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PROSTĚJOV Dvaatřicetiletý muž si přímo na Štědrý den vybíjel zlost na
své matce a vzápětí se jeho agrese obrátila i proti policistům. Pořádně
horké chvilky v ulici M. Pujmannové jsou na denním pořádku, co přesně
se událo tentokrát?
(mik)

2

3. ledna 2022

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Stánky obèùrávají psi
Prostějov (mik) – Vánoční jarmark na náměstí T. G. Masaryka
se ze známých důvodů nekonal,
ovšem dřevěné stánky na „kuželně“
jsou dodnes. Nikdo neví, proč...
Stánky tedy zůstaly nevyužity, ovšem ne zas tak úplně. „Podívejte se
na ty čokly! Divím se, že je ta panička nechá,“ upozornil Večerník starší muž na ženu se dvěma psy, kteří
u jednoho dřevěného stánku zvedli
zadní nožky a vydatně ho občůrali.
Nu což, tak aspoň stánky posloužily
jako toaleta pro čtyřnohé miláčky...

Skákal i po stropì...
Prostějov (mik) – To, že zejména
pejsci nemají v oblibě rámus ze silvestrovských ohňostrojů, je známá
věc. Co ale během oslav příchodu nového roku vyváděl jezevčík
v jednom z bytů na sídlišti Hloučela, se Večerníku svěřila jeho panička. „Každého Silvestra se snažím
Filípka chránit před hlukem z dělobuchů a rachejtlí. Zavírám všechna
okna, ale nepomáhá to. Letos Filip
vyváděl hrozně. Před panelákem
někdo házel silné petardy a můj
jezevčík vyskočil na skříň, a pak
dokonce i na strop. Nebyl k udržení, teprve až hodně po půlnoci se
uklidnil,“ posteskla si seniorka ze
sídliště Hloučela.
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Poslední záchrana:

PLOVOUCÍ VAJEČŇÁK

Michal KADLEC

PLUMLOV Tímto nevšedním snímkem se vracíme k největší akci ze sklonku minulého roku v celém prostějovském regionu. Během vánoční koupele v plumlovské přehradě hlídali kvůli
značné hloubce odvážné otužilce
potápěči. Ti nakonec ale naštěstí žádnou práci neměli. Ovšem pořadatelé
štědrodenní tradice neponechali nic
náhodě a nabídli další záchranu pro
všechny, kteří se odvážili do ledové vody.„Máme tady vaječňáček, který může být pro mnohé první pomocí. Nebo
poslední,“ zubil se moderátor vánoční
koupele Michal Mucha. Půllitrová láhev vaječného likéru plovoucí na provizorní „bójce“ tak zůstala nevyužita.
Její další osud užVečerník nezachytil...

rubriky
Večerníku
&21É6327ħð,/2
Promrzlí, ale nalezeni. Dvanáctiletý
chlapec s o rok mladším synovcem
byli na návštěvě u příbuzných, když
jim ujel autobus. V noci z neděle 26. na
pondělí 27. prosince tak vyrazili pěšky z Brodku u Konice do Prostějova.
Matka jednoho z nich zalarmovala policii, protože se nemohla dočkat jejich
návratu. Díky vrtulníku byli promrzlí
chlapci vypátráni v Plumlovské ulici.
&21É68',9,/2
Brutálně napadl matku. Otřesný případ domácího násilí řešilo hned několik policejních hlídek přímo na Štědrý
den v ulici M. Pujmanové v Prostějově. V jednom z bytů se zabarikádoval
dvaatřicetiletý muž, který napadl svoji
matku. Ta křičela bolestí, avšak agresor
na nářky nebral ohled a navíc své násilí
obrátil i proti policistům, kteří vyrazili
dveře a pronikli do bytu.

Foto: Michal Kadlec
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Agentura =PĚQD93URVWĚMRYĚSRVWDYtUDGĚML]iFK\WNX 1 300 000
Už to bylo slíbeno, ale potřeby Prostějova jsou úplně někde jinde. Na
poli vedle hřbitova za Brněnskou
ulicí měl být postaven obrovský komplex, který se měl stát novým sídlem
prostějovských hasičů i záchranky.
Prdlajs! Město na základě rostoucího počtu ožralých občanů změnilo
plány a hodlá tady vybudovat rovněž
obrovskou stavbu. Ta bude ovšem
sloužit jako protialkoholní stanice.
„Už je to neudržitelné! Každý den ře-

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

•• Pondělí ••
Neztratili se. „Ne všichni, kteří se toulají, jsou ztraceni,“ upozornil skvělý spisovatel a vypravěč J. R. R. Tolkien. Přesně to platilo i pro dva chlapce ve věku
11 a 12 let, kterým v Brodku u Konice ujel autobus. Navzdory mrazivé noci
se tak vydali sami domů do Prostějova pěšky. Tam by i nad ránem nepochybně došli, nedaleko jejich domova je však vypátral policejní vrtulník.
•• Úterý ••
Fotbal v sále. Říká se, že se profesionální fotbalista pozná podle toho, že
si drží nohu, bolí ho břicho a říká: „Au, moje hlava.“ Sportovci, kteří rozhodně nemají potřebu simulovat, neboť si přišli zahrát pouze pro radost,
se sešli v sokolovně v Přemyslovicích na tradiční Vánoční sálovce.
•• Středa ••
Slunečnice na velkém plátně. „Tak jako slunečnice každým dnem otáčí se za
sluncem, tak já stále hlavu svou obracím jen za tebou,“ zpívá se v písni Slunečnice, jež byla v těžkých dobách protektorátu Čechy a Morava velkým hitem. Naplno zazněla v oblíbené komedii Hotel Modrá hvězda, která byla postavena na
řadě záměn a nedorozumění stejně jako na hereckém talentu Oldřicha Nového a Nataši Gollové. Rozvernost této veselohry dokáže okouzlit i dnes, o čemž
se na velkém plátně mohli přesvědčit diváci prostějovského kina Metro 70.
•• Čtvrtek ••
Malířka velkých černých očí. „Vidíš pouze to, co tvé oči chtějí vidět,“ zpívá zpěvačka
Madonna ve své snad nejlepší písni Frozen. Právě na oči coby skutečná „okna do duše“
se ve své tvorbě zaměřila akademická malířka Míla Doležalová. Jejím hlavním tématem byli cikáni, jejich emocionální život a s nimi spojená témata. Prostějovská rodačka
žila na Vysočině, kde po ní zůstalo monumentální dílo. Zemřela přesně před 28 lety ve
svém domě v Telči, letos v listopadu si připomeneme 100 let od jejího narození.
•• Pátek ••
Chladné hlavy, ruce i nohy. Bylo by skvělé, kdyby se nám za všech situací dařilo zachovat chladnou hlavu. Uchovat si chladnou nejen hlavu, ale
i celý zbytek těla měli možnost poslední den v roce všichni zdraví členové
věhlasného Spolku Nezamyslických mažoretů a jejich přátelé během tradiční Silvestrovské koupele na místním koupališti.
•• Sobota ••
Na vrchol s láskou. Na výlet bychom nikdy neměli vyrážet s někým, koho nemáme
upřímně rádi... I díky tomu se opět na vrcholu Kosíře sešla spousta lidí, kteří milují i někoho jiného než sebe. A to je do nového roku nepochybně moc příjemná zpráva.
•• Neděle ••
Vánoce, Vánoce odcházejí. Říká se, že na Vánoce vedou všechny cesty domů.
V Prostějově vás však mohly zavést také do lesoparku Hloučela. V úseku mezi
Kosteleckou ulicí a novým parčíkem připravilo Ekocentrum Iris hravou samoobslužnou stezku na vánoční téma. Ta zde fungovala až do konce týdne. Její
odstranění zvěstovalo, že i Vánoce jsou definitivně za námi.

šíme problém s opilými lidmi. Válejí se
v Prostějově na ulicích a na náměstích,
a protože jsou mimo sebe, převážíme je
na záchytku do Olomouce nebo Šternberka. A navíc se to v poslední době týká
také zaměstnanců magistrátu, kteří z důvodu přepracovanosti a stresu požívají
v pracovní době alkohol a pak je nacházíme v bezvědomí na chodbách radnice.
Denně odvážíme na záchytku až dvacet
Prostějovanů. Je to nákladné a naprosto
nerentabilní,“ burcuje ředitel městské policieLiborekMachaŠebestová.
Jeho úvahy nenechaly chladnými
prostějovské radní, kteří pod náporem skutečnosti v podobě množství
opilých občanů Prostějova začali

KRIMI
Ü½NGJ

Hodně nepříjemný Štědrý den
prožila žena z Prostějova, která
v pátek 24. prosince navštívila
restauraci v ulici Václava Špály.
Než si „odskočila“ na toaletu,
svoji peněženku odložila na radiátor a nechala ji pár minut bez
povšimnutí. Toho využil zatím
neznámý chmaták a se šrajtoflí
odešel.



Žena měla v peněžence kromě
finanční hotovosti i stravenkové
karty za 5 400 korun. Celková
škoda se vyšplhala na dvanáct
a půl tisíce korun. Policisté případ šetří pro trestné činy krádeže a neoprávněného opatření,
padělání a pozměnění platebního prostředku s dvouletou trestní sazbou.

www.
vecernikpv
.cz

konat. „Sídlo hasičů a záchranky
musí počkat, najdeme pro něj jiné
místo. Od jara začneme vedle hřbitova budovat novou záchytku. Projekt
počítá s kapacitou 1 500 lůžek pro alkoholem zmožené spoluobčany, kteří
tady budou střízlivět. Kapacita je pro
potřeby Prostějova a celého regionu
dostatečná. Opilce budeme vozit sem
a ušetříme spoustu peněz za převozy
do jiných měst,“ má jasno primátor
Prostějova Francimór Kopačka, kterého se Agentura Hóser zeptala, jak je
to s alkoholismem u úředníků magistrátu. „Tož párkrát jsem se zlinkoval
taky, ale došel jsem domů po svých.
Je ale pravda, že se tady desítky úřed-

níků denně válejí na chodbách a my
je musíme překračovat. Strážníci
jim musejí vždycky zavolat někoho
z příbuzných, aby si je odvedli domů.
Práce na nejpřívětivějším úřadu v republice je bohužel náročná, úředníci
zahánějí stres alkoholem, který každé ráno fasují,“ přiznal primátor Kopačka s tím, že nová záchytka bude
sloužit i pracovníkům radnice. Bude
pro ně vyčleněno zvláštní oddělení
s kapacitou 300 míst.

Více jak milion korun stálo návštěvnické zázemí v Kolářových
sadech v Prostějově, které je již
dokončené a stavba nyní čeká na
lednovou kolaudaci.
=$8-$/$1É6

Za Agenturu Hóser Majkl
Text v této rubrice je smyšlený,
nikterak pravdivý a redakce
Večerníku se od něj distancuje.

PÁTRÁNÍ

po dvojici hledaných
Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po
dvojici osob, která je podezřelá z trestné činnosti
a skrývá se před spravedlností na neznámých
místech nebo se nacházejí na neznámém místě.
Strážci zákona žádají veřejnost o pomoc při
jejich dopadení. Prostějovská policie žádá občany,
aby v případě zjištění místa pobytu uvedených
osob neprodleně kontaktovali kterékoliv oddělení
Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158.

STANISLAV FRÉHAR
se narodil 18. ledna 1994 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 29. července 2021.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 20 do
21 let, měří mezi 170 až 175 centimetry,
má střední postavu, hnědé oči a hnědé
rovné vlasy.

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

MUDR. HANA ŘEHULKOVÁ
Velmi smutná zpráva zasáhla minulý
týden celý Prostějov. Zemřela uznávaná pediatrička a dlouholetá primářka dětského oddělení prostějovské
nemocnice. Čest její památce!
=$6/(&+/,-60(

„KDO K NĚČEMU
TAKOVÉMU
JEDNOU ČUCHNE,
CHCE TAM ZNOVU!“
Prostějovský automechanik Milan Spáčil si plní svůj sen a se stájí
FESH FESH míří na slavný závod Rallye Dakar.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí
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Diana
Dalimi

ADRIANA ZACPALOVÁ

Tři králové

se narodila 18. června 1996 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 10. listopadu 2021. Její zdánlivé stáří je v rozmezí
od 22 do 25 let, měří okolo 170 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči
a hnědé rovné vlasy.
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Zdroj: meteocentrum.cz
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Dlouholetá primářka a pediatrička
Hana ŘEHULKOVÁ ZEMŘELA

PROSTĚJOV Škoda každého lidského
života. Ovšem když odejde člověk, který během své lékařské praxe zachránil
zdraví i životy stovkám dětí, je to o to
smutnější. Bohužel v závěru minulého
roku zemřela MUDr. Hana Řehulková,
uznávaná pediatrička a dlouholetá primářka dětského oddělení prostějovské
nemocnice. Bylo jí dvaasedmdesát let...
S oblíbenou lékařkou se prostějovská
veřejnost může rozloučit tuto středu
5. ledna v 11.45 v Obřadní síni Městského hřbitova v Prostějově.

oddělení a nejen v lékařském prostředí
uznávanou pediatričku. Není to tak dávno,
co na dětském oddělení ještě vypomáhala
v důchodu a také Večerník s ní často přicházel do styku. „Paní MUDr. Hana Řehulková
byla mým velkým vzorem v medicíně, když
jsem přišla pracovat a sloužit do nemocnice
v Prostějově na dětské oddělení. Byla vždy
perfektní, se širokým rozhledem a s darem,
jak se říká, od Pána Boha. Kolika dětem
pomohla, to opravdu nikdy nespočítáme.
Stála vedle nás mladších vždy připravena
pomoci,“ vzpomíná na Hanu Řehulkovou
současná senátorka Jitka Chalánková, která
Michal KADLEC
po jejím boku na dětském oddělení rovněž
Loňské vánoční svátky byly bohužel po- pracovala několik let. „Staly se z nás kamaslední pro dlouholetou primářku dětského rádky a také jsme se navštěvovaly. Přivítala

na světě mé děti, a dokonce i mou vnučku.
Měla jsem k Hance Řehulkové vždy plnou
důvěru, pomohla při hledání diagnóz a léčby i členům naší rodiny. A vždy výborně!
V poslední době jsme se viděly méně, ale
i tak jsme si zavolaly a popřály k narozeninám či ke svátku. Na Hanku Řehulkovou
budu stále vzpomínat s vděčností. A věřím,
že nejen já, ale i mnoho rodin v našem městě a širokém okolí,“ dodává Chalánková.
Úmrtím Hany Řehulkové ztrácí výraznou
osobnost i celé město. „Prostějov přišel smrtí paní doktorky Řehulkové o významnou
osobnost. Dlouholetá primářka dětského
oddělení prostějovské nemocnice zasedala
několik let také v městském zastupitelstvu.
Osobně jsem s ní přišla mnohokrát do
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styku při ošetřování mých dětí. Vždy k malým pacientům přistupovala jako nesmírně profesionální, ale přitom cituplná paní
lékařka, na jejíž rozhodnutí se dalo vždy
plně spolehnout. Všem nám bude chybět.
Upřímnou soustrast jejím blízkým,“ vzkazuje Milada Sokolová, náměstkyně primátora Prostějova.
zjistili jsme
Večerník požádal o vyjádření i tiskového
mluvčího společnosti Agel provozující
Nemocnici Prostějov. Bohužel Adam Kne- 5 /7&T *CPQW ĄGJWNMQXQW UG TQFKPC K XGąGLPQUV TQ\NQWéÊ
sl může podle vlastních slov reagovat až XGUVąGFWRąGFRQNGFPGOX1DąCFPÊUÊPÊ/÷UVUMÆJQJąDKVQXC
X2TQUV÷LQX÷
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
v tomto týdnu.
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PROSTĚJOV Vskutku vánoční příběh nabídl 23. prosinec,
o němž Večerník informoval v minulém vydání. Dopoledne
toho dne své schopnosti v záchraně života měla možnost
prokázat tříčlenná policejní hlídka z Oddělení hlídkové služby
v Prostějově-Vrahovicích. U Tesca totiž úspěšně pomáhala zkolabovanému muži, který ještě před příjezdem záchranářů nabyl
vědomí. Jak ale vnímala sama hlídka svou pomoc muži? O tom
pohovořili muži zákona, kteří po úspěšné záchraně života poskytli Večerníku svoji zpověď.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ

yy Jaká byla situace muže po vašem příchodu na místo?
„Po příchodu na místo muž ležel bezvládně na zemi, nejevil žádné známky
života a nereagoval na žádné podněty, v tu chvíli byla situace muže velmi
vážná. Vzhledem k tomu, že jsme na

tyto případy připravováni a součástí služební přípravy je i dostatečné
školení ohledně poskytování první
pomoci, tak nám bylo jasné, jak na
situaci rychle a kvalitně reagovat.“
yy Co říkáte na skutečnost, že by
asi ne každý reagoval v této situaci
stejně a například by zpanikařil?
„Na takovou situaci může každý
zareagovat různě a nemůžeme mít
nikomu za zlé, pokud by se zachoval
jinak než my. Důležité je, aby v takovém případě byla na místo rychle
přivolána pomoc. Poté, co jsme dorazili, byla tam skupina vystrašených
osob. V daný moment nikdo muži
neposkytoval první pomoc možná

právě z důvodu, že nikdo nevěděl,
jak na tuto událost ve stresové situaci
reagovat.“
yy Berete to jako takový vánoční
dárek – pro vás i pro zachráněného?
„Každá pomoc či záchrana života nás
těší a může se to brát i jako vánoční
dárek, jelikož díky rychlé pomoci
mohl muž oslavit vánoční svátky se
svou rodinou. Mohlo by se říct, že
může oslavovat druhé narozeniny.“
yy Chystáte se se zachráněným
mužem ještě setkat?
„Pokud by o to měl muž zájem, jako
zasahující policisté se s ním rádi setkáme, abychom věděli, že je v pořádku

a že se mu daří dobře. Každé takové
setkání zahřeje u srdce, když je patrné,
že pomoc měla smysl.“
yy Bylo to poprvé, co jste ve službě
zachránili život člověka?
„Záchrana života není na denním pořádku, ale při výkonu služby se nám
to párkrát podařilo. Naposledy se povedlo muži zastavit tepenné krvácení
po bodnořezné ráně, bez okamžité
pomoci by vykrvácel.“
yy Jaký je to zpětně pocit?
„Jsme rádi, že do dopadlo dobře a podařilo se obnovit muži životní funkce,
tím mu zajistit opětovné vrácení do
života. Jako policisté se snažíme pomoci komukoliv.“

Minulý týden začal nový kalendářní
rok. Statutární město Prostějov do
něj vstupuje se schváleným rozpočtem
a jasnými prioritami pro nadcházející
období. Víme, že chceme hodně investovat do rozvoje města. Dále také
víme, že budeme výrazně podporovat
aktivity našich občanů. Mám na mysli nejen oblast kultury a sportu, ale
obecně trávení volného času. Máme
připravenou novou platformu spolupráce s našimi podnikateli, které
chceme více zapojit do dění v Prostějově. A jsme také připraveni pomáhat
každému, kdo se dostane do obtížné
situace například kvůli inflaci, skokovému zdražení energií nebo třeba
dopadům pandemie covidu. Prostějov
je město se zdravým hospodařením
a s jednoznačnou představou, čemu
je třeba se v příštích měsících věnovat.
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UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

-û"!-)1+
TU¡MFMFWOÛKJ

Jiří Wolker byl slavnostně
Za vším stojí členky tajemného spolku Knitty witty

PROSTĚJOV Podobnou tradici asi
nikde jinde na světě nenajdete! Poslední úterý uplynulého roku byla už
počtvrté slavnostně zahalena bronzová socha sedícího Jiřího Wolkera na
prostějovském náměstí. Slušivou pletenou čepici a šálu získala díky šestici
dam ze spolku Knitty witty – pletárna,
která mimo jiné už oděla i sochu před
Národním divadlem v Praze.

Martin ZAORAL
Zahalení sochy nese podtitul „ošálení“
Jiřího Wolkera. „Začali jsme s tím ve
stejném roce, kdy byla socha slavnostně
odhalena. Už je to pro nás taková vánoční tradice. Letos byla změna minimálně
v tom, že šálu ani čepici nikdo nevzal už
během první noci. Možná za tím stojí
omezení vánočních trhů,“ pousmála se
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Eva Zelená, dlouholetá dramaturgyně
prostějovského divadla a členka spolku
Knitty witty – pletárna.
Šestici žen v něm kromě pletení spojuje také dlouhodobý vztah ke kultuře,
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zejména pak divadlu. Ostatně v něm
působí stávající i bývalá ředitelka Městského divadla či známá výtvarnice
Magdalena Jansová. „Fungujeme už pět
let, většinu času však společně pleteme

čtverečky bez nějaké bližší představy, co
s nimi pak bude. Z některých z nich pak
uděláme třeba šálu pro Jiřího Wolkera,
některé si necháme jen tak do foroty,“
vysvětlila Zelená.
Spolek má za sebou už i větší projekty.
Přede dvěma roky jeho členky upletly
kanýr na sochu stojící před Národním
divadlem v Praze, letos pak ve foyer
kina Metro 70 vytvořily zhruba dvacet
metrů dlouhého „hada“, čímž se dokonce „vypletly“ z budovy. „Scházíme
se obvykle v šesti, občas se k nám připlete i někdo další. Dokonce se stalo,
že to byl muž,“ prozradila Eva Zelená.
S ní i dalšími členkami spolku je možné
se setkat na některých společenských
akcích v Prostějově, naposledy to mělo
být v rámci Noci divadel, jež však nakonec musela být kvůli covidové situaci
zrušena.

21123010014
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Navzdory přímým svědkům střelec,
který byl v minulosti usvědčen z pytláctví, celou záležitost popíral. Případ
tedy musela vyšetřit policie, jež usmrcení chovného prasete v hodnotě
7 000 korun vyhodnotila jako přestupek proti majetku. Přes skutečnost, že
ke střelbě došlo pravděpodobně nelegálně drženou zbraní na veřejně přístupném místě, se na kvalifikaci dle našich informací zřejmě nic nezměnilo.

KOBEŘICE Přímo uprostřed vesnice, která se společně semkla v boji
proti cvičné střelnici, se poslední říjnovou sobotu střílelo. Terčem se stalo
ochočené zakrslé prasátko. Domácí
mazlíček byl de facto popraven, a to
přímo před zraky majitele a navzdory
jeho úpěnlivým prosbám. S odstupem času nás zajímalo, jak se situace
vyvinula.

Napsáno
SĊHG

2. 1. 2012

„Celá věc zatím nebyla uzavřena,
projednávat se bude před komisí,“
potvrdil Večerníku majitel popraveného čuníka Roman Růžička, který
coby lesní strážce měl se střelcem
v minulosti konflikty kvůli jeho
prokázanému pytláctví. Celá věc
má i další rozměr, o prasátko se starala sedmiletá dcera poškozeného,
která si jej přivezla z letního tábora
a citově k němu přilnula.
(mls)
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PROSTĚJOV Je tady jedno protiepidemické nařízení, které vlastně
s krátkou přestávkou přetrvává už
skoro dva roky. V prostředcích hromadné dopravy, obzvláště té městské, jsou povinni všichni cestující
mít nasazenou ochranu dýchacích
cest. A to samé je vyžadováno po řidičích autobusů. Magistrátu si však
postěžoval jeden z Prostějovanů,
že v případě jednoho konkrétního
řidiče se tak neděje...
„Rád bych věděl, proč řidič autobusu
ranní linky číslo 21 nepoužívá opakovaně respirátor ani roušku, když
je toto nařízeno vládou? Vím, že se
řidiči střídají. Pokud jede ráno někdo
jiný, je vždy v autobuse příjemně zatopeno a řidič respirátor má. Pouze
v případě, že jede tento postarší řidič,
nikdy nemá respirátor a cestujícím
topení nepustí! Dodržování daných
pravidel by mělo platit podle mého
názoru pro všechny cestující i řidiče,
zvláště v době, kdy počty nemocných
s covidem jsou stále vysoké,“ míní občan Prostějova, jehož stížnost mluvčí
magistrátu Jana Gáborová přeposlala
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řediteli divize BUS prostějovské dopravníspolečnostiFTLJiřímuHlochovi.
„Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví řidič musí mít nasazený respirátor
jen při odbavování cestujících. Tomuto
konkrétnímu cestujícímu doporučuji,
pokud má připomínky k chování řidičů, může se obrátit přímo na naši dopravní společnost na e-mail: ftl@ftl.cz .

Æêëéäà åæà æßéææíØã à äØãf Ûgëà
Hodně smutně bude na povánoční
veřejné bruslení vzpomínat sedmačtyřicetiletý muž z Otaslavic. Ten
v úterý po obědě společně s manželkou a dvěma dětmi navštívil prostějovský zimní stadion, kde právě
probíhalo veřejné bruslení. V jednu
chvíli napomenul mladíka, který
stál u mantinelu a naschvál vykopával své nohy dozadu. Ostrými noži
tak ohrožoval na životě i malé děti
bruslící po ledové ploše. Mladík,
zřejmě posilněn alkoholem, se na
muže obořil, a navíc ho několika ranami do tváře knokautoval.
„Bruslil jsem s dětmi po ledové ploše,
která byla zcela zaplněna návštěvníky.
V jednu chvíli jsme míjeli mladého asi

dvacetiletého muže, který stál opřený
o mantinel zády k ledu. Najednou
vyhodil obě zadní nohy s bruslemi.
Zprvu jsem myslel, že to udělal jen
tak náhodně, pak to ale udělal znovu
na malé děti, které ho míjely. Jednoznačně tím ohrožoval každého, mohl
někomu proříznout hrdlo,“ začal své
vyprávění sedmačtyřicetiletý otec
dvou dětí z Otaslavic, který si nepřál
zveřejnit své jméno.
Když šlo opravdu do tuhého, rozhodl
se, že mladíka napomene. „Vrátil jsem
se k němu a řekl mu, ať se na podobné
kousky okamžitě vykašle, že někoho
může vážně zranit. Sprostě se na mě
obořil a nejdřív odbruslil pryč. Myslel jsem, že tím je to ukončeno a fakt

nějakých podobných výstřelků zanechá. Zmýlil jsem se,“ dodal s trpkostí
v hlase muž z Otaslavic. Na jeho tváři
byly ještě dva dny poté znát stopy
podlitin. „V okamžiku se ke mně vrátil a prý ať s ním jdu na střídačku. Šel
jsem, vůbec jsem netušil, co ten hoch
zamýšlí. Brzy jsem se to ale „dozvěděl“,
začal mě mlátit hlava nehlava, pěstmi
třikrát nebo čtyřikrát trefil přímo do
obličeje, pár dalších ran jsem vykryl.
Jedna jeho rána byla tak silná, že si
sám vykloubil prst,“ popsal nám napadený bruslař inkriminovaný okamžik. Jeho manželka, která celému
incidentu přihlížela, okamžitě vytáhla
mobil a zavolala městskou policii.
„Přijali jsme telefonické oznámení o fy-

zickém napadení při veřejném bruslení
na zimním stadionu. Hlídka okamžitě
vyjela a přímo na místě od oznamovatele a svědků zjistila skutkový děj celého
incidentu. Vyslechnuta byla i dotyčná
osoba, která napadla sedmačtyřicetiletého muže. Myslím si, že jde o trochu
zvláštní případ. Na veřejném bruslení
se dá totiž očekávat od návštěvníků pohoda a radost, nikoliv aby si sem kdokoliv chodil vylévat zlost a vybíjet svoji
agresivitu. Je hodně špatné, když si jde
někdo na zimák zabruslit a dostane zde
´na ústa´. Případ jsme zadokumentovali jako přestupek proti občanskému
soužití a dáme ho k dořešení správní
mu orgánu,“ sdělil velitel prostějovských strážníků Jan Nagy.

Vždy je potřeba uvést konkrétní údaje,
abychom tuto záležitost mohli projednat s konkrétním řidičem co nejdříve,“
zareagoval Jiří Hloch.
Z jeho vyjádření vyplývá jediná
rada, pokud někdo z řidičů společnosti FTL nebude dodržovat
protiepidemická opatření, volejte,
„mailujte“. Okamžitě!
(mik)
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Tehdejší šéf prostějovské městské policie
měl samozřejmě pravdu. Vánoce a přelom
roku jsou obdobím, kdy se máme mít navzájem v úctě a radovat se ze svátečních
dní. Před deseti lety tomu tak v Prostějově
nebylo, alespoň co se konkrétního případu
týká. Bohužel alkohol dokáže lidi úplně
změnit, takže i v následujících letech jsme
byli v našem městě svědky vzájemných potyček, rvaček, nebo dokonce i domácího
násilí během silvestrovských oslav. A na
Nový rok? Zase si vždycky pár opilých
hrdinů hrálo na „Ramba“ a rozkopávalo odpadkové koše, ničilo kontejnery na
tříděný odpad nebo posprejovalo nějaký
ten dům. Ach jo, alkohol je fakt metla lidstva...
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Náměstí T. G. Masaryka I
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VKwGM,QUGH
2x foto: SOkA a Martin Zaoral
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Příště: náměstí T. G. Masaryka II
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Michal KADLEC

Opila se do němoty

PROSTĚJOV Povedený synáček! Štědrý den má být svátkem
klidu a míru, na to ovšem nebral
ohledy dvaatřicetiletý muž bydlící v obávaném domě v ulici M.
Pujmanové v Prostějově. V pátek
24. prosince po poledni se v jednom z bytů pustil do své matky, která křičela o pomoc. Muž
přitom začal demolovat byt, na
což policii upozornili sousedé.
Policisté měli vzápětí plné ruce práce násilníka zpacifikovat.
Agresor nejenže napadl vlastní
matku a následně se v bytě zabarikádoval, ale posléze si s nožem
a plynovou pistolí vyšlápl také na
policisty!

„Na oznámení o agresivním synovi, který demoluje byt a ohrožuje svoji matku,
vyjížděli v pátek 24. prosince po poledni
prostějovští policisté. Po oznámení byly
do ulice Marie Pujmanové v Prostějově
okamžitě vyslány všechny dostupné hlídky včetně psovodů se služebními psy,“
potvrdila událost až na dotaz Večerníku
Marie Šafářová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje.
Podle našeho zdroje zasahovalo v ulici M.
Pujmanové hned šest autohlídek Policie ČR.
„Po příjezdu na místo policisté zjistili, že v jednom z bytů se zabarikádoval dvaatřicetiletý
muž. V něm držel i svoji matku, a to proti její
vůli. Žena opakovaně volala o pomoc. Protože se z bytu ozývaly také výkřiky bolesti a policisté měli důvodné podezření, že může být
někdo ohrožen na životě nebo zdraví, s použitím beranidla vnikli do bytu,“ popsala okamžitý zásah Šafářová s tím, že hned po proniknutí

PROSTĚJOV Silvestrovské a novoroční oslavy bývají často bouřlivé, ty
letošní se ale v Prostějově obešly bez
vážnějších incidentů. Policie České
republiky nevydala žádnou zprávu
o spáchání trestného činu a hasiči
v celém Olomouckém kraji až na
malé výjimky nezasahovali u požárů.
Podle všeho tak měli práci jen strážníci Městské policie Prostějov, kteří na
přelomu roku vyjížděli řešit desítky
událostí. Ale jakých...
„Nic mimořádného jsme řešit nemuseli,
nedošlo k žádnému vážnému incidentu,
zranění či škodám na majetku. Zaznamenali jsme však kupodivu desítky stížností
na rušení nočního klidu v noci ze Silvestra na Nový rok. Lidem vadily i takové

věci jako ohňostroje nebo hlasitá hudba
vycházející z bytů. Hlídky jim musely
vysvětlovat, že na používání zábavní pyrotechniky je platná výjimka právě na tuto
dobu a rozmezí nočního klidu je na Silvestra rovněž posunuto. Ne každý to ale
pochopil, kvůli hluku nás volali lidé i opakovaně. Nejvíce takových hlášení jsme
měli nikoliv z centra města, ale z okrajových částí a ze sídlišť,“ prozradil Večerníku
v neděli odpoledne Libor Šebestík, ředitel
Městské policie Prostějov.
V minulosti docházelo často právě při novoročních oslavách k vandalským činům

Před třiadvacátou hodinou v pondělí
27. prosince vyjížděli strážníci prověřit oznámení o ležící osobě na ulici
nedaleko centra města. Za zaparkovanými vozidly našli na zemi ležící
ženu ve značně opilém stavu. Dotyčná
nebyla vůbec schopna samostatného
pohybu, ale ani jakékoliv komunikace
s hlídkou. Noční teploty se v daný den
pohybovaly pod bodem mrazu, a proto si strážníci vyžádali příjezd zdravotnické záchranné služby. Vzhledem
k silné opilosti se nepodařilo u ženy
provést orientační dechovou zkoušku. Lékař po vyšetření ženy rozhodl
o jejím převozu do nemocnice na další
vyšetření.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Nechtěla jít domů
V neděli 26. prosince po půl druhé
ráno bylo přijato oznámení na linku
156, že na parkovišti u aquaparku
dochází ke konfliktu mezi mužem
a ženou. Hlídka našla v uvedené lokalitě partnerskou dvojici. Oba aktéři
byli pod vlivem alkoholu, ale žádného porušení zákona se nedopouštěli.
Jednadvacetiletý muž se snažil přemluvit svoji osmnáctiletou přítelkyni
k odchodů domů. Dívka si sedla na
zem, načež odmítala vstát a pokračovat v chůzi. Partnerovo snažení
a přemlouvání nevedlo ke kýženému
výsledku. Hlídka promluvila s dívkou
a vysvětlila jí, že i vzhledem k chladnému počasí bude rozumnější využít
teplo domova. Slečna dala na radu
strážníků a s přítelem spokojeně zamířila do svého bydliště.

Nový rok slavil předčasně
Strážníci si ve středu 29. prosince před
půlnocí všimli muže, jak v centru města odpaluje petardy. Po kontaktování
jej upozornili na dobu nočního klidu
a také, že v Prostějově platí obecně závazná vyhláška, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky. Zákaz
používání pyrotechniky se nevztahuje
na silvestrovské oslavy, které se však
konají až od 31. prosince od 14.00 hodin do 1. ledna do 03.00 hodin. Hlídka poučila dvacetiletého muže, jakého
protiprávního jednání se dopustil,
a chtěla celou záležitost vyřešit na místě. To však muž odmítl. Strážníci mu
odebrali zbylé čtyři kusy petard, aby
nemohl pokračovat v jejich odpalování. Předčasná oslava bude mít dohru
u správního orgánu.

Bral pečivo i Lipánky
Hned po osmé hodině ranní v úterý
28. prosince navštívil dvaadvacetiletý
muž jeden z prostějovských supermarketů. Předem věděl, že nemá na
zaplacení a tak zkusil druhou variantu.
Na prodejně si vybral zboží, které vkládal přímo do igelitové tašky. Poté si to
namířil okamžitě přes pokladní zónu
k východu. Za pokladnami byl zastaven pozornou ostrahou obchodu. Přivolaní strážníci zjistili odcizené čokolády, pomazánky, vanilkové Lipánky
a pečivo. Celková škoda byla vyčíslena
na 319 korun. Jelikož to nebyla první
krádež dotyčného muže, hlídka vše
oznámila správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti majetku.

-û"!-)1+
TU¡MFMFWOÛKJ
více info
na TUSBOÛ

20

pf 2022

3. ledna 2022

5

ÿ(51É
ANCE
“
M
J
PU 6,/Ì .521,.$

3 / 1 ë 1 É

do bytu se
sami policisté museli bránit. „Agrese
muže se poté
otočila proti
zasahujícím policejním hlídkám. Ohrožoval je nožem, snažil
se na ně poštvat svého psa a máchal kolem
sebe plynovou pistolí. Policisté jej opakovaně vyzývali, aby svého protiprávního jednání
zanechal. Na to však agresor nijak nereagoval.
Hlídky proto musely přistoupit k použití donucovacích prostředků a muže zpacifikovat,“
uvedla dále mluvčí krajské policie.
Mnohé pak může udivit, že takový násilník neskončil ve vazbě, ale dnes se už
znovu pohybuje na svobodě... „Po vyšetření a ošetření v nemocnici byl umístěn
v policejní cele. Kriminalisté jej obvinili ze
spáchání trestného činu vyhrožování s cílem
působit na úřední osobu, za který lze dle

trestního zákoníku uložit trest odnětí svobody
až na pět let. Po provedení nezbytných úkonů byl muž následující den propuštěn na
svobodu,“ potvrdila Marie Šafářová.
Obávaný dům v ulici M. Pujmanové je
v „hledáčku“ policie hodně často. „Tady se
furt něco děje. A ten chlap, co ho odvedli
v železech, je úplnej magor. To víte, drogy
a chlast. Už několikrát v tom bytě něco řešili
měšťáci, teď na Vánoce přijela dokonce státní policie. Nebyl jsem u toho, vím jen z doslechu, co se stalo na Štědrý den. Ale tohoto
chlapa znám a každý se tady před ním má na
pozoru. Mlátit vlastní matku může fakt jen
magor,“ řekl Večerníkem oslovený obyvatel
domu v ulici M. Pujmanové, který si nepřál
být jmenován.

Chmaták na záchodě

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Na Štědrý den přišla oznamovatelka o peněženku s finanční
hotovostí 6 800 korun a dvěma
stravenkovými kartami, na kterých byla částka 5 400 korun.
Peněženku nechala bez dohledu na toaletě v restauraci v ulici
V. Špály v Prostějově přibližně
deset minut a neznámý chmaták toho využil a s nalezenou
peněženkou odešel. Mimo jiné
v ní žena měla i osobní doklady
a platební kartu. Celková škoda, která okradené ženě vznikla, byla vyčíslena na 12 500 korun. Policisté šetří událost pro
trestné činy krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku s dvouletou trestní sazbou.

JQ<?DGJ-MJNOîEJQ<IĄHI<0DGQ@NOM<
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v podobě rozkopaných nebo vypálených
odpadkových košů, či dokonce kontejnerů na tříděný odpad. „Nic takového se
letos nedělo, v tomto ohledu jsme zaznamenali jen minimální škody na městském

majetku. Daleko méně než v předešlých
letech bylo také výjezdů kvůli opilým lidem. Navíc se nikde neváleli a nebyli sobě
a svému okolí nebezpeční,“ dodal šéf prostějovských strážníků.
(mik)

Kradl na Silvestra 6WUiçQtFLUR]SXVWLOLPHMGDQ
PROSTĚJOV Chvíle nepozornosti při ukládání nákupu do
vozidla se vymstila osmašedesátileté ženě, která tak měla hodně
neveselého Silvestra. Co přesně
se událo?
„Před jedním z prostějovských nákupních center odcizil v pátek 31. prosince
dosud neznámý pachatel z nákupního
vozíku dámskou koženou kabelku spolu
s mobilním telefonem, peněženkou, která obsahovala osobní doklady, platební

kartu a finanční hotovost. Způsobenou
škodu si okradená žena vyčíslila na téměř jedenáct tisíc korun,“ prozradila Petra Vaňharová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje.
Policisté případ prověřují pro podezření
ze spáchání přečinu krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. „V případě dopadení,
prokázání viny a odsouzení hrozí pachateli
mimo jiné trest odnětí svobody až na dva
roky,“ dodala Vaňharová.
(pk)

PROSTĚJOV Žádný ohled na
okolní obyvatele nebral na Štědrý
den jednatřicetiletý muž, který ve
svém bytě zorganizoval party. Na
návštěvu pozval v pátek 24. prosince své přátele a při poslechu
hudby se bavili do ranních hodin.
Z bytu byla slyšet velmi hlučná reprodukovaná hudba, ozývající se rány
a hlasitý křik. A tak před třetí hodinou
ranní strážníci vyjížděli řešit rušení
nočního klidu. „Kontaktovali muže

zodpovědného za narušování veřejného pořádku a upozornili jej na dobu
nočního klidu. Hlídce při vysvětlení
uvedl, že slaví s kamarády a nějaké
rušení ho nezajímá. Za přítomnosti
strážníků ale hudbu vypnul a jeho přátelé byt opustili,“ popsal případ Petr
Zapletal, zastupující tiskový mluvčí
Městské policie Prostějov. Celý případ
byl oznámen správnímu orgánu pro
podezření z přestupku proti veřejnému pořádku.
(mik)
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Ústavním soudem
najal nového právníka
PROSTĚJOV Je tomu už pět let, co v Prostějově došlo k události,
o které se velice záhy dozvěděl prakticky celý svět. Jedna z nejlepších tenistek celé české historie Petra Kvitová byla čtyři dny
před Štědrým dnem přepadena ve svém bytě. Lupič jí ošklivě
pořezal na rukou, kvůli čemuž přišla prakticky o celý následující
rok na tenisových kurtech. Z útoku na dvojnásobnou wimbledonskou vítězku byl usvědčen Radim Žondra, který následně
putoval na 11 let do vězení. On sám však vinu dodnes popírá.
Přestože letos na jaře Ústavní soud odmítl jeho stížnost, nadále
je odhodlaný to zkoušet dál. Dokonce si najal nového právníka.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
K přepadení světoznámé tenistky došlo
20. prosince 2016. Přesně v 8:21 hodin
se v jejím prostějovském bytě ozval venkovní zvonek. Muž ohlásil, že jde na revizi kotle. O pět minut později tehdejší
člence prostějovského tenisového klubu
v koupelně přiložil zezadu pod bradu

kuchyňský nůž zelené barvy. Šokovaná
Kvitová se levou rukou pokusila ostří
odsunout. Agresor nožem prudce trh
a rozpáral tenistce levačku od palce až po
malíček. Žena měla pochopitelně strach
a svíjela se bolestí. I proto mu předala
deset tisíc korun a vykolejený útočník
utekl.
Pátraní po něm bylo dlouho neúspěšné a k jeho odhalení dopomohla náhoda. Policisté Radima Žondru ze Ptení zadrželi
více jak rok od osudné události.
V té době za sebou již měl odsouzení za brutální přepadení seniorů
v jejich domech. Zásadní bylo, že
sama Petra Kvitová jako toho, kdo
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ji pořezal, bezpečně a opakovaně nepodala. Svoji roli mohl sehrát fakt, že
označila právě Radima Žondru. dlouhodobě vězněný muž by zřejmě
On sám připustil, že den před útokem nebyl schopný takovou sumu za svého
v Prostějově byl, u soudu se však hájil života splatit. Sám Žondra svoji vinu nitím, že v den přepadení pracoval na kdy nepřiznal, naopak zkoušel prakticky
stavbě v Napajedlech. Přesvědčivý dů- všechny dostupné možnosti, jak výrok
kaz o tom dle soudu ovšem nepodal soudu zpochybnit. Jeho odvolání proti
ani on, ani nikdo z jeho kolegů, kteří prvnímu rozsudku mu však nevyšlo,
s ním měli na stavbě spolupracovat. Na- naopak odvolací soud mu ještě navýopak v inkriminovaný den v 11:43 šil trest z osmi na jedenáct let. Následposlal Žondra svému kamarádovi ně neuspěl ani s dovoláním a v dubnu 2021
z mobilního telefonu SMS toho- jeho stížnost zamítl i Ústavní soud. Přestože
to znění: „Ráno pryč a nic nevím“. mu zbývá už jen několik málo zákonných
Později vyšlo najevo, že Kvitová možností, on očividně stále nerezignoval.
požaduje po Radimu Žondrovi tři mi- Podle informací Večerníku se po doholiony korun jako odškodné. Dle našich dě s rodinou nedávno rozhodl změnit
informací však žalobu nakonec k soudu advokáta. „Mohu potvrdit pouze to, že

Okradli i stařenku
Ve středu 29. prosince kolem poledne policisté řešili dva případy
okradených žen, které nakupovaly
v různých marketech v Prostějově.
První oznámení měli z prodejny
nacházející se v ulici Dukelská
brána, kde zloděj okradl osmaosmdesátiletou
seniorku a sebral
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
jí z nákupního vozíku tašku, kterou tam měla položenou. Uvnitř
měla peněženku s 1 300 korunami
a doklad totožnosti. Tuto událost
policie šetří jako přestupek proti
majetku. Druhý případ, který se
stal v Okružní ulici, šetří pro trestný čin neoprávněného opatření,
padělání a pozměnění platebního prostředku. A to z důvodu, že
poškozená přišla kromě kabelky
s mobilním telefonem a peněženkou s finanční hotovostí 1 500
korun a osobními doklady taky
o platební kartu. V tomto případě
přišla dvaasedmdesátiletá žena
o věci v hodnotě 2 150 korun.

Zloději stačila chvilka
Další okradenou, která má po
čtvrtku 30. prosince zkušenost
se zlodějskou taktikou v marketech, je pětasedmdesátiletá žena.
Po poledni nakupovala v obchodním domě v Janáčkově ulici
v Prostějově a kabelku nechala
při vybírání zboží zavěšenou na
madle nákupního vozíku. V nestřeženém okamžiku o ni přišla
a taky o celý její obsah. S kabelkou zmizela peněženka s finanční hotovostí 4 000 korun, platební kartou, osobními doklady
a dva mobilní telefony. Škodu na
odcizených věcech si poškozená
vyčíslila na 7 750 korun. Případ
šetří policisté pro dva trestné
činy, a to krádež a neoprávněné
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku.

pana Žondru již nezastupuji a spis jsem
předala jinému právnímu zástupci,“
reagovala na naše dotazy Lucie Janovská
Nejedlá.
Sama tenistka se z prostějovského bytu,
kde žila řadu let, odstěhovala a prodala jej.
Většinu kontaktů s Prostějovem přerušila.
„Po té události už sem nechtěla jezdit, dokonce natvrdo přestoupila z TK Agrofert
do pražské Sparty. Do hlavního města se
i přestěhovala,“ svěřil se zdroj z prostějovského klubu. Letos na podzim se Petra
Kvitová potýkala s výraznou únavou a poklesem formy, dle posledních vyjádření
však má v nadcházejícím roce chuť opět
zaútočit na ztracené pozice v první světové desítce.
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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!

Viktorie VODIČKOVÁ
22. 12. 2021 50 cm 3,50 kg
Prostějov

Norbert ZNOJIL
25. 12. 2021 48 cm 2,25 kg
Brodek u Prostějova

Mikuláš Vladilav ŠPIČÁK
1. 1. 2022 50 cm 3,65 kg
Prostějov

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

Redakce PVV

V útulku zažili na konci
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i bezohlednost lidí

.ÆMCąICUVTQGPVGTQNQIKEMÆJQQFF÷NGPÊ0GOQEPKEG#)'.2TQUV÷LQX/7&T2GVT-QPXKéMC

ČECHY POD KOSÍŘEM Hořkosladký konec roku má za sebou
útulek Voříšek v Čechách pod
Kosířem. Na jednu stranu je totiž
konec roku obdobím, kdy jsou
lidé štědří, dělají dobré skutky a
pozornosti veřejnosti neujdou ani
právě psí útulky. Na stranu druhou je prosinec ve znamení odpalování petard. A tím následných
zabíhání psů a utrpení domácích
mazlíčků.
„Ani to moc extrémní nebylo,“ konstatuje po silvestru 2021 ředitel útulku Voříšek Leopold Dostál. Jednu
věc ale podle svých slov nechápe.

„Co mě zarazilo, to byla spousta lidí
slavila až několik dní dopředu. Je to
podle mě vůči zvířatům sobecké.
Dokonce přímo u útulku chtělo odpalovat pyrotechniku. To jsem ještě
nezažil,“ povzdechl si Dostál.
Dobrou zprávou je naopak to, že část
lidí zřejmě dala na každoroční rady,
že živé zvíře není dobrý nápad na dárek pod stromeček. „Je možné, že se
tak stane, i když doufáme a věříme,
že ne. Zatím k tomu po uplynulých
Vánocích nedošlo,“ oddechl si provozovatel útulku. A totéž platí také
o zabíhání psů po silvestrovských
ohňostrojích. „V poslední době to

Foto: AGEL a.s.

není ani mnohem víc, ani mnohem
méně.“
Podobně velkou radost pak mohou
v útulku mít ze štědrých lidí. Mnozí totiž během svátků a taky po nich
přiváželi k bráně mnoho dárků pro
psy. „Snažíme se pejsky krmit masem.
Oceníme tedy určitě masové konzervy a kapsičky. I s různými přílohami,
třeba rýží, těstovinami. A samozřejmě psi ocení také piškoty jako pamlsek,“ sdělil Leopold Dostál. Lidi za
jejich zájem ocenil. „Jsme moc rádi
za ochotu lidí. Je hezké, že si na pejsky vzpomněli,“ vzkázal ředitel útulku
zpod Kosíře.
(sob)
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J ED NA ŠA NC E
SKON ÈI LA ,
DRU H Á
ZA ÈA LA ...

Objednávejte na e-mailu: predplatne@vecernikpv.cz a tel. 608 960 042,
nebo přes formulář na internetových stránkách www.vecernikpv.cz,
případně se stavte osobně v redakci na adrese: Vápenice 19, Prostějov.
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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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Hvězdy i hvězdičky dotančily
Je to docela úctyhodná série. Už od
roku 2006 bývá na veřejnoprávní televizi zvykem vyplnit, pravda nikoli
každoročně, předvánoční období
velkolepou taneční soutěží. Jakožto
člověk, který na střední škole taneční
prakticky neabsolvoval, a s opravdovým tancem tak má v podstatě nulové
zkušenosti, jsem při prvním uvedení
soutěž na obrazovce příliš nesledoval
a považoval ji spíše za tahák pro divačky. Jelikož u nás doma pořad běžel, tu
a tam jsem mrkl na obrazovku a konec první série už se zájmem sledoval.
Od té doby jsem se stal pravidelným
divákem a, s trochou nadsázky, do
určité míry expertem. Ostatně jak to
v českých podmínkách chodí.
Jednotlivé řady postupem času doznaly dílčích změn, počet soutěžících
se rozšířil, a věřte nebo ne, tanečním
drilem prošlo bez dvou už sto osobností z nejrůznějších oblastí lidské
činnosti. Zařadili se mezi ně sportov-

ci, herci, zpěváci, novináři, lidé známí
z televizní obrazovky. Každý si tak
mohl najít svého favorita bez ohledu
na faktické výkony na tanečním parketu.
Faktor divácké obliby mající větší
váhu než hodnocení odborné poroty vedl i k tak absurdní situaci, kdy
se na třetí příčku „probavil“ Lukáš
Pavlásek, jinak pohybový antitalent.
S úsměvem se daly hodnotit také
taneční kreace Rostislava Osičky
nebo Zdeňka Godly. Přízeň diváků
vzala v roce 2008 prvenství Zuzaně
Norisové, kterou osobně považuji za
kvalitativně nejlepší „celebritu“ všech
jedenácti sérií.
Nejde ovšem jen o „venkovní nátěr“ jednotlivých tanečních čísel,
zajímavé je sledovat, jak se se soutěží popasují jednotliví účastníci.
Od prvních okamžiků na parketu
se obvykle vyloupne favorit či favorité dané řady, mnohem zajímavější

je ale sledovat progres v průběhu
soutěže, který v mnoha případech
hodně překvapí i ostřílené porotce.
V právě uplynulé řadě k takovým
„skokanům“ jednoznačně patřila
Martina Viktorie Kopecká. Už jen
ohlášení, že bude soutěžit farářka,
mnohé jistě překvapilo, zvlášť když
přece jen stále ještě převažující katolické náboženství takový pojem nezná. Církev, v níž daná farářka působí,
je přece jen o poznání liberálnější,
přesto ale bylo znát, a sama aktérka to
přiznala, že toto prostředí showbyznysu bylo pro ni naprosto neznámé.
Nejenže musela se svým tanečním
partnerem
tvrdě trénovat techniku, zároveň si
sama musela vnitřně posouvat určité
hranice, které se jí patrně do té doby
zdály obtížně překročitelné.
Jelikož jí diváci stále dávali svými
hlasy příležitost, mohla překvapit
už ve scénickém tanci, pak velice

Udělat anketu mezi lidmi o smyslu života je asi jako rozebírat báseň ve filmu Škola základ života, u kterého se vždy
hodně nasměji. Slavný herec Jaroslav Marvan se slovy básně ptá: „Co je štěstí? Muška jenom zlatá!“

podnikání a dnes si užívá života při
vycházkách se psem, dá si rád dobré
pivo či víno, rád si pomlsá na dobré
uzenině, sýru a pravidelně se těší na
prázdninové výjezdy do Chorvatska,
kde mu nic nenaruší letní plážovou
pohodu. Oba s manželkou pracujeme, a když si někdy vyčerpáni navzájem postěžujeme, já na problémy ve
své manažerské práci a ona jako pracovník ve zdravotnictví na obzvláštní
věci, nakonec si oba vzpomeneme na
výše zmíněného kamaráda a své stěžování přehodnotíme, načež jdeme
klidně k němu na návštěvu. Posedíme, popovídáme, ano, i nějaké to deci
dáme a máme mír na duši. A nezapomeňme dodat, že nám k tomu hraje
Country radio a velmi často tam slyšíme Pavla Bobka zpívajícího „Veď mě
dál, cesto má…“.
o je tedy štěstí, co je smysl
života, jaká může být životní cesta? Co člověk, to názor, ale je
dobré se poučit z konkrétních lidských příběhů a mít priority. Ne jen
mamon, kariéru, úspěch, ale držet se
umění radovat se ze zdraví, ze života,
z partnerského vztahu, z krásného
slunečného dne. Žijeme totiž jen
jednou a někdy mám pocit, že na
to tak nějak zapomínáme, což je jen
a jen naše chyba. Někdy si říkám, že
chyba celé naší civilizace.

vydařenou sambou, která patří jednak k nejtěžším, jednak k žensky
nejodvážnějším tancům, a její umění vdechnout do tanečního projevu
duši vrcholilo free stylem ve finálovém večeru, který doslova bral dech.
Celkové druhé místo by u farářky
z Prahy v úvodu soutěže nečekal určitě nikdo.
Tady je potřeba poděkovat štábu pořadu, že takovou osobnost do soutěže
vybral. Do Star Dance totiž vnesla
důležitý rozměr, prvoplánově neviditelný. Že se totiž nemáme zabývat
tím, kdo co z moderátorů řekl, jak to
řekl a jak se při tom vlastně tvářil. Že
nemáme být ohromeni nablýskanou
scénou, třpytky na šatech a výrazem
při tanci či zatlačením nohou do
parketu. Nechejme se oslovit vnitřní
silou opravdových osobností a jejich
poselstvím. Vnímejme je a přemýšlejme nad ním. Může nás to nečekaně
obohatit.
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aždý spatřuje smysl života
v něčem jiném. Pro sportovce je jistě cílem zlatá olympijská
medaile, případně velký úspěch na
mistrovství světa nebo ve slavné lize
daného sportu, takže hokejisté se
logicky pídí po zisku Stanley Cupu
v kanadsko-americké NHL, tenisté
po zisku titulu ve Wimbledonu a tak
bychom mohli dlouho pokračovat.
Filmaři chtějí získat filmového Oscara, zpěváci zlatý gramofonek Grammy, literáti a vědci Nobelovu cenu
a zdravotníci považují za úspěch
zachráněného či vyléčeného klienta nemocnic. Sto lidí rovná se sto
názorů a každý z nich si bude za
svým názorem stát. Za každým
z těchto názorů stojí nějaký životní příběh a příběhy a informace
dnes vládnou světem.
ajímavým způsobem se s životní
cestou vypořádávají třeba
zpěváci. Jsem fanouškem hudby
a tak se těžko nemohu nezmínit
třeba o vypalovačce kapely AC DC
a jejich songu Highway To Hell,
případně songu zpěváka Chrise
Rea s názvem Road To Hell. Texty

Z

nezní sice zrovna optimisticky, ale
jde prostě opět o názor. A rockeři, ti se jaksi s ničím moc nepářou.
Můj dobrý kamarád rád poslouchá country a k jeho nejoblíbenějším písním patří ta, kterou v české
verzi nazpíval nezapomenutelný
zpěvák Pavel Bobek pod názvem
„Veď mě dál, cesto má“. Dovolím si
zde pár veršů odcitovat: „Pak na patník poslední napíšu křídou jméno
své a pod něj, že jsem žil hrozně rád.
Písně své, co mi v kapsách zbydou,
dám si bandou cvrčků hrát a půjdu
spát, půjdu spát. Veď mě dál, cesto
má, veď mě dál, vždyť i já, tam kde
končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál,
cesto má“.
nes můžu říct, že tato píseň je
tak trochu i kamarádovým
životním příběhem, jelikož se potkal s velkými životními peripetiemi jako klient nemocnice s velmi závažným onemocněním. Při
rozhovorech s ním jsem pochopil,
že tyto věci člověka donutí velmi
rychle přehodnotit priority a životní postoje. V jeho případě to znamenalo, že na minimum omezil své
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ačínáme nový rok. Jaký bude,
záleží samozřejmě hodně na
nás, ale zkusme se někdy poučit
z příběhů ze svého okolí, přehodnoťme priority, vyklidněme se,
nehádejme se, buďme svorní, protože už za první republiky platilo,
že v jednotě je síla.
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Tak Vrahovická ulice je po dlou- nadarmo se říká sliby – chyby. Za
hé době zase celá průjezdná. No půlroční odklad sice nemohou
sláva! Ovšem už jen zase pár týd- radní, ale firma, která nic nestíhala
nů, pak začne druhá etapa. Zase v daných termínech, navíc pracobudeme objíždět prostor od kolejí vala nekvalitně. Ale proč proboha
ve Vrahovické ulici až po náměstí takovou firmu radní vybrali? Jsem
Padlých hrdinů. Ale vzpomínáte jen zvědav, kdo za zdržení ponese
si, jak nás radní ujišťovali, že celá, zodpovědnost a kolik peněz navíc
opakuji, celá Vrahovická ulice bude nás všechny to bude stát.
Petr Labounek, Prostějov
opravena do konce roku 2021? Ne

Hvìzdárna jako pìst na oko
Spousta lidí bude mít určitě jiný ná- lé hvězdárny nebo tvůrci tohoto
zor, mně osobně se ale pomalovaná „uměleckého“ díla chtěli vymyslet
budova hvězdárny v Kolářových cosi originálního, ale v tom případě
sadech nelíbí. Barevné malůvky si měli zvolit nějakou zeď na okraji
na omítce jsou jako pěst na oko, města a nehyzdit centrum našeho
takový kýč se do přírodní scenérie největšího a krásného parku.
Milada Dočekalová, Prostějov
vůbec nehodí. Chápu, že majite¤HPXWRSRPÕzH"
Nejdřív jsem si myslel, že si někdo ovšem vrtat se někde v podzemí,
dělá srandu. Čtyři miliony korun a ještě k tomu v samém centru Prona projekt podzemního parkoviš- stějova se mi zdá přitažené za vlasy.
tě na Pernštýnském náměstí jsou A čemu by to pomohlo? Pokud by
ale opravdu zahrnuty a zastupitel- přece jen vznikly podzemní parstvem schváleny v rozpočtu Pro- kovací plochy na Pernštýnském
stějova na rok 2022. Tak se ptám, náměstí, pak by se musela i pro
čemu tato megalomanská akce běžnou dopravu zprůjezdnit část
prospěje a zda by tyto peníze nepo- centra města, takže pěší zóna by
mohly jinde na nějakou smyslupl- zmizela. Ne, není to dobrý plán,
nější akci? Chápu, že s parkováním jsou to zbytečně vyhozené peníze.
Ladislav Svoboda, Prostějov
hlavně v centru města je problém,

20110911702
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Ohòostroj se konat mìl
Velice mě mrzelo, že se neuskuteč- nost každého člověka, zda chce, či
nil silvestrovský ohňostroj. Důvo- nechce riskovat nákazu. Ostatně
dy chápu, ovšem na druhé straně by šlo o venkovní akci, takže tisíc
je považuji za druhořadé. Vždyť by lidí nebo dva zas přece není takový
šlo jen o dvacet minut zábavy, tak rozdíl. Ohňostroj se prostě podle
proč se starat o to, jestli na náměs- mého názoru konat v Prostějově
tí přijde někdo neočkovaný, nebo měl. V jiných městech se uskutečočkovaný? Kdo by to jako kontro- nil, a jak to tedy řešili tam?
Jitka Oháňková, Prostějov
loval? Myslím si, že je to zodpověd-
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Kostelec na Hané (mls) – Už je tomu
neuvěřitelných 112 let, co v Kostelci na
Hané vyrostla na tehdejší dobu rozlehlá školní budova, která nedlouho po
svém otevření získala lehce ironickou,
nicméně zároveň i trefnou přezdívku
Bílý palác nad Romží. Vystavěna byla
přitom za zhruba půl roku. V roce
1997 získala výrazně modernější
sestřičku, nicméně do Bílého paláce
stále docházejí nejmladší žáci. Vedení
města nyní v budově plánuje rozsáhlou
přístavbu a půdní vestavbu. Za tímto
účelem si nechá zpracovat projektovou
dokumentaci, která radnici přijde na
bezmála dva miliony korun.

=DKU½GN\SURNRXNQRX
Otaslavice (mls) – Rekonstrukce celé
ulice včetně silnice, chodníků, nových
parkovacích i zatravněných ploch
čeká lokalitu Zahrádky v Otaslavicích.
Nová silnice by měla být široká 5,5
metru, chodník ze zámkové dlažby
pak minimálně 1,5 metru. Připravený
projekt již získal stavební povolení.
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zprávy z regionu

aneb jsme s vámi u toho...

Chtìjí zpevnit bøehy

21123010017

Hamry (mls) – Stabilizovat koryto
řeky Hloučely v Hamrech si dává za cíl
projekt Povodí Moravy. Dosáhnout
toho chce úpravou opevnění břehu
a dna stávajícího koryta. Projekt již před
časem získal stavební povolení, jeho realizace však byla zatím odsunuta.
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NA NOVÝ ROK OPĚT VEDLY VŠECHNY CESTY NA KOSÍŘ
Na vrchol letos dorazil vůz tažený koňmi, ale i sanitka
VELKÝ KOSÍŘ Už jste hodně dlouho neviděli nějakého svého kamaráda či známého? Chtěli byste se s ním sejít, ale stále vám to„jaksi PŮVODNÍ
nevychází“? Pak jste měli jedinečnou možnost jej na Nový rok po- zpravodajství
tkat na Kosíři! Organizátoři tradičního novoročního pochodu letos pro Večerník
napočítali 1 854 lidí, z nichž si mnozí domů odnášeli tmavomodrou
medaili. Ve skutečnosti se jich však na vrcholu hanáckého „Mont Martin ZAORAL
Blancu“ sešlo výrazně více a díky teplému počasí, dobrému guláši
bez provázku. To mnohé z tradičních
a otevřené rozhledně z něj většina jen tak neodešla.
Jestliže muslim musí alespoň jednou
za život vykonat pouť do Mekky, pak
každý správný Hanák by měl minimálně jednou ročně vyrazit na Kosíř. Přímo k tomu vybízí novoroční pracovní
volno. I letos bylo patrné, že Kosíř je
„hora“, která magicky přitahuje Hanáky ze širokého okolí. Většina z nich se
na toto místo vrací se železnou pravidelností, stále však existují tací,
kteří na zalesněný vrch uplynulou
sobotu zamířili vůbec poprvé v životě. „Přiznám se, že jsem tady zatím
nikdy nebyla. Letos nás sem vytáhli
známí a bylo to super! Provětrali jsme
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si hlavu a po cestě si stihli konečně říci
věci, na které nebyl celý rok čas,“ pochvalovala si Dominika Sklenářová.
Kosíř zvedající se z rovinaté hanácké krajiny přitahoval pozornost lidí
odnepaměti. První organizovaný
výšlap se konal před 36 lety, účastnický rekord padl přede dvěma
lety, kdy pořadatelé rozdali všech
4 500 nechystaných medailí. Loni
to však naopak kvůli covidovému
lockdownu nebyla ani jedna.
Letos se počty zastavily na čísle 1 854.
Připravených medailí přitom bylo
zhruba o sto méně, tentokrát ovšem

výletníků poněkud zaskočilo, na druhou stranu to výrazně zrychlilo jejich
rozdávání. „Poslední nachystanou
kartičku jsme udali šest minut po třetí,
kdy jsme chtěli skončit. Víc už jsme
jich neměli, takže se dá říci, že vše vyšlo podle plánu,“ pochvaloval si Vladimír Grézl z turistického oddílu TJ
Sigma Lutín, který akci každoročně
společně s hasiči ze Slatinek připravujících oblíbený guláš úspěšně pořádá.
Přestože uvedené číslo se ve srovnání
s předchozími lety zdá být relativně
nízké, zejména kolem oběda bylo
přímo na Kosíři určitě víc lidí jako na
Václaváku. „Kromě toho, že se spous-
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FOTOGALERIE
a VIDEO klikni na
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ta z příchozích vůbec nezaregistrovala, sehrálo svoji roli i teplé počasí.
Když je nahoře zima, všichni poměrně brzy spěchají dolů. Jenže tentokrát
se zdrželi výrazně déle, vyšlápli si
na otevřenou rozhlednu, vyfotili se
s Kosířanem, dali si guláš nebo opekli
špekáčky, hlavně pak dlouze klábosili
s ostatními,“ vypozoroval Grézl.
Z tradičního rámce letos vybočily dvě
události. Jednak to byl příjezd sanitky,
která musela odvézt jednoho z výletníků, jenž si po špatném došlápnutí
vyvrtl kotník. Dle přímých svědků

při jeho zranění sehrál svoji roli i alkohol, jehož vliv byl dosti patrný i na
jeho dalších kumpánech. Tou druhou
pak byl příjezd majitele nedalekého
Muzea kočárů Václava Obra, který na
voze taženém koňmi kromě turistů
přivezl i živého „medvěda“, respektive
muže skrývajícího se v medvědí kůži,
jenž pak bavil přítomné.
To však pro nadcházející dny není vše!

(QVQ/CTVKP<CQTCN

Frmol na Kosíři bude panovat prakticky po celý rok. Už tuto sobotu se
po něm totiž proženou účastníci
oblíbeného Zimního běhu přes Kosíř. V květnu pak místem povede Mánesova stezka, kterou opět uspořádají
turisté z Lutína. Jedná se o pochod na
15 a 25 kilometrů, běh na 23 km a vyjížďku na kolech měřící 50 km. Start je
plánovaný na stadionu v Lutíně.

SRÄW\UHJLVWURYDQÙFK]DOHW

3x foto: Martin Zaoral
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zaènou na jaøe
Ptení (mls) – Tak už se to blíží! Vybudování potřebných venkovních
sportovišť u školy ve Ptení nejprve
oddálila nezbytná dostavba mateřské
školy. Následně došlo k problémům
s výběrovým řízením, proti jehož
výsledku se jedna z firem odvolala.
Úřad pro hospodářskou soutěž jí dal za
pravdu, a tak se vše muselo opakovat.
„Díky tomu byla zakázka vysoutěžena
za částku nižší o 200 tisíc korun,“ potvrdil starosta Ptení Jiří Porteš s tím,
že náklady na stavbu včetně DPH
vyjdou na zhruba 9 milionů korun.
Obec ovšem nyní bude muset znovu
žádat o již jednou přidělené dotace.
Nový sportovní areál vznikne v areálu
školy ve směru k fotbalovému hřišti.
Zahrnovat by měl dvě multifunkční
hřiště určená pro celou řadu sportů
včetně atletického oválu a doskočiště.
„S výstavbou by se mělo začít hned na
jaře,“ uzavřel Jiří Porteš.
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KONICE Začátek prosince byl v Konici každoročně ve znamení zahájení
provozu na zdejším kluzišti nacházejícím se ve víceúčelové hale. Loni byla
tato tradice kvůli covidu přerušena
a nejinak je tomu bohužel i letos. Za
vším stojí covid a nepříliš přehledná
vládní nařízení v boji s ním.

PROSTĚJOVSKO I letošní oslavy příchodu nového roku ovlivnila pandemie a poslední večer
roku 2021 tak neproběhl tradiční největší ohňostroj v regionu
na prostějovském náměstí T. G.
Masaryka.
Kromě soukromých světelných
show se o tuto zábavu pro občany přičinili v Brodku u Prostějova

a v Bedihošti. Zatímco v Brodku
u Prostějova proběhl ohňostroj už
na Silvestra ve večerních hodinách,
v Bedihošti se ho rozhodli odpálit až
během Nového roku a zpříjemnili si
tak sobotní podvečer. Zrušený ohňostroj v Prostějově zvýšil návštěvnost
uvedených akcí, kromě místních si
je nenechala ujít i řada obyvatel okolních vesnic a měst.
(jaf)

Martin ZAORAL
O tom, zda se provoz na oblíbeném
kluzišti v Konici rozjede, či nikoliv,
se rozhodovalo až do poslední chvíle.
„Přestože zahájení provozu po téměř
dvou letech odstávky by bylo spojeno s nemalými finančními náklady,
byli jsme připraveni se do toho pustit.
Jenže na přelomu listopadu a prosince nevypadala covidová situace příliš
dobře a nejasná vládní pravidla vše
ještě komplikovala. Nakonec jsme
upřednostnili zmenšení rizik nákazy
a rozhodli rozjezd kluziště opět odložit,“ vysvětlil starosta Konice Michal
Obrusník, kterého se Večerník zeptal,
zda existuje šance, že bude provoz na
sportovišti v dohledné době zahájen.
„Přestože je nyní epidemie na ústupu, trvalo by nám zhruba dva týdny,
než bychom kluziště dali do funkční-

(QVQ1DGE$GFKJQwċ
8ÊEG×éGNQX¾JCNCX-QPKEKLKåąCFWNGVUNQWåÊLCMQMNW\KwV÷.GVQUUVGLP÷LCMQXOKPWNÆO
TQEGQFRCFNCKVCVQLGLÊHWPMEG
Foto: Jan Frehar

ho provozu. A vzhledem k tomu, že
předpovědi epidemické situace kvůli
covidové mutaci omikron nevěstí nic
dobrého, tak už zřejmě budeme muset
kluziště pro tuto sezónu oželet,“ odpověděl Obrusník.

vala jako kluziště, po zbytek roku zela
prázdnotou. Její technický stav není po
15 letech od vzniku vůbec dobrý. Vedení města se proto nedávno rozhodlo
pro její kompletní obnovu a rozšíření.
Objekt by pak po celý rok měli využívat členové sportovních spolků, žáci
a studenti nedaleké školy, ale i další
2SUDYDMHQH]E\WQ
občané Konice a okolních obcí. Náklady na realizaci projektu se odhadují na
Takzvaná víceúčelová hala byla v Ko- 24 milionů korun, město v této souvisnici postavena v roce 2006. Od té losti žádá o dotace. Pokud je dostane,
doby pravidelně po tři měsíce fungo- chce se do stavby pustit už v tomto roce.

Kladky opět jedou!
Na velký vlek se čeká
KLADKY Dobrou zprávu pro lyžaře mají provozovatelé ski areálu
Kladky. Ten musel před Vánoci
kvůli oblevě opět přerušit provoz.
Nicméně na druhý svátek vánoční
se vleky znovu rozjely. A s teplotami pod bodem mrazu se zdá, že
lyžování v Kladkách zase nějakou
dobu vydrží.

Z Kladek přitom přichází i dvě dobré
zprávy, jedna pro vlekaře, druhá pro
lyžaře. I přes ideální sněhové podmínky se totiž netvoří fronty. Aktuální
týden však zároveň ukázal, že o lyžování v Kladkách je nemalý zájem. A to
i přesto, že je zatím v provozu pouze
kratší kotvový vlek a dále dětské lano.
(sob)

3IJ>DPnGDFDGJH@OMĄ HµH<?JH< Tři králové opět vyrazí na koledu. Už v sobotu!
PROSTĚJOV Páni kluci, to byl ale
špatnej nápad! Dvanáctiletý chlapec
a jeho o rok mladší bratranec vyrazili
minulé pondělí na pořádný špacír mrazivou nocí. V Brodku u Konice jim ujel
autobus do Prostějova, kde je čekali rodiče. Oba pubescenti se tedy vydali na
zhruba třicetikilometrovou trasu pěšky! Pochopitelně ale nebyli včas doma,
což matku jednoho z nich vyděsilo.
Požádala o pomoc policii a ta se vydala
do pátrací akce. Nasazeny byly všechny
dostupné hlídky, taktéž i psovodi, nakonec dokonce policejní vrtulník.

licisté po dvou nezletilých chlapcích. Kolem jedné hodiny v noci na
tísňovou linku Policie ČR oznámila
matka, že pohřešuje svého dvanáctiletého syna a jedenáctiletého synovce. Uvedla, že oba chlapci v neděli
večer odjeli z Prostějova do Brodku
u Konice za příbuznými a měli se
vrátit zpět posledním autobusem,“
potvrdila zahájení policejního pátrání Marie Šafářová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Rodina si podle mluvčí krajské policie
ověřila, že chlapci u příbuzných skuMichal KADLEC
tečně byli a že kolem jedenadvacáté
„V noci z neděle 26. na pondělí hodiny měli odjet autobusem zpět
27. prosince pátrali prostějovští po- domů. Tam však nedorazili. „Do pát-

rání po pohřešovaných byly okamžitě
zapojeny všechny dostupné hlídky
včetně psovodů se služebními psy
a o něco později také vrtulník Letecké služby Policie ČR s termovizí. Kolem půl páté ráno byli chlapci právě
díky policejnímu vrtulníku vypátráni
v Plumlovské ulici v Domamyslicích.
Posléze byli oba v pořádku předáni
rodičům,“ zvěstovala příznivou zprávu
Marie Šafářová.
Proč ale oba chlapci nenastoupili do
autobusu, aby byli včas doma? I na to
znají policisté odpověď. „Protože jim
ujel autobus, vydali se v mrazivé noci
domů pěšky,“ odvětila mluvčí krajské
policie. Proč se však nevrátili kluci
k příbuzným, zůstává záhadou...

OMIPG<CMĄUJP

PROSTĚJOVSKO Tahle tradice naštěstí zůstane zachována!
Zatímco loni se na poslední chvíli rozhodlo, že kvůli covidu bude Tříkrálová sbírka bez oblíbených koledníků, letos by vše mělo
proběhnout relativně normálně. Přestože kasiček bude zhruba stejně jako v dobách před covidem, skupinek zřejmě vyjde
o něco méně. Nejhůře se v tomto směru vyvíjí situace přímo
v Prostějově, naopak na Konicku i v mnoha obcích prostějovského regionu je ochota dětí koledovat dosti vysoká.

obecních rozhlasů,“ řekla Večerníku
ředitelka konické Charity Naděžda
Páleníková, která má s organizací sbírky dlouholeté zkušenosti.
Někteří z koledníků se sejdou už v pátek 7. ledna na mši svaté v konickém
kostele, naopak pozdější poděkování
všem účastníkům na kluzišti se letos
konat nebude. Hlavním důvodem je
Konicku mají letos zapečetěno cel- fakt, že tzv. víceúčelová hala zůstala
PŮVODNÍ
kem 121 kasiček, což je dokonce o tři pro letošní sezónu bez ledu.
zpravodajství
více než v roce 2020. „Pravděpodob1HMVORĽLWÚMĠ¬MH
ně ne v každé obci letos vyjdou kopro Večerník
ledníci. Dle mého hrubého odhadu
VLWXDFHYHPÚVWÚ
to bude asi osmdesát skupinek. Zbytek kasiček bude umístěn například Poněkud složitější je situace na ProJak pro Prostějovsko, tak i pro Konic- v obchodech či na obecních úřadech. stějovsku, kde před dvěma lety s poko platí, že hlavním koledním dnem Lidé se o průběhu koledy v konkrétní kladničkami vyšlo dokonce 252
bude pro letošek sobota 8. ledna. Na obci dozvědí prostřednictvím hlášení tříkrálových skupinek. Letos se dá

Martin ZAORAL

2QNKEGLPÊXTVWNPÊMUVGTOQXK\ÊUG×UR÷wP÷RQFÊNGNPCJNGF¾PÊRQFXQW\VTCEGPÚEJEJNCR
EÊEJ
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

předpokládat, že to bude výrazně
méně. „Hlavní kolední den bude sobota 8. ledna, nicméně vybírat se bude
až do 16. ledna. Jisté je, že dřívějších
Konicko:
čísel tento rok určitě nedosáhneme.
y Dofinancování nákupu dvou vozidel pro pečovatelskou službu
Budeme moc rádi, pokud se dá dohroy Potřebné investice do domu pokojného stáří v Bohuslavicích
mady asi 150 skupinek. Největší proProstějovsko:
blém je v Prostějově, kde je to hodně
y Započetí rekonstrukce budovy Marta v Martinákově ulici, kde má
vzniknout zázemí pro pečovatelskou službu a sociální
specifické. Na tak velké město by bylo
rehabilitaci, krizová lůžka, rozšíření chráněného bydlení
ideálních alespoň dvacet pokladniček,
a má proběhnout revitalizace přilehlé zahrady.
jenže už nyní je jisté, že tolik koledníy
Automobil pro vozíčkáře s možností nájezdové či zvedací
ků se nám dohromady dát nepodaří.
plošiny.
Charita pečuje o několik vozíčkářů i s elektrickým
Naopak v jednotlivých obcích je závozíkem a není schopna je kamkoliv převézt.
jem poměrně velký, což nás opravdu
y
Osamělým matkám v tíživé situaci a sociálně slabým rodinám.
těší,“ prozradil koordinátor sbírky na
y
Domácí hospicovou péči, kterou v regionu zajišťuje Charita Olomouc
Prostějovsku Vít Forbelský.
Tři králové letos budou muset oželet Nový rok na obrazovkách ČT, kde se sejde ve čtvrtek 6. ledna v transfúzní
i tradiční požehnání v prostějovském o ně postaral oblíbený biskup Tomáš stanici prostějovské nemocnice, kde si
kostele, mohli jej sledovat pouze na Holub. Alespoň jedna skupinka se pak představitelé tří králů nechají vzít krev.

-#/2Č,&172'0ª<'"

21111211470

8

10

3. ledna 2022

zdravý nový rok

WWW.VECERNIKPV.CZ

pf 2022

41<*18148'è'40ª-7

Amatérský muzikant
Jakub Chvojka
čeká na vydání prvního alba

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Jan
FREHAR
yy Jak jste se dostal k hudbě?
„K hudbě jsem měl velmi kladný
vztah už od svého mládí, kdy jsem
si pravidelně pouštěl různé žánry
a častokrát jsem ji měl zapnutou i během spánku. Postupně jsem si stále
více sám pobrukoval některé písně
a posléze jsem k tomu i přidal kytaru, na kterou jsem si brnkal různé
melodie a tak se na ni učil. A jak šel
čas, tak mě to stále více bavilo a naplňovalo, takže jsem si zkoušel i nějaké
vlastní akordy, nakonec z toho vzešly
i některé moje vlastní písně.“
yyCo pro vás hudba znamená?
„Pro mě je určitým uvolněním a zároveň je to i velmi dobrý adrenalin,
když ji pak má člověk prezentovat
před veřejností. Vždycky je tam jiné
publikum a pokaždé to je něco nového. Člověk vlastně neví, do čeho
přesně jde. Přirovnal bych to k tomu,
jako když se sportovec těší na nějaký svůj zápas nebo souboj, ale také
má respekt, aby se něco nepokazilo.
U hudby a konkrétně koncertů je
to ještě o něco horší, protože tam je
člověk sám a proti němu stojí spousta lidí.“ (úsměv)
yy Na vašich stránkách mě zaujal i jeden z citátů. „Hudba může
změnit svět, protože dokáže měnit lidi“. Mohl byste tuto myšlenku trochu rozvést?
„Tuto myšlenku mi vnuknula do hlavy jedna z mých blízkých osob a velká kamarádka, která chodí s dalším
mým blízkým kamarádem. Citát mi

Za dobu, co se tomu věnuji, mám už vytvořených
přibližně patnáct písniček. Jenže je nemám nahrané
v takové formě, abych se všemi z nich byl stále
maximálně spokojen, takže některé z nich jsou
oficiálně venku, ale jiné jsou dosud ‚v šuplíku‘
a hraji je maximálně na živých koncertech...
natiskla na hrneček, jenž mi darovala k Vánocům. Mně se opravdu líbí,
navíc si myslím, že je na něm spousta
pravdy. Svým způsobem mi i trošku otevřel oči. Takže jsem se snažil
i sám sebe díky tomu měnit k lepšímu a jít si cestou, kterou člověk chce
a kam ho to táhne.“
yy A tím by měla být právě hudba?
„Ano. Proto jsem se do toho tenkrát také více opřel. V době kdy
jsme sdíleli společnou domácnost
právě s těmito dvěma známými,
vznikla i písnička Šťastnej, kterou
mám opravdu rád. Přineslo mi to
spoustu krásných momentů, které mě svým způsobem ovlivnily,
a doufám, že to pozitivně ovlivnilo
i ty osoby okolo mě.“
yyNajde se někdo, kdo je v hudebním prostředí inspirací či vzorem?
„Vzorů by se našla opravdu spousta,
ale konkrétní jména nemám. Miluji
hudbu jako celek všech možných
žánrů od dojemných přes hip hop
až po tvrdou muziku. Neuměl bych
si vybrat, kdybych měl říct jeden
žánr. Kdybych ale měl prozradit, co
nejvíce ovlivnilo mou vlastní tvorbu, tak jsou to známí čeští písničkáři, ať už se jedná o Tomáše Kluse,
Jarka Nohavicu, ale také například
Kata jako frontmana kapely Prago
Union. Nemyslím si, že jsem až tak
výborným zpěvákem, ale cítil jsem,
že bych hudbou chtěl něco sdělit lidem. A v tomto ohledu si myslím,
že je to ideální. Ze zahraničních mě
uhranul Ed Sheeran, jenž s kytarou
dobyl svět.“
yy Sám se pravidelně doprovázíte
na kytaru. Jsou i další nástroje, na
které hrajete?
„Kromě kytary se jinému nástroji
nějak pravidelně nevěnuji. Zkoušel
jsem například piano, to mě hodně
bavilo, ale momentálně není příliš
mnoho času, protože se věnuji hlavně rodině a naší malé dceři, která
nám vstoupila do života.“

vizitka
JAKUB CHVOJKA
✓ narodil se 21. dubna 1993 v Olomouci
✓ pochází z Dobromilic, nyní žije v Otaslavicích
✓ s přítelkyní má dceru
✓ pracuje jako OSVČ v oboru elektrotechniky
✓ na elektrickou kytaru začal hrát ve svých 15 letech
v Základní umělecké škole v Němčicích nad Hanou
✓ první vlastní píseň napsal na jaře roku 2017
✓ doposud nejoblíbenější píseň je „Šťastnej“, která by měla být v dohledné
době i vydaná jako singl
✓ na kytaru se učí sám prostřednictvím internetu
✓ po roce na ZUŠ nehrál čtyři roky vůbec, potom ale „našel“ starou kytaru
doma a od té doby se hudbě aktivně věnuje
✓ v roce 2017 napsal celé album a s ním koncertuje, album ale doposud
nebylo vydáno
zajímavost: kromě hudby je také aktivním sportovcem, sportu
se věnuje od dětství, nejvíce fotbalu, kde v mládeži
nastupoval i za 1.SK Prostějov

yy Pomýšlíte alespoň do budoucna na nějaký další doprovodný
nástroj?
„Jediné, co mě tak napadá, je nějaká písnička na ukulele. (smích) Ale
jinak je pro mě důležité držet se spíše kytary, protože už na hraní není
tolik času, jak by si sám člověk přál.
A kdybych se měl učit i na další nástroje, tak si myslím, že bych se v tom
začal spíše ještě víc plácat. Pokud by
se ale do budoucna povedlo alespoň
rozvinout hru na klavír, tak budu
spokojený.“
yy Vystupujete samostatně, ale
co případná kapela. Nerýsuje se
něco takového?
„Momentálně je pro mě nejjednodušší cesta hrát sám, protože si
mohu rozvrhnout čas, jak potřebuji.
Ale do budoucna bych se určitě nebránil tomu, kdybych našel ideálně
další dva lidi, se kterými bychom
se doplňovali a dělali hudbu spolu.
Zkoušel jsem i aktivně hledat lidi, ale
to může být spíše kontraproduktivní. Nechávám tomu volnost a uvidíme, co přijde. Teď jsem sám za sebe
a v současné době mi to vyhovuje,
ale když mi někdo vstoupí do cesty,
a já budu mít pocit, že to má smysl,
tak tomu jistě šanci dám.“
yy Na koncertech hrajete i své
vlastní písně. Texty i hudbu si také
dáváte dohromady sám?
„Zatím jsem si vše skládal sám, a to je
právě, co mi trochu schází jako jednotlivci. Vnímám, že bych potřeboval někoho, kdo by mi s tím pomohl,
také trochu posunul v tomto ohledu.
Na jednu stranu je to super, beru to
jako kreativní proces, na druhou se
však člověk dostane do fáze, kdy by
potřeboval někoho, kdo ho trochu
pošťouchne, což nemám.“
yy Jak taková píseň vzniká? A je
první na řadě hudba nebo text?
„Tohle je hodně individuální, ale
když osobně skládám nějakou píseň,
tak to začíná tím, že si hraji různé
akordy, a když se mi to začne líbit,
tak si zapnu diktafon a nahraji si
melodii. Jak jsem byl spokojen s tím,
že to zní dobře, tak jsem k tomu postupně hledal slova tak, aby to dávalo smysl. Pokud se to podařilo, tak
jsem si ji celou nahrál a postupem
času jsem se k tomu vrátil, abych
tam vyladil různé detaily a poupravil
věci, které se mi tam úplně nelíbily.
Samozřejmě to může jít i opačně, ale
já jsem vždy postupoval takto.“
yy Jak to vypadá s případným
albem?
(smích) „Ani upřímně nevím, jestli
o tom chci mluvit. Už před delším
časem jsem měl vidinu, že bych
chtěl vydat album. Za dobu, co se
tomu věnuji, mám už vytvořených
přibližně patnáct písniček. Jenže je
nemám nahrané v takové formě,
abych se všemi z nich byl maximálně
spokojen, takže některé z nich jsou
oficiálně venku, ale jiné jsou dosud

‚v šuplíku‘ a hraji je maximálně na
živých koncertech. Svým způsobem
tak album existuje, ale oficiálně je
stále v nedohlednu.“
yy Kromě toho máte v repertoáru
i řadu převzatých písní. Co všechno se dá za doprovodu kytary
zvládnout?
„Na kytaru se dá zahrát v podstatě vše,
což i mě trochu překvapilo. (úsměv)
Mám v repertoáru řadu věcí od českých i zahraničních umělců. Většinou
jsem se písně učil podle toho, co si
obvykle přeje i publikum. Tímto taky
postupně rozšiřuji svou sbírku.“
yyPřed začátkem pandemie jste
měl koncerty i v prostějovském
kině nebo na přerovském festivalu. Poznamenala současnost
vaše vystoupení, musel jste je
rušit?
„Samozřejmě to znamenalo
určité zpomalení všeho, protože se nemohlo hrát, nebo
mohlo, ale nebylo pro koho.
(směje se) Bylo to zrovna v období takového nájezdu a byla to škoda,
ale stoplo se to a zase se otevřely jiné
příležitosti. Je pravdou, že kromě
těch obyčejných koncertů se věnuji
i soukromým akcím, ať už se jedná
o nějaké večírky, či svatby, kde se
přeci jen hrát dalo, takže z tohoto
hlediska to také znamenalo posun
určitým směrem.“
yy Je něco, na co byste rád posluchače pozval? A co vás čeká v roce
2022?
„Žádné velké plány zatím nemám.
V současné chvíli ani sami pořadatelé nevědí, co všechno bude letos
možné pořádat, takže tomu nechávám volný průběh. Určitě se pokusím zapracovat na tom albu, které
bych stále chtěl vydat. K tomu chci
teď rozvíjet prostor zkušebny, abych
se měl kde připravovat a postupně
rozvíjet svou hudbu.“

Foto: archiv J. Chvojky
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PROSTĚJOV Od dětství měl
kladný vztah k hudbě a postupem
času začal skládat i své vlastní
písně, ke kterým přidal i autorské texty. V repertoáru má tak
více než deset svých vlastních
děl a rád by z nich vydal album,
ke kterému mu ale schází vlastní
spokojenost. „Některé jsou zatím
stále ‚v šuplíku‘. Potřebuji, aby
mě někdo posunul,“ prozrazuje
Jakub Chvojka (na snímku), který
vystupuje pod přezdívkou „Chvojas“. V regionu už absolvoval řadu
koncertů, spíše se ale soustředí
na soukromé akce, hraje také na
svatbách. V současné době jej kromě zaměstnání naplňuje zejména
rodina, ale na hudbu rozhodně
nezanevřel. Do budoucna by rád
pokračoval ve své zálibě, s níž měl
hlavně dříve velké plány.
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PŘES DVA MILIONY KORUN MÍŘÍ

DO PREVENCE KRIMINALITY

PROSTĚJOV Do prevence kriminality investuje vedení prostějovského magistrátu ročně statisíce korun. Tato oblast je navíc
poměrně štědře dotována jak státními orgány, tak Olomouckým
krajem. Pro nadcházející rok se konšelé rozhodli rapidním způsobem obnovit městský kamerový dohlížecí systém. V různých
lokalitách Prostějova tak přibydou nejen nové kamery, ale cílem
je také modernizace celého systému, a to včetně vybavení operačního střediska městské policie.

„Snad získáme stejné dotace jako loni,“
přeje si náměstkyně primátora Alena Rašková

aktivity v rámci projektů prevence
kriminality, na které se daří získávat
dotace v rámci programu Ministerstva vnitra ČR a Olomouckého
pro Večerník
kraje. „Loňské projekty prevence
kriminality byly realizovány v rozMichal
sahu investičních i neinvestičních
KADLEC
projektů situační a sociální prevenOdbor sociálních věcí prostějov- ce. Na tyto projekty by měly navázat
ského magistrátu a Městská poli- obdobné i v roce nadcházejícím.
cie Prostějov dlouhodobě realizují Pro jejich spolufinancování počí-

PŮVODNÍ
zpravodajství

investice do prevence kriminality v prostìjovì
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táme také v roce 2022 s dotačními
prostředky,“ uvedla náměstkyně
primátora Alena Rašková (ČSSD)
a přidala konkrétní oblasti, kterých
se budoucí projekty týkají. „Půjde
o rozšíření a reprodukce městského
kamerového dohlížecího systému
včetně instalace panoramatických
kamer. Dále o rozšíření analytických
funkcí softwaru městského kamerového systému a rovněž o moderni-

zaci pracoviště operačního střediska
městské policie. V radě města jsme
se taktéž rozhodli i nadále finančně
podporovat návazné pobyty pro
děti i mezi veřejností velice oblíbené
a vyhledávané forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků syntetickou DNA. Půjde už o šestou etapu této sužby veřejnosti,“ vypočítala
Rašková, která zároveň připomněla,
že veškeré projekty prevence krimi-

nality jsou poměrně štědře dotovány. „Dotační program Ministerstva
vnitra ČR pro rok 2022 je připravován k vyhlášení, očekáváme obdobné podmínky jako v předchozích
letech. Olomoucký kraj vyhlašuje
dotační program počátkem kalendářního roku a rovněž i zde předpokládáme obdobné podmínky jako
v roce 2021,“ uzavřela náměstkyně
prostějovského primátora.
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PROSTĚJOV Zbavit se odpadních
baterií a akumulátorů je možné bezplatně na místech jejich zpětného
odběru. Postará se o ně opět pražská společnost ECOBAT. Rozhodli
o tom radní týden na svém posledním
zasedání tohoto roku.
„Tento druh recyklace šetří přírodní
zdroje a omezuje zátěž životního prostředí. Velká část z tohoto elektro zařízení tak
nemusí končit na skládkách komunálního odpadu nebo ve volné přírodě. Odevzdáním již nepotřebného spotřebiče
je zajištěna jeho ekologická recyklace,“
říká první náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko) a dodává,

že společnost ECOBAT jako jeden
z provozovatelů kolektivních systémů na
zpětný odběr elektrozařízení, bude mít
na sběrných dvorech v Prostějově zřízena místa pro zpětný odběr odpadních
baterií a akumulátorů. „Lidé tedy budou
moci i nadále nepotřebné elektro vozit
na tato smluvní místa,“ ujišťuje Pospíšil.
Firma měla doposud uzavřenou smlouvu s provozovatelem sběrných dvorů
v ulicích Anenská a Průmyslová společností FCC Prostějov. Nově ji bude
uzavírat přímo se statutárním městem
Prostějov. Radní tento postup vycházející z platné legislativy schválili. (mik)

Odbor dopravy zavedl

KG<O@=IÁ<POJH<O
PROSTĚJOV Novinka čeká na
klienty odboru dopravy prostějovského magistrátu. Město zavede
univerzální poplatkovou pokladnu, která bude určená pro výběry
poplatků a plateb. Tato pokladna
současně zabezpečí i spojení poplatkového automatu se stávajícím
vyvolávacím systémem.
Nová pokladna tak zastane mimo jiné
i činnost tiskárny pořadových lístků
vyvolávacího systému, kdy je lístek
vydán až po uhrazení poplatku. „Půjde
o jednoduchou a intuitivní obsluhu
pokladny prostřednictvím dotykového displeje. Klienti tak rychle a jednoduše zvolí požadovanou činnost podle
jednotlivých oddělení, například při
přihlášení vozidla, vydání řidičského
průkazu, podání žádosti o zvláštní
užívání komunikace. Samoobslužná

pokladna bude přijímat jak hotovostní
platby, tak platby bezhotovostní, uskutečněné prostřednictvím klasických
i bezkontaktních bankovních platebních karet,“ popsala novinku Alena
Rašková (ČSSD), náměstkyně primátora statutárního města Prostějov.
Platební automat tak může plně nahradit pokladnu s obsluhou, sjednotit
místo pro výběry nebo rozšířit uživatelské informační systémy. Umožní
klientům úřadu hradit zákonné platby
prostřednictvím moderního způsobu bezhotovostního styku. „Nabídne
lidem zjednodušení administrativy
i komfort a bezpečí při úhradě plateb.
Jde o další moderní rozšíření služeb
pro klienty odboru dopravy,“ doplnila
Rašková s tím, že město pořídilo platební automat za částku 690 000 korun.
(mik)
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PROSTĚJOV Stavební investice
za více než 1,3 milionu korun se
v Kolářových sadech v Prostějově
dospěla do finále. Návštěvnické
zázemí je téměř hotové a podle
slov náměstkyně primátora Milady
Sokolové čeká tato stavba už jen
na lednovou kolaudaci. Zázemí
poskytne návštěvníkům největšího
prostějovského parku komfortní
využití.
Podle původních plánů měla být
stavba dokončena 22. prosince, takže
se Večerník zajímal o to, zda konečný

termín byl opravdu splněn. „Stavba
je opravdu dokončena a aktuálně je
podána žádost o její kolaudaci. Předpokládáme, že během měsíce ledna
bude zkolaudována a následně předána do správy Odboru správy a údržby
majetku města. Myslím, že pak by již
nemělo následnému užívání toalet
a dalšího zázemí nic bránit. O čistotu
sociálního zařízení se bude starat firma, která bude mít na starost všechny
toalety ve městě, a proto pevně věřím,
že budou stále v dobrém stavu,“ sdělila
Večerníku neuvolněná náměstkyně

prostějovského primátora Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti
města Prostějov).
Večerník se zajímal, co všechno nové
zařízení v Kolářových sadech nabídne? „Centrum bude sloužit nejen návštěvníkům parku včetně sportovců
a rodičů s dětmi, ale také pro cyklisty.
Instalována je nabíječka kol, servisní
stojan pro kola, informační tabule, lavičky pro možný odpočinek. Sanitární
kontejner je pobit dřevem, budou ovšem ještě vysazeny popínavé rostliny.
Kontejner obsahuje samostatné WC
pro ženy, v předsíni se nabízí možnost
k přebalení miminek, samostatné WC
pro muže i pro imobilní občany,“ vypočítala Sokolová s tím, že stavbu se
podařilo realizovat i pomocí dotace.
„Pevně věřím, že budou návštěvníci
parku spokojeni a zvýší se komfort
uživatelů. Jsem ráda, že se akci podařilo uskutečnit a děkuji za finanční podporu Olomouckému kraji,“ vzkázala
náměstkyně primátora.
(mik)
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Mozartova „pod èarou“
Prostějov (mik) – Už na listopadovém jednání zastupitelé schválili
celkovou aktualizaci projektu revitalizace sídliště Mozartova, který
radním ležel na stole už od roku
2019. Bezmála třicetimilionová
investice se však dostala takzvaně
„pod čáru“ schválených investic pro
rok 2022. „Investiční akce Regenerace sídliště Mozartova byla sice
navrhována do rozpočtu na letošní
rok, ale v současnosti je pod čarou.
Zároveň na tuto akci budeme ještě
žádat o státní dotaci ve výši šesti milionů korun,“ potvrdil Jiří Rozehnal
(ANO 2011), náměstek primátora
pro stavební investice v Prostějově.
Jak dodal, v rámci 1. etapy bude provedena regenerace jižní části sídliště
mezi ulicemi Okružní, Mozartova,
Dr. Horáka a Brněnská. „Bude rekonstruována obslužná komunikace v Mozartově a Družstevní ulici
s přilehlými chodníky k bytovým
domům a čtyři stávající parkovací plochy. Nově se vybuduje osm
menších ploch pro podélná stání
a dvě parkoviště s kolmým stáním.
U komunikací vzniknou nová místa
na komunální i tříděný odpad. V severní části bude nový úsek smíšené
stezky propojující ulici Brněnskou
a Dr. Horáka. Proměnou projde
také předprostor u zastávky MHD
v Brněnské ulici s vnitroblokem
u domů s pečovatelskou službou.
Rekonstrukcí projde veřejné osvětlení, hřiště, bude doplněn nový
mobiliář, provedeny sadové úpravy
a výsadba zeleně,“ vypočítal Rozehnal. Kdy ovšem tato stavební investice začne, zůstává zatím otevřeno.

Problém s odpadem
ve Vrahovicích
Prostějov (mik) – Na nekvalitní
práci zaměstnanců společnosti FCC Prostějov si postěžoval
magistrátu občan Vrahovic. „Po
svozu tříděného odpadu v ulici
J. Suka ve Vrahovicích zůstává
spousta tohoto odpadu na zemi
a pod popelnicemi. Naposledy
v úterý 27. prosince po vývozu
papíru. A nebylo to poprvé. Bylo
by přinejmenším vhodné, aby
popeláři po sobě tento vysypaný
odpad posbírali a udělali pořádek.
Tento odpad poté vítr rozfouká po
ulici a také na blízké dětské hřiště,“
postěžoval si magistrátu Michal
Dolák z Vrahovic. „Děkujeme za
upozornění, které budeme řešit se
svozovou firmou a prověříme možnost doplnění dalšího kontejneru
na papír v uvedené lokalitě,“ odpověděla vzápětí referentka vnějších
vztahů prostějovského magistrátu
Jana Gáborová.
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Konstelace hvězd Prostějova
Spousta plánů a předsevzetí je nyní v hlavách většiny Prostějovanů. Otázkou ovšem
je, jakou vůli máme je splnit. Už začátek roku ukáže, jak jsme na tom s dodržováním
slibů a co všechno jsme ochotni udělat pro jejich naplnění.
BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Hned během prvních dnů v roce
jako kdyby se proti vám všechno
spiklo. V práci se vám nahromadí
spousta restů z konce minulého roku
a doma zase budete v jednom ohni,
protože na rodinu nemáte čas.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Romantické chvíle z konce roku vydrží i během tohoto týdne, budete
mít ostatně na co navazovat. Zamilovaní jste až po uši, takže si vztah pečlivě budujte a nezapomínejte na to, že
květinky potřebují neustále zalévat.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Přes svátky jste poměrně hodně
„nakynuli“, takže právě nyní nastává
čas, abyste se přebytečných kilogramů zbavili. Ke sportování si ale musíte najít parťáka, samotným se vám
hýbat chtít nebude.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Úvod roku vás sice nezastihne v
nejlepší kondici, ale zařídíte si to
tak, že budete moci i nadále lenošit
a odpočívat. Nic vám neuteče, takže
je nesmyslné přemýšlet o tom, co se
děje v práci bez vás.

LVI – 23. 7. až 22. 8.
Nedá se nic dělat, v práci budete muset makat za dva. Kolega onemocní,
takže se všechno nahrne na vás.
Přestože nadřízeným slíbíte, že vše
zvládnete, na konci týdne budete
mít plnou hlavu starostí.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Potkáte člověka, který na vás
ohromně zapůsobí. Budete se snažit
vetřít se mu do přízně, ale nebude to
tak jednoduché. Každopádně se zamilujete až po uši, takže vám unikne
spousta jiných věcí.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
V kolektivu jste celkem oblíbeni, ovšem během následujících dní se vaše
dobrá pověst otřese v základech. Kolem vás totiž koluje fáma, kterou nebude jednoduché vyvrátit. Ze všech
sil se o to ale snažte.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Vy se do práce na rozdíl od jiných budete hodně těšit, uplynulé dny volna
byly pro vás peklem. Máte rádi shon
a stres, takže klídek a pohoda u rodinného krbu vás nebaví. Budete nyní
rádi za každý pracovní úkol.

REALITY

KOUPÍM

Koupíme pro rodiče byt 1+1 nebo 2+1 . GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
Tel.: 604 635 465
nám. Svatopluka Čecha 2, (vchod za
Zlatou bránou) vykupuje a zdarma
Hledám ke koupi starší dům (opravím si oceňuje veškeré obrazy a starožitnossám). Tel.: 737 601 184
ti, zlaté šperky 1g/1000 Kč. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům
Koupím chatu/zahradu. Kdekoliv na za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
Prostějovsku. Děkuji, tel.:736 791 091
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
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, staré hračky, 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.: 605 138 473

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
V zaměstnání vám přibyde jeden
nový kolega či kolegyně. Na první
pohled vás zaujme, takže se budete
snažit flirtovat. Pokud jste nezadaní,
tak o nic nejde. Horší je to v opačném
případě, čekají vás žárlivé scény.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Přes svátky jste utratili spoustu peněz, víc než jste původně zamýšleli.
Nedá se nic dělat, nyní musíte pořádně utáhnout opasky a žít skromně. Možná to bude bolet, ale měsíc
to musíte vydržet.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Přestože si chcete žít podle svého a
nehodláte slevit ze svých individuálních plánů a tužeb, partner vám
do toho bude mluvit. Dojde ke konfliktům a zároveň zklamání, že jste si
vybrali špatný protějšek.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Staráte se více o věci druhých, přitom
sami máte máslo na hlavě. Dejte se
do usilovné práce, zamyslete se nad
sebou a věřte, že vám to zabere hodně
času. Pokud budete rýt do druhých,
stanete se hodně neoblíbenými.

Fazolová pomazánka
Pomazánka z cizrny

190 g

125 g
100 g

Naše
4'57/¦

Celoroční údržba zahrad, kácení stromů,
prořez ovocných stromů, štěpkování
dřevin. Tel.: 605 864 140 - Ivo Kroupa.

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

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE

20043020669

32,50

64,90

-

9,9
(100 g)

16,90

19,90

19,90

22,90

13,90

22,90

-

-

-

-

-

56,90

-

-

59,90

-

-

29,90

19,9
(115 g)

-

-

29,90
(105 g)

-

19,90

19,90

-

-

-

-

21081211002

44,90

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou
poděkovat posádce sanitky,
která mě vezla
dne 23. prosince
v 16 hodin z Okružní ulice.
Chovali se profesionálně a lidsky.
Děkuje Soldánová.

Děkujeme všem příbuzným,
přátelům a známým,
kteří doprovodili na poslední cestě
našeho manželka a tatínka
pana Ing. Miloše BRETA.
Zvláštní poděkování
patří celému kolektivu
Soukromé pohřební službě
paní Václavkové
za důstojné rozloučení,
květinovou vazbu
a nadstandardní služby.
Poděkování patří i řečnici
paní Marii Hrdové.
Manželka a syn s rodinou.

Svátky vánoční jsou odrazem spokojenosti, pohody, lásky, klidu a míru. V jednadvacátém století se však stávají i jakýmsi obdobím obžerství, což na zdraví rozhodně nepřidá. Kilogramy rázem závratnou rychlostí stoupají a na Nový rok si dáváte předsevzetí
o hubnutí. Večerník se vám v tom snaží napomoci, když jsme zjistili, že šmakoun zakoupíte nejlevněji v Kauflandu, Tofu natural v Penny marketu a fazolovou pomazánku v Lidlu. Seitan jsme objevili bohužel jen v Albertu, kde je za nejnižší cenu uzený
tempah a společně s Lidlem zde mají i cenově nejvýhodnější pomazánku z cizrny.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 29. prosince 2021.

21102921407

Tempeh uzený

100 g

-

21061620769

Seitan

180 g

64,90

21041620442

Tofu natural

Nabízím vedení účetnictví pro OSVČ
i s.r.o. Levně, rychle, kvalitně.
Tel.: 775 664 178

v 10.00 hodin

... tentokrát ze sortimentu: ='5$9É9ëæ,9$

200 g

Odvoz fekálií - čištění kanalizace.
Svoboda, tel.: 774 368 343.

je v PÁTEK
7. ledna,

nákupní
servis
pro vás

Šmakoun

SLUŽBY
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

21040610387

3. ledna 2022

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

Dne 5. ledna 2022
uplyne 27 roků,
kdy nás náhle opustil
náš manžel, tatínek a dědeček
pan Jan THON.
S láskou stále vzpomíná
rodina.

Dne 6. ledna 2022
vzpomeneme
nedožité 95. narozeniny
paní Boženy BLAHOVÉ
z Kralic na Hané.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera s rodinou.

zdravý nový rok

WWW.VECERNIKPV.CZ

Vzpomínky nám zůstanou...

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

Dne 6. ledna 2022
tomu bude 20 let,
kdy nás opustila naše maminka
paní Jarmila VOJÁČKOVÁ
z Čelčic.
Stále vzpomínají děti
Miroslava a Ladislav
s rodinami.

pf 2022

3. ledna 2022
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Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.

Dne 7. ledna 2022
tomu bude 7. smutný rok,
kdy nás navždy opustila
paní Anna PŘIKRYLOVÁ
z Vrahovic.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Dne 5. ledna 2022
vzpomeneme
9. smutné výročí úmrtí
pana Vlastimila ŠTEIGLA.
Stále vzpomíná
manželka Marie.

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

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

Dne 5. ledna 2022
vzpomeneme
nedožité 91. narozeniny
paní Anny NAVRÁTILOVÉ.
Děkuje celá rodina.

Kdo v srdcích žije, neumírá.
Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

Dne 8. ledna 2022
vzpomeneme 4. výročí úmrtí
paní Jany MÉZLOVÉ.
Vzpomínají Eva a Honza
Dne 7. ledna 2022
by se dožila 105 let naše maminka,
babička a prababička
paní Marie VEČEŘOVÁ
z Prostějova.
Za vzpomínku děkuje rodina.

Dne 5. ledna 2022
by se dožila 52 let
paní Jana ALEXYOVÁ.
Za tichou vzpomínku
děkuje manžel,
děti a tatínek.

A život měl tak rád...

Dne 29. prosince 2021
uplynulo 5 let ode dne,
kdy nás opustila naše maminka,
babička a prababička
paní Ludmila MALÁ
z Tištína.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
prosím s námi.
Syn Petr s rodinou.

Kde nejsi Ty,
tam stromy umírají
a slunce marně snívá o létě.
Za vlahých dnů i květy umírají,
bez Tebe smutno je nám na světě.

Dne 4. ledna 2022
uplyne 7 smutných let od úmrtí
pana Ladislava PAŇÁKA

a zároveň dne 8. prosince 2021
uplynulo 11 let od úmrtí jeho bratra
pana Miloslava PAŇÁKA,
oba ze Soběsuk.
Za tichou vzpomínku
na oba bratry děkuje Eva,
sestra Věra a celá rodina.

Dne 9. ledna 2022
by se dožil 43 let
pan David AMBROŽ,
policista DI Prostějov,
který nečekaně zemřel
v prostějovské nemocnici.
S láskou vzpomínají
syn David, rodiče, bratr
s rodinou a kamarádi.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

Jen svíci hořící a hezkou kytici
Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou
na Tebe vzpomínat.

Dne 3. ledna 2022
by se dožila 34 roků
naše jediná dcera
paní Iveta STEINEROVÁ,
roz. Jakšíková.
S láskou v srdci vzpomíná
rodina.

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

Dne 1. ledna 2022
uplynulo sedmé smutné výročí
od úmrtí naší maminky a babičky
paní Marie FAJSTLOVÉ
ze Ptení.
Za tichou vzpomínku
děkují děti Ludmila a Jaroslav
a vnuk Miroslav.

Dne 1. ledna 2022
jsme vzpomenuli
4. smutné výročí, kdy nás opustil
náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček
pan Jaroslav POSPÍŠIL.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka
a synové s rodinami.

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.

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

Dne 29. prosince 2021
uplynulo 1. smutné výročí od úmrtí
pana Mojmíra BUDÍKA
z Hrubčic.
Za tichou vzpomínku
děkují sestry Ivana a Zdeňka
s rodinami.

Dne 9. ledna 2022
si připomeneme
1. smutné výročí úmrtí
paní Ludmily ŽIDOVÉ
z Hrubčic.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu
děkujeme.

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
je v PÁTEK
7. ledna,
v 10.00 hodin

Dne 7. ledna 2022
vzpomeneme
7. 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.

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

Dne 31. prosince 2021
jsme vzpomenuli
12. smutné výročí úmrtí
paní Ludmily POLÁKOVÉ
z Hrdibořic.
S láskou v srdci vzpomínají
manžel Marian
a děti s rodinami.

LEDNOVÁ

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

Dne 1. ledna 2022
by se dožila 100 roků
paní Anežka OBROVÁ
z Kostelce na Hané.
S láskou stále vzpomínají
dcera a syn s rodinami.

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

Dne 5. ledna 2022
uplyne 12 let od úmrtí
paní Anny VLÁČILOVÉ
z Otaslavic.
Vzpomíná syn Miroslav
s rodinou.

Dík za to,
čím jsi nám v životě byl,
za každý den, který jsi s námi žil.
Tvůj odchod stále bolí,
na Tebe zapomenout nedovolí.

(;ࣂ;umझh
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Pohřební služba Pavel Makový
Josef Dadák 1961
Vrahovice
Mgr. Kamila Slouková 1969
Dětkovice
Milan Polýnek 1961
Pěnčín
Jaroslav Kopecký 1979
Niva
Marie Šabinská 1925 Chvalkovice na Hané
Květoslava Zavacká 1937
Prostějov
Ladislav Blažek 1946
Vrahovice
Jiří Čtvrtníček 1944
Želeč
Karel Majer 1966
Nezamyslice
Miloš Šanovský 1975
Domamyslice
Marie Musilová 1933
Ivaň
Rudolf Šlajs 1943
Brodek u Prostějova

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Úterý 4. ledna 2022
Anna Holubová 1941 Klenovice na Hané 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 5. ledna 2022
Olga Zdražilová 1933 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Eliška Staňková 1933 Prostějovičky 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Alena Valášková 1954 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Zdeněk Peterka 1962 Stařechovice 14.00 kostel Stařechovice
Jiřina Podolská 1948 Plumlov 14.30 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 7. ledna 2022
Josef Kovařík 1944 Želeč 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jana Grmelová 1947

Niva

Marie Třísková

Ohrozim

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.

!"$ݽ"(ݿ

.ġ

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

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
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vzpomínky jen za
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Kdo v srdci žije, neumírá...

Dne 2. ledna 2022
uplynulo 5 let,
kdy nás navždy opustil
pan Josef MAREK
z Kostelce na Hané.
S láskou v srdci vzpomíná
manželka a dcery
s rodinami.

Dne 6. ledna 2022
vzpomeneme 1. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Vojtěch PIŇOS
z Otinovsi.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka Eva,
děti Sylva, Radka
a Zbyněk rodinami.

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jarmila Přívětivá 1957
Prostějov
Jaromír Kantor 1935
Prostějov
Josef Kummer 1943
Víceměřice
Miloslav Kvapil 1924
Prostějov
Jan Vinkler 1937
Želeč
Josef Jandelka 1933
Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Středa 5. ledna 2022
Helena Komárková 1943 Holubice 10.15 Obřadní síň Prostějov
František Hájek 1934 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Eliška Dušková 1943

Prostějov

Ludmila Jelínková 1936 Hradčany

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Marie Salajová 1932

Kaple

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Středa 5. ledna 2022
MUDr. Hana Řehulková 1949 Držovice 11.45 Obřadní síň Prostějov
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HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
Firma na šití kožené konfekce hledá
šiče, šičky, plat. podmínky 18.500 Kč. Firemní benefity, stabilizační příspěvek
5.000 Kč. Nástup možný ihned.
Info. na tel.: 603 834 529.

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,

Přijmu kadeřnici a nehtovou designérku
na ŽL. Více info na tel.: 604 881 600

Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku av Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

UZÁVÌRKA
21123020034

ØÁDKOVÉ INZERCE
je ve PÁTEK

7. ledna
v 10.00 hodin

0#$ª&-#24%'
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PŘEJEME vám ŠŤASTNý nový rok

Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Prodavač/-ka
23 000-26 000 Kč dvousměnný střední odborné Makovec, Prostějov
Řidič/-ka do 3,5t
20 000-25 000 Kč jednosměnný střední odborné Vít Spáčil – prádelny a čistírny, Pv
Asistent/-ka výrobního odd. 24 500 Kč
jednosměnný ÚSO s maturitou Global Recykling, Klenovice n. H.
Zámečník/-ce
24 800-32 300 Kč jednosměnný střední odborné Windmöller&Hölcher, Kralice n.H.
Operátor/-ka
20 857 Kč
třísměnný
střední odborné Kendrion, Prostějov
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 tel.: 950 154 317.

21122910011

21122910010

21122211670

21122311719

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

5176öä'

zdravý nový rok
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Partyzánská ulice
Josef ADÁMEK, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZv hodnotě 400 Kč na firemní služby.

Také první číslo 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 písmenky a 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 6. LEDNA 2022, 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
Michal Nesvadba
Radek HOLUB, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZvhodnotě400Kčnaslužbydlevýběru.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
...A HLODAVCŮ
Blanka KLIMEŠOVÁ, Konice
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZv hodnotě 400 Kč na služby.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
9, 8, 7, 6
Kristýna HRADEČKOVÁ, Prostějov
Výhercezískává:DÁRKOVÝ POUKAZv hodnotě 400 Kč na služby areálu.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Pizza CASA MIA pro vás sedm dní v týdnu
Daniel ŠPERKA, Prostějov
Výherce získává:PIZZY dle vlastního výběru v celkové hodnotě 400 Kč.

20051560722

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 SPORTU a graficky lehce poupravili hvězdu ve fotbalové brance prostějovského eskáčka, který už dostal nabídky z prvoligových
klubů a nyní vám přeje vše NEJ do nového roku…
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ATAŠÉ, OPRAVA, ŠPRÝMY, GRADACE, NEŠVAR, TROL, HÝKAL,
PLTĚ, VÁLCE, RÝGL, OLŠE, ŽÁBA, ÚŘAD, FÓLIE, SAFE, LUSK,
VALOUN, ČERV, NEVRLÉ, UZLY, BEATA, HONBA, AGFA, OŘEZ,
HAŠÉ, TOUHA, CYKL

18120761378

...DŮM ČI BYT

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVOXåE\VNLDUHiOX
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ZIMNÍ BĚH PŘES KOSÍŘ

KDY: SOBOTA 8. LEDNA 2022, 11:00 HODIN
KDE: TURISTICKÉ INFORMAÈNÍ CENTRUM LÁZNÌ SLATINICE
TJ Liga100 Olomouc a Lázně Slatinice pořádají pod
záštitou obce Slatinice již 43. ročník Zimního běhu přes
Kosíř. Akce se bude konat nadcházející sobotu 8. ledna
2022. Prezentace bude od 9:00 hodin v Turistickém informačním centru za lázněmi ve Slatinicích, běžci pak
odstartují v 11:00 hodin.
Čekat na ně bude celkem 10 km dlouhá trať vedoucí po tzv.
Mánesově stezce na vrchol Kosíře a zpět. V průběhu závodu

dospělých budou probíhat i dětské běhy, a to ve třech kategoriích. Předškoláci poběží 50 metrů, školáci na prvním stupni
400 metrů a ti na druhém stupni pak 1 000 metrů. Běh je již
tradičně premiérovým závodem letošního seriálu Velké ceny
vytrvalců Olomouckého kraje, která její účastníky zavede na
řadu malebných míst celého regionu.
„Všem doporučujeme se dopředu zaregistrovat na webu
www.liga100.cz,“ vzkazuje za organizátory Jozef Vozňák.

.XOWXUQËRNÇQNR
Kino
Metro 70
Školní 3694, 796 01 Prostějov

pondělí 3. ledna
18:00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
česká komedie
20:00 SLALOM
sportovní drama Belgie
úterý 4. ledna
15:00 SNY O TOULAVÝCH
KOČKÁCH
dokument USA, ČR, Francie
17:30 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
19:30 MATRIX RESURRECTIONS
akční sci-fi USA
středa 5. ledna
17:00 SPIDER-MAN:
BEZ DOMOVA
americké sci-fi
20:00 PŘÍPRAVY K FILMU T
český dokument
čtvrtek 6. ledna
17:30 KINGSMAN: PRVNÍ MISE
dobrodružný thriller USA
20:00 KROTITELÉ DUCHŮ:
ODKAZ
dobrodružná komedie USA
pátek 7. ledna
15:00 ZPÍVEJ 2
animovaná komedie USA
17:30 DOKUD NÁS BŮH NEROZDĚLIL
komedie Itálie
19:30 SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
sobota 8. ledna
15:30 TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU
norská pohádka
17:30 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
19:30 KINGSMAN: PRVNÍ MISE
neděle 9. ledna
10:30 ZPÍVEJ 2
15:30 VELKÝ ČERVENÝ PES
CLIFFORD
animovaná komedie USA
17:30 KINGSMAN: PRVNÍ MISE
20:00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

ZUŠ
V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov

do 31. ledna
JEŽÍŠKOVA DÍLNA
výstava prací výtvarného oboru
(Galerie Linka)

Kino klub
DUHA

Špalíèek

Školní 4, Prostějov

Uprkova 18, Prostějov

středa 5. ledna
14:00 BÁBOVKY
česká komedie
sobota 8. ledna
15:00 POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI
A KOČIČCE
pásmo pohádek ČR
17:30 VYŠEHRAD: SERYJÁL
česká komedie
20:00 VYŠEHRAD: SERYJÁL

do 30. ledna 2022
VÝSTAVA BETLÉMŮ
výstava dřevěného vyřezávaného
betlému z dílen několika regionálních
autorů, Břetislav Vávra, Jaroslav Beneš,
Bedřich Šilar

Zámek
Prostìjov
virtuální prohlídka a video na
www.teliportme.com

Duha
Kulturní klub
Školní 4, Prostějov
do 28. ledna
VZPOMÍNKA NA VÁCLAVA
HAVLA
výstava fotografií Boba Pacholíka
z návštěvy prezidenta Václava Havla
v Prostějově 28. května 1990
do 28. ledna
PEDAGOGOVÉ A ŽÁCI ART
ECON
výstava maleb, grafik a fotografií
pedagogů V. Kopkové, J. Dosoudil
a L. Sedláček a jejich žáků

do 31. ledna
OBRÁZKY KARLA TOMANA
výstava ze soukromé sbírky Josefa
Drobného ze Sušic
VÝSTAVA OBRAZŮ VIKTORA
HOHAUSE
malíř-samouk, nesmírně talentovaný
a svébytný umělec byl s Prostějovem
spjatý přes padesát let, stal se jeho
jakýmsi výtvarným kronikářem, když
zachycoval jeho atmosféru, proměny
i pulzující život

Zámek
Konice
Kostelní 46, Konice

Muzeum a galerie
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2

do 23. ledna
KARBON – POZDRAV Z PRVOHOR
autorská výstava
do 17. dubna
MALOVANÉ NEBE
výstava restaurovaných podmalb na skle

Zlatá
brána

do 7. ledna
OD ROZŠTĚPU K ÚSMĚVU
výstava fotografií Lenky Hatašové
(Galerie zámku)

Prostìjovská
zima
Náměstí T. G. Masaryla (před budovou muzea)

17. prosince
16:00 HANÁCKÉ CURLING
akce na ledě pro veřejnost

LUKOSTØELBA:
sobota 8. ledna
8.30 Sokolský turnaj v halové lukostřelbě (závod pro všechny věkové kategorie ve střelbě z kladkového,
reflexního a holého luku, sportovní
hala Kostelec na Hané)

CURLING:
pátek 7. ledna
18.00 čtvrtý turnaj série Hanácké curling 2021 (mobilní kluziště u Muzea
Prostějovska na Masarykově nám.)

FLORBAL:
neděle 9. ledna
8.00 FBC Playmakers Prostějov
„B“ – Saros Olomouc (6. kolo Olomoucké soutěže mužů, hala RG a ZŠ
Otto Wichterleho Prostějov)
11.30 FBC Playmakers Prostějov
„B“ – FBC Jeseník „B“ (6. kolo Olomoucké soutěže mužů, hala RG a ZŠ
Otto Wichterleho Prostějov)

691~0×7<É,32=9~1.<1$$.&(1~092/(-7(1(%23,Ĝ7(
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KULTURNÍ CENTRUM MOZAIKA

CENTRUM PRO RODINU

RÙZNÉ...

nám. J.V. Sládka 2,
Prostějov
* každé pondělí od 16:00
hodin, po předchozí telefonické domluvě, nabízíme
podporu a doprovázení při
hledání řešení v čase náročné životní etapy, či manželské krizi. Poradenství pro
rodiče při obtížích ve vztahu
s dětmi, pomoc při výchovném směřování. S psycholožkou Mgr. Bc. Marcelou
Anežkou Kořenkovou.
* každé úterý a čtvrtek od
8:30 do 11:30 hodin se
uskuteční PRVNÍ ŠKOLIČKA - adaptační kroužek pro děti od 2 do 4 roků.
Účast v kroužku usnadňuje
přípravu na nástup do MŠ,
připravuje na separaci od
rodičů a navazování vztahů
s vrstevníky v malé skupině
a bezpečném prostředí.

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

VOLEJBAL:

úterý 4. ledna
18.30 VK Prostějov – Sokol Šternberk (turnaj 4. kola extraligy juniorek ČR, Národní sportovní centrum
PV)
sobota 8. ledna
13.00 VK Prostějov – Madeta České Budějovice (turnaj 4. kola extraligy juniorek ČR, Národní sportovní
centrum PV)
neděle 9. ledna
9.00 a 13.00 VK Prostějov „B“ –
VAM Olomouc (19. a 20. kolo krajského přeboru kadetek, Letní hala
u velodromu)
11.00 a 15.00 VK Prostějov „B“ –
VAM Olomouc (9. a 10. kolo krajKORFBAL:
ského přeboru juniorek, Letní hala
sobota 8. ledna
u velodromu)
12.45 turnaj 3. kola ligy mladších
16.00 VK Prostějov – BVC Chodov
žáků ČR (hala RG a ZŠ Otto Wich(turnaj 4. kola extraligy juniorek ČR,
terleho Prostějov)
Národní sportovní centrum PV)
15.20 SK RG Prostějov – SK Plhov
Náchod (turnaj 6. kola extraligy
dorostenců ČR, hala RG a ZŠ Otto
Wichterleho PV)
18.00 SK RG Prostějov – TJ Sokol
Koblov (turnaj 6. kola extraligy dorostenců ČR, hala RG a ZŠ Otto
Wichterleho PV)

KDE SE CO DÌJE?

čtvrtek 17. prosince
18:00 VÝSTAVA DUCHŮ
vánoční výstava Galerie současného
umění Prostějov, která využívá nalezené
materiály a dává jim nový život

Raisova 1159, Prostějov
* každé pondělí od 9:30 hodin
bude probíhat setkání rodičů s batolaty a předškolními dětmi. Kromě
pravidelných aktivit pro děti (říkanky, písničky, tanečky) bude připravena i rodičovská diskuzní skupina.
Není nutné se předem hlásit.
SONS PROSTÌJOV

LEDNÍ HOKEJ:
sobota 8. ledna
14.45 SK Prostějov 1913 - HC Orlíci Uničov (utkání 5. tříd, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
17.00 SK Prostějov 1913 – Hokej
Krnov mládež (3. kolo nadstavby
ligy starších žáků, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
neděle 9. ledna
12.15 SK Prostějov 1913 - Hokejový klub Opava (4. kolo nadstavby
ligy mladších žáků, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
14.15 SK Prostějov 1913 - Hokejový klub Opava (4. kolo nadstavby
ligy starších žáků, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
16.30 SK Prostějov 1913 - Polsko
U16 (přátelské utkání dorostu, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
19.00 SK Prostějov 1913 - Hokej
Uherský Ostroh (24. kolo Regionální ligy juniorů, Víceúčelová hala-ZS
Prostějov)

nám. T. G. Masaryka 2

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

Svatoplukova 15, Prostějov
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,
14.00-16:30, čtvrtek 9.00- 12.00
a dále po tel. domluvě.

BASKETBAL:
úterý 4. ledna
18.30 BCM Orli Prostějov – Tygři
Brno (6. kolo extraligy kadetů U17,
Sportcentrum DDM Prostějov)
sobota 8. ledna
17.00 BCM Orli Prostějov – BC
Vysočina (2. kolo ligy mladších žáků
U14, Sportcentrum DDM Prostějov)
18.00 SK K2 Prostějov – Sokol
Hradec Králové (2. kolo extraligy
mladších žákyň U14, Sportcentrum
DDM Prostějov)
neděle 9. ledna
9.00 BCM Orli Prostějov – BK Sojky
Pelhřimov (3. kolo ligy mladších žáků
U14, Sportcentrum DDM Prostějov)
15.00 SK K2 Prostějov – BK Studánka Pardubice (3. kolo extraligy
mladších žákyň U14, Sportcentrum
DDM Prostějov)

-û"!-)1+
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navštivte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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RECESISTÉ DOVÁDĚLI
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Číslo 1 • Ročník 26

SPOLEČNOST

Pondělí 3. ledna 2022

POSILY Z VÝCHODU

Naleznete
uvnitř

Muchu má nahradit Nemrava,

na kraji bude
operovat Pernica

KORFBALOVÝ
STŘELEC
ƔƔ Prostějovský SK RG se usadil na
špici extraligové tabulky a jejich kapitán
vládne i tabulce kanonýrů. strana 21

PF
2022
8ÊV0GOTCXCC.KDQT2GTPKECD[O÷NKDÚVPQXÚOKVX¾ąG
OK2TQUV÷LQXC
Foto: internet

Foto: Martin Zaoral

Tradiční akci už koronavir
nezlomil a tak do vody
skákal i náš redaktor
strana 19

UHE
ERS
SKÉHRA
ADIŠT
TĚ,PROSTĚ
ĚJO
OV Posilování
začíná. Fotbalový klub 1.SK Prostějov má na radaru první dvě jména, která se mají porvat o základní sestavu druholigového eskáčka. V obou
případech jde o mladé hráče, stejně tak spíše
do zadních řad. A hlavně oba pochází ze stejného klubu: 1.FC Slovácko.
Řeč je o brankáři Vítu Nemravovi a krajním hráči Liboru Pernicovi. V případě Nemravy by šlo
o restart kariéry po vleklých problémech s patou, kvůli nimž přišel o závěr prvoligové sezóny
2020/2021. V podzimní části pak zatím k dalším utkáním nenastoupil, naopak podstoupil
operaci. V poslední sezóně, kterou odchytal, se
mu ale velmi dařilo, v bráně byl pravidelně, vy-

8DTCPEGD[O÷N/WEJWPCJTCFKV8ÊV0GOTCXC
Foto: www.1fcslovacko.cz

chytal dokonce hned osm nul a vedl Slovácko
za senzačním čtvrtým místem. „V Nemravovi
máme vyhlédnutou brankářskou jedničku,“
potvrdil sportovní ředitel Prostějova Ladislav
Dudík. Potenciální posile je 25 let a jde o odchovance Slovácka.„Vše bychom měli finalizovat tento čtvrtek,“ prozradil Dudík.
Druhou posilou bude obránce Libor Pernica,
který je ovšem nasazovaný i jako defenzivní
záložník. Také on je odchovanec Slovácka.
Jednadvacetiletý hráč zatím čeká na šanci
v první lize. Uplynulou sezónu odehrál v „B“
týmu Slovácka, hrajícím Moravskoslezskou
fotbalovou ligu. A během ročníku dvakrát
skóroval.

DALŠÍ PODROBNOSTI O DĚNÍ KOLEM KÁDRU 1.SK PROSTĚJOV
NAJDETE NA STRANÁCH 22 a 23

ƔƔ V legendárním závodě, který
právě probíhá na africké poušti, má
Prostějovsko jednoho svého zástupce,
kterým poskytl Večerníku exkluzivní
rozhovor
strana 26
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PROSTĚJOV Zajímavého soupeře hned na úvod roku
nachystal Jestřábům los Chance ligy. Prostějované se na
svém ledě utkají s kdysi věhlasným celkem HC Slavia Praha. Tým z Edenu patří k tradičním klubům, avšak po letech
hojnosti prožívá spíše hubené časy. I v probíhající sezóně
prožil jednu velkou krizi, nyní je ale zpět a dokáže porážet
i ty nejlepší. Naposledy vynuloval třeba Třebíč. Utkání na
prostějovském ledě se odehraje dnes, tj. v pondělí 3. ledna
2022, od 18.00 hodin.
Slavia v aktuální sezóně zažívá extrémy. Buď prožívá herní
i výsledkovou bídu, nebo je naopak vysoko na vrcholu.
Nevyrovnaná sezóna zapříčinila, že se tým pohybuje nyní
v polovině tabulky, okolo osmého místa. Slavii pomohl vstup do sezóny, když
z prvních šesti zápasů vyhrála pět a držela se těsně pod špicí tabulky. Poté však
měla hlubokou krizi, avšak v poslední době se ale slávistům spíše daří. Podařilo se jim zcela vynulovat Vrchlabí a také do té doby první Třebíč, tyto skalpy
však degradovala prohra se Sokolovem.
Čím se ale Slavie může letos pyšnit? Je toho více. Příkladem budiž počet vstřelených branek. V této statistice patří Pražané k nejlepším v pelotonu Chance
ligy. Stejně jako v průměrném počtu střel vyprodukovaných na brány soupeřů. Vysoké procento úspěšnosti tým hlásí u přesilovek. Aktuální čísla jsou
jasná, s téměř 27 procenty je na tom tým vůbec nejlépe z celé soutěže.
Vysoko v žebříčcích se ale umístili i někteří jednotlivci. Čtvrtý v produktivitě
i mezi střelci je Tomáš Knotek, který prožívá skvělou sezónu. Devátým nejlepším střelcem Chance ligy je Lukáš Žejdl. Mezi beky je v produktivitě na
druhém místě Daniel Krejčí, který v minulosti hrál i za Prostějov. Totéž platí
o Petru Kafkovi. Slavia pak hlásí i zajímavou úspěšnost střelby, Robin Všetečka je aktuálně na 22 procentech.
A jak si stojí Prostějov ve vzájemných zápasech? Je vůči Jestřábům mírně negativní. Z posledních pěti utkání Prostějov prohrál tři. Jelikož však tým nedávno
ukončil trvalé trápení s Přerovem, třeba se mu nyní podaří ukončit další minisérii tří proher. Už dnes na zimák, avšak jen první tisícovka šťastlivců.
(sob)

vs.

ƔƔ Jen 20 hodin museli na první zásah
roku čekat hasiči z Brodku u Prostějova, večer 1. ledna totiž pomáhali u dopravní nehody na dálnici D46.

21122810008

ƔƔ Výrazně do zbytku sezóny posílil
florbalový tým TJ Sokol Kostelec na
Hané-HK „B“, když přivedl hned osm
nových hráčů.

ƔƔ Fotbalové El Clásico v podání
týmů Ptení a restaurace Na Kovárně
nakonec vybralo na pomoc dětského
oddělení nemocnice 12 tisíc korun.

ŽELÍZKO
NA DAKARU

+<ÎQJ?MJFP

ƔƔ Na svou první šanci ukázat se v prvoligovém zápase čeká nadále prostějovský hokejový odchovanec, brankář
Matěj Křupka – dočká se v roce 2022?

ƔƔ Těsně před Vánoci se v Prostějově
odehrál šipkový turnaj v rámci akce
Vyber si a hraj, kdy v konkurenci devatenácti šipkařů vyhrál Jakub Šarkozi
z ŠK Vyškov.

ƔƔ Sportovní kluby děkují svým partnerům i příznivcům a současně přeji vše
NEJ do nového roku
dvoustrana 24-25

ŠLÁGR VEČERNÍKU – HOKEJ

JEDNOU
2é0+1

ƔƔ Dobromilice pořádají soutěž o nejhezčí vánoční stromeček, fotografie
soutěžních stromečků je možné posílat
až do 6. ledna na e-mail dobromilického regionálního muzea.
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PROSTĚJOV Počet nově pozitivně testovaných osob se během
uplynulého týdne v celém Olomouckém kraji snížil na podzimní i zimní minimum. Hygienici ale často varují, že není možné se
radovat z vítězství nad covidem-19, neboť v uplynulých svátečních dnech se testovalo mnohem méně než obvykle. Zda se koronavirus skutečně podařilo zkrotit, ukážou až lednové statistiky.
Pozitivní kromě jiného je ale teď i neustále se snižující počet aktuálně nakažených osob v celém prostějovském regionu.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
K nedělnímu poledni 2. ledna registrovala Krajská hygienická stanice
v Olomouci již 153 762 případů
pozitivně testovaných osob v celém
kraji od začátku pandemie covid-19.
V období od pondělí 27. prosince do
soboty 2. ledna přibylo v kraji 1 652
nakažených, což je o dalších 424 osob
méně než předchozí týden. Z celkového počtu pozitivně testovaných od

začátku pandemie v kraji je 20 686
případů u seniorů nad 65 let. Celkový
počet vyléčených pacientů dosáhl výše
146 042 osob. Na druhé straně ale
v Olomouckém kraji od začátku pandemie zemřelo v přímé souvislosti na
covid-19 již 2 174 lidí. Velice pozitivní
je ovšem fakt, že ke včerejšku výrazně
poklesla hodnota počtu potvrzených
případů nákazy za posledních sedm
dní v přepočtu na 100 tisíc obyvatel,
v kraji jde aktuálně „už jen“ o 265 obyvatel. Je to skoro o sto případů méně
než ve statistikách předminulého
týdne a Olomoucký kraj se v tomto
měřítku dostal již na první místo co do
nejnižšího počtu nakažených v rámci

GHQQÉQ½UÕVWQDNDzHQÙFK
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celé republiky. Ještě před měsícem na
tom byl společně s krajem Moravskoslezským nejhůře...
Jak dále vyplývá ze statistik hygieniků,
aktuálně je v celém Olomouckém kraji
koronavirem nakaženo 5 562 osob,
což je o dalších 3 422 případů méně
než předchozí týden. Nejvíce aktuálně nakažených je na Olomoucku,

3<MD<IO<JHDFMJI
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PROSTĚJOV Podle predikcí
Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) může
přinést v blízké budoucnosti
nakažlivější varianta omikron
až padesát tisíc nakažených denně. Nový ministr zdravotnictví
Vlastimil Válek uvedl, že vlna
bude vrcholit poslední týden
v lednu a na začátku února.
Varianta omikron je dle dostupných informací nakažlivější, ale
její průběh je často mírnější.
Kvůli obavě z vysokého počtu
pozitivních osob bude na svém
prvním jednání v novém roce
řešit vláda možnost zkrácení ka-

rantén a izolací. Doba karantény
by se mohla ze 14 dní zkrátit až
na 5 dnů.
Pomalejší pokles procentuálně
pozitivních případů denně nyní
už může znamenat stále klesající
variantu delta, ale zároveň postupný nárůst omikronu. Z vysokých
čísel nakažených ÚZIS predikuje,
že v době vrcholu epidemie by do
nemocnic mohlo denně směřovat
až tisíc pacientů, z toho desetina
bude ve vážném stavu. Z celkového počtu nakažených však bude
nemocniční pomoc potřebovat
méně procent osob než u varianty
delta.
(jaf)

a to 1 507 osob, další v pořadí je Prostějovsko (788), následuje Přerovsko
(627), Šumpersko (600), Jesenicko
(382), dále pak stanice Zábřeh na Moravě (365), Hranice na Moravě (235)
a Šternberk (221). Na Konicku je aktuálně koronavirem nakaženo 84 lidí,
což je o 108 případů méně než předchozí týden.

PROSTĚJOV Dobré zprávy přicházejí z prostějovské nemocnice. Během uplynulého týdne pokračoval
sestupný trend počtu hospitalizovaných pacientů. Navíc stále klesá i procento pozitivních PCR testů z celkového objemu testovaných osob.
„V Nemocnici AGEL Prostějov je v závěru roku k 31. prosinci hospitalizováno
celkem 27 pacientů s onemocněním
covid-19, z toho stav šesti z nich je vážný a vyžaduje péči na oddělení ARO,“
informoval Večerník poslední den
v roce Adam Knesl, tiskový mluvčí společnosti Agel provozující Nemocnici
Prostějov.
Předseda představenstva AGEL Středomoravské nemocniční Jiří Ševčík
navíc připomněl, že ještě v pondělí
27. prosince bylo v prostějovské nemocnici hospitalizováno 38 covidových pacientů. „Situace se zklidňuje,
příjmy covidových pacientů jsou v aktuálních dnech v řádech jednotek, tudíž
mohlo dojít v prostějovské nemocnici
k transformaci interny z covidového oddělení na necovidové. Dobrou zprávou
také je, že neklesá pouze počet pacientů
s covid-19 vyžadující hospitalizaci, ale

také relativní pozitivita PCR testů, která
byla minulý týden za nemocnice AGEL
na hodnotě sedmnácti procent,“ uvedl
Jiří Ševčík.
(mik)

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Vlny budou slábnout
Prostějov (jaf) – Podle virologů budou další vlny epidemie koronaviru
postupně slábnout. I nové varianty, které se jistě objeví, by už neměly mít takovou sílu. Pomoct by mělo i očkování či
prodělání nemoci, což bude znamenat
posílenou imunitu.

V Evropì se
lámou rekordy

.20(17Éì9(Ġ(51Ì.8

Prostějov (jaf) – V současné situaci
se hlavní vlna epidemie koronairu přesunula ze střední Evropy do západní.
Rekordní čísla v posledních dnech hlásí
Francie, Itálie nebo také Velká Británie.
Jen za úterý odhalily testy ve Francii
více než 200 tisíc pozitivních případů.
V Británii více než 180 tisíc a v Itálii téměř 100 tisíc.

MICHAL SOBECKÝ

Do pøistání na toaletì

Cena za slavení: Další
„rozhodující“ dva týdny
Příští dva týdny budou klíčové. Příštích 14 dní rozhodne. Zní vám to povědomě? Mělo by. Právě tyto věty totiž
z úst našich politiků i nejednoho odborníka vycházely
během uplynulých téměř dvou let se železnou pravidelností. Ať už šlo o jaro, nebo podzim, konec opatření,
nebo jejich začátek.
A zopakovat si je můžeme i nyní. Máme za sebou oslavy
konce roku. A i když z těch oficiálních mnoho nezbylo
a řada měst – včetně Prostějova – svůj ohňostroj i s programem zrušila, jinde se slavilo. Hospody byly otevřené,
na hory zavítaly tisíce Čechů. Chalupy, chaty, byty, tam
vše se jedlo, pilo či tančilo na Nový rok.
S prvním lednem, v horším případě ještě v následujících
dnech, přichází pro mnohé kocovina. A poté návrat
do reality. Letošek na mnoha místech jistě nebyl jiný.
Otázkou ale je, zda tentokrát kromě alkoholové kocoviny nepřijde ještě jiná, tedy koronavirová. Média a po-

litici se div nepřetrhnou ve varováních před omikronem,
který už v Česku, zemi srandičkám zaslíbené, dali už
tolik přezdívek.
Stejně tak se ukáže, zda platila sázka vlády na osobní zodpovědnost jednotlivce. V zásadě se přitom Češi
rozdělují ohledně poslouchání protikoronavirových
nařízení vlády na tři skupiny. První poslechne cokoli
a hned, bez odmlouvání. Druhá si opatření probere,
nejhloupější jednoduše vypustí, zbytek více či méně
zdařile respektuje. Třetí skupina naopak na opatření dlabe, ať jsou racionální, nebo ne, ať už je navrhne
a následně schválí Pepa, nebo Karel.
Nyní se ale hlavně ukáže, jak moc se koronaviru na
přelomu roku dařilo. Zda obavy z nekontrolovatelného
nárůstu infekcí byly namístě. Pokud ano, no, bude to zajímavé jaro… Ale pokud ne, můžeme s mírným optimismem hledět do dalších týdnů. „Rozhodujících“ týdnů.

Prostějov (jaf) – Americká učitelka se
rozhodla na několik hodin dobrovolně
izolovat na toaletách. Důvodem byl
pozitivní test na covid, který si během
letu udělala, když ji začalo bolet v krku.
Polovinu letu z Chicaga do Reykjavíku,
tedy přibližně pět hodin, tak strávila
izolovaná na toaletě. „Měla jsem strach,
že nakazím zbytek cestujících, jichž
bylo 150. Šílená zkušenost,“ prozradila
Fotieová, která se na toaletě zabavila
natáčením videí, jež mají na sociálních
sítích už přes čtyři miliony zhlédnutí.

Platnost certifikátù
VH]NU½WÉDzYÖQRUX
Prostějov (jaf) – Certifikáty o očkování, které se zkrátí na devět měsíců,
začnou platit až od 1. února. Původně
se měla platnost zkrátit už od ledna, od
února je to nejzazší termín pro členské
státy Evropské unie. Nyní ukazuje aplikace Tečka platnost čtyři roky, po aktualizaci to bude devět měsíců. Osob,
kterých se týká už únorový termín, je
v České republice přibližně milion.
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Dva roky s pandemií koronaviru

PROSTĚJOV Od března roku 2020 „svět“ řeší pandemii koronaviru. Za 22 měsíců se jen v České republice novým typem koronaviru prokazatelně nakazilo 2,481 milionu lidí, což odpovídá
téměř čtvrtině všech obyvatel. Z toho jen za loňský rok se jednalo
o 1,750 milionu osob. Situace v roce 2021 eskalovala ve dvou vlnách. Kritická situace byla od ledna do dubna a za ní následovala
prozatím poslední, a také největší vlna na podzim loňského roku,
kdy na konci listopadu padaly také rekordy v počtu nových případů za jediný den. Dokončené očkování má v Česku 6,65 milionu
osob, z toho jedna třetina má za sebou i posilující třetí dávku.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan
FREHAR
První vlnu pandemie na jaře roku
2020 Česká republika zvládla opravdu
dobře. Od podzimu téhož roku se ale
další vlny projevily už daleko výraz-

něji. Dlouhé uzávěry ochromily od
začátku října až do konce dubna celou
společnost, kulturu, vzdělání i sport.
Po dlouhých měsících v nouzovém
stavu se situace postupně uklidňovala
až v průběhu května a jen za březen
odhalily testy více než 300 tisíc pozitivních případů. Zdálo se, že to nejhorší
už je za námi, ale podzimní vlna opět
trhala rekordy. Nejhorší byl listopad,
kdy laboratoře odhalily více než 400

Nakažených byla téměř čtvrtina, počet očkovaných atakuje dvě třetiny

tisíc případů a absolutní rekord připadl na 25. listopad, kdy bylo potvrzeno
necelých 28 tisíc případů.
Příliš pozitivní nebyla ani čísla vykazovaná nemocnicemi, která se držela
nad hranicí 6000 pacientů a z toho
jich více než 1000 bylo ve vážném stavu. Znovu se tak odkládaly operace
a zákroky u těch, kteří nepotřebovali
akutní péči. Nejhorší ale byla situace v nemocnicích na začátku loňského roku, kdy jen za březen bylo
hospitalizováno 25 tisíc pacientů.
Ve druhé polovině roku byl nejhorší
listopad se šestnácti tisíci případy, tato
skutečnost by dle odborníků byla daleko horší nebýt proočkovanosti rizikových skupin.
Za rok 2021 v souvislosti s koronavirem zemřelo 24 tisíc lidí. Statisticky

na tom byl nejhůře březen, kdy je
evidováno přes 6000 úmrtí, v letních
měsících to naopak byly jen desítky
případů úmrtí. Poslední vlně dlouhodobě „kralovalo“ Prostějovsko
Těžkou podzimní zkoušku za sebou
má Olomoucký kraj i místní region
při poslední vlně epidemie. Celý říjen
a listopad na tom byl kraj i region nejhůře v celé republice a množství nových případů se neustále zvyšovalo.
Počty potvrzených případů i incidence na sto tisíc obyvatel tak v některých
městech a obcích přesahovaly i trojnásobně další místa v republice. Prostějovsku se tak nevyhnuly všechny
restrikce, které vláda nejprve zaváděla
jen v rizikových okresech, než přišla
celoplošná opatření a vyhlášení nouzového stavu.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
Od loňského března potvrdily laboratoře 153 762 pozitivních případů v Olomouckém kraji, což je stejně jako v republikovém srovnání necelá čtvrtina
všech obyvatel. V regionu Prostějovska
se koronavirem nakazilo 27 667 osob.

Do nedělního dne zaznamenalo Ministerstvo zdravotnictví 2 174 úmrtí
v kraji v souvislosti s koronavirem,
v Prostějově se jedná o 340 úmrtí.
Od začátku prosince počty pozitivních
případů v kraji neustále klesají.
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Do vody se ponořilo 11 odvážlivců včetně tří chlapců a jedné dívky

Mažoreti z Nezamyslic
se na Silvestra koupali
mezi krami
NEZAMYSLICE „Kluci, mně se teď náhodou zvětšil. Měl jsem ho dlouhý 9 a teď mi narostl na
11 milimetrů,“ liboval si po koupání v ledové vodě v šatně zdejší plovárny jeden ze členů recesistického spolku Nezamyslických mažoretů. Ani letos se konec roku v městysi neobešel bez
oblíbené taškařice, která má za hlavní účel vytáhnout sousedy z tepla domovů, aby si u vody
mohli společně popřát vše dobré do nového roku. Do vody se tentokrát vrhlo 11 otužilců včetně tří chlapců a jedné odvážné dívky. Ze břehu je sledovalo zhruba dvě stě diváků.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL

Jeden si klepe na čelo a druhý klepe
kosu. I pod tímto podtitulem by se
mohlo konat silvestrovské koupání
pořádané otužileckou sekcí věhlasného spolku Nezamyslických mažoretů.
Kořeny této akce spadají do posledního dne roku 2014, kdy se mažoreti
se svými přáteli a sousedy sešli u říčky Haná na prvním nultém ročníku
otužileckého Memoriálu Dobromila
Plovce. Po třech letech a několika
omrzlinách se přesunuli na zdejší plovárnu a zintenzivnili trénink, při němž
se pravidelně vždy od září na koupališti
scházeli každý týden.
Jenže loni celé akci vystavil stopku
covid, otazník se nad ní dlouho vznášel i letos. „Mnoho z nás se potýkalo
s virózami, a i kvůli tomu jsme letos
prakticky vůbec netrénovali. Třeba
moje příprava spočívala v tom, že když

jsem po Vánocích s rodinou vyrazil
lyžovat do rakouských Alp, tak jsem
se v ledové vodě koupal pouze v sauně, která byla v hotelu,“ svěřil se David
Pospíšil, který se však ze zasněžených
monumentů stihl včas vrátit, aby i tentokrát na koupališti v Nezamyslicích
oblékl tradiční pruhované plavky.
Přestože teploty vzduchu byly na přelom prosince a ledna téměř karibské,
ještě ráno to v bazénu vypadalo, že na
koupaliště bude lepší vyrazit s bruslemi. Někteří z mažoretů tedy museli
vytáhnout hrábě, jimiž po délce bazénu do ledu vysekali zhruba dva metry
širokou díru. I tak museli plavci odhazovat ostré kry, o něž nebylo těžké se
pořezat.
Ve vodě se nakonec představilo 11
otužilců, mezi nimiž největší obdiv
sklízela Miriam Košárková. Mladinká
dívka doplnila duo svých chladnomilných bratrů i tatínka. „Jsou střelení, nevím, po kom to mají…,“ komentoval
počínání svých dětí Jan Košárek, jehož
manželka sledovala počínání zbytku
rodiny zabalená do teplé zimní bundy.
Na závěr si přímo v bazénu všichni

připili na zdraví v novém roce, v čemž
ostatně plynule pokračovali i po vystoupení na břeh. Potýkali se přitom
s třesem hodným samého Parkinsona.
„Aspoň ten čaj s rumem máme rychle
promíchaný!“ shodli se všichni na závěr.
Spolek Nezamyslických mažoretů měl
tentokrát opravdu co slavit, ostatně
právě v uplynulém roce se jim podařilo
v městysi otevřít vlastní nábřeží. Další
akce by měly následovat, nelze například vyloučit, že koncem školního
roku se bude v jejich režii konat již třetí
poslední ročník Zimní olymppijády.
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… a prvním Prostějovánkem roku 2022 je
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Mikuláš Vladislav Špičák <P¾OGXÚJGTEG
Speciální příloha
SILVESTROVSKÉ LEGRÁCKY
2021, která byla součástí minulého vydání Večerníku, vám
mimo tradiční soutěže o ceny,
jakou je například křížovka,
nabídla i jiné hádanky v podobě
různých kvízů a hádanek. Štěstí
se pak usmálo na kvarteto z vás,
kterým blahopřejeme. Výhry si
můžete vyzvednout v provozní
době redakce
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku, kterou najdete v ulici
Vápenice, č. p. 19, Prostějov.

PROSTĚJOV Nečekalo se celé tři dny jako vloni. Kdepak, letos přišlo první prostějovské miminko na svět mnohem dřív.
Prvním narozeným Prostějovánkem je Mikuláš Vladislav Špičák,
kterého v porodnici Nemocnice Agel Prostějov přivítali na svět
v sobotu 1. ledna o čtvrt na šest ráno! Z drobečka vážícího něco
přes tři a půl kila a měřícího rovného půl metru má jeho maminka pochopitelnou radost. „Měl se narodit už na Štědrý den, ale
trošku to přetáhl. A teď je z toho v naší rodině velká sláva, už to
všichni doma zapili společně s příchodem nového roku,“ smála
se Nikola Špičáková, kterou měl Večerník exkluzivní možnost
navštívit v neděli v prostějovské porodnici.

Malý drobeček, a jak se má k světu!
V sobotu 1. ledna přesně v 5.15 hodin
se v prostějovské porodnici narodil
první Prostějovan roku 2022. Je jím
Mikuláš Vladislav Špičák vážící 3 650
gramů a měřící rovných 50 centimetrů. Zatímco vloni se na premiérového občánka čekalo tři dny, letos tedy
stačilo něco málo přes pět hodin.
„Termín jsme měli na Štědrý den 24.
prosince, ale Mikuláš si prostě vybral
lepší datum! Pořád se mu nechtělo na
svět a čekání na porod bylo i pro mě
opravdu velkým zážitkem. Když se
nenarodil ani na Silvestra, tušila jsem,
že bude mezi prvními v novém roce,“
svěřila se Večerníku Nikola Špičáková, pro kterou je Mikuláš už druhým
dítětem. Ale nyní nejen s přítelem
Adamem budou určitě slavit. „Což

o to, doma v rodině ho už zapili společně s příchodem nového roku, ale
prý pro nás po návratu z porodnice
připravují ještě nějaké překvapení.
Tak se těšíme. Ostatně v budoucnu
to bude asi pořádná fuška spojit novoroční oslavy s narozeninami Mikuláška. Ale určitě si rádi zvykneme,“ podotkla veselá Nikola
Špičáková.
Na návštěvu v porodnici se ale také rychle
připravují zástupci
vedení města,
konkrétně primátor František Jura
s náměstkyní Miladou Sokolovou.
Je totiž tradicí,
že první miminko
roku dostane dárečky i finanční příspěvek
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Jiří SEDLÁK, Prostějov
.GH

Karel MATĚJKA, Prostějov
.U½OÉFL

Hana BARTOŇOVÁ, Plumlov
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2x foto: Michal Kadlec

z rukou zástupců magistrátu. „Právě
jsem kontaktovala pana primátora
a společně se chystáme do porodnice. Pokud to protiepidemická
opatření dovolí, rádi bychom
poblahopřáli malému Mikuláškovi i mamince a předali
dárky co nejdříve,“ sdělila Večerníku v neděli odpoledne
Milada Sokolová.

21121711657

Michal KADLEC
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Lenka ZAPLETALOVÁ, Smržice

NA LEDĚ!
zdravý nový rok
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JEŽÍŠEK ZAPOMNĚL?
Hokejisté Prostějova zakončili rok 2021 na šestém místě a vyhlížejí posilu
ANI PO VÁNOCÍCH NEMÁTE PŘEDPLATNÉ NEJČTENĚJŠÍHO
REGIONÁLNÍHO
PERIODIKA NA ROK 2022?
ZAUJALO
NÁS

PRÁVĚ TEĎ MÁTE JEDINEČNOU PŘÍLEŽITOST, STÁT SE ABONENTEM ZA NOVOU
AKČNÍ CENU A NAVÍC ZÍSKAT DÁREK!

ÿ(51Ì.8
/('129É $.&( 35267Ě-296.e+2 9(
CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ (platí od termínu zadání na příštích 12 kalendářních měsíců)
můžete nyní pořídit

za zvýhodněnou cenu

1.111 Kč

1.500 Kč

+NAVÍ
C

- získáte poukaz na vzpomínku v hodnotě 350 Kč
- vyberete si dárek od jednoho z našich partnerů:
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3őHGSODWQpQD jeden URN
MHGQLĀN\ QDWUKX
YFHOpPUHJLRQXSRőLđWH
v SUYQtP PěVtFLYURFH
]D MHGLQHĀQRX FHQX
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řad útočníci. A sice univerzálové Jakub
Babka a Adam Havlík a také Lukáš Motloch, který během aktuální sezóny už
dříve také v obraně hrál.
Budou Jestřábi na neutěšenou zdravotní situaci reagovat? „Máme dvě jména
ve hře, ale uvidíme, jak to dopadne.
Pepa Zajíc musí jít po sezóně na operaci, ale od 8. ledna se začne připravovat
s týmem. Adama Havlíka pak chceme
dát dopředu. Máme několik variant,
a pokud by bylo nějaké vhodné jméno… Zatím řešíme jednoho beka
a jednoho útočníka. Rozhodneme se
po zápasu se Slavií Praha,“ zmínil Aleš
Totter již dnešní duel.

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
7ÙPHPPÈVÉFH
Litomìøice
Prostějov (jaf) – Internetový
server www.hokej.cz zveřejnil na
Nový rok prosincové vítěze ankety Tým měsíce druhé nejvyšší
soutěže. Týmem měsíce se staly
Litoměřice, které během šesti
prosincových duelů neztratily jediný bod a v posledním utkání loňského roku porazily také
Prostějov. Ze šesti duelů navíc
inkasovaly pouze jedenáct branek
a dostaly se do čela tabulky.

Duda v sestavì mìsíce

11

Prostějov (jaf) – Do ideální sestavy měsíce prosince se dostal
i Radek Duda (Benátky nad Jizerou), který se vrátil po téměř rok
a půl dlouhé pauze a během šesti
utkání zaznamenal hned devět
bodů za čtyři přesné zásahy a pět
asistencí. V útoku i obraně jej
doplnili dva hráči Vsetína Jan
Berger a Ondřej Smetana a dva
hráči z Kolína, konkrétně Jan Veselý a Zdeněk Čáp. V brankovišti
si místo vysloužil Tomáš Král
z Litoměřic.

2
1

¸67<
Více informací na číslech 582 333 433, 608 960
042,
e-mailu: predplatne@vecernikpv.cz
či přímo v redakci na adrese Vápenice 19, Prostějov, kde nás nyní najdete každý den.
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Distribuuje Česká pošta s.p.
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Kolín má nového
VSRQ]RUD
Prostějov (jaf) – SC Marimex
Kolín, takto se od Nového
roku mění název prvoligového
celku Kolína. K malé obměně
dochází také v klubovém znaku,
ve kterém se také objeví název
nového partnera. „Marimex nechce být jen sponzorem, chce
být hlavně partnerem, který bude
pomáhat rozvíjet hokej a hokejové prostředí v Kolíně,“ stojí na
klubovém webu.

-û"!-)1+
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více info
na TUSBOÛ
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PROSTĚJOVRudovský, Novák, Mrázek nebo Tomáš Jáchym. To byla nejčastější jména uváděná v souvislosti s útočnou silou Jestřábů. V posledních utkáních se ale stále lépe ukazuje ještě jiný hráč, a to plejer s číslem
55.Teprve jednadvacetiletý útočník Šimon Jelínek, který na Hanou zamířil
před touto sezónou z Kladna, roste. Zatímco na začátku sezóny byl spíše
ve stínu výše jmenovaných hráčů, nyní se jim místy vyrovnává svou aktivitou a pohybem. Jak proti Vrchlabí, tak s Litoměřicemi patřil ke klíčovým
hráčům a byl na ledě u všeho důležitého. Díky povedenému konci roku se
pak jeho bilance zarovnala na deset kanadských bodů.
mání tak nemusí být namístě.“
ƔƔ S Litoměřicemi jste byli větší
EXKLUZIVNÍ
část zápasu lepší. Rozhodla prorozhovor
duktivita?
pro Večerník
„Tak určitě! Hlavně největším kamenem úrazu bylo, když jsme dokázali
Michal
srovnat na 2:2. A pak jsme chtěli zápas
SOBECKÝ
urvat a zbytečně jsme nechali hráče na
ƔƔ 0iWH ]D VHERX GYD ]iSDV\ druhé modré čáře. To nás podle mě
VWČåNêPLVRXSHĜLMDNR9UFKODEt zakopalo. Protože pak dal soupeř na
D /LWRPČĜLFH = QLFK WĜL ERG\ 3:2. To jsme těžko doháněli, ale už to
-DNVHYiPXWNiQtKRGQRWt"
bylo těžké. Pravda je, že kdybychom
„Myslím si, že za Litoměřice se vůbec měli lepší efektivitu, tak si myslím, že
nemusíme stydět, protože jsme tam body bereme. Jako ve všech zápasech
předvedli skvělý výkon. A celkově závěr nám pomohl Ondra. Nemůžeme se
roku hodnotím dobře, ať už to byly zápa- ale jen spoléhat na brankáře, musíme
sy s Vrchlabím nebo Přerovem, všechno i dávat branky.“
to bylo skvělé. Takže určitě hodnotíme ƔƔV posledních utkáních se dostápozitivně. A nejsme zklamaní z Litomě- váte často do střel, Vrchlabí jste dal
řic. Soupeř byl rozjetý a my jsme se mu gól. Prožíváte teď povedené období?
dokázali vyrovnat nebo byli i lepší. Zkla- „Určitě ano, teď mě dali do lajny s No-

vasem (Martin Novák) a Ruďákem
(Jan Rudovský). S nimi si dobře rozumím, i když jim to občas nedám
na hokejku. Trenéři mě navíc začali
dávat na oslabení, což mě těší, a navíc
ho nehrajeme špatně. Za to jsem rád.
Mě ale upřímně taky zlobí efektivita.
Jak jste říkal, měl jsem hodně střel a ty
góly nepadly, i když by v tom zápase
byly důležité. Takže škoda. Pokusím
se s tím něco udělat.“
ƔƔVzrostlo vám i sebevědomí, jste spokojený po
herní stránce?
„To ano. Momentálně si
nemám na co stěžovat.
Vůbec nic mi nechybí,
kromě většího střílení
branek, za to si ale můžu
sám. Spokojený jsem
za ice-time, jsem rád,
že chodím na oslabení
i přesilovky.“
ƔƔ Čeká vás těžký týden, tři zápasy v něm.
Bude tedy důležitější
odpočinek na přelomu roku, nebo
taktická příprava?
„Na každý zápas se připravujeme stejně. Máme to tak nastavené. Celkově
jsme teď měli tři dny odpočinku a pak

Tolik vteřin trvalo Prostějovu
s Litoměřicemi k dorovnání dvoubrankového manka. Ukázalo se
však, že ani to na body nestačilo.

(uohĹ
„Musím říct, že Prostějov
byl první dvě třetiny lepší.“
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s Litomìøicemi

Foto: www.lhkjestrabi.cz

vletíme do nového roku. Budeme se
zase pokoušet urvat co nejvíce bodů
jako doteď. Zatím je sezóna dobře
rozjetá a věřím, že v dalším roce to
bude ještě lepší.“
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Jestřábi mohli po utkání s ligovým
lídrem žehrat na své využívání šancí.
Zejména ve druhé třetině se Prostějovu nedařilo využívat i vyložené šance.
Jestřábi svého soka jasně přestříleli,
místo nich však udeřil soupeř. Efektivita byla na straně Stadionu.

Prosincová
VÅULHYÙKHU
V dobré formě se ukázali Jestřábi v závěrečných utkáních roku 2021. I díky
tomu si nakonec připsali třízápasovou sérii výher. Tu bohužel utnuly
Litoměřice. Nicméně i tak se jednalo
kluziště
a nejdelší
podnikalšňůru
pouze
výpady.
Při
o druhou
vítězství
v dosavadním průběhu
sezóny.
power-play
Prostějova
čekal na svou

LITOMĚŘICE, PROSTĚJOV Dobrá hra, přestřílení soupeře. Ale také
nízká efektivita. A nakonec vítězství
Litoměřic. To byl ve zkratce zápas
32. kola Chance ligy mezi domácím
Stadionem Litoměřice a hostujícími
Jestřáby. Ti neodehráli špatný duel.
Stejně však celé utkání dotahovali.
Jak se nakonec ukázalo, marně, soupeři tým Aleše Tottera přenechal
všechny tři body.
Středeční utkání začalo lépe pro Litoměřice, které Jestřáby zatlačily, prostějovská
obrana ale odolala. Tlak na druhé straně větší šanci nepřinesl. Až v 5. minutě
byla k vidění zajímavější příležitost, ale
od domácího Kadlece. Střelu zblokoval
Jáchym. Krátce nato Routa těsně minul
růžek brány. Tentýž hráč ale už následně
udeřil, po nahrávce Výtiska od mantinelu poslal puk pod rukou Bláhy do brány
– 1:0. Následovala velká aktivita Jelínka.
Ten zapsal v krátkém sledu tři střely, neujaly se však. Stadion odpověděl přečíslením, tlak domácích pokračoval. V přerušení reagoval Aleš Totter oddechovým
časem pro Jestřáby. Zdálo se ale, že týmu
moc nepomohl, šel záhy do čtyř. Jenže
domácí naložili s přesilovkou mizerně.
A iniciativy se chopili Jestřábi. V krátkém sledu stříleli Motloch, Jáchym
a poté také Jelínek. Klimíčkova střela
byla sražená, stejně tak rána Jáchyma.
Druhou část zahájili Jestřábi velkou
šancí, Novák po nahrávce Klimíčka byl

sám před bránou. Král ale svůj tým zachránil. Mrázek následně našel Švece.
Prostějov byl v této části zápasu lepší,
Následně sice musel Bláha zachraňovat
situaci při akci Válka, pak ale úřadoval
Kloz střelou z první a dále Novák po
nahrávce Mrázka. Prostějov byl lepší,
hokej se ale hraje na góly. A jednoho
se znovu dočkaly Litoměřice. V polovině zápasu Stadion zahájil v oslabení
střelou Klikorky festival šancí. Na jejich
konci byl do prázdné brány dorážející
Berka, který navýšil na 2:0 pro Kališníky. Ti mohli vedení potvrdit v početní výhodě, v ní ale zaútočili Jestřábi
a z branky se mohl radovat Beránek
– 2:1. Zbytek oslabení skvěle odehrál
Novák, který nepustil soupeře k puku.
A následovalo klasické nedáš – dostaneš. Routa neproměnil velkou šanci
a z následné protiakce Babka dorazil
střelu Kloze z úhlu – 2:2. 34. minuta
však přinesla znovu vedení Stadionu.
Kremláček poslal do úniku Routu a ten
přidal v zápase druhý gól nan3:2.
Třetí třetina brzy přinesla vyloučení
Stadionu a rychlé srovnání, z kruhu
pálil přesně Petr Mrázek a podruhé
v zápase Prostějov srovnal – 3:3. Následovala rozkouskovaná hra, kterou
neustále přerušovaly fauly. Jeden z nich
mohli využít litoměřičtí, paradoxně šlo
o jejich vlastní oslabení, Jícha v brejku
ohrozil bránu a odražený puk poslal
Berkovi. Zvrat přinesla až 51. minuta.

-1.1tUQDQVCNGFPCJQFKP
8UGVÊPt-CFCÿ MQPVWOCéP÷ 2QTWDCtiWO
RGTM  2ąGTQXt-QNÊP8TEJNCDÊt$GP¾VM[PCF
,K\GTQW.KVQO÷ąKEGt(TÚFGM/ÊUVGM5NCXKC2TCJC
t*CXÊąQX  6ąGDÊét·UVÊPCF.CDGO  
5QMQNQXt2TQUV÷LQX,KJNCXCXQNPÚNQU

Sokolov (18.00), Benátky nad Jizerou – OCéP÷ 5QMQNQXtiWORGTM2TQUV÷LQXt-QNÊP -1.1tUQDQVC×PQTCJQFKP
*CXÊąQX2ąGTQXt·UVÊPCF.CDGO  8TEJ
7ĜHEtþ.ROtQ±6ODYLD3UDKD  âXP ·UVÊPCF.CDGOt$GP¾VM[PCF,K\GTQW*CXÊąQX 5NCXKC2TCJCt8TEJNCDÊ6ąGDÊét2ąGTQX5QMQNQX NCDÊt2TQUV÷LQX  .KVQO÷ąKEGt5QMQNQX
t2QTWDC2TQUV÷LQXt8UGVÊP·UVÊPCF.CDGO 5NCXKC2TCJCt6ąGDÊé  iWORGTMXQNPÚNQU
SHUN±/LWRPČĜLFH  .DGDĖ±9UFK t(TÚFGM/ÊUVGM  2ąGTQXXQNPÚNQU
ODEt  NRQWXPDþQČ  -LKODYD ± 3ĜHURY
t ,KJNCXC *CXÊąQX t -CFCÿ  MQPVWOCéP÷ 
9VHWtQ±3RUXEDÒVWtQDG/DEHPYROQêORV -1.1tUQDQVCNGFPCJQFKP
(TÚFGM/ÊUVGMtiWORGTM$GP¾VM[PCF,K\GTQWt -1.1tUQDQVC×PQTCJQFKP
$GP¾VM[PCF,K\GTQWt*CXÊąQX-QNÊPt·UVÊPCF -QNÊP.KVQO÷ąKEGXQNPÚNQU
5QMQNQXt5NCXKC2TCJC2TQUV÷LQXt.KVQO÷ąKEG
-1.1tUVąGFCNGFPCJQFKP
.CDGOiWORGTMt2TQUV÷LQX-CFCÿt5QMQNQX
·UVÊPCF.CDGOt8TEJNCDÊ  *CXÊąQXt2ąG
2ąGTQXt8UGVÊP8TEJNCDÊt,KJNCXC.KVQO÷ąKEGt MQPVWOCéP÷ ,KJNCXCt6ąGDÊé  8UGVÊP -1.1tUVąGFC×PQTCJQFKP
TQX(TÚFGM/ÊUVGMt2QTWDC$GP¾VM[PCF,K\GTQW
-CFCÿ  MQPVWOCéP÷  5NCXKC 2TCJC t iWO t5NCXKC2TCJC2QTWDCt.KVQO÷ąKEG  2ąG iWORGTMt$GP¾VM[PCF,K\GTQW  -CFCÿ t8UGVÊP-QNÊPt,KJNCXCiWORGTMt-CFCÿ 
t(TÚFGM/ÊUVGM MQPVWOCéP÷ ,KJNCXCt*C MQPVWOCéP÷ 6ąGDÊéXQNPÚNQU
RGTM6ąGDÊét-QNÊP  5QMQNQXt$GP¾VM[ TQXt8TEJNCDÊ(TÚFGM/ÊUVGMXQNPÚNQU
XÊąQX8UGVÊPt·UVÊPCF.CDGO2QTWDCt2TQU
PCF ,K\GTQW 2TQUV÷LQX t (TÚFGM/ÊUVGM ·UVÊ
PCF.CDGOt*CXÊąQX5QMQNQXXQNPÚNQU
V÷LQX2ąGTQXt5QMQNQX  8TEJNCDÊt6ąGDÊé -1.1tRQPF÷NÊ×PQTCJQFKP
-1.1tRQPF÷NÊNGFPCJQFKP
.KVQO÷ąKEGt2ąGTQX  5NCXKC2TCJCt2QTWDC  .KVQO÷ąKEGt5NCXKC2TCJC-QNÊPXQNPÚNQU ,KJNCXCtiWORGTM8UGVÊPt-QNÊP2QTWDCt$G
-1.1tUQDQVCNGFPCJQFKP
6ąGDÊét8UGVÊP  5QMQNQXt,KJNCXC2TQUV÷
P¾VM[PCF,K\GTQW2ąGTQXt(TÚFGM/ÊUVGM  
-QNÊPt5QMQNQXiWORGTMt6ąGDÊé-CFCÿt5NC LQXt-CFCÿ MQPVWOCéP÷ ·UVÊPCF.CDGO -1.1tUQDQVC×PQTCJQFKP
8TEJNCDÊt*CXÊąQX  .KVQO÷ąKEGt·UVÊPCF
XKC 2TCJC  MQPVWOCéP÷  ,KJNCXC t .KVQO÷ tiWORGTM*CXÊąQXt-QNÊP  (TÚFGM/ÊUVGM 6ąGDÊét.KVQO÷ąKEG  5QMQNQXt8TEJNCDÊ .CDGO5NCXKC2TCJCt2TQUV÷LQX   6ąGDÊé
2TQUV÷LQXt2ąGTQX·UVÊPCF.CDGOt2QTWDC t5QMQNQX-CFCÿQFUVQWRKNC\GUQWV÷åG
ąKEG  8UGVÊPt8TEJNCDÊ2QTWDCt2ąGTQX t$GP¾VM[PCF,K\GTQW8TEJNCDÊXQNPÚNQU
 *CXÊąQXt8UGVÊP(TÚFGM/ÊUVGMt,KJNC
 (TÚFGM/ÊUVGM·UVÊPCF.CDGO UP
XC$GP¾VM[PCF,K\GTQWt-CFCÿ MQPVWOCé -1.1tUVąGFCDąG\PCJQFKP
RąGFGJT¾PQ $GP¾VM[PCF,K\GTQWt2TQUV÷LQX -1.1tUVąGFC×PQTCJQFKP
-QNÊPt(TÚFGM/ÊUVGMiWORGTMt*CXÊąQX-CFCÿ P÷ -QNÊPtiWORGTM5NCXKC2TCJCXQNPÚNQU
*CXÊąQXXQNPÚNQU
2TQUV÷LQX t 6ąGDÊé ·UVÊ PCF .CDGO t 5NCXKC
t·UVÊPCF.CDGO MQPVWOCéP÷ ,KJNCXCt2TQ
2TCJC*CXÊąQXt.KVQO÷ąKEG  (TÚFGM/ÊUVGM
t8TEJNCDÊ$GP¾VM[PCF,K\GTQWt2ąGTQX  
-1.1tUVąGFCNGFPCJQFKP
UV÷LQX   8UGVÊP t 5QMQNQX   2QTWDC -1.1tUVąGFC×PQTCJQFKP
8TEJNCDÊ t 2QTWDC .KVQO÷ąKEG t 8UGVÊP   t6ąGDÊé  2ąGTQXt5NCXKC2TCJC.KVQO÷ąKEG -CFCÿt-QNÊP MQPVWOCéP÷ ,KJNCXCt$GP¾V -QNÊPt2QTWDCiWORGTMt8UGVÊP-CFCÿt,KJNCXC
UQDRM
5NCXKC2TCJCt,KJNCXC6ąGDÊét-CFCÿ MQPVW t8TEJNCDÊ  $GP¾VM[PCF,K\GTQWXQNPÚNQU
M[PCF,K\GTQW8UGVÊPt(TÚFGM/ÊUVGM2QTWDCt MQPVWOCéP÷ 5QMQNQXXQNPÚNQU
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+&6WDGLRQ/LWRPčĝLFH²/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY
%UDQN\DQDKUiYN\5RXWD 9êWLVN-+ROê %HUND
-HEDYê .OLNRUND   5RXWD 0DUFHO .UHPOiþHN  
.UDFtN 0 3URFKi]ND .OLNRUND   6LKYRQHQ -tFKD  ±
 %HUiQHN 7 -iFK\P   %DEND 0 -iFK\P .OR] 
 0Ui]HN .OLPtþHN .OR]  6WĝHO\ QD EUDQNX 36:39.
5R]KRGÿt 6NRSDO 2QGUiþHN ± 6HGOiþHN 'ČGHN
9\ORXÿHQt 8:6. 9\XæLWt 1:1. 2VODEHQt 0:1. 'LYiNĥ1000.
VHVWDYD/LWRPčĝLF

.UiO±0DUFHO.UHPOiþHN9êWLVN+ROê.OLNRUND-HEDYê
.XERã±9iOHN3ĜLNU\O6LKYRQHQ±23URFKi]ND.UDFtN
03URFKi]ND±%HUND-tFKD.DGOHF±5RXWD5RXKD
+DXVHU
7UHQpĝL'DYLG%UXND'DQLHO7YU]QtN
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NEJ události
Chance ligy

1. Ústí se dere vzhùru


VHVWDYD3URVWčMRYD

%OiKD±0-iFK\P.OLPtþHN.UHMþt%DEND9DOD0RWORFK±âYHF.OR]0Ui]HN±%HUiQHN7-iFK\P+DY
OtN±-HOtQHN1RYiN5XGRYVNê±3RGODKD-DQHþHN.REOtåHN±âWHIND7UHQpĝL$OHã7RWWHUD9ODVWLPLO:RMQDU
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Daniel TVRZNÍK - HC Stadion Litomìøice:
„Prostějov byl první dvě třetiny lepší. Sice jsme vedli po dvou třetinách 3:2, ale nebyli jsme spokojení s tím, co jsme předváděli. Třetí část už byla dobrá, hráli jsme, co jsme chtěli. Byly tam zbytečné
fauly, které nás mohly stát zápas, ale závěr byl ubojovaný. Konečně jsme proměnili přesilovku, která
asi rozhodla. Musíme být spokojení se sérií jedenácti výher, ale řekl bych, že následující dva dny
volna nám přijdou vhod. Výkony v Sokolově a s Jestřáby už nebyly úplně optimální.“

Aleš TOTTER - LHK Jestøábi Prostìjov:
„My jsme se celý zápas hledali, nebyli jsme trpěliví, nedodržovali jsme systém a pořád v naší hře něco
chybělo. Speciální formace jsme také nezvládli a zaslouženě odjíždíme bez bodu. Snad se ze zápasu do
budoucna poučíme.“

Prostějov šel do tří. Stav hráčů na ledě
se sice mírně srovnal, když se Stadion
nechal vyloučit. I tak ale Jestřábi inkasovali. V přesilové hře 4 na 3 se totiž
přesnou střelou z kruhu prosadil Kra-

cík – 4:3. Hosté mohli okamžitě srovnat, dostali k dispozici krátkou dvojnásobnou početní výhodu. Kloze však ve
skvělé šanci už poněkolikáté vychytal
Král. Stadion poté zavřel svou třetinu

5FQDTQWHQTOQWUGXRQUNGFPÊEJVÚFPGEJ
RQVMCNQ·UVÊPCF.CDGO&CąKNQUGOWXRQ
UNGFPÊEJWVM¾PÊEJUMX÷NGCOKPWNÚVÚFGP
RQTC\KNQ2ąGTQXK8TEJNCDÊ/QJNQLÊVQFčNG
åKVÆXÚJT[5NQXCPUGFÊM[PKOQFRQWVCNQF
UGUVWRQXÚEJRąÊéGM

2. Ve Vsetínì se mlátili
2Q\¾RCUQXÆQMCOåKM[XG8UGVÊP÷UKDW
FQWRąÊVQOPÊPGLURÊwFNQWJQRCOCVQXCV
2Q WVM¾PÊ U $GP¾VMCOK PCF ,K\GTQW UG
VQVKåUVTJN[wCTX¾VM[FQMVGTÚEJUG\CRQLKNQ
XÊEGTQJT¾éč(CPQWwEKRCMEJQX¾PÊJT¾éč
dQEGPKNKqXTJ¾PÊORąGFO÷VčPCNGF&¾UG
éGMCVåGF÷PÊPC8CNCwUMWDWFGąGwKVFKU
EKRNKP¾TPÊMQOKUG

)DYRULWÅKO½VLOLKURPDGQÙ
YÙSDGHN
8GNKEG\NGFQRCFN[RQX¾PQéPÊ\¾RCU[RTQ
HCXQTK\QXCPÆ EGNM[ /PQJÆ \ PKEJ VQVKå
PGéGMCP÷RCFN[8RQPF÷NÊ(TÚFGM/ÊUVGM
RQTC\KN8UGVÊP$GP¾VM[\CUG,KJNCXW8G
UVąGFW\CUG(TÚFGM/ÊUVGMRQTC\KN2QTWDW
C·UVÊPCF.CDGO8TEJNCDÊ-FQD[VQéG
MCN"äGD[,GåÊwGMe

příležitost a dočkal se. V 60. minutě se
totiž do prázdné brány prosadil Sihvonen. Jestřábi už nedokázali zareagovat,
měli málo času. Ve vyrovnaném utkání
s lídrem tabulky tak smolně podlehli.
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-1.1tUVąGFCNGFPCJQFKP
·UVÊ PCF .CDGO t 5QMQNQX *CXÊąQX t 6ąGDÊé
  (TÚFGM/ÊUVGM t 5NCXKC 2TCJC $GP¾VM[
PCF,K\GTQWt.KVQO÷ąKEG  -QNÊPt8TEJNCDÊ
iWORGTMt2ąGTQX-CFCÿt2QTWDC MQPVWOCé
P÷ ,KJNCXCt8UGVÊP  2TQUV÷LQXXQNPÚNQU
-1.1tUQDQVCNGFPCJQFKP
2QTWDCt,KJNCXC  2ąGTQXt-CFCÿ MQP
VWOCéP÷ 8TEJNCDÊtiWORGTM.KVQO÷ąKEGt-QNÊP
5NCXKC2TCJCt$GP¾VM[PCF,K\GTQW  6ąGDÊé
t(TÚFGM/ÊUVGM  5QMQNQXt*CXÊąQX2TQU
V÷LQXt·UVÊPCF.CDGO8UGVÊPXQNPÚNQU
.2/2±SRQGČOtOHGQD
hodin:
+DYtĜRY ± 3URVWČMRY, Frýdek-Místek –

NA LEDĚ!
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zdravý nový rok

HRÁČSKÉ HVĚZDY UTKÁNÍ

1.
1.

PROSTĚJOV – VRCHLABÍ 2:0
1. star: iKOQP,GNÊPGM DQF[ 2. star:2GVT$GT¾PGM 
DQF[ UVCT1PFąGL$N¾JC DQF 

LITOMĚŘICE – PROSTĚJOV 5:3
1. star: ,KąÊ-NKOÊéGM DQF[ 2. star:,CMWD$CDMC 
DQF[ UVCTiKOQP,GNÊPGM DQF 

2TčD÷åPÆRQąCFÊ
2GVT/T¾\GM1PFąGL$N¾JC,CP-NQ\/CTVKP0QX¾M2GVT$GT¾
PGMC,CP4WFQXUMÚ6QO¾w,¾EJ[O,KąÊ-NKOÊéGMiKOQP,GNÊPGMC6QO¾w
,KT¾PGM,CP4WFQXUMÚC/CTVKP#NVTKEJVGT,CMWD$CDMC2CVTKM
*WU¾M,CMWD$CDMC#FCO*CXNÊM/CTGM/KEMC,CPiVGHMC/CTGM
iXGEC/KEJCN,CPGéGM&CXKF8CNC/CTVKP&WDUMÚC2GVT-TGLéÊ

ZAUJALO NÁS
'UXK½QXODSUR%O½KX
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Hokejisté Prostějova zakončili rok 2021 na šestém místě a vyhlížejí posilu

PROSTĚJOV Hořkosladký závěr roku za sebou mají svěřenci trenéra Aleše Tottera. Z posledních dvou zápasů roku 2021 vytěžili
ze šesti bodů polovinu, přičemž od skolení nového lídra Chance
ligy nebyli daleko. V obou odehraných duelech uplynulého týdnu
byl totiž Prostějov lepším týmem. Zatímco proti Vrchlabí to stačilo,
s Litoměřicemi mužstvo padlo. Přelom letopočtu tak Jestřábi tráví
na šestém místě. Také však s několika zraněnými. Proto se znovu na
stole objevily varianty, jak lze doplnit tým?

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Nebyl přitom spokojený s vylučováním hráčů proti Stadionu Litoměřice.
A to přesto, že soupeř měl vyloučených
víc. „Proti Litoměřicím rozhodla naše
nedisciplinovanost a nezvládnutí klíčových momentů. Je to dobré poučení
pro nás. Nehráli jsme špatně, ale musíme hrát šedesát minut a všichni. Jinak
nebudeme úspěšní. Když čtyři hráči
vypadnou ze zápasu z tempa, nemohou se do utkání dostat, tak nebudeme
v utkání bodovat,“ řekl.
Tým Prostějova tak zakončil rok
2021 na šestém místě. V dohledu
je pátá příčka, čtvrtá už se naopak
mírně vzdálila. Jestřábi na sedmé
Vrchlabí mají Jestřábi náskok sedmi bodů. „Po předchozích sezónách
je to zlepšení. Ale myslím si, že jsme
ještě veškerý potenciál neukázali. Jsme

pořád nový tým a spoustu bodů nám
uteklo z různých příčin. Byla zde i nějaká zranění, to úplně člověk neovlivní.
Je to ale solidní první polovina soutěže
a solidní vklad do druhé poloviny ročníku, která bude daleko důležitější,“
uvedl pro Večerník Aleš Totter.
Jeho svěřence nyní čeká velice obtížný
los, v průběhu nadcházejícího týdne sehraje tři zápasy, z toho dva venku. A jeden u nejvzdálenějšího soupeře Chance ligy, až v Sokolově. „Důležitý týden
nás čeká nyní, když máme tři zápasy.
Tabulka se může trochu víc roztrhat,“ je
si prostějovský trenér vědom.
Vrásky však trenérskému štábu přidělává marodka. Zejména obránce kosí,
Robin Staněk je na ní dlouhodobě,
přidali se však i Patrik Husák nebo Josef
Zajíc. A tak byli povoláni do zadních

1¿URêQÛVWDUWURNXY&KDQFHOL]H

Foto: Michal Sobecký
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QUVCVPÊXÚUNGFM[MQNC(TÚFGM/ÊUVGMt8UGVÊP
  $TCPM[6GRGT -ąKXQJN¾XGM
<DQąKN -QOQTUMK 6GRGT5XCéKPC 2GVGTGM
-TGPåGNQM$CTVQw -NKOwC -QOQTUMK<DQąKN t
 <GOCP 8NCEJ   8NCEJ ,GTQHGLGXU $GTIGT 
* $GP¾VM[ PCF ,K\GTQW t ,KJNCXC   
  $TCPM[  ,CPUC (CwMQ4WF¾w   &WFC
èGFGTNGäčTGM &WFC (CwMQ4WF¾w iÊT
&NQWJÚäčTGM t.KEJCPGE (TQPM -QYCNE
\[M *CXÊąQXt2QTWDC  $TCPM[
4ÆYC[ )WOCP*QV÷M )ąGw ,GP[wäQXKPGE 
 *QWFGM 7TDCPGE 4ÆYC[   äQXKPGE 4Æ
YC[ 5VNQWMCN äQXKPGE8QT¾éGM )WOCP
4ÆYC[*CLPÚ ,GP[w -QTMKCMQUMK7TDCPGE  
-QNÊPt-CFCÿMQPVWOCéP÷ * 6ąGDÊét5NCXKC
2TCJC  $TCPM[*CXGN $CT¾M
8wGVGéMC iVGKPGT 8wGVGéMC8NéGM -PQVGM
*QXQTMC iVGKPGT   ·UVÊ PCF .CDGO t 2ąGTQX
  $TCPM[/6čOC /CTGw
4CwMC $GTPCV <JQNQDQX)TKO 6T¾XPÊéGM
$N¾JC /6čOC 7TDCP6T¾XPÊéGM tiGXéÊM
&NWJQw5XQDQFC &XQą¾M 5XQDQFC*GTOCP  
5QMQNQXt.KVQO÷ąKEG  $TCPM[
2T[OWNC -XGTMC,WTéÊM 2ąKD[N *CwGM-NGL
PC t/2TQEJ¾\MC 12TQEJ¾\MC*QNÚ -TCEÊM
-NKMQTMC 12TQEJ¾\MC /2TQEJ¾\MC-NKMQTMC 
$GTMC -CFNGE,ÊEJC 
QUVCVPÊ XÚUNGFM[  MQNC 2QTWDC t (TÚFGM
/ÊUVGM22 t $TCPM[
5\CVJO¾T[ 4ÆYC[ )WOCP *CLPÚ4ÆYC[ 
,GP[w )ąGw-QTMKCMQUMK t-NKOwC .[U\E\CTE
\[M<DQąKN 5XCéKPC%JTKUVQX 2GVGTGM/CT
V[PGM %JTKUVQX 8UGVÊPt$GP¾VM[PCF,K\GTQW
  $TCPM[$ąG\KPC 1PFTCéMC 
4QD ĄÊJC,GTQHGLGXU ,QP¾M 4QD2wWTPÚ t
èGFGTNG &WFC  -CFCÿtiWORGTMMQPVW
OCéP÷ * ,KJNCXCt-QNÊP  $TCPM[
*CXT¾PGM èCEJQVUMÚ8CNGPVC +NNÆw 5MQąGRC 
6*CXT¾PGM $TQå tiCHT¾PGM 2CLGTèÊåGM 
è¾R 5NCXKC2TCJCt5QMQNQX 
 $TCPM[/CEJCé -PQVGMäGLFN *Q
XQTMC -TWåÊM-PQVGM 8GDGT -TGLéÊäGLFN t
-XGTMC 2ąKD[N iOGTJC -NGLPC/TQYKGE 
,WTéÊM -XGTMC0QX¾M iOGTJC -NGLPC*CwGM 
2T[OWNC -XGTMC-NGLPC  8TEJNCDÊt·UVÊPCF

*QMGLKUVÆUGUVąGVPQWUVTQLKEÊV÷åMÚEJ

.CDGO  $TCPM[2QEJQDTCF
UMÚ /CVÚU%JTVGM %JTVGM /CVÚU0GFDCN 
8QåGPÊNGM *GąOCP0GFDCN t7TDCP /6čOC PROSTĚJOV Ani po Novém roce může chlubit nejlepšími přesilovkami
&6čOC 5GXGTC èGTO¾M8CEÊM 7TDCP & nemají Jestřábi čas na vydechnutí, v soutěži, vysokou produktivitou, naopak
6čOC6T¾XPÊéGM $N¾JC /6čOC<¾TWDC 
právě naopak. Hned zkraje letopočtu velice slušnou obranou. Tým bodově
.KVQO÷ąKEG
6ąGDÊé
8UGVÊP
,KJNCXC
5QMQNQX
2TQUV÷LQX
8TEJNCDÊ
2TCJC
(TÚF/ÊUV
-QNÊP
·UVÊP.
iWORGTM
2ąGTQX
2QTWDC
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MQNQRQPF÷NÊNGFPCJQFKP$GP¾VM[
PCF ,K\GTQW t 2QTWDC   *CXÊąQX t 8TEJNCDÊ
 iWORGTMt,KJNCXC-QNÊPt8UGVÊP(TÚFGM
/ÊUVGMt2ąGTQX·UVÊPCF.CDGOt.KVQO÷ąKEGProUV÷LQXt5NCXKC2TCJC,5QMQNQXt6ąGDÊé-CFCÿ\G
UQWV÷åGQFUVQWRKNC
 MQNQ UVąGFC  NGFPC  JQFKP 5NCXKC
2TCJCt·UVÊPCF.CDGO  2ąGTQXt$GP¾VM[
PCF,K\GTQW  6ąGDÊét2TQUV÷LQX.KVQO÷ąKEG
t*CXÊąQX2QTWDCt-QNÊP8UGVÊPtiWORGTM,KJNCXC
t-CFCÿPGJT¾PQ(TÚFGM/ÊUVGMt8TEJNCDÊQFNQåGPQ
PCNGFPC5QMQNQXXQNPÚNQU
2ąGFGJT¾XMCMQNCUVąGFCNGFPCJQ
FKP5QMQNQXt,KJNCXC
MQNQUQDQVCNGFPCJQFKP6ąGDÊét·UVÊ
PCF.CDGO  5NCXKC2TCJCt*CXÊąQX  2Q
TWDCtiWORGTM  8UGVÊPt-CFCÿPGJT¾PQ2ąG
TQXt-QNÊP8TEJNCDÊt$GP¾VM[PCF,K\GTQW.KVQO÷ąKEG
t(TÚFGM/ÊUVGM5QMQNQXt2TQUV÷LQX,KJNCXCXQNPÚNQU

Mezi hokejovými mantinely

,GUVą¾DKUGRąGUX÷FéKNK
åGVQLFG
2QO÷TP÷ PGF¾XPQ UG \F¾NQ åG
2TQUV÷LQXWFQEJ¾\ÊFGEJ.QRQVP÷
X¾NéKNK U EGNM[ LCMQ *CXÊąQX PGDQ
$GP¾VM[RTQJT¾NKU-QNÊPGOCJTQ\
P÷UGPCVT¾RKNKU(TÚFMGO/ÊUVMGO
#PQ 2ąGNQO NKUVQRCFW C RTQUKPEG
PGX[RCFCN RTQ 2TQUV÷LQX RąÊ\PKX÷
# LGP FÊM[ \CX¾J¾PÊO UQWUGFč
XVCDWNEGPGFQwNQPCRTQRCF
#MVW¾NPÊUKVWCEGLGXwCMLKP¾<PQXW
UG WMC\WLG LCM FNQWJ¾ LG UG\ÐPC
CåGUGD÷JGOPÊOčåGUV¾VRTCM
VKEM[ XwGEJPQ 0[PÊ VQVKå 2TQUV÷LQX
RTQåÊX¾ PCQRCM XGNOK FQDTÆ QD
FQDÊ < RQUNGFPÊEJ éV[ąK \¾RCUč
DTCN FGX÷V DQFč EQå LG XGNKEG
FQDTÚ RQéKP #MVW¾NPÊ HQTOW O¾
VÚO #NGwG 6QVVGTC LGFPW \ PGLNGR
wÊEJXEGNÆUG\ÐP÷
< WRN[PWNÚEJ éV[ą WVM¾PÊ RCTCFQZ
P÷OčåGOGX[UQMQJQFPQVKVKOQ
OGPV[MF[UGEGNMWPGFCąKNQVGF[
×XQF\¾RCUWU2ąGTQXGOCVQVQåP¾

ÞÍ-΄t_¶΄t΄
rozporuplný závěr kalendářního roku
z pohledu Jestřábů. „Hráli jsme s týmy,
které patří do horní poloviny tabulky.
Musíme být tedy pokorní. Bereme tři
body. Doma jsme se dostali do vedeMichal
ní 1:0 a postupně jsme se zlepšovali.
SOBECKÝ
Důležité ale bylo, že jsme zápas odeJen poloviční úspěšnost na body a ko- hráli dobře systémově. Za stavu 2:0
nec krátké vítězné série, ale také dobré jsme hráli dobře týmově,“ ohlédl se za
výkony, na kterých se
polsedním týdnem v roce 2021 Aleš
dá do dalších zápasů stavět. To je mírně Totter, trenér prostějovských hokejistů.

Čekání trvalo, bylo hodně dlouhé. Nakonec ale dopadlo. Proti
Vrchlabí si Ondřej Bláha připsal
druhou vychytanou nulu v sezóně. Čekání bylo opravdu dlouhé,
neboť předešlý úvodní shot-out
si připsal už v prvním kole proti
Sokolovu. Od té doby musel Bláha
čekat a čekat. Nakonec se ale přeci
jen dočkal. Vrchlabí se sice ukázalo
jako houževnatý soupeř, ovšem
prostějovská jednička bránu zavřela. Snad to bylo právě vědomí dalšího čistého konta pro jejich brankáře, které Jestřáby hnalo kupředu.

SPORT
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é¾UV WVM¾PÊ RTQVK .KVQO÷ąKEÊO ,GU
Vą¾DKVQVKåPCOK\GTPÚXUVWRFQ\¾
RCUčTGCIQXCNK\XÚwGPQWCMVKXKVQW
XéGVP÷VÆUVąGNGEMÆ5G5VCFKQPGO
UGUKEGWåQDTCVPGRQXGFNC,GUVą¾
DKRTQJT¾NKRąGUVQWM¾\CNKUXQWUÊNW
2QMWF OCLÊ FGP JTCLÊ X[TQXPCP÷
UMÚOMQNK%QX[TQXPCP÷.KVQO÷ąK
EGXGNMQWé¾UV\¾RCUWRąGJT¾XCNK
#VQVÆåRNCVÊQFQDąGJTCLÊEÊO8TEJ
NCDÊ
0C RąGNQOW TQMW éGMCN RTQUV÷LQX
UMÆ JQMGLKUV[ MT¾VMÚ QFRQéKPGM
1F PCFEJ¾\GLÊEÊJQ VÚFPG XwCM
PCUV¾X¾FKXQMÚOCTCVQPVąÊWVM¾PÊ
D÷JGOwGUVKFPč&ÊM[UXÆRąGFGwNÆ
HQTO÷FQP÷LXwCM,GUVą¾DKPCUMQéÊ
UPGOCNÚOUGDGX÷FQOÊOKP¾UMQ
MGOUGFOKDQFčPCUVąGFVCDWNM[
#VQUGRQéÊV¾

2022 čekají prostějovské hokejisty
tři zápasy v týdnu, a navíc dva dlouhé
výjezdy. Los poslal na pondělí 3. ledna
do Prostějova pražskou Slavii. Ve středu 5.1. pak Jestřábi jedou do Třebíče
a v sobotu 8.1. je taktéž ve venkovním
prostředí čeká Sokolov, nejvzdálenější ze soupeřů. Jestřáby přitom čekají
nejen tři soupeři, ale také duely proti
týmům, které jsou všechny v lepší polovině tabulky.

Michal SOBECKÝ
Náročný program začnou Jestřábi hned
dnes, tj. v pondělí 3. ledna. Na domácím
ledě vyzvou borce z HC Slavia Praha.
Těm se v poslední době daří a opět se
přibližují širší špici tabulky. Aktuálně se
pohybují na osmé pozici. Tým může být
v dobrém rozmaru z výher nad Vrchlabím a Třebíčí – v obou zápasech totiž neinkasoval. Naopak zklamáním je poslední
porážka se Sokolovem. Slavia se zároveň

táhne zejména Tomáš Knotek, po návratu ze zahraničních štací řádí a posbíral
už 31 kanadských bodů. V závěsu za ním
je třeba Lukáš Žejdl, který je naopak navrátilcem do Slavie. Dobře se jeví i Petr
Kafka. Nicméně na své skvělé předešlé
sezóny naplno nenavázal. Kdo naopak
může být spokojený, to je brankář Roman Málek. Jednadvacetiletý mladík prožívá průlomovou sezónu. Pokud pak jde
o tu aktuální, Prostějov se Slavií už jednou
hrál a prohrál 1:4. Aktuální utkání začne
v 18 hodin.
Druhý zápas tohoto týdne proběhne ve
středu 5. ledna od 17.30 hodin. Soupeřem bude Třebíč, která minulý týden přišla o první místo tabulky. Horácká Slávia
nyní prochází krizí, když prohrála poslední tři zápasy. Zejména nerada bude vzpomínat na utkání s pražskou Slavií, v němž
padla 0:3 a poprvé v sezóně se tak stalo,
že Horáci nevstřelili jediný gól. Třebíč ale
taky trápí rozsáhlá marodka. Tým zkrátka

UQWRGąč

není celkově v dobrém rozpoložení. Zajímavostí je, že Třebíč nemá jasného lídra
v bodování. Hned několik hráčů jako
Bittner, Nedvídek, Vodný a Krliš se pohybuje okolo dvaceti bodů. Bodově navíc
Třebíči příliš nepřispívají obránci, celkově
přitom produktivita týmu drhne, mírně
řečeno. Ostatně v předešlém vzájemném
utkání stačilo vstřelit Jestřábům dvě branky. A byly z toho tři body.
Týden nakonec Prostějov uzavře se Sokolovem, ve venkovním utkání od sobotních 17.00 hodin. Severočechům se
podobně jako Třebíči v poslední době
moc nedaří. Baník v prosinci čtyři zápasy
v řadě prohrál, když dostával poměrně
dost branek. Sokolov však naposledy
zabral v Edenu, kde vybrakoval Slávii.
Pomáhají mu zejména zvládnuté zápasy
se všemi soupeři ze spodní poloviny tabulky. Tým v nich nabral potřebné body,
k čemuž pomáhá snad i to, že kostra týmu

Michal SOBECKÝ
Zápas zprvu nabídl vyrovnanou hru
a taky řadu šancí. O něco více jich ale
měli hosté. Nejprve se snažil dostat do
jedné z nich Mrňa, nakonec sám skončil v bráně. Na druhé straně byl nebezpečný Beránek, když si najel na dobrou
nahrávku Jáchyma a nedal mladíčkovi
Nečasovi při jeho prvoligové premiéře šanci – 1:0. Po krátkém tlaku hostů,
který Jestřábi ustáli, naopak následovaly
velké šance Jestřábl. Na Rudovském
a Beránkovi si ale smlsl Nečas.
Druhé dějství zahájil nepřesnou střelou
Babka, na druhé straně našel exprostějovský Pochobradský výstroj Bláhy. Obrovskou šanci si ve 26. minutě přichystali
Urban a Mrňa, druhý jmenovaný ale promáchl puk před poloprázdnou bránou.

Před polovinou utkání Jestřábi dali soupeři velkou šanci na srovnání, když šli do
tří. Nicméně Matýs příležitost ke střele
prováhal a Zeman z osy hřiště pouze vyprášil výstroj prostějovského brankáře.
Vrchlabí šanci na srovnání nevyužilo,
naopak zahrozil Jelínek, obral soupeře
o puk, rozehrál akci a na jejím konci byl
také, jenže puk už do poloprázdné brány
nedostal. Zápas vůbec nabídl řadu faulů,
a to z obou stran. Často šlo o zásahy holí
do obličeje. Týmům se ale přesilovky
moc nedařily. I když Mrázek ve 38. minutě předvedl hezké přesilovkové sólo,
na Nečase nevyzrál. Následnou Babkovu
střelu ale dokázal dorazit aktivní Šimon
Jelínek, který upravil na 2:0.
Poslední dvacetiminutovka byla o dobývání prostějovské brány. Vrchlabí domácí na úvod zavřelo a Kaut po Kajínkově nahrávce i skóroval, ale branka nebyla
uznána pro postavení hráče v brankovišti. Jelínek odpověděl velkou šancí, ani ta
ale brankou neskončila. Před padesátou
minutou se každopádně podařilo otupit tlak Vrchlabí. Naopak se ke střelám
dostali Kloz, dále Podlaha a Motloch.
Havlíček si pak na sebe vykoledoval faul
od Linharta, což pohodě hostí taky nepřidalo. Ani tentokrát ale z přesilové hry
nezapršelo, Stadion ji bez větších problémů ustál. Nicméně 51. minuta přinesla
obtočení Švece kolem brány a následný

vs.

z minulé sezóny zůstala. Hráči jako Šik,
Rohan nebo Kverka odvádějí znovu
slušnou práci. Bodování ale vládnou Pohl
s Tomim. Objevem podzimu je zatím
produktivní Ondřej Jurčík. Proti Sokolovu Jestřábi už hráli v aktuální sezóně
dvakrát. Na úvod sezóny Prostějov vyhrál
5:0. Později naopak ztratil dobře rozehraný zápas a prohrál 4:3 v prodloužení.

&+$1&(/,*$08åĤþ5².2/2

/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY²+&6WDGLRQ9UFKODEt
%UDQN\ D QDKUiYN\ 10. Beránek (T. Jáchym, Podlaha), 40. Jelínek (Babka, T. Jáchym). 6WĝHO\ QD
EUiQX 29:31.5R]KRGÿt+XG.YČWRĖ±.XþHUD.UiĐ
9\ORXÿHQt 4:6. %H]Y\XæLWt 2VODEHQt 0:0. 'LYiNĥ
1000.
VHVWDYD3URVWčMRYD

%OiKD±.OLPtþHN%DEND3.UHMþt9DOD+XViN+DYOtN
0RWORFK ± 0Ui]HN .OR] âYHF ± 3RGODKD7 -iFK\P
%HUiQHN ± 5XGRYVNê 1RYiN â -HOtQHN ± .REOtåHN
-DQHþHNâWHIND7UHQpĝL$OHã7RWWHUD9ODVWLPLO:RMQDU
VHVWDYD9UFKODEt
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PRAHA, PROSTĚJOV Polovinu elitní desítky v průběžném pořadí nejlepších kanonýrů extraligy dospělých ČR 2021/22 tvoří korfbalisté SK RG Prostějov. Jejich kapitán Petr
Galíček dokonce aktuální tabulce top střelců suverénně kraluje, navíc další Hanák a současně člen české národní reprezentace Petr Šnajdr je třetí. Nejlepší prostějovská zástupkyně něžnějšího pohlaví v tomto smíšeném odvětví Nela Kubů se pak dělí o sedmou příčku.
-QTHDCNQXÚMCPQPÚT5-4)2TQUV÷LQX2GVT)CNÊéGM(vpravo)R¾NÊPCMQwUQWRGąG

zjistili jsme

TŘEBOŇ, PROSTĚJOV Dva
zástupce měl mít boxerský oddíl
BC DTJ Prostějov na mistrovství
republiky mužů a žen 2021 v Třeboni. Nakonec startoval v jižních
Čechách jediný, kterému se šampionát nevydařil.
První z borců BC DTJ Pavel Zajíc
byl přihlášený ve váhové kategorii
mužů do 92 kilogramů, ale do tře-

/7ä+
Do 57 kg:,CP-TQéKN $QZKPI1UVTCXC Do 60 kg:
,CUWT<CTKRQX 5#%2TCIC Do 63,5 kg:'TKM5WEJÚ
$QZKPI 1UVTCXC  Do 67 kg: ,CP 2QN¾M /6 $TPQ 
Do 71 kg:#FCO8CNGPVC )%8[UQéKPC Do 75 kg:
/KNQw$CTVN 5%0QXÆ5VTCwGEÊ Do 80 kg:6QO¾w$W
TGw 2TCåUMÚ4QJQXPÊM Do 86 kg:,CP/WåÊM $QZKPI
1UVTCXC Do 92 kg: 8KMVQT6TWUEJ 5-$èGUMÆ$WF÷
LQXKEG Nad 92 kg:/CTVKP2KPE 5RCTVCMèGN¾MQXKEG 

Aleš TOTTER – LHK Jestøábi Prostìjov:

Petr HLAVÁÈ – HC Stadion Vrchlabí:
zhodnocení kouče hostů se nepodařilo získat

po ose Kloz, Mrázek a Švec zakončenou
do tyče. A když ani Klimíček a na dvakrát Jáchym neproměnili, skončil zápas
dvoubrankovým rozdílem ve prospěch
Prostějova.

boňských bojů se nezapojil. Byl přitom nasazený přímo do semifinále,
takže kdyby nastoupil, získal by minimálně bronz.
To prostějovský rodák Pavel Ján musel ve stejné mužské váze do 92 kg
absolvovat už zápas úvodního kola,
kterým bylo čtvrtfinále proti Viktoru Truschovi z Českých Budějovic
(pozdějšímu vítězi dvaadevadesát-

ky). Někdejší velký talent z Hané
bohužel prohrál r.s.c. ve druhém
kole, tím pádem vypadl a zůstal bez
medaile.
V ženské kategorii se za détéjéčko
nezúčastnila vrcholného tuzemského turnaje na konci minulého roku
žádná rohovnice. A kdo vybojoval
tituly nových mistrů i mistryň ČR
mezi dospělými?
(son)

&9,-6;*7/Ú

¸67<

Přehled zlatých přeborníků a přebornic
v jednotlivých váhových kategoriích

¸67<75(1§5č
¸67<
„Jsme rádi za vítězství s velkou ofenzivní silou Vrchlabí a za udržení nuly. V první třetině byl soupeř lepší, ale my jsme ji až nezaslouženě vyhráli nejtěsnějším poměrem. Pak bylo k vidění hodně
přesilovek, ani jednomu týmu to ale nešlo. Oba celky byly lepší na oslabení, tím si tedy nikdo nepomohl. Na konci druhé části jsme dotlačili druhý gól, což nás trochu uklidnilo. Kromě začátku třetí
třetiny, kdy jsme měli první střídání špatné, si myslím, že jsme utkání odehráli takticky velmi dobře,
další bonus je nula pro Ondru Bláhu.“

Foto: Marek Sonnevend
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$QZGT2CXGN,¾PPC/è4OWåč-MJNOîEJQNFJP>TFGDNODFP
Zajíc na jih
5
X6ąGDQPKPGWUR÷N Čech nepřiskákal JKPNODGJ?PJ>TFGDNOĄ
3

1HþDV±7-HOtQHN/LQKDUW2OLYD.DMtQHN1HGEDO9RåHQtOHN±0UĖD8UEDQ0DWêV±.RIIHU&KUWHN3RFKR
EUDGVNê±=HPDQ.DXW0DFKDþ±&KDOXSD+HUþtN+HĜPDQ 7UHQpĝL3HWU+ODYiþD0DUWLQ.RXGHOND

zmatek. Až 54. minuta přinesla jednu
z akcí hostí, kdy Bláha sáhl do nahrávky
na u tyče volného Herčíka – úspěšně.
Krásnou akci si pak hokejisté nechali
na závěr utkání. 56. minuta přinesla akci

WWW.VECERNIKPV.CZ

Marek SONNEVEND

3ÁOîUNOQÁNIPGJP-MJNOîEJQKü@CMµG?JH<3M>CG<=Á

PROSTĚJOV Třetí vítězství v řadě
přidali minulé pondělí svěřenci trenérů Tottera a Wojnara. Jestřábi totiž dali
zapomenout na zprvu nevydařená domácí utkání v této sezóně. A po Porubě dokázali na svém ledě porazit také
Vrchlabí. I v tomhle případě se jednalo
místy o boj, a to doslova. Vrchlabí v 31.
kola Chance ligy ukázalo, proč patří
k nejvylučovanějším týmům. Utkání
ale přesto nakonec nerozhodly přesilovky, ale spíše jedna dorážka a následně zvládnutá třetí třetina.

zdravý nový rok
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Do 52 kg: /CTMÆVC -TGL\NQX¾ -+( ,CDNQPGE  Do
54 kg:.GPMC-CTFQX¾ $QZKPI2TCJC Do 57 kg:
-CVGąKPC èCXCLFQX¾ $QZKPI 2TCJC  Do 60 kg:
.GPMC $GTPCTFQX¾ 5VCT 2N\Gÿ  Do 63 kg: 8GP
FWNC5GFN¾éMQX¾ )%8[UQéKPC Do 70 kg: &GPK
UC 4CwMK 5$% 1NQOQWE  Do 75 kg: 0GNC %KJN¾
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PROSTĚJOV Prvním lednovým dnem nového roku 2022
vešly v platnost dvě změny dresů týkající se cyklistů TUFO
PARDUS Prostějov. Hanácký tým se přitom bude muset
dál obejít bez své největší dosavadní hvězdy. Do nejsilnější
profesionální stáje v ČR Elkov Kasper Hradec Králové totiž
přestoupil Daniel Babor!
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V době prvotní covidové paniky během roku 2020
docházelo k hromadnému rušení či odkládání sportovních zápasů, turnajů, akcí a celých soutěží. Což se týkalo
i globálních podniků obřího významu, viz například
neuskutečnění hokejového mistrovství světa nebo přesunutí fotbalového evropského šampionátu, dokonce
i letních olympijských her na rok 2021.
V následujících měsících se celá společnost řízená diktátem protiepidemických opatření postupně naučila
žít a fungovat tak, aby se znovu mohlo hrát, sportovat.
A vypadalo to, že další rušení v případě akcí celoplanetárního dopadu snad už nehrozí. Než přišlo MS U20
v ledním hokeji teď na přelomu letopočtu.
Stačilo říct omikron a kvůli několika pozitivně testovaným jednotlivcům v některých týmech byly nejprve zkontumovány tři duely, načež direktoriát turnaje
šmahem odpískal celé klání. Fakt, že „nakaženým“ hráčům zdravotně nic nebylo, v dnešní době vykloubené
z normálu samozřejmě nikoho nezajímá. A sportovní
hledisko jde zase stranou před záměrně přiživovaným
strachem.

Pro příklady zmařených akcí vyznačujících se aktivním
pohybem a tím vlastně nejpřirozenějším způsobem získávání normální imunity proti chorobám však nemusíme sahat až do daleké Severní Ameriky. Stačí se podívat
okolo sebe přímo v našem regionu.
Například se již dva roky za sebou nekonal Krumsínský
Haná Cup, dříve největší turnaj v malé kopané na okrese.
Rovněž podruhé v řadě teď organizátoři zrušili také u veřejnosti velmi oblíbený Silvestrovský běh prostějovskými
Kolářovými sady. S ohledem na současná hygienická nařízení, kdy na hromadné akce stále mohou jen očkovaní
a ti, kteří prodělali covid během posledního půl roku,
byla pozastavena též Hanácká volejbalová liga smíšených
družstev Prostějovska. A takových příkladů bychom našli mnohem víc.
Relativně bez zápasových ztrát probíhají jen profesionální soutěže a do jisté míry i mládežnické, neboť jsou
schopné stávajícím pravidlům přes logické problémy
většinově vyhovět. Zatím. Až i k nám do ČR dorazí ve
výraznější míře omikronové šílenství, obávám se návratu
starých zlých časů z předloňska.

&26,3ìÉ7'252.8"
Kdo z lidí nepodléhá za nynější přetrvávající situace ani na chvíli malomyslnosti, depresi či přímo
defétismu, to je skutečný hrdina. Vzhledem k nekonečnému dění, které celou lidskou společnost čím
dál víc vzdaluje dřívější iluzi normální existence, si
člověk až říká, jestli má vůbec smysl si něco přát.
Určitě totiž znáte to profláknuté rčení: Pokud chceš
Boha rozesmát, řekni mu o svých plánech. Přitom by
vlastně stačilo tak málo, konkrétně vrátit se před nástup koronaviru. Ještě víc než kdykoliv dříve se v téhle
souvislosti potvrzuje jiná obecná pravda, že člověk si
neváží svého obyčejného štěstí, dokud jej neztratí.
Momentálně svět dospěl do bodu, odkud se zdá, že
je návrat k dřívější standardní normalitě málo pravděpodobný. Ale třeba se mýlím, covid v dohledné
době zmutuje do ztracena a my – patřičně poučeni
– opět začneme naplno žít, ne pouze přežívat. Spíš
se však obávám, že jde o bláhový sen mimo realitu.
A pokud ne přímo covid-19, tak něco obdobně
omezujícího nám vlády budou vypečeně servírovat
už trvale. Ať žije systém!

Vynikající dráhař, medailista z mistrovství světa a Evropy jak v mládežnických
kategoriích, tak už i mezi dospělými vyslyšel vábení špičkově zajištěné organizace. A uzavřel své mnohaleté úspěšné
působení na Hané. „Určitě se nikam na
sílu netlačím, nepotřebuju odcházet za
každou cenu jinam. V Prostějově jsem
totiž spokojený a dokážu si bez problémů představit, že zde podepíšu novou
smlouvu. Uvidíme podle situace a jednání. Kdyby však přišla nějaká super
nabídka odjinud, tak by pochopitelně
bylo složité ji odmítat,“ říkal Dan Babor
už během předloňského roku.
Leč při jeho dlouhodobě kvalitních
výsledcích i stále rostoucí výkonnosti bylo jen otázkou času, než
odejde za lepším. Což se nyní stalo
nejen v jeho případě, neboť do Elkov
Kasper zamířil také další prostějovský jezdec Filip Řeha.
V některém z příštích vydání
Večerníku přineseme podrobnější informace jak k těmto dvěma
přestupům, tak o dalších novinkách z cyklistického tábora
TUFO PARDUS Prostějov směrem do letošní sezóny 2022. (son)
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KOSTELEC NA HANÉ Devětadvacátý ročník memoriálu
Milana Bartoška pořádaný komisí rozhodčích Okresního fotbalového svazu v Prostějově proběhl minulé pondělí 27. prosince ve sportovní hale v Kostelci na Hané. Po loňském zrušení
v důsledku koronaviru se letošní klání událo bez komplikací
a diváci i aktéři se mohli těšit z velmi vyrovnaného ročníku, kde
dlouho nebylo o vítězi rozhodnuto. Se sedmi body se turnaj
podařilo ovládnout ligovým sudím. I když šlo především o zábavu, na hřišti si žádný z celků nenechal nic líbit a k vidění byla
i řada krásných fotbalových momentů a dovednostní soutěže.
Nechyběla také bohatá tombola.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan
FREHAR
Turnaj začal hodinu po poledni a proti sobě
bojovaly čtyři celky. Nechyběli tak členové
Okresního fotbalového svazu Prostějov,
Krajského fotbalového svazu Olomouckého
kraje, členů Moravskoslezské komise, ale ani
rozhodčí působící ve dvou nejvyšších soutěžích. A i když byla atmosféra mimo fotbalovou palubovku velmi pozitivní a přátelská,
v zápasech žádný z klubů nedal soupeři ani
centimetr zadarmo a všechna utkání měla
jistou kvalitu.
Během odpoledne se tak potkal na palubovce každý s každým a utkání trvající dvakrát
patnáct minut odřídila trojice sudích Dušan
Vachutka, Pavel Majer a Ivo Antoníček.
V prvním zápase nastoupil výběr okresních
sudích a funkcionářů proti členům krajského
fotbalového svazu a hned první utkání nabídlo nejvíce branek, kdy se vedení neustále
otáčelo, nakonec však mohl být spokojenější
okres, který slavil výhru 4:3. Ve druhém duelu
proti sobě nastoupila Morava a ligoví arbitři.
I když Morava dlouho vedla o jedinou branku, v posledních minutách se podařilo ligistům utkání zvrátit a slavili výhru 3:2.
Před druhým kolem utkání se odehrála první
dovednostní soutěž, kde se utkaly vybrané
čtveřice z každého celku. V soutěži na čas,
kde sudí museli ukázat nejen své pohybové
schopnosti u slalomu a následného žebříku,

VÝSLEDKOVÝ SERVIS
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ale také ty basketbalové, kde museli ještě trefit
koš, se dařilo nejlépe okresnímu výběru a první dovednostní soutěž tak uzmul pro sebe, za
což nechyběla i odměna v tekuté formě.
Dvě další utkání přinesla shodně remízu.
Smírem se nejprve rozešel okresní výběr
s Moravou i následný duel mezi ligovým
výběrem a krajem vítěze nenašel. Po dvou
odehraných kolech tak bylo stále všechno
otevřené a bylo jasné, že o pořadí rozhodnou
až závěrečné zápasy.
Ještě před nimi ale přišla na řadu druhá dovednostní soutěž, kterou každý zapálený
sportovec v rámci vánočních a silvestrovských turnajů zná. Střelba na zavěšenou láhev.
Zde byli vybráni z každého celku dva hráči
a každý měl po dvou pokusech. Ze šestnácti
pokusů trefil cíl pouze jediný. Přesný zásah
zaznamenal člen krajského výběru Marek
Mašek a odnesl si cenu pro vítěze.
V předposledním klání se pak proti sobě
postavil okres s ligisty, kteří měli shodně
po čtyřech bodech. Bylo tak jasné, že vítěz
utkání se bude radovat z vítězství v turnaji.
V napínavém utkání se podařilo jako první
skórovat profesionálním arbitrům a snaha
o zvrat okresním výběrem vázla na špatné
koncovce. Místo srovnání tak přišla po pěkné kombinaci druhá branka ligových sudích
a tento náskok už udrželi až do konečného
hvizdu. „Okresní výběr mi udělal největší
radost, po dlouhém čekání se mu zadařilo
i výsledkově a ukázal svůj potenciál,“ měl
jasno jeden z organizátorů turnaje a sekretář
KFS Pavel Peřina.
Před startem posledního duelu přišla na řadu
tombola, ve které bylo rozdáno na padesát
opravdu hodnotných cen. V posledním utká-
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ní se pak hrálo o pořadí na druhém až čtvrtém
místě. A zápas rozhodla jediná branka, kterou
dokázal vstřelit krajský výběr, jenž vítězství
udržel především díky neuvěřitelným zákrokům v brance čarujícího Jiřího Horáka.
Slavnostního vyhlášení se ujal předseda
okresního fotbalového svazu Milan Elfmark
společně s garantem komise rozhodčích
Miroslavem Juránkem, ti všem zúčastněným předali ceny. Kromě pořadí mužstev se
pak ocenění dočkal i nejlepší střelec turnaje,
jímž byl se třemi přesnými zásahy člen ligových sudích Tomáš Batík. Ocenění pro nejlepšího brankáře si po právu odnesl brankář
krajského výběru sudí Jiří Horák a nejlepším
hráčem turnaje byl vybrán vítěz dovednost-

Foto: Jan Frehar

ní soutěže a opora krajského výběru Marek
Mašek.
„Letos jsme byli svědky opravdu vynikajících
výkonů a velmi vyrovnaného turnaje. Děkuji
všem zúčastněným a organizátorům za skvělou práci. Pevně věřím, že si to všichni užili
a doufám, že se tu všichni potkáme zase za rok
u jubilejního třicátého ročníku memoriálu
Milana Bartoška,“ vzkázal závěrem předseda
OFS Prostějov Milan Elfmark.
Bohatý program byl zakončen na závěrečném rautu uspořádaném organizátory turnaje. Kdo si tak v mezisvátečním období našel
čas, mohl se na vlastní oči přesvědčit, že i mezi
fotbalovými arbitry najde řadu vynikajících
hráčů.

POZNÁMKA
AUTORA

Vynikající atmosféra i kulisa provázely celým fotbalovým odpolednem v hale
v Kostelci. Na hrací ploše šlo ale kamarádství stranou. Žádné nešetrné a nepřiměřené zákroky nepřišly, ale často byly k vidění momenty, které útočily na hlasivky aktérů. Hráči verdikt sudí ještě dokážou odůvodnit, ale svému kolegovi převlečenému za hráče už to tak snadný úkol není. V některých momentech to tak
vypadalo, že se budou vytahovat možná i aktuální pravidla fotbalu. Vše se ale
nakonec obrátilo v humor. A tak by to mělo být nejen na podobných turnajích,
ale i při ostrých zápasech.

FOTBAL
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hráče, útočného halfa,
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za úspěšnost, to už je
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ky, které se umisťují
DPXzVWY Ve hře je dále Vecheta
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N
v polovině sezóny vysoa máme i kandidáta na
ko, se tak trochu musí třást
zùstává brankářskou jedničku, kterou by
o to, aby si udržely své hráče. Konmohl být Nemrava ze Slovácka,“ pověděl
kurence se totiž začíná slétávat. Platilo to Ladislav Dudík.
i u Prostějova, poměrně záhy se objevily Hodně by se ale taky dalo očekávat od spospekulace o odchodech řady hráčů. Zatím lupráce s olomouckou Sigmou. Právě odtud
se ale potvrdily pouze u dvou borců, a sice sem nedávno putovali hráči jako Langer,
Filipa Muchy a jeho jmenovce Žáka. Zdá Matoušek, Zlatohlávek a další. A osvědčili
se přitom, že s odchody to v dalších přípa- se. „U Sigmy zatím není nic nového. Jsou
dech nebude tak horké…
tam tři otazníky. Chtěl jsem zpátky Langera,
je tam mladý Uliča, dále Šíp, ten ale má jít na
hostování do ligy. Nejisté je to i u Matěje LanZ těch zpráv šly obavy. Přinejmenším pro fot- gera. Zájem máme i o Slavíčka, pravého beka
balové eskáčko. Zdálo se, že se po další dobře z béčka Sigmy. Je to rychlostní typ s dobrou
zvládnuté půlsezóně protrhnou stavidla v po- figurou,“ konstatoval Ladislav Dudík. Vše
době přestupového trhu a začne velký exodus je ale také podmíněno tím, zda se přeci jen
hráčů. Nakonec se ale nic takového neděje. ještě u některých hráčů nehnou ledy. „Záleží
Ukazuje se dokonce, že tým mohou opustit na tom, co se podaří udělat s pravou stranou,
jen čtyři hráči. Kromě Martina Vlachovské- jestli zůstane Bartolomeu, půl roku má ještě
ho, který putoval zpět do Karviné, se jedná smlouvu Urbanec a po vyloučení by se měl
o tři již dříve propíraná jména. „Žák a Mucha vrátit Luba Machynek. A stejně tak by měl na
určitě odchází. Je zde i nabídka na Omaleho, 99 procent zůstat Kušej,“ doplnil Dudík.
ale ta je zatím nekonkrétní a nejistá,“ uvedl Kádr by tak nakonec měl zůstat stabilní. Jisté
sportovní ředitel 1.SK Prostějov Ladislav Du- jsou odchody čtyř hráčů, otazník je u plejerů
dík. Naopak příchody začínají být pomalu na jako Bartolomeu nebo Vichta. Do přípravy
programu dne. Ostatně už tento týden začíná by ale zasáhnout měli. Určité spekulace jsou
zimní příprava Prostějova. Vyskočila tak již ještě u několika dalších plejerů, jedno se ale
první jména. „Domluvili jsme se na příchodu přesto zdá být jisté, výprodej eskáčko zkraje
Libora Pernici. Jedná se o rychlého, krajního roku 2022 určitě nečeká.

Michal SOBECKÝ
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Foto: Michal Sobecký
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Foto: Jan Frehar

Turnaj začal krátce po poledni, kdy
si nejprve každý vylosoval mužstvo.
Hrálo se ve čtyřech hráčích na každé
straně na malé branky bez brankářů
a každý s každým odehrál dva desetiminutové poločasy. Po prvních dvou
kolech bylo jasné, že poslední utkání
nabídnou přímé souboje o umístění. Bez jediného bodu hrála nejprve
o třetí místo Ťihelna proti Cábošům.
Prvně jmenovaní dokázali díky brance
na konci utkání zvítězit 3:2, čímž si zajistili třetí příčku. V následném finále
se pak zadařilo více Šulátům, jež si poctivým defenzivním výkonem poradili
i s celkem Muss-kat-nuss poměrem
3:1 a mohli slavit vítězství.
Ve vítězném celku se představila
čtveřice Tomáš Hon, Milan Valenta,

Roman Rieger a Jan Frehar, která byla
jednoznačně nejmladší na turnaji.
„Sice jsme asi nehráli zrovna nejhezčí
fotbálek ze všech, ale naše defenzivní
taktika a bojovné výkony stačily. Teď
už tak jen budeme čekat, až nám přibude štítek na putovním poháru,“ shodovali se vítězní aktéři.
Během turnaje nedošlo k žádnému
incidentu a vše se odehrálo v duchu
pravidel. K občerstvení nescházel čaj,
svařák i něco ostřejšího a hráči se mohli v průběhu turnaje těšit i na vepřová
kolena a guláš. Během středečního
odpoledne to ale v místním areálu sokolovny nežilo jen fotbalem. Vánoční
turnaj totiž uspořádali také stolní tenisté, kteří absolvovali turnaj ve dvouhře i čtyřhře.
(jaf)
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1. Šuláti
2. Muss-kat-nuss
3. Ťihelna
4. Cabóši
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OTASLAVICE Už tradiční turnaj se
odehrál ve středu 29. prosince také
v Otaslavicích na umělé trávě před
místním hřištěm. Letos se jednalo
o sedmý ročník a na scénu se vrátil
po roční odmlce v důsledku koronaviru. Mužstva se stejně jako v předchozích ročnících před zahájením
losovala. Čtyři týmy po čtyřech hráčích si pak proti sobě zahrály systémem každý s každým a z prvenství
se v letošním roce radovali Šuláti,
kteří neztratili ani bod.
Největší těžkostí se v letošním ročníku ukázala příprava plochy na turnaj.
Množství sněhu a mrazu působilo
komplikace, které vyřešila až velká
dávka soli a pomoc techniky. „Povrch
jsme chystali už den předem, ale co se
nám podařilo odklidit, zase napadalo
během noci. Takže se dopoledne začalo znovu. To už nebyl takový problém,
protože napadaný sníh byl čerstvý,
horší byla ledová krusta v úterý. Díky
aktivnímu zapojení hráčů a techniky se
to vše podařilo,“ hlásil trenér a předseda klubu Jiří Hon.

FOTBAL

zdravý nový rok

PROSTĚJOV Krátký zimní spánek končí eskáčku už tento čtvrtek,
kdy se budou hráči hlásit realizačnímu týmu na prvním tréninku
v roce 2022. Od čtvrtka do soboty čeká na hráče první tréninkový
blok. Po nedělním odpočinku se v pondělí 10. prosince vydají do
Prahy, kde podstoupí zátěžové testy. Následující víkend pak odehrají první zápas, kdy se v sobotu 15.ledna představí v rámci Zimní
Tipsport ligy na hřišti tréninkového areálu Baníku v Ostravě.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Jan FREHAR
Nejméně oblíbená část sezóny pro
99 procent fotbalistů je tady. Po prosincové pauze a individuálních trénincích se opět sejde mužstvo 1.SK Prostějov, pátý tým průběžného pořadí
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY po
podzimní části sezóny 2021/2022.
„Zimní přípravu začneme ve čtvrtek
šestého ledna, kdy proběhne první
trénink. Tréninkové bloky v úvodním
týdnu máme naplánované ještě na
pátek a sobotu. V pondělí desátého
pak na hráče čekají zátěžové testy,

ke kterým se přemístíme na fakultu
v Praze. Jinak se budeme připravovat
v domácích podmínkách a postupně se budeme připravovat na první
přípravný duel 15. ledna s Baníkem
Ostrava,“ prozradil Večerníku k nejbližšímu programu asistent trenéra
Michal Šmarda.
Ohledně fyzických testů přicházely
v úvahu i další varianty. Trenérské
duo ale vsadilo na fakultu v Praze, kde
to oba znají. „Samozřejmě by možná
bylo lepší, pokud by to bylo blíže,
ale Praha se nám jevila jako ideální
varianta, kde oba přesně víme, jak to
funguje. A tu jednu cestu jistě zvládneme,“ potvrdil Šmarda.
Od začátku přípravy budou chtít trenéři postupně přidávat na intenzitě,
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Bohemians a Jablonec. Poslední
dvojicí je Varnsdorf a Táborsko,
jež se představí proti Teplicím
a Mladé Boleslavi.
Nejstarší domácí zimní fotbalový
turnaj odstartuje už tento čtvrtek
6. ledna 2022, a to zápasem Baník
Ostrava – MFK Karviná. Jubilejního
25. ročníku domácího turnaje Zimní Tipsport ligy se zúčastní celkem
20 klubů (15 českých, 5 slovenských) v pěti skupinách.
Vloni na turnaj dopadla koronavirová omezení a také výjimečná

3. ledna 2022

23

Příští pondělí přijdou na řadu zátěžové testy v Praze
aby během dvou měsíců hráči nabrali
na síle i výbušnosti a formu budou
chtít naladit na začátek jarní části druhé nejvyšší soutěže.
Během náročné přípravy čeká na
mužstvo i několik přípravných duelů. První přijde na řadu v sobotu
15. ledna, kdy se v rámci Zimní
Tipsport ligy představí v Ostravě proti Baníku. Následovat bude středeční
utkání s Karvinou (19. ledna) na stejné půdě a skupinu zakončí domácím
utkáním proti Pardubicím 26. ledna.
Lednové zápasy pak zakončí dvojzápas 29. ledna s celky Kroměříže a Otrokovic.
V únoru se eskáčko vydá na Slovensko,
kde odehraje 5. února duel se Senicí,
již vede bývalý kouč Prostějova Pavel
Šustr. Následovat bude zápas proti
rezervě Sigmy Olomouc a místo zrušeného soustředění se řešil přípravný
duel s Opavou, ze kterého nakonec
sešlo. „U Opavy záleželo, zda vyrazí na

jízdní řád 1.SK Prostějov – zima 2022
sobota 15. ledna:
středa 19. ledna:
středa 26. ledna:
sobota 29. ledna:
sobota 29. ledna:
sobota 5. února:
středa 9. února:
sobota 26. února:

termínová kolize s brzkým startem
1. fotbalové ligy. Kvůli tomu se
prvně v historii nemohly účastnit
domácí prvoligové kluby. Letos se
organizátoři opět budou muset vyrovnat s covidovými omezeními, ale
počet přihlášených týmů je rekordní. „Máme pět skupin po čtyřech
týmech, z toho je 12 prvoligových
a 8 druholigových. Celkem odehrajeme v rámci Zimní Tipsport ligy třicet utkání,“ prozradil ředitel turnaje
Aleš Kolář. Kluby budou sice hrát
systémem každý s každým ve svých

ZTL: Baník Ostrava – 1.SK Prostějov (10.30, areál Vista)
ZTL: MFK Karviná – 1.SK Prostějov (10.30, areál Vista)
ZTL: 1.SK Prostějov – FK Pardubice (11.00, areál Olympijská ul., Pv)
1.SK Prostějov – Kroměříž
1.SK Prostějov – Otrokovice
FK Senica (Slovensko) - 1.SK Prostějov
Sigma Olomouc „B“ – 1.SK Prostějov
1.SK Prostějov – SK Uničov

Poznámka: časy dalších utkání budou ještě upřesněny + další dva soupeři jsou vzhledem
ke zrušenému soustředění v Chorvatsku ještě řešení
soustředění, kde to bylo po Vánocích
ještě padesát na padesát. Nakonec na
zimní soustředění pojedou, takže musíme řešit další varianty. Budeme nyní
vybírat další možné soupeře z druhé
ligy, kde jsou ještě volné termíny. Určitě budeme chtít ještě jeden přípravný
duel zajistit,“ prozradil sportovní ředitel Ladislav Dudík. Generálkou před

!J7DHIÁ1DKNKJMOGDBT
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PROSTĚJOV Nejen na 1.SK
Prostějov čekají boje v Zimní
Tipsport lize, ale do soutěže
vstoupí i šest dalších mužstev
druhé nejvyšší fotbalové soutěže.
Prostějov bude mít ve skupině
hned trojici prvoligových celků.
To na lídra soutěže z Brna čeká
Vyškov, slovenský Trenčín a Sigma Olomouc. Další dva kluby
se proti sobě postaví v pražské
skupině, kde se kromě rezervy
Sparty představí Dukla, další dva
celky budou ligové, konkrétně

pf 2022

vstupem do jarní části bude utkání
proti Uničovu 26. února.
Před startem přípravy se kromě drobných zdravotní problémů vážnější
komplikace z tohoto pohledu v kádru Prostějova nevyskytují, nikdo
z hráčského kádru by tak neměl chybět dlouhodobě. „Co máme zprávy
od hráčů, tak většina kluků je na tom

zdravotně v pořádku. Někteří prodělali nějaké virózy, někdo mírný chirurgický zákrok. Uvidíme, jak to bude
vypadat na startu přípravy, kdo na
tom jak bude, ale nic dlouhodobějšího neevidujeme. Případné drobnosti
budeme řešit individuálně,“ podotkl
asistent trenéra prostějovských fotbalistů Michal Šmarda.

(VNiĀNRODGtGYDSőtFKRG\]H6ORYiFND

skupinách, ale jejich výsledky se budou počítat do jedné společné tabulky všech 20 klubů a ta určí vítěze.
Z osmi prvoligových českých týmů
je tabulkově nejvýš postaveným
mužstvem z 1. ligy aktuálně pátý
Baník Ostrava. Z české ligy se zúčastní ještě Mladá Boleslav, Olomouc, Bohemians 1905, Jablonec,
Pardubice, Teplice a Karviná. Čtyři
prvoligové celky dodá Slovensko:
Trnavu, Trenčín, Zlaté Moravce
a Senicu. Turnaj zpestří i druholigové kluby – lídr soutěže Zbrojovka Brno, na podzim skvělá Sparta
Praha B, Dukla Praha, Táborsko,
Varnsdorf, Prostějov, Vyškov a slovenská Skalica.
(jaf)

PROSTĚJOV Jak večerník avizoval v minulém čísle, zimní přípravu už s mužstvem neabsolvuje
dvojice Filip Mucha a Filip Žák,
kteří odešli za koučem Jarošíkem
do prvoligových Teplic. Nově se
naopak trenérské dvojici Šmejkal
- Šmardabude hlásit jednadvacetiletý křídelník Libor Pernica ze
Slovácka a ze stejného klubu by
měla dorazit i náhrada na postu
brankáře Vít Nemrava, jednání
však do uzávěrky nebyla dotažena. Další možné pohyby směrem
do kádru i směrem ven jsou ještě
v jednání.
„Stoprocentně se ještě nějaké změny
řeší. Do přípravy s námi nastoupí Libor Pernica ze Slovácka, což je mladý
krajní hráč, rychlostní typ a absolvuje
u nás zkoušku. Pravděpodobnou ná-

hradou za Muchu by se měl Vít Nemrava, kde jsou jednání v pokročilé
fázi, ale oficiálně to ještě dotaženo
není. Pak jsou ještě možnosti ohledně
hráčů ze Sigmy a zájem máme i o jednoho hráče ze Zbrojovky, ale to je
zatím opravdu s otazníkem, protože
o některé tyto hráče se zajímají i další
kluby. Vše bude otázkou dalších dnů,
zatím nemohu prozradit, jak to nakonec dopadne,“ uvedl sportovní ředitel
klubu Ladislav Dudík.
Ze stávajícího kádru se po dvou již
známých odchodech řeší ještě zájem
o Solomona Omaleho, který eviduje
interes ze Slovenska. „“Je to prozatím
na bázi oťukávání, k nějakému finálnímu verdiktu je zatím velmi daleko,“
konstatoval na adresu dvacetiletého
pokladu v prostějovské záloze Ladislav Dudík.
(jaf)

RYCHLÝ

9(ÿ(5NÍK
Ve Vlašimi
vyzkoušeli hokej

přiznává Lubomír Machynek
PROSTĚJOV Po svém vyloučení v zápase s Líšní už do kolotoče
druhé nejvyšší soutěže na podzim vinou třízápasového trestu nenastoupil. O to více se tak Lubomír Machynek (na snímku) těší zpátky
na trávník. Během své stopky navíc prodělal koronavirus. Nyní se těší
i na návrat do party, ale jak sám přiznává, po fotbalové stránce pro
něj zimní příprava oblíbená není. Na ni už se postupně připravoval
díky tréninkovým plánům a jinak věnoval čas především přítelkyni,
se kterou čekají na konci měsíce narození potomka.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Jan FREHAR
yyZimní příprava obvykle není mezi hráči příliš oblíbená, jak to máte vy osobně?
„Myslím si, že jste to vystihl úplně přesně.
(úsměv) U žádného hráče není zimní příprava zrovna tím nejlepším obdobím. Během ledna a února není počasí moc přívětivé, navíc je náročnost největší v rámci
celého roku, kdy je nejdelší pauza mezi
mistrovskými zápasy. Rozhodně to není
zrovna moje oblíbená část roku.“

yy Co očekáváte od startu přípravy?
„Myslím si, že trenérský tandem nastavil
dobrý herní styl a ví přesně, co s námi
chce hrát. Určitě tak očekávám, že s námi
bude i během zimní přestávky pracovat
především na taktice a postupně budeme
nabírat kondici, kterou využijeme v průběhu roku. Věřím, že to pak přeneseme
i do jarní části a budeme se držet nadále
v horních patrech tabulky.“
yy Sám jste poslední tři utkání vinou
karetního trestu sledoval jen z pozice
diváka, těšíte se o to více na přípravná
utkání a návrat do hry?
„Máte pravdu, že zápas jsem nehrál už docela dlouho, když si to zpětně promítnu.
Na zápasy se tak opravdu těším. Hned

první přípravný duel nás čeká Baník,
což bude hodně ostrý start. Ale těším se.
Navíc jsem ještě prošel koronavirem, tak
doufám, že mě to nijak nepoznamená
a s kondicí to bude všechno v pořádku.
yy Covid vás potkal až nyní v průběhu
dovolené, nebo už to bylo dříve?
„Bylo to v období, kdy se odložil duel se
Spartou B vinou počasí. My jsme ještě žádali o prominutí toho posledního zápasu,
když se vykartovali i další hráči, ale zrovna
v tu dobu mi přišel pozitivní výsledek, tak
to bylo jedno, protože jsem trávil čtrnáct
dnů v karanténě. Měl jsem trošku těžší
průběh, abych řekl pravdu. Tak doufám,
že to bude v pohodě.“
yy Před startem dovolené jste obdrželi také tréninkové plány. Jak se je dařilo
plnit, a můžete nastínit, co všechno
jste musel absolvovat?
„Obdržené tréninkové plány obsahovaly
přibližně osm tréninků. A byly to hlavně
běhy ve vyšší intenzitě, takže žádné maratony, ale spíše na rychlostní vytrvalost
kratší vzdálenosti a nějaké krátké sprinty.
K tomu pak samozřejmě nechyběla posi-

lovna. Myslím si, že na to navážeme hned
na startu přípravy.“
yy Jak jste si celkově užil sváteční období a máte nějaké plány i na Silvestra?
„Musím říct, že jsem si ho užil
opravdu hezky. S přítelkyní
na konci ledna očekáváme narození potomka,
takže to bylo především o odpočinku
a probíhala domácí
pohoda, kdy jsme
koukali na pohádky.
Ani na Silvestra jsme
žádné velké plány neměli. Přeci jen přítelkyně je už v pokročilé
fázi těhotenství, takže
je ráda, že může odpočívat. Byli jsme tak u televize, žádná velká party. Užívám si tak poslední dny volna
a od konce ledna je mi jasné,
že už to s tím odpočinkem
bude i doma náročnější, ale
moc se na to těším.“ (úsměv)

Prostějov (sob) – Během zimní přestávky
si hráči společně s vedením Vlašimi zpestřili
odchod na dovolenou hokejovým utkáním. Na ledě byly patrné mezi určitými
hráči markantnější rozdíly než na trávnících. Nyní už se hráči stejně jako v dalších
klubech chystají na návrat k přípravě.

2PRzQÙFK]PÈQ½FK
QDVWDUWXSÔÉSUDY\
Prostějov (jaf) – Celky druhé nejvyšší
soutěže nadále užívají zimního odpočinku
a v současné chvíli ještě žádný z nich nepotvrdil všechny změny, které by před jarní
částí v klubech měly přijít. Dá se ale předpovídat, že jasněji bude už v průběhu tohoto týdne, kdy pro většinu mužstev začíná
dvouměsíční zimní příprava. A tam už by
se případné posily i odchody měly projevit.

&KUXGLPPÈQÉWUHQÅU\
Chrudim (red) – Jen několik dní po
oficiálním konci trenéra Jaroslava Veselého zná klub MFK Chrudim jméno
člověka, který tým povede vstříc udržení
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY v jarní
části letošního ročníku. Je jím kouč a zároveň skaut Radek Kronďák, který v mnoha
zápasech stál na lavičce proti chrudimskému týmu v dobách působení v České fotbalové lize. Kronďák rozhodně není v českém fotbale neznámým jménem. Během
hráčské kariéry nastupoval přes tři sezony
v dresu Teplic, se kterými si vyzkoušel i nejvyšší soutěž. Dále hrával v nižších soutěžích
v Motorletu Praha, Arsenalu Česká Lípa
a Vltavínu, kterého se po konci aktivní kariéry ujal jako trenér a na jehož lavičce působil
těžko uvěřitelných patnáct let. Největším
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW úspěchem byl postup do druhé ligy.
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Stačí mít
předplatné
za levnější
cenu.
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Všem tenistům a obchodním
partnerům vše nej v novém roce
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Vše nejlepší do nového roku 2022
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Michal Sobecký, Marek Sonnevend, Jan Frehar,
Ladislav Valný, Tomáš Kaláb a Eva Reiterová.

21123010029

Rok se sešel s rokem, a je tu čas, kdy se (nejen) sportovci zamýšlejí
a bilancují. PROSTĚJOVSKÝ Večerník, stejně jako v předcházejících čtyřiadvaceti ročnících, pravidelně informoval o úspěších
či nezdarech sportovních oddílů z celého Prostějovska. A nutno
poznamenat, že těch kladných zpráv tentokrát nebylo tolik, co
v minulých letech. Koronavirová pandemie a s tím spojená opatření přinesla dost rozpaků, zklamání, ale i smutku a pláče nad
ztracenými nadějemi. Ať tak či onak, Večerník opět ve velkém
přinášel zprávy, perličky i zajímavosti ze světa sportu: velkého
i malého, profesionálního i amatérského. Nechyběly exkluzivní
rozhovory a redakční publicistika.
Prostějovsko se i nadále může pyšnit opravdu pestrou paletou
sportů. Na vysoké úrovni se zde hraje fotbal, lední hokej, volejbal
a pochopitelně tenis, svoji úroveň neztratil basketbal, stále více
o slovo se dere korfbal a popularitu neztrácí ani boxeři, házenkáři, florbalisté, lukostřelci, plavci, atleti, gymnasté a řada dalších.
Osudy těchto všech klubů jsme po celý rok pečlivě sledovali.
Oddíly dělaly tradičně radost nejen svým příznivcům, ale samozřejmě i svým vlastním členům, hráčkám a hráčům.
Ať už pak byly výsledky týmů i jednotlivců jakékoli, jedno měly
všechny sporty v roce 2021 společné. A sice nejistotu a obavu
z blízké budoucnosti. Důvod netřeba připomínat… Přesto všechno se stovky sportovců z regionu postaraly sobě i celé sportovní
veřejnosti o řadu zážitků. Za to jim moc děkujeme a přejeme do
dalšího roku hodně spokojenosti, štěstí a radosti z pohybu!
Výše zmíněné úspěchy by se neobešly bez podpory a přízně
partnerů. S příchodem nového kalendářního roku je tak čas na
vzkazy díků. Sportovní kluby děkují svým partnerům a fanouškům za podporu v uplynulém roce a přejí jim vše nejlepší do roku
2022. Společně s regionálními oddíly se k „děkovačkám“ přidává
i sportovní redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Pravidelné zpravodajství ze všech sportovišť regionu
vám v uplynulém roce přinášel pod vedením šéfredaktora
Petra Kozáka tým ve složení:
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Přejeme
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šťastné vykročení
do nového roku
a mnoho
21123010024

21123010022

strávených chvil

TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ - HK
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na našem webu.
www.vecernikpv.cz
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Milan Spáčil z Prostějova dělá automechanika stáji FESH FESH
na slavném závodu, navíc se v březnu chystá i na Africa Eco Race
Strašně jsem se těšil. Zároveň jde o dva hrozně
náročné týdny, které vás vyždímají fyzicky
i psychicky, prostě obrovský záhul. Sice jste
strašně unavený, nadáváte a říkáte si, jestli
to vůbec stojí za to. Ale pak dorazíte do cíle,
jedete domů a jste smutný, že už je konec...

vizitka
MILAN SPÁČIL
narodil se 15. května 1970 v Prostějově
pochází z Olšan u Prostějova, bydlí ve Vrahovicích
vystudoval jako manipulant poštovního provozu
v současnosti je profesionálním řidičem
nákladních vozidel
✓ dvojnásobný účastník vytrvalostní rallye Africa Eco Race
(následník Rallye Dakar, jež přesídlila do Jižní Ameriky a následně
do Asie) v roli automechanika
✓ momentálně absolvuje rovněž coby automechanik Rallye Dakar 2022
se stájí FESH FESH
✓ v roce 2017 se stal součástí týmu známého kamionového jezdce
Tomáše Tomečka
✓ na Africa Eco Race 2018 pomohl Tomečkovi ke stříbru za druhé místo,
další ročník této soutěže 2019 dokončil jen vinou časové penalizace pátý
✓ ještě měl startovat v africkém závodě loni, ale konání zrušil koronavirus
✓ je svobodný
zajímavost: televizní diváci si jej můžou pamatovat z pořadů
Staňte se milionářem a 1 proti 100

21122710004

✓
✓
✓
✓

yy Co myslíte?
„Podmínkou účasti je očkování proti
covidu, k tomu se později přidala ještě povinnost absolvovat krátce před
odletem do Saúdské Arábie PCR
testy v Praze. Termín vyšel na 25.
prosince dopoledne, takže jsme na
druhý svátek vánoční vstávali v pět
hodin ráno, jeli do Prahy, tam nás
otestovali a zase jsme se vrátili zpátky domů. Naštěstí mi vyšel negativní výsledek, takže už nic nebránilo
v cestě na Rallye Dakar. Šestadvacátého prosince večer jsme z Olomouce vyrazili na letiště do Prahy, odkud
se letělo v pondělí 27. brzy ráno do
Džedy. Tam proběhly technické přejímky vozidel a v místě startu Ha´il
pak veškeré finální přípravy. Čtyřiačtyřicátý ročník Dakaru probíhá od
2. do 14. ledna, ale kategorie Classic
pro vozy vyrobené před rokem 2009
začala už o den dříve.“
yy Můžete trochu přiblížit stáj
FESH FESH, jejímž jste teď členem?
„Je to opravdu velký profesionální
tým fungující na špičkové úrovni s výborným finančním zajištěním. Letošní Rallye Dakar absolvuje s celkem
čtyřmi posádkami: Ford Cargo 4x4
EVO 1 s pilotem Tomášem Vrátným,
Iveco Powerstar 4x4 řízené Albertem Lloverou z Andorry, Tatra Jamal
EVO 1 pilotovaná Vaidotasem Paskevičiusem z Litvy a Tatra 815 Puma za
volantem s Radovanem Kazarkou ze
Slovenska. Všechny kamiony mají ve
svých kategoriích vysoké ambice na
dobrý výsledek, bude se o ně starat
dohromady dvaatřicet členů týmu
včetně čtyř doprovodných vozidel.
Součástí toho jsem i já, kromě údržby a oprav speciálů během závodu
jsem předběžně dostal na starost
i přejíždění s některými doprovodnými vozidly. Přesně se ale uvidí až
na místě, jak bude vše probíhat.“
yy Jaké byly pocity v posledních
dnech před odletem?

„Strašně jsem se
těšil. Zároveň člověk
má nějaké obavy, protože
už ví, co taková vytrvalostní rallye obnáší. Že jde o dva hrozně
náročné týdny, které vás
vyždímají fyzicky i psychicky, prostě obrovský
záhul. Na druhou
stranu však cítíte
i neustálý obří
adrenalin, ten
vás drží na nohou. Sice jste

strašně unavený, nadáváte a říkáte si, jestli to vůbec stojí za to. Ale
pak dorazíte do cíle, jedete domů
a jste smutný, že už je konec. Prostě
ohromný zážitek, který za to rozhodně stojí. Kdo k něčemu takovému jednou čuchne, chce tam znovu. Snad pro FESH FESH všechno
dopadne co nejlíp, já za sebe pro to
udělám maximum.“
yy
y Účastí na Rallye Dakar se vám
vlastně splnil původní sen, že?
„Jo, to je pravda. Někdy před pěti
lety jsem viděl za oknem projíždět

závodní kamion a řekl si, že pojedu
na Dakar. Nakonec z toho byly dva
starty na Africa Eco Race, což je
jiná akce konaná pravidelně ve stopách původní Rallye Dakar. Ta se
časem přestěhovala do Jižní Ameriky a v posledních letech do Asie.
Každopádně jsem šťastný, že ji můžu
absolvovat, tím se vlastně plní ten
můj původní sen. (s úsměvem) Navíc
věřím, že tímhle nic nekončí.“
yy Máte ještě další plány?
„S Tomášem Tomečkem jsme
předběžně domluvení, že pokud
se Africa Eco Race 2022 uskuteční
v březnu podle současných plánů,
tak ji zase pojedu s ním jako automechanik. Možná je trochu bláznovství
absolvovat během dvou měsíců dva
tak extrémně náročné závody, ale
já se toho nebojím. Ne každý má
koule na jednu takovou akci ročně,
natož na dvě. (směje se) Snad organizátoři kvůli covidu nic nezruší, už
jsem vlastně takhle přišel o minulý
ročník Africa Eco Race. V každém
případě chci moc poděkovat mému
zaměstnavateli, kterým je Petr Vrablic z Medlova. Jezdím pro
něj s náklaďákem hlavně do
Německa, v závodění mě
podporuje a uvolnění
z práce na tři lednové
týdny nebyl problém.
Čehož si vážím.“

(QVQCTEJKX/5R¾éKNC
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PRO
OST
TĚJJOV
V Pracuje jako profesionální řidič nákladních vozidel či
kamionů, nejen díky tomu autům
hodně rozumí po technické stránce. Navíc je to rozený dobrodruh,
proto ne náhodou absolvoval
v minulosti coby automechanik
už dvakrát vytrvalostní rallye Africa Eco Race. Teď se Milan Spáčil
(na snímku) z Prostějova dočkal
i účasti na vysněné Rallye Dakar,
jež o uplynulém víkendu odstartovala v Saúdské Arábii. Ještě než
zástupce prostějovského regionu
na tomhle slavném závodu do Asie
odcestoval, tak ho Večerník obsáh- mě tím, že si mě pozval k sobě do Tatrovky a hned jsme jeli do Ostravy na
leji vyzpovídal.
jednu exhibiční akci, při které siláci
v rámci exkluzivního
tahali jeho kamion. Po návratu z Osinterview
travy znovu zatelefonoval Vrátnému
pro Večerník
a domluvil, že se za ním přijedu ukáse ptal
zat. Tak jsem jel – a nečekaně rychle
jsme se domluvili na spolupráci.“
Marek
yy Takhle jednoduché to bylo?
SONNEVEND
„Ano. Tomášovi Vrátnému jsem říkal,
yy Jak jste se na Rallye Dakar že je určitě spousta lepších mechaniků
2022 dostal?
než já, tak proč chce zrovna mě. On
„Vzpomněl si na mě Tomáš Tome- na to, že už mám za sebou dvě rallye
ček, v jehož týmu jsem dvakrát absol- v Africe, Tomáš Tomeček byl se mnou
voval Africa Eco Race v letech 2018 spokojený a podle něj jsem takový
a 2019. Někdy na podzim mi zate- správný blázen, který se na Dakar hodí.
lefonoval, že velká profesionální stáj Proto mi věří a prostě jedu s nimi.“
FESH FESH shání automechanika yy Jaké byly další přípravy?
na nejbližší Rallye Dakar a jestli bych „Dostal jsem na vyplnění spoustu
měl zájem. Neváhal jsem ani vteřinu různých dokladů. A další sobotu jel
a hned mu odpověděl, že samozřejmě zase do Ostravy nafasovat týmové
jo. Řekl tedy, že dá vědět šéfovi FESH oblečení i trochu pomoct s přípraFESH Tomáši Vrátnému a doporučí vou aut, asi mě chtěli vidět v akci
mě. Další tři týdny se však potom nic a proklepnout, co umím. (smích)
nedělo, nikdo se mi neozval.“
Pak jsme byli průběžně v kontaktu
yy Co následovalo dál?
přes telefon, e-mail a sociální sítě,
„Nedalo mi to a Tomečkovi jsem za- načež přišlo ještě jedno vánoční
volal zpátky, jaká je situace. Překvapil zpestření.“
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+RNHMRYpQDGěMH6.postoupily pod
širým nebem mezi nejlepší v republice
PROSTĚJOV Velkého úspěchu
dosáhli hokejisté SK Prostějov
1913 z ročníku 2011. Na otevřeném kluzišti v Bruntále si
v úterý 28. prosince vybojovali
účast v závěrečné fázi celostátního turnaje Mini Winter Cup
– Memoriál Tamira Wintersteina. V kvalifikaci pod vedením
trenérů Václava Meidla a Martina Pěchy uspěli díky čtyřem výhrám v řadě.
Prostějov se v základní skupině B
střetl se Šumperkem, Uherským
Hradištěm a Novým Jičínem. Zatímco Mladé Draky a celek ze Slovácka zdolal nejtěsnějším možným
rozdílem (10:9 a 5:4), novojičínské Ďáblíky porazil o šest branek
11:5. V semifinálovém souboji pak
Hanáci přestříleli Brumov-Bylnici
9:6 a mohli se radovat z postupu
do pražského finále.
Turnaj Mini Winter Cup – Memoriál Tamira Wintersteina pořádá
hokejový svaz. Koná se v souladu
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s pravidly minihokeje, všechny zápasy se hrají na dvakrát patnáct minut hrubého času. Celkem 32 týmů
startovalo či bude startovat na jednom ze čtyř turnajů na nekrytých

ledových plochách – v Bruntále,
Žamberku, Dobříši a Povrlech
u Ústí nad Labem. Dva nejlepší ze
čtyřčlenných skupin vždy postoupí
do semifinále, jejich vítězové si bez

ohledu na výsledek následných finále zajistí postup do poslední části
turnaje. Ta se uskuteční o víkendu
15. a 16. ledna v obchodním centru
Harfa v Praze-Libni.
(kom)

PROSTĚJOV Z tradičního
projektu Prostějovská zima
2021 zůstalo vinou obav z šíření koronaviru jen torzo, většina
plánovaných akcí byla zrušena.
Aktuální ročník Hanáckého
curlingu na mobilním kluzišti
u muzea však přežil a proběhl
v téměř plném rozsahu.
Jen úvodní turnaj ze čtyřdílné série
se právě kvůli covidu nepovedlo
uskutečnit. Další dvě pokračování už
se za dodržování stanovených hygienických pravidel normálně konala.
A nyní je na řadě závěrečný čtvrtý
turnaj coby vyvrcholení celého seriálu.Hrát se bude v pátek 7. ledna
od 18.00 hodin, již teď je přihlášeno devět družstev a další se mohou

ještě hlásit on-line přes elektronický systém na webových stránkách:
www.sportcentrumddm.cz .
Předchozí dva díly ovládly týmy
FCD a SK Sali, které tím získaly zájezd na Vídeňský ledový sen. Stejná
cena je připravena rovněž pro poslední vítěze.
Hanácké curling navíc jako obvykle uzavře celý program mobilního
kluziště, jež bude po jeho skončení
rozebráno až do příští zimy. Sedmý
leden přitom zpestří jedna zajímavá
doprovodná akce. „V den turnaje
bude prezentována i metaná, což je
obdoba curlingu. Osobně ji představí
metaři z SKM Strojař Přerov,“ pozval
za organizátory ze Sportcentra DDM
Prostějov Karel Ondrůj.
(son)
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PLUMLOV Už tři kluby kušistů se nachází na Prostějovsku. A dva z nich v Plumlově. Mladší z nich Falcon crossbow Plumlov má za sebou úspěšný, i když
zkrácený ročník. Vlivem koronaviru byla sezóna zahájena až v červnu venkovním závodem v Čechách
pod Kosířem. Velké úspěchy ale přišly zejména z jiných míst.
„Zajistil je třeba Denis Vyskočil, který pokořil zahraniční střelce z Chorvatska, a to tak, že na mezinárodních závodech v Otrokovicích vybojoval zlatou medaili v kategorii kadet, což se zatím nikomu z České republiky v této
kategorii nepodařilo,“ konstatuje klub. Stejný střelec zapsal i 1. místo na Mistrovství ČR v Litultovicích.

Následovaly další závody, tentokrát v kategorii juniorů.
I zde byl stoprocentně úspěšný, podobně jako na mistrovství Maďarska, a to dokonce v kategorii mužů. Úspěchy pokračovaly, a tak se Vyskočil stal nejlepším střelcem Českého
poháru v kategorii kadet i junior.
Všechny úspěchy ale nestály jen na Denisi Vyskočilovi.
Dobře se ukázal také junior Martin Hajný. „Na MČR
v Litultovicích získal 2. místo v eliminaci a halovou sezónu začal druhým místem v Kostelci na Hané. Velký
pokrok udělal i nejmladší člen oddílu Josef Vymazal
mladší, který poctivou přípravu začal proměňovat na
Mistrovství ČR v Litultovicích bronzem v kategorii kadetů. Poté pokračoval v Plumlově na dvou venkovních
závodech, kde získal druhou příčku,“ přiblížil oddíl některé úspěchy v sezóně.
V klubu jsou spokojení nejen s výsledky, ale také s přístupem. „Dravostí a přesností se naši střelci prezentují
na všech závodech a tím dokazují, že se poctivě věnovali tréninkové přípravě a technice střelby, kterou
vedl trenér Jan Nedělník,“ konstatuje na svém webu
kušistický oddíl. Ten zároveň v závěru roku poděkoval
sponzorům a podporovatelům, dále Českému svazu
kuší, Olomouckému kraji a městu Plumlovu. „Poděkování patří i spřátelenému oddílu SAVANA Kostelec
na Hané, se kterým spolupracujeme, jako i všem našim
fanouškům.“
(red)

PLUMLOV Už poosmé orientač- ročníkem 2021 Ježíškova vánočního Ač se jedná o akci sváteční, poní běžci a běžkyně vyrazili na zá- poháru právě Marek Otruba. „Tento- hodovou, je to zároveň závod,
vod v orientačním běhu. A ne le- krát se závod konal mezi Plumlovem který má vítěze. Muže tak ovládl
dasjaký, opět se totiž závod konal a Ohrozimí na nové mapě. Závodu se František Karásek z Prostějovipřímo na Štědrý den 24. prosince. zúčastnilo celkem 32 závodníků a zá- ček, ženy zase Ivona Otrubová
Původním plánem přitom neby- vodnic. Hlavní kategorie měly vzduš- z Plumlova. Kromě nové mapy
la akce pro celý oddíl i jeho pří- nou čarou 3,8 kilometru, nejmladší ale závod hlásil ještě jednu změnu.
znivce. Jak připomíná zakladatel kategorie, tedy děti do 10 let, 1,3 kilo- „Poslední tři roky vždy po vyhlášetradice a hlavní organizátor akce metru,“ upřesnil Otruba.
ní vítězů proběhla vánoční koupel
Marek Otruba, zprvu se jednalo
v Podhradském rybníku, u kterého
o akci čistě rodinnou.
se závod konal. Letos jsme změnili
„Původně jsme začali s akcí
místo působení a vánoční koupel
jako rodinnou záležitostí,
nemohla být. K závodu ale
která měla zabavit děti před
patří i tradiční předstarnadílkou od Ježíška.
tovní rituál, kdy si dospělí
Zhruba před čtyřmi
závodníci před startem
lety se akce rozšídají něco silnějšího na
řila na oddílovou
kuráž. A ten jsme doakci orienťáků
drželi,“ pochvaloval si
z Plumlova. LeMarek Otruba. Nejtošního ročníku
lepší běžci v jednotuž se zúčastnilo
livých kategoriích
i několik závodse pak mohli těšit
níků z Prostějona věcné ceny.
$÷åEKUKwV÷FTQFGPPÊ\¾XQFP¾NGåKV÷WåKNK
Foto:
Marek
Otruba
va,“ ohlížel se za
(sob)
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PROSTĚJOV Ze sedmi dosavadních kol extraligy dospělých ČR
2021/22 absolvovali korfbalisté
a korfbalistky SK RG Prostějov
téměř všechna, přesně šest. A jediný odložený duel v Českých Budějovicích (5. dějství) dohrávají
v nejbližším možném termínu. To
znamená už teď, v sobotu 8. ledna
od 17.30 hodin.
„Zatím nemám žádné zprávy, že
by se nemělo hrát, proto s utkáním
normálně počítáme. I když právě
Budějice měly ve svém kádru nej-

víc neočkovaných hráčů či hráček.
Prý ale někteří vakcinaci poslední
dobou podstoupili, jiní zase prodělali covid. Takže by družstvo pro
náš vzájemný souboj snad měli dát
dohromady,“ uvažoval kouč ergéčka David Konečný.
Jeho tým nemá z daného hlediska
žádný problém. „V našem kolektivu
splňují současná protiepidemická
nařízení všichni, takže do Českých
Budějovic můžeme jet kompletní.
Samozřejmě se teprve uvidí, jestli
třeba někdo aktuálně neonemocní

Foto: Marek Sonnevend

a tím pro sobotní zápas ještě nevypadne. Snad ne,“ zadoufal Konečný.
Prostějovský lídr nejvyšší české
korfbalové soutěže měl od 20.
prosince dvoutýdenní volno bez
společné přípravy. „Každý trénoval jen individuálně, znovu se
všichni sejdeme na prvním tréninku v novém roce 3. ledna. Cíl
bude jasný: co nejrychleji se dostat zpátky do tempa a pokusit se
navázat na předchozí rostoucí formu,“ plánoval šéf lavičky SK RG.
Hanácká parta suverénně vede
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0
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92:88
48:51



6
2


průběžnou extraligovou tabulku.
„Předpokládám, že Budějovice nenastoupí v plném složení, ale se startem jejich největších opor musíme
počítat. Přesto chceme pochopitelně zvítězit, čímž bychom potvrdili
výborně rozjetou aktuální sezónu,“
připojil David Konečný.
(son)

VHG÷OÊRVHGPRXSąÊéNX
➢ ze strany 21
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PROSTĚJOV Zmíněným 13HWU*DOtÿHN
3URVWčMRY 

(Brno)
24
vládcem střelecké tabul- 2. Eliška Zieglerová
3HWUãQDMGU
3URVWčMRY 

ky korfbalové extraligy 9ODVWLPLO.UHMþt
ýHVNp%XGČMRYLFH 

%UQR 

ČR je se šestatřiceti nasá- 3HWHU%XãtN
3URVWčMRY 

zenými koši Petr Galíček, -DQ7LFKë
Dominika Drábková
(Brno)
3URVWčMRY 

a 1HOD.XEĥ
který se po osobně trochu
3URVWčMRY 
pomalejším rozjezdu se- $OH[DQGU9\URXEDO
D6iUD6DKDWFLX
%UQR 

zóny pořádně rozparádil $QHWD/HäDQVNi

v několika posledních …
.DWHĝLQD/RUHQFRYi

zápasech, kdy atakoval, či 1LNROD/RUHQFRYi


dokonce překonal magic- 3DYOD.ĝtæNRYi
-RVHI9DOHQWD
YäLFKQL3URVWčMRY 

kou hranici deseti tref.
Za druhou Eliškou Zieglerovou „Že máme tolik zástupců mezi
z Brna pak figuruje na bronzové příč- nejlepšími kanonýry, za to můžou
ce Petr Šnajdr za dvacet dosažených hlavně dvě věci. Odehráli jsme
košů. On i panovník Galíček na pod- dosud nejvíc utkání ze všech exzim absolvovali mistrovství Evropy traligových účastníků. A navíc se
v Belgii, stejně jako zatím šestý Jan Ti- nám daří, vítězíme a tím pádem
chý (14) a jedenáctá Aneta Lešanská skórujeme častěji než soupeři.
(11). Ve střeleckém žebříčku nejvyšší Každopádně nám zlepšená forma
tuzemské soutěže se drží vysoko také v zakončení zvyšuje zdravé sebevěsedmá Nela Kubů (13) a devátý Ale- domí,“ těší trenéra SK RG Davida
xandr Vyroubal (12).
Konečného.
(son)
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Příprava žen VK pokračovala i mezi svátky

PROSTĚJOV V rámci možností si volejbalistky VK Prostějov užily krásné Vánoce i veselého Silvestra s Novým rokem. A mezi
těmito svátečními radovánkami musely znovu zapnout naplno
po tréninkové stránce. Během soutěžního volna jim pokračovala společná příprava dalším blokem, tentokrát čtyřdenním od
pondělí 27. do čtvrtka 30. ledna.

„Holky se vrátily z vánočního volna v pohodě, naskočení zpátky do
zátěže proběhlo bez větších problémů,“ usmíval se hlavní kouč žen
vékáčka Miroslav Čada. „První den
po delším oddechu jsme raději začali trochu volněji, tempo i intenzita se však rychle zvyšovaly.“
Adekvátně vysoká náročnost tréninků se pak prolínala celým tímto přípravným úsekem. „Pracovali
jsme jednofázově i dvoufázově,
opět střídali herní náplň s kondiční včetně posilovny. Té už ale nebylo tolik jako předtím, zařazovali

jsme o něco víc volejbalu. Další
utkání se blíží,“ upozornil Čada.
Celý (realizační) tým během posledního dne před Vánocemi vystrašil moment, kdy nová posila
Klára Faltínová dostala při blokování balónem bolestivě do palce, ten se jí vyvrátil a ona musela
s rukou na rentgen do nemocnice.
„Naštěstí se přes svátky vše uklidnilo, bolest ustoupila a nakonec tak
nešlo o žádné větší zranění. Klára
se hned od pondělka normálně zapojila do práce, trénovala naplno
bez omezení,“ poskytl Čada jednu
příznivou zprávu.
Ta druhá se týká univerzálky Michaely Beránkové, jež po nedávné
operaci pochroumaného palce
pravé ruky nadále přidává své zatížení. „Míša sundala dlahu, na
přípravu si dává ortézu a s ní může

PROSTĚJOV Večerník spočítal, jak vypadají po základní
části UNIQA extraligy žen ČR
2021/22 tabulky složené jen z
domácích utkání a pouze z venkovních duelů. A trocha matematiky přinesla docela zajímavá
zjištění.
V obou pořadích vyhrála favorizovaná Dukla Liberec, ale zatímco na
vlastním hřišti suverénně dominuje
před také velmi úspěšným Královým Polem, na cizích palubovkách
uhájila prvenství jen těsně. V závěsu

za ní jsou UP Olomouc i TJ Ostrava.
Co se týče volejbalistek VK Prostějov, ty jsou doma až šesté, byť pouze
o kousek za třemi vyššími pozicemi.
Venku je z toho průběžné páté místo, znovu těsně za lépe postavenými
celky. Každopádně to zatím vypadá,
že týmu okolo kapitánky Simony
Bajusz je v podstatě jedno, zda nastupuje ve své hale, nebo v cizí. Na
domácí půdě totiž posbíral dosud
sedmnáct bodů, zatímco u protivníků šestnáct, tedy o jediný bodík
méně.
(son)

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND

dělat už skoro všechno. Uzdravuje
se ještě rychleji, než jsme doufali,“
zaradoval se šéf lavičky.
Pokud se tedy nestane nic neblahého, Hanačky půjdou do druhé
poloviny aktuální sezóny v kompletním složení i náležitě nachystané. „Děláme to tak, abychom hned
do prvních utkání kalendářního
roku 2022 šli v co nejlepší formě.
Až vlastní zápasy však ukážou, nakolik se nám to podařilo,“ odtušil
Miroslav Čada.
Po volném Silvestru i Novém roce
teď již směřuje přípravu svěřenkyň od neděle 2. ledna k duelům
Českého poháru v Olomouci
(6. 1.) i UNIQA extraligy doma
s Přerovem (8. 1.).

RYCHLÝ

9(ÿ(51Ì.
Ve ètvrtek první pohárové
ètvrtfinále v Olomouci

)272*$/(5,(
klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz
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Foto: Marek Sonnevend
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Prostějov (son) – Napjatě očekávaná čtvrtfinálová série Českého poháru žen 2021/22 mezi volejbalistkami
UP Olomouc a VK Prostějov je tady!
Otevře ji úvodní duel ve Sportovní
hale Univerzity Palackého, který se
hraje ve čtvrtek 6. ledna od 18.00 hodin. Oba rivalské celky z nedalekých
měst stejného kraje se přitom utkají
podruhé za sebou, neboť proti sobě
na tomtéž místě uzavíraly před Vánocemi základní část UNIQA extraligy.
Tehdejší bitva trvala skoro dvě a půl
hodiny, než ji domácí úpéčko urvalo
nejtěsnějším poměrem 3:2 (24, -23,
-21, 24, 14). „Tenhle zápas nám ukázal, že proti olomouckému družstvu
v jeho současném složení jsme
schopni hrát vyrovnaně a být mu naprosto rovnocenným soupeřem.
S tím do prvního čtvrtfinále pohárové soutěže půjdeme. Věříme, že šance na postup do Final Four jsou otevřené a můžeme to být my, kdo
nakonec projde dál,“ pravil hlavní
trenér vékáčka Miroslav Čada. Aby
měl jeho tým dobrou výchozí pozici
pro odvetu na vlastní palubovce (13.
ledna), potřebuje mač znovu dostat
alespoň do tiebreaku. „Ideální by samozřejmě bylo zvítězit 3:0 nebo 3:1,
ale buďme realisté. I zopakování pětisetového střetnutí by venku vzhledem ke kvalitám Olomouce nebylo
vůbec špatné,“ připustil Čada. Co
tedy přinese druhé z trojice prestižních derby hanáckých konkurentek
v rychlém sledu?

2TQUV÷LQXCPM[OCLÊFQOC +<?NO<Q=<U<àÁIµ?JH<
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TABULKA DOMA

1. Liberec
2. KP Brno
3. Ostrava
4. Šelmy Brno
5. Olomouc
3URVWčMRY
7. Olymp Praha
8. Šternberk
9. Frýd.-Míst.
3ĜHURY

8
7
5
5
4

4
2
2


1
0
2
1
2

1
0
0


0
2
0
1
1

1
2
1


0
0
2
2
2

3
5
6


TABULKA VENKU

27:4
25:7
21:13
21:13
22:14

19:17
13:22
9:22


26
23
19
18
17

15
8
7


1. Liberec
2. Olomouc
3. Ostrava
4. KP Brno
3URVWčMRY
6. Šelmy Brno
7. Šternberk
8. Frýd.-Míst.
9. Olymp Praha
3ĜHURY

5
6
4
4

2
2
2
2


2
0
2
2

2
0
0
0


0
1
2
0

1
2
1
0


2
2
1
3

4
5
6
7


22:10
20:11
23:16
21:13

15:19
10:21
10:23
9:22


19
19
18
16

10
8
7
6


PROSTĚJOV Sváteční zápasová
přestávka je u konce, nadstavbová část UNIQA extraligy žen ČR
2021/22 naopak startuje. Pro volejbalistky VK Prostějov v sobotu
8. ledna od 17.00 hodin, kdy na
vlastním hřišti v hale Národního
sportovního centra PV přivítají
celek Přerova. Devatenácté kolo
soutěže tak hned okoření jedno
z četných hanáckých derby.
Favorit je jasný, neboť tým vékáčka
drží páté místo průběžné tabulky se
třiatřiceti získanými body, zatímco
Zubřice jsou beznadějně poslední,
dosud ani jednou nebodovaly (!)
a mají hrozivé skóre setů 3:54. Dosavadní vzájemné duely skončily 16.
října 3:0 (23, 15, 22) a 4. prosince
0:3 (-10, -18, -21).
Pro družstvo kouče Radima Vlčka je
velkým zklamáním jak naprosto neúspěšný průběh aktuální sezóny, tak
zatím poslední prohra 1:3 s Frýdkem-Místkem. Žila totiž víra, že prá-

vě devátý kolektiv pořadí se povede
zdolat a konečně tím skončí dlouhá
série porážek. Leč neskončila.
Teď přerovský outsider zkusí štěstí
venku v krajském střetu, přičemž
se dá předem jen těžko odhadovat,
v jaké nastoupí sestavě. Zámořské
plejerky Latoya Hutchinson, Alicia
McClellan a Brianna Gardner nejsou takovými oporami, jak se očekávalo, před Vánocemi se víc prosazovaly nové tváře Klára Šrámková
či Aneta Hůsková. A v základu byly
i dvě prostějovské odchovankyně
Michaela Zatloukalová s Terezou
Balákovou.
Každopádně pro domácí mančaft
znamená sobotní derby jednoznačnou povinnost tříbodově zvítězit.
„Samozřejmě půjdeme za hladkou
výhrou, nic jiného nebereme. Po
vánoční pauze chceme vstoupit do
další extraligové fáze co nejlepším
výkonem,“ ujistil hlavní trenér papírově silnější družiny Miroslav Čada.

vs.
Vzhledem k faktu, že souboj s Přerovem termínově spadá mezi dvě
těžké bitvy Českého poháru proti
Olomouci, nevyloučil kormidelník
výraznější protočení všech členek
hráčského kádru během víkendového střetnutí. „Nesmíme však soupeře ani trochu podcenit. Záleží i na
vývoji utkání, jak nastoupíme a koho
případně prostřídáme. Nejdůležitější bude jasné vítězství,“ zdůraznil
Čada.
(son)

„V Prostějově si zvykám a věřím, že už brzy
budu v pohodě, abych pomáhala týmu,“
PROSTĚJOV S volejbalem začínala ve Frýdlantu nad Ostravicí,
poté působila dva roky ve Frýdku-Místku, šest let v Ostravě
a půldruhé sezóny u Šelem Brno. Než v polovině prosince
přestoupila do Prostějova. Čerstvě čtyřiadvacetiletá smečařka Klára Faltínová (na snímku) hned naskočila za VK do derby
v olomoucké hale, ovšem na postu univerzálky. Následovalo
sváteční období se střídavým odpočinkem i pokračující
přípravou, čehož jsme využili k interview s novou posilou
po posledním tréninku kalendářního roku 2021.
ročníku změnila dres mezi
dvěma českými kluby. Proč
tedy takový přesun ve vašem
případě?
Marek
„Vedla mě k tomu aktuální siSONNEVEND
tuace v Šelmách i fakt, že jsem
yy Není moc časté, aby hráč- z Prostějova dostala nabídku na
(QVQè85 ka během extraligového přestup. S Brnem jsme se v klidu
EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

“

Z Brna do Prostějova to není zase tak daleko,
aby časový rozdíl byl nějak velký v porovnání
s tím, když člověk přejíždí z jednoho konce Brna
na druhý. Akorát tam jsem seděla v tramvaji, zatímco
teď musím řídit auto, na tuhle změnu si taky zvykám

hlásí nová posila Klára Faltínová
dohodli a rozešli v dobrém, za
možnost působení v Prostějově
jsem ráda. A myslím, že spokojení můžou být nakonec všichni,
dobře to dopadlo.“
yy Brzy po nástupu do vékáčka jste nastoupila v základní sestavě na hřišti UP, ale nezvykle
jako účko. Nakolik jste se s tím
vypořádala?
„Je pravda, že naposledy jsem
hrála univerzálku před nějakými dvěma nebo třemi lety ještě
za Ostravu, jen chvíli na záskok.
Proto mě to teď trochu překvapilo, přesunutí na tenhle post bylo
docela rychlé. (smích) Ale vzala
jsem to tak, že kvůli zraněním
vznikla situace, kdy moc jiných
možností trenérovi ani nezbývalo. Proto jsem do toho šla a hlavně
byla ráda, že po několika dnech
v novém klubu hned hraju zápas.“
yy Adaptace na Hané probíhá
zdárně?

„Od vidění znám všechny zdejší
holky, některé i víc ze společného
působení v předchozích klubech.
Což mi určitě pomáhá. V Šelmách je však dost jiný tréninkový
režim, tady v Prostějově příprava
probíhá s větší vytížeností i trochu
odlišnou náplní, proto si ještě pořád zvykám. Zároveň ale věřím, že
brzy budu v pohodě a zvládnu co
nejvíc pomáhat týmu.“
yy Nevystrašilo vás poranění
palce na posledním tréninku
před Vánocemi?
„Jsem zvyklá, že při volejbalu se
takové věci stávají. Navíc mám
trochu posunutý práh bolesti,
a byť se mi palec na ruce při blokování asi částečně vykloubil, což
způsobilo natažení vazů, nebála
jsem se nějakého většího zranění.
Pro jistotu jsem šla na rentgen,
který můj pocit potvrdil. A hned
po vánočním volnu jsem šla
s ostatními normálně trénovat.“

0O½GHzQLFH9.PH]LVY½WN\
WUÅQRYDO\MXQLRUN\PÈO\
LSÔ½WHO½NV/DQvNURXQHP
Prostějov (son) – Žádná sváteční
zahálka mládežnickým volejbalistkám VK Prostějov rozhodně nehrozila. Čas mezi Vánocemi a Novým rokem jim vyplnil čtyřdenní
blok společné přípravy od pondělí
27. do čtvrtka 30. prosince. „Trénovaly juniorky, kadetky a starší žákyně.
Náplň byla rozdělena mezi klasické
herní věci a práci na kondici, k čemuž
byl teď při delší přestávce ve všech
soutěžích dostatečný prostor,“ osvětlil šéftrenér mládeže ve vékáčku Aleš
Novák. Prostějovské družstvo juniorek mělo dokonce na programu i přátelské střetnutí proti Lanškrounu,
a to doma v hale Národního sportovního centra PV. „Holky čeká už 4.
ledna první utkání domácího turnaje
extraligy U20, proto jsme chtěli, aby
se před ním víc rozehrály,“ upřesnil
Novák směrem k duelu se soupeřkami působícími rovněž v nejvyšší soutěži ČR této věkové kategorie. Starší
žákyně VK doplněné o některé kadetky se do zápasového kolotoče vrátí 8. ledna v 1. lize U17, ostatní kolektivy (kadetky, mladší žákyně)
následně čeká pokračování jejich
soutěží během dalšího víkendu 15.
a 16. ledna.

yy Jak vidíte postupové
šance v nadcházejícím a velmi
důležitém čtvrtfinále Českého
poháru s Olomoucí?
„Já myslím, že ty šance jsou dost
podobné na obou stranách, vzájemný ligový zápas v Olomouci
byl úplně vyrovnaný. Až během
toho utkání mi naplno došlo, že
vlastně jde o opravdové derby
klubů z blízkých měst. Očekávám hodně vyrovnané souboje
a rozhodovat asi budou maličkosti. Věřím, že odehrajeme
dobré zápasy, s holkama se na ně
moc těšíme.“
yy Dost vyrovnaná je v horních patrech i extraligová tabulka před nadstavbou. Vyjde
prostějovskému
mančaftu
útok na semifinále?
„Já bych řekla, že bojovat o postup do semifinále určitě můžeme. Když budeme dobře
pracovat a vše půjde podle plánu

bez větších problémů, máme
výkonnost na to posunout se
do nejlepší čtyřky. Od druhého do šestého místa je soutěž
hodně vyrovnaná, zbývá ještě
celá třetí třetina dlouhodobé
části a všechno zůstává otevřené.
Každopádně my budeme chtít
z extraligového čtvrtfinále určitě
projít dál.“
yy Bydlíte nyní v Prostějově,
nebo sem dojíždíte?
„Já v Brně bydlím a studuju, tím
pádem každý den dojíždím.
Zatím to takhle zvládám, i když
někdy je ten můj program docela
nabitý. Ale z Brna do Prostějova
to není zase tak daleko, aby časový rozdíl byl nějak velký v porovnání s tím, když člověk přejíždí
z jednoho konce Brna na druhý.
Akorát tam jsem seděla v tramvaji, zatímco teď musím řídit auto,
na tuhle změnu si taky zvykám.“
(směje se)
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PROSTĚJOV Čísla, čísla a zase
čísla. Ve volejbalu sice nerozhodují o všem, ale jsou velmi důležitá. I ta statistická. Proto jsme
po základní části UNIQA extraligy žen ČR 2021/22 nahlédli
do průběžných údajů, abychom
zjistili, jak jsou na tom jednotlivá

družstva a které hráčky dominují
v konkrétních činnostech.
Z týmového hlediska jsou na tom
volejbalistky VK Prostějov výborně na přihrávce, kde pořadí dle
statistik dokonce vedou, a velice
dobře na servisu. Solidní mají útok
i celkovou užitečnost, jako slab-

ší jim naopak vychází blokování.
Individuálně září smečařka Karolína
Fričová, která je podle cifer nejlépe
podávající i přihrávající plejerkou
celé soutěže! Vysoko v některých
činnostech se drží střeďačka Raquel
Löff a třetí nejlepší na příjmu je libero Adéla Stavinohová.
(son)

+0&+8+&7.0ª

6º/18¦

Nejvíce bodující hráèky
(prùmìr bodù na set)

Body
(prùmìr na set)

 0KMQNC -XCRKNQX¾ .KDGTGE    -CTQNÊPC (TKéQX¾
2TQUV÷LQX    .WEKC *GTFQX¾ iVGTPDGTM   
5CPFTC -QVNCDQX¾ 1UVTCXC    <W\CPC iGRGNQX¾
1NQOQWE e 4CSWGN .ÓHH   -N¾TC (CN
VÊPQX¾/KEJCGNC$GT¾PMQX¾)CDTKGNC
-QR¾éQX¾   /CTVKPC /KEJCNÊMQX¾   /K
EJCGNC5OQNMQX¾-CVGąKPC-XCRKNQX¾ XwGEJ
P[2TQUV÷LQX 

-2$TPQ1NQOQWE.KDGTGE2TQ
UV÷LQXiGNO[$TPQ1UVTCXC1N[OR
2TCJCiVGTPDGTM(TÚFGM/ÊUVGM
2ąGTQX

56#6+56+-; 56#6+56+-;

Nejlépe blokující hráèky
SUÕPÈUERGRYÙFKEORNÕQDVHW
'NGP,GFNKéMQX¾ 1UVTCXC 6GTG\C*TWwGEM¾ -2
$TPQ #NGQUECT$NCPEQ 1NQOQWE 2CXNÊPC
iKO¾ÿQX¾ 1N[OR2TCJC /KEJCGNC0GéCUQX¾ .K
DGTGE 4CSWGN.ÓHH-CVGąKPC-XC
RKNQX¾)CDTKGNC-QR¾éQX¾-CTQNÊPC
(TKéQX¾/KEJCGNC$GT¾PMQX¾/CTVKPC
/KEJCNÊMQX¾-N¾TC(CNVÊPQX¾/KEJCGNC
5OQNMQX¾ XwGEJP[2TQUV÷LQX 

Útok
(úspìšnost)
.KDGTGE-2$TPQ1NQOQWE
1UVTCXC2TQUV÷LQXiGNO[$TPQ
1N[OR2TCJC(TÚFGM/ÊUVGMiVGTPDGTM
2ąGTQX

Pøihrávka
(úspìšnost na excellent)
2TQUV÷LQXiGNO[$TPQ.KDGTGE
1NQOQWE1UVTCXCiVGTPDGTM
(TÚFGM/ÊUVGM-2$TPQ1N[OR2TCJC
2ąGTQX

Nejlépe podávající hráèky
(prùmìr es na set)

Bloky
(prùmìr na set)

-CTQNÊPC(TKéQX¾ 2TQUV÷LQX /CIFCNÆPC$W
MQXUM¾ -2$TPQ #PPC-QO¾TMQX¾ iGNO[$TPQ 
#FÆNC$QTQXEQX¾ iGNO[$TPQ <W\CPCiG
RGNQX¾ 1NQOQWE -N¾TC&XQą¾éMQX¾
5KOQPC$CLWU\/KEJCGNC$GT¾PMQX¾
/KEJCGNC5OQNMQX¾)CDTKGNC-QR¾éQX¾
4CSWGN.ÓHH-N¾TC(CNVÊPQX¾-CVG
ąKPC-XCRKNQX¾ XwGEJP[2TQUV÷LQX 

.KDGTGE1UVTCXC-2$TPQ1NQOQWE
2TQUV÷LQXiGNO[$TPQ1N[OR2TCJC
(TÚFGM/ÊUVGM2ąGTQXiVGTPDGTM

Nejlépe útoèící hráèky
(procento úspìšnosti)
 #NGQUECT $NCPEQ 1NQOQWE     #PPC iKTčéMQX¾
iGNO[$TPQ 2CXNÊPCiKO¾ÿQX¾ 1N[OR2TCJC 
6GTG\C*TWwGEM¾ -2$TPQ #NKEKC/E%NGNNCP
2ąGTQX e4CSWGN.ÓHH-CTQNÊPC(TK
éQX¾)CDTKGNC-QR¾éQX¾-N¾TC(CN
VÊPQX¾/KEJCGNC$GT¾PMQX¾/CTVKPC
/KEJCNÊMQX¾    /KEJCGNC 5OQNMQX¾ XwGEJP[
2TQUV÷LQX 

Esa
(prùmìr na set)
-2$TPQiGNO[$TPQ.KDGTGE2TQU
V÷LQX1UVTCXC1NQOQWE2ąGTQX
1N[OR2TCJCiVGTPDGTM(TÚFGM/ÊUVGM

PROSTĚJOV První větší volejbalovou akcí hranou na území Prostějova v novém kalendářním roce
2022 bude turnaj 3. kola aktuálního ročníku extraligy juniorek ČR.
Konkrétně půjde o prostřední
výkonnostní skupinu B o 6. až 10.
místo, jejíž zápasový program se
rozprostře do více než týdne.

Marek SONNEVEND

'ZVTCNKICLWPKQTGMè4tRTQITCOVWTPCLGMQNC
XGUMWRKP÷$ 0¾TQFPÊURQTVQXPÊEGPVTWO2TQUV÷LQX
·VGTÚNGFPC JQFKP8-2TQUV÷LQXt5QMQNiVGTPDGTM
5QDQVC  NGFPCJQFKP8QNGLDCN2ąGTQXt$8%%JQFQX
JQFKP5QMQNiVGTPDGTMt/CFGVCèGUMÆ$WF÷LQXKEG NGVPÊJCNCWXGNQFTQ
OW JQFKP8-2TQUV÷LQXt/CFGVCèGUMÆ$WF÷LQXKEG
JQFKP5QMQNiVGTPDGTMt$8%%JQFQX NGVPÊJCNCWXGNQFTQOW 
0GF÷NGNGFPCJQFKP8QNGLDCN2ąGTQXt5QMQNiVGTPDGTM
JQFKP/CFGVCèGUMÆ$WF÷LQXKEGt$8%%JQFQXJQFKP8-2TQU
V÷LQXt$8%%JQFQXJQFKP/CFGVCèGUMÆ$WF÷LQXKEGt8QNGLDCN
2ąGTQX NGVPÊJCNCWXGNQFTQOW 
5VąGFCNGFPC JQFKP8-2TQUV÷LQXt8QNGLDCN2ąGTQX
'ZVTCNKIC LWPKQTGM è4  t RTčD÷åPÆ RQąCFÊ RQ  MQNG
1N[OR2TCJC&WMNC.KDGTGE$8%%JQFQX6,1UVTC
XC5QMQNiVGTPDGTM/CFGVCèGUMÆ$WF÷LQXKEG5).&
$TPQ8-2TQUV÷LQX8QNGLDCN2N\Gÿ8QNGLDCN2ąGTQX
5QMQN(TÚFGM/ÊUVGM6,.CPwMTQWP6CVTCP5VąGwQ
XKEG.XK2TCJC/KMWNQXC2TCJC

Vše odstartuje již zítra, tj. v úterý 4. ledna, od 18.30 hodin, kdy mladé volejbalistky VK Prostějov nastoupí v hale Národního sportovního centra PV proti
Šternberku. Hlavní porce střetnutí
pak připadne na víkend 8. a 9. ledna,
během kterého Hanačky vyzvou České Budějovice (8. ledna, 13.00 hodin)
a Chodov (9. ledna, 16.00 hodin).
Poslední duel následně absolvují až
ve středu 12. ledna od 19.00 hodin
s Přerovem. Všechny mače vékáčka
i většinu ostatních hostí zmíněné
NSC Prostějov, pouze tři víkendová
utkání proběhnou v letní hale u velodromu. Vítěz celé grupy postoupí
pro další dějství soutěže do elitní
pětky A, dva nejhorší celky naopak
spadnou do spodní skupiny C.
„Máme výhodu domácího prostředí,

tím víc se pokusíme dosáhnout maxima, co půjde. Hodně bude záležet,
jestli nastoupíme kompletní a nezradí
nás zdraví nebo jiné okolnosti. Pokud
do zápasů půjdeme v nejsilnějším složení, tak věřím, že můžeme bojovat
o prvenství v béčku. Tým na to podle
mého názoru výkonnostně má, jen je
potřeba naplno prodat své schopnosti,“ řekl hlavní trenér prostějovských
juniorek Zdeněk Sklenář.

PROSTĚJOV
Nebezpečný
Nový Jičín bude prvním soupeřem prvoligových basketbalistů
Prostějova v novém roce. Čtvrtý
celek východní skupiny druhé
nejvyšší soutěže přivítají Orli na
domácí palubovce 7. února od
18.00 hodin.

Domácí potřebují nutně zvítězit,
aby posílili své šance na postup do
skupiny hrající o 7. až 12. místo
po základní části a také o postup
do play-off. „Doma už nemůžeme
zaváhat. Potřebujeme každý bod,“
uvědomuje si Michal Pešta, trenér
BCM Orli Prostějov.
(lv)

Podstatné samozřejmě bude nesestoupit do céčka, to znamená skončit na vlastní palubovce nejhůře třetí
v pětičlenné konkurenci. „Tenhle
turnaj každopádně ukáže, zda ještě
můžeme pomýšlet na případnou
účast v závěrečném Final Six o extraligové medaile. Či jestli se náhodou
nenamočíme do sestupových starostí, což bychom moc neradi,“ odtušil
Sklenář.

2UOLSĆLYËWDMË1RYÛ-LêËQ RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
BASKETBALOVÝ KLUB
BCM ORLI PROSTĚJOV PODPORUJÍ:

8zLWHÄQRVW
FHONRYÙVRXÄHW
.KDGTGE1NQOQWE-2$TPQ
1UVTCXC2TQUV÷LQX1N[OR2TCJC
iGNO[$TPQiVGTPDGTM(TÚFGM/ÊUVGM
2ąGTQX

Nejlépe pøihrávající hráèky
(procento úspìšnosti)
-CTQNÊPC(TKéQX¾ 2TQUV÷LQX &CPKGNC&KITKPQ
X¾ -2$TPQ #FÆNC5VCXKPQJQX¾ 2TQUV÷LQX 
5MCTNGVC,CPéQX¾ (TÚFGM/ÊUVGM 8GTQPKMC
&QUV¾NQX¾ .KDGTGE e/CTVKPC/KEJCNÊMQX¾
/KEJCGNC5OQNMQX¾ QD÷2TQUV÷LQX 

Televizní premiéra
Èajkarény
Prostějov (lv) – Poprvé v sezóně
odehrají basketbalisté BK Redstone Olomoucko své domácí
utkání před televizními kamerami. V Čajkaréně přivítají v rámci
21. kola Kooperativa NBL Královské Sokoly z Hradce Králové.
Utkání se bude hrát tuto sobotu
8. ledna od 20.00 hodin. „Je to
sice netradiční čas, ale z pohledu
televizního přenosu jde o zajímavý milník. Půjde o premiéru naší
haly v přímém vysílání. Věřím,
že divákům nabídneme kvalitní
podívanou,“ přeje si sportovní
manažer BK Redstone Michal
Pekárek. A u obrazovek určitě
nebudou chybět ani prostějovští
basketbaloví příznivci, ostatně
v hale Sportcentra tým BK Olomoucko ještě před pár měsíci
působil.

éW\ĆLæ¿N\Qø9.UHSUH]HQWRYDO\2ORPRXFNÛNUDM
QDWXUQDMLYÛEøUĎY%UQøSRPRKO\NxHVWÇSĆËêFH +DQiFNi OLJD VPtåHQìFK

GUXçVWHYQDGiOHVWRMt
Místo čtvrtého kola se hrál Vánoční turnaj HVL

BRNO, PROSTĚJOV Memoriál
Vaška Fabiánka 2021 v brněnských
halách ve Vodově ulici byl dvoudenním turnajem starších žákyň, který
se konal hned po vánočních svátcích. To znamená 27. a 28. prosince.
Volejbalový oddíl VK Prostějov na
něm zastupovaly čtyři hráčky.
„Šlo o turnaj krajských výběrů této
věkové kategorie z celé České repub-

8GXQNGLDCNQXÆOXÚD÷TWUVCTwÊEJå¾M[ÿ1NQOQWEMÆJQMTCLGO÷N8-2TQUV÷LQX
éV[ąKJT¾éUMÆ\¾UVWRM[P÷
(QVQ#NGw0QX¾M

liky. Do týmu Olomouckého kraje
patřily z našeho klubu Isabela Nicod, Natálie Rozumková, Veronika
Žáčková a Ella Šímová, pouze kvůli
zranění chyběla také nominovaná
Adéla Sofková. Všechny holky patřily k oporám,“ informoval šéftrenér
mládeže ve vékáčku Aleš Novák.
Právě on žákovské družstvo OL

kraje na letošním Memoriálu Vaška
Fabiánka vedl. „Náš kolektiv si nevedl vůbec špatně, zůstal jen kousek
od postupu do semifinále. Nakonec
obsadil mezi deseti zúčastněnými
krajskými výběry solidní šesté místo.
A nejlepší bylo, že si děvčata během
dvou dnů zahrála spoustu kvalitních
utkání,“ zdůraznil Novák.
(son)

PROSTĚJOV
Devatenáctého
prosince mělo proběhnout třetí
kolo Hanácké volejbalové ligy
smíšených družstev 2021/22
hrané v Prostějově. Stejně jako
předchozí druhé dějství však bylo
odloženo (či zrušeno?) z koronavirových důvodů.
„S vedením soutěže jsme zjišťováním
v jednotlivých týmech přišli na to, že
schopná nastoupit by byla za současných protiepidemických opatření jen
asi polovina z devatenácti zúčastněných týmů. Zatímco ta druhá polovina nemá dostatek hráčů či hráček
buď naočkovaných, nebo těch, co za
posledního půl roku prokazatelně
prodělali covid. Pokračovat za téhle
situace v zápasovém programu by
ze sportovního hlediska nebylo fér,
proto se zatím HVL dál hrát nebude,“

vysvětlil člen kolektivu TJ Haná Metal
Prostějov Jakub Krčmař, zároveň statistik extraligových žen VK Prostějov.
Je zřejmé, že pokud se v dohledné
době nezmírní hygienická pravidla
například obnovením platnosti testování pro nevakcinované a neonemocnělé koronavirem, tak rozjetý ročník
Hanácké volejbalové ligy zůstane
s největší pravděpodobností zastavený. Částečnou, byť pouze dílčí náhradou se momentálně stal Vánoční
turnaj HVL 2021 uskutečněný v termínu původně plánovaného 4. kola,
tedy 19. prosince. Nastoupilo deset
mančaftů, z toho devět působících
v hávéelce (Reálka, Kaktusáři, Sexmeralda Prostějov, Našrot, VK Zámezí,
Premiéra, Smržice, Koblížci, Vyškov)
a jeden host z Ligy Olomoucka smíšených družstev. Právě tento silný

výběr s bývalými extraligovými borci
v sestavě nakonec celkově zvítězil.
Podstatná však byla jiná věc, že se
alespoň něco hrálo. Další osud aktuální sezóny je ale v zimní covidové
mlze…
(son)

21120911565

21123010035

