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OLOMOUC Olomoučtí hokejisté po
rozjezdu extraligy dál čekají na vý-
hru. V domácím zápase podlehli Zlí-
nu 1:4, když vůbec nedokázali být
konkurenceschopní. „Minimálně do
půlky jsme špatně bruslili a tahali
jsme za špatný konec toho pomysl-
ného provazu. Měli jsme i špatné
souboje, prohrávali jsme je, špatně
jsme dobruslovali. Od půlky jsme se
lehce zlepšili, ale nestačilo to,“
uznal domácí kouč Zdeněk Moták.
Důvodů kohoutí bídy je víc. Kro-

mě všeobecné zatuhlosti po zákazu
sportu stále část týmu bojuje s náka-
zou a k tomu sčítají dlouhodobě zra-
něné hráče. „Ti, kteří ještě pozitivní
nebyli v první várce, tak jsou pozitiv-
ní teď. Navíc se nám v Liberci zranil
Kuba Navrátil, takže nám vypadli ze
sestavy další čtyři a to číslo je už hro-
zivé,“ připustil kouč.
Talentovaný mladík Navrátil, kte-

rý vnášel do hry kohoutů příjemné
oživení a v jednadvaceti ukazoval,
že na extraligu stačí, bude chybět
měsíce. „Je to na dlouho,“ komento-
val bez upřesněníMoták. „Máme čty-
ři dlouhodobě zraněné útočníky ze
základní sestavy. Nikdy nebudu bre-
čet, ale...“
Ze zdravotních důvodů chyběl na

domácí lavičce i Jan Tomajko a díry
v sestavě lepili kohouti všelijak. Do
utkání zasáhli tři náctiletí James Jo-
shua Mácha (18), Jan Bambula (19)
a Adam Rutar (19), na lavičce byl ješ-
tě připravený 17letý obránce Šimon
Groch. Poprvé oblékli dres kohoutů
také dva hosté z Jihlavy, obránce To-
máš Černý a útočník Tomáš Čachot-
ský. „Problém je v tom, že ti kluci
jsou na ledě ještě méně než my. Za-
čali v neděli a hned do toho skočili.
I pro ně je to určitě složitá situace,“
vnímá Moták.
Osmatřicetiletý Čachotský se do

extraligy vrátil po dvou letech
a mohl i skórovat. „V pondělí jsme
měli v Jihlavě první společný tré-
nink a po něm jsem se dozvěděl, že
semám sbalit a hlásit se v Olomouci.
Bylo to narychlo, ale v dnešní době
to tak je. Extraligu jsem už ani moc
nečekal, takže děkuju Olomouci.
Měl jsem tam dvě šance, které jsem
mohl proměnit, a zápas mohl vypa-
dat jinak,“ litoval Čachotský.
Zlín nasměroval k výhře Bedřich

Köhler krátce před první přestáv-
kou a zkraje druhé části proměnil

brejk Jakub Šlahař. Jediný světlý oka-
mžik zažili kohouti na začátku třetí
třetiny, kdy šťastnou tečí snížil Jan
Káňa. Puk se došoural jen pár centi-
metrů za čáru, gólman Beranů Libor
Kašík mohl litovat, že přišel o nulu
takto. „Gól Olomouce mohl pad-
nout spíš jinde, z mého pohledu byl
šťastnější. Po teči už jsem z pohybu
nedokázal nic udělat a projelo mi to
mezi nohama do brány. Jsem ale
strašně rád za ty tři body po pauze,“
pochvaloval si Kašík.
Byl nejlepším hráčem utkání, tváří

v tvář vychytal Buriana, Čachotské-
ho i Káňu v těch největších šancích
Mory. „Libor Kašík byl stavební ká-
men. Celkově to byl dobrý výkon
všech pětek, kolektivně ubojované.
Bylo ale vidět, proti zápasu se Spar-
tou to bylo o level níž. Nevím, koli-
krát byla Olomouc na ledě, my jsme
byli pětkrát a ještě to není ono. Ne-
mastné, neslané, ale bereme tři
body a určitě se po výhře půjde

dobře na trénink,“ tuší zlínský tre-
nér Martin Hamrlík.
Hůř se bude připravovat kohou-

tům, kteří jsou i po šestém zápase
na pouhých dvou výhrách. A hlavně
v útočném pásmu působili nesehra-
ně až zmateně. „Tyto zápasy jsou ty
nejlepší tréninky. Nechci to tak brát,
ale hráči tak získávají kondici. Čím
dříve to bude, tím lépe. U nás je pro-
blém, že jsme byli nemocní až začát-
kem října, pak rekonvalescence a na-
hodit motory zpátky je poměrně slo-
žité,“ přemítá Moták.
Sám ale vnímá, že se rychlé zlepše-

ní, hlavně v případě marodů, nedá
očekávat. „Světlo na konci tunelu?
Zatím ho nevidím. Vidím to, že
máme zraněné hráče. Potřebujeme,
aby se hráči, od kterých chceme,
aby byli oporami, uzdravili. Musí se
vyléčit a pak můžeme být dobří
a kvalitní. A možná i výborní,“ věří
kouč.
Kdy to však bude, nikdo netuší.

BrzdaOlomoucký kapitánMartin Vyrůbalík zastavil Honejska ve vyložené šanci. Z nařízeného trestného střílení vyšel vítězně brankář Branislav Konrád. Foto: Alena Zapletalová, HCOlomouc

Ukázkou toho, že
i v těžké koronavirové
době semůže průmys-
lové firmě nadmíru da-
řit, se stal výrobce plas-
tových věcí především
pro domácí využití z Je-
senicka. Ten letos dál
navyšuje výrobu a na-
bírá zaměstnance.

MIKULOVICE Přestože pandemie
koronaviru a s ní spojená omezení
přináší po celém světě velké ekono-
mické škody a utlumení výroby,
což řadu firem ohrožuje až exis-
tenčně, najdou se rovněž výjimky,
kterým se i v současné situaci daří.

A to dokonce třeba na chudém Jese-
nicku. Tamní firma Plastkon těží
mimo jiné z toho, že se jí podařilo
uvést na trh úspěšné nové výrobky.
Firma sídlící v Mikulovicích se už

řadu let drží na evropské špici v ob-
lasti výroby květináčů, truhlíků
a dalších plastových výrobků pro
dům a zahradu.
„S trochou nadsázky říkám, že co-

vid je můj obchodní partner,“ glo-
soval současnou situaci majitel spo-
lečnosti Daniel Hama.
Plastkon loni zažil rekordní rok

a letos, kdy většina průmyslových
firem spíše počítá ztráty, rok 2019
překvapivě ještě překonává.
„V posledních letech jsme si zvyk-

li na výrazný meziroční růst tržeb
a tento trend se nám daří držet i le-
tos. Ač to zní neuvěřitelně, máme
ve srovnání s loňskem nárůst zhru-
ba dvacet procent,“ řekl Hama.
Firma už na jaře dokázala využít

ke svému prospěchu první vlny ko-
ronavirové nákazy. Když potřebo-
vala další pracovníky, zaměstnala

třeba kuchaře nebo číšníky z uza-
vřených restaurací, kteří náhle při-
šli o místo. A nabírání pokračovalo
dál, takže v současnosti v Plastkonu
pracují už přibližně tři stovky lidí
včetně desítek Poláků.

Firma zareagovala na změny
životního stylu urychlené virem
Velkou roli hraje i to, že se daří udr-
žet nízký počet zaměstnanců, kteří
by vypadli kvůli nákaze koronavi-
rem, karanténě nebo domácí péči
například o děti.
„Na ošetřovném máme v součas-

nosti jenom šest lidí, z polských za-
městnankyň dokonce ani jednu.
Moc si vážím toho, že se jim podaři-
lo řešit problém s hlídáním a péčí
o děti jinak,“ vyzdvihl Hama.
V karanténě je nyní deset zaměst-

nanců, čtyři se z koronaviru léčí.
„Pořád ale zvládáme výrobu včet-

ně nárůstu. Řešíme to přesčasy,
přeskupujeme lidi mezi výrobou
a kompletací, jak je zrovna potře-
ba,“ popsal majitel Plastkonu.

Firma těží mimo jiné z toho, že
uvedla na trh nové výrobky, které
teprve nedávno navrhli vývojáři,
a reagují na změny životního stylu
urychlené koronavirem, kdy lidé
tráví mnohem víc času doma.
„Trend, kdy si lidé chtějí pěstovat

na balkonech či v bytech zeleninu
či bylinky se teď bude dál zvyšovat.
Připravili jsme proto samozavlažo-
vací truhlíky i s konstrukcí na rajča-
ta a jiné vyšší rostliny. Nyní začíná-
me s výrobou a zájem řetězců je ob-
rovský,“ shrnul Hama.
Velký potenciál má podle něj i dal-

ší novinka.
„Restaurace, hotely a firmy s kan-

celářskými prostorami řeší, jak do
budoucna rozdělit prostor, aby ne-
bylo tolik lidí pohromadě. Každý
nebude chtít plexisklo, které udělá
v interiéru jakési králíkárny. Proto
se pouštíme do výroby větších truh-
líků, které umožní pěstování vyso-
kých rostlin. Ty vytvoří přirozený
předěl a navíc v místnostech zlepší
klima,“ nastínil Hama.

Šéf hospodářské komory v Olo-
mouckém kraji Bohuslav Švamberk
mikulovickou firmu chválí.
„Ač to tak nevypadá, tak opravdu

každá doba přináší příležitosti včet-
ně té, kdy bojujeme s covidem-19,“
říká.
Podle něj žije jen v České republi-

ce v bytových a panelových do-
mech zhruba polovina obyvatel.
„Hodně z nich si chce nebo bude

chtít na balkoně či parapetu pěsto-
vat něco, co může obohatit jejich jí-
delníček, případně je aspoň zabaví.
Takže jde o velmi zajímavou příleži-
tost. Je vidět, že když se hledá, tak
se příležitost dá najít,“ míní Švam-
berk.
Plastkon je v česko-polském po-

hraničí největší firmou z Jesenicka.
Že semudaří, těší i starostuMikulo-
vic Romana Šťastného.
„Jsem rád, že u nás máme vý-

znamnou firmu, která má velký po-
tenciál a dokáže se prosadit i v těž-
ké krizi, kterou tady v současné
době máme,“ říká.

Rostislav Hányš
redaktor MF DNES

OLOMOUC Hlasitá kulisa a podpo-
ra fanoušků bývá silnou zbraní olo-
mouckých hokejistů v domácích zá-
pasech. A snad aby o doping nepři-
šli úplně, či nebylo na zápase steril-
ní ticho, pouštěli organizátoři z re-
produktorů nahrané skandování.
Ne každý se s tím ztotožnil. „Hrůza.
Tož hrůza. To nám přišlo špatné.
Bylo to, jako by reprák šustil celou
dobu. Buď to udělat kvalitně, nebo
vůbec, to je můj názor,“ usmíval se
dobře naladěný zlínský kouč Mar-
tin Hamrlík a vesele pálil dál.
„Bylo to, jako když hlásí u nás

vMalenovicích rozhlas a hasiči říka-
jí, že bude zastavená voda, a ozývá

se chrastění tři..., chrrr..., tři. A já
říkám Marky, tak já nevím, asi ne-
bude voda, to je jedno. Radši ne,
chlapi, musí tomít i trochu úroveň.
Možná jste to v NHL viděli, ale mys-
lím, že asi ta hala v NHL je jinačí
než tady v Olomouci,“ srovnával
nesrovnatelné.
Stařičká plecharéna je tématem

mnoha vtípků i narážek a ušetřena
nebyla ani tentokrát. „Za mě říkám
ne. Kdyby tuměla být stejná kostka
jako ten rozhlas, tak ji radši nestav-
te. Pak by to šlo asi jen ze dvou
stran a jinak nic,“ uzavřel Hamrlík.
Ne každý měl tak odmítavý ná-

zor, domácí útočník Jan Káňa i gól-

man Beranů Libor Kašík se repro-
dukované kulise nebránili. „Je to
lepší než úplně ticho,“ mínil Kašík.
„Prvních deset minut to bylo až
moc nahlas. Přišlo mi, že to je jak
v přerušené hře, takže jsem se na
to ptal rozhodčího. Pak to trochu
ztlumili a bylo to akorát.“
Byl to pokus, placebo, které mělo

hráčům lépe navodit pocit zápasu.
Do opravdové atmosféry měly re-
produktory jistě daleko. „Vnímal
jsem to, ale není nad to, když jsou
tu plné tribuny, to se shodneme
všichni. Bez nich je hokej smutný.
Jako každý sport,“ připomněl olo-
moucký kouč Zdeněk Moták. (mj)

Umělá atmosféra? Jako rozhlas
v Malenovicích, bavil Hamrlík

Bídná Mora. Nevidím světlo na konci tunelu, řekl kouč

Viru navzdory. Firmě se
daří využít pandemie

Šumperk

Nemocnice získala
plicní ventilátory
Pět nových plicních ventilátorů da-
rovala nyní šumperské nemocnici
společnost BTL. Při léčbě pacientů
nakažených koronavirem navíc
nově pomáhají i dva přístroje pro
vysokoprůtokovou aplikaci kyslí-
ku, které snižují riziko vzniku kom-
plikací, a lékaři se díky nimmohou
vyhnout použití umělé plicní venti-
lace. Personál nemocnice se aktuál-
ně stará o sedm desítek lidí nakaže-
ných koronavirem, minulý týden
kvůli tomumusela být už potřetí
navýšena lůžková kapacita dočas-
ného infekčního oddělení. (rš)

Zábřeh

Strážníci z ulic
odstraňují vraky
Jedenáct aut bez platné technické
kontroly stojících dlouhodobě v uli-
cích Zábřehu chtějí odstranit tamní
strážníci. Podle šéfa městské poli-
cie Václava Doubravy nepatří větši-
na vraků místním, snahy majitele
kontaktovat, aby vozy odstranili,
ale neměly žádný výsledek. Nyní
na odstavená auta strážníci ještě
nalepí výraznou výzvu, pokud
však majitelé opět nezareagují, bu-
dou vraky na jejich náklady odtaže-
ny a zlikvidovány. (rš)


