YQÅRGSRYÈGLDY\ORVRYDQÉYÙKHUFL]ÄÉVOD

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
ulice Partyzánská/Havlíčkova Eva RATIBORSKÁ, Prostějov
Výhercezískává:BEDÝNKU JABLEK v hodnotě 400 Kč.

Také druhé 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 14. 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
Jaroslav Navrátil
Ludmila SVOBODOVÁ, Konice
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ na kurz pro dvě osoby v hodnotě 1 000 Kč.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
NOVÉHO ROKU
Jindřich STACH, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební hodinu.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
9, 6, 2, 2
Tomáš PŘECECHTĚL, Bedihošť
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na malířské služby.

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

SU
DO
KU

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Na nový rok v ponožkách od Marušky šťastný krok.
Karel SEKANINA, Prostějov
Výhercezískává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

20121161892

Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:
Vydavatel týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník – společnost Haná Press s.r.o. - zpracovává
osobní údaje o soutěžících v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště. V případě zaslání odpovědi
e-mailem, SMS zprávou či v případě jejího oznámení telefonicky zpracovává vydavatel nad rámec
uvedených údajů též údaj o emailové adrese či telefonním čísle. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely účasti v soutěži, losování a kontaktování výherců. Výherci soutěže jsou vždy
zveřejněni v následujícím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a to s uvedením těchto údajů:
jméno, příjmení, obec bydliště. Po vyhlášení soutěže jsou osobní údaje soutěžících zničeny.
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do POLITIKY
a graficky lehce poupravili starostu jednoho z blízkých
měst od Prostějova, který úspěšně kandidoval i v loňských podzimních volbách do krajského zastupitelstva...
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STOH, ŠITÁ, STRK, BACHAŘI, KRMIVO, PRSA, TROCHA, DEPEŠE, ADAT,
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Objednejte si předplatné na
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12 kale
do konce ledna,
a získejte stále ještě
extrémně výhodnou slevu
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

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

2011511959

a k tomu navíc



navštivte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz

KULTURA

SPOLEČNOST

Omale

KULTURA
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ili jsme

zjist

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
Foto: internet
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ƔƔ Vedení prostějovského magistrátu
schválilo termíny jednání zastupitelstva města pro letošní rok. Bude jich
opět šest a první se koná 23. února.
ƔƔ Uplynulo 120 let od narození sportovního a kulturního činitele města
Prostějova Běluše Krapky.

<Č568
PROSTĚJOV, MLADÁ BOLESLAV Stále více hráčů fotbalového 1.SK Prostějov dostává šanci na zkouškách prvoligových
klubů. Jen letos to byli Jan Koudelka a Roman Bala. Uplynulý
týden zase zkoušel své štěstí Solomon Omale. Rychlonohý záložník měl nakročeno ke zkoušce v Mladé Boleslavi.


c-HPLOÅ
DMÉVW½OH
zHOLGÅP
ÔÉN½
]½MHPp
½
FK½]NRY
-DQD3UR
ND
]H6UGÉÄ

Jsme jedna velká

ƔƔ Silničáři první sněhovou nadílku
této zimy zvládají v celém regionu zatím bez obtíží, nejvíce sněhu je aktuálně na Drahansku a Protivanovsku.
ƔƔ 20. ledna by se dožil 79 let rodák
ze Stražiska Jan Hrbatý, někdejší velice
úspěšný hokejista, držitel olympijské
medaile i sedmi československých mistrovských titulů.
ƔƔ Fotbalisté Čechovic na nynější
sportovní stopku reagují po svém a na
Facebooku ve velkém uveřejňují fotografie k činnosti klubu z dob nedávno
i dávno minulých.
ƔƔ Přes pětadvacet milionů korun pošle začátkem roku Olomoucký kraj do
kultury, po polovině z částky by mělo jít
na kulturní akce a na opravy kulturních
památek.

NOVÉ
NOVINY
ZA STAROU
CENU
VWUDQD

/CVGąUMÆEGPVTWO5TFÊéMQOWUGNQ\TWwKVé¾UVCMEÊ\EGNCXwCMUXQWéKPPQUVPGWVNWOKNQ8GNMÆCMEGXwCMOWUGNQ\TWwKV
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PROSTĚJOV Jako mnozí jiní museli své prostory uzavřít a uložit
se k nedobrovolnému zimnímu
spánku. Koronavirus výrazně zasáhl také mateřská centra, konické
Srdíčko nevyjímaje. Organizace se
nyní rozhodla, že nebude vyhlížet
konec zákazů shromažďování a pořádání společenských akcí, ale že
své aktivity přenese do světa internetu. „Ve dvou by to nyní šlo těžko.
A nevypadá to, že by se mělo brzy
uvolňovat. Chystáme se tedy besedy a přednášky pro rodiče konat
po internetu,“ prozradila vedoucí
Srdíčka Jana Procházková.

Michal SOBECKÝ
Ani v současnosti však dění v Srdíčku
nespadlo na nulu. Rodiče zůstávají
s centrem v kontaktu. „Hodně se ujala
pomoc po telefonu, mluvené slovo je
prostě kontaktnější než e-mail. Hodně
telefonátů je ohledně potřeby pomoct
třeba s psychickými, ale taky s finančními problémy. Po finanční stránce
současná doba všechny hodně omezuje, navíc nyní žijí často na hromadě,
zavření doma, a z toho vznikají problémy,“ říká Jana Procházková. Bez práce
tak rozhodně Srdíčko není. Nestěžují
si zde ale ani na její množství, ani na

Číslo 2 •Ročník 25
Pondělí 11. ledna 2021
Naleznete
uvnitř

TŘI KRÁLOVÉ
DAROVALI KREV

ƔƔ Tříkráloví koledníci z Charity
Prostějov darovali v nemocnici i přes
covidová opatření nejvzácnější tekutistrana 19
nu.

KUCHAŘI Z CENTRA
BYLI V KARANTÉNĚ
ƔƔ V Centru sociálních služeb se stále

Omale přišel do Prostějova před probíhající sezónou. Kromě toho, že byl prvním hráčem pocházejícím
z Afriky, který kdy v Prostějově hrál, měl se rovněž stát nemalou posilou. Což se zčásti potvrdilo, i když Omale
zatím nezapsal v Prostějově góly, dokázal, že umí. A jeho schopností si všimli i v nejvyšší české soutěži. „Nyní bude
záležet na vážnosti zájmu o něj. Chceme mu samozřejmě posun do 1. ligy umožnit, dohoda by ale měla mít smysl
i pro nás,“ uvedl předseda 1.SK Prostějov František Jura k hráči, který se koncem roku načas vrátil domů, do Nigérie.
Jeho přínos pro Prostějov pak hodnotil trenér Pavel Šustr. „Druhá česká liga je specifická v tom, že je hodně o běhání
a soubojích. Hráči ze zahraničí si na to těžce zvykají. Solomon se ale celkem slušně adaptoval, má i tak ale prostor
pro zlepšení,“ konstatoval kouč Prostějova. Ten pak krátce před uzávěrkou potvrdil, že Omale v Prostějově zůstává.
„Dle mých informací v Boleslavi nezůstane, měl by se tedy připojit k nám,“ vyjádřil se Pavel Šustr.

rodina!

20092411491

SPORT

MILUJEM
E
2!Þ!.*
'

obsah telefonátů. „Je to milé, že se lidé
ozývají a mají zájem. Cítíme, že jsme
taková jedna velká rodina,“ dodává vedoucí. Přesto ale Srdíčko počítá ztráty.
Nemohlo být otevřené, navíc vládní
zákazy zrušily několik chystaných
akcí. „Třeba Uspávání broučků konané více než deset let. Hodně nás to
mrzelo. Stejně tak jsme museli oželet
předvánoční dílničky,“ ohlíží se v čase
Jana Procházková. Jaké má Srdíčko výhledově plány a co chystá? „Budou to
besedy, přednášky, no a až by bylo povolených šest a více osob, tak bychom
znovu otevřeli,“ ujišťuje veřejnost Jana
Procházková.

nemohou vymanit ze sevření koronaviru. Kvůli nákaze kuchařů musela být
strana 20
přijata opatření.

VÉKÁČKO
VYBOUCHLO

ƔƔ Zápas, který měl poslat volejbalistky do play-off ženám krutě nevyšel
strana 29

ŠLÁGR VEČERNÍKU – VOLEJBAL, BASKETBAL
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PROSTĚJOV Sobota bude ve znamení
sportovních klání. Dvě z nich pak
navíc uzpůsobili představitelé
klubů tak, aby se nekryla. Spolu se tak utkají od 15 hodin
volejbalistky
Prostějova
a pražského Olympu, na ně
pak večer od 18 hodin naváží basketbalisté BK Olomoucko. V honbě za opuštěním posledního místa tabulky
je čeká Ústí nad Labem.
Oba týmy z Prostějova mají za sebou povedenou minulost, oba však
v aktuální sezóně tápou. O něco lépe se daří volejbalistkám, které se drží
ve slabší půlce tabulky. Ještě nedávno však pravidelně prohrávaly a vypadalo to, že se nakonec ženy dostanou až do suterénu tabulky. Naopak
Olymp se drží na pěkném čtvrtém místě. Na tohoto soupeře pak prostějovské volejbalistky nemají dobré vzpomínky, naposledy totiž koncem
února v domácím zápase s Pražankami padly 3:1 na sety, přitom Prostějov první set vcelku jednoznačně ovládl.
Oproti volejbalistkám jsou na tom ale basketbalisté hůře. Omlazení
týmu a odchod borců z Ameriky znamenal propad hry a z umístění těsně pod špičkou soutěže je tak pád až na dno. Prostějov převelice dlouho
čekal na svou druhou výhru, která přišla až těsně před koncem roku
s Pardubicemi. Přesto je ale pohled na tabulku truchlivý. Proti Ústí nad
Labem přitom nepůjde o jednoduchý zápas. Šesté Ústí sice poslední
dvě utkání prohrálo, celkově ale nepůsobí špatně, pravidelně sice střídá
výhry s prohrami, v případě porážek jde ale o malé rozdíly. A nedávno
navíc tým ze severu Čech ukázal, že může vzdorovat i Nymburku.
Podtrženo, sečteno, oba celky z Prostějova čekají atraktivní, zároveň
ale nesmírně náročné duely.
(sob)

VOLEJBAL, BASKETBAL
ČTĚTE NA STRANÁCH 29 A 30
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„Až na duben jsme přesunuli i Memoriál Luďka Mařáka,“
oznámila Milada Sokolová

PROSTĚJOV Do kina ani divadla nesmíme, výstavy se
odkládají. V Prostějově je kvůli nákaze covid-19 a drsným vládním opatřením kultura zcela ochromena.
Večerníku se svěřila náměstkyně primátora Prostějova
Milada Sokolová i s tím, že na poslední chvíli byla odložena také výstava Spolku prostějovských fotografů
v rámci jubilejního desátého ročníku Memoriálu Luďka
Mařáka. Kulturní klub Duha sice plánuje další akce jako
za normální situace, ale ví vůbec někdo, jak dlouho bude koronavirová mizérie trvat dlouho?
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Od ledna minimálně do března tohoto roku bude kultura v Prostějově
v hodně velkém útlumu a pořádání
jakýchkoliv akcí bude zřejmě zcela
vyloučené. „Dá se to bohužel předpokládat. Přesto ale neustále pracujeme na programu kulturních akcí,
abychom nebyli zaskočeni,“ říká
Milada Sokolová, náměstkyně primátora, která je zodpovědná za kulturu v Prostějově. Večerník zajímalo,
zda si mohou vůbec v těchto dnech
a týdnech Prostějované někam zajít
za kulturou a jestli město připra-

vuje alespoň nějaké akce, které by
splňovaly náročná protiepidemická
opatření. „V Kulturním klubu Duha
měla být zahájena 14. ledna tradiční výstava Spolku prostějovských
fotografů, v pořadí již desátý Memoriál Luďka Mařáka. Ale po dohodě s vystavovateli ji vedení klubu
přesunulo na duben. Toto mě osobně velmi mrzí, neboť se vzpomíná
i na kolegyni z Okrašlovacího spolku města Prostějova, paní Jarmilu
Pospíšilovou, která byla u zrodu
prvního ročníku. Program v Duze
plánujeme na každý měsíc stejně
jako v minulosti, jen na základě momentálního stavu ‚PSA‘ rozhodujeme operativně, v podstatě ze dne
na den, co ‚pustit‘ a co přesunout.
Bohužel vzhledem k tomu, že současný 5. stupeň systému PES zaka-

0¾O÷UVM[P÷RTKO¾VQTC2TQUV÷LQXC/KNCFC5QMQNQX¾8GéGTPÊMWQ\P¾OKNCåGKXÚUVCXC5RQNMWRTQUV÷LQXUMÚEJHQVQITCHčOWUGNCDÚVQFNQåGPC

zuje všechny kulturní akce a určuje,
že se mohou setkávat pouze dva lidé
vevnitř i venku, moc prostoru cokoliv uskutečnit nám nezbývá,“ konstatuje smutně Milada Sokolová. Podle
ní se kvůli uzavření ocitnou kulturní
zařízení i spolky v obrovské finanční ztrátě. Například kino Metro.
„Kino Metro v podstatě normálně
promítalo jen do začátku března
loňského roku. Vlivem jak vládních
opatření, tak všeobecně panující
nejistoty se diváci hromadně do kin
nevrátili ani o letních prázdninách.
Ztráty jsou tím pádem pochopitelně značné, v roce 2019 mělo kino
tržbu přes osm milionů korun,
v roce 2020 pouze necelé tři miliony. Jako příspěvková organizace na-

víc nedosáhne na téměř žádné vládní kompenzační programy, a to ani
Covid – kultura I a II. Nějaké peníze se podařilo kinu Metro 70 získat
od Státního fondu kinematografie,
jinak je ale zcela odkázané na město Prostějov. Výhled na následující
měsíce není optimistický, je možné,
že kina otevřou až během pozdního
jara. S tím souvisí také jedna důležitá věc, statisticky jsou pro kina
v Česku zásadní právě měsíce konce a začátku kalendářního roku, kdy
chodí vždy nejvíce diváků. A právě
o tyto měsíce kina přichází,“ uvedla
náměstkyně prostějovského primátora.
Jak již bylo zmíněno, Kulturní klub
Duha připravuje i v této koronavi-

rové době akce, které by se za příznivějších okolností měly uskutečnit
v tomto roce. „Duha plánuje akce
stejně jako za běžného provozu, je
potřeba být připraveni na možné
rozvolnění opatření. Proto je nachystán program kina, výstavní
plán, jsou kompletně administrativně zajištěny základní taneční
kurzy pro střední školy, které se
nemohly loni uskutečnit, máme
nachystán i program pro ‚Jarní
duhové prázdniny‘. Pracuje se i na
všech stěžejních akcích, jako jsou
masopust, Hanácké slavnosti, Prostějovské léto, Wolkrův Prostějov
a krajské přehlídky nebo alespoň
jejich alternativy. Znamená to samozřejmě neustálé změny a přesuny

ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

termínů a narůstající administrativu,
což je velmi náročné, ale mohu říci
i za celou Duhu, že se nevzdáváme
a bojujeme o prostějovskou kulturu často i ‚do posledního dechu‘,
o čemž se mohli přesvědčit například návštěvníci posledních Hanáckých slavností či koncertů v rámci
Prostějovského kulturního léta.
Současně vedení Duhy řeší dotace
na kulturní akce z Ministerstva kultury a Olomouckého kraje, ať už se
jedná o posunutí čerpání dotace na
Prostějovskou kulturní zimu, či nové
žádosti v dotačních programech
na rok 2021 a vyúčtování těch loňských,“ uzavřela prozatím toto téma
Milada Sokolová, náměstkyně primátora Prostějova.

Objektivem sleduje NU¿VXQHQ¿SDGQÇKR [(DIJQTE?@UK<I?@HD@E<FJIJQîQTGÁCIPOÑHJOÑG h

„Snažím se zachytit to
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PROSTĚJOV Nemůžou hrát, ale ani pořádat jiné kulturní akce, a dokonce ani
mít otevřenou kavárnu. Přesto i v současné době dokáže kino Metro 70 fungovat, i když ve velmi omezeném režimu. Už během jarní části pandemie nabídlo
zapojení do projektu Moje kino live. V něm lidé měli možnost zhlédnout filmy
on-line. Kromě toho však jeho pracovníci zapracovali na svém zázemí a kino
tak nyní oplývá novým plátnem a laserovým projektorem. „Tímto jsme z rozlišení 2K upgradovali na 4K, takže se diváci mohou těšit na oslnivý obraz ostrý
jako břitva. Také nový 3D systém poskytne výrazně jasnější obraz. Dále nás
čeká rekonstrukce sociálních zařízení. Začátkem února proběhnou ještě další
dílčí úpravy foyer,“ uvedla Barbora Kucsa Prágerová.
hem větší než klady, a to nejen u filmových
Michal SOBECKÝ představení a zrušených premiér. „ZruŘeditelka kina tak poukázala mimoděk šených akcí je bohužel nepočítaně. Přišli
na to, že za vším špatným se dá najít něco jsme o drtivou většinu ‚kinařské‘ sezóny,
dobrého. V případě kina to byl klid a čas na výhled na další nejbližší měsíce zatím
rekonstrukci, které by se v jindy nabitém není nejpříznivější. Živé vystoupení Teprogramu nacházely jen stěží. „Dá se říct, rapie sdílením jsme přesunuli on-line,
že kino Metro 70 vyjde z pandemie jako ale jinak se spíše rušilo a přesouvalo na
nově vylíhnutý motýl. Taky se těšíme, že neurčito. Distributoři se ale už pomalu
si diváci konečně užijí kinokavárnu, kte- začínají připravovat na pokoronový svět
rou jsme kvůli opatřením téměř nestihli a už teď zahajují kampaně k novým fil(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ
mít otevřenou,“ poznamenala ředitelka. mům, například k snímku Gump – pes,
mnou kolikrát trpělivost. Snažím se tře- Přesto jsou ale pochopitelně ztráty mno- který naučil lidi žít,“ prozradila Barbora
ba tomu věnovat nějaký ten čas a schovám se do křoví. A když se za mnou
najednou něco šustne, tak je to třeba lišák. Dva metry, koukáme si z očí do očí.
Jednak je to strašný úlek, srdce až v krku.
Než jsem ale zvedl foťák, byl pryč. Dvakrát se mi stalo, že mě málem v lese porazila zvěř, jednou daněk, jednou srnec.“
yy Je pak něco, co byste nefotil?
„Neumím si představit, že bych fotil erotické snímky nebo akty. K tomu nemám
žádné sklony. A také žádné drastické záběry. Obdivuji tedy fotografy a novináře,
kteří působí zejména v oblastech válečných konfliktů, kteří riskují své životy
a kteří zachycují dramatické okamžiky.
Těmto lidem jde často o život. Já se ale
snažím vybírat ze světa takové ty jahůdky,
to, co je na světě nejpěknější. Nezastírám,
že život je těžký, jako lékař se setkávám
často s utrpením. Na oddělení jsme si
udělali bilanci, že za rok zde zemřelo 129
pacientů. Znám tedy život i ze druhé strany. Možná ale o to více mám zájem vybírat si to, co je na světě pěkné, zajímavé
a co trochu hřeje u srdíčka.“

hezké ze světa,“ říká
fotograf Kala

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
yy Své fotografie vystavujete v Konici poprvé?
„Ano, poprvé a je to moje vůbec první
výstava. Protože já jsem začal fotit až
zhruba před dvěma lety. A netušil jsem,
že mě to až tak bude bavit. Dostal jsem
k šedesátým narozeninám docela slušný
fotoaparát, nic mimořádného, běžný typ.
Začalo mě to bavit, docela mě to chytilo.
Potom jsem si ještě výbavu obohatil.“
yy Do značné míry zachycujete
církevní památky. Ale vidím, že
nejen je...

„Témata jsou rozličná. Já nejsem zaměřený na to, že bych fotil jen portréty,
přírodu nebo třeba sakrální umění. Snažím se naopak fotografovat všechno, co
mi padne do oka. Snažím se mít oči k vidění a díky tomu fotit to, u čeho byste si
jen tak letmo nevšiml, že jde něco mimořádného, nebo se naopak snažím
zachytit úplně běžný objekt. Chci
si ale na to udělat čas a počkám si,
až se třeba slunce dostane do určité pozice. Tím pádem vznikne
určitý obraz, který vy byste vůbec nezachytil, protože přetrvává velice krátkou dobu. Třeba
tady na této fotografii.“
(přejde ke snímku)
„Toto je fotografie z Velehradu, tady
mám manželku. Seděl jsem tam v podstatě dvě hodiny. Díval jsem se z lavice
do úplně temné kaple, ve které bylo vše
pouze ve formě stínů. Čili různé odstíny šedi až tma. A v určitém okamžiku,
když zapadalo slunce, tam pronikly
paprsky a nabarvily to slunce krásné
do dlaždic. Ona procházela, na chvíli se
rozsvítila a pak zase zmizela. Říkal jsem
si, že je to úžasné a poslal tedy manželku
na dlaždici. Ta se tam rozsvítila a stačilo,
aby se posunula jen o pár centimetrů
do strany a zmizela by, stala by se jen
šedivou figurou. Tady ale dokonce na
mramoru vidíte její obraz.“
yy Říkáte, že nemáte nějaký oblíbený
motiv na focení. Přesto je ale něco, co
fotíte nejraději?
„Nejraději se pohybuji v přírodě
a snažím se zachytit určité okamžiky. Jen mám určité problémy
s těmi objekty, které se snažím vyfotografovat, což je zvěř. Nemá se

ĄGFKVGNMC $CTDQTC -WEUC 2T¾IGTQX¾
X÷ąÊ åG FKX¾EK MKPQ RQ UXÆO P¾XTCVW
PGRQ\PCLÊ
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Kucsa Prágerová. A jaké je její přání vůči
kulturnímu světu? „Přeji kultuře a kinům
po celé zemi, aby se nám podařilo co nejdříve se přiblížit normálnímu stavu. Abychom se opět mohli setkávat, bavit se,
sledovat společně filmy na velkém plátně a moci si o nich po skončení povídat
v krásném prostředí renovovaného kina.
Už se nemůžeme dočkat!“ vzkazuje.

20042410643

KONICE Čas plyne rychle. A je potřeba mu něco málo vzít, a to krásné
zachovat. Právě tak bere fotografování autor, kterého představuje výstava na konickém zámku. Miroslav
Kala (na snímku) zde ukazuje výřez
ze svého díla, kdy fotografie pořizuje
převážně na Moravě. Mnoho z nich
zachycuje církevní památky, jak ale
sám autor upozorňuje, primárně se
na ně nesoustředí. Daleko více ho
zajímá to, jak pracovat s pomíjivými
okamžiky, kdy některý objekt zajímavě osvítí třeba sluneční paprsky.
Právě slunce je fotografovi dobrým
sluhou, ale i zlým pánem. „Pokud
máte vytvořit nějaký pěkný snímek,
tak musíte očekávat určité služby ze
strany světla, ze strany slunce a ze
strany stínů,“ připomíná.

společnost
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NEZAMYSLICE Hodná, chytrá, hezká, laskavá, pozorná,
plná nápadů a hlavně spravedlivá! Přesně takto charakterizují svoji paní učitelku
čtvrťáci z Masarykovy základní školy v Nezamyslicích.
Pavlína Sedláková byla jako
jediná ze všech pedagogů na
Prostějovsku nominována do
28. ročníku ankety Zlatý Ámos.
A podle jejích žáků je celkovou
vítězkou už nyní.

zjistili jsme

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin ZAORAL
Takové ocenění své práce by si jistě představoval každý! Pavlína Sedláková se
dostala mezi třiaosmdesát kantorů, kteří
byli nominováni do ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR. „Během letních
prázdnin, kdy má odpočívat a čerpat
nové síly na další školní rok, pro nás vytváří novou celoroční školní hru, díky níž
si vždy procvičíme vše, co jsme se naučili.
Například ve druhém ročníku se naše

2CXNÊPC5GFN¾MQX¾UKUTFEGUXÚEJå¾Mč\EGNC\ÊUMCNC

Foto: Facebook

Tereza Greplová jde na mateøskou
Mluvčí strážníků čekají krásné povinnosti
PROSTĚJOV Dlouholetá členka Skupiny prevence Městské policie
Prostějov oznámila Večerníku, že odchází na mateřskou dovolenou.
Terezu Greplovou tedy nyní čekají velice krásné povinnosti. Šéf strážníků Jan Nagy pro Večerník uvedl, že naprosto spolehlivé pracovnici
bude městská policie její místo držet i nadále jen pro ni.

Michal KADLEC
„Na nějakou dobu se loučím. Odcházím na mateřskou dovolenou a po tu
dobu mě bude zastupovat kolega
Zapletal,“ napsala Večerníku bez dalšího komentáře Tereza Greplová, která dlouhá léta posílala médiím zprávy
z činnosti prostějovských strážníků
a výrazně se zapojovala do preventivních akcí po celém městě. „Je skutečností, že ve středu 6. ledna nastoupila
komisař Tereza Greplová, dlouholetá
vedoucí Skupiny prevence kriminality Městské policie Prostějov, na
mateřskou dovolenou. Samozřejmě
že jsme se všichni s Terezou rozloučili, ale jen na určitou dobu. Uzavřeli
jsme ústní dohodu, že se po mateřské

třída proměnila v zoo a my jsme sbírali
mince a nakupovali za ně zvířátka. Úkolem hry bylo zaplnit celou třídu zvířátky,“
napsaly ve své nominaci děti, které se snaží řídit společným heslem „jsme na jedné
lodi, táhneme za jeden provaz“.
Paní učitelka ve své aktivitě nepolevila ani v době nouzového stavu. „Ve
spolupráci s paní asistentkou pro nás
připravila pracovní listy do všech předmětů a rozvezla nám je všem domů.
Vždy jsme v obálce dostali krásný
dopis a dárek navíc. Při on-line výuce
prožíváme skvělé vyučování, jako bychom byli ve škole. Navíc dostáváme
zajímavé interaktivní cvičení i výuková
videa,“ dodali letošní čtvrťáci, kterým je
moc líto, že se se svojí paní učitelkou
budou muset na konci školního roku
rozloučit. „Vůbec se na to netěšíme. Je
to nejlepší učitelka na světě!“ uzavřeli ve
svém vskutku dojemném vyznání.
Pavlínu Sedlákovou tato aktivita jejích
žáků přirozeně velmi těší. „Největší odměnou pro mě bylo, když mně samy děti
během on-line vyučování říkaly, že pro
ně jsem toho Zlatého Ámose už dávno
vyhrála,“ reagovala na zveřejnění své
nominace kantorka, která na škole v Nezamyslicích působí celkem deset let.

DWXFHWSiUĒERW

PROSTĚJOV Každá pomoc se
hodí. Minulý čtvrtek dorazil do
Azylového centra za Určickou ulicí
primátor Prostějova František Jura.
Bezdomovcům přivezl k využití teplé bundy a rovněž dvanáct párů bot.
„Přivezli jsme teplé bundy a kotníkové
boty. Věříme, že alespoň trochu zmírníme dopady zimního období těm,
kteří jsou bez domova a naši pomoc
nutně potřebují,“ uvedl při předání
primátor Prostějova František Jura.
Jak doplnil, pomoc bezdomovcům sestává konkrétně ze 32 bund a 12 párů
kotníkových bot. „Materiál byl dlouhodobě uskladněn více než 10 let a jen
několikrát byl využit členy krizového
štábu města Prostějova,“ prozradil první muž Prostějova. „Ve snaze předejít
jeho samovolnému zničení jsme přišli
s nápadem na darování těchto bund
a bot potřebným, tedy osobám bez
domova, prostřednictvím Azylového
centra,“ doplnil ještě informaci k původu věcí vedoucí oddělení krizového
řízení Adolf Labák.
(red)
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PROSTĚJOV Tradice, kterou ani
koronavirus nemohl zastavit, to
je darování krve skupinkou tří
králů z Charity Prostějov. I letos
se vydali do prostějovské nemocnice na transfuzní oddělení. Už od
začátku ale bylo poznat, že letošek
je zkrátka jiný. První známkou
byly samozřejmě všudypřítomné
roušky a měření teploty u vchodu.

dovolené může vrátit na své původní
ský dorazil se zásobou krve. „Kdysi jsem
pracovní místo. Rádi dodržíme zápoprvé daroval s tím, že jsem aspoň na
konnou povinnost. Osobně jí přeji,
chvíli chtěl z vojny do civilu,“ usmívá
aby byla hlavně zdravá a aby si užila
se při vzpomínce Vít Forbelský. Ve
mateřské povinnosti i v této nouzové
čtvrtek brzy ráno už ale šel na oddělení
době co nejlépe a radostně,“ sdělil Vejako zkušený dárce. Nejprve odebráčerníku k odchodu spolehlivé podříní vzorku v laboratoři, kontrola a pak
zené Jan Nagy, velitel Městské policie
Michal
SOBECKÝ
hurá na sál. „Vidím za tím ty, kterým
Prostějov.
Tereza Greplová pracuje u městské Darovat navíc tentokrát nemohl on může má krev pomoci,“ uvedl Forbelpolicie již od roku 2008, velice brzy a také dva ze tří králů. Pouze Vít Forbel- ský. Koronavirus ale mnohé změnil.
nastoupila na skupinu prevence a po
dobu posledních tří let vykonávala funkci vedoucí této skupiny. Její
práce byla a je vidět. „Organizuje B Y L I J S M E
mnoho preventivních programů, U T O H O
akcí, přednášek. Zejména na školách je Tereza velmi známa pro svůj
profesionální a řekl bych přímo
pedagogický přístup k seminářům
6GTG\C )TGRNQX¾ QFEJ¾\Ê PC OCVGąUMQW a přednáškám. Určitě velmi dobře
FQXQNGPQWLGLÊMQNGIQXÆUVT¾åPÊEKX÷ąÊåG prezentovala činnost městské poliUGRQLGLÊOWRN[PWVÊXT¾VÊ
cie svým přístupem, erudicí, přehle- 6ąÊMT¾NQX¾UDÊTMCUGVGPVQMT¾VPCVTCPUHW\PÊOQFF÷NGPÊPGOQEPKEGPGMQPCNCMT¾NQXÆXwCM
RąGUVQRąKwNK
Foto: Michal Sobecký

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
dem a nápaditostí,“ dodal Jan Nagy.
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„Projevil se v tom, že někteří dárci na
podzim volali, že byli u nás na odběru, teď ale mají horečky, jsou pozitivní,
takže jsme museli některé odebrané
vzorky likvidovat, ale to bylo v řádu
jednotek,“ konstatovala lékařka z hematologické ambulance Markéta Zemanová.
Koleda byla tentokrát po všech stránkách jiná. Zpěv se konal, ovšem tlumeně, byl totiž v rouškách. Odměnou
nebyl potlesk a dary do kasičky, ale snad
až unavené pohledy přítomných. Tři
králové tentokrát od nich nevybírali, pár
lékařů se přesto rozhodlo přispět, často
bankovkami. „Jsem rád, že nám bylo
umožněno přijít v kostýmech. Ujistili
jsme, že žádnou akci, kterou bychom
nařízení porušovali, neděláme. Je ostatně jedno, jestli přijdete v zimní bundě,
nebo v kostýmu krále,“ hodnotí návštěvu transfuzního oddělení ředitel prostějovské Charity František Hynek.

0DQçHOpYORQLVSROHĀQĘXåOL
PAVEL DOSTALÍK
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SMRŽICE Když se řekne, že někdo s někým chodí, obvykle to
znamená, že se ti dva mají rádi
a pokud to jde, tráví spolu co
možná nejvíce času. Paradoxně
po svatbě spolu lidé obvykle chodit přestávají. Většina manželů
společně jí, zvelebuje bydlení
a vychovává děti. Ale že by spolu chodili? U Jany (53) a Zdeňka
(70) Balcaříkových to však platí
i nadále. Tihle dva spolu bez pře- kých. Viděli jsme stovky zajímastání chodí, i když jsou už šest let vých míst, přivezli si domů milion
zážitků a udržovali se tím v permanželé!
kondici. Zdravý pohyb na
Martin ZAORAL fektní
čerstvém vzduchu je pro nás totiž
Předseda smržického Klubu čes- tou nejlepší vakcínou,“ prozradil
kých turistů Zdeněk Balcařík a jeho Zdeněk Balcařík.
manželka Jana pohyb na čerstvém Manželé přitom nechodí pouze do
vzduchu skutečně milují. Potkali se přírody. „Manželka dříve do práce
právě díky turistice a na svých bicyk- jezdila na kole, ale nyní chodí pěšky.
lech projezdili už ledacos. „Jednou Tak jí jdu občas naproti a společně
v létě jsme o půlnoci vyjeli ze Smr- jdeme z Prostějova zpět do Smržic.
žic a sluníčko už vítali na vrcholku Někdy to vezmeme i oklikou,“ doplPradědu,“ zavzpomínal na jeden nil Balcařík. Pár ve své aktivitě neuz celé řady výletů Zdeněk Balcařík stává. Hned na Nový rok oba vyrazili
ze Smržic.
na Kosíř. „Poprvé v životě jsme viděV uplynulém roce však před kolem li přijet na vrchol policejní kontrolu.
dali přednost pěším túrám. „Kaž- Tradice se však musí dodržovat, aby
dou naši procházku přírodou si si člověk udržel nezbytnou dávku
poctivě zapisuju. Díky tomu víme, optimismu. Snad ho budou mít lidé
že jsme letos ušli 2 356 kilometrů. dostatek i v novém roce,“ popřál na
Všechno to bylo po vlastech čes- závěr Zdeněk Balcařík.

„Zdravý pohyb na čerstvém vzduchu
je pro nás tou nejlepší vakcínou,“ říká Zdeněk Balcařík
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PROSTĚJOV Po bezmála pětatřicetileté službě odchází do důchodu další prostějovský hasič.
S Pavlem Dostalíkem se minulý
týden rozloučili v sídle profesionálního Hasičského záchranného
sboru v Prostějově vedoucí představitelé záchranářů Olomouckého kraje i jeho kolegové.
Pavel Dostalík nastoupil ke sboru
1. června 1986. „Díky své aktivitě,
schopnostem a odhodlání se postupem času vypracoval přes pozici hasič,
hasič chemik až na velitele družstva.
Pavel bezpochyby patří mezi ty hasiče,
o kterých s hrdostí můžeme říct, že byli
po celou dobu hasičem tělem i duší.

Své služební povinnosti a úkoly vyplývající z jeho funkce plnil vždy velmi
svědomitě a zodpovědně. Při své práci,
a to nejen velitele, uplatnil dlouholeté
praktické zkušenosti, které byly přínosné více jak tři desítky let. Předával je
i ostatním příslušníkům a kolegům ze
směn na Požární stanici v Prostějově,“
uvedl Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí
HZS Olomouckého kraje.
Pavel Dostalík byl v minulosti také
platným členem lektorského týmu
Flashover kontejneru. U příležitosti
Dne vzniku samostatného československého státu v roce 2017 mu
udělil Hasičský záchranný sbor ČR
medaili Za věrnost I. stupně. (mik)
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Nejhorší situace je stále na Prostějovsku,

PROSTĚJOV Pandemická situace v Olomouckém kraji není
dobrá. A neustále se zhoršuje. Jak Večerník zjistil, během uplynulého týdne přibylo v kraji 4 888 nových případů pozitivně
testovaných osob na covid-19! Je to o více než dvakrát tolik co
týden předtím. K poledni v neděli 10. ledna evidovala Krajská
hygienická stanice v Olomouci již 49 634 nakažených občanů
Olomouckého kraje od začátku pandemie. Nejhustší výskyt
koronaviru je bohužel na Prostějovsku a náš region v počtu nakažených už dohání dokonce daleko větší region Olomoucký...

Michal KADLEC
Olomoucký kraj se stejně jako celá
republika nalézá v pátém nejrizikovějším stupni protiepidemického
systému PES a vláda od pondělí prodloužila na další dva týdny ta nejpřísnější opatření včetně zákazu nočního
vycházení. Ke zlepšení situace je ale
vzhledem k dalším pesimistickým

údajům hodně daleko. „K nedělnímu
poledni evidujeme v Olomouckém
kraji už 49 634 pozitivně testovaných osob na covid-19 od začátku
pandemie. Mezi týdny se tak růst
nových případů více než zdvojnásobil. Aktuálně je v Olomouckém kraji
nemocných koronavirem 8 406 osob.
Nejvíce v olomouckém regionu, kde
je aktuálně 2 242 nemocných, druhé

PROSTĚJOV Krušné chvíle nyní
prožívají v prostějovské nemocnici. Minulé pondělí zde bylo
hospitalizováno 98 pacientů nakažených koronavirem, v pátek se
tento počet už nepatrně snížil. Nákaza se podle mluvčí společnosti
Agel Radky Miloševské nevyhýbá
ani lékařskému personálu. Do
prostějovské nemocnice v pondělí už konečně dorazily také první
očkovací vakcíny, je jich však zoufale málo!
Po pondělní zprávě o rapidně se
zvyšujícím počtu hospitalizovaných pacientů s covid-19, kdy
množství obsazených lůžek atakovalo stovku, přišla v pátek přece jen
už pozitivnější informace. „V prostějovské nemocnici je aktuálně
hospitalizováno 86 pacientů s covid-19, stav devíti z nich je vážný,
sedm pacientů potřebuje podporu
umělé plicní ventilace. Nemocnice
má ještě lůžkové rezervy, pokud by
došlo k dalšímu nárůstu nemocných, jejichž stav vyžaduje hospitalizaci v nemocnici,“ sdělila Ve-

černíku v pátek odpoledne Radka
Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel provozující Nemocnici
Prostějov.
Nákaza se bohužel stále nevyhýbá ani zaměstnancům nemocnice.
„Nicméně dobrou zprávou je, že
počet nakaženého personálu již není
zdaleka tak vysoký jako při podzimní vlně koronaviru. A věříme, že se
zahájením vakcinace se bude situace zlepšovat,“ dívá se s optimismem
do budoucnosti Radka Miloševská.
Jenže co se týká právě očkování novou vakcí běhlo jen minimum. Špitál oproti slibům obdržel totiž jen
sedmdesát dávek! „V pondělí 4. ledna si zástupci nemocnice vyzvedli
očkovací látku na centrále ve Fakultní nemocnici Olomouc. Z první
dodávky pro Olomoucký kraj bylo
prostějovské nemocnici přiděleno
70 dávek. Vakcinace zdravotníků
byla zahájena ihned v pondělí odpoledne a probíhala průběžně až do
pátku. Další dodávku si nemocnice
vyzvedne opět v pondělí 11. ledna.
Tentokrát půjde o 240 dávek a vak-

je Prostějovsko s 1 531 nemocnými
a třetí je Přerovsko s 915 aktuálně
pozitivně testovanými. Od začátku pandemie covid-19 již v Olomouckém kraji zemřelo 848 osob,
počet vyléčených se však rozrostl na
40 362 obyvatel kraje. Co se týká
přepočtu nakažených na 100 tisíc
obyvatel, nejhůře je na tom Prostějovsko se 723 nemocnými,“ informovala
krajská hygienička Růžena Haliřová.
Znepokojující je podle ní také podíl
seniorní skupiny. „Z celkového počtu nakažených osob starších 65 let
vzrostl o tři procenta na aktuálních
20 procent, což v číselném vyjádření
odpovídá průměru 111 případů denně v celém Olomouckém kraji. Vyšší
hodnoty v seniorní skupině následně
zvyšují počty hospitalizací, což může

přibývá nemocných seniorů
mít dopad zejména na kapacitu lůžkové péče,“ dodala krajská hygienička.
V Olomouckém kraji konečně začalo
očkování proti covidu-19 novou vakcínou, ale její dodávky do nemocnic
zatím nejsou v tak velkém množství,
jak bylo původně slibováno a jak by
bylo potřeba. „Do Olomouckého
kraje by mělo ještě během tohoto
měsíce dorazit necelých 14 000 dávek vakcíny proti covid-19. V únoru
se toto množství bude navyšovat.
V současnosti tedy očkujeme prioritně zdravotníky a seniory. Další skupiny budeme zařazovat podle plánu
a reálných dodávek očkovací vakcíny,“ sdělil hejtman Josef Suchánek.

denní nárůst nakažených covidem-19 v olomouckém kraji
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Zdroj: KHS Olomouc
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cinace zdravotníků poběží opět ve
stejném režimu. Očkování je dobrovolné, v této fázi se týká pouze
zdravotníků. Zájem o něj je vysoký.
V první fázi jsou očkováni zdravotníci z první linie, kteří jsou nákazou
nejvíce ohroženi,“ informovala Večerník Radka Miloševská.
V prostějovské nemocnici i nadále funguje naplno odběrové místo.

„Lidé mohou využívat jeho služeb.
Vzorky jsou zde odebírány jak indikovaným pacientům k PCR vyšetření, tak samoplátcům, kteří mají
o toto vyšetření zájem. A pokračuje
také antigenní testování široké veřejnosti. Ke všem typům vyšetření
je však nutné se předem objednat,“
uzavřela toto téma Radka Miloševská.
(mik)

PROSTĚJOV V pátek po půlnoci
zastavila policejní hlídka řidiče
osobního vozidla v Sladkovského
ulici v Prostějově. Jednak mladík
neměl v době nouzového stavu
a přetrvávajícího zákazu nočního
vycházení venku co dělat a jednak
mu policisté prokázali ovlivnění
návykovou látkou. Není jen jasné,
zda byl řidič opilý, nebo pod vlivem drog.
„V pátek 8. ledna hodinu a půl po půlnoci kontrolovali policisté obvodního
oddělení Prostějov 2 ve Sladkovského
ulici v Prostějově osobní automobil
Ford a jeho dvaadvacetiletého řidiče.
Dechovou zkouškou u muže policisté
alkohol vyloučili, ale orientační test na
přítomnost jiných návykových látek
byl pozitivní na látky amphetamin/
metamphetamin,“ uvedl František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR,
územního odboru Prostějov. Kuriozitou však zůstává, že mladík tvrdil pravý
opak svého ovlivnění. „Řidič užití drog
v dohledné době popřel, ale naopak
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přiznal vypití osmi litrů jedenáctistupňového piva a půllitru vodky během
předchozího odpoledne. Pro zjištění,
jak to vlastně bylo s užitím zakázaných
látek doopravdy, byl policisty vyzván
k absolvování odborného lékařského
vyšetření v prostějovské nemocnici,
kterému se dobrovolně podrobil. Další jízdu muži policisté zakázali,“ sdělil
mluvčí prostějovských strážců zákona.
Do výsledku lékařského vyšetření
je muž podezřelý z přestupku podle
zákona o silničním provozu. Za ten
mu v případě, že se prokáže, hrozí
pokuta od 2 500 do 25 000 korun
a zákaz řízení na dobu od šesti měsíců do jednoho roku. Zároveň se
bude u správního orgánu zodpovídat za porušení vládního nařízení
ohledně zákazu nočního vycházení.
(mik)
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PROSTĚJOV Situace je to skutečně na pováženou a také
podle majitelů pohřebních služeb nemá zatím řešení. Také
vlivem nákazy covid-19 umírá v Prostějově daleko více lidí
než v předchozích obdobích. Problém je, že olomoucké krematorium, které využívají i prostějovské pohřební služby,
nestíhá těla spalovat.
Zemřelé tak v Olomouckém kraji začínají skladovat v mrazicích
kontejnerech! „Mohu potvrdit, že počet zemřelých se v posledních
týdnech rapidně zvýšil, zhruba ve čtyřiceti procentech případů
jde o úmrtí v přímé souvislosti s nákazou covid-19. Po obřadech
převážíme těla do olomouckého krematoria, které je však nestíhá
spalovat. Zatím to řeší tak, že zesnulé převáží do svých vedlejších
provozoven, zejména do Šumperka. Ale ani to už nestačí. Co jsem
slyšel, tak krematorium v Olomouci již připravuje mrazicí kontejnery, ve kterých se budou těla zemřelých skladovat. Je to příšerné.
Tento problém se nyní vyskytuje v celé republice a měla by ho řešit
i vláda. Ale jak, popravdě řečeno, to netuším ani já. Podle mého jde
o neřešitelnou situaci,“ míní Pavel Makový, majitel prostějovské
pohřební služby.
Těla mrtvých se tak hromadí v celém Olomouckém kraji. „Olomoucké krematorium funguje na plný výkon, ale nemůže být
v provozu čtyřiadvacet hodin denně. Toto zařízení je schopno
vykonat až šestnáct kremací denně, což je však v tuto chvíli zoufale málo. Vůbec netuším, jak se tato beznadějná situace bude vyvíjet dál,“ obává se dalších problémů Pavel Makový. Majitelka další
soukromé pohřebky v Prostějově je ale v tomto případě optimističtější. „Jde skutečně o kritickou situaci, ale jsem přesvědčena, že
celý problém se postupem času rozvolní,“ říká Jarmila Václavková.
(mik)

PROSTĚJOV Složitá doba koronavirová dopadla velice těžce v závěru loňského roku také na Centrum
sociálních služeb v Prostějově. Jak
Večerník ve druhé polovině prosince informoval, v centru byli nuceni
kvůli nákaze covid-19 uzavřít denní
stacionář a v úplné izolaci se ocitl
také domov pro seniory. Podle ředitelky Heleny Vránové se nyní ale situace postupně stabilizuje. Jenže přišla
další nemilá událost, do karantény
musel personál zdejší jídelny!

Michal KADLEC
Večerník se během uplynulého týdne
zajímal o aktuální stav panující v Centru
sociálních služeb v Prostějově. „Až do
konce týdne probíhá izolace uživatelů
v jedné naší budově domova pro seniory. Denní stacionáře jsou již otevřeny.
Koronavirus se nám teď přesunul na
zaměstnance stravovacího provozu,
takže jsme nový rok začali zostra a první lednový týden řešili nelehkou situaci,
kdo nám bude vařit. Myslím, že jsme za
pomoci ochotných brigádníků situaci
ustáli a doufám, že ještě ustojíme, a to do
konce karantény pracovníků kuchyně.

Uživatelé to pocítili pouze jen na nemožnosti výběru stravy z více variant,“ informovala Večerník minulý čtvrtek Helena
Vránová, ředitelka největšího sociálního
zařízení v Prostějově.
V Centru sociálních služeb i nadále
probíhají plošné testy. „Nadále se naši
zaměstnanci testují každých pět dnů
a připravujeme se na očkování, které by
mělo na základě informací zřizovatele
proběhnout v nejbližších dnech. Budou
se očkovat jak zaměstnanci, tak klienti. Očkování je dobrovolné. Já osobně
půjdu vzorem a nechám se naočkovat,“
říká Helena Vránová, které se Večerník
ještě zeptal, jak je to s návštěvami uživatelů v tomto sociálním zařízení. „Příbuzní mají možnost navštívit své blízké, ale
za určených podmínek dle nařízení vlády. Na návštěvu mohou přijít osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před
zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření
nebo POC test s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, nebo osoby,
které prodělaly onemocnění covid-19
v době 90 dnů přede dnem návštěvy
a doloží o tom rovněž písemný doklad.
Na návštěvu mohou také osoby, které
podstoupily před zahájením návštěvy
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POC test s negativním výsledkem.
Testování návštěv provádíme v našem
zařízení v předem domluveném čase.
Počet rodinných příslušníků na návštěvě
je stanoven na dvě osoby. Bez nutnosti
podstoupení testů může být návštěva
realizována u uživatelů v terminálním
stádiu. Návštěvy také mohou přinést

dárky či potraviny, ale pouze v originálním balení. Na návštěvu je možné přijít
po telefonické domluvě s personálem
příslušného oddělení. Ano, i přes tato
přísná opatření je o návštěvy v našem
centru velký zájem,“ konstatuje Helena Vránová, ředitelka Centra sociálních
služeb v Prostějově.
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PROSTĚJOV Probíhající rekonvalescence kapitánky Michaely Jurčíkové i nejistá situace okolo koronaviru přiměly vedení volejbalového klubu VK Prostějov ke krátkodobému doplnění hráčského kádru na blokařském postu. Posilou se stala osmadvacetiletá Tereza
Blumentritová zTJ Lokomotiva Plzeň. „Domluvili jsme se, že nám vypomůže formou hostování do konce ledna. Dokud nebude Míša
Jurčíková plně fit, dorazíTereza na každé naše soutěžní utkání, aby byla v případě potřeby připravena.“ upřesnil Miroslav Čada.
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PROSTĚJOV Armádním sportovním oddílem Dukla Prostějov prošlo za uplynulá desetiletí mnoho vynikajících a mezinárodně
úspěšných parašutistů. Jedním z nich byl
Ivan Hoššo, který v úterý 5. ledna náhle zemřel ve věku dvaasedmdesáti let.
Rodák z Bratislavy (narodil se tam 23. srpna 1948) působil v Dukle PV mezi roky 1967
a 1980. Právě během této doby dosáhl svých
největších reprezentačních úspěchů včetně titulu mistra světa v družstvech 1974, stříbra ze světového šampionátu v jednotlivcích 1976 a dvou
stříbrných medailí z mistrovství Evropy 1975.
Už předtím – v roce 1972 – přežil společně
s Bedřichem Chudobou tragickou dopravní nehodu autobusu vezoucího národní tým Československa v Bulharsku, při níž zemřelo dvanáct
reprezentačních kolegů.
„Do Bulharska jezdím přímo na místo tragédie.
Lidé mi říkají, ať to nedělám, že už nic nezměním. Podle mě si to ti kluci ale zaslouží a já je
budu navštěvovat stále. Nic bych v životě neměnil, jen tu nehodu bych rád nějak zrušil, aby se
nestala. Nejde to. Bohužel,“ vzpomínal před lety
Ivan Hoššo.
Teď už se také odebral na věčnost, tam nahoru
za kamarády. Čest památce někdejšího skvělého
parašutisty a od roku 2007 člena Síně slávy prostějovského sportu!
(son)

KONICE Trénovat nemůžou, hrát nemůžou. I přes tyto komplikace ale fotbalové
kluby pomalu začínají řešit, s kým mohou
počítat a s kým ne. První novinky tak přišly
třeba z Konice. Tamní klub je na druhém
místě 1.A třídy skupiny A. Dlouhodobě se
přitom netají s postupovými ambicemi.
Tým se ale musel vyrovnávat s řadou zranění. „Můžu říct, že Roman Krása už začal
trénovat po zlomenině nohy,“ uvedl Petr
Ullmann, trenér týmu. Už před koncem
podzimní části se zdravotně dal dohromady
Luděk Knoll.

Vyvstaly ale jiné problémy. Třeba v případě Tomáše Pěrušky. Do nového roku totiž vstoupil pošramocený. „Vážně se nám zranil Tomáš Pěruška, a to
při tréninku. Minulý týden nám sdělili, že má přetrhané křížové vazy v koleni, tento týden ho čeká
operace,“ uvedl Petr Ullmann. Pěruška přitom
patřil k hráčům, kteří často nastupovali v základu
týmu, na podzim odehrál téměř šest set minut.
„Vypadá to teď minimálně na půlroční pauzu.
Věřím ale, že do léta se už zapojí,“ doufá Petr Ullmann. Ten je naopak spokojený, že v týmu zůstává David Holub. „Zájem o něj projevily Kralice
i Dolany. Poprosil jsem ho ale, zda by nám na jaře
v nepřítomnosti Pěrušky nepomohl. A svolil, za
což jsem hodně rád,“ dodává trenér.

Otazník se však nadále vznáší nad asi největší hvězdou týmu, brankářem Patrikem
Huňkou. Ten přiváděl soupeře k šílenství
a podzim okořenil šesti čistými konty v řadě.
„Udržení Huňky je pro mě prioritou. Bohužel
není náš hráč a je o něj velký zájem, nejen ze
strany mateřského Brodku u Přerova. Konečné rozhodnutí ale bude hlavně na hráči,“ míní
konický trenér, kterému tak reálně hrozí, že
přijde o nejúspěšnějšího brankáře soutěže.
Do prvních zápasů přitom teoreticky zbývají
jen týdny. „A 27. ledna bychom měli mít první přípravný zápas, s juniorkou Sigmy. I když
uvidíme, jaká bude situace,“ naráží Petr Ullmann na řádění koronaviru.
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Zdraví, pohodu, trávení hodně času s blízkými. To
si obvykle lidé přejí koncem starého a začátkem nového roku. Sportovci nejsou výjimkou. Loňský rok
byl ale jiný, a i letošní minimálně zpočátku bude.
Důvod je nasnadě. Co tedy popřát sportovcům do
doby plné nejistoty a v případě amatérských možná až zoufalství?
Nabízí se samozřejmě trpělivost a optimismus. Jenže
ten se zatím se stále se zvyšujícími psími hodnotami,
neschopností české vlády očkovat a trvajícími zákazy
pro konání všech akcí nekoná. Zní nyní skoro jako nemístný žert. Sportovci-profesionálové se navíc snadno
mohou dostat na hranu existenční. Kluby osekávají
platy a při přístupu českého státu k epidemii nemají
jistotu, zda si příští týden ještě zahrají-popracují.
Vymyslet tak přání pro sportovce nejen na Prostějovsku je převelice těžké, řada z nich by zněla až nepatřičně. Přesto to ale zkusím. Nám všem, kteří sportují ať už profesionálně, amatérsky, pravidelně, nebo
nárazově, přeji, abychom si ani současnými událostmi nenechali vzít radost ze sportu. My, kteří nyní
nemůžeme vůbec sportovat, pomysleme na radost,
až zase nazujeme kopačky, hodíme míčem do koše
nebo vezmeme do ruky florbalovou či hokejovou
hůl. Je to krásný pocit. A všichni ho zase znovu zažijeme. Profesionálům pak přeji opětovnou možnost
obecenstva a pevné nervy v dobách, kdy se už tak
malé jistoty ve sportovním byznysu scvrkly na něco
opravdu titěrného. Na závěr nám všem sportovcům
přeji samozřejmě víru v lepší rok a pevné zdraví.

Superlativa? Ne. Ale ani žádné zatracování a jen mírná kritika. Prostějovští hokejisté se obvykle od Večerníku dočkávali spíše mírných pozitiv a pochval.
Za zlepšený pohyb po ledě, za vzdorování favorizovaným týmům, za lepší obranu, než jaké jsme se
dočkali v minulém ročníku.
Tak tomu bylo přinejmenším před duelem s ostravskou Porubou. Fakt, že Ostravané na Hanou před
Silvestrem přijeli po dlouhé karanténě a stejně tak
dlouhé pauze bez hokeje, způsobil spolu s předchozí
formou severomoravského celku, že favorit utkání nebyl rozhodně jednoznačný. Přesto ale na ledě
probíhalo dění, které těmto předpokladům vůbec
neodpovídalo. Poruba byla rychlejší, důraznější, lépe
kombinovala, a i když ne častěji, tak rozhodně nebezpečněji střílela.
Na straně Jestřábů bylo naopak vidět relativně hodně
chyb směrem dozadu, hlavně však velmi málo střel z nebezpečných prostorů. Je sice hezké, že střelecká bilance
byla vyrovnaná, to ale není vše, důležité je, odkud rány
přichází. V případě Prostějova se tak velmi často nedělo z míst, odkud to létá do sítě. Po Porubě přišel navíc
zápas s Jihlavou, který rovněž nebyl úplně vydařený…
Na soudy je možná brzy, oba soupeři navíc jsou nesmírně kvalitní. Přesto byl ale ve výkonech Jestřábů
a jejich protivníků až hmatatelný rozdíl – zejména
v pohybu, ve schopnosti dostat se do šance a ustát
naopak šance soupeře. Tato dvě utkání mohla Jestřáby
opět poslat bruslemi na zem. Snad ten náraz nebude
příliš tvrdý a hráčům pomůže.

)27%$/,67<Ġ(.É3ì(9(/,&(
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V Prostějově působí několik sportovních týmů, jestli ale některý může minulý rok označit za úspěšný,
je to 1.SK Prostějov. Fotbalisté hrající 2. ligu se po
dvou neslaných a nemastných sezónách dostali na
podzim na pěkné páté místo. A navíc se na něj dostali zaslouženě, mladý tým prokazoval nejen dravost, ale především schopnost hrát aktivně a snad
s výjimkou (paradoxně vítězného) utkání v Hradci
Králové také to, že se dokáže soupeřům herně vyrovnat. Eskáčko zkrátka našlo svůj herní styl a herní
standard. Do určité míry pak taky hráčské složení,
které mu vyhovuje. Tým sestává převážně z mladých, běhavých hráčů, kteří mají teprve kariéru před
sebou, a dá se čekat, že by v Prostějově řada z nich
působila déle.
Co ale čeká eskáčko na jaře? Rozhodně nic jednoduchého. Jak už zmínil trenér Šustr, Prostějov
se nově dostává do role týmu, na který si ostatní
dají pozor. Zdá se, že ty tam jsou časy, kdy by Hanáky mohl někdo podcenit. Přístup soupeřů bude
zkrátka jiný. Dá se taky čekat, že na mladý tým
bude vyvíjen nemalý tlak, aby minimálně nynější
pozice obhájil. Ukáže se tak, jak jsou hráči a celý
tým psychicky odolní.
Kolem klubu navíc krouží jestřábi, tedy konkurence, vyhlížející kořist v podobě nadějí do 1. ligy. Je
tak možné, že brzy se Prostějov znovu s některými
hráči, ač třeba nerad, rozloučí. Už jen z výše psaného
plyne, že eskáčko nečeká nic jednoduchého.

Foto: archiv TJ Sokol Konice

Objednejte si
předplatné na
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PROSTĚJOV Za celou dobu společného působení hokejistů Prostějova a Přerova v Chance lize (a
předtím ve 2. lize) se ještě nikdy
nestalo, aby oba arcirivalové svedli první vzájemnou bitvu během
sezóny tak pozdě jako v aktuálním
ročníku. Důvodem jsou samozřejmě koronavirové odklady a tím
pádem přeházená termínovka, nicméně premiérové derby hanáckých
soků v rámci prvoligové soutěže
2020/21 konečně přichází. Odehraje se v přerovské MEO Aréně
dnes od 17.00 hodin.
Každopádně platí, že oba celky prošly
od loňska výraznou obměnou hráčských kádrů, a navíc se vyhrocený
střet tentokrát obejde bez fanoušků
v hledišti, což mu na emotivní vypjatosti může nemálo ubrat. „Divácká atmosféra bude tomuhle vyhlášenému
derby určitě moc chybět, ale bohužel
se nedá nic dělat. Tím víc se můžeme
soustředit sami na sebe, na svůj vlastní
výkon a správnou míru koncentrace.
Soupeř je sice na tom v tabulce lépe,
přesto chceme v Přerově bodovat. S
dobrým výkonem lze v Chance lize
porazit kohokoliv,“ řekl před dnešní
dohrávkou 12. kola hlavní trenér prostějovských mužů Jiří Šejba.

Nesporným favoritem budou domácí Zubři, jež zatím nasbírali 33 bodů
(o sedm víc než LHK), naposledy
přemohli Jágrovo Kladno 4:3 po nájezdech a jsou čtvrtí. Navíc disponují
dlouhodobě mnohem příznivější
bilancí vzájemných střetnutí, která je
z pohledu Jestřábů docela bídná: konkrétní řečí výsledkových čísel 13-6-526, skóre 118:162. A to se do tohoto
přehledu mistráků nezapočítává letní
přípravný duel, v němž výběr HC deklasoval zplihlé dravce na jejich kluzišti drsně 7:0.

Marek SONNEVEND
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VZÁJEMNÉ ZÁPASY

Ti následně nastoupí dvakrát za sebou v rychlém sledu doma. Nejprve
ve středu 13. ledna od 18.00 hodin
proti Frýdku-Místku (19 bodů, 14.
místo), poté v sobotu 16. ledna od
17.00 hodin s Kolínem (18 bodů,
16. příčka). Tyhle mače tedy skýtají
ideální příležitost zabrat na vlastním zimáku naplno, což ovšem bývá
ošidné. Zvlášť když třeba na severomoravskou ekipu to elhákáčko příliš neumí. „Natolik dopředu se ale
nedíváme, v momentálně nabitém
programu vždy řešíme jen nejbližší
utkání. Takže maximální soustředění na Zubry, až potom půjdeme dál,“
upozornil Šejba.

'QHVGHUE\Y3ïHURYÕSDNYHVWïHGX
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kompletních dvaadvaceti kol jich uskutečnit
jedenáct. Pro tenhle případ momentálně
chybí sedm celých dějství plus dohrávky
jednotlivých odložených střetnutí.
„Nejhorší na aktuálním dění jak uplynulých měsíců od loňského března, tak nejbližšího období je to, že nikdo neví, co dál
přijde. Samozřejmě nejen ohledně sportu,
ale celé společnosti. Kdo si však dokáže
události objektivně vyhodnotit, ten prostě
musí připustit stále reálnější hrozbu, že neprofesionální sportovní soutěže v České
republice zůstanou už druhým rokem po
sobě nedohrané. Včetně házené, kde bych
se osobně vůbec nedivil jejich opětovně
vynucené anulaci. Pochopitelně budu
šťastný, pokud to nakonec dopadne jinak
a příznivěji. Ovšem když vidím rostoucí
všeobecnou rezignaci s výhledem návratu
k trochu normálnímu životu nejdřív až někdy v létě, opouští mě i zbytky zbývajícího
optimismu,“ připustil Černíček.
(son)

yy S kolika dětmi jste před koronavirovou uzávěrou pracovali?
„Ono je to těžké říct. Začali jsme pracovat v únoru. Měl jsem tři tréninky,
pak mi to zrušila korona. Pak jsem
měl pár tréninků venku, poté dva
tréninky, ale zase mi to zrušila korona. Ale těch padesát dětí tam mám.“
yy To rozhodně není málo…
„To ne. Myslím si, že sport umím
docela dobře prodat a děcka na něj
chytit.“
yy Cítíte v Kostelci na Hané velkou konkurenci od dalších odvětví sportu? Třeba fotbalu, házené…
„Jo, určitě. Házená je tam číslo jedna a asi ještě nějakou dobu bude.
Než třeba přijde něco jiného, co děti
bude bavit víc. Ale házená je super
sport, mají tam podporu od města,
skvělé trenéry a skvěle rozjetý klub.“
yy Zmínil jste rozjetí ligy. Co pro
to bude potřeba, aby klubů v regionu bylo více?
<CMNCFCVGNMQUVGNGEMÆJQMQTHDCNQXÆJQMNWDW2GVTiPCLFTO¾XTGIKQPWXGNMÆRN¾P[ „Je to vlastně jednoduchý výpočet.
Foto: Facebook Ono není těžké nabrat děti. To je
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Proběhlo nějaké jednání. Po novém
roce se mi pan Vykoukal ozval s tím,
jestli bych to sem nechtěl přijít zkusit
na dva až tři tréninky. Přišel jsem,
podívali se na mě a řekli,
že to zkusíme. No, a tak
jsem podepsal smlouvu do konce sezóny.“
yy Co od hostování na Hané očekáváte?
„Doufám, že pomůžu klukům k vítězstvím a v tom,
aby se posunovali
v tabulce nahoru.
Pro mě to znamená, že neskončím
sezónu v říjnu, ale
ještě k tomu mohu
pokračovat ve vyšší
soutěži. To je pro mě
(QVQYGD.*-,GUVą¾DK2TQUV÷LQX
ještě lepší.“

yy Jak se zrodilo vaše hostování
u Jestřábů?
„Vzniklo tím, že se zjistilo, že druhá liga
už nebude pokračovat a nebude se hrát.
Paní Gajošová (předsedkyně klubu SHK
Hodonín, pozn. red.) přišla s myšlenkou,
že by byla škoda, kdybych letos už nehrál. Kontaktovala pana Vykoukala.

Eva
REITEROVÁ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

PROSTĚJOV Tomáš Komínek (na snímku) je novou posilou do útočných řad Hanáků. U týmu má třicetiletý forvard
vyřízené hostování do konce sezóny z Hodonína. Ve středu
proti Jihlavě si Tomáš odbyl svoji premiéru v dresu Jestřábů,
z výhry se ale neradoval. „Je to škoda, že jsme dneska
ztratili body. Troufám si říct, že při hře pět na pět
jsme byli lepší,“ říká nejnovější akvizice.

yy Na kterého soupeře se nejvíce
těšíte?
„Když to řeknu přímo z voleje, tak asi
na Kladno. Jestli bude hrát i Jarda Jágr.“
yy Jak hodnotíte zápas s Jihlavou?
„Rozhodně je škoda, že jsme dneska
ztratili body. Troufám si říct, že při hře
pět na pět jsme byli lepší. První třetinu
jsme byli lepší, agresivnější a silnější na
kotouči. Bohužel ve druhé třetině jsme
kvůli oslabením vypadli z role. Měli
jsme tam hloupá oslabení, i ve třetí třetině. Jihlava přesilovky hrála výborně.
Tři góly jsme dostali v oslabení.“
yy Vy jste také měli několik přesilových her, ale nevyužili jste ani jednu. Co chybělo? Kde jako nováček
vidíte problém?
„Je blbé říct, že si myslím, že přesilovky
nebyly sehrané špatně, když jsme v nich
nedali gól. Byly tam nějaké šance, ale asi
tomu někdy chybělo to, co udělal Pekr.
On jednoduše vystřelil a dal to do víka.

Nám chyběl důraz a možná i větší kvalita
v zakončení. Chtělo by to i trochu štěstí,
aby se nám to odrazilo lépe na hokejku.“
yy Nastoupil jste v lajně s Novákem
a Kautem. Jak se vám s nimi hrálo?
„Hrálo se mi super. Kluci mi dost
pomohli. Bylo to pro mě celkem těžké, jelikož jsem poslední zápas hrál
začátkem října. Hlavně jsem chtěl
neudělat žádnou chybu, pomoct jim
jednoduchou hrou a rychlými střídáními. Musel jsem se do toho trochu
dostat.“
yy V sobotu hrajete v Třebíči, jak se
na utkání připravit?
„Jedeme sice ven, ale když se teď hraje
bez fanoušků, tak to zase takovou roli
nehraje. Připravit se musíme, tak jako
na dnešek. Musíme mít stejný pohyb.
Jediné co, tak se musíme vyvarovat tolika faulů, abychom neměli za třetinu
třeba čtyři až pět vyloučených. Jsem
přesvědčený, že to nám pomůže.“

jedna věc, druhá už zařídit jim tréninkovou halu, dále materiál, což
jsou koše a balóny, a to nejdůležitější, tedy trenéry. Trenéry a vedení. Takže já už teď začínám spolupracovat s některými začínajícími
trenéry na Prostějovsku, třeba Tomáš Buriánek mi hodně pomáhá.
Postupem času bych chtěl tento
nový klub trenérsky někomu předat
a zaměřit se na organizační činnost,
co se týká třeba zakládání nových
klubů. Teď mám třeba vytipované
Němčicko. Uvidím, jak mi to dovolí
korona.“
yy Čím by podle vás mohl být pro
děti korfbal blízký? Čím by mohl
oslovit a co má tento sport oproti
jiným?
„Tak je to jediný smíšený sport. To
je to, co děti na tom sportu hodně
baví. Koneckonců to baví všechny
věkové kategorie až do dospělých.
Když se nás někdo zeptá, co nás na
tom sportu vlastně baví, tak řekneme, že je to smíšené, máme tu super
kolektiv..
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TŘEBÍČ, PROSTĚJOV Prostějovští hokejisté nastoupili po hodně
dlouhé době (přesně po měsíci)
k prvoligovému duelu na ledě soupeře. A zatímco doma podlehli třikrát za sebou papírově silným protivníkům, venku hned získali cenný
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i důležitý skalp výkonnostně srovnatelného soupeře. Při hubeném
dvougólovém vítězství v Třebíči se
blýskla defenziva v čele se skvělým
Ondřejem Bláhou mezi tyčemi.
Utkání začalo v rychlém tempu, které
diktovali spíš hosté. Byli dříve u puků
a několika střelami zkoušeli v úvodu překvapit Jekela. Tlak měl gradovat na konci 5. minuty, kdy Hanáci disponovali poměrně dlouhou početní výhodou pěti
proti třem. Zvýhodněnou převahu ale
sehráli bídně a domácí se v pohodě ubránili. Zbytek zahajovací třetiny se pak stal
úporným bojem s velkým množstvím
nahazovaných kotoučů, hokejové krásy
viděli fandové u videopřenosu pomálu.
Prostřední část odstartovala ve stylu
nahoru – dolů, oba týmy aktivně útočily a často se dostávaly do přečíslení,
leč bez brankového efektu. Což platilo
i po Hrníčkově samostatném úniku.
Gólem skončila až přesná střela pod
víko Mrázka, který ve 28. najel s kotou-

nicméně tísněn dvěma protihráči a sudí
tak možná trochu přísně nařídili trestné
střílení. S ním si faulovaný poradil dokonale a zvýšil náskok proti svému mateřskému klubu – 0:2. Naopak SK to nešlo,
téměř všechny pokusy šly doprostřed
brány a přesilovky byly bezzubé. Ačkoliv
to Horácká Slavia zkoušela i v šesti při
zoufalé power play, nedokázala Jestřáby
ničím překvapit. A tolik potřebný import
tří ukořistěných bodů byl na světě! (son)

„Z mé strany spokojenost. Změnili jsme kompletně taktiku a myslím si, že to mělo
úspěch. Nicméně svými zbytečnými fauly jsme pomáhali domácím, aby hráli přesilovky. Musím hodně pochválit našeho brankáře, který pochytal spoustu šancí. A klobouk dolů před všema klukama, kteří to dnes odehráli v deseti lidech.“

Jiøí ŠEJBA - LHK Jestøábi Prostìjov

„Zápas se mi hodnotí těžko. První třetina vůbec nebyla podle našich představ, ale od
druhé si myslím, že jsme byli lepším týmem. Bohužel jsme neproměnili ani ty nejvyloženější šance, a navíc si nepomohli ani přesilovkami. Přesto klukům za čtyřicet minut
nemůžeme nic vyčíst. Hráli to, co jsme si řekli, a snaha tam byla.“

Jaroslav BARVÍØ – SK Horácká Slavia Tøebíè
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čem mezi kruhy, využil volného prostoru kolem sebe a v klidu zamířil – 0:1.
Nedlouho před druhou sirénou mohl
vyrovnat Zukal, jenž měl více než stoprocentní šanci, ovšem v dobré pozici
mezi kruhy Bláhu nepřekonal.
O osudu střetnutí definitivně rozhodla
45. minuta. Nejprve Bláha odvracel kotouč téměř z brankové čáry po ráně Šťovíčka a vzápětí byl před Jekelem faulován
Novák. Ten sice ujížděl s pukem na holi,

7DNWLNDERMRYQRVWDYìERUQìJyOPDQ%OiKD
3
usmívá se Petr Šnajdr
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ze tří variant dohrávání sezóny, kterou nazývám optimistická, se neuskuteční,“ řekl
Večerníku hlavní trenér prostějovských
mužů Tomáš Černíček.
Zmíněná varianta vypadala následovně:
hned po Novém roce se začne plošně trénovat, aby o víkendu 16. a 17. ledna došlo
k restartu všech soutěží, nejprve byla dokončena přerušená podzimní část a vzápětí se plynule navázalo duely jarní fáze.
„Jen takovým způsobem by se dal reálně
odehrát celý ročník bez rušení některých
zápasů. Asi každý teď ale vidí, že tohle je
bohužel utopie, k níž za stávajících podmínek a při předpokládaném vývoji událostí určitě nedojde,“ odhadl Černíček to,
co se dá jednoznačně očekávat.
Je evidentní, že úspěchem by nyní bylo
i naplnění třetí, tedy původně pesimistické
verze záchrany alespoň části ohrožené sezóny. V praxi by to znamenalo stihnout polovinu soutěží, tedy dorazit podzim a místo

spíše se snažím pracovat s mládeží. A ono se to časem poddá
samo. Když bude dobře vychovaná mládež a bude jí dost,
tak ona si tam třeba časem ta
dospělácká kategorie sedne.“

PROSTĚJOV Minulá sezóna házenkářských soutěží ČR byla kvůli první
vlně koronaviru během jara zrušena
úplně komplet. A při současném vývoji zdravotní situace v zemi stále reálněji
hrozí, že kromě extraligy mužů i žen
dopadnou všechny ostatní tuzemské
soutěže v házené 2020/21 (nižší dospělých a veškeré mládežnické) nakonec
bohužel stejně. Což se v našem regionu
úzce dotýká oddílů TJ Sokol Kostelec
na Hané HK, TJ Sokol II Prostějov, TJ
Sokol Centrum Haná i Házenkářské
akademie Olomouckého kraje.
„Předesílám, že momentálně Český házenkářský svaz zatím nezveřejnil žádné nové
informace, co se týká případného pokračování tohoto přerušeného ročníku soutěží.
Pravděpodobně vyčkává na další průběh
s covidem. Vzhledem k rostoucím počtům
nakažených a zpřísňujícím se hygienickým
opatřením je však v podstatě jasné, že první
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yy Do budoucna ale
tedy chcete nebo nechcete dospělý tým
v Kostelci na Hané?
„Asi takhle. Já se zatím
na dospělé nezaměřuji,

v obou případech posbíral přes třicet bodů, a za
Jestřáby odehrál celkem 105 soutěžních zápasů
(95 v základní části a 10 v play-off). Ze Slovenska přišla nyní překvapivá zpráva, že Drtina končí v Nových Zámcích, kde přitom nehrál špatně
(16 zápasů, 2+5). Klub na svém webu pouze
odchod hráče konstatoval, nijak ho neobjasnil.
Tím ale výčet nekončí. Dres změnili taky Radim
Matuš a Denis Kindl. Zatímco Kindl v Prostějově
výraznější stopu nezanechal, Radima Matuše si
lze pamatovat jako velmi nadějného mladého hráče, který byl jedním z mála pozitiv v záchranářské
sezóně 2014/2015. Nyní se objevila informace,
že stejně jako Kindl přestupuje do Frýdku-Místku. Výčet pak uzavřeme Jaroslavem Moučkou,
odchovancem Pardubic. Moučka v Prostějově
rovněž působil na přelomu let 2014 a 2015. Jeho
kariéra pak nabrala zajímavý směr. Z prvoligového Ústí šel do České Třebové, kde sbíral dva body
na zápas. Rok nato už válčil v Přerově, kde si připsal dvě slušné sezóny. Tu letošní má ale pořádně
divokou, vystřídal už tři kluby...
(sob)

PROSTĚJOV Prostějov jako osamělý korfbalový ostrůvek? To po letošku neplatí. Do činnosti se totiž pustil i další korfbalový oddíl úzce spolupracující právě s Prostějovem. KCL Kostelec na Hané se zařadil naplno
na korfbalovou mapu. I když jak se to vezme, dvě koronavirové vlny totiž klub prakticky ochromily, stejně jako zbytek sportu. Nepřipravily jej
však o energii, alespoň zakladatele v podobě Petra Šnajdra ne. Pro Večerník vysvětlil svou vizi, to, proč vůbec oddíl vznikl, jaký je jeho cíl. Hovořil rovněž o tom, proč je korfbal pro mnohé tak zábavným a ojedinělým
sportem, aby s ním spojili trávení svého volného času.
Což vlastně hned začne, jakmile nás
Ekxluzivní
přestane škrtit covid-19. Pak hned
odstartujeme první kolo hanácké
ROZHOVOR
ligy, v jejíchž zápasech se budou
pro Večerník
setkávat juniorské týmy Kostelce na
Hané, který vedu, a taky týmy SK RG
Michal
Prostějov. Který taky vedu.“ (smích)
SOBECKÝ
yy Takže víceméně Kostelec na
yy Mohl byste na úvod připome- Hané a Prostějov, tam nebude rinout pozadí vzniku klubu?
valita, konkurence, ale bude tam
„Pracuji pro projekt Školní korfbal spolupráce.
a jeho účelem je skauting. A jelikož „Tak spolupráce tam rozhodně je,
korfbal není zase tak populární sport, protože já velím Kostelci a částečně
zvlášť v Olomouckém kraji, kde do- zasahuji i do vedení SK RG, takže sposud byl jeden klub, v Prostějově, tak lupráce tam určitě bude. A tuším, že
jsem si vzal za svou vizi, že můžeme první zápasy této soutěže budou tak
udělat celoplošnou regionální sou- trošku o rivalitě. A těším se na to, že to
těž a začít třeba na Prostějovsku. bude mít šťávu.“ (úsměv)

PROSTĚJOV Řada hokejistů prošla od návratu Jestřábů do 1. ligy klubem. Někteří zůstali
pár zápasů, jiní pár sezón. Z několika se staly
legendy nebo svou předchozí dobrou pověst
potvrdili, jiní naopak málem upadli v zapomnění. Ať tak nebo tak, řada těchto hráčů začátkem ledna změnila angažmá, a to včetně
dvou Jestřábů, kteří skončili teprve nedávno.
Těmi jsou samozřejmě útočník František
Wágner a obránce Aleš Sova. Od obou se před
sezónou čekalo hodně, jenže Wágner se trápil
zdravotně, Aleš Sova se zase rozhodl pro zahraničí. Jejich cesty přitom v obou případech
vedly na sever. Zatímco však cesta Františka
Wágnera v německém Bayreuthu (DEL2)
brzy skončila, ta Sovova v dánském Odense
(DEN1) naopak právě začíná.
Dresy však měnila i řada dalších hráčů, kteří
v nedávné minulosti nastupovali za Prostějov.
Řada fanoušků si určitě vzpomene na Marka
Drtinu. Jednatřicetiletý zadák byl v letech 2016
a 2018 nejproduktivnějším bekem Jestřábů,

Vyrazili do Německa i do Frýdku-Místku
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v Třebíči a upevnili své postavení pro play-off

neradostně, leč vyrovnaně.
Víc nadějí upírá coby asistent kouče u reprezentačních výběrů ČR k možnému uskutečnění
vrcholných mezinárodních akcí v létě a na podzim. „Máme předběžně nachystaný plán přípravy
s mládežnickým nároďákem od května tak, aby
se dokázal kvalitně nachystat na červencové mistrovství světa U22 na Taiwanu. I když naději na
konání tohoto šampionátu odhaduji tak padesát na
padesát. Mnohem víc věřím, že opravdu proběhne
listopadové mistrovství Evropy dospělých
Marekv Belgii.
Stejně jako příští ligová sezóna. Do podzimu snad
SONNEVEND
už svět dokáže dostat covid natolik pod kontrolu,
aby mohl normálně fungovat,“ odtušil Konečný.
Členové prostějovského korfbalového oddílu
byli v předchozích letech zvyklí pravidelně vyrážet vždy 1. ledna na společný Novoroční výběh
do Kolářových sadů. Tentokrát sice z oblíbené
tradice v klasické podobě sešlo, ale uskutečnila
se aspoň individuálně či po menších rodinných
skupinkách. A ze sdílených snímků sóloběhání
pak vznikla na facebookovém profilu ergéčka fotokoláž, kterou si můžete prohlédnout u tohoto
0QXQTQéPÊXÚD÷JMQTHDCNKUVč5-4)2TQUV÷LQXRTQD÷JNCURQÿKPFKXKFW¾NP÷éKXTQFKPPÚEJUMWRKPM¾EJ
článku.

ZAUJALO NÁS

„Jak už jsme rozebírali minule, Český korfbalový
svaz vypracoval tři varianty opožděného startu
národních soutěží 2020/21 se začátkem 16. ledna, 6. února nebo 6. března. První možnost se nenaplní určitě, druhá velmi pravděpodobně. A ani
ta třetí – byť ještě zbývají skoro dva měsíce – není
z mého osobního pohledu moc reálná,“ svěřil Večerníku svůj názor trenér A-družstva korfbalistů
SK RG Prostějov David Konečný.
„Každý vnímá současnou situaci s koronavirem,
jež není dobrá, a čte si prognózy odborníků pro
nejbližší týdny i měsíce. Přesto jsou v našem
týmu optimisté, kteří neztrácejí naději a pořád
ještě věří ve zkrácené odehrání této sezóny. Já
se musím přiznat, že patřím spíš k pesimistům.
A radši se pomalu smiřuji se zrušením celého
aktuálního ročníku. Podle všech dosavadních
indicií to prostě nevypadá, že by neprofesionální

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍly během jara normálně fungovat,“ říká Konečný

kolektivní sporty v uzavřených prostorách moh-

PROSTĚJOV Podaří se uskutečnit české korfbalové soutěže 2020/21 alespoň v zápasově redukované podobě i navzdory momentálně nepříznivému vývoji nemoci
covid-19? Nebo již ze druhé sezóny v řadě za sebou zůstanou jen trosky? S přibývajícím časem začíná být čím dál víc zřejmé, že pravdivá asi bohužel bude druhá varianta.

HRÁČSKÉ HVĚZDY UTKÁNÍ
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Prostějovští hokejisté sice podlehli Jihlavě, ale pak zabrali
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Teprve šestnáctiletý obránce
Tomáš Cibulka z Benátek nad
Jizerou rozsekl krásným blafákem samostatné nájezdy zápasu
v Jihlavě. Lídr soutěže ostrouhal
poměrem 3:4sn, talentovaný
bek naopak prožíval obří euforii
po chladnokrevné kličce znamenající cenné vítězství.

V šestnácti rozhodl nájezdy

Bývalý prostějovský forvard Jiří
Hozák momentálně nastupující
za Vrchlabí potvrdil kuriózní
brankou úspěch svého družstva
4:2 na Lapači. V reálu totiž vůbec neskóroval, neboť při snaze
trefit opuštěnou klec během power play VHK byl faulován protihráčem Březinou. A rozhodčí
správně uznali technický gól.

Technický gól ve Vsetíně

Momentálně je v podstatě jisté, že 2. hokejová liga mužů ČR
2020/21 už nebude kvůli covid-19 pokračovat. To přimělo většinu klubů téhle soutěže
k uvolňování svých hráčů do
prvoligových celků, zpravidla
formou hostování. Největší výprodej hlásí Hodonín, odkud
do Prostějova zamířil útočník
Tomáš Komínek.

Druholigový výprodej

NEJ události
Chance ligy

Aby ptačí dravci nad někým zvítězili bez obdrženého gólu, to se
v posledních letech stává pouze
výjimečně. Tentokrát to znovu
(stejně jako loni) odskákala Třebíč, na jejímž kluzišti se hanácké
družině povedlo v sobotu vydřít
cenně úsporný triumf 2:0.

Koneènì nula!
Opìt v Tøebíèi

Také s Jihlavou měli prostějovští
borci duel rozjetý velice slibně,
jenže od stavu 2:1 doplatili na
časté vylučování a tím pádem i
opakovaná oslabení. Lídr prvoligové tabulky z přesilovek nemilosrdně trestal a s pomocí tří tref
v početních výhodách otočil na
výsledných 3:5.

Hodnì trestu
proti Dukle
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HOKEJOVÉ
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„To je
nesmysl!“

Výrok:

1

Premiérově v této prvoligové sezóně
Jestřábi udrželi čisté konto, když zvítězili na ledě Třebíče 2:0. Gólman Ondřej
Bláha si díky tomu připsal první vychytanou nulu od svého letního příchodu
do Prostějova. Za celý minulý ročník
týmLHKvyhrálbezinkasovanéhogólu
takéjedinkrát(rovněžvTřebíči,ale7:0).
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PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ

1. star:2GVT/T¾\GM DQF[ 
2. star:/CTVKP2÷PéÊM DQF[ 
3. star: David Bartoš (1 bod).

TŘEBÍČ – PROSTĚJOV 0:2

1. star: Daniel Vachutka (3 body).
2. star: David Bartoš (2 body).
3. star:2GVT/T¾\GM DQF 

PROSTĚJOV – JIHLAVA 3:5

8G UX÷V÷ OÐF[ UG RTCXKFGNP÷
\CKMUNGVXÊEGéKOÆP÷\MTCEW
LÊ F¾OUMÆ UWMP÷ EQå OWåUM¾
RQRWNCEG P¾TCOP÷ MXKVWLG 6Q
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Mezi hokejovými mantinely

Silné emoce provázely závěr středečního utkání mezi hokejisty
Prostějova a Jihlavy. Za vše mohl rozhodčími nepotrestaný faul
hostů v poslední minutě na Dominika Hrníčka, který byl při power play viditelně podražen. Arbitři Jiří Ondráček s Filipem Vrbou
však svorně mlčeli, místo vyloučení na straně Dukly nechali pokračovat ve hře a tým z Vysočiny vzápětí pečetil do opuštěné
brány na konečných 3:5. Křivdu nerozdýchal sportovní manažer
a jeden z trenérských asistentů LHK Jiří Vykoukal, který ze střídačky spílal sudím tak dlouho, až domácí lavička inkasovala trest
za nesportovní chování a někdejší špičkový obránce tak musel
předčasně do kabiny.

Foto: Marek Sonnevend

Vykoukala sudí vykázali ze støídaèky

ZAUJALO NÁS

silovky velice dobré,“ lamentoval Šejba.
Ve třetí periodě sice přišlo vyrovnání na
3:3, nicméně favorit pak střetnutí zlomil
ve svůj prospěch. Znovu z přesilové hry.
„Jasně jsem řekl, kdo půjde na led, a on
tam skočil úplně jiný hráč. Tudíž další
zbytečné vyloučení, takové laciné chyby
děláme pořád dokola. A hlavně proto
nemáme natolik dobré výsledky, jaké bychom mohli mít,“ mrzelo Šejbu.
Jihlavští následně pečetili skóre na
konečných 3:5 do opuštěné klece
při power play. Ovšem poté, co sudí
během finálního náporu nepotrestali
evidentní podražení Dominika Hrníčka. „Rozhodčí nás poškodili, protože
to byl jasný faul. Mohli jsme jít do ještě
většího tlaku v šesti proti čtyřem a třeba
vyrovnat,“ zalitoval prostějovský trenér.
V sobotu večer měl nepoměrně lepší
náladu. Jeho svěřenci totiž premiérově
za celou aktuální sezónu dokázali pozorným bráněním vynulovat protivníkovy
střelce, výborně čapající gólman Ondřej
Bláha vychytal shutout. A mač 19. kola
prvoligového ročníku na ledě Třebíče
dopadl „fotbalovým“ vítězstvím 2:0, kte-

ré jestřábí letka už hodně potřebovala.
„Od začátku jsme hráli výborně, dodržovali změněnou taktiku a vytvářeli
si šance, s jejichž proměňováním ale
máme dlouhodobě problémy. Až ve
druhé třetině se nám podařilo jednu
využít, potom jsme soupeře vrátili
do zápasu zbytečnými fauly. Naštěstí
Matěj Novák nezaváhal při trestném
střílení a výrazně nás podržel Ondra
Bláha v bráně. Odchytal parádní utká-

ní, navíc mu kluci směrem dozadu
tentokrát dost pomohli,“ ocenil Šejba.
Důležitou výhrou Hanáci konečně
rozhojnili své bodové konto na současných šestadvacet punktů, díky čemuž
jsou desátí o pouhé dva bodíky za šestou pozicí. A především šest jednotek
před klíčovým třináctým místem, ze
kterého se už nepostupuje do předkola
play-off. Nechybět v něm, to je ústřední
cíl hokejového Prostějova pro letošek.

3:5

silovkách často ztrácel pásmo a pouštěl
soupeře do brejků, jeden z nich mohl
využít Strejček. Nevyužil, brzy nato
ale srovnal Matěj Pekr. Ten si najel na
nahrávku a trefil přesně růžek. Jestřábi
ale měli připravenou odpověď. A ve 12.
minutě opět vedli. Tomáš Drtil předvedl parádu, rozjel se od brány, vzal to
středem, prokličkoval mezi hráči a zavěsil na vzdálenější tyč. Zbytek třetiny
se nesl ve znamení vyloučení. A taky
dvou velkých šancí, v oslabení mohl
znovu vyrovnat Poletín, ale střela skončila sražená mimo. Krátce před koncem
třetiny zahrozil Jiránek, Bláha ho však
vychytal, následně byl navíc faulovaný
Chlánem, za což dostal osobní trest.
Druhá třetina začala hrou ve čtyřech.
Tempo zápasu opadlo a stejně tak ubylo šancí. Ve 26. minutě měli domácí
mírný tlak. Následovala ale přesilovka
Jihlavy. Zmatky nadělala střela Pekra,
ale ke gólové měla daleko. V polovině
zápasu měl šanci Mrázek, Brož ale puk
vyrazil ramenem. Poté už se ale Prostějov musel bránit, začal být častěji vylučovaným a Jihlava toho využila a ve
31. minutě se mohla radovat, Tomáši
Jiránkovi se podařilo dorazit střelu

„Začátek zápasu odpovídal tomu, že jsme dlouho nehráli. Sice jsme dobře trénovali,
ale nemůže to nahradit zápasové tempo. Navíc Prostějov hrál vložený zápas 30. prosince a bylo vidět, že je na utkání více nachystán. První třetinu tam byly velké problémy, od druhé třetiny jsme již hráli tu hru, jakou jsme si představovali. Samozřejmě
tam byly chyby, ale bylo by divné, aby po tak dlouhé pauze žádné nebyly. Kluci to
odmakali a odjezdili, pomohly nám přesilovky, za což jsem hrozně rád. V nejtěžším
okamžiku nám pak pomohl brankář, vychytal samostatný nájezd a v závěru to už bylo
do prázdné branky. Jsem rád i za Matěje Pekra, kterému to tam začalo padat a doufám,
že tomu tak bude i po zbytek sezony.“

Viktor UJÈÍK - HC Dukla Jihlava

„Dá se říct, že dnešní zápas měl dvě kapitoly – den a noc. První třetinu hrajeme dobře,
máme tam spoustu šancí. Potom celý zápas de facto si poškodíme tak, že na konci
první třetiny uděláme nesmyslný faul, díky tomu, že předržíme kotouč. Následně potom celá druhá třetina jela v tom, že jsme hráli v oslabení. Přece jenom Jihlava hraje
přesilovky velmi dobře. My jsme se tím dostali totálně z tempa a Jihlava zápas otočila.
Ve třetí třetině jdeme za tím, hra se nám krásně otočila a dostali jsme se i do šancí.
Srovnáme na 3:3 a přijde další vyloučení. Řeknu jasně, kdo má jít na led a on tam skočí
úplně jiný hráč. To jsou prostě ty stejné chyby, které děláme, stále dokola. Kvůli tomu
pak nemáme dobré výsledky, hlavně ty bodové.“

Jiøí ŠEJBA – LHK Jestøábi Prostìjov
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PROSTĚJOV Sedmnáctým kolem pokračoval program hokejové
Chance ligy. Hráli také Jestřábi, kteří na svém ledě vyzvali jihlavskou
Duklu, lídra tabulky. Favorit utkání
byl jasný, přesto ale Jestřábi dokázali sehrát s prvním týmem soutěže
vyrovnanou partii, a navíc atraktivní hokej. Nestačilo to, a i kvůli
hattricku hostujícího Matěje Pekra
Jestřábi podruhé v řadě padli.
Začátek zápasu patřil Jestřábům. V první minutě se dokázal prosadit Petr Mrázek tečí střely z osy hřiště. Pro Prostějov
mohlo být ještě lépe. Záhy poté dostal
možnost přesilové hry. V ní se mohl
prosadit Bartoš, ale netrefil puk, následně střílel Drtil. Prostějov se ale neprosadil. Během zápasu ukázal, že přesilové hry příliš využívat neumí. Přesto
měli Jestřábi slušné šance, ve druhé
početní výhodě se mohl prosadit opět
Bartoš, po pěkné akci na jeden dotek
namířil do brankáře. Prostějov při pře-

LHK PV
DUK JI
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a srovnat na 2:2. Navíc Dukla ještě
nevystřílela všechny náboje, o necelé
dvě minuty později se prosadil Tomáš
Chlubna, který trefil víko brány – 2:3.
Prostějov chtěl hned odpovědět. Jenže
šance Piegla a Kauta nezabraly, velkou
možnost měl aktivní Bartoš, který po
samostatné akci přestřelil. Těsně před
přestávkou mohla jít navíc Jihlava do
trháku, přečíslení dvou na nikoho ale
skončilo v propadlišti dějin.
Do poslední části Prostějov vstoupil
s jasným cílem znovu vyrovnat. Nejprve ovšem zahrozili hosté Illéšem. Nedal a poté se o slovo přihlásili domácí.
Pieglovu střelu Brož vyrazil, následně
už ale Jestřábi slavili, krátce po buly dokázal využít nahrávku zprava do brankoviště a zblízka překonal Bartoš Brože

potřetí. V další přesilovce už zvedal
ruce nad hlavu Vachutka, nicméně jeho
střela nakonec skončila jen na tyči. Poté
se ale ukázalo pravidlo nedáš, dostaneš.
Petr Mrázek totiž z úniku nedal, Dukla ale svou přesilovku naopak využila.
Matěj Pekr totiž přidal svůj druhý gól
golfákem od modré čáry. Jestřábi poté
znovu pomýšleli na vyrovnání, nejblíže byli Jestřábi po zadovce Staňka. Na
druhé straně byl aktivní Illéš, nicméně
úspěšným střelcem se stal až Matěj
Pekr. Ten využil power-play po sporné
situaci, při níž mohl být vyloučen hráč
hostí. Pekr dovršil hattrick, následná
hádka zase vyústila ve vykázání Jiřího
Vykoukala ze střídačky. Jinak pěkný zápas tak ve svém závěru dostal poněkud
hořkou pachuť.
(sob)
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Uprostřed minulého týdne přijela
na Hanou Jihlava, tedy vedoucí celek
soutěže. Ptačí dravci se jej ale pranic
nezalekli a od začátku byli zřetelně
lepší, hned dvakrát šli do zaslouženého vedení. „První třetinu jsme odehráli velice dobře, měli spoustu šancí
a mohli vést větším rozdílem než 2:1,“
okomentoval vydařený vstup do šlágru kouč elhákáčka Jiří Šejba.
Leč jeho spokojenost byla ohraničena
právě závěrem úvodní části. Následně
domácí opakovaně putovali na trestnou
lavici a hosté vývoj v početních výhodách
otočili na 2:3. „Všechno začalo nesmyslným faulem těsně před přestávkou, potom jsme celou druhou třetinu hráli skoro
pořád v oslabení. My jsme se tím dostali
totálně z tempa, zatímco Dukla má pře-

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Přesně měsíc trvalo, než hokejisté LHK Prostějov
oslavili v Chance lize mužů ČR 2020/21 další vítězství. Mezitím měli
hodně zápasového volna vyplněného třemi domácími porážkami
včetně středeční s lídrem tabulky z Vysočiny. O tři dny později však
Jestřábi vyválčili kýžený triumf u jiného horáckého protivníka.

Prostějovští hokejisté sice podlehli Jihlavě, ale pak zabrali
v Třebíči a upevnili své postavení pro play-off

yy
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Tomáš KALÁB
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yy Na podzim jste si zkusil na vlastní kůži prvoligový fotbal, jak byste
působení v nejvyšší české fotbalové
soutěži zhodnotil?
„Už na začátku jsem říkal, že jsem rád,
že jsem šanci být v ligovém týmu dostal.
Konkurence je tam veliká, bohužel jsem
se nedokázal prosadit, moc jsem toho
proto nenahrál. Je to spíše o mně samém,
nejsem kvůli tomu určitě nijak zatrpklý.
Byl jsem tam půl roku, zkusil jsem si to.
V lize jsou opravdu dost šikovní hráči,

ří před Muchou udělali dobrou práci. Z krajních beků
se snažil podporovat ofenzivu spíše Stříž.
Středová řada odváděla poněkud nevděčnou práci
podpory defenzivy, protože dopředu to po větší část
zápasu příliš nešlo. Rychlostně disponovaný Koudelka se na nezvyklém místě spíše hledal. Z ofenzivní trojice na sebe opět nikoli překvapivě připoutal
pozornost Matoušek, Píchal coby hrotový hráč strávil hodně času napadáním rozehrávky, s šancemi na
ohrožení domácí svatyně se zrovna nepotkal.
Ze střídajících hráčů se hned po změně stran blýskl

8wGUDCNÐPGO6TGPÆTiWUVTFDCNJNCXP÷PCVQCD[
UGLGJQUX÷ąGPEKTQ\GJT¾NK (QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

dobrým „forčekingem“ Fokaidis, Langer i Šteigl to
směrem dopředu poctivě zkoušeli, ovšem bez efektu. A tak se hrdinou okamžiku stal Jurásek, který se
nerozpakoval vystřelit a se štěstím rozhodl o výsledku utkání. Potvrdil tak svým příkladem, že střílet stojí
opravdu za to z jakékoli pozice.
Nad dalšími přípravnými zápasy nadále visí velké
otazníky. O víkendu měli hráči volno, ten následující
měl být prošpikován hned dvojicí zápasů v nedaleké Kroměříži. Se vší pravděpodobností se dostane
pouze na jeden, kdy soupeřem má být rezerva Zlína.
Kroměříž jako účastník amatérské soutěže totiž při
pátém stupni PES nastoupit nesmí, stejně tak může
být v ohrožení další dvojice zápasů v sobotu 23. ledna v Olomouci s plánovanými soupeři Uničovem
a Frýdkem-Místkem, kteří rovněž hrají MSFL.
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%UDQND 83. Jurásek

Luboš KOZEL - FC Baník Ostrava:

Pozápasové hodnocení trenérù

nešla nazvat jinak než tutová, Mucha
však vytáhl bravurní zákrok. Holzerova střela šla doprostřed branky, takže
s ní neměl brankář eskáčka velké potíže.
Náznakem obratu byla Píchalova spíše propagační střela, která Budinského zrovna nevyplašila. Sedm minut
před koncem z nějakých pětadvaceti
metrů vypálil Jurásek a s lehkou tečí
domácího hráče míč zapadl za Budinského záda.
Zbylé minuty si Hanáci v klidu pohlídali a domácí už evidentně neměli
sílu na závěrečný tlak.
(tok)
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Koudelka

pochvaluje si navrátilec

„Baník byl velkou část zápasu lepším týmem, dostal nás pod tlak, vytvořil si šance. Ale kluci to odpracovali, dali jsme i branku, ale my výsledek moc neřešíme. Důležitější je výkon.“

Pavel ŠUSTR - 1. SK Prostìjov:

„První poločas herně velmi dobrý výkon, bohužel bez gólů, i když šancí bylo dost. Finální
fáze byla dnes největší slabinou. Druhá půle už nebyla taková, ale do nějaké 75. minuty to
sneslo meřítko. Pak už šel náš výkon dolů a v závěru jsme si to ‚vyžrali’.“

utkání s Baníkem Ostrava, kde jste
nastoupil v prvním poločase na poměrně neobvyklém místě. Jak jste se
cítil?
„Hráli jsme v rozestavení 4-3-3, trenér
mě zařadil do prostřední trojice. Hodnocení je těžké, byl to první zápas po
dvou trénincích, a navíc proti kvalitnímu
týmu. Soustředili jsme se hlavně na sebe,
abychom předvedli to, co po nás trenér
chtěl. Je sice fajn, že jsme vyhráli, ale přecenit se to nedá, hodně práce je v těch
dvou měsících ještě před námi. Něco se
nám dařilo, v některých případech jsme
neplnili úplně to, co bychom měli. Doba
je těžká, uvidíme, kolik dalších přátelských utkání se podaří odehrát.“
yy Bavili jste se už s trenérem, na který post vás chce zařadit, kde od vás
očekává pomoc?
„V době, kdy se spolu bavíme, jsem
v Prostějově tři dny, takže řeč na toto
téma ještě nepřišla. Vždycky jsem říkal,
že je pro mě prioritní hrát, a je mi celkem
jedno, kde v ofenzivě nastoupím. Každý
fotbalista by měl zvládnout každý post
podle toho, je-li ofenzivní či defenzivní
hráč.“
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„Asi ano, vedení klubu odvolalo stávajícího trenéra kvůli výsledkům, byť je
to vizitka celého týmu. Odvolává se ale
vždycky trenér.“
yy Měl jste dopředu nějaké signály,
že s vámi nadále Zbrojovka nepočítá?
„Hostování jsem měl na půl roku s opcí.
Tím, že jsem poslední dobou nebyl na
zápasech, se dalo leccos vyvodit, trénoval jsem samozřejmě pořád stejně.
Na poslední kolo jsem ještě do zápasu
naskočil. Byl jsem hráčem Zbrojovky,
proto jsem se snažil tam odvádět maximální práci, aniž bych řešil, jestli se budu
vracet, či nikoli. Dělal jsem samozřejmě
všechno pro to, abych ve Zbrojovce hrával.“
yy Vrátil jste se ani ne po šesti měsících, přesto do významně jiného
týmu. Jaké jsou vaše první dojmy?
„Na podzim jsem nějaké zápasy Prostějova viděl, takže to pro mě není neznámý tým. Kádr se samozřejmě omladil,
kluci to chytli hned od začátku. Řekl
bych, že to dobře funguje. Zápasy kluci
zvládali, což je perfektní, důležité je, aby
to vydrželo.“
yy Máte za sebou první přípravné
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Domácí předvedli hned v úvodu, jaké covce obrana Hanáků. Náznak brejjsou jejich individuální dovednosti, kové situace na druhé straně skončil
pěkná kombinační akce skončila stře- Matouškovou křížnou střelou těsně
lou přímo do Muchových rukavic. vedle tyče. Kuzmanovič se proti MuV závěru úvodní desetiminutovky chovi po centru rovněž neprosadil.
potvrdil své kvality Matoušek, který siyy Největší šance domácích přišla těsně
naběhl zprava do šance, jenže branku před přestávkou, kdy na Muchu nedomácích přestřelil. Vzápětí přízemní vyzráli ani Tetour, ani dorážející Zajíc.
centr před brankou netrefil Zapletal. Druhý poločas začal dobrým forZhruba od dvacáté minuty začalo čekinkem Fokaidise, vyšel z toho
sněžit a jako by šly bílé vločky do- pouze rohový kop. Výbornou pozici
mácím k duhu. Pokorný centrovaný pro střelu z přímého kopu měl Potočbalón napálil mimo branku, rychlou ný, míč z jeho kopačky však jen líznul
akci od Jánoše přes Kuzmanoviče tyč Muchovy branky. Pak přišly dvě
a Zajíce k Azevedovi zhatila v kon- zlomové šance Meny, zvlášť ta druhá
yy
3ĜÌ35$91e87.É1Ì

PROSTĚJOV První zimní přípravné utkání odehráli fotbalisté 1.SK
Prostějov na překvapivě kvalitním
yy
přírodním povrchu ostravského areálu Vista. Soupeřem jim nebyl nikdo
jiný než legendární Baník. Ten svou
převahu prvoligového týmu konecyy
konců předváděl téměř po celé utkání, kdy se převážně hrálo pouze na
branku hostí. Osudnou se však Baníku stala mizerná efektivita zakončení
a výborný Mucha v brance. V závěru
utkání už tlak domácích výrazně polevil a z nenápadné akce vstřelil Jurásek jedinou branku utkání.
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obchodní a mediální partneøi 1. SK Prostìjov pro sezónu 2020/2021

Baník zůstane asi soupeřem nejzvučnějším, i když
v současné nejisté době je možné leccos. Proti prvoligovému celku vyrukoval trenér Šustr s rozestavením 4-3-3, když ve středové řadě nastoupil na krajích
možná trochu překvapivě Koudelka s Hausknechtem, vpředu pak Matoušek se Zapletalem.
Celých devadesát minut odchytal brankář Mucha,
který potvrdil svůj vysoký standard z podzimní sezóny. Baníkovci jej slušně prověřili, i když o některé skvělé šance se připravili sami. Na stoperu se po dlouhé
době představili Machynek a uzdravený Schuster, kte-

PROSTĚJOV Stejně jako většina klubů profesioPŮVODNÍ
nálních soutěží začala i v 1.SK Prostějov minulé
zpravodajství
pondělí zimní příprava. Do kádru se vrátil z půlročního hostování ve Zbrojovce Koudelka, opětov- pro Večerník
nou příležitost zaujmout trenéra má na testování Tomáš
záložník Fokaidis, zabojovat o místo v týmu zkou- KALÁB
šejí i dva bývalí zdejší dorostenci, kteří z mateřského klubu dříve zamířili na zkušenou do klubů zvučnějších jmen. Po dvou trénincích přišel na řadu první přípravný zápas v Ostravě.

8+5ª16#<0ª-;

konkurence je tam mnohem vyšší. Byl
jsem zvyklý být hodně vytěžovaný, teď
to bylo naopak. Zkušenost je to v tomto
smyslu jiná, ale každá nová zkušenost posouvá hráče a člověka obecně dál.“
yy Podařilo se vám nastoupit do základní sestavy?
„Ano, v základní sestavě jsem nastoupil
proti olomoucké Sigmě.“
yy Směrem k závěru sezóny jste se
neobjevil vůbec na soupisce k utkání,
provázely vás nějaké zdravotní potíže?
„Ne, byl jsem v pořádku, byl jsem prostě
mimo nominaci.“
yy Proč se podle vašeho názoru
Zbrojovce podzim nevydařil? Bylo to
o konkurenceschopnosti v první lize?
„Vůbec jsme nechytli začátek soutěže.
Šance jsme si vytvářeli, ale dopláceli jsme
na vlastní chyby, proto jsme také dostávali hodně branek. Nebyli jsme v mnoha
zápasech horším týmem, ale výsledkově
jsme je nezvládli. Fotbal je o chybách. My
jsme jich vždy udělali víc, za což nás soupeř potrestal, naopak my jsme soupeřovy
chyby využít nedokázali.“
yy Změna trenéra byla o novém impulsu pro tým?

PROSTĚJOV Se ztrátou v brankovišti
se aktuálně musí vypořádat 1. SK Prostějov. Tým totiž opustil druhý gólman
Miloslav Bréda. Důvod je prozaický:
množství prostoru v bráně. „Domluvili
jsme se s Milošem Brédou na tom, že ho
pošleme na hostování do Komárna, do
slovenské druhé ligy. Je to hlavně z toho
důvodu, že on potřebuje pravidelně chytat,“ uvedl trenér Prostějova Pavel Šustr.
Prostějov už ale rovněž hlásí náhradu: je
jí Jan Kvapil, který už v Prostějově dříve
působil. „Zatím tedy zůstává Filip Mucha
a máme tady teď chlapce, který chytal za
Přerov. Teď si ho vyzkoušíme, uvidíme,
jak bude vypadat a případně bychom
druhého brankáře řešili,“ říká Pavel Šustr
ke dvacetiletému brankáři, který v uplynulém týdnu s Prostějovem absolvoval
tréninky.
(sob)

Eskáčko opustil
brankář Bréda

PROSTĚJOV Jeho fotbalová kariéra je s Prostějovem úzce svázána.
Poprvé na Hanou přišel ofenzivní
záložník Jan Koudelka (na snímku)
už v létě 2014, od té doby se jeho
fotbalové putování dvakrát ubíralo
jiným směrem, ale vždy si našel cestu
zpět. Na podzim si mistr světa v malé
kopané vyzkoušel poprvé prvoligové
angažmá, Zbrojovce se ale na podzim
vůbec nedařilo. Jaké jsou jeho dojmy
z uplynulé sezóny a prvních dnů ve
známém prostředí, prozradil Večerníku v exkluzivním rozhovoru.

Prostějov (tok) - Nigerijský záložník
Solomon Omale, který je na testech
v Mladé Boleslavi, za prvoligový klub
nastoupil ve druhé půli přípravy s Pardubicemi. Do průběhu zápasu se zapsal
špatnou rozehrávkou, z níž Pardubice
málem vytěžily kontaktní branku.

Omale nastoupil
v dresu Boleslavi
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Euforie z postupu, pak stagnace. Následovalo pozdní ale efektivní zatažení za
záchrannou brzdu. A nyní je to jedna
jízda, místy samozřejmě s nějakým tím
přibrzděním, celkově ale setrvalý cval
směrem vpřed. Prostějovské eskáčko
přestalo přešlapovat na místě, naopak
se vydalo dál, za lepšími zítřky.
Má k nim skvěle nakročeno. Tým
nejenže skončil pátý, ale s prakticky
týmž obsazením vstoupí do jarní části.
Výjimkou budiž odchozí Miloslav Bréda a také Jakub Rolinc. Naopak se vrátil
Jan Koudelka, který nepochybně zvýší
kvalitu Prostějova směrem dopředu.
A jednou nohou v eskáčku je také povícero borců, kteří přišli na zkoušku.
K jakému cíli ale Eskáčko směřuje?
K postupu mezi elitu 2. ligy? Nebo snad
přímo k baráži o ligu první? Dlouhodobě
se hovoří o obojím. Je ale samozřejmě
otázkou, co z toho je reálné. Někdy je
ovšem jen tenká hranice mezi tím býti realistou a mít příliš nízké ambice. A právě
nedostatečností ambicí, tím vedení
prostějovského fotbalu trvale netrpí.
Dosud odehraný fotbalový ročník byl zatím
poměrně krátký. A je vůbec zázrak, že se
toho tolik stihlo. Jednu věc ale, spolu s prvními lednovými událostmi, ukázal: Prostějov
chce, může být a také pravděpodobně bude
ještě lepší, než tomu bylo na začátku sezóny.

Zase lepší!

MICHAL SOBECKÝ

.20(17Éì

Odchytal celé úvodní přípravné utkání a prvoligový
Baník jej vcelku prověřil. S některými příležitostmi
domácí naložili vskutku trestuhodně, v několika momentech však prostějovský gólman musel předvést svůj
postřeh. Díky tomu a zodpovědné práci celé defenzivy nakonec proti Baníku vychytal čisté konto.

FILIP MUCHA

TÝDNE PODLE
HRÁČVEČERNÍKU
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TABULKA VENKU

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


10
10
9
7




3



0


1
1
0
2




1



0


2
2
0
0




1



0

INOVACE WEBOVÝCH
STRÁNEK
ZKUSTE TO
I PŘES MOBIL je spuštěna,
podívejte se

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

TABULKA DOMA

B
/WåUVXQ
Z
V
R+
RP
S
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
10
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
3
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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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b JAK DOPADLY BOJE NA ZELENÝCH TRÁVNÍCÍCH
n
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Spokojení mohli být i v Brodku u Prostějova a zejména v Plumlově. Celek,
který platil v předešlém roce za otloukánka, se tentokrát dokázal jakžtakž
bít o body. Nynější zisk stačí na osmé
místo, což je po dřívější mizérii jistě
úleva. S klesajícími místy pak v tabulce pochopitelně klesá také spokojenost
s umístěním. Zlom se dá ale vysledovat
až u devátého místa.
Zde je rezerva Určic. Ta se jako první
z týmů v tabulce příliš neposunula,
rozhodně ne směrem nahoru. V tomhle případě se totiž naopak čekalo
o něco víc. Totéž se dá říct o Vícově
a Brodku u Konice. Tradiční týmy
a skončí hluboko pod Nezamyslicemi
ce nad Hanou mají rozhodně na víc.
a Ptením? To už je menší šok.
O příšerné sezóně se dá ale mluvit až Tento tým ještě v minulé sezóně patřil
u posledních tří celků. Protože Němči- k širší špičce. Jenže ještě ročník předsrovnání podzimních èástí fc dobromilice
2020/2021
2019/2020
Zápasy


Body
25
20
Pozice


Bilance
sss
sss
Penalty
1–2
2–1
Vstøel. branky
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Otoèené zápasy
2
0
Ubránìné nuly


Nejlepší støelec
7RP½v1HGÈOD  
-.UDWRFKYÉO 
1HMY\WÉzHQÈMvÉKU½Ä T. Nedìla, J. Václavík Fialka, Kratochvíl,
Ryška,


6HOXFNÙ 
Nejvíce karet
-DQ9½FODYÉN  
3HWU)LDOND 
Nejvíce odchytáno =GHQÈN.OXVDO ]  /1RVHN ]

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

tím hrál I.B třídu Olomouckého KFS.
Klub zkrátka trvale klesá a ukazuje
se, že prorocká slova někdejšího trenéra Novotného jsou pravdivá. Právě on
věštil před skoro dvěma lety týmu obří
kocovinu...
Dalším zklamáním jsou Výšovice-Skalka. Spojením měl tým získat dostatek hráčů a sil pro minimálně střed
tabulky. Jenže to není vůbec vidět. Už
v přípravě nepředváděl sloučený výběr
kdovíjaké výsledky, sezóna je jen potvrdila. Je přitom načase, aby si tým
sedl – začíná hrát o přežití. Boj o něj
naopak možná definitivně prohrál
Tištín, který hrál trvale v okleštěné,
stárnoucí sestavě, která příliš soupeřům nemohla konkurovat. Zde se
musí stát hodně, aby tým nespadl až
do „pralesa“.

Poslední tři sezóny „Dobrátka“
dokazují, že v nejvyšší okresní soutěži patří k tomu lepšímu. V letošní
sezóně to však ještě místní borci
vylepšili a zcela po zásluze jim patří stříbrná příčka, přičemž ani k té
nejvyšší jim toho moc nechybí.
Mužstvo šlape na všech postech
velmi slušně. V současné sezóně se
mu navíc až na výjimky vyhýbají
zranění. Pokud bude hrávat i nadále v kompletním složení, mohou je
soupeři porazit, nikoliv však porážet. Síla je navíc znát nejen v domácím prostředí, kde má tým zatím
stoprocentní bilanci, ale také na
hřištích soupeřů.
A v čem je největší síla aktuálně pouze
o skóre druhého týmu tabulky Přeboru OFS Prostějov? Představují jí nepochybně dva faktory. Komplexnost
mužstva a kvalita kádru. Fotbalisté
Dobromilic jsou léta známí především
svou bojovností a stylem nákopů na
silové útočníky. I to se však v poslední
době mění, což ukazuje na vyrovnané
řady. Pokud se zkrátka nedaří překonat soupeře nátlakem, snaží se jít mužstvo do kombinace a dokáže přepnout
na zcela jiný herní styl. Velkou zásluhu
na tom má kouč Rochla, který kromě
pokynů pomáhá mužstvu také na hřišti, kde plní zásadní roli v zadní řadě.
A pokud se budeme bavit o kvalitě kádru, je zde zkrátka dobrá vyváženost na
všech postech. V brance se počítalo se

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

(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

va Zdeněk Nosek. Útok doplnila nová
akvizice Tomáš Neděla, který se ukázal
jako výrazná posila a stal se nejlepším
střelcem mužstva.
Pokud se podaří kádr udržet i nadále, určitě je potřeba s Dobromilicemi
počítat nejen v letošní, ale i příštích
sezónách. A co takhle zkusit to v kraji
„Dobrátka“?

10
25
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 Y8UÄLFÉFK
SS YH9UDKRYLFÉFK
7RP½v1HGÈOD EUDQHN
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-DNXE.UDWRFKYÉO zOXWÅDÄHUYHQ½NDUWD

OKÉNKO PÙLMISTRA

dvojící Nosek - Drnovský. Prvně jmenovaný však strávil většinu podzimu
v Otaslavicích a druhý se zranil před
sezónou. Problém však nenastal, neboť
mezi tři tyče se postavil Klusal a svou
úlohu zvládl velmi dobře. Obrana i záloha zůstaly ve svém klasickém složení,
navíc přibyl do obrany po vyléčení ze
zranění Špaček a do zálohy nová posta-

yy Jak byste ještě zpětně zhodnotil
podzimní část?
„Celkově panuje obrovská spokojenost se druhým místem, kde jsme
pouze o skóre za Kralicemi, které
mají rezervní mužstvo velmi kvalitně poskládané ze zkušených hráčů.
U jejich pozice není o čem. Jediný
zápas v podzimní části, co mě trošku
mrzí, je v Brodku u Prostějova. Tam
si troufám říct, že jsme podali dobrý
výkon, chyběla nám však lepší koncovka a nezvládli jsme penaltovou
loterii.“
yy Doma jste během pěti duelů neztratili jediný bod. Čím to, že vám
domácí prostředí vyhovuje více?
„Musím souhlasit, že doma nám to
vyhovuje více. Jedním z hlavních
důvodů je podle mě fakt, který se
možná nebude moc líbit některým
činovníkům v klubu, že máme jedno
z horších hřišť na okrese, každému
soupeři se tu opravdu těžko hraje.
Na ty nerovnosti jsme už zvyklí, ale
každý, kdo přijede, s tím má určité
problémy. Nesporně nám pomáhá
také podpora fanoušků scházejících

se pravidelně. Jinak si však myslím,
že je nám celkem jedno, zda hrajeme
doma, nebo venku. Letos se však ukázalo, že jsme ztráceli pouze venku.“
yy Za deset kol jste dokázali nasbírat více bodů než za celý loňský
podzim. Čemu přisuzujete, že to
mužstvu takto šlape?
„Určitě nám hodně pomohlo, že se
parta kluků udržela pohromadě. Navíc nás skvěle doplnily obě posily,
které přišly před letošní sezónou. Obzvlášť Tomáš Neděla dělá velký vítr
v útoku a společně s Kratochvílem
jsou vepředu opravdu nebezpeční.
Celkově jsme kádr stabilizovali a funguje velmi dobře na všech postech.
Vyhnula se nám i zranění a na docházku si zatím nemohu stěžovat. To
budou zřejmě hlavní faktory, proč se
nám nyní tak dařilo.“
yy Našel byste něco v letošním
podzimu, co vás v okresním přeboru překvapilo?
„Nejvíce mě překvapují oba nováčci,
kteří se drží velmi nahoře. S Nezamyslicemi jsme už hráli a víme, že
umí být nepříjemné. Ptení jsem tedy

Mužstvo Dobromilic každým rokem atakuje příčky v horní
polovině tabulky okresního přeboru. Nejinak tomu bylo i během podzimu letošní sezóny. Velmi kvalitní výkony dokonce
znamenají titul podzimního vicemistra Přeboru OFS Prostějov,
nestačily pouze o tři branky ve skóre na rezervu Kralic. K tomu
navíc „Dobrátka“ neodjížděli ani jednou bez bodu, doma dokonce neztratili byť jen jediný. Pro jarní část II. třídy tak mají základ více než dobrý. „Hlavně chceme, aby nám i nadále zůstala
skvělá parta, ta jde ruku v ruce s výsledky,“ přiznává trenér Miloš
Rochla pomáhající hráčům nejen pokyny, ale i na hřišti.

odehraje zcela kompletní a v pořádku.
O tom ani nechci uvažovat. Žádné cíle
si však do jarní části nedáváme. Samozřejmě pokud se bude nadále dařit,
určitě bychom se nezlobili, kdyby se
nám podařilo zůstat takto nahoře.“
yy Kdyby se to opravdu vydařilo, co
případný mistrovský titul a postup
do I.B třídy Olomouckého KFS?
„Rozhodně by to bylo na zvážení,
to nebudu zastírat. Museli bychom
to však velmi dobře zvážit, navíc je
k tomu stále daleko. Podle mě je tu ještě řada vlčáků, kteří by o tom také rádi
uvažovali. Ať už se jedná o Držovice,
či Vrahovice… Věřím, že náš kádr by
v současné chvíli na I.B třídu měl, ale
je stejně otázkou, zda by to pro nás

zatím ještě neviděl, takže nechci
úplně soudit, ale sedmnáct bodů
určitě nemůže být náhodou.“
yyMáte stejně bodů i stejnou bilanci jako první Kralice „B“. Jaké
tedy budou cíle do jarní
části? A věříte, že se
sezóna rozběhne,
jak má?
„Nad tím ani nepřemýšlíme. Věřím, že se sezóna

mělo cenu. Za mě je lepší hrát špici
´okresu´, bavit se fotbalem. Máme tu
řadu vyhrocených derby. Navíc tato
soutěž není finančně ani časově tak
nákladná.“
yy Na jaře by vás mělo čekat šestnáct zápasů, bude tedy i kvůli
větší porci zápasů zimní příprava
odlišná?
„Zatím sám nevím, jak vůbec zimní
přípravu naplánovat… Dokud se nebudeme moct potkávat, budeme mít
zřejmě problémy. Kdybychom se měli
řídit individuální přípravou, tak to
bude plnit třetina mužstva. Snad nám
co nejdříve povolí, abychom se mohli aspoň hýbat. Bez pohybu to určitě
není dobré pro celou společnost.“

(QVQ#TEJKX/4QEJN[

Většina regionálních celků před
uplynulým fotbalovým podzimem
příliš neposilovala. Přesto se ale našel tým, který ve svém středu uvítal
posilu, jež dokáže být rozdílovým
hráčem. Tím se ukázal být Tomáš
Neděla (na snímku), dvaatřicetiletý
útočník Dobromilic. Ke druhému
místu v tabulce Přeboru OFS Prostějov-II. třídy přispěl devíti brankami, což je velmi solidní počin,
obzvlášť když mu k tomu stačilo
pouhých deset zápasů. Pro soupeře
byl přitom neznámou zbraní, dosud
totiž působil na Vyškovsku. Snad
i to mu pomohlo k pěkným číslům.
„Jsem ale útočník a od nich se góly
čekají,“ říká zároveň skromně.
yy Jak byste zhodnotil po týmové
a osobní stránce uplynulý podzim?
„Nedá se hodnotit jinak než velmi pozitivně. Pohled na tabulku to ostatně
dokazuje, v nedohrané části soutěže
jsme ztratili pouze pět bodů. Jedinou
kaňkou bylo, že jsme první polovinu
sezóny nemohli dohrát, protože navázat na takové výsledky i na jaře nebude
vůbec jednoduché. Snad budeme mít
alespoň podmínky pro to, abychom se
kvalitně připravili.“
yy Vy jste se nyní vracel k fotbalu?
Dříve jste ale hrával za Kučerov…
„Nastupoval jsem za Kučerov ve třetí
třídě na Vyškovsku. Koupili jsme s rodinou domek v Dobromilicích, takže
jsem se rozhodl pro pokračování zde.“

yy Jak byste srovnal úroveň hry
v těchto týmech? A kvalitu soutěží?
„Pro mě osobně byl rozdíl velký. Ať
už v organizaci hry, nebo ve fyzické
náročnosti zápasů. Slýchával jsem ze
všech stran, že prostějovský ´okres´
není v takové kvalitě jako na Vyškovsku, ale když srovnám třetí třídu Vyškova a okres Prostějova, tak já tam
rozdíl vidím velký.“
yy Nastřílel jste devět branek. Dařilo se vám tak střelecky i v dřívějších ročnících?
„Jsem útočník, góly se ode mě očekávají a jsem si toho vědom. Řekl bych,
že s gólovými příspěvky z posledních
sezón můžu být spokojený. Ale důležitější jsou týmové statistiky, rozhodně
každý týden nehledám tabulku střelců, jak si vedu. Mnohem příjemnější
je pohled na druhé místo v tabulce
týmů.“ (úsměv)
yy Věnujete se coby útočník speciálně i tréninku střelby?
„Pokud máte na mysli práskání na bránu před každým tréninkem, tak samozřejmě ano. (smích) Ale ne, speciálně
se na střelbu nezaměřuji.“
yy Kdybyste měl po sezóně hlasovat v otázce postupu, k jaké variantě
byste se přiklonil?
„Pro případný postup je třeba skončit
první v tabulce, zatím nejsme ani v polovině soutěže, takže takhle daleko se
zatím nedívám. Teď jen doufám, že na
jaře budeme vůbec moci hrát.“
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TJ TIŠTÍN

I když v tomto duelu viděli fanoušci šest branek, zápas moc pěkných
akcí nepřinesl. Velmi rozpačití odcházeli především fanoušci domácího
celku, kteří si po předchozím pohárovém vítězství mysleli, že přijde
i to soutěžní. Opak však byl pravdou. Celkový výkon obou mužstev po
téměř roční pauze soutěžního utkání byl však opravdu strašidelný. Tři
nahrávky byly maximem a do fotbalu to mělo opravdu daleko.

ZÁPAS BRODEK U PROSTÌJOVA vs. PTENÍ

PODZIMU

PLÁCANÁ

Tři body, sedm vstřelených branek. Rozdíl ve skóre? Mínus devětadvacet.
To je opravdu děsívá bilance po odehraných deseti kolech. Předešlé sezóny
Tištínští udržovali ve středu tabulky body z domácího prostředí. To však
nyní prochází velkou rekonstrukcí a azyl v Nezamyslicích očividně celku moc
nevoní. Jasně to nakonec deklaroval také debakl 11:1 právě od Nezamyslic.
V jarní části by se už mohl uskutečnit návrat do Tištína. Pokud i díky tomu
nezačnou přicházet body, čeká svěřence kouče Oulehly pád o třídu níže.

PODZIMU

ZKLAMÁNÍ

Nestává se příliš často, aby kouč, který přišel týden před ostrým startem soutěže, dokázal projít podzimem bez jediné porážky. To se však
podařilo v Kralicích na Hané. A i když se samozřejmě vydařila i řada
hráčských přestupů, ať už se jedná o Petra Brosse, nebo Tomáše Nedělu,
vítězstvím je příchod lodivoda. Mužstvo zůstalo ve stejném složení,
přesto prošlo výraznou herní proměnou přinášející ovoce.

PETR NAVRÁTIL

PODZIMU

PŘÍCHOD

11. ledna 2021

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

VWUDQD

NOVÉ NOVINY
ZA STAROU CENU

Už loňskou sezónu byli označováni za černého koně soutěže. Podzimní
část minulého ročníku však nevyšla úplně podle představ a na nejlepší
celky to nestačilo. Podzim této sezóny, to už bylo něco jiného. Jen pět
ztracených bodů a druhé místo za rezervou Kralic jasně dokazují, že
mužstvo má na to, aby bojovalo i o příčku nejvyšší. Pokud zůstane sestava ve stejném složení i pro jarní část, určitě se s Dobromilicemi na
medailové pozice musí počítat.

FC DOBROMILICE

PŘEKVAPENÍ
„Se druhým místem panuje Å+UDQD9\åNRYVNXD3URVWěMRYVNX" PODZIMU

Zatímco v mnoha jiných případech hodoběji. Zklamáním jsou Vrahovise u fotbalových týmů z Prostějovska ce. Po skvělých sezónách, kdy útočily
nedá mluvit o nějakých výrazných na postup, jsou až čtvrté. Pro mnohé
překvapeních nebo až šocích, o „okre- týmy skvělé umístění je v tomhle konsu“ to neplatí. Přebor OFS-II. třída textu nutné vnímat jako propad.
totiž nabídl opravdu hodně divokých
výsledků, v mnoha případech nečekaných. A o čem tedy byl? O nejistých
KOMENTÁØ
výsledcích jednoho z favoritů, překvapivé slabotě ze stran Výšovic-Skalky
a také se ukázala jako pravdivá pro- Ve středu tabulky pak najdeme týmy,
rocká slova bývalého kouče Němčic které mohou být velmi spokojené. Že
nad Hanou Radovana Novotného.
budou Nezamyslice a Ptení po postupu
Vezměme to ale popořádku. První o třídu výše hned pod favority soutěže?
tři místa zase tolik překvapení nena- Kdo by to řekl. Oba celky si počínaly
bídnou. Že budou vysoko Kralice na velmi dobře, zejména Nezamyslicím se
Hané „B“, které hrály velmi dobře už podařilo hned v začátku soupeře opravpředchozí podzim, nikoho až tak ne- du šokovat. Ptení se rozjíždělo o něco
překvapilo. Stejně tak Dobromilice pomaleji, ale i široký kádr mu umožňua Držovice, které se drží nahoře dlou- je hravě soupeřům konkurovat.
srovnání podzimních èástí fc kralice na hané „b“
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fotbal extra

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 jsme odstartovali sondou do nejvyšší klání pod hlavičkou OFS Prostějov.
V rámci Okresního přeboru alias II. třídy, který Večerník dlouhodobě sleduje jako svoji prioritní soutěž, dostal právo první karty vedoucí tým tabulky, jímž se stalo „béčko“ FC Kralice na Hané. Dnes
následuje druhý lídr z Dobromilic a již příště budou následovat
další účastníci nejvyššího okresního klání.
Přelom ledna a února pak bude patřit III. třídě a 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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rozhovor Večerníku

Solomon Omale se stal prvním africkým fotbalistou v Prostějově,
z angažmá je nadšený a už má za sebou testy v prvoligovém klubu
PROSTĚJOV Zajímavou zahraniční posilu získal Prostějov před
loňským fotbalovým podzimem.
Do eskáčka si našel cestu nigerijský záložník Solomon Omale (na
snímku), který před příchodem
na Hanou sbíral ostruhy ve slovenské Seredi poté, co se rozhodl,
že opustí svoji domovinu a zkusí
štěstí v Evropě. Čerstvě dvacetiletý mladík svěřil Večerníku svůj
sen, že by si jednou rád zahrál
v Anglii. Prozatím ale vyjadřuje
spokojenost s tím, jak se mu dařilo v Prostějově. Za výběr trenéra
Šustra odehrál plnou porci devíti
zápasů, do nichž naskočil. A i když
zatím čeká na první vstřelenou
branku, na hřišti je hodně vidět
zejména díky obratnosti a rychlosti. Bohužel však i kvůli nedovoleným zákrokům, když obdržel
nejvíce žlutých karet ze všech hráčů Fortuna:Národní ligy. I přesto
vzbudil zájem prvoligových klubů
a minulý týden již strávil na testech v Mladé Boleslavi! „Uvidíme,
zda se Solomon prosadí a za jakých podmínek bude případně do
nejvyšší soutěže uvolněn,“ potvrdil zvěsti prostějovský oddíl cv na
svých internetových stránkách.
Redaktor Večerníku pohovořil
s prvním fotbalistou tmavé pleti
v řadách eskáčka anglicky a ještě
před vánočními svátky.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

21010810029

Michal
SOBECKÝ

yy Začal bych vaším fotbalovým
dětstvím. Jaké bylo?
„Začalo to v nigerijské akademii,
když jsem byl ještě velmi malý a chodil do školky. Jmenovala se Pepsi
Akademie. Postupoval jsem pak kategoriemi a pravidelně nastupoval
za všechny týmy. Účastnili jsme se
soutěží, hráli různé zápasy. Fotbal
jsem začal mít rád už jako malé dítě,
vlastně od chvíle, kdy jsem ho začal
hrát na ulici s klukama. Hrál jsem ho
skoro pořád.“ (úsměv)
yy Co vaše rodina v Nigérii? Podporovala vás?
„Ano, můj táta, moje máma, bratr
a sestra. Všichni mě opravdu hodně
podporovali.“
yy Kdy jste začal uvažovat o odchodu z domoviny?
„Tak byl to můj sen. Hodně jsem sledoval třeba Manchester United, je to
můj oblíbený tým. Chtěl bych v Anglii jednou hrát. Bylo mi jasné, že potřebuji tvrdě pracovat, projít si mnoha celky a získat zkušenostmi. Věděl
jsem, že budu muset něco obětovat
a hodně trénovat. Mluvil jsem o tom
tedy se svým manažerem, začali jsme
pracovat na přípravách mého odjezdu. Vše dobře dopadlo, stihlo se to
ještě před koronavirovou pandemií
a jsem tady. A doufám, že se jednoho
dne posunu ještě výše, třeba právě
do mého vysněného týmu...“
yyA kdy přišlo rozhodnutí přesunout se do zahraničí?
„Rozhodl jsem se asi před dvěma roky,
že půjdu do Evropy. Bylo to po střední
škole. Řekl jsem si ok, teď chci a potřebuji hrát fotbal. Nechtěl jsem jít studovat nikam dál, třeba na univerzitu a mít
to tak, že bych šel do školy, až pak fotbal. Chtěl jsem to prostě zkusit hned.

Měl jsem touhu hrát fotbal každý den,
věnovat mu maximum času.“
yyProč jste si vybral Slovensko?
„Je to země, kde měl můj manažer
nějaké kontakty, konkrétně v Seredi. Pozvali si mě a prošel testy. Začal
jsem hrát, trenérovi jsem se líbil a tak
jsem podepsal kontrakt.“
yyAsi jste to tam neměl hned jednoduché...
„To ne, byl to můj první pobyt v Evropě. Není to nic lehkého, když
neznáte řeč, nejste zvyklý na tamní
jídlo. Zjišťoval jsem za pochodu, že
je velmi těžké, dorozumívat se spoluhráči na hřišti. Teď už znám hodně slov. Ale na Slovensku, to pro mě
bylo za začátku fakt náročné.“
yy Takže někteří vaši spoluhráči
vůbec nemluvili anglicky? Nebo
jen velmi špatně?
„Angličtina byla v týmu fakt špatná.
Myslím, že snad jen dva lidi mluvili
dobře anglicky, všechno se mi tak
muselo překládat. Dostal jsem ale
dobrou šanci hrát první zápas, tuším
s maďarským týmem, který k nám
přijel. Vstřelil jsem v pořadí třetí gól
a hned se dobře uvedl. Pak jsem
odehrál ještě asi čtvrthodinu proti
Bratislavě.“
yy Jenže, moc jste toho ale nakonec neodehrál kvůli koronaviru.
Způsobil vám velké problémy?
„Ano, covid-19 opravdu hodně přibrzdil na Slovensku moji kariéru.
Trávili jsme měsíce doma, bez tréninků, jen s individuálními plány od
trenérů. Chyběla mi týmová příprava, bylo to dost těžké.“
yy Jak jste bral přesun do České
republiky?
„Přestěhování sem bylo pro mě
to nejlepší, co mohlo nastat. Mám

Po fotbale jdu obvykle domů, odpočívám.
A občas zajdu do centra města
a procházím se. A někdy do Kauflandu,
trošku nakupovat. Občas taky navštěvuji
spoluhráče, třeba Šimona Šmehyla
a Milo Bredu, jsou mně blízcí.
A bydlí blízko. Hlavně se každý den
snažím naučit hodně věcí a zlepšovat se...

na hřišti hodně času, hrajeme
navíc jako tým a spoluhráči jsou pro
mě jako bratři v rodině. Díky tomu
až tak nepostrádám svou rodinu
v Nigérii. Snažím s každý den
zlepšovat. Vím, že je to pro
mě dobré.“
yy To by určitě trenér Šustr rád slyšel…
„Tak prostějovský kouč mi
hodně pomáhá. Přestože
neumí zase tak dobře anglicky, tak to předvede. Ukáže, co
po mně chce a jak mám něco
udělat. A já tomu porozumím.“
(úsměv)
yy S tím už pak nemáte problém?
„Ne, je to v pohodě. Z velké části trenér používá předvádění kvůli mně,
pak jeho pokynům lépe rozumím.
To mi hodně pomáhá.“
yy Kdo další vám v týmu nejvíc
pomáhá?
„Máme v šatně asi pět nebo šest
kluků, co umí dobře anglicky, třeba
Roman Bala nebo třeba Šimon Šmehyl. A taky Milo Breda zvládá jazyk
dobře. Hodně mi toho říkají, je to
pro mě jednodušší zde hrát i žít.“
yy Jak zatím hodnotíte uplynulou
sezónu, jste spokojený s výsledky? A co říkáte na český fotbal?
„Myslím, že máme za sebou dobrý
půlrok a se všemi problémy jsme
se vypořádali dobře. Páté místo je
parádní, trenér i vedení neskrývali
spokojenost. Druhá česká liga je
hodně o agresivitě. Cítím, že oproti tomu první liga není o tolik těžší.
Musíš být celkově agresivní a rychlá.
Z prvoligových týmů jsem hrál proti
Olomouci, Zlínu nebo Opavě a šlo
to zvládnout.“
yy Říkáte, že to není takový rozdíl?
„Přesně tak, je to možná víc o fotbale, zatímco ve druhé lize je to hodně o běhání, běhání a běhání. Když
jsem přišel, bylo to pro mě náročné.
Teď jsem s tím ale v pohodě.“
yy Zhodnotil byste i své vlastní
výkony? Jste s nimi spokojen?
„Každý den trénuji a snažím se na
sobě pracovat. Stejně tak se sám na
sebe v zápasech dívám, s čím mám
problémy, co mi tolik nejde. Snažím
se to změnit každý zápas. A cítím, že

se snad zlepšuji. Protože každý den
se snažím naučit hodně věcí, jde mi
zkrátka hlavně o zlepšení, o to se posouvat.“
Jaká jsou vaše oblíbená místa
v Prostějově? A kde mimo hřiště
trávíte čas?
„Po fotbale jdu obvykle domů, odpočívám. A občas zajdu do centra města a procházím se. A někdy do Kauflandu, trošku nakupovat. (směje se)
Občas taky navštěvuji spoluhráče,
třeba Šimona (Šmehyl) a Milo Bredu, jsou mně blízcí. A bydlí blízko.“
Nejsou to pro vás jen spoluhráči…
„Přesně tak, jak už jsem říkal, jsou
jako moji bratři. A toho si hodně vážím!“

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

vizitka
SOLOMON OMALE
✓ narodil se 2. ledna 2001 v Nigérii,
ve státě Kogi
✓ profesionální fotbalista,
záložník-středopolař
✓ aktuálně obléká dres 1.SK Prostějov, jehož
posilou se stal před sezónou 2020/2021
✓ první hráč tmavé pleti nastupující v historii prostějovského fotbalu
✓ dětství a dorostenecká léta trávil v Nigérii, kde také začal s fotbalem
✓ v Nigérii nastupoval za kluby Zaria a později Sokoto United, odkud
následně vyrazil do Evropy
✓ v roce 2019 se dostal do prvoligové slovenské Seredi, kde nastupoval
v přípravě, start v ostrých zápasech zhatil koronavirus
✓ prostějovský trenér Šustr na předsezónní tiskovce chválil jeho kreativitu,
práci s míčem, pojetí hry
✓ v podzimní části F:NL patřil mezi nejnasazovanější, ale zároveň také
nejtrestanější hráče týmu
✓ první lednový týden strávil na testech v prvoligovém klubu FK Mladá
Boleslav, o jeho budoucnosti se jedná
zajímavost: za svůj vzor uvádí Victora Wanyamu, keňského záložníka,
který už si zahrál za kluby jako Tottenhem a Celtic Glasgow

volejbal
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Po frýdeckém kolapsu je zřejmé, že místo klidného
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postupu do play-off o něj ženy VK budou tvrdě bojovat
PROSTĚJOV Optimistický plán, kterak volejbalistky Prostějova v novém roce 2021
lehkým krokem zamíří k upevnění sedmé pozice v pořadí aktuálního ročníku UNIQA extraligy žen ČR a tím nebudou mít žádné problémy s účastí ve vyřazovací fázi, citelně narušila
hned první zápasová překážka. Dosud poslední Frýdek-Místek vyklepl VK překvapivě
snadno 3:0, místo odskočení nejnižším
příčkám tak přišlo opětovné zabřednutí do
podpalubí průběžné tabulky.

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Hanačky si před veledůležitou sobotní bitvou věřily, že ze severní Moravy
odvezou tři vítězné body a zvýší svůj
náskok jak před desátým TJ, tak před
osmým Přerovem i devátým Šternberkem. Stal se však pravý opak. Herně kralovaly Sokolky a mač dopadl jejich nečekaně suverénním triumfem
25:13, 25:20, 25:19.

VK má do konce
ledna na hostování…
➢ ze strany 21
PROSTĚJOV Kapitánka Michaela
Jurčíková se nicméně postupně chystá na návrat. „Míša se po prosincové
artroskopii kolene postupně vrací
do plného tréninkového zatížení, ale
není jisté, kdy přesně bude moci naskočit do zápasů. Za této situace nám
tak zbyly jen dvě zdravé blokařky
Katka Kvapilová a Peťa Kožoušková.
A pokud by jedna z nich kvůli čemukoliv vypadla ze sestavy, vznikl by nepříjemný problém. Což jsme nechtěli
připustit, zvlášť v současné zdravotně
složité době,“ vysvětlil sportovní ředitel vékáčka Miroslav Čada.
Blumentritová je ostřílenou prvoligovou střeďačkou aktuálního lídra jedné
ze dvou skupin druhé nejvyšší soutěže ČR. V minulosti působila i v extraligovém Olympu Praha, oblékala
také dres Rokycan. „Má dostatek zkušeností, aby případný záskok zvládla.
Samozřejmě bude nejlepší, když taková nutnost ani nevznikne, ovšem
pro jistotu jsme na vzniklé okolnosti
museli reagovat,“ doplnil sportovní
ředitel vékáčka Miroslav Čada. (son)

Zahajovací sada se přitom nedala
nezvat ze strany hostů jinak než jako
totální propadák. To ve druhém
i třetím dějství už vékáčko částečně
zlepšeným výkonem předvádělo některé nadějnější pasáže a minimálně
polovinu času vedlo. Ovšem v obou
koncovkách nastalo závěrečné selhání: protivnice zatlačily, hra papírových favoritek se naprosto rozpadla.
A obraty z 18:18 na 25:20, respektive
z 15:18 na 25:19 (!) rozhodly.
„První set byl z naší strany opravdu
moc špatný, ale ve druhém a třetím se
objevila spousta momentů, kdy jsme
se zvedali, šli nad soupeře. Bohužel
pokaždé nás vrátily zpátky dolů vlastní

Podaøí se venku
zaskoèit Ostravu?

2TQUV÷LQXUMÆXQNGLDCNKUVM[ XTčåQXÚEJFTGUGEJ RąGMXCRKX÷PGUVCéKN[PCFQO¾EÊ(TÚFGM/ÊUVGM Foto: internet

chyby, často šlo o úplně zbytečná zaváhání v nijak složitých situacích. To holkám bralo potřebnou jistotu, naopak
domácí hráčky našich minel pohotově
využívaly,“ načal bolestný rozbor nepovedeného střetnutí hlavní trenér prostějovských žen Lubomír Petráš.
V součtu se tak zrodila vysoká porážka od kolektivu, na který by jeho
svěřenkyně měly volejbalově mít. „Je
to samozřejmě velké zklamání, věřili
jsme ve vítězství a dobrý vstup do no-

vého roku. Jenže utkání se nám vůbec
nevydařilo, Frýdku naopak ano. Proto
jsme byli jasně horším týmem, nefungovala nám především obrana na síti.
Přidalo se slabé podání, místy špatná
přihrávka a celkově horší útok, než by
bylo potřeba,“ nemusel Petráš chodit
pro důvody prohry nijak daleko.
Rezultát 3:0 vynesl družstvo FM
z posledního místa až na sedmé,
kolektiv VK klesl se stejným sedmibodovým ziskem na osmý post.

O jediný bodík zpět zůstávají Přerov
i Šternberk. „Dost jsme si zkomplikovali situaci, ale pořád máme
všechno ve svých rukách. Do konce
dlouhodobé části soutěže nám zbývá sedm zápasů, v nich prostě musíme předvést mnohem víc. Postup
do play-off zůstává jednoznačným
cílem a naše motivace spočívá v tom
ukázat, že přes tenhle nepříjemný
výpadek na účast ve vyřazovacích
bojích máme,“ zdůraznil Petráš.
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FRÝDEK-MÍSTEK, PROSTĚJOV
Na domácí straně spontánní radost z premiérového triumfu na
vlastním hřišti v probíhajícím
soutěžním ročníku, na straně hostující naopak velký smutek z hrubě nezvládnutého duelu u v té
chvíle posledního celku extraligové tabulky. Tak to vypadalo v sobotním večeru na severu Moravy.
Jednoznačný výsledek ovlivnily
především dvě činnosti, v nichž
měly Sokolky suverénně navrch:
na servisu (esa 10:4) i při obraně
na síti (vítězné bloky 11:1). Hanačkám se v defenzivě vůbec nedařilo,
a byť na přihrávce zdánlivě držely
krok (podle oficiálních statistik
o šest procent vyšší úspěšností), do-

stávaly se právě zde řadou vlastních
chyb pod trvalý tlak. Protivnice pak
rovněž lépe útočily (45:41 procentům).
Frýdecko-místecký tým těžil také
z toho, že pravidelně dokázaly bodovat všechny členky jeho základní sestavy v čele se smečařkou Danielou
Pavelkovou (14) a střeďačkou Michaelou Hadáčkovou (11). To v prostějovských barvách často skórovaly
tradičně jen univerzálka Gabriela
Kopáčová (16, ale při sedmi útočných chybách) a smečařka Karolína Fričová (14, celková užitečnost
+11). Částečně se k nim přidala za
vékáčko debutující blokařka Tereza
Blumentritová (5), ostatní plejerky
se neprosadily.

5GXGTQOQTCXCPM[FQOKPQXCN[RQF¾PÊO
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Objednejte si
kalendářních
předplatné na
měsíců

a získejte stále ještě
extrémně výhodnou slevu
více na straně 16

Ve Frýdku-Místku velký propadák Hanaèek
Bodový vývoj – první set: 3:3,
5:3, 8:4, 8:7, 10:7, 11:8, 14:8, 17:9,
19:10, 21:11, 22:13, 25:13. Druhý set: 3:2, 3:4, 4:5, 7:5, 7:8, 8:10,
10:10, 13:11, 13:14, 15:14, 18:18,
22:18, 22:20, 25:20. Třetí set: 0:1,
3:1, 4:5, 6:5, 8:6, 8:8, 9:10, 11:10,
13:11, 15:13, 15:18, 22:18, 25:19.
FRÝDEK-MÍSTEK, PROSTĚJOV
Hluboké zklamání musejí kousat
prostějovské volejbalistky. Absolutně jim nevyšel úvodní zápas

nového kalendářního roku, když
v 17. kole UNIQA extraligy žen
ČR 2020/21 podlehly zaslouženě jasným způsobem na hřišti
Frýdku-Místku. Jely si tam pro
tři body, místo toho jim vinou
špatného výkonu zůstaly zcela
prázdné ruce. Sokol měl po všech
stránkách zřetelně navrch.
Kromě kapitánky Jurčíkové (v rekonvalescenci po artroskopii kolene)
nastoupily Hanačky kompletní, bez
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jediné absence z důvodu případné nemoci. Přesto se zpočátku hůř
dostávaly do tempa hlavně vinou
slabšího útoku, soupeřky je zdárně
bránily jak na síti díky třem vítězným
blokům, tak i v poli. Tím pádem domácí tým rychle utekl z 3:3 na 8:4,
a byť se vzápětí povedlo dotáhnout
(8:7), následoval další nápor TJ při
účinném servisu Mitregy. Průběžný
stav 14:8 nevěstil nic dobrého, navíc
se přidaly zvýšené problémy na přihrávce, celkově příliš mnoho chyb
i nepřesností. Naopak Sokolky byly
v laufu (17:9, 21:11) a kvalitním výkonem ukořistily vstupní sadu jednoznačně pro sebe – 25:13.
Hostující plejerky potřebovaly radikálně zlepšit naprosto vše, což ale po
nadějném startu druhé části (3:4)
šlo ztuha. Nový chvilkový výpadek
znamenal obrat na 7:5, teprve pak se
vékáčko konečně víc chytilo (8:10).
Nicméně několik špatných příjmů

i neproměněných bodových situací jej vrátilo znovu dolů a výběr FM
zamířil další otáčkou na 13:11 vstříc
zvýšení setového náskoku. Poté se
odvíjelo vyrovnané drama, Chalupovy svěřenkyně se kromě jednoho
momentu (13:14) neustále držely
o krůček vepředu. A když při nerozhodném skóre 18:18 vystřihly
s podporou dobrého podání Pavelkové šňůru čtyř získaných výměn za
sebou na 22:18, už je nic nezastavilo
– 25:20.
Trápení prostějovského mančaftu
pokračovalo také zkraje třetího dějství (3:1). A jakmile se jej podařilo
přerušit chvilkovým vzepětím (4:5),
následoval nějaký nedoraz či přímo
zbytečná hrubka a toho pohodově
působící Frýdek uměl využít (8:6).
Nejvíc ho táhly Pavelková s Hadáčkovou, pravidelně se přidávaly
ještě čtyři jejich parťačky. Zatímco
na straně VK častěji skórovaly pou-

ze Kopáčová a Fričová. Proto mač
směřoval k jasnému vyústění, než
za stavu 15:13 předvedly Petrášovy ovečky svůj do té doby nejlepší
úsek duelu. Bohužel ani zvrat na
15:18 jim nedodal potřebnou jistotu a energii, aby střetnutí zachránily.
Severomoravanky se hecly, v závěru
potrestaly každé z četných zaváhání hanáckého družstva a drtivým
finišem jej nekompromisně smetly
z kurtu – 25:19 a 3:0.
(son)

Prostějov (son) - Po zápasově
volnějším období odehrají
prostějovské volejbalistky na konci
tohoto týdne dva soutěžní duely
ve dvou dnech. Tím prvním bude
páteční dohrávka 7. kola UNIQA
extraligy žen ČR 2020/21, k níž
nastoupí 15. ledna od 17.00 hodin
na hřišti TJ Ostrava Soupeřky měly
výborný vstup do sezóny, a byť
aktuálně podlehly favorizované
Olomouci, stále se drží v horní
polovině tabulky na čtvrté pozici.
Ostatně dokázaly vítězně zvládnout
i vzájemné střetnutí s VK, na jehož
palubovce zkraje prosince uspěly ve
čtyřech setech po výsledku 1:3 (18,
-12, -23, -21). Tentokrát budou mít
navíc výhodu domácího prostředí
právě rozjeté svěřenkyně Zdeňka
Pommera. „Přesto jsme s Ostravou
svedli naposledy v lize vyrovnaný
boj, který rozhodovaly až těsné
koncovky. V závěru prosince jsme
tam pak vyhráli přátelák. I když šlo
o vyloženě tréninkové utkání, nejde
z něho nic zásadního vyvozovat.
I ale tak věřím, že v pátek nebudeme
bez šance na bodový zisk. Záleží, jak
dobrý výkon předvedeme,“ odtušil
kouč vékáčka Lubomír Petráš.
Severomoravanky většinou nastupují v této sestavě: nahrávačka Anna
Pospíšilová nebo Petra Kašparová,
univerzálka Klára Žarnovická,
smečařky Helena Hrdličková (za
svobodna Kojdová) a Andrea
Štrbová, blokařky Michaela
Nečasová a Iva Kalusková (či
Kateřina Zemanová) a libero Adéla
Chevalierová. Povede se ženám
Prostějova výsledkové překvapení?
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Prostějov (son) - Nedávným
přechodem do pátého stupně
covidové škály PES přestala být
aktuální téměř veškerá příprava neprofesionálních sportovců včetně
mládeže. Existují však výjimky,
z nichž jedné momentálně využívají
i dívčí volejbalové naděje VK
Prostějov. „Jedinou možností, jak
nyní můžou aspoň některé holky
z našich mládežnických týmů
společně trénovat za dodržení
platných hygienických pravidel, je
oficiální povolení pro třídy se sportovním zaměřením na středních
školách. V našem konkrétním
případě jde o děvčata studující na
prostějovském Gymnáziu Jiřího
Wolkera,“ prozradil šéftrenér
mládeže ve vékáčku Aleš Novák.
V přípravném procesu tedy
pokračuje – navzdory plošné národní stopce kvůli koronaviru – část juniorek a kadetek VK. Pouze těch, které
jsou studentkami GJW. „Snažíme
se, aby v rámci možností probíhaly
tréninky co nejvíc normálně, jak
jsou hráčky zvyklé, přestože to za
současných podmínek není vůbec
jednoduché,“ připustil Novák. Pro
zapojení ostatních talentovaných
plejerek do klubové práce bude
podle kouče nutné splnění jedné
klíčové okolnosti. „Aby mohly zase
trénovat všechny členky našeho
oddílu, určitě to nepůjde bez
přechodu PES alespoň do čtvrtého
stupně. Bohužel tak nezbývá než
čekat,“ konstatoval Novák.
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„Z naší strany dobrý výkon, hráčky plnily pokyny. Velmi dobře jsme servírovali
a s tím je spojeno, že jsme nad soupeřem jasně vyhráli i v bodových blocích.“

/8%20©53(75hs9.35267¨-29
„Soupeř nás zatlačil podáním, my jsme se na servisu naopak trápili stejně jako
v útoku. Byli jsme horším družstvem, zbytečně chybovali. Soupeř má jedenáct
vítězných bloků, což při našem horším blokování rozhodlo. V dobrém světle se
ukázala Terka Blumentritová.“
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V sobotu vékáèko doma vyzve silný Olymp
PROSTĚJOV Premiérovým zápasem volejbalistek VK Prostějov na
vlastní palubovce v novém kalendářním roce bude střetnutí 18. dějství
UNIQA extraligy žen ČR 2020/21
proti Olympu Praha. Atraktivní bitva
(bohužel stále bez diváků v hledišti)
propukne v sobotu 16. ledna od 15.00
hodin v hale Sportcentra DDM.

Marek SONNEVEND
Pro nadcházející soupeře půjde o první
vzájemnou konfrontaci během aktuální, koronavirem poznamenané sezóny.
Od loňska posílený výběr PVK do ní
nevstoupil nijak skvěle, leč postupně se
zlepšuje a díky poslednímu vítězství nad

KP Brno se posunul již na třetí místo průběžné tabulky.
Vysokému postavení družstva z české
metropole se nelze nikterak divit, naopak
patří ke spolufavoritům elitní tuzemské soutěže. Na nahrávce má zkušenou
Lucii Smutnou, na univerzálu údernou
legionářku Anetu Kocmanovou (za svobodna Havlíčkovou), na smeči Evu Hodanovou a Annu Komárkovou, na bloku
Barboru Purchartovou a Pavlínu Šimáňovou a na liberu Veroniku Peškovou.
Tedy téměř výhradně samé reprezentantky, současné či bývalé. Navíc všemu
velí ostřílený trenérský lišák Stanislav Mitáč, který se před začátkem ročníku netajil touhou znova po letech útočit na zisk

medaile. „Olymp je teď skutečně velmi
kvalitní, jeho základní sestava v podstatě
nemá slabinu. Klidně může útočit i na
úplně nejvyšší ligové pozice,“ nepochybuje o síle pražského kolektivu ani kouč
vékáčka Lubomír Petráš.
Zároveň však za jakýchkoliv okolností
razí heslo, že nic není předem ztracené
a vždy je potřeba maximálně bojovat
o vítězství, především doma. „Neustále
se snažíme pracovat na svém vlastním
zlepšování tak, abychom dokázali hrát
vyrovnaně i proti favoritům. Teď můžeme ukázat, že na něco takového opravdu
máme. Jít míč za míčem, výměnu za výměnou, rvát se o každý bod a set,“ zdůraznil Petráš.
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PROSTĚJOV Výrazně zhoršená
situace s počty nakažených koronavirem v ČR včetně neradostného
výhledu pro nejbližší týdny nutně
vedla k podstatným změnám v hracím formátu Českého poháru žen
2020/21. Dotkly se i volejbalistek
VK Prostějov.
Ty měly už 7. října absolvovat duel 2.
kola této soutěže na palubovce KP
Brno B, leč soupeřky byly tenkrát v covidové karanténě a střetnutí tudíž muselo být odloženo. Nakonec se vůbec
neuskuteční.
„Český volejbalový svaz obdržel od
hlavní hygieničky Jarmily Rážové povolení k dohrání Českého poháru za
obdobných podmínek, jaké platí při
utkáních extraligy. Z tohoto důvodu
bude soutěž dokončena bez družstev
nižších ligových soutěží,“ informoval
předseda Sportovně technické komise ČVS Petr Kvarda. Což v praxi znamená, že tým vékáčka postoupil přes
prvoligové béčko Králova Pole automaticky bez boje. Stejně jako Liberec
přes Plzeň a KP Brno A přes České

Budějovice. Ve druhém dějství ČP
ještě zbývá odehrát mač extraligistek
Přerov – Ostrava, následně přijde na
řadu čtvrtfinále. A rovněž to bude mít
částečně jinou podobu, neboť místo
klasických dvojzápasů doma a venku
rozhodne o postupujících vždy pouze
jediné vzájemné střetnutí.
Bylo však nutné určit, kdo v každé dvojici získá výhodu domácího prostředí.
O tohle se postaralo oficiální losování
ve středečním dopoledni prostřednictvím internetové on-line videokonference. A Prostějovanky měly štěstí,
protože los jim proti šternberským
soupeřkám přisoudil pořadatelství
vzájemného čtvrtfinálového souboje.
Za jeho termín si vzápětí oba celky
domluvily pátek 22. ledna od 17.00
hodin, dějištěm bude tradičně hala
Sportcentra DDM.
„Svaz rozhodl o další podobě letošní
pohárové soutěže v rámci současných
hygienických pravidel, jež jiné možnosti vlastně ani neumožňovaly. Je to
veskrze rozumný systém odpovídající momentálním podmínkám. Naším

jednoznačným cílem teď je využít
výhody domácího hřiště a zvládnout
čtvrtfinálové utkání se Šternberkem
vítězně, tedy směrem k postupu do
závěrečného turnaje Final Four,“ řekl
sportovní ředitel VK Miroslav Čada.
Zmíněné Final Four proběhne v neděli 7. a v pondělí 8. února v Teplicích.
(son)
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vùbeec doobrý, projevvila se nerozehranost,“

pøiznal kouè Petráš
PROSTĚJOV Kapitáne, kam s tou
lodí? Velmi složitou sezónu prožívají volejbalistky VK Prostějov jak
vinou koronavirových komplikací,
tak kvůli vlastní neuspokojivé výkonnosti. Naposledy v sobotu ruply bez
většího odporu na půdě podceňovaného Frýdku-Místku a ještě víc tím
zabředly do boje o pouhý průnik do
extraligového play-off. Hlavní trenér
Lubomír Petráš (na snímku) vnímá
neradostnou realitu.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
yy Můžete shrnout důvody porážky,
navíc nečekaně vysoké?
„Od začátku jsme byli pod tlakem na
přihrávce, málo se prosazovali útokem,
v porovnání se soupeřem měli mnohem slabší podání, a navíc špatně blokovali. První set nám vyloženě utekl, ve
druhém i třetím to dlouho bylo o něco
lepší. Pokaždé jsme ale vůbec nezvládli
koncovky.“
yy Váš tým se několikrát viditelně
zvedal, leč zlepšení vždy vydrželo jen
chvilku. Proč?
„Protože jsme v důležitých chvílích
opakovaně udělali zbytečné, někdy až
školácké chyby v poměrně jednoduchých situacích. Tím jsme sami sebe
sráželi zpátky dolů a Frýdek naopak zase
šel pokaždé nahoru. Laciné hrubky bohužel děláme celou sezónu a doplácíme

na ně, tentokrát jich bylo z naší strany
příliš moc.“
yy Nepřekvapil vás Sokol dost kvalitním výkonem?
„Je pravda, že soupeř na nás vletěl, hrál
odvážně i dobře a my jsme mu velkým
počtem svých zaváhání umožnili udržet
takový výkon až do konce. Domácím
pomohl návrat nahrávačky Markéty
Uhrové z marodky, výborně zahrála
smečařka Daniela Pavelková. A pravidelně bodovaly všechny členky základní
sestavy, zatímco u nás jako obvykle jen
Gábina Kopáčová s Kájou Fričovou,
chyběla výraznější podpora od
dalších děvčat. Byť třeba nová
Terka Blumentritová odvedla při záskoku na bloku hodně solidní práci vzhledem
k situaci, kdy čtvrt roku
v podstatě netrénuje.“
yy Co podle vás zapříčinilo tak špatný herní projev družstva na severu Moravy?

volejbal/basketbal
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„Někdy se prostě stane, že některý zápas týmu takhle nevyjde. Což však pro
nás není žádná omluva, zahráli jsme
fakt špatně. Evidentně chyběla větší
rozehranost po delší soutěžní pauze, během které jsme se dost zaměřili na oživení kondice. V týdnu před Frýdkem
nám pak vypadla původně plánovaná
společná příprava s Olomoucí a holky
působily proti Sokolkám velmi nejistě.
Soupeřky zvládly naskočení po sváteční
přestávce mnohem líp než my.“
yy Nyní se definitivně rozplynula
představa o klidné účasti ve vyřazovací fázi UNIQA extraligy, že?
„Přesně tak. Pokud bychom utkání ve
Frýdku-Místku vyhráli za tři body, mohli
jsme mu, Přerovu i Šternberku trochu
odskočit a získat kousek relativního klidu. Dopadlo to však opačně a tím
pádem jsme spadli zpět do vyrovnaného boje čtyř týmů o dvě
poslední postupová místa pro
play-off. Dá se předpokládat,
že půjde o těžkou práci a budeme se přetahovat. Rozhodne, kdo
sebere nějaké body výše postaveným mančaftům
a hlavně komu
lépe vyjdou
vzájemné
zápasy.“
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BASKETBALISTÉ BYLI S OSTRAVOU
POŠKOZENI!
PROSTĚJOV V předchozích měsících se tým
BK Olomoucko musel vyrovnat se sérií třinácti
porážek v řadě. Několikrát prohráli svěřenci
kouče Benáčka velice těsně, na nic si přesto
nestěžovali. Vnímali neúspěchy jako daň
za mladý a úzký kádr, zatnuli zuby a dřeli na
tréninku s vírou ve zlepšení. Odměnou bylo
vítězství v Pardubicích, po kterém ale přišla
porážka s Ostravou po prodloužení. Z dostupných videozáznamů nespravedlivá, za kterou
hráči hanáckého výběru nemůžou...

„Není přece možné,
abychom přicházeli o výhry
takovým způsobem,“
hořekuje manažer Pekárek

Původní zpravodajství

pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„Pochopitelně jsme udělali některé chyby, na jejichž odstranění stále pracujeme. Ale přesto jsme měli vyhrát,
kdyby platil na oba týmy stejný metr,“ neskrýval rozladění
ani s několikadenním odstupem sportovní manažer BK
Olomoucko Michal Pekárek. „Stačí se podívat na sestřih
zákroků. Nám byly písknuty sebemenší kontakty, soupeři
procházely jasné fauly. Lokty v obličeji, sekery nebo odhození hráče až za lajnu,“ komentoval souboje Pekárek.
Ostrava sedmatřicet minut základní hrací doby prohrávala, přestože celkově měla k dispozici o dvacet trestných hodů více než Olomoucko! Čtyři domácí hráči
utkání kvůli faulům nedohráli. Takový problém Nová
huť neměla. „Přitom třeba Petr Bohačík si pod košem
několikrát nedovoleným způsobem připravoval pozi-
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ci a dohrál se třemi fauly. To se pak nelze divit, že patří
mezi nejlépe doskakující hráče ligy,“ nebral si servítky
manažer Hanáků.
Klub je zklamaný, což nesouvisí s jeho postavením v tabulce. „Sami víme, že prožíváme těžkou sezónu. Ale
není přece možné, abychom přicházeli o výhry takovým
způsobem. Nemůžeme přece prohrávat jen kvůli tomu,
že na starší hráče soupeře bude někdo shovívavější. Naši
mladí kluci jsou přece také hráči a zaslouží si férové jednání,“ tvrdí Pekárek.

V pohárovém osmifinále èekají
Královští Sokoli
PROSTĚJOV V netypickém formátu se odehraje letošní ročník
druhé nejvýznamnější domácí
soutěže. O Hyundai Český pohár
budou usilovat výhradně týmy
Kooperativa NBL. V průběhu ledna se odehraje osmifinále, na které naváže závěrečný turnaj osmi
celků a ten bude hostit nymburský areál.
„Vzhledem k tomu, že své zápasy
týmy z nižších soutěžích nehrají, byla
to jediná možnost, jak zařídit, aby
Český pohár neměl nucenou přestávku. V příští sezóně se snad již vše vrátí
do běžných kolejí,“ vysvětluje dočasnou úpravu pohárové soutěže vedení
České basketbalové federace.
Přímo do čtvrtfinále byly nasazeny týmy Nymburka, Opavy, Svitav
a Pardubic. Toto kvarteto bude
doplněno o úspěšné osmifinalisty.
V předkole Kolín narazí na Děčín,
Ústí nad Labem vyzve USK Praha
a Nová huť Ostrava Brno. Hráči BK
Olomoucko se pokusí vyřadit Královské Sokoly z Hradce Králové.

vs.

„Hrát se bude na dva zápasy, může
tedy rozhodovat skóre. Uvidíme,
jak se nám bude dařit. Soutěž chceme odehrát důstojně. Pokusíme se
dostat do finálového turnaje,“ říká
trenér BK Olomoucko Predrag Benáček.
První utkání série Olomoucko
odehraje ve středu 20. ledna na
půdě soupeře, odveta se uskuteční v prostějovské hale Sportcentra
DDM o týden později. „Myslím,
že je jedno, kde začínáme. Bude to
prostě zápas na osmdesát minut
s týdenní přestávkou,“ poznamenal
Benáček.
Finálový turnaj osmi nejlepších se
odehraje od 10. do 14. února v nymburském sportcentru. Ve středu a ve
čtvrtek proběhnou čtvrtfinálové
zápasy, po pátečním volnu budou
v sobotu na programu semifinálové
duely a 14. února finále a střetnutí
o třetí místo.
(lv)

BASKETBAL
tabulka kooperativa NBL

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Termín utkání
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Prostějov (lv) – Infekční onemocnění a karanténa soupeře zabránily
hráčům BK Olomoucko odehrát
uplynulou sobotu 9. ledna duel 18.
kola základní části nejvyšší soutěže na půdě USK Praha. Náhradní
termín střetnutí zatím nebyl stanovený. „Je to docela nepříjemné,
protože volných termínů do konce
základní části příliš není. Snad se
ale najde rozumné řešení,“ přeje si
Michal Pekárek, sportovní manažer
hanáckého klubu, který čeká na návrh ze strany vysokoškoláků. „Musí
jít o řešení, které je přijatelné pro
obě strany,“ dodal Pekárek.

/LJRYÙGYRM]½SDV
s Ústím
Prostějov (lv) – Dvakrát za sebou
narazí na ústeckou Slunetu během
jediného týdne basketbalisté Olomoucka. Ve středu 13. ledna budou
hostovat na severu Čech v rámci
dohrávky 8. kola Kooperativa NBL,
v soboru 16. ledna pak stejného
protivníka přivítají ve vlastní hale.
„Náhodou se to tak sešlo. Nechceme
se dívat na to, že narazíme na Ústí
dvakrát během krátké doby. Cílem
je odvést v zápasech naše maximum
a potvrdit, že hra týmu jde postupně
nahoru. Když to dokážeme, můžeme pomýšlet na úspěch v obou duelech,“ věří sportovní manažer BK
Olomoucko Michal Pekárek.

sport
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KRALICE NA HANÉ Nevydařená podzimní část a poslední
místo v nejvyšší krajské soutěži rozhodně nenechaly klidné
vedení kralického celku. Již poslední podzimní zápas u mužstva nebyl kouč Petr Gottwald a mužstvo dočasně převzal
Lukáš Krobot. Dočasného trenéra pro jarní část vystřídá Milan
Nekuda, který bude mít jednoznačný úkol. Dokázat udržet tradiční klub v krajské soutěži. K tomu by mu měly být nápomocné také nové akvizice v kádru, o kterých nyní vedení jedná.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Jan
FRÉHAR
Zajistit nového trenéra bylo pro Kralice složitější, než by se mohlo zdát.
K poslednímu celku s jasným cílem záchrany se kouči opravdu nehrnuli, ale
i přesto bylo v jednání několik jmen.
Dohoda nakonec vyšla s Milanem Nekudou. „Otázku nového trenéra jsme
řešili od konce podzimní části. Situace se celkem vlekla z důvodů covidu
i našeho postavení v tabulce. Navzdory všemu se nám však podařilo dohodnout s panem Nekudou, kterého

bude nyní čekat záchranářská mise,“
potvrdil informaci předseda klubu Jan
Novotný.
Jméno Milana Nekudy je jistě známo
okresním fanouškům fotbalu. Jako
hráč válel za někdejší Železárny či Sigmu Olomouc. Na trenérské židli seděl
například v dalším regionálním klubu
v Čechovicích. Poslední půlrok pomáhal v Otrokovicích. Jediným kandidátem na uvolněné místo však určitě
nebyl. „Měli jsme ještě nějaké oťukávání
i s dalším adeptem, ale námi oslovený
kouč nechtěl opouštět svůj nynější klub,
čemuž rozumíme. Situaci jsme řešili
také s Lukášem Krobotem, kterého
mělo mužstvo v oblibě, vždy dokázal
udělat výbornou partu. S jeho pracovním vytížením to však bylo nereálné.
Navíc ho už delší dobu přemlouvám,

(QVDCNKUV[-TCNKEéGM¾PCLCąGPGNGJMÚ×MQN\¾EJTCPC2QOčåGMPÊPQXÚVTGPÆT"

aby se vrátil z Rakouska, bohužel se mi
to zatím nepodařilo. Přitom vím, že na
hřišti by nám výrazně pomohl. Jsme
však dohodnuti, že pokud bude časově
k dispozici, bude fungovat jako asistent
Milana,“ přiznává předseda Kralic.
„Zatím vám toho moc neprozradím,
jelikož jsme se ještě s mužstvem nemohli kvůli vládním opatřením sejít.
Určitě však chceme posílit a vybojovat
záchranu pro Kralice. Bude však otázkou, zda vůbec, či jakým způsobem
se bude sezóna dohrávat. Nyní moc

pravděpodobně začátek na konci února nevidím,“ řekl nový lodivod Kralic
Milan Nekuda.
Kromě nového trenéra čeká na Kralice
také určité posílení kádru. Přijít by mělo
pět hráčů, o kterých jedná nyní jeden
z nejúspěšnějších regionálních klubů, byť se momentálně nachází na
posledním místě tabulky. Žádná z nových posil však zatím není potvrzená,
i proto si tak jména nových tváří nechal
předseda pro sebe. Prozradil však, že
dvě jména by se měla vrátit z Rakouska.

Foto: Michal Sobecký

Všechny tyto kroky jasně ukazují, že
Kralice o krajský přebor opravdu nechtějí přijít, což potvrzuje také předseda
Novotný. „Jednoznačně chceme i nadále pokračovat v krajském přeboru. Jiný
cíl ani mít do jarní části nemůžeme. Proto však budeme potřebovat kromě trenéra i posil začít s tréninkem, což je nyní
bohužel nemožné. Normálně bychom
již zahajovali přípravu, teď stále pokračujeme individuálně. Je to náročné pro
všechny, snad se boje na fotbalové trávníky vrátí co nejdříve.“

/XNRVWĺHOFL]YRYXYDNFL *<MODI(GÁàQU<G=JS@MFTß/I<
-MJNOîEJQNFÑM@KM@U@IO<àIÁOM@I½M

PROSTĚJOV Nemůžou trénovat,
nemůžou závodit. Alespoň ne tam,
kde to běžně dělají – na střelnici. Jak se ale ukazuje u některých
sportů, kdo chce, najde si cestu.
A tak třeba Lukostřelba Prostějov
trénuje a závodí, to vše i při současných zákazech zcela legálně.
Jak se to oddílu povedlo? „Český
lukostřelecký svaz vyhlásil dálkový
pohár. Střelci ho mohou odstřílet doma s tím, že následně zašlou
bodovačku a terč,“ vysvětluje předsedkyně oddílu Magda Robová.
Svěřenci prostějovského klubu už
se dříve zařídili, kdo mohl, terčovnici si odnesl nebo si celkově doma
udělal improvizované podmínky.
Pohár přitom není jednorázová záležitost. „Celkově bude šest kol hraných na čtyři nebo osm nejlepších, to
se ještě musí rozhodnout. První kolo
proběhlo minulý týden. Následovat
má finále on-line,“ uvádí Magda Robová. Lukostřelba není prvním spor-
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Foto: Facebook

tem, který se takto rozhodl na nepříznivou situaci v odvětví reagovat. Na
dálku se tak koncem minulého roku
uskutečnilo rovněž česko-slovenské
mistrovství v šipkách. A nedávno
rovněž taneční soutěž, kde bodovaly
členky prostějovské skupiny Pirouette. Vesměs účastníci těchto klání byli
sponzorům za danou možnost vděční. Nejinak je tomu u lukostřelců.
„Jsem ráda, že aspoň takto vyšel svaz
střelcům vstříc,“ vyjádřila se Magda
Robová.

V prostějovském lukostřeleckém klubu přitom nejde o jedinou novinku,
která jeho členy začátkem roku 2021
potkala. „Už děláme plán na rozšíření
našeho sociálního zázemí na střelnici.
Za chvíli už by zdejší pozemky měly
být převedené i na katastru. A jsme
v průběhu prvních příprav,“ říká Magda Robová k nynějšímu dění v úspěšném lukostřeleckém klubu. Přestože
tak jsou jeho možnosti dále se rozvíjet
kvůli koronavirovým zákazům značně
omezené, aktivita v něm neutichá.

=ØæËVH&KDQFHOLJDMLæRGSĆËxWËVH]ÑQ\"

PROSTĚJOV Přetrvávající koronavirový lockdown pro tuzemský
neprofesionální sport neznamená,
že by konkrétně box v České republice úplně stál. Velkou aktivitu
navzdory silně ztíženým podmínkám nadále vyvíjejí především národní výběry včetně dívčího, který
od loňska vede jako hlavní kouč
Martin Klíč. Na oddílové úrovni
vedoucí trenér mládeže BC DTJ
Prostějov.
Ten právě nyní pobývá s rohovnickou
reprezentací ČR něžného pohlaví
mládežnického věku na mezinárodním turnaji v Srbsku (9. až 17. ledna).
„Jde o desátý ročník Nationen Cupu
v Somboru, což je tradiční a za normálních podmínek vždy kvalitně obsazená akce. Uvidíme, kdo tam kromě
nás dorazí v současné covidové situa-

Špatný start tenistek do sezóny

3TFJPF<G

[+@ NJPOîÜE@
G@OJNI@N@NOPKJQµh

PROSTĚJOV Další neúspěch juniorských reprezentantů České
republiky na mistrovství světa U20
odstartoval novou vlnu vzrušených diskusí nad kvalitou tuzemské práce s hokejovou mládeží,
jejímž středobodem je už dlouho
plánované a zatím neuskutečněné
zúžení početně přebujelých extralig ČR juniorů i dorostenců.
Změny v nejvyšších mládežnických
soutěžích přitom budou vycházet
z rozhodnutí výkonného výboru Českého hokeje o jejich redukci přijatého
v prosinci 2019. Schválený model,
jehož realizace musela být vzhledem
k předčasnému ukončení minulého
ročníku posunuta, počítá se snížením
počtu účastníků juniorské extraligy
z 20 na 14 a dorostenecké extraligy ze
30 na 24 sportovní cestou.
„S Filipem Pešánem jsme domluveni, že na jednání výkonného výboru
předloží aktualizovaný model zeštíhlení mládežnických soutěží i návrh
na přezkoumání statusu a diferenciaci
podpory akademií podle dosahovaných výsledků. Návrhy budou projednány a schváleny tak, abychom
k jejich realizaci mohli přistoupit od

reálně provést také už od příštího ročníku 2021/22.
„Že by na konci aktuální sezóny
spadly do druhé ligy tři poslední
mančafty prvoligové tabulky? To je
nesmysl. Soutěž 2020/21 byla před
jejím zahájením jasně stanovena
jako nesestupová a změnit to v jejím
průběhu není možné,“ jednoznačně
vyvrátil úvahy, že by se snižování
stavů týkalo už nyní i Chance ligy,
sportovní manažer Jestřábů Jiří Vykoukal.
(son) ANTALYIA, PROSTĚJOV Nejlepší český tenista Jiří Veselý netabulka chance ligy
přešel na turnaji ATP 250 v Anta       
 
lyi přes úvodní kolo, když prohrál
       
 
s Emilem Ruusuvuorim 3:6, 6:7.
       
 
Ve svižném duelu, jenž trval hodi       
 
nu a 21 minut, byl k vidění jediný
       
 
       
 
brejk, který využil finský tenista.
       
 
„Při jeho podání mě soupeř prak       
 
ticky k ničemu nepustil. Až na jed       
 
nu výjimku to platilo také při mém
       
 
servisu. Bylo to o kousek,“ posteskl
       
 
       
 
si Veselý, kterému k úspěchu nepo       
 
mohlo ani devět es.
       
 
Ve druhém setu nedošel ani jeden
       
 
game do shody a sada bez větších
       
 
dramat dospěla do tie breaku, který
       
 
       
 
jedenadvacetiletý Fin vyhrál 7:4.

nejbližší sezóny,“ upřesnil svazový šéf
Tomáš Král.
Zmíněné zužování se logicky dotkne
i podoby nižších soutěží mládeže, což
se týká výběrů místního oddílu SK
Prostějov 1913. Pro dospělý tým hokejistů LHK Jestřábi Prostějov je pak
zase stěžejní informace o platnosti
plánovaného zeštíhlení Chance ligy
mužů ČR ze současných osmnácti
celků na dřívějších čtrnáct. V tomto
případě však prý nepřichází v úvahu,
že daný krok bude vedení ČSLH chtít
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ci,“ nadhodil pro Večerník Martin Klíč.
Na Balkán vycestoval s pěticí svěřenek,
kterými jsou juniorky Claudie Tóthová (do 54 kg, stříbrná medailistka
z nedávného ME) a Kristýna Václavíková (do 64 kg, SK Prostějov), kadetka
Katrin Ivanovová (do 48 kg) a školní
mládežnice Julie Poledníková (do 51
kg) a Viktorie Jílková (do 54 kg).
„Nezbytností před cestou do Srbska
samozřejmě byly negativní výsledky
testů na koronavirus. Příprava probíhala výhradně v klubech individuálním způsobem, neboť za momentálně
přísných hygienických opatření nešlo
v ČR uspořádat původně plánované
společné repre soustředění. Aspoň že
v Somboru budou holky smět normálně trénovat a věřím, že tam odboxují
i dobré zápasy,“ těšil se Klíč ještě před
turnajem.
(son)

ABÚ ZABÍ, PROSTĚJOV Hodně nepovedený start do sezóny mají za
sebou české tenistky. Na úvodním turnaji v Abú Zabí ani jedna nepřešla
přes druhé kolo. Největším překvapením bylo rychlé vyřazení Karolíny
Plíškové, která podlehla 292. hráčce světového žebříčku Rusce Anastasii
Gasanovové.
„Nevím, co se stalo. Všechno bylo špatně. Nenašla jsem na soupeřku jedinou
zbraň. Hrála uvolněně, v tempu, já nemohla najít potřebný rytmus,“ komentovala hladkou porážku turnajová trojka.
Karolína Muchová vstoupila do sezóny vítězstvím 6:4, 6:1 nad Dankou Koviničovou z Černé Hory, do dalšího duelu už ale nenastoupila a odhlásila se
také ze soutěže ve čtyřhře, kde měla hrát s Markétou Vondroušovou.
Ve 2. kole skončila také Barbora Krejčíková po porážce s Julií Putincevovou.
Nad třináctou nasazenou Ruskou sice ve druhé sadě vedla 4:1, ani to však
nestačilo. „Začala riskovat a trefila opravdu těžké míče. Je to škoda, protože
třetí sada mohla být zajímavá,“ řekla Krejčíková.
(lv)

Rychlý konec Veselého v Turecku
„Žádná velká přetahovaná to nebyla,“ přiznal Veselý.
(lv)

TENIS
08å,
Antalyia

Dvouhra – 1. kolo: Veselý - Ruusuvuori
(Fin.) 3:6, 6:7

å(1<
Abú Zabí
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

TENIS 2020: NĚKOLIK POSUNŮ A ŽÁDNÝ PROPADÁK
Skokany roku jsou Barbora Krejčíková s Jiřím Lehečkou
PROSTĚJOV V průběhu minulé tenisové sezóny vypadla z kalendáře celá řada turnajů, u dalších došlo k posunutí termínu. Někteří hráči a hráčky měli
problém vyrovnat se s nečekanou změnou herního i tréninkového rytmu, jiní
se s novými podmínkami, které přinesly omezení kvůli koronaviru, vyrovnali
docela dobře. Večerník tradičně na přelomu letopočtu porovnává vystoupení
těch, kteří měli či mají něco společného s TK Agrofert Prostějov. Nejinak je tomu i tentokrát, kdy se dostáváme k monitoringu „bílého sportu“ za rok 2020.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Ladislav
VALNÝ
Z pohledu nestandardní sezóny je
zajímavé srovnání žebříčkového
postavení prostějovských tenistů
a tenistek na konci loňského roku
s jejich umístěním na konci následující sezóny. „Už jen letmý pohled
na žebříček ukazuje, že z pohledu aktuálního postavení kluků to vlastně
nebyl úplně špatný rok. Jirka Veselý
se vrátil do stovky, výrazně poskočil
Jirka Lehečka nebo Dalibor Svrčina
a další hráči si své postavení udrželi.
Kdyby se turnaje hrály, jak byly naplánované, a neexistovala další omezení, mohlo to být jinak. To už ale nikdo nezjistí, je třeba to brát, jak to je,“
komentuje počínání svých svěřenců
v roce 2020 šéftrenér prostějovského TK Agrofert Jaroslav Navrátil.
Skokanem roku je jednoznačně
Jiří Lehečka. Výrazně si pomohl
postupem do semifinále na prostějovském challengeru MONETA
Czech Open nebo vítězstvím na
turnaji kategorie Future v Praze
a poskočil do čtvrté světové stovky.
„Chci co nejdříve do stovky,“ plánuje nadějný reprezentant.
Mezi elitu se zpět dostal Veselý.
Českou jedničku do stovky vrátilo
především vítězství na turnaji ATP
v Pune i nedávné čtvrtfinále na Sardinii. „Chtěl jsem ještě více. Po únorovém triumfu v Indii se zdálo, že to
půjde. Musím věřit, že se to podaří
v další sezóně,“ uvedl Veselý.
O více než sto míst poskočil Dalibor
Svrčina, posun o 58 míst nahoru zaznamenal Vít Kopřiva. Své postavení
uhájil Zdeněk Kolář a David Poljak.
Mezi ženami zůstaly nejlepší dvě
Češky ve světové desítce, postavení ve třetí desítce udržela Karolína
Muchová, ve čtvrté jemně povýšila
Barbora Strýcová a mírný posun zaznamenala také Kateřina Siniaková.
Zlepšení hlásí i Anna Sisková. Jen

minic Thiem, Rafael Nadal, Alexander Zverev a Andrej Rubljov.
Ale třeba Roger Federer, který
loni odehrál jen Australian Open,
je v této statistice až osmadvacátý.
Nejlepší český tenista Jiří Veselý
byl na 51. místě a Zdeňkovi Kolářovi patřila 180. příčka.
„Pravdou je, že z rozhodnutí tenisových šéfů oficiální žebříček úplně
neodpovídá výsledkům z letošního
roku. Ale na tuto situaci se dá nahlížet i ze druhé strany a ta je pro
řadu našich hráčů a hráček příznivá.
Všem jsem říkal, že je důležité hrát
a získávat body. Právě kvůli tomu,
že loňské body nevypadávají. Je to
7URvNXMLQÙSRKOHG
šance poskočit v žebříčku nahoru
a dostat se na výhodnější startovací
QDGLYQÙURN
pozici v okamžiku, kdy se zdravotní
Oficiální žebříčky ATP a WTA ak- situace uklidní a také tenis se vrátí do
tuálně fungují na principu, že tenis- normálu,“ nabízí svůj pohled trenér
té a tenistky neztrácejí, s výjimkou Navrátil.
mužského Turnaje mistrů, žádné
2WD]QÉN\NROHP
body. Funkcionáři tak rozhodli
kvůli pandemii koronaviru, která na
WÅWRVH]ÏQ\
dlouhé měsíce přerušila tenisovou
sezónu a ovlivňuje stále a její dopa- Český, resp. prostějovský tenis má
dy budou zřejmě patrné i v tomhle stále ve světě dobrý zvuk. Řada hrároce. Statistiky letos získaných bodů ček dlouhodobě patří mezi elitu,
nicméně existují a jsou zajímavé také několik nadějných výsledků z roku
2020 naznačuje, že se do popředí
pro české barvy.
Situace využila mimo jiné první pomalu dere také mužská generace.
hráčka žebříčku a vítězka loňského Všichni následovníci Jany Novotné,
Roland Garros Ashleigh Bartyová, Heleny Sukové, Tomáše Berdycha
jež do obnoveného turnajového ko- nebo Radka Štěpánka, stejně jako
lotoče vůbec nenaskočila. Přestože velké současné hvězdy typu Petry
v neoficiálním letošním rankingu jí Kvitové a Karolíny Plíškové se již
patří s 1601 body až 12. místo, rok pilně připravují na novou sezónu
2020 zakončila jako světová jednič- a věří, že tento rok bude pro celou
společnost příznivější než ten loňka.
Z českých tenistek si v tomto neofici- ský. A že časem řbudou moci opět
álním pořadí vedla nejlépe šestá Pet- hrát před svými fanoušky v největra Kvitová, oficiální šestka Karolína ších světových tenisových arénách.
Plíšková je třináctá. Na 40. místě by- „Zpátky do práce,“ napsala na socichom našli Markétu Vondroušovou, álních sítích před pár týdny Kvitová
následují 54. Barbora Krejčíková, a podobně jsou na tom prakticky
56. Marie Bouzková, 57. Karolína všichni hráči a hráčky. Někteří ješMuchová a 70. Tereza Martincová. tě koncem roku dohrávali turnaje
Barbora Strýcová byla v loňském nižších kategorií, Kopřiva dokonce
startoval na challengerech v Jižní
pořadí až na 91. pozici.
Zajímavé je také srovnání u mužů. Americe. Série zámořských turnajů
Těm vládl tak jako tak světová mu totiž pomáhala dohnat ztráty
jednička Novak Djokovič. S vý- v průběhu roku, kdy se řada podnirazným odstupem následovali Do- ků zrušila bez náhrady.
velice lehce si pohoršila či Kristýna
Plíšková, naopak sešup dolů postihl
Terezu Smitkovou.
Tenistkou s největším progresem
se stala jednoznačně Barbora Krejčíková. Dlouholetá skvělá deblistka
se po letech snažení prosadila také
ve dvouhře. Do první stovky ji katapultoval postup do osmifinále na
Roland Garros. „Je to neuvěřitelné.
Přišlo to ve chvíli, kdy už jsem přestávala doufat, že se do stovky někdy
dostanu. Přece jen se to podařilo, je
to skvělé nabuzení do dalšího tréninku. Věřím, že můžu být ještě lepší,“
míní Krejčíková.
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zóny dlouho viselo
několik otazníků. Až
po dlouhých spekulacích bylo v závěru prosince konečně jasno
o prvních mužských
turnajích tenisového
ročníku 2021. Asociace ATP představila
kalendář pro první až
sedmý týden následujícího roku a ve výčtu
nechybí ani Australian Open, jehož hlavní
soutěž se uskuteční
netradičně až od 8.
Zdroj: www.atptour.com
února.
Kvalifikace
prvního grandslamu
sezóny je na programu už v těchto dnech
začala uplynulou ne- Zdroj: www.atptour.com
děli 10. ledna v Dauhá. A díky startu Zdeňka Koláře má Turnaje ATP Challenger Tour od- česká špička i s prostějovským zazastoupení i prostějovský tenis.
startují v roce 2021 18. ledna akcí stoupením. Jak si vedly, najdete na jiTy největší hvězdy už vyhlíží přímo v Istanbulu. Týden poté vypuknou ném místě tohoto vydání Večerníku.
hlavní podnik. „Není to příjemná challengery v Antalyi a Quimper, ná- V Dauhá začala stejně jako mužům
situace, ale něco podobného už tady sledovat bude opět Antalya a s ní Or- kvalifikace Australian Open a i tebylo. Musíme trénovat, udržovat se léans. Souběžně s prvním týdnem nistky čeká následně dvoutýdenv co nejlepší formě a až to bude mož- Australian Open, tedy od 8. února, ní pauza. Generálkou na úvodní
né, vrátit se co nejrychleji do herní- se uskuteční hned trojice challenge- grandslam budou dva turnaje kaho rytmu. Nic jiného nám nezbývá,“ rů (Cherbourg, Biella, Potchefstro- tegorie 500 v Melbourne. Tradiční
míní česká mužská jednička Veselý om). A od 15. února se bude hrát podniky v Brisbane Aucklandu či
a tomu odpovídá i jeho největší opět v Bielle a Potchefstroomu.
Hobartu byly kvůli koronavirové
sportovní přáni do tohoto roku. „Ať Tenistky začaly letošní sezónu v Abú pandemii zrušeny. A určitě nebyly
už se vše vrátí do starých kolejí…“
Zabí kde se představila kompletní posledními…
Mužský tenisový kalendář 2021
startuje mezi 5. a 13. lednem, kdy
se aktuálně konají turnaje kategorie
ATP 250 v Delray Beach a Antalyi.
Právě tam nejlepší prostějovský tenista nepřešel přes úvodní kolo, když
prohrál s Ruusuvuorim 3:6 a 6:7(4).
Po skončení tohoto klání bude následovat dvoutýdenní pauza, během
níž se tenisté budou moci přesunout do Austrálie a podstoupit tam
povinnou karanténu. Ještě před
samotným grandslamem se v Melbourne budou konat dvě souběžně
hrané akce kategorie ATP 250 (31.
leden–6. únor) a také ATP Cup
(1.–5. únor) za účasti dvanácti týmů
(loni jich startoval dvojnásobek).
Bohužel Češi se akce nezúčastní.
Asociace ATP dále informovala, že
o plánu turnajů pro osmý až třináctý
týden se teprve rozhodne, přičemž
od čtrnáctého týdne se zatím počítá
s původním kalendářem. Už nyní je
jasno, že se letos neuskuteční turnaj
v New Yorku, kde se podle prvotních plánů mělo hrát během druhého únorového týdne. Pořadatelé akcí
$CTDQTC-TGLéÊMQX¾PCRQF\KO\C\PCOGPCNCUXÆFQUWFPGLNGRwÊ
v Puné a Riu se pokusí najít náhradní
WOÊUV÷PÊXåGDąÊéMWXMCTKÆąG
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termín.

