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OLOMOUCKÝ KRAJ Příšerné skutečnosti lze vyčíst
ze statistiky dopravních nehod v Olomouckém kraji za rok 2021, kterou minulý týden zveřejnili krajští
policisté. Přestože byl zaznamenán jen mírný nárůst
celkového počtu dopravních nehod, loňský rok byl
mnohem tragičtější než ten předešlý. „V roce 2021
šetřili policisté v Olomouckém kraji 5 269 dopravních nehod, při nichž zahynulo 42 osob. Je to o 19
obětí více než v roce 2020,“ konstatoval obrovský
nárůst počtu mrtvých Libor Hejtman, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.
Ze statistik je rovněž patrné, že mezi hlavní příčiny
nehod, i těch tragických, patřil nesprávný způsob
jízdy a nepřiměřená rychlost. A případům smrtelných nehod se bohužel nevyhnulo ani Prostějovsko.
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RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Binec v ulici J. Suka
Prostějov (mik) – Neskutečný
binec, a není to poprvé. Obyvatelé ulice Josefa Suka ve Vrahovicích si opakovaně stěžují na
nepořádek, který po svozu tříděného odpadu nechávají pracovníci svozové firmy. „Zůstává tu
spousta tohoto odpadu na zemi
a pod popelnicemi. Naposledy
koncem prosince. 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 i na dětské hřiště, které je hned
vedle. Je to děs. Navíc se konkrétně papír hromadí i mimo
popelnice. Příčinou je zřejmě
nedostatečná kapacita kontejnerů, na kterou jsem již před
časem upozorňoval,“ čílí se Michal Dolák z Vrahovic. „Budeme to řešit se svozovou firmou
a prověříme možnost doplnění
dalšího kontejneru na papír,“
přislíbila mluvčí prostějovského
magistrátu Jana Gáborová.

l½GQ½NU½GHz
DOHVNOHUÏ]D
Prostějovsko (mik) – Žena
středního věku byla minulé
pondělí odpoledne u pokladen
v jednom z prostějovských supermarketů zlostí bez sebe. Když
jí pokladní spočítala nákup, žena
jen bezradně prohlížela svoji
kabelku, ovšem peněženku v ní
nenašla. „Okradli mě,“ zvolala bezradně. Zatímco vybrané
zboží zůstalo bez zaplacení na
pokladně, žena se na radu člena ochranky odešla podívat do
auta, jestli náhodou peněženku
nezapomněla právě tam. „Mám
ji,“ řičela radostí, když se po pár
minutách do supermarketu vrátila. A znovu odešla ven již s plnou
nákupní taškou...
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Dobrá rada

Vyznamenání od primátora. Trojice
prostějovských policistů Lukáš Pavelka,
Vladimír Kotlán a Martin Božek zachránila těsně před Vánoci okamžitou masáží
srdce život prodejci kaprů před supermarketem Tesco v Držovicích. Minulou
středu byli všichni zachránci na radnici
odměněni primátorem Františkem Jurou medailemi Za záchranu života.
&21É68',9,/2

Michal SOBECKÝ
JAVORNÍK Vrcholy kopců lákaly odpradávna. A stejně jako mají lidé nyní opravdu spousty možností si na nějaký ten
vršek vyšplhat (platí v České republice…), stejně tak je i hodně důvodů, proč tak učinit. Řada z nás na kopce a hory
vyráží, protože má ráda přírodu, něco chce udělat pro své tělo, pokochat se výhledy. Další berou výstupy prostě jako
společenskou záležitost. Jsou i tací, kteří jdou především za poznáním. Nejen ovšem staveb na vrcholcích hor nebo přírodních zajímavostí. Vlastní kategorií jsou různé kuriozity. A tak zatímco z Boubína si i po skoro dvaceti letech pamatuji
velice komickou vrcholovou knihu a ze slovenských Rysů autobusovou zastávku pro spoje„odnikud – nikam“, v případě
Borůvkové hory v „Rychlebkách“ je to cedule, která potěší každého turistu. Méně už však manželky. Jak se zkrátka říká,
čert, New York a objektiv novinářský nikdy nespí. Ani během rozloučení se starým rokem.
(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

Agentura 3DPiWNiŐLFKWĚMtY\VD]HQpVWURP\SRNiFHW
Válka mezi prostějovskými konšely
a ouřady z památkářského odboru
pokračuje! Agentura Hóser zjistila,
že radní plánují i přes protivenství památkářů vysadit na náměstí tatíčka
Masaryka značné množství stromů.
Od lip a bříz po švestky a ořešáky.
„Je to tak, schválili jsme nákup asi
padesáti stromů, které jsou už poměrně letité. Ovšem odborníci nám

c GQÕ9HÄHUQÉNXY NRVWFHp
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•• Pondělí
P dělí ••
Spálil si prsty. Jára Cimrman byl přesvědčen, že je lepší pivo v žaludku
než voda na plicích… Pravda to bude, ale hodně záleží na okolnostech.
Přestože byl čtyřicetiletý řidič z Prostějova zastaven v ulici U Spalovny,
nepodařilo se mu včas spálit přebytečné promile alkoholu v krvi. Policejní hlídce přiznal, že nedlouho před jízdou vypil tři piva. Nelze se divit, že
na místě přišel o řidičák.
•• Úterý ••
Kdo tu vládne? „Drogy vládnou lidem, ne naopak,“ všimla si zpěvačka
Cher. Právě drogy zcela ovládly trojici mladých lidí, kteří se sešli u prostějovského soudu. Zda se jim podaří vymanit z jejich vlivu, zůstává otázkou. Jisté však je, že někteří k tomu dostanou příležitost během pobytu
ve vězení.
•• Středa ••
Důvod k nářku. „Nenaříkejte, neštěstí a osud, že vás tak tvrdě potkaly,
však naříkejte, že jste jimi posud rozumnější se nestali!“ píše se v Kytici
Karla Jaromíra Erbena. Obdivovat převedení skvělého literárního díla
do pohybových básní mohli diváci v prostějovském divadle, kde Kytici
představil Pražský komorní balet.
•• Čtvrtek ••
Jak se stát slavným. „Podíl na slávě svých předků máme jen v tom, že
se jim snažíme podobat,“ konstatoval dramatik Moliére. Jak se vydat po
stopách lidí, kteří tu byli před námi a s nimiž nás váže pokrevní pouto,
ukázal v prostějovském muzeu Martin Kašpar, jehož koníčkem je genealogie.
•• Pátek ••
Prostorné Srdíčko. „Někdy ty nejmenší věci zabírají nejvíce místa ve
vašem srdci,“ všiml si Medvídek Pú. Zadovádět si s kamarády mohly
všechny předškolní děti na tradičním setkání v Mateřském centru Srdíčko, jenž sídlí v konickém zámku.
•• Sobota ••
Když se nikdo nefláká. „Sport je dobrý, když je dramatický a když se
nikdo nefláká,“ byl přesvědčen hokejový trenér Ivan Hlinka. Sledovat
dobrý sport mohli lidé během fotbalového zápasu mezi Prostějovem a
věhlasným Baníkem Ostrava.
•• Neděle ••
Šílenec se štětcem. „Je tu jen jeden rozdíl mezi šílencem a mnou. Šílenec si myslí, že je duševně zdravý, zatímco já vím, že jsem šílený,“ poznamenal sebekriticky na svoji adresu slavný malíř Salvator Dalí. O dospívání umělce stejně uznávaného jako podivného vyprávěl zajímavý
dokument, jenž byl k vidění v prostějovském kině Metro 70.

je přesadí z různých koutů republiky
na prostějovské náměstí. A během
března začneme sázet,“ pustila tuto
novinu do světa Miládka Bitva u Sokolova, náměstkyně primátora Prostějova pro všechno, co ve městě kvete. „Samozřejmě že budeme sázet!
Občané nám denně píší, že se v létě
na náměstí nedá vydržet, že slunce
pálí a oni se nemají kam schovat. To
chceme napravit, proto jsme už objednali celkem vzrostlé stromy, které
vysadíme doprostřed betonového
a asfaltového náměstí. Přibudou samozřejmě taky lavičky a veřejné záchodky. Chceme, aby lidi strávili na
náměstí co nejvíce času a neotravo-

KRIMI
Ü½NGJ

Dopravní nehoda z úterního odpoledne, kdy devětadvacetiletý řidič
Mazdy na rondelu poblíž Konečné
ulice v Prostějově narazil zezadu
do vozidla Peugeot, bude mít kriminální dohru. Mladý šofér totiž
po nehodě z místa v první chvíli
ujel. A měl proč! Jak bylo posléze
zjištěno, mladík neměl za volantem co dělat!


Řidič nabouraného auta nelenil
a vydal se za viníkem nehody se
škodou 30 tisíc korun. Dohnal ho
v Držovicích a okamžitě přivolal
policii. Strážci zákona zjistili, že
muž za volantem Mazdy má zákaz řízení až do roku 2027! Bylo
proti němu zahájeno trestní řízení.

Předplatné levněji

608 960 042

vali doma,“ podotkl ještě primátor
Francimór Kopačka.
Jenže plány radních dlouhodobě hatí
odpor památkářů k jakékoliv výsadbě v centru města. „Když se dívám
na stařičké fotografie prostějovského
náměstí, nebyl tady ani jeden strom!
A my tuto historii chceme zachovat.
Povolen bude jen beton a asfalt, přimhouříme oči ještě nad trochou písku nebo štěrku. Žádné stromy tady
nebudou, a ty, co tady už jsou, tak
pokácíme! A jestli si někdo myslí, že
na náměstí vysadí nové stromy, tak já
osobně hned druhý den vezmu motorovou pilu a pokácím je taky,“ nebral
si servítky po dotazech od Agentury

Hóser Věroslav Lucemburský, vedoucí odboru památkové péče prostějovského magistrátu.
Je tedy poznat, že to na prostějovské
radnici vře a dá se očekávat nefalšovaná válka. Avšak místo řinčení
zbraní budou rachotit motorové pily.
„Vysazené stromy budeme hlídat
strážníky městské policie. Ti mají přímo ode mě rozkaz každého památkáře s pilou nebo sekerou v ruce okamžitě zastřelit,“ nenechal se zastrašit
primátor Kopačka.

Rapidní nárůst obětí. Policisté minulý týden zveřejnili statistiku dopravní
nehodovosti v celém Olomouckém
kraji. A čtení to není vůbec optimistické. Došlo k mírnému nárůstu počtu
nehod, ovšem k poměrně enormnímu zvýšení počtu obětí. Na silnicích
kraje vloni zahynulo 42 osob, což je
o 19 lidí více než v roce 2020.
=$&+<7,/,-60(

1 762

Nezaměstnanost se během posledního měsíce roku 2021 mírně zvýšila, a to i na Prostějovsku.
Aktuálně je v našem regionu bez
práce 1 762 lidí.
=$8-$/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.

LENKA FORGÁČOVÁ
se narodila 10. ledna 2008 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 4. ledna 2022.
Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 13 do
14 let, měří okolo 165 centimetrů, má
hubenou postavu, hnědé oči a hnědočerné vlnité vlasy.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

PRAŽSKÝ
KOMORNÍ BALET
Tanečníci Pražského komorního baletu předvedli minulou středu před
zaplněným hledištěm Městského
divadla v Prostějově skvělou show
v představení Kytice.
=$6/(&+/,-60(

„ŠKODA.
PRO POLÍVKU
BYCH ŠEL
SVĚTA KRAJ!“
Ani letos se kvůli koronaviru rozlévat polévky před místním nádražím
v Prostějově nebudou, čehož jeden
z bezdomovců pochopitelně lituje.
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Ilona

se narodila 6. března 2006 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 14. srpna 2021.
Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 15
do 16 let, měří mezi 160 až 165 centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči
a hnědočerné rovné vlasy.

Běla

1HGÈOH

Slavomír

5/2 °C
Zdeněk
Zdroj: meteocentrum.cz
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PROSTĚJOV Toto místo je snad prokleté!
Křižovatka u „Tiché“ ulice mezi Prostějovem
a Kostelcem na Hané je v posledních letech
místem častých dopravních nehod, mnohdy
i tragických. Přítomnost velice blízkého železničního přejezdu nebezpečí ještě umocňuje.
A právě tady došlo minulou středu 12. ledna
ráno k další srážce mezi vlakem a osobním automobilem!

Michal KADLEC

Srážka dopadla nakonec celkem šťastně, nikomu
se nic nestalo. „Ke střetu došlo přibližně dvacet
minut po šesté hodině ranní. Řidič osobního
vozidla na nechráněném železničním přejezdu
přehlédl přijíždějící vlak a vjel do kolejiště, kde
došlo ke střetu s vlakem, ve kterém se nacházelo
28 cestujících. Nehoda se obešla bez zranění, al-

kohol byl vyloučen a hmotná škoda je předběžně
stanovena na 180 tisíc korun,“ uvedla Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR v Olomouci.
Železniční trať mezi Prostějovem a Kostelcem na
Hané byla zhruba hodinu a půl uzavřena. Práci
zde měli samozřejmě hasiči, hlavně se zdemolovaným autem, které vlak doslova smetl z kolejí.
„Nehoda se naštěstí obešla bez zranění osob. Celkem 28 cestujících jsme z vlaku evakuovali a byli
přepraveni na nádraží v Prostějově. Místo jsme zajistili a předali kolegům hasičům Správy železnic,“
uvedla Lucie Balážová, tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

„Nóbl“ servis pro pacienta...
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PROSTĚJOV Přílet vrtulníku
letecké záchranky, který v úterý
ráno dosedl na trávník u hvězdárny v Kolářových sadech, mnohé
vystrašil. Nakonec se ale nejednalo o žádnou hrůznou událost.
Krajská záchranka neměla v tu
chvíli volnou sanitku, takže k běžnému pacientovi vyslala lékaře
s pilotem!
„V úterý 11. ledna v devět hodin
dopoledne přistával v Kolářových

sadech vrtulník letecké záchranné
služby. Strážníci zajistili a zabezpečili místo pro přistání. Po celou
dobu spolupracovali se záchrannou
službou, a když pilot dosedl na zem,
převezla hlídka lékaře služebním
vozidlem k pacientovi. Vše dobře
dopadlo, lékař byl odvezen zpět
a vrtulník odletěl na svoji základnu,“
vysvětlil celou situaci Petr Zapletal,
tiskový mluvčí Městské policie Prostějov.
(mik)

Lidé z „Husáku“ zuří. Zase se tady kácelo!
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
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Prostějov má za sebou veřejné projednání změny územního plánu města. Kvůli
aktuální pandemické situaci bylo třeba
je uspořádat prostřednictvím internetu.
Jsem rád, že se projednání touto formou
podařilo připravit a minulý týden také
uskutečnit. Celý proces úpravy územního
plánu tak může pokračovat. Změna má
mimo jiné umožnit vybudování nového
sídla Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje a Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje na
pozemcích za Brněnskou ulicí. Pokud se
nám úpravu podaří dokončit včas, bude
možné na přípravu této důležité investice
čerpat podporu z evropských fondů, což
celou stavbu výrazně urychlí. Původní
prostory budované před 70 lety by tak
mohlo nahradit moderní zázemí, které si
naši záchranáři zaslouží.

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

Dva vzrostlé stromy na Husově
náměstí skončily na zemi v pátek
7. ledna. Někteří z přihlížejících byli
přesvědčeni, že kácení nebylo namístě,
neboť se v tomto případě dle nich jednalo o zdravé stromy. Argumentovali
přitom stavem kmene. „K zemi jdou
staré zdravé stromy a nově zasazené
hynou,“ vyjádřila se jedna z Prostějovanek.
Laický pohled na věc se však v tomto
případě zásadně rozcházel s tím odborným. „Kácení bylo provedeno na
základě kontroly odbornou arboristickou firmou, která vyhodnotila, že

došlo k výraznému zhoršení zdravotního stavu stromů,“ vysvětlil pro Večerník první náměstek prostějovského
primátora Jiří Pospíšil s tím, že kácení
bylo schváleno odborem životního
prostředí (OŽP). „Dřeviny měly výrazně sníženou vitalitu, zhoršenou stabilitu a výrazně prosychaly. Měly též silné
suché větve v koruně, infekci kosterního
větvení i kmene a dutiny ve kmeni. Dřeviny byly neperspektivní a na stanovišti
již neplnily svůj technický a funkční význam,“ ocitoval Pospíšil z rozhodnutí
OŽP, které koncem loňského roku vydalo celkem 40 rozhodnutí o povolení
ke kácení.
Nás především zajímalo, zda pokácené
stromy budou nahrazeny novými. „Náhradní výsadba dvou listnatých stromů
by měla proběhnout letos na podzim,“
reagoval Jiří Pospíšil.
Často i ostré negativní reakce na kácení
jakéhokoliv množství stromů se v Prostějově objevují se železnou pravidelností. „Nebylo by od věci dva týdny před
kácením přitlouct na stromy papír, který by vysvětlil, proč se má daný strom
kácet, aby to všem bylo jasné,“ poznamenal v této souvislosti prostějovský
opoziční zastupitel Jan Navrátil.
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MEDAILE ZA ZÁCHRANU ŽIVOTA

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na
www.vecernikpv.cz

Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Okamžitou masáží srdce zachránili prostějovští policisté Lukáš Pavelka,
Vladimír Kotlán a Martin Božek ve čtvrtek 23. prosince před supermarketem Tesco
v Držovicích život prodejci ryb. Za tento čin obdrželi minulý týden medaili od primátora Prostějova Františka Jury.
(mik)

REPORTÁŽ ČTĚTE NA STRANĚ 23

21120311593

PROSTĚJOV Kácení dvou lip na
Husově náměstí opět vzbudilo
pozornost lidí z Prostějova. U některých také vyvolalo negativní
emoce. I z tohoto důvodů jsme
se rozhodli zjistit, proč ke kácení
došlo a zda za padlé stromy bude
vysazena náhrada.
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STRAŽISKO Byla to láska jako
trám. Snad i proto rozvodové řízení Jiřího a Petry Paroubkových
trvalo 4,5 roku. Jedním z hlavních
kamenů úrazu se stal spor ohledně půjčky, kterou oběma na směnku poskytl právník Petr Michek.
Ten je v regionu známý jako majitel Čertových rybníků u Čunína,
někdejší kandidát na senátorské
křeslo za Prostějovsko a iniciátor
stále většího počtu projektů v regionu. Po dlouhých tahanicích
bylo nakonec manželství někdejšího premiéra a mladé tlumočnice
rozvedeno. A Večerník zajímalo,
s jakým výsledkem?
Petra Michka s Jiřím Paroubkem
spojuje dlouholeté přátelství. Kvůli

Napsáno
SĊHG

16. 1. 2012

dluhu však byl nucen podat na oba
manžele žalobu. Tvrdil v ní, že expremiérovi před pěti lety půjčil 3,5 milionu korun, o jejichž vrácení žádal.
Bývalý předseda vlády tento závazek plně uznával, podle něj zmizela
vysoká suma z bankovního sejfu,
k němuž měla přístup kromě něj už
jen jeho tehdejší žena. Petra Paroubková naopak od počátku odmítala,
že by peníze skončily u ní, tvrdila,
že k půjčce vůbec nedošlo a vše je
pouze součástí boje o porozvodové
vyrovnání společného jmění manželů. To se nakonec ukázalo jako minimálně zavádějící.
„V rámci soudního smíru, který
ukončil rozvodové řízení, došlo
i k vypořádání mé pohledávky.

Jsem rád, že Petra Paroubková
coby jinak relativně inteligentní
žena nakonec uznala, že k selhání došlo i na její straně,“ vyjádřil
se exkluzivně pro Večerník Petr
Michek, který v minulosti označil
chování své někdejší kamarádky za
lživé a bezcharakterní.
Tehdy pětapadesátiletý Jiří Paroubek se oženil s 34letou tlumočnicí
Petrou Kováčovou v roce 2007. Jeho
manželka se do povědomí širší veřejnosti zapsala zejména myšlenkou, že
na muži je nejvíce sexy mozek. V listopadu 2009 se manželům narodila
dcera Margarita. Rozvodové řízení
bylo zahájeno po necelých deseti
letech manželství a skončilo po 4,5
letech.
(mls)

PROSTĚJOV Ten nápad leží prostějovským radním na stole už od
léta 2019. Na výstavbu cyklověže
u hlavního nádraží v Janáčkově
ulici je už dokonce zpracován
i projekt. I přes protesty některých opozičních zastupitelů však
byla částka osmi milionů korun
dána do rozpočtu města až pro rok
2022. Důvod? Pro tuto stavbu s kapacitou až dvou set jízdních kol se
hledalo vhodné místo a také se zatím neúspěšně čeká na dotaci.
V listopadu loňského roku schválili
zastupitelé rozpočet města Prostějova na rok 2022, v němž figurovala
i částka osmi milionů korun na výstavbu cyklověže v Janáčkově ulici.
„Připadá mi to jako zbytečné mrhání
penězi. Těch osm milionů bychom
mohli využít na daleko potřebnější
věci,“ ozval se jeden z opozičních
zastupitelů.
Vedení magistrátu však na výstavbě
cyklověže trvá a považuje ji za potřebnou. „Podívejte se k hlavnímu
nádraží, jízdní kola zde lidé odkládají všude možně, ke zdi budov
nebo je uzamykají k zábradlí. Přitom v Přerově se cyklověž osvědčuje před nádražím už druhým
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rokem. Po počátečním nezájmu
tam bývá teď už plná každý den,
cyklisté si na tuto věc zvykli. My už
cyklověž plánujeme více než dva
roky a zdá se, že v roce 2022 se nám
projekt konečně podaří realizovat,“
řekl Večerníku Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora Prostějova.
Celou věc ale stále brzdí vysoké
náklady. „V rozpočtu města máme
schválenou částku osmi milionů
korun, přičemž náklady na výstavbu
cyklověže se pohybují okolo 15 mi-

8TQEG  WD÷JNQ QF XTCåF[ DCTOCPM[
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Utíká to jako voda. Od nejotřesnějšího případu vraždy, která otřásla celým Prostějovem,
uplynulo neuvěřitelných deset
let. Bestiální vražda mladé barmanky v Plumlovské ulici byla
potrestána třinácti a půl lety kriminálu pro vraha, přesto i po tak
dlouhé době převládá v mnohých lidech hořkost.
Je pátek 18. ledna 2002, asi půl
osmé ráno a davy školáků i dospělých míří po Plumlovské ulici směrem do centra města. Jako každý
den jde do práce v tuto dobu i mladý provozní nonstop baru a herny
Eso v Plumlovské ulici. To, co na
svém pracovišti spatřil, ho omráčilo. Na zemi v krvi ležela mrtvá pětadvacetiletá barmanka, která v onu
kritickou noc ze čtvrtka na pátek

měla službu. Bohužel úplně sama
bez kolegy a bez jakékoliv ochrany.
I to se jí stalo zřejmě osudným...
Provozní baru zavolal okamžitě policii a v dobré víře v záchranu života
mladé maminky čtyřletého chlapce
i rychlou záchrannou službu, avšak
zbytečně. Lékař na místě konstatoval smrt. Hodinu po nahlášení
události se dozvídáme z úst ředitele
prostějovské policie, že barmanka zemřela násilnou smrtí. „Že šlo
o násilný trestný čin, nebylo pochyb
už po našem příjezdu. Žena ležela
zakrvácená na zemi s rozbitým temenem hlavy. Nemuselo jít přímo
o vražedný úder, ale mohlo dojít
k nějaké potyčce a pádu na něco ostrého. Ale to necháváme kriminalistům z Brna, kteří si případ převzali,“
sdělil tehdy Večerníku pár hodin po

hrůzném nálezu Zdeněk Riedinger. Dva dny nato bylo jasné, že šlo
o vraždu. „Mám v ruce pitevní zprávu. Příčinou úmrtí mladé ženy bylo
udušení. Čili předpokládáme, že
vrah svoji oběť uškrtil,“ zavolal nám
v neděli 20. ledna 2002 Zdeněk
Riedinger. Po vrahovi se marně pátralo celý rok. Případ řešila krajská
kriminálka v Brně, ale jako ohaři se
za ním hnali i prostějovští policisté.
A těm se ho podařilo odhalit! „Byla
to prestižní záležitost. Byl jsem pyšný, že na dopadení vraha Petra Novotného měli největší zásluhu naši
kriminalisté,“ sdělil nám dnes uuž

bývalý policejní ředitel Riedinger.
Petr Novotný vraždil v baru Eso pro
peníze. Ty půjčené od otce zde prohrál v automatu a chtěl je zpět. Barmanku surově zabil, pak sebral flek
s penězi a násilně vyloupil i některé automaty. Soud ho v roce 2003
poslal na 13,5 roku do vězení s nejpřísnějším režimem. „Nezlobte se,
nechci na to vzpomínat. Je to sice
už deset let, ale pořád se mi o tom
mluví těžce. Ten chlap zasloužil doživotí,“ odmítl naši žádost o rozhovor tehdejší majitel baru Eso. Vrah
Petr Novotný by se měl na svobodu
dostat na jaře rok
ku 22017.
017..
017
roku

jak šel čas Prostějovem ...

Arbesovo náměstí
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Příště: ulice Bohumíra Šmerala

lionů korun. Rozdíl by měla pokrýt
státní dotace, na kterou čekáme. Věřím ale, že letos bude vše kladně vyřízeno. Stavba bude umístěna v blízkosti služebny Policie ČR,“ dodal
Pospíšil, kterého se Večerník ještě
zeptal, zda vnímá protesty některých
opozičních zastupitelů, kteří jsou
proti výstavbě cyklověže. „Ty protesty jsou neopodstatněné, cyklověž
před nádražím je prostě nutnost,“
uzavřel toto téma první náměstek
primátora Prostějova.
(mik)
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A za dva dny to už bude dvacet let!
Každá vražda je otřesná, ale tato
se přece jen něčím vymykala. Obětí
vraha se stala mladá maminka tehdy
čtyřletého syna. Jeho otec Večerníku
v roce 2002 poskytl exkluzivní rozhovor a nebál se připomenout, že by si
přál pro pachatele také smrt. Za vrahem se hnali nejen policisté, ale i známí a kolegové nebohé pětadvacetileté
barmanky. Vrah Petr Novotný se
dostal na svobodu před více než pěti
lety a Večerník se ho snažil kontaktovat v Bílovicích, kam se po propuštění
z výkonu trestu vrátil. Bohužel se to
nepodařilo, Novotný se přímé konfrontaci s novináři vyhnul. Otázkou
je, kde je mu konec dnes? Snad ho
alespoň i po dlouhých letech tíží svědomí, pokud nějaké má...
(mik)
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Brali i digitální váhu
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Během dvou dnů o předminulém
víkendu hned šestkrát vyjížděli
strážníci řešit krádeže do jednoho prostějovského supermarketu.
Zlodějíčci použili při krádeži stejné
metody, aby pronesli zboží přes pokladní zónu. Odcizené věci ukrývali do tašek, batohů, využívali i kapsy
od bund. Jejich výběr byl velice
rozmanitý, brali nápoje, sladkosti,
kosmetiku, potraviny a elektroniku
v podobě digitální váhy. Celkově
způsobená škoda dosáhla částky 3
968 korun. Všechny případy byly
oznámeny správnímu orgánu pro
podezření z přestupku proti majetku. Ten může za takové jednání
udělit pokutu do výše 50 tisíc korun.

Povečeřel rum
Dalo by se říct, že předvedl neobyy
čejný výkon, má to ale háček. Devětadvacetiletý muž přišel ve středu
12. ledna po osmnácté hodině do
obchodu a rovnou zamířil do oddělení lihovin. Z regálu vzal lahev
tvrdého alkoholu a uschoval ji pod
bundu. Poté chodil po prodejně
a postupně upíjel, až celou lahev vyy
pil. Pak chtěl odejít přes pokladny,
samozřejmě bez zaplacení. Přivolaná hlídka zjistila zkonzumovanou
lahev rumu v hodnotě 159 korun.
Muž se strážníkům k vypití lahve
přiznal a uvedl, že tak učinil, jelikož
nemá žádné peníze. K velkému překvapení dokázal bez problémů odejít z obchodu po svých. Své chování
bude muset vysvětlit u správního
orgánu.

Pes běhal po ulici
Po dvacáté hodině ve čtvrtek 13.
ledna bylo přijato oznámení na linku 156 o volně pobíhajícím psovi
v okrajové části města. Do uvedené
lokality byla vyslána hlídka, která
psa běhajícího po ulici odchytla.
Jelikož měl čip, bylo z evidence
zjištěno, kdo je vlastníkem hafana.
Strážníci čtyřnohého tuláka předali
majitelce a upozornili ji, že v Prostějově je upraven volný pohyb psů
na veřejném prostranství obecně
závaznou vyhláškou. Pes na volno
může být jen na vyhrazených psích
loučkách, které jsou k tomu určeny.
Přestupek hlídka vyřešila uložením
pokuty příkazem na místě.

PROSTĚJOV Hodně nepovedená návštěva. Seniorka z Prostějova si do vlastního bytu pozvala
o deset let mladšího muže. V dobré víře, protože návštěvník jí donesl tašku s jablky. Po vypití kafíčka se však z návštěvníka vyklubal
prachsprostý zloděj. Zalíbil se mu
starý mobilní telefon, který majitelka nechala ležet na stole. Muž
odešel i s ním, ztráty telefonu si
ovšem žena všimla až po několika
hodinách. Zasahovat tak museli
strážníci městské policie, kteří pachatele vypátrali na nádraží.

Michal KADLEC
Koho si příště pozve do svého bytu
jako hosta, o tom bude rozhodně
více přemýšlet osmašedesátiletá
žena z Prostějova.
„V úterýý 11. ledna
j
přišel zaa ní na návštěvu osmapadePROSTĚ
TĚ JOV
To je neslýchaStudenti
né!
jedné ze středních
škol v Prostějově ve
čtvrtek doslova zakopávali o bezvládné tělo
ho muže. Ten si
postaršího
dne ustlal na hodně
odpoledne
m místě. Upadl mášpatném
lem do bezvědomí poté, co
šku rumu
vypil flašku
rumu...
Ve čtvrtek 13. ledna v odpoledních hodinách vyjížděli strážníci
prověřit oznámení týkající se ležícího
muže. „U vchodu do střední školy našli ležet devětapadesátiletého muže,
který si vybral jako místo k odpočin-

Po pivech za volant
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a objasnění vzniklé situace. Nejprve
zapíral a uvedl, že u nikoho na žádné
návštěvě nebyl. Pak si vše rozmyslel
a přiznal, že telefon odcizil kvůli nutnosti volání,“ popsal Petr Zapletal.
Žena se tak se svým mobilním telefonem opět setkala díky rychlé práci

strážníků městské policie. „Mobil
byl vrácen nepoškozený majitelce,
která jeho cenu odhadla přibližně
kolem jednoho tisíce korun. Celá
událost byla oznámena správnímu
orgánu pro přestupkové jednání proti majetku,“ potvrdil Petr Zapletal.

Opil se na

Z trestného činu ohrožení
pod vlivem návykové látky je
podezřelý čtyřicátník z Prostějova. Na ulici U Spalovny ho
v pondělí 10. ledna odpoledne
zastavila hlídka policistů, která dohlížela na bezpečnost na
komunikacích. Řidič na výzvu předložil veškeré potřebné
doklady k řízení vozidla a následně přišla na řadu dechová
zkouška. Její výsledek řidič
zřejmě očekával, protože naměřené hodnoty se zastavily
na hladinách 1,32 a 1,41 promile. Hlídce uvedl, že asi hodinu předtím, než sedl za volant,
vypil tři desetistupňová piva.
Lékařskému vyšetření se odmítl podrobit. Na místě mu byl
zadržen řidičský průkaz a pokračovat dál v cestě mu bylo
zakázáno. Kontrolou vozidla
se ještě zjistilo, že jezdí rok bez
technické kontroly.

schodech školy!
Pro ochmelku si přišla manželka...
ku hned vedle schodů. Na první pohled bylo patrné, že je velice ovlivněn
alkoholem. Hlídka našla v jeho těsné
blízkosti vypitou lahev od rumu.
Komunikace s ním vzhledem k jeho
stavu byla obtížná, při vysvětlení jen

sdělil, že lahev vypil na schodech školy,“ uvedl Petr Zapletal, tiskový mluvčí
Městské policie Prostějov.
Dechovou zkoušku kvůli silné opilosti nebylo možné realizovat. „Pro
dotyčného přišla manželka a odvedla

jej domů. Požívání alkoholu ve vzdálenosti kratší jak 100 metrů od budovy
školy je zakázáno. Zjištěné protiprávní
jednání oznámili strážníci správnímu
orgánu,“ dodal mluvčí prostějovských
strážníků Petr Zapletal.
(mik)
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Nepovedený
žert

Ve středu 12. ledna se na policisty obrátil poškozený muž
s tím, že si minulý týden v restauraci objednal neznámý
muž meníčka v hodnotě necelých 2 600 korun a nechal si je
rozvézt na tři konkrétní místa
v Prostějově. Na uvedených
místech ale nikdo o ničem nevěděl a bylo jasné, že se jednalo
o falešnou objednávku. Na základě vysvětlení poškozeného
objednávku zřejmě učinil muž,
se kterým má osobní spor.
Událost šetří policisté jako
přestupek proti majetku.

Michal Jurečka skončil ve vazbě, zbylí dva zůstávají na svobodě

PROSTĚJOV Mají toho na svědomí celkem dost. Do někteEXKLUZIVNÍ
rých krádeží se pustili společně, jinde byli naopak sami či zase
reportáž
pouze ve dvou. Jisté je, že všichni tři se dobře znají a svůj život
si nedokáží představit bez pervitinu. Uplynulé úterý se u pros- pro Večerník
tějovského soudu po čase opět sešli Michal Jurečka s Lukášem Martin
Hudečkem a Michaelou Zelinovou. Kromě přechovávání drog ZAORAL
byli obviněni zejména z četných krádeží.
Nicméně moc dlouho mu to nevydržeNejzkušenějším z celé trojice byl Michal Jurečka, který po sérii krádeží
nakonec jako jediný skončil ve vazbě.
Nelze se divit, ostatně v jeho rejstříku
trestů se „skví“ už deset záznamů.

22011410144

sátiletý muž a jako pozornost donesl tašku jablek. Žena ho pozvala
dále k sobě do bytu a šla vařit kávu.
Při čekání na ni muž spatřil na stole
volně ležící mobilní telefon, který ho
zaujal a následně odcizil. Po přátelské konverzaci a vypití kávy odešel
z bytu i s telefonem,“ informoval Petr
Zapletal, tiskový mluvčí Městské policie Prostějov.
Že mobil chybí, žena zjistila až ve
večerních hodinách, kdy potřebovala telefonovat. „Vše oznámila na
městskou policii a popis návštěvníka předala strážníkům. Hlídce
se podařilo muže vypátrat v hale
hlavního nádraží v Janáčkově ulici
ppři čekání na vlak. Po kontaktování byl vyzván k podání vysvětlení

Mladý muž byl z vězení naposledy
propuštěn v létě 2018. Následně se
pokusil žít normálním životem. Nějaký čas pracoval jako řidič nákladního
auta a s partnerkou si pronajal dům.

lo. Velmi záhy se vrátil k drogám, což
zásadním způsobem ovlivnilo i jeho
pracovní morálku. Nakonec přišel
i o řidičák. V zaměstnání tak skončil,
a když mu začaly docházet peníze, začal to řešit krádežemi.
Druhým do zlodějské party byl Lukáš Hudeček, který žije s rodiči v Želči. Právě jeho rodiče se nyní snaží
uhradit škodu, kterou krádežemi napáchal. Se dvěma záznamy v trestním
rejstříku se ve světě zločinu zatím spíše rozkoukává. K těmto dvěma se ve
dvou případech připojila také Michaela Zelinová, která v té době chodila
právě s Hudečkem. Dosud netrestaná
a v současné době zaměstnaná žena
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má velkou naději, že si na rozdíl od
svých parťáků nebude muset trest odsedět ve vězení. Její problém s pervitinem, s nímž se už potýká dlouhých
sedm let, to ovšem nevyřeší… „Při
domovních prohlídkách byly u všech
tří obžalovaných zajištěny drogy,“
uvedla soudkyně Adéla Pluskalová.
Všichni tři se k drtivé většině činů,
z nichž byli obžalovaní, přiznali a sou-

hlasili s uzavřením dohody o vině. Týkalo se to i jejich společného nájezdu
do areálu firmy zabývající se opravou
vojenské radiotechniky v Horce nad
Moravou. Jedinou výjimkou nakonec
zůstala krádež lodních motorů z buňky umístěné v prostoru Za Kosteleckou ulicí. Z ní byl obžalován Lukáš
Hudeček, ten však v tomto bodě vinu
popíral.
Poškozenému majiteli se motory
podařilo objevit v jedné z prostějovských sběren, kam byly prodány za
výkupní hodnotu hliníku. „Byly už
rozbité a nefunkční. Navzdory kamerovému systému a záznamech o lidech, kteří je do sběrny přinesli, prý
nebylo možné přesvědčivě odhalit
zloděje,“ posteskl si u soudu poškozený muž, který sám způsobenou škodu vyčíslil na 75,5 tisíce korun.
Rozsudek v celé věci dosud nepadl,
vynesen bude na odročeném hlavním
líčení, které se bude konat 25. února.
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Vítejte na svìtì
VÁŽENÍ RODIČE,
z důvodu zákazu návštěv v prostějovské nemocnici nemůže redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku až do odvolání
pokračovat ve fotografování vašich miminek přímo v porodnici.Pokudmátezájem,abysnímekmiminkabylzveřejněn na této straněVečerníku v rámci rubriky„Vítejte na světě“, zašlete fotografii na adresu miminka@vecernikpv.cz
a dodejte k tomu údaje: jméno a příjmení miminka, datum
narození, výška a váha při narození a také adresu bydliště,
na kterou vám pak zašleme jako dárek graficky redakčně
zpracovaný obrázek. Děkujeme za pochopení! Redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

PROSTĚJOV Jak už Večerník referoval, od nového školního roku
2022/2023 vznikne na základní
škole v ulici Dr. Horáka v Prostějově nová výběrová třída pro talentované děti, tentokrát pro šestý
ročník. Již zde ale nyní fungují
třídy pro menší děti. Co je v dalším školním roce čeká a nemine,
se děti a jejich rodiče dozvěděli
uplynulou středu 12. ledna, kdy
proběhla informační schůzka pro
rodičeMichal
budoucíchSOBECKÝ
prvňáčků. Nová
třída pro 2. stupeň základních škol
pak bude představena 15. února od
17.00 hodin na půdě školy.
Dopředu už ale o některých rozdílech mezi „běžnou“ školní výukou
a tou, kterou poskytuje organizace

SURWDOHQWRYDQp"
Svět vzdělání, informoval Tomáš
Blumenstein. „Na prvním stupni jsou
to třeba tři hodiny angličtiny týdně
navíc. Počítá se přitom s tím, že děti
ještě zprvu neumí psát a číst, začíná
se tak konverzováním a diskusí. Od
první třídy také přidáváme hodinu logického myšlení a osobního rozvoje,“
prozradil Blumenstein. Zdůraznil, že
škola se snaží nabízet i jiné pojetí matematiky. „Učíme Hejného metodou,
která vede k lepší schopnosti porozumění. Nejde o výuku matematiky
mechanicky, ale o pochopení, o pozitivní vztah k tomuto předmětu,“

uvedl představitel organizace. Podobně podle jeho slov kantoři přistupují
k českému jazyku.
Pro přihlášení do třídy a přijetí do ní
jsou potřeba talentové zkoušky. Jak
ale představitel organizace zdůrazňuje,
třídy nejsou určené pouze pro mimořádně nadané děti, ale i pro ty, jimž rodiče chtějí umožnit větší rozvoj. Třídy
zaštítěné touto organizací přitom nejsou jediné speciální, které se na škole
nachází. Zmíněná škola Dr. Horáka
totiž poskytla útočiště také hokejovým
třídám, které zřídila spolu s klubem SK
Prostějov 1913.
(sob)
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PROSTĚJOV
Malá kočičí poM
hádka. Tak by se bez nadsázky
dal nazvat příběh prostějovského spolku Mourek. Ten se
v posledních letech zasazoval
o nalézání divoce žijících koček,
kastraci těch toulavých a uzdravování koček v nouzi. K 1. lednu
2022 měl ale svou činnost ukončit. To se naštěstí nestalo!

Michal SOBECKÝ
Petr KOZÁK
Toulavé kočky nemají lehký život,
a to se často odráží na jejich zdravotním stavu. Pomineme-li, že tím trpí
zvíře samotné, může být nebezpečné
i pro své okolí – jak další zvířata, tak
lidi, neboť se snadno může stát přenašečem různých onemocnění. Je proto
jistě ve veřejném zájmu, aby toulavých koček bylo ve městě co nejméně. Opatření, jak toho docílit, existuje
vícero. Základem je ale prevence, protože problémy toulavé kočky začínají
nechtěným kotětem v domácnosti.
Nejefektivnějším preventivním
nástrojem, který může magistrát

použít, je kastrační program. Ten
teď projde výraznou změnou!
„Psychické nátlaky na nás jsou už
neúnosné, a to se podepisuje na našem zdraví,“ uvedl spolek na svém
Facebooku na podzim. A oznamoval
dále, že svou činnost ukončí. Později
se však během listopadu a prosince
začaly objevovat zprávy na udržení
činnosti a zapojení města.
Spolek nakonec skutečně bude nadále pokračovat. Čelem se k problému postavil i prostějovský magistrát.
„Leden je takový klidný až mrtvý.
Jedeme ale zatím jako loni, snažíme
se,“ uvedla Jana Seifriedová, zakladatelka spolku. žena. „Proběhla schůzka s panem Marčanem (předseda
komise životního prostředí rady města
- pozn. red.), dále jsme si několikrát
psali a výsledkem je, že magistrát
přislíbil podporu,“ konstatovala Seifriedová.
„Bohužel stále se setkáváme s problémem nechtěných koťat, kterých
se jejich majitelé různě pokoutně
zbavují. Samozřejmě tím porušují
zákon na ochranu zvířat proti týrání, ovšem vymahatelnost práva
v tomto ohledu značně zaostává.
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galerie miminek na www.vecernikpv.cz
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Posílejte svá
miminka

Taková koťata odhozená na ulici jsou v lepším případě nalezena
a osvojena, nebo předávána různým organizacím. V horším případě venku uhynou, nebo se z nich
stávají kočky toulavé. Ty se poté
mohou dál nekontrolovatelně
množit,“ vysvětluje náměstkyně
prostějovského primátora Milada
Sokolová.
A jaká jsou tedy nová pravidla?
Magistrát dosud přispíval částkou
300 Kč na kastraci první kočky,
150 Kč na kastraci každé další kočky
v daném kalendářním roce. Aby se
nadále dařilo snižovat počty koček
končících na ulici, schválila Rada
města Prostějova nová Pravidla pro
poskytování finančních darů občanům na provádění sterilizace koček
a kastraci kocourů. Tato změna se
týká zejména výše příspěvku, který
může majitel zvířete od města obdržet. Nově to bude až 1000 Kč na sterilizaci každé jednotlivé kočky a až 600
Kč na kastraci každého kocoura. Na
toto výrazné navýšení příspěvku by
měla navázat také osvětová kampaň,
aby se do programu zapojilo co nejvíce chovatelů.
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Město pomohlo spolku Mourek
i jinak, když v loňském roce finančně přispělo na chod. Stejně
ale jako mnoho jiných lidí z řad
veřejnosti. „Na veterinářích jsme
utratili asi půl milionu korun.
Město nám pomohlo padesáti tisíci, pak jsme měli aukce různých
předmětů. A další lidi podporují
trvalým příkazem. Ještěže jsou zde
tací, kteří milují kočky,“ pousmála
se a poděkovala na dálku Jana Seif-

riedová. Dodává zároveň, že při
současném klidném období Mourek bude fungovat dál.
Pomoci k tomu má i VEŘEJNÁ
SBÍRKA. Ta je zaměřená hlavně
na krmivo, které pomůže kočičkám
přežít venku zimu. „Můžete nosit
konzervy, kapsičky, granule. Prosíme
o kvalitní s vyšším obsahem masa,“
hlásá spolek Mourek. Sbírka bude
probíhat celý leden a únor. Věci pro
kočičky můžete nosit do Květinář-
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Foto: Facebook

ství Ptáčková na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově (vedle občerstvení
Dési) a to každý všední den i v sobotu dopoledne. Vše pak poputuje do
Mourku. „Moc všem děkujeme za
pomoc a kdyby měl kdokoliv zájem,
zapojit se do chodu spolku, najde
více informací na našem Facebooku.
Existuje také transparentní účet, na
který lze zasílat finanční dary. Jeho
číslo je 2101329031/2010,“ vzkazuje Jana Seifriedová.
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riích společnost zkoumala mnohé od
bankomatů přes kina až po dopravní
obslužnost.
Výsledky Prostějova jsou přitom
následující: nejlépe si vedl v kategorii
zdraví a životní prostředí se známkou
5,5. Nejhůře v oblasti vztahy a služby,
kde získal hodnocení 3,5. Do první
stovky se umístil například v indexu
kin, silniční sítě nebo restaurací. Skvěle
pak na tom je v dopravní nehodovosti,
kde skončil ve třetí desítce. „Některé
výsledky mě trochu překvapují. Když
si totiž vezmu, jak funguje městská
hromadná doprava v Prostějově, její síť,
cenu i to, kolik na ni magsitrát doplácí.
Jistě se vždycky najde někdo, komu
bude chybět tady spoj a tam spoj. Ale
přesto…,“ uvedl primátor. Dopravu ale
dopodrobna výzkum nemonitoruje.
V jakých oblastech se ale moc Prostějovu nevedlo? Například v indexu
hazardu. Nebo třeba znečištění ovzduší nebo hmotné nouze. Ve všech těchto zkoumaných oblastech se město
zařadilo k nejhorším v republikovém
průměru. A co přesně se zde hodnotilo? U hmotné nouze počet vyplácených příspěvků na bydlení a živobytí.
U znečištění ovzduší zase prachové
částice a jejich počet.
V případě hodnocení se dá vysledovat
i několik trendů. Hůře se například
umisťují trvale severní Čechy a severní Morava. Špatně na tom jsou trvale
oblasti průmyslové, s vyšší nezaměstnaností. S výjimkou Ostravy se dobře umisťují velká města a v případě
Brna a Prahy i celé oblasti okolo nich.
Z Olomouckého kraje si ze všech měst
vedla nejlépe Olomouc. Barevně se
jako jediná umístila mezi městy zelenými, tedy patřícími do výraznějšího
nadprůměru.

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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PROSTĚJOV Minulé úterý proběhlo veřejné projednání návrhu
V. změny Územního plánu Prostějov včetně vyhodnocení vlivů této
změny na udržitelný rozvoj území.
Veřejné projednání mělo kvůli aktuální epidemické situaci formu videokonference, která měla dvě části. Ta první byla informativní, kde
byla veřejnosti promítnuta prezentace všech navrhovaných změn. Ve
druhé části pak byly zodpovězeny
dotazy občanů projektantem, pořizovatelem a určeným zastupitelem.

nikace k další rozvojové lokalitě, ve
které jsou i městské pozemky,“ uvedl
náměstek pro stavební investice Jiří
Rozehnal. „Změn v celé prezentaci
byla celá řada, některé byly pouze formální, některé jsou pro město opravdu strategické. Jedná se například
o prostor za prostějovskou nemocnicí
u Hloučely. Zde by mělo dojít ke změně části pozemků na stavební parcely,
což je pro rozvoj Prostějova určitě vel-

se naše město mohlo dále rozrůstat.
Další důležitá změna je plánována
v Brněnské ulici, kde by mělo v blízké
budoucnosti být vybudováno nové
centrum záchranné služby. Nyní bude
záležet na zastupitelstvu, zda navržené
změny územního plánu schválí. Já věřím, že ano,“ upřesnil první náměstek
primátora Jiří Pospíšil.
Večerník oslovil během uplynulého
týdne také zástupce opozice v prostě-

otázky, nebylo vidět plochy, o kterých se jednalo. Na mnoho dotazů
nedošlo a mnozí lidé to celé vzdali.
Možná o to šlo. Ptám se ale, pro koho
děláme územní plány města, když
ne pro občany města? Toto nemohlo
dopadnout dobře,“ míní Jan Navrátil,
lídr opozičního hnutí Změna pro Prostějov. Ten se vzápětí kriticky pustil
i do nejdůležitějšího bodu projednávaných změn. „Za nejzásadnější téma

Michal KADLEC
„Celkem jsme v průběhu videokonference zaznamenali zhruba osm desítek účastníků. Prezentace návrhu
trvala přibližně 45 minut, diskuse pak
více než dvě hodiny,“ říká náměstek
primátora Jiří Rozehnal. „Situace
kolem proticovidových opatření neumožnila prezenční veřejné projednání páté změny územního plánu,
nicméně musím pochválit naše kolegy
z magistrátu z odboru informačních
technologií a z odboru územního
plánování, protože měli vše perfektně
připravené pro on-line projednání.
Vše proběhlo bez vážných problémů.
Za to jim patří dík. Některým opozičním zastupitelům se takové projednání nelíbilo, ale vše proběhlo dle
platné legislativy,“ konstatoval první
náměstek primátora Prostějova Jiří
Pospíšil. Důležitým bodem projednávání byly připravované změny územního plánu týkající se prostoru mezi
nemocnicí a lesoparkem Hloučela.
„V tomto území je v V. změně Územního plánu navržena bytová výstavba
a rozšíření lesoparku Hloučela umožňující další rozvoj města. Rozšíření
zeleně bude na náklady soukromého
vlastníka. Současný majitel zároveň
nabízí samosprávě bezplatně část
svých pozemků, na kterých by měla
vzniknout příjezdová páteřní komu-
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mi důležité. Zároveň s touto změnou
jsou dány podmínky pro výstavbu.
Nejprve musí být vybudovány zelené plochy a parky, pak teprve může
být zahájena bytová výstavba. S tím
souvisí i budování páteřní komunikace, která musí propojit prostor
mezi ulicí Josefa Lady a prostorem za
hypermarketem Albert. V tomto prostoru vlastní město pozemky, které
by mohlo zájemcům také nabídnout
k výstavbě rodinných domů tak, aby

jovském zastupitelstvu. Jan Navrátil
(Změna pro Prostějov) byl hodně
kritický. „Elektronické projednávání tak důležitého dokumentu, jako
je územní plán, byl zcela scestný
a špatný nápad. Těm lidem za magistrát, kteří seděli v úterý kolektivně
v zasedačce radnice, to tak možná
nepřišlo, ale všem občanům, kteří se
museli připojovat přes počítač a přes
aplikaci webex to neuvěřitelně komplikovalo řádnou účast. Nebylo slyšet

V. změny Územního plánu Prostějov
považuji změnu využití polí za novou
nemocnicí přiléhající k Hloučele. Investor skoupil někdy v letech 2006
až 2007 pole určená mimo jiné na
park. Nyní mu město chce zhodnotit
uvedená pole na stavební parcely. To
je nepřípustné a do očí bijící! Občané k tomu mají oprávněné námitky.
Další téma je vymezení ploch tak, aby
bylo jasné, co ještě být může a co už
ne. Když to přeženu – jestli třeba v re-

kreační zeleni lze postavit garáže s názvem zahradní domky či polyfunkční
prefabrikáty. Máme zde bohužel různé zkušenosti s různými investory,“
uvedl Jan Navrátil, kterého se Večerník ještě zeptal, jak se podle něj bude
vyvíjet další osud projednaných změn
v Územním plánu Prostějov. „Lidi to
sledují a několik občanských zapsaných spolků bude podávat námitky.
Například spolek Pro Prostějov nasbíral 500 podpisů ke třem námitkám
k pozemkům u Hloučely a určitě další
vývoj budeme sledovat. Nejhorší je,
že každá další změna územního plánu
nám ukrajuje ze zeleně, tato pátá není
výjimkou. Někdy jde o zábory polí,
někdy dokonce o rušení stromů, například nedávno zrušená javorová alej
u Hloučely. Bohužel na sliby z radnice,
že některé věci se budou řešit etapizací
či územními studiemi, namítám, co se
zeleně týká, tak už radši nevěřme a politiky bedlivě sledujme, jak by řekl Karel Kryl,“ uzavřel toto téma lídr Změny
pro Prostějov Jan Navrátil.
Občané mají stále možnost seznámit
se s návrhem, a to až do 18. ledna letošního roku. Návrh je možné si prohlédnout na webových stránkách města
https://www.prostejov.eu/up nebo
přijít na Odbor územního plánování
a památkové péče Magistrátu města
Prostějova, kde je k dispozici kompletní dokumentace v papírové podobě.
Po dobu zveřejnění mohou občané na
navržené řešení reagovat písemnými
připomínkami nebo námitkami. „V návaznosti na výsledky projednání bude
následovat další postup dle ustanovení
stavebního zákona. Návrh vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí
o námitkách budou doručeny dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako
nadřízenému orgánu, aby uplatnily
svá stanoviska. Následně bude návrh
předložen ke schválení zastupitelstvu,“
uvedl ještě náměstek prostějovského
primátora Jiří Rozehnal.
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se budou
sázet keøe,
vzniknou pìšiny
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PROSTĚJOV Na začátku listopadu loňského roku se desítky lidí
nejen z Vrahovic zúčastnily komunitní výsadby stromů v místní
části Čechůvky. Akce organizovaná prostějovským magistrátem
za přímé účasti odborníků z oboru
zahradnictví společnosti FCC
Prostějov si okamžitě získala velkou oblibu veřejnosti. Na „cviklu“
v Čechůvkách se často i celé rodiny
podílely na výsadbě šestadvaceti
stromů s cílem vytvořit v této
lokalitě nový kus přírody. Co ale
bude dál?
„Byla to naprosto úžasná akce
s báječnou atmosférou! Každá z rodin,

která se do sázení stromů přihlásila,
měla připravený „svůj“ strom se svojí
cedulkou. Pracovníci společnosti
FCC byli nápomocni při sázení, aby
vše proběhlo v pořádku a byly zachovány správné postupy. Následně jsme
si společně opekli špekáčky, zahřáli
se, popovídali si. Lidé si na místě akci
pochvalovali a já pevně věřím, že to byla
pouze první vlaštovka a že budeme
komunitně sázet i nadále,“ vzpomíná
na listopadovou akci neuvolněná
náměstkyně prostějovského primátora
Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov).
Lidé zde vysadili různé druhy
stromů, především šlo o ořešáky,

javory, lípy, moruše, meruňky
a třešně. Tím ale zkrášlování tohoto koutu Čechůvek zdaleka
neskončilo. Magistrát má i další
plány, a to už na jaře letošního roku.
„Cílem dalších úprav v tomto místě
bude vytvoření samostatně fungujícího přírodního celku, který
bude podporovat zadržování vody
v krajině, bude zvyšovat druhovou
rozmanitost rostlin i zvířat a zlepší
vizuální i hlukové podmínky.
Doposud byly vysázeny stromy
a keře a místo připraveno na další
jarní úpravy. Na jaře budou vysety květnaté trávníky, vzniknou
štěrkové pěšiny a odpočinkové
plochy s lavičkami a ohništěm.
Bude tak vytvořen prostor
k procházkám, ale i pro posezení
s přáteli,“ prozradila Večerníku Milada Sokolová.
(mik)

Bořit se nic nebude. Opravovat ano
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PROSTĚJOV
Jen
málo
Prostějovanů do šedesáti let tuto
budovu nezná. Aby ne, těžce
přehlédnutelná
stavba
postavená za socialismu je výraznou
dominantou Olomoucké ulice.
A hlavně v ní v minulosti probíhaly
spousty tanečních kurzů. Tisíce
Prostějovanů se zde učily základy
džajvu nebo chachy. Jeho vzhled
ale přímo vybízí k úvahám o rekonstrukci. Nebo k jiným zásahům?

hovořilo o výstavbě supermarketu, ale
z této investice také sešlo,“ připomíná
náměstek prostějovského primátora
pro oblast investic Jiří Rozehnal (ANO
2011). Padly i další plány. „V minulosti se hovořilo o využití objektu
pro inovační HUB, tedy jako sdílené
kanceláře a dílny pro začínající podnikatele, ale tato investice nebyla realizována z důvodu nezískání potřebné
výše dotace,“ konstatoval Rozehnal.
Na řadu by ale měla přijít rekon„Aktuálně město Prostějov
Michal SOBECKÝ strukce.
zpracovává projektovou dokumen„Dům služeb v Olomoucké ulici není taci na rekonstrukci objektu, která
určen k demolici. V minulosti se se bude týkat fasády včetně otvorů,
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střechy, sociálního zázemí. Objekt
bude doplněn o využití dešťové
vody ze střechy, fotovoltaické panely, aby se zvýšila jeho energetická
soběstačnost,“ prozradil náměstek.
Večerník oslovil rovněž Jiřího
Šindlera, tanečního mistra, který
v budově léta působil. „Byl jsem tam
snad pětadvacet let, než jsem byl
odejit,“ připomněl Šindler. „Ano,
o chystané rekonstrukci jsem slyšel.
Že by ji budova potřebovala? Ne,
nerekonstruoval bych nic! Snad by
to ale chtělo nějaký hezčí, důstojnější
vchod,“ poznamenal k možným
změnám Jiří Šindler.
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Miliony do oprav bytù
Prostějov (mik) - Rada města Prostějova projednala a schválila plán
oprav a údržby bytového a nebytového fondu v roce 2022. Plán zpracovala Domovní správa Prostějov.
„V objektech v majetku města, které
organizace spravuje, půjde například
o opravy střech, fasád, nátěrů a maleb, oken, opravy plynoinstalace,
elektroinstalace, vodoinstalace a kanalizace, opravy výtahů apod.,“ vysvětlil první náměstek primátora Jiří
Pospíšil (PéVéčko) s tím, že aktuálně
schválila rada na opravy bytového
a nebytového fondu pět milionů korun. Celkově bude město v letošním
roce investovat do těchto oprav přes
26 milionů korun.

Pozor na špatné parkování

Index kvality

K

Michal
KADLEC

Prostějovu přitížil
Město skončilo v průměru.
„Byl bych raději za lepší výsledek,“ přiznává primátor

PROSTĚJOV Porovnání kvality života i práce městských radních
PŮVODNÍ
a zastupitelů. Obojí přináší výzkum společnosti Deloitte, která
zpravodajstvíí
od roku 2018 pravidelně zveřejňuje výsledky více než dvou set
obcí s rozšířenou působností. Bodování od 0 do 10 bodů ve třech pro Večerník
kategoriích obvykle vyhrávají středočeské Říčany a ani rok 2021
nebyl výjimkou. Nás nejvíce zajímalo, jak si ale vedl Prostějov? Na Michal SOBECKÝ
jeho výsledek, podrobnosti a také zhodnocení od primátora jako Celkem 206. To je počet měst a měsprvního muže města se podíváme v dnešním tématu.
teček, u nichž zkoumala společnost
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Prostějov (mik) - Při parkování svého vozu bychom měli dávat větší pozor a dbát na dodržování dopravního značení. Jak upozorňuje Městská
policie Prostějov, od 1. ledna 2022
totiž platí pro řidiče motorových
vozidel nová pravidla ohledně neoprávněného parkování na parkovišti
pro osoby se zdravotním postižením. „Vedle pokuty se budou nově
zapisovat i 2 body v bodovém hodnocení řidičů za neoprávněné stání
na parkovišti vyhrazeném pro osoby
se zdravotním postižením. Dále také
pro toho, kdo v rozporu se zákonem
neoprávněně použije parkovací
průkaz pro osoby se zdravotním
postižením při stání nebo při jízdě,“
uvedl Libor Šebestík, ředitel Městské policie Prostějov. Řidiči, kteří se
dopustí přestupku neoprávněného
parkování nebo zneužití parkovacího průkazu pro osobu těžce zdravotně postiženou, může být uložena
pokuta příkazem na místě do výše
2 500 korun. Ve správním řízení je
pokuta daleko vyšší, a to 5 000 až 10
000 korun.

Deloitte mnoho kritérií, která se nakonec vešla do tří kategorií. Ta pojmenovala „zdraví a životní prostředí“,
„materiální zabezpečení a vzdělání“
a v poslední řadě také „vztahy a služby“. Celkově pak tyto tři kategorie
dávají dohromady „kvalitu života“,
kterou organizace hodnotí body od 0

do 10. Přičemž desítka je nejlepší, nula
nejhorší. A zároveň porovnává nejen
kvalitu života v jednotlivých městech,
ale také meziroční změnu.
Rok 2021 ovládly stejně jako před
rokem Říčany u Prahy. Zhruba šestnáctitisícové město v regionu Praha-východ jako jediné získalo konečné
hodnocení na úrovni deset. Nejblíže
se mu přiblížilo hlavní město Praha.
Pomyslný bronz drží Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, do první pětky se
vešly ještě Černošice a Brno. Nejhůře
naopak dopadla Orlová v Moravskoslezském kraji. Město získalo hodnocení 0, přičemž na známku 1 nedosáhlo ani v jedné z kategorií. Tradičně

rok

zdraví
a živ. prostředí

vzdělání a
mat. zabezpečení

vztahy a služby

2019
2020
2021

5,9
5,6
5,5

4,5
4,5
4,5

3,5
3,6
3,5
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4,6
4,5
4,3
Zdroj: www.aktualne.cz
nabídl Prostějov, všechny tři kategorie
skončily v těsném podprůměru, a to
okolo čtyř bodů. V konečném pořadí
to znamenalo 121. místo a v porovnání s loňskem pokles o sedm míst.
„Není to úplně špatné, když se uváží, kolik měst bylo hodnoceno. Na
druhou stranu mám vždycky co nejvyšší cíle. Říkám si tedy, zda a jak by
to mohlo být lepší,“ zamyslel se nad
umístěním František Jura, primátor
statutárního města Prostějov.
Index společnosti Deloitte pro něj
není žádnou novinkou. „Tento index
jsem už dříve zaregistroval. Srovnání
je zajímavé,“ vyjádřil se k posledním
výsledkům, které společnost uveřejnila koncem minulého roku.
V každé kategorii je mnoho kritérií,
z nichž se skládají. Například u zdraví
a životního prostředí jde o index praktických a dětských lékařů, dále index
dojezdu do nemocnice nebo třeba index znečišťovatelů. V dalších katego-
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Tak ještě zhruba měsíc a dojde na
zahájení druhé etapy rekonstrukce Vrahovické ulice. Hurá! Jenže
radost z celé opravené ulice od
školy v Majakovského ulici až po
náměstí Padlých hrdinů jsme měli
mít už na konci loňského roku, ovšem naše očekávání se nesplnilo.
Stavební firma nestíhala, navíc se
objevily (snad) objektivní komplikace a také se stavbaři zdrželi
odstraňováním mnoha nedodělků
z první etapy rekonstrukce.
Nedá se nic dělat, během prvního
pololetí tohoto roku se musíme
znovu obrnit trpělivostí a přečkat
uzavírku úseku od železničního
přejezdu po náměstí Padlých hrdinů. A nadávat při popojíždění v
kolonách po objízdných trasách.
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TOMÁŠE KALÁBA

Nu což, určitě to vydržíme, my
Prostějované jsme na dopravní
problémy notoricky zvyklí.
Jenže Vrahovickou ulicí dopravní patálie neskončí, hned nato dojde k uzavření Wolkerovy ulice, což je pochopitelně další frekventovaná a páteřní
komunikace vnitřního okruhu města.
Dá se tedy předpokládat, že po celý
rok 2022 si nejen řidiči užijí své a budou muset skousnout další hořkou
pilulku. V této souvislosti přemýšlím
o tom, zda se vůbec někdy dočkáme
bezproblémového průjezdu městem
a jestli nás nebudou stále provázet
nějaké uzavírky. Snad někdy ano...

Bylo - nebylo, v zemi - nezemi
Jo, to bylo dávno a už ani nevím, ve
kterém království se to tehdá vůbec
událo. To ještě jezdila auta na benzín,
vařilo se na plynu a elektřinu dělaly
jaderné elektrárny. To si vůbec nemůžete pamatovat, už mně to vyprávěla
moje bába a jí zase její bába a…
Zkrátka lidi si v tom království žili
moc dobře, co si zamanuli, to si
koupili, a tuze dobře se při tom bavili. Dělat ani moc nemuseli, všechno totiž postupem času dováželi
formani ze sousedních říší, prý sice
levně, ale kvality nevalné, jak mi
bába vyprávěla. A protože patřilo
k dobrému vychování študýrovat,
učili se všechno možné, až tomu šla
obyčejnému našinci hlava kolem.
No jen si představte, že prý není jenom chlap a ženská, a tak i hajzlíků
měli pro jistotu hned několik druhů!
No zkrátka a dobře, Nejvyšší se na to

už nemohl dívat a seslal jim ošklivou
morovou ránu. Kosila lidi po stovkách, ba po tisících, a zpočátku se jí
celý svět hodně bránil. Lidé nesměli
na ulici, jen pracovat a v krámě nakoupit, aby měli co do pusy. Považte,
že se i zpívat zakazovalo! Ale však
to, děti, z pohádek znáte.
To vám pak vykutálené hlavičky
přišly na jakési babské koření, jehož
výtažek měl všelikému soužení přítrž
učinit. Neučinil, ale mnohým přílišné
utrpení ušetřil. Vrchnost tenkrát ještě nedala na rady všelikých mudrců
a těm, co ono koření užili, téměř normální život dovolila. Tak třeba mohli šenk navštívit, když ukázali jakýsi
podivný zelený amulet.
Co vám mám povídat, šenkýři na tom
tehdá byli mizerně, dlouho měli ouplně zavříno a chutnou krmi jen okýnkem pocestným podávali. Dostali sice

od vrchnosti pár grošů, ale na výskání
to nebylo. Když pak mohli do šenků
jen ti s amuletem, nedostali už nic,
i když hostů chodilo poskrovnu a pivo
proudem zrovna neteklo.
No mizérie to byla, děti, co vám
mám povídat. A zrovna tehdy se
v jednom šenku prý objevila trojice
postav jakýchsi, zlí jazykové vyprávěli o čarodějnicích, ale to byly
pohádky, z ouřadu jakéhosi přišly.
A prý jestli má šenkýřka vše tak,
jak se sluší a patří. Ve skoro prázdném lokále přehled měly převeliký.
A tu jim prý pohled padl na ceduličku zapovídající konzumaci ostrého
pití omladině. A hned, šenkýřko,
tahle cedulička musí být od výčepu
pořádně vidět! A šenkýřko, ta cedulička není k přečtení, nesplňuje
královské nařízení! A šenkýřko, ta
písmena jsou malá, ani dvou centi-
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Automat nahradí pokladnu
Prostějov (mik) - Rada města Prostějova schválila minulé úterý rozpočtové opatření ve výši 927 tisíc korun
na pořízení univerzální poplatkové
pokladny. Ta bude umístěna v budově odboru dopravy v Demelově ulici
a do zkušebního provozu by měla
být uvedena během února letošního
roku. „Obsluha této pokladny bude
jednoduchá a intuitivní, a to prostřednictvím dotykového displeje.
Klientům umožní rychle a jednoduše zvolit požadovanou funkci,
například přihlášení vozidla, vydání
řidičského průkazu, podání žádosti
o zvláštní užívání komunikace apod.
Dále uživatel zvolí druh poplatku
a přímo uhradí příslušnou částku,“
vysvětluje náměstkyně primátora
Alena Rašková (ČSSD) s tím, že samoobslužná pokladna bude přijímat
jak hotovostní platby, tak platby bezhotovostní, uskutečněné prostřednictvím klasických i bezkontaktních
bankovních platebních karet. „Platební automat plně nahradí pokladnu s obsluhou, sjednotí místo pro
výběry poplatků odboru dopravy
a jsem přesvědčena, že nabídne klientům komfort a bezpečí při úhradě
plateb při zjednodušení administrativy,“ dodala Rašková.

špatně si vedla i předposlední Karviná,
jen o příčky výš jsou Most a Litvínov,
do nejhorší pětky spadl o devět míst si
pohoršující Žatec.
Jak ale dopadlo Prostějovsko? Obě
města s rozšířenou působností,
tedy Prostějov a Konice, skončila
až v polovině žebříčku. Lépe si vedla
Konice, která skončila přesně na konci
první stovky, když se posunula hned
o šestnáct příček. Zejména v oblasti
„vzdělávání a materiálního nebezpečí“ si podle hodnotitelů vedla v uplynulém roce velice dobře a dostala
dokonce známku 9,3. Naopak v kategorii „vztahy a služby“ městečko zcela
propadlo. Vyrovnanější výsledky pak

17. ledna 2022
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Zatímco u nás jsme Silvestra už před časem oslavili, nejlidnatější
zemi světa oslavy příchodu nového cyklu teprve čekají. Čínský
Nový rok začne 1. února 2022 a skončí 21. ledna 2023. I tentokrát
jsme si pro vás tradičně připravili krátký a zcela nezaručený vhled
do budoucnosti, která nás sice možná čeká, ale zaručeně nemine.
Zdá se přitom, že nadcházející rok můžeme doufat v to, že všechno dobré i zlé půjde velmi rychle a my to vše budeme schopni
zvládnout jen díky naší energii a nadšení.

Z

atímcočínskýhoroskop2021byl
ve znamení kovového buvola,
rok 2022 bude ovládat vodní Tygr.
Ve feng-shui symbolizuje voda vitalitu, duchovní komunikaci, zralost
a emoce. I díky tomu je vodní Tygr
nejméně bezohledný ze všech možných pěti Tygrů. Lidé, kteří budou
posilněni energií Tygra, by měli být
impulzivnější a důslednější ve svém
jednání. Díky tomu by také mohli s velkým úspěchem dosáhnout
svých cílů. U některých však bude
záležet na tom, jak velkou horlivost
vnesou do svých činů, a také, zda se
nenechají odradit při prvním neúspěchu. Všem bez rozdílu pak přináší vodní Tygr do života velmi
dynamický životní styl. Dařit by
se tak mělo všem plánům a splnit

by se mohla i mnohá tajná přání.
To ovšem pouze v případě, že na jejich splnění budete aktivně pracovat.
ok Tygra je dle Číňanů vhodný
ke startu nových projektů. Světlo světa by tak měly spatřit i dosud nevídané technické vymoženosti a nové
objevy. Na druhou stranu se dá
očekávat, že budeme vystaveni situacím, s nimiž jsme se nikdy předtím nesetkali. Možná poznáme nová
místa nebo utratíme peníze za věci,
které jsme si dosud nepořídili. Dá
se však očekávat, že nadcházející rok
bude dramatický v souvislosti s nadcházejícími přírodními katastrofami.
odle čínského horoskopu není
lepší rok pro práci a kariéru
než rok Tygra. Jen ten dokáže oživit
všechny neúspěšné projekty nebo

R

vdechnout život již umírajícímu a nefunkčnímu podnikání. Je proto velmi
pravděpodobné, že v novém roce
mnoho chudších lidí získá spoustu
peněz, naopak velké množství bohatých padne na zem. Tygr je navíc
i synonymem napětí, bojů a vzpour.
Pokud bychom tento aspekt měli
přenést do běžného života, pak by
nás v roce Tygra mohlo čekat mnoho demonstrací, převratů nebo
i obnovení válek o kontrolu nad
zdroji nezbytnými pro život. Hrozit
bude i ekonomická nestabilita.
jak by se nadcházející rok Tygra
mohl projevit v Prostějově
a okolí? Určitou revoluci plnou
velkých změn lze očekávat po nadcházejících podzimních komunálních volbách, které zřejmě přinesou
změnu ve vedení mnoha měst i obcí.
Tato obměna jistě bude spojena
s velkými ideály a nadšením, nakolik
se je však podaří přeměnit v konkrétní činy, to se teprve ukáže v nadcházející měsících.
díky převládajícímu živlu bychom
se snad po roce „na suchu“ už opět
mohli dočkat plumlovské přehrady

A

metrů nedosahují! To by tak hrálo,
po ouřadech chodit budeš, a nemysli
si, že z toho jen tak vyvázneš!
Chudákovi šenkýřce v měšci cinkaly poslední dukáty, a ještě o ně
měla přijít.
Až se z toho málem rozbrečela. Nepopotahuj, Salimko, ono to zas tak
hrozitánsky neskončilo. Aktuárové
prý nakonec velkorysí byli, dej sem
tisícovku šenkýřko a buď moc ráda,
že to protentokrát tak mírně dopadlo. Však to znáte, děti, někdo se
dře v potu tváře, aby na chleba vydělal, a někdo jen chodí, kontroluje,
za chyby vlastní odpovědnost nenese, ale na cizích nit suchou nenechá.
A ještě si na přemíru práce stěžuje.
A jak to s tou zemí dopadlo, Abdulku? To je na dlouhé povídání
a už je tak pozdě, spát musíte. Tak
zase někdy příště, děti.
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plné vody. Minimálně začátkem léta
tak lidé budou moci vyrazit na pláž
U Vrbiček, kde už konečně po letech
opět poroste devět důstojných vrb vysazených jedním z nadšených rybářů.
elmi nadějně by se mohla
posunout realizace slibovaného parku v areálu zbořených jezdeckých kasáren. Naopak doba bude
zřejmě více přát nové výstavbě než
opravám. A tak nelze předpokládat, že by se i v nadcházejícím
roce konečně po letech podařilo
rekonstruovat zchátralé „Kasko“,
zanedbaný zimní stadion, rozpadlý stadion SK LeRK či přestavět
klášter Milosrdných bratří.

Ahoj všichni,
běží nám první dny nového roku se
dvěma dvojkami na konci a já si tak
sumíruji v hlavě, co nás letos čeká.
Tak asi nepřekvapí, že vcelku zásadní
událostí pro město budou komunální
volby. Ty jsou sice až v říjnu, ale ono
to uteče a kampaň se rozjede v podstatě takřka ihned. Volič bude možná
hodně překvapen, kdo na něj odkud
vykoukne. Jsem možná velkým optimistou, ale snad udržíme v Prostějově
zase vyšší míru korektnosti a slušnosti v předvolebním souboji a nebudou
padat nějaké velké maxipodpásovky,
protože ať je to jak je to, mělo by všem
jít hlavně o rozvoj města a je jedno,
zda je levý, pravý, středový, či jinak
politicky orientovaný, ony se stejně
dnes ty rozdíly stírají.
Snad jen naivní začínající politolog
si může myslet, že tu ještě existuje
klasické politické spektrum. Tak ať
vyhraje ten nejlepší. Tímto heslem se
dostávám k tomu, že zde zase máme
olympijský rok.
Ano, koronavirus nám narušil klasické cykly a tak se vlastně můžeme
těšit na olympiádu skoro pořád, je jen
otázkou, zda vůbec a za jakých podmínek proběhne. Bohužel hokejový
olympijský turnaj se bude konat bez
účasti hvězd z NHL, ale i tak je třeba
se semknout, vždyť tak rádi si zakřičíme góóól! Doufejme, že to bude často.
A snad si také zakřičíme společně,
protože už snad proboha přestane to
blbnutí s nějakým zavíráním a omezováním, koneckonců nám to nová
vláda kdysi před volbami slibovala,
že?
Takže se těším na společné chvíle s
kamarády u fandění. A upřímně na
společně prožitý čas se snad těšíme
všichni. Dob rozdělování a kastování
už bylo dost a je nejvyšší čas se zase
semknout a jít společně dál, protože
už v jedné písni se zpívá: „Jednou budem dál…“
Marty
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PROSTĚJOV Vypadalo to nejprve
jako banální nehoda. Mladý řidič
osobního auta narazil při projíždění kruhové křižovatky zezadu do
jiného vozidla. Ovšem to, co se dělo

potom, už tak běžné není. Viník nehody ujel a byl dostižen až o několik
set metrů dál řidičem nabouraného
vozidla! Přivolaní policisté pak zjistili, že muž z Mazdy nemá za volantem vůbec co pohledávat!
„V úterý 11. ledna odpoledne narazil
devětadvacetiletý řidič s vozidlem
Mazda zezadu do jiného vozidla značky Peugeot Boxer, jehož řidič zastavil
na kruhovém objezdu z důvodu situace v silničním provozu. Nehoda se stala ve směru od čerpací stanice Benzina
směrem na ulici Konečná v Prostějově,“ informovala o na první pohled banální nehodě Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
Běžně si takovou nehodu vyřeší
ĄKFKéGX JCXCTQXCPÆ/C\F÷UKRQwMQ\GPÚwQHÆTFQJQPKNU¾OPCFCNwÊéGTRCEÊUVCPKEK řidiči sami bez asistence policie
X &TåQXKEÊEJ2QNKEKUVÆRCM\LKUVKNKåGONCFÊMO¾\¾MC\ąÊ\GPÊCåFQTQMW
pomocí euroformulářů. Mladík
(QVQ 2QNKEKG è4 z Mazdy ale na nic takového ani

nepomyslel... „Řidič Mazdy nezastavil a dál pokračoval směrem na
Držovice, kde ho až na další čerpací
stanici dohnal poškozený řidič. Jeho
spolujezdec ihned po střetu kontaktoval policii a oznámil, co se stalo.
Vzápětí se na místo dostavila přivolaná hlídka, která u obou provedla dechovou zkoušku s negativním výsledkem. U podezřelého řidiče provedla
i orientační test na návykové látky se
stejným výsledkem. Důvodem nezastavení řidiče Mazdy po nehodě bylo
zřejmě to, že má platný zákaz řízení
všech motorových vozidel, a to až do
listopadu roku 2027,“ uvedla Miluše
Zajícová s tím, že ve věci byly zahájeny
úkony trestního řízení pro podezření
z přečinu maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání. Hmotná škoda
na vozidlech byla předběžně stanovena na 30 000 korun.
(mik)
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V Èechùvkách
se budou
sázet keøe,
vzniknou pìšiny
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Město přispělo na věnované
vozidlo 50 tisíci korunami
PROSTĚJOV Předminulý týden
se v rámci projektu Sociální automobil desítky prostějovských
firem složily na pořízení dalšího
vozidla pro organizaci LIPKA,
která poskytuje sociální péči a intervenci pro osoby se zdravotním
postižením a seniory. Také 50 tisíc
korun přidalo město Prostějov.
„Je to velmi potřebný projekt.
V dnešní době, kdy řada firem
už nemá takové finanční rezervy,
osobně velice oceňuji, že se našlo
tolik prostějovských podnikatelů,
kteří na pořízení automobilu
přispěli. Město Prostějov tuto inciativu vítá a není to poprvé, co jsme
nákup sociálního vozidla podpořili,“
uvedla při předání auta náměstkyně
Alena Rašková (ČSSD).

Další pomocí, kterou organizace
Lipka získala, je výtěžek z nedávného
koncertu Il Bohemo 2021, který
město organizovalo v Městském divadle v Prostějově. „Na programu
byly vánoční skladby, slavné operní
árie a filmové melodie. Již před koncertem jsme informovali, že jeho
výtěžek bude věnován na podporu
činnosti zmíněné organizace Lipka.
Přestože účast byla ovlivněna platnými protiepidemickými opatřeními,
výtěžek ze vstupného činil 10 400
korun,“ doplnila k daru, který na
svém posledním jednání radní odsouhlasili, náměstkyně primátora
Milada Sokolová (ODS a nezávislé
osobnosti města Prostějova), která
má kulturní oblast města ve své péči.
(mik)

CDočetl jsem se, že dalším místem, kde má být umístěn radar na
měření rychlosti vozidel v Prostějově, má být Olomoucká ulice. V
pořádku. Jen by mě zajímalo, na kterém místě ho hodlá město instalovat. Přál bych si ho někde v místech poblíž křižovatky u Sídliště

E. Beneše. Přes den tady nikoho nenachytáte, řidiči v kolonách jezdí
krokem. Ovšem od večera a během noci tady jezdí řidiči jako šílenci,
mnohdy i stovkou. Čekáme tady na radar, který by měl celou situaci
řešit.
Miloš Zápařka, Prostějov

1HQÉWRSÈNQÙSRKOHG
Není to tak dávno, co se vedle su- a dalších pochybných individuí nepermarketu Albert v Janáčkově uli- majících respekt vůbec k ničemu.
ci řešila pokálená zeď se spoustou Není to pěkný pohled, když jdete
nechutných odpadků před ní. Ve- nakoupit a bezdomovci u té samé
dení prodejny nechalo celý prostor zdi močí. Nemá cenu je nějak kárat,
uklidit a zeď vybavilo novým ná- protože jsou často opilí a agresivní.
těrem s cedulí, aby lidé používali Ale možná by stálo za to, kdyby jim
záchod na nádraží. A výsledek? občas strážník nebo policista napaPřed tímto supermarketem se čas- řil nějakou pokutu.
to vyskytuje spousta bezdomovců
Ivana Nadymáčková, Prostějov

'YÈYHON½OHMQDY WU½YÈ
Zajímalo by mě, na co jsou kame- dit a vesele si s pejsky odkráčela
ry na náměstí T. G. Masaryka? pryč. V trávě pak zbyla dvě velká
Procházela jsem nedávno cen- lejna. Pokud to kamera na radnitrem města a spatřila paní venčící ci „viděla“, tak snad dodatečně
dva velké psy. Nevím, co to bylo strážníci onu paničku identifikují
za rasy, ale to je úplně jedno. Ta a pokutují. Jinak je městský kazmíněná paní nechala oba hafany merový systém na nic. A nemluvě
vykálet se do trávníku vedle sedí- o strážnících, kteří v tu dobu seděcího Jiřího Wolkera. Vůbec nemě- li v autě před radnicí.
la snahu exkrementy po nich ukliMilada Pokorná, Prostějov

Bořit se nic nebude. Opravovat ano

'UXK½OLJDQDcNUF½ONXp
Chtěl bych poděkovat prostějovským fotbalistům za jejich výkony nejen z této smály, na jakém to „krcálku“ hrajeme profesionální soutěž. Dočetl jsem se, že
sezóny, ale během posledních let. Je až neuvěřitelné, jak kvalitní fotbal navzdo- město schválilo desítky milionů korun na rekonstrukci včetně vyhřívaného
ry podmínkám se v Prostějově provozuje. Zajímalo by mě ale, jak dlouho se trávníku a vybudování reflektorů. Ovšem jsou to správně investované peníze
ještě bude hrát druhá liga na tak zoufalém stadionu, kterým stánek za místním do tak malého stadionku? Nestálo by za úvahu raději rekonstruovat dnes už býnádražím bezesporu je. Kolikrát si říkám, že je to až nedůstojné pro druhou nej- valé hřiště ve Sportovní ulici, nebo dokonce postavit stadion nový? Prostějov a
vyšší soutěž v republice. A ani bych se nedivil, kdyby se nám ostatní ligové týmy „jeho“ druhá liga by si to zcela jistě zasloužily!
Jiří Nedoma, Prostějov
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V počtu aktuálně nakažených kleslo Prostějovsko na čtvrté místo

PROSTĚJOV Už druhý týden po
sobě zaznamenala Krajská hygienická stanice v Olomouci nárůst
pozitivně testovaných lidí na covid-19 v Olomouckém kraji. Za
minulý týden od pondělí do soboty přibylo do stavu infikovaných
o 980 osob více než předchozí týden. Prostějovsko však zaznamenalo pokles v žebříčku aktuálně
nakažených, už je na čtvrtém místě za Olomoucí, Přerovem a nově
i za Šumperkem.

Michal KADLEC

K nedělnímu poledni 16. ledna
registrovala Krajská hygienická
stanice v Olomouci již 159 139
případů pozitivně testovaných
osob v celém Olomouckém kraji
od začátku pandemie covid-19.
V období od pondělí 10. ledna
do soboty 15. ledna přibylo v kraji 3 050 nakažených, což je o 980
osob více než předchozí týden.
Z celkového počtu pozitivně tes-

,?KJI?îGÁKJQDII½

tovaných od začátku pandemie
v kraji je 21 076 případů u seniorů nad 65 let. Celkový počet
vyléčených pacientů dosáhl výše
150 915 osob. Na druhé straně ale
v Olomouckém kraji od začátku
pandemie zemřelo v přímé souvislosti na covid-19 již 2 222 lidí.
Negativní zprávou je, že již druhý
týden za sebou opět vzrostla hodnota počtu potvrzených případů

nákazy za posledních sedm dní
v přepočtu na 100 tisíc obyvatel,
v kraji jde aktuálně o 501 obyvatele, což je o 153 případů více
než ve statistikách předminulého
týdne.
Rapidně za minulý týden vzrostl počet aktuálně nakažených
osob covidem. V celém Olomouckém kraji je nyní koronavirem nakaženo 6 011 osob, což je

o 1 406 případů více než předchozí
týden. Nejvíce aktuálně nakažených
je v Olomouci, a to 1 531 osob. Další
v pořadí je Přerov (782), Šumperk
(732), Prostějov (663), dále Zábřeh
na Moravě (619), Jeseník (360),
Hranice na Moravě (350) a Šternberk (165). V Konici je aktuálně
koronavirem nakaženo 56 lidí, což je
o 4 případy více než předchozí týden.

GHQQÉQ½UÕVWQDNDzHQÙFKFRYLGHPY RORPRXFNÅPNUDML

Prostějov (jaf) – Proočkovanost
v Česku je nadále nižší než například v západní Evropě. Co se týče
jednotlivých krajů, tak nejlépe je na
tom Vysočina, kde se k datům z minulého týdne nechalo plně naočkovat téměř šedesát procent osob.
Nejnižší je naopak v Olomouckém
kraji, kde dosahuje 51,7 procenta
populace a naočkovat se nechalo
téměř 326 tisíc osob. Konkrétně
na Prostějovsku se jedná o více než
52 procent.

Prostějov (jaf) – Bizarní příběh
s koronavirem se tentokrát odehrál
v Číně. Číňanka Wang na žádost
svých rodičů vyrazila na rande tzv.
naslepo. Při večeři u pátého nápadníka ale tamní vláda vyhlásila lockdow,
takže musela zůstat v jiné provincii
neplánovaně déle. V Evropě by se
nejspíše ještě vrátila domů, v Číně
ale tato varianta nepřicházela v úvahu, vláda tam vyhlašuje lockdowny
nečekaně, dokonce s okamžitou
platností.

Karanténa jen pro zdravotníky
a pracovníky sociálních služeb

vláda dostala důvěru, proběhla následně v pátek jednání, která opatření z minulého týdne potvrdila.
V přehledné tabulce se tak můžete
podívat na všechny změny, které
v současné době vláda schválila.

3ÔLEÙY½SÔÉSDGÕ
SRGUXKÅQDNDzHQÙFK
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yyOd úterý 11. ledna se zkracuje izolace nakažených koronavirem
a karanténa pro rizikové kontakty na pět dnů
yy Po dobu dalších pěti dnů budou lidé povinni nosit respirátor tam,
kde bude docházet k riziku přenosu
yy Do karantény budou muset nově i očkovaní a lidé po prodělání onemocnění
yy Od pondělí 17. ledna se budou zaměstnanci testovat dvakrát týdně
antigenními samotesty
yy Testování bude platit i pro očkované a lidi po prodělání nemoci
v posledním půl roce
yy Výjimku mají lidé, kteří se v práci nesetkají s jinými lidmi
yy V případě pozitivního testu zamíří zaměstnanec přímo do pětidenní
karantény, pozitivitu si bude moci jít potvrdit na PCR test, do té doby
ale musí zůstat v karanténě
yy PCR testů bude zdarma pět měsíčně
yy Případná pracovní karanténa pro pozitivně testované bez příznaků
se bude týkat pouze zdravotníků a pracovníků v sociálních službách.
Rozhodovat o ní budou krajské hygienické stanice
yy Od pondělí 17. ledna se ve školách bude opět testovat pouze v pondělí,
první dva týdny se testovalo dvakrát v týdnu

V Olomouckém kraji
QHMQLzvÉSURRÄNRYDQRVW
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PROSTĚJOV Jak jsme vás informovali už v předchozím vydání, ode
dnešního dne začínají v Česku platit
nová opatření týkající se šíření varianty omikron v Česku. Po dlouhém
jednání Poslanecké sněmovny, kdy

RYCHLÝ
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PROSTĚJOV V prostějovské
nemocnici je aktuálně hospitalizováno dvanáct pacientů s těžkým průběhem nákazy covid-19.
Pětice těchto pacientů pak leží na
jednotce intenzivní péče. Mluvčí
společnosti Agel Adam Knesl ale
upozornil na fakt, že ve špitále
výrazně poklesl zájem o testování.
Kapacita odběrového místa je tak
volná.
„V aktuálním týdnu se počet pacientů s onemocněním covid-19 v nemocnicích AGEL Středomoravské

nemocniční nemění, pohybuje se
stále kolem čtyřiceti,“ sdělil Večerníku
v pátek 14. ledna Adam Knesl, tiskový
mluvčí společnosti Agel provozující
také Nemocnici Prostějov. Podle něj
má aktuálně největší zátěž i nadále
Nemocnice AGEL Přerov, ve které je
hospitalizováno 24 nemocných, kdy
je jeden pacient ve vážném stavu na
umělé plicní ventilaci. „O dalších 12
covidových pacientů pečují zdravotníci v Nemocnici AGEL Prostějov,
kdy 5 z nich je na lůžku intenzivní
péče, z toho 4 mají podporu umělé

plicní ventilace,“ potvrdil Adam Knesl. Nemocnice AGEL Šternberk má
aktuálně 4 pacienty s koronavirem.
Zajímavostí ovšem je, že klesá zájem
o testování. „Za poslední týdny zaznamenáváme na odběrových místech nemocnic AGEL pokles zájmu
o testování a v současné době je objednávací doba na všech odběrových
místech volná. V momentě, kdy se
zvýší poptávka, budeme reagovat
rozšířením provozních dob, čímž se
navýší jejich kapacita,“ ujistil mluvčí
společnosti Agel Adam Knesl. (mik)

Prostějov (jaf) – Stále přibývá počet osob, které koronavirus prodělávají i podruhé. V posledních dnech
se už jedná až o 10 procent všech
pozitivních případů na území Česka.
Na vině je dle odborníků stále delší
čas od prodělání nemoci i varianta
omikron, která přelstí imunitní systém. Trend postupně stoupá od listopadu loňského roku

1DND]ÉVHSRORYLQD(YURS\"
Prostějov (jaf) – Podle šéfa evropské sekce Světové zdravotnické organizace Hanse Klugeho se během následujících dvou měsíců nakazí více
než 50 procent Evropanů. Uvedl to
v úterý na tiskové konferenci. Za první týden roku 2022 se v Evropě nakazilo přes 7 milionů lidí a jejich počet
nadále stoupá. Za předpokladu, že to
bude takto pokračovat i nadále, je to
údajně realistický scénář.

ÍĎăĎƂœĵņ΄œå΄āŜƵĳĈŜƵďő΄ſƂƲǆņƞőƞ

Proticovidová opatření
otřásla i kulturou na obcích

PROSTĚJOV V minulém díle našeho průzkumu jsme se zaměřili na velké kulturní akce, které musely být přeložené, případně
kompletně zrušené. Stejný osud potkal také menší a lokální akce, o ty byli ochuzeni především místní obyvatelé. V uplynulém
podzimním a předvánočním období museli většinu z nich oželet.
Zrušeny tak byly nejen koncerty i tradiční rozsvěcování stromečků či adventní akce, pořadatelé toho museli nemálo„odpískat“.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Jan
FREHAR
Kulturních a společenských akcí přitom bylo v plánu opravdu hodně, ale
bohužel většina z nich musela být
stejně jako v předchozím roce zrušena. Za vším stála zhoršující se situace
s epidemií koronaviru a přísná opatření z toho vyplývající. Obzvláště na
Prostějovsku na začátku vlny varianty delta byla míra nákazy vysoká.
Tradiční rozsvěcení vánočního stromečku se tak v drtivé většině obcí

i menších měst letos muselo obejít
bez fanfár a doprovodného programu.
Přitom se s rozsvěcením počítalo
téměř do posledních chvil. Krátce
před první adventní nedělí ale vláda
vyhlásila nouzový stav. Jím stanovený limit osob ale nebyli pořadatelé
schopni dodržet, situace je mrzela,
náhradní řešení v tomto případě však
nepřicházela v úvahu. „Stále jsme
hledali cesty, jak bychom mohli akci
pro děti uskutečnit. Vše jsme pečlivě
konzultovali i s krajskou hygienou.
Po vyhlášení nouzového stavu jsme
se však rozhodli program zrušit,“
prozradila starostka Plumlova Gabriela Jančíková a velmi podobné hla-

sy se ozývaly i z dalších míst, kde se
této tradice pravidelně účastnila řada
nejen místních obyvatel.
V drtivé většině obcí a městeček se
o doprovodný program zvykově
za asistence dospělých přičiní děti
ze základních a mateřských škol.
V letošním roce tak jejich přípravy přišly vniveč. Mimo tradičního
rozsvěcování musela být zrušena
i řada dalších hojně navštěvovaných
adventních akcí. Zrušeno tak hlásily například různé předvánoční
koncerty, zastaveno bylo i klasické
zpívání koled. Opomenout nelze ani
vánoční jarmarky.
Jednou z prvních větších akcí, na něž
dopadla epidemie, byl lampionový
průvod v Kostelci na Hané. Akce,
jaká se těšila opravdu velké oblibě
u dětí i rodičů, neproběhla vinou
stále většího počtu nakažených ve
městě a místních dětí v karanténě.
„Spoustu jsme toho měli už nachystáno a teď to bohužel přijde vniveč.
Nicméně hodně lidí ze spolků spolu-

pořádajících akci je nemocných. Ani
děti na tom nejsou nejlépe, ostatně
tři ze čtyř tříd v naší mateřské školce
skončily kvůli covidu v karanténě. Za
těchto okolností bychom nedokázali
zajistit organizaci na patřičné úrovni,
navíc nechceme přispět k dalšímu
šíření nemoci,“ vysvětloval starosta
Kostelce na Hané František Horák,
kterého zrušení velmi mrzelo.
Stejný osud pak potkal i třeba uspávání zvířátek v Určicích. Našly se
i akce, které ale proběhly bez větších komplikací. Jednou z nich byl
průvod světýlek v Kralicích, kde se
na stezku odvahy vydalo téměř sto
dětí. Na Mikuláše pak nechyběla
i klasika pořádaná turisty ze Smržic, čímž je výstup na Velký Kosíř,
u kterého se bavily všechny generace. A Smržice ještě jednou, tam
jednoznačně bodovali a předběhli
dobu místní zahrádkáři, Vánoční
minijarmark v jejich režii s několika
obtěžkanými stolečky, se sváteční
náladou a punčovým okénkem při-
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lákal rodiny s dětmi, ale také starší
obyvatele.
Celkem vzato se na mnoha místech
snažili občanům nahradit řadu neuskutečněných akcí. Některé se v regionu svého prostoru dočkaly, ale
rozhodně jich nebylo tolik, jak jsou
občané zvyklí. Nezbývá než doufat,

že v novém roce už zase začne pulzo-vat čilý kulturní a společenský život,
jenž se na čas přesunul do virtuálního prostoru. Kulturní život totiž
činí naše bytí mnohem kvalitnější.
Žijeme-li kulturně, má to pozitivní
dopad na naše fyzické i mentální
zdraví.
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zprávy z regionu
aneb jsme s vámi u toho...
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Parkoviště se posune níž
Město zřídí nová místa
ve stávajícím dvoře areálu prodejny Coop

KONICE Parkování v centru Konice je už řadu let v tomto městě tématem číslo jedna. Před více jak rokem zde proběhla zásadní systémová změna, kdy se z téměř celého náměstí stalo
parkoviště. Už nyní se však chystají ještě výraznější zásahy.
V nové koncepci rekonstruovaného náměstí se již nepočítá
s parkováním před objektem prodejny Jednoty. Parkoviště by
se odsud mělo přesunout do dolní části náměstí, kde v těchto
chvílích roste zeleň. To si vyžádá i další změny, v budoucnu by
tak mělo přibýt další parkoviště ve dvoře areálu prodejny.

EXKLUZIVNÍ
NÍ
zpravodajstvíí
pro Večerník

Martin ZAORAL
Už notnou řádku let se v Konici
chystá veskrze potřebná rekonstrukce hlavního náměstí. Ta už konečně
nabývá konkrétnější obrysy. V tuto
chvíli je jasné, že se po ní zcela změní

využití prostoru před budovou zdejší radnice a prodejny Jednoty. Stávající parkoviště by se mělo posunout
níž do dolní části náměstí, kde je
nyní zeleň. Na to samozřejmě musel
reagovat provozovatel obchodu, který si přál logicky zachovat vyhrazená
místa pro vozy svých zákazníků.
Původní plán, že si vybuduje vlastní parkoviště ve dvoře svého areálu,
padl. Nakonec Jednota navrhla městu, že od něj odkoupí osm míst pro

stání vedle prodejny. Konkrétně se
jedná o parkoviště ve Vrchlického
ulici, která vede od bývalé sokolovny
a ústí právě na náměstí. Na oplátku
městu nabídla ocelový přístřešek
a prostor pod ním a také zatravněný
prostor za prodejnou. Naopak vyasfaltovaná část dvora by měla zůstat
v majetku Jednoty.
V rozhlehlém a ohrazeném areálu
chce Konice vybudovat dvacet až
třicet nových parkovacích míst.
Po vzájemné směně bude město
muset doplatit zhruba 350 000
korun. „Zastupitelstvo se rozhodlo
tento návrh schválit. Záměrem města je vybudovat vjezd a zřídit veřejné
parkoviště bez poplatku za parkování. Parkování by tu tedy mělo být pro
všechny zdarma, je ale možné, že si
budou chtít vyhradit parkovací místo lidé, kteří si v ulici E. Beneše koupí
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Foto: Martin Zaoral

byt. V těchto případech předpokládáme zpoplatnění vyhrazeného místa,“ potvrdil starosta Konice Michal
Obrusník s tím, že parkoviště by
mělo vzniknout zhruba do pěti let.
V této souvislosti Večerník zajímalo, jak to vypadá s vybudováním dalšího parkoviště v centru
Konice? To by mělo vzniknout
u plánované prodejny CBA, jež
by měla nahradit zbouraný objekt

někdejší Kožetvorby v dolní části hlavního náměstí. Zde by mělo
vzniknout 20 parkovacích míst pro
zákazníky prodejny a 10 míst pro nájemníky bytů situovaných do patra
polyfunkčního domu. „Společnost
CBA stále aktivně připravuje projekt pro získání stavebního povolení,
které však dosud nezískala,“ reagoval
na dotaz Večerníku konický starosta
Michal Obrusník.

Koøeny se nezapøou.
I v literatuøe
Konice (mls) – Největšímu zájmu
se v konické knihovně v uplynulém
roce těšily knížky Aleny Mornštajnové, Karin Lednické a Patrika Hartla.
Velký ohlas zaznamenala také kniha
Soběstačný, kterou napsala Zuzana
Dostálová. Te je přitom dcerou režiséra a spisovatele Zeno Dostála, který
se v roce 1934 narodil právě v Konici.
U dětí to vyhrávaly Deníky malého poseroutky a Harry Potter. I v tomto roce
do knihovny přibude spousta nových
titulů včetně detektivek od oblíbeného
Roberta Bryndzi.

&K\VWDMÉSRWÔHEQÙFKRGQÉN
Plumlov (mls) – Další potřebný
chodník by měl vzniknout v Plumlově.
Vedení města již má k dispozici studii
chodníku, který by měl vést kolem
ulice Rudé armády. Jedná se přitom
o velmi frekventovanou příjezdovou
komunikaci ve směru od Mostkovic,
na níž cesta pro pěší dlouhodobě a citelně chybí. Celý projekt je zatím v počátku, kdy by mohl chodník fakticky
vzniknout, zatím nelze odhadnout.

9 2NOXN½FKXzMHQWÔLFÉWNRX
Okluky (mls) – Nové dopravní
značky omezující nejvyšší dovolenou
rychlost na 30 km/hod. by se měly
v dohledné době objevit v Oklukách.
To by mělo vést ke zvýšení bezpečnosti
provozu na úzké silnici.

=½ND]VW½QÉQD+OLQÉNX
Vřešovice (mls) – V lokalitě Hliník ve
Vřesovicích se již brzy objeví značky
Zákaz stání. Na základě podnětu občanů je zde nechá namontovat obec
Vřesovice.

&K\VWDMÉQRYÙSO½Q
Čechy pod Kosířem (mls) – O novém územním plánu budou zastupitelé jednat v Čechách pod Kosířem. Jeho
návrh mohou zájemci nyní vidět na
internetových stránkách obce, a to až
do čtvrtka 20. ledna. Do dalších dvou
týdnů pak vůči němu mohou vznést
případné námitky či připomínky.

/JI?@GQ 2MàD>Á>C
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„Dostali jsme svolení z kraje,“
těší starostu Kouřila

22011410134
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PROSTĚJOVSKO Policisté dálničního
oddělení Kocourovec se obrací na širokou veřejnost se žádostí o pomoc vedoucí
k objasnění dopravní nehody, která se stala
v pátek 7. ledna na dálnici D46 ve směru
z Olomouce do Prostějova. Řidič při sjíždění z dálnice do Prostějova poškodil svodidla a ujel.
„V pátek 7. ledna neznámý řidič způsobil dopravní nehodu na dálnici D46 na 24. kilometru ve směru z Olomouce na Prostějov, a to
na dálničním sjezdu na EXIT 24 Prostějov
– centrum. Řidič s vozidlem při opouštění dálnice z nezjištěných příčin vyjel vlevo z jízdního

pruhu a narazil do ocelových svodidel, která
poškodil. Následně z místa nehody ujel, aniž
by ji ohlásil,“ konstatoval Libor Hejtman, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci. „V této souvislosti se obracíme na
případné svědky, kteří by mohli mít poznatky
k dopravní nehodě a pomohli by ustanovit nezjištěné vozidlo či řidiče, aby se přihlásili buď na
linku 158, nebo osobně, telefonicky či e-mailem
kontaktovali přímo policisty dálničního oddělení Kocourovec, Přáslavice – Kocourovec 19,
telefon 974 762 751, e-mail: krpm.osdp.dok.
stsl@pcr.cz,“ doplnil potřebné kontakty mluvčí
krajské policie Libor Hejtman.
(mik)

URČICE Nepříjemná a nepřehledná křižovatka nacházející se v Určicích by během letošního roku měla
doznat změny v podobě kruhového
objezdu. Obec o vybudování rondelu stojí dlouhodobě, nyní už je
vše posvěcené a dalšímu pokračování průtahu Určicemi by tak nemělo nic bránit. Kromě „kruháče“
a nové vozovky je v plánu také odstavné parkoviště u místního hřbitova i modernizace zastávky, která
je přes cestu.

Jan FREHAR
Informace redakci potvrdil starosta Určic Petr Kouřil. „Ohledně rondelu došlo
na konci roku k jistému posunu. Dostali
jsme podporu i svolení od Olomoucké2QNKEKGJNGF¾UX÷FM[PGJQF[MF[\CVÊOPG\P¾OÚąKFKéRQwMQFKN ho kraje, kde jsem byl přítomen jednání
UXQFKFNCRąKULG\FW\ F¾NPKEG
(QVQ 2QNKEKG è4 zastupitelstva. Bylo mi potvrzeno, že bě-

Foto: Jan Frehar

hem letošního roku by mělo proběhnout
výběrové řízení i realizace kruhového
objezdu v této lokaci, což by jistě mělo
zvýšit bezpečnost frekventované křižovatky,“ prozradil starosta.
Stávající křižovatka je dopravně nepřehledná, napojuje se do ní hned pět
směrů. A protože některé neumožňují
optimální rozhled, má vznik kruhového objezdu své neoddiskutovatelné
opodstatnění. Nemělo by se však jednat
pouze o něj. „Pevně doufám, že se v letošním roce dočkáme zdárného pokračování průtahu obcí, kdy první etapa
je už za námi a v rámci druhé se jedná
právě o rondel a přilehlou komunikaci.
K tomu chceme navýšit odstavné parkoviště u místního hřbitova a opravy by se
měly dotknout i přestupního terminálu,
kde proběhne modernizace zastávky,“
doplnil Kouřil.

REGION
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Kradlosena stavbě
V noci ze soboty na neděli 9. ledna řádil
neznámý pachatel na pozemcích novostaveb ve Tvorovicích. Vnikl na dva neoplocené pozemky a na obou přestřihl
a poškodil visací zámky na stavebních
buňkách. Jednomu z poškozených
způsobil odcizením nářadí škodu za
23 300 korun a druhému 3 000 korun.
Událostí se zabývají policisté z obvodního oddělení Němčice nad Hanou
a šetří ho pro trestný čin krádeže.

Ponarozeninách
nadýchala
Z přestupku uvedeného v zákoně
o provozu na pozemních komunikacích se bude zodpovídat šedesátiletá
žena, kterou zastavila policejní hlídka
v Konici. Žena ve vozidle byla zastavena v neděli 9. ledna krátce po deváté
hodině ranní a na výzvu policistů se
dobrovolně podrobila dechové zkoušce. Ta bohužel pro ni nedopadla dobře,
protože nadýchala hodnoty 0,49 a 0,51
promile alkoholu. Policistům sdělila,
že předchozí den slavila narozeniny
a vypila několik panáků. Dál v jízdě
pokračovat nemohla a s naměřenými
hodnotami souhlasila. Řešit její provinění bude příslušný správní orgán.

Turistatourčitě nebyl...
Od středy 12. ledna šetří policisté z obvodního oddělení Plumlov krádež
v areálu turistické základny ve Ptení,
místní části Ptenský Dvorek. Nezvaný
host ho navštívil z úterý na středu a vypáčil vstupní dveře do dílny, kterou
prohledal. Z objektu odnesl elektrické
nářadí jako brusky, pily, vrtačky a další
a taky zmizela ochranná přilba k motorové pile a rybářské pruty. Zloděj
se násilně vloupal i do hlavní budovy,
odkud odcizil televizi, brusku, dvě
vzduchovky a nabíječky na mobilní
telefony. Škoda na odcizených věcech
a poškození nebyla doposud vyčíslena. Případ šetří policie pro trestný čin
krádeže s dvouletou trestní sazbou.

zprávy z regionu

aneb jsme s vámi u toho...
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V KONICI MAJÍ SRDÍČKO STÁLE OTEVŘENÉ PRO VŠECHNY DĚTI 3
3 (G<?Fµ>CN@GTÜJQ<GJ
=LPDQD3URVWøMRYVNXNRQHêQøXN¿]DODVYRMLWY¿Ć

Organizace na únor chystá oslavu
15 let své existence

KONICE Žijete v Konici a okolí? A máte dítě, které ještě nechodí do školky? Je však natolik šikovné, že už je pro jeho rozvoj
váš byt málo? Chtěli byste, aby si užilo kamarádství s vrstevníky
a zároveň se naučilo spoustu nových věcí? Netušíte však, kam
byste s ním zašli a máte pocit, že v Konici nic vhodného není?
Pak jste zřejmě ještě nenavštívili Mateřské centrum Srdíčko,
které již 15 let působí v prostorách konického zámku. Každou
středu a pátek zde funguje Klub pro rodiče a děti. A právě do něj
jsme se uplynulý pátek vydali na návštěvu.
děně tlučou do xylofonů a bubínků. Nad
nimi lektorka hraje na kytaru písničku,
díky níž se děti dovídají, jak dělají jednotlivá zvířátka, a zvuky po ní s chutí opakují.
pro Večerník
Děti společné hraní a zpívání ze začátku
baví, postupem času však jejich zájem
přece jen upadá. To je jasný signál k tomu,
Až tyhle malé děti vyrazí poprvé do škol- aby si daly přestávku a mohly si dle svéky, budou v ní určitě za hvězdy! Teď však ho pohrát v prostorné a dobře vybavené
sedí na koberci a společně s rodiči soustře- herně. Po nějaké chvíli se pak zejména

PŮVODNÍ
reportáž

Martin ZAORAL
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holčičky prakticky samy od sebe pouští
do připraveného tvoření s papírem, na
nějž pod dohledem nalepují rozstříhané
papírové konfety. Tady se prostě pořád
něco děje! „Do Srdíčka jsme začali chodit s první dcerou, která má nyní už čtyři
roky, přesto se sem ráda vrací. Teď sem
míříme i s tou o dva roky mladší. Líbí se
nám tenhle prostor s hernou. Rádi si spolu zazpíváme i u kytary či něco vyrobíme,“ prozradil sympatický a akční tatínek
Stanislav Motl z Konice, který do Srdíčka
tentokrát zamířil s oběma dětmi. „Pokud
mi to práce dovolí, tak si je chci maximálně užít. A v Konici nic jiného není. Pokud
chceme s dcerami někam do herny v jiný
čas, než je Srdíčko otevřené, musíme do
Olomouce či Litovle,“ dodal Motl, který
pracuje na směny, a tak se v návštěvách
Srdíčka střídá s manželkou, jež je na rodičovské dovolené.

jjak
ak se
se dděti
ěti m
mají
ajíí v Sr
Srdíčku...
rdííčku...

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
a VIDEO klikni na

www.vecernikpv.cz
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Klub pro rodiče je v Srdíčku otevřen
každou středu a pátek. Zájemci by se
však měli dopředu telefonicky objednat,
neboť kapacita je kvůli proticovidovým
opatřením omezena. „Během obou
dnů v týdnu se u nás vystřídá zhruba
dvanáct rodin. V pondělí je pak herna
volná, ale neprobíhá tu program,“ řekla
3x foto: Martin Zaoral

#MVKXPÊVCVÊPGM5VCPKUNCXU FEGTCOKFQ5TFÊéMCEJQFÊLCM &÷VKMVGTÆUKQFOCNKéMCWåÊXCLÊTCFQUV\ JWFD[UGQFV÷EJ 2Q URQNGéPÆO MQPEGTV÷ UG XwKEJPK RWUVKNK FQ JTCXÆJQ
LGPOWVQ\CO÷UVP¾PÊFQXQNÊ
QUVCVPÊEJWTéKV÷QFRQJNGFWNKwÊ
VXQąGPÊMVGTÆVWRTQP÷D[NQRąKRTCXGPQ

Koronavirus oblíbenou akci nezrušil, jen posunul

22011410139
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KONICE Příjemné starosti mají nyní
v Konici organizátoři společenských
a kulturních akcí ve městě. Řeší totiž
podobu vánočních trhů. Ne, nepřepsali jsme se, Konice se rozhodla, že
o svou tradiční akci nepřijde. A vánoční trhy tedy uspořádá. Jen bez vánočního stromečku, ozdob a pravděpodobně beze sněhu. Novým datem
by totiž měl být konec dubna.
„Plánujeme vánoční trhy, které mají
pracovní název Vánoční trhy ex post.
Když jsme byli nuceni zrušit vánoční oslavy, lidem jsem sdělil, že hlavní
myšlenkou zrušení bylo upřednostnit
v covidové době zdraví všech před
shromažďováním,“ připomněl starosta města Michal Obrusník.
Vánoční trhy v Konici, to je sváteční
atmosféra, vánoční zboží, hudba. Ani

17. ledna 2022

WWW.VECERNIKPV.CZ
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vánočně-jarní obdoba akce nebude
o tolik jiná. „Slíbil jsem, že lidé o vánoční trhy nepřijdou. A program
uspořádáme, jak to bude možné.
Plánujeme jej na 23. duben. Mělo
by to být spojené s farmářskými trhy
a s produkcí kapel, které vybíráme.
Jedna by měla být celostátně známá
a další, které mají zvuk na Prostějovsku a Konicku,“ pověděl starosta
města. Podobně jako oslavy založení

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Konice, i v tomto případě se má jednat
o akci, jež se bude odehrávat na více
místech zároveň. „Program se nebude týkat jen konického náměstí, bude
probíhat v prostoru celého konického
centra. A to tak, aby byl zajímavý nejen
na poslech kapel, ale aby měli lidé kam
i ‚odložit‘ děti, v komunitním centru
zajistíme program pro děti,“ ubezpečil
rodiny s menšími dětmi, že ani na ně
na radnici nezapomněli.
(sob)

Večerníku koordinátorka Srdíčka Jana
Procházková, která při těchto aktivitách
spolupracuje s jednou lektorkou a na
jednorázových projektech také s dalšími
pracovníky a dobrovolníky. Celkově pak
během uplynulého roku některé ze služeb Srdíčka využilo 198 rodin.
V rámci Klubu pro rodiče se jeho návštěvníci už letos v lednu vypravili na
zpívání u jesliček do konického kostela, chystanému aktivnímu zapojení do
tříkrálové sbírky pak vystavilo stopku
onemocnění malých koledníků. Na
zbytek měsíce tu mají ještě připravené
tematické dopoledne Ptáčci v zimě a Srdíčkovou školičku. To však rozhodně
není jediná aktivita. „Středeční odpoledne jsou vyhrazena seniorům, čtvrteční
dopoledne pak maminkám. Rovněž
máme dveře otevřené pro všechny rodiče, kteří řeší nějaké problémy ať už
s dětmi, či mezi sebou. Pokud se dospělí

Foto: Martin Zaoral

nejsou schopni na něčem dohodnout,
můžeme jim nabídnout roli jakéhosi neutrálního prostředníka,“ dodala
Procházková.
Zřizovatelem Srdíčka je konická Charita, a tak se nelze divit, že právě zde se
zaměřují na přímou pomoc některým
sociálně ohroženým rodinám.
K hojně navštěvovaným akcím v režii Srdíčka pak patří prázdninové dopoledne
konané koncem července v parku před
zámkem stejně jako podzimní Uspávání
broučků spojené s lampionovým průvodem. Už v únoru zde celodenním programem oslaví 15. výročí své existence.
„Pravděpodobně bychom se měli sejít
ve středu 16. února,“ uzavřela Jana Procházková.

<GwMQN[XG8ÚwQXKEÊEJLGD[VQXÚFčO
Proměna dříve opuštěné budovy je u konce
VÝŠOVICE Z „popelky“ ve spanilou
princeznu. Takovou proměnou prochází budova bývalé školy v centru
Výšovic. Stavba byla léta nevyužívaná,
prázdnotou zela od roku 2008. A za
tu dobu se na ní podepsal čas. Loni
v květnu však došlo k obratu, začaly
stavební úpravy objektu, který má
nově sloužit k bydlení. Rok se s rokem
sešel a proměna je nyní téměř u konce.
„Definitivně hotovo bude ke konci ledna. Tehdy by nám měli předat stavbu,
pak máme prostor na to dát vše administrativně do pořádku a začnou se stěhovat lidé,“ řekl starosta Výšovic Jakub
Haluza ke stavbě, která celkově vyšla na
zhruba 15 milionů korun. Část nákladů
pokryla dotace od státu. Právě díky ní si
do určité míry obec musí ohlídat, kdo ve

8ÚwQXKEM¾wMQNCFQUVCNCPQXÚMCD¾VK X[WåKVÊ

stavbě bude bydlet. „Máme přes třicet
žádostí o šest bytů. Ale Ministerstvo pro
místní rozvoj stanovilo podmínky, které
musíme dodržet. A ty už zájemce docela protřídí,“ konstatoval Jakub Haluza.
A pustil se do vyjmenování některých
podmínek. „Není zde podmínka, že se
musí jednat o lidi z Výšovic. Ale je zde
nutnost nějakých příjmů dané domácnosti, aby nevznikali dlužníci. Upřed-

(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

nostňují se ti, kteří nemají aktuálně
bydlení a nevlastní žádnou nemovitost
k bydlení,“ vypočítal starosta.
V současnosti nejsou Výšovice jedinou
obcí, která dřívější školní budovu nechává přestavět na něco jiného. Stejnou
změnou prochází i ta v Mořicích. Změna využití u bývalé školky, respektive
školy, se pak řeší také v Hrušce nebo
Dobromilicích.
(sob)

J NOJn@NO
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KLADKY Velmi hezký víkend mají
za sebou provozovatelé lyžařského
areálu v Kladkách. Během něj sem
za dobrými sněhovými podmínkami
zamířily stovky návštěvníků. K dispozici jim však byl pouze kratší vlek
a dětské lano. Zajímalo nás, kdy se tu
rozjede i delší dvoukotvová lanovka.
Po sjezdovce se prohání jezdci, vlek táhne
jednoho lyžaře za druhým. Takový obrázek nabídl víkend v jediném lyžařském
areálu na Prostějovsku. Po týdenní pauze se zde provoz rozjel v neděli 9. ledna
a lyžovalo se během celého uplynulého
týdne. „S víkendem můžeme být určitě
spokojeni. Při takovém počtu návštěvníků s ‚pomou‘ bývá občas problém a zastavuje se. Dvojkotva je v tomto ohledu

Kdy se
rozjede
?
delší vlek

8 -NCFM¾EJVQQDCXÊMGPFQXÆFP[UMWVGéP÷åKNQ

spolehlivější. Jenže počasí je zatím jako
na houpačce, ani začátkem tohoto týdne
nemají teploty trvale klesnout pod nulu,
takže asi nebudeme moci ve větším za-

(QVQYYYN[\QXCPKMNCFM[E\

➢ z titulní strany

PROTIVANOV Sehnat praktického lékaře do venkovské ordinace
je čím dál těžší. Dlouhých 23 let
dojížděl z Prostějova do Protivanova MUDr. Jaroslav Chytil. Na konci
uplynulého roku jeho protivanovská mise skončila. Náhradu za něj se
však podařilo najít.
Jaroslav Chytil se k závěru roku
rozhodl skončit nejen v ordinaci
v Protivanově, ale také celkově se
svojí soukromou praxí. „Léta u vás
byla nádherná, zimy zase krušné,
ale ladovské. Nelehké byly někdy
i začátky mé praxe. Čas a jistá míra
entuziasmu nastavily tu správnou
hladinu, na které jsme si na sebe zvykali a zvykli. A jak se říká, v nejlepším je

třeba odejít,“ napsal v dojemném vzkazu ke svým pacientům Jaroslav Chytil.
Protivanovská ordinace ani po jeho
odchodu nezůstala prázdná. Letitého
praktika nahradila paní doktorka Jana
Oujezdská působící dosud ve Ptení.
„Je to mladá, ale zkušená lékařka,
v oboru se pohybuje už minimálně
deset let. I ona k vám přijde s chutí
pracovat, starat se o vás a správně vás
směřovat ke spokojenosti a zdraví.
Věřím, že díky vzájemné důvěře a toleranci se vám bude vaše spolupráce
dařit,“ představil svoji nástupkyni sám
pan doktor, jemuž zástupci městyse
i mnozí z pacientů za dlouholetou
praxi poděkovali a popřáli hodně
štěstí do jeho dalšího života. (mls)

sněžovat. Proto nelze s jistotou říct, kdy
se delší dvoukotvová lanovka rozjede,“
vyjádřil se Jiří Křeček z TJ Sokol Kladky,
který areál spravuje.
(mls)

3(M<GD>Á>CKGµIPEÁ
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Jednu takovou budou muset učinit také
v Kralicích na Hané. Městys plánuje, že
nechá opravit věžní hodiny. U této příležitosti se jeho zástupci vypravili do kostela
zjistit současný stav. „Vzhledem k plánované opravě věžních hodin byla nutná
návštěva kostelní věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kralicích na Hané.
Byla by škoda se s vámi o fotky nepodělit.
Bylo to velice zajímavé,“ vzkazují z Kralic
na Hané. Městys na svém oficiálním facebookovém profilu zveřejnil hned několik
snímků věže zevnitř, stejně jako hodinového stroje. Kostel patří v Kralicích k
8÷åPÊJQFKP[MQUVGNCX-TCNKEÊEJPC*CPÆUGFQéMCLÊQRTCX[
Foto: internet nejvýznamnějším památkám. A zejména
KRALICE NA HANÉ Dominantou věžní hodiny. Jenže kostely na Prostě- jeho věž. Zatímco loď kostela je barokní,
obcí, ale v minulosti taky důležitým jovsku jsou vesměs z období baroka, věž sama je starší. Její vznik se datuje až
ukazatelem času. To byly kostely, je- tedy z 18. století. S věkem tak přibývají do 16. století, doby, kdy v zemích Koruny
jich věže a v neposledním případě také nutnosti oprav.
české vládli Jagellonci.
(sob)

Při nehodách v kraji zemřelo vloni 42 osob
OLOMOUCKÝ KRAJ Statistika
dopravní nehodovosti v Olomouckém kraji za uplynulý rok není rozhodně příjemné čtení. Na silnicích
kraje zahynulo v roce 2021 celkem
42 osob, což je o 19 případů více než
rok předtím. V prostějovském regi-

NFJIàDG?JFOJM

onu zemřelo při nehodách šest lidí.
„V uplynulém roce 2021 jsme zaznamenali mírný nárůst počtu dopravních nehod v Olomouckém kraji. Policisté jich šetřili 5 269. Bohužel při
nich 42 osob zemřelo, což je o 19 více
než v roce 2020. Přibyly i těžce zraněné osoby, kterých vloni bylo 105.
Nejkritičtějším dnem v týdnu byl

pátek, kdy se přihodilo 888 dopravních nehod. Naopak nejpříznivější
byla neděle s 545 nehodami. Mezi
hlavní příčiny nehod patřil nesprávný způsob jízdy a nepřiměřená rychlost. Nejtragičtější dopravní nehoda
se stala v neděli 14. listopadu 2021
u olomoucké místní části Nemilany.
Nehoda čtyř osobních vozidel si vy-

žádala tři lidské životy. Nehoda se stále vyšetřuje,“ uvedl Libor Hejtman,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR v Olomouci.
V prostějovském regionu došlo v roce
2021 k 713 dopravním nehodám, při
nichž zahynulo šest lidí. Tímto tématem se budeme podrobněji zabývat
(mik)
v příštím vydání Večerníku.

2CEKGPVK\2TQVKXCPQXC\CUXÚOQDXQFPÊONÆMCąGOFQEJ¾\ÊFQQTFKPCEGXVÆVQDWFQX÷
MVGT¾UGPCEJ¾\ÊXEGPVTWO÷UV[UG
(QVQCTEJKX288GéGTPÊMW

< DÚXCNÚEJDWFQX/i
X 7TéKEÊEJ DWFGRCTM
URČICE O tom, že v Určicích řeší, co
s bývalými budovami mateřské školy,
jsme vás informovali již v průběhu
loňského roku, kdy měli v první fázi
možnost projevit svůj názor občané
a vybírali ze tří variant, případně mohli navrhnout další. Místní se v drtivé
většině přiklonili pro třetí z předložených možností, tedy demolici obou
objektů a výstavbu parku. Stejného
názoru bylo i poslední zastupitelstvo
roku 2021, jež jednomyslně odhlasovalo tuto variantu.
Nyní má tak obec za úkol zajistit všechna
potřebná povolení a z následného výběrového řízení vybrat firmu, která tuto revitalizaci provede. V první fázi se vybíralo
ze tří variant. Dvěma vévodila výstavba
bytů. V první by se jednalo o rekonstrukci
obou budov na sociální, případně byty pro
seniory. Ve druhé variantě by rekonstrukcí
prošla pouze první budova a druhá by byla
zdemolována. Nakonec ale jednoznačně

zvítězila kompletní demolice a vybudování parku. „Stejně jako v rámci hlasování občanů, kteří byli nejčastěji pro třetí variantu,
a sice demolici obou objektů a vybudování
parku, zvítězila tato varianta jednohlasně
i na posledním zastupitelstvu v roce 2021.
Zastupitelstvo tak pověřilo radu obce
vyprojektováním a přípravou všech věcí
okolo. Budeme se tak snažit získat všechna
povolení, co nejrychleji to bude možné,
a revitalizovat tento areál pro naše občany,“
potvrdil starosta Určic Petr Kouřil.
V rámci revitalizace by se však mělo
jednat také o další části veřejného prostranství, nejen budovy školky. Práce by
se měly týkat i budovy nad obecním úřadem a v okolí kostela, kde by tak mohla
také přibýt zeleň. „Chceme takto využít
projektu na revitalizace veřejného prostranství, které stát dotuje, a za zvýhodněné finance zkrášlit naši obec. Kromě
školky se tak chceme zaměřit i na další
dvě budovy,“ doplnil starosta.
(jaf)
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Zpěvák Voxel byl prvním hostem živého rozhovoru
z
Večerníku na Instagramu
g
PROSTĚJOV Oblíbený český
zpěvák Václav Lebeda, známý pod
pseudonymem Voxel, byl prvním
hostem PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku v rámci živého vysílání na
naší sociální síti. Interpreta jsme
vyzpovídali nejen v oblasti hudby,
ale zaměřili jsme se i na jeho druhé
povolání týkající se parfumerie. Celou verzi on-line rozhovoru najdete
na Instagramu, upoutávka běží i na
internetových stránkách www.vecernikpv.cz. To nejzajímavější jsme
pak pro vás zpracovali do exkluzivního rozhovoru, který si můžete
přečíst právě v dnešním čísle. Dozvíte se, jaké hudební novinky zpěvák chystá, kde se dají pořídit jeho
parfémy, ale i to, jak se mu podařilo
v poslední době zhubnout.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptali

Jan FREHAR
a Justína FERKOVÁ
yy Je tu začátek nového letopočtu. Jak byste shrnul právě skončený
rok 2021?
„Rád bych byl optimistou, ale upřímně řečeno to stálo za…, víte co.
(úsměv) Koncertů nebylo tolik, co
jsme měli naplánováno. Když už na
druhou stranu nějaké byly, tak proběhly super, protože jsem vnímal, že si to
lidé opravdu užívají. Za ty jsem opravdu vděčný a rád. Ale stejně jako u nás
jsem cítil i jejich obavu, že znovu přijde
doba, kdy koncerty nebudou probíhat.
Mimo hudbu se pro mě udála výborná
věc, když se mi podařilo rozjet svou
druhou práci. Sám jsem si uvědomil,
že být v této době závislý pouze na muzice, to opravdu nejde. Rozjel jsem tak
svoji práci s parfémy, na které pracuji
i teď, když koncerty znovu nejsou.“
yy Jak se stane, že se dostane zpěvák
k takovému oboru?
„Jednou k nám přijela naše kamarádka,
která dělá aromaterapie a další takové
věci. A přivezla kufřík, kde měla snad
dvě stě různých esenciálních olejů, extraktů a tinktur. Já jsem si to vzal bokem
a postupně jsem k tomu čichal. A během pár minut jsem tomu opravdu propadl a uvědomil jsem si, že vonný svět
jsem úplně opomíjel. Nezajímal jsem se
o nic takového. Moje žena si toho všimla a zaplatila mi parfumérský workshop,
kde jsem tomu propadl totálně. Je to tak
moje další práce a já jsem strašně moc
rád, že to tak dopadlo.“

Mimo hudbu se pro mě udála výborná
ýborná věc,
když se mi podařilo rozjet svou druhou práci.
jsem si uvědomil, že být v této době závislý
ejde. Rozjel
pouze na muzice, to opravdu nejde.
jsem tak svoji práci s parfémy, na které
pracuji i teď, když koncerty znovu
ovu nejsou...
yy Prozraďte, kde by se daly vaše
parfémy zakoupit?
„Jsou dvě možnosti. Jednou je parfém
na míru, které dělám pravidelně, ale
nyní jsou všechny poukazy vyprodané, protože to není záležitost dní, ale
spíše měsíců. Z toho mám taky radost,
že o to je zájem. Navíc jsem i trochu
překvapený, že lidé nemají strach, že
jim přijde třeba něco, co bude spíše
smrdět, protože to se může snadno
stát. (smích) Druhou variantou je
objednávka přes jednu českou společnost, která si mě vybrala. Tam jsou
vůně, které půjdou do oběhu nejen
v Česku, ale i v Evropě, což je opravdu
úžasné.“
yy Jak probíhá ve zkratce taková výroba parfému?
„I pokud si člověk přečte všechno, co
je napsané na hlavě, tak to ještě neznamená, že tam tyto věci jsou a nemusí
se tam často ani objevit. Dělí se to na
syntetické a přírodní látky, které se používají. Daleko větší množství je těch
syntetických, kde i já jich mám doma
něco kolem čtyř set. Musím říct, že to
už je investice v řádech statisíců. Základem je pak samozřejmě alkohol,
ve kterém se vše míchá. Je to tedy velká alchymie a každý se snaží vyrobit
parfém, který bude vonět a jehož vůně
opravdu vydrží, aby to za dvacet minut
nebylo pryč. Sám jsem zjistil, že na to
neexistuje žádné pravidlo ani poučka.
Člověk zkrátka musí neustále zkoušet
a zjišťovat. Z osmdesáti pokusů je například jen jedna vůně opravdu použitelná. Často se stane, že člověk nějakou
látku použije, kápne jí o píď více, než
má, a tím kompletně celý parfém zkazí,
takže musí začít znovu.“
yy Jak to časově zvládáte?
„Já to dělám tak nějak průběžně. Ráno
se na to podívám, pak když například
žena vaří a děti si spolu hrají. Ale myslím si, že tomu věnuji třeba tři až pět
hodin denně. Je to náročný koníček, co
se týče času i vědomostí, protože zde

se neobejdete, bez chemie – kdy see co
může použít. Je to podle mě nejkomomplexnější obor, který jsem kdy poznal.
nal.“
yy Když bychom se přesunuli
nuli
k hudbě, tak kromě letních měsíců
síců
musela být většina koncertů opět
ň tu
zrušena. Jak jste si užil alespoň
letní část?
„Léto bylo parádní a nám se letoss paradoxně stalo, že v rámci celého roku
bylo koncertů míň, ale v září jsme měli
rekordní měsíc, kdy se podařilo přes
vlivv
dvacet koncertů. Hodně to bylo ovlivesuněno tím, že řada z nich byla přesunuta. Doba je opravdu zvláštní. Když
enší
už totiž nějaký festival byl, tak menší.
Doufám tedy, že se v příštím roce dočkáme zase i těch největších.“
yy Chystáte nové album? A je něco,
na se mohou fanoušci těšit?
„Chystá se. (úsměv) A během Vánoc
se mi stala taková věc, že jsem dostal
ten nejhezčí dárek, jaký jsem si mohl
představit. Jako hlavní dárek jsem dostal píseň, kterou nazpívala moje žena
společně s dětmi. Už když jsem šel ke
klavíru, tak jsem se psychicky sesunul
štěstím. Mně se ta píseň tak líbila, že
jsme se rozhodli ji dodělat a budeme
z ní chtít mít vánoční písničku. Takže
na příští rok se mohou fanoušci těšit
na tuto píseň před Vánoci, opravdu se
mají na co těšit. Samozřejmě postupně vznikají i další nové písničky, takže
jakmile jich bude dostatek, rád bych
je uzavřel dalším albem. V pořadí už
čtvrtém.“
yy Účastnil jste se také castingu SuperStar, kde to ale větším úspěchem
nedopadlo.
„To máte pravdu, ale nikdy to nebyl
zase vyloženě nějaký průšvih. Skončil
jsem třeba mezi stovkou zpěváků, ale
k mojí budoucí kariéře mě to určitě
nenastartovalo. Bral jsem to jako velmi
dobrou zkušenost a díky tomu jsem
vždycky cítil, že na sobě musím ještě
pořádně zamakat. Byl jsem dohromady asi ve čtyřech soutěžích. Po nich

vizitka
VÁCLAV LEBEDA „VOXEL“
✓
✓
✓
✓

narodil se 22. července 1992 v Čeladné
hudebník, zpěvák, nově také zakladatel firmy na parfémy
dětství prožil v Kopřivnici
už jako dítě začal hrát na řadu hudebních nástrojů,
nejčastěji na klávesové a strunné
✓ hudbu rovněž studoval na Západočeské univerzitě v Plzni
✓ v roce 2012 mu vyšel singl V síti, na kterém spolupracoval s Xindlem X, v roce 2014 vydal své první album All boom
✓ opakovaně bodoval v Českém slavíkovi, v kategorii Hvězda internetu
✓ mezi jeho nejslavnější písně patří V naší ulici, kterou často hrají rádia a na YouTube má přes 13 milionů zhlédnutí
✓ vystupuje sólově i s kapelou zvanou Voxel a spol.
✓ je ženatý, s manželkou Marií má dva syny
✓ mimo hudbu se věnuje výrobě parfémů
zajímavost: po potížích s krční páteří začal pravidelně cvičit a přešel na zdravou stravu,
kterou si velmi pochvaluje

jsem si uvědomil, že mě to neposouvá tam, kam bych sám chtěl, tak jsem
začal nahrávat písničky, obesílat různé
agentury. Až to byla cesta, jak se nějakým způsobem propracovat nahoru.“
yy Vybavíte si ještě moment, kdy
se to prolomilo a vaše píseň zazněla
poprvé v rádiu či televizi?
„Pamatuji si ho moc dobře. Stalo se to
s první písní V síti v roce 2012 a z toho
jsem byl opravdu nadšený. Splnil se mi
tím i jeden velký sen. Já jsem měl jako
cíl, aby můj první song hrála Evropa2,
což se opravdu do měsíce podařilo.
Pro mě to byl neskutečný pocit, ale
na druhou stranu jsem si uvědomil,
že můj song hraje jedno z největších
rádii v republice. Jenže ve finále jsem
zjistil, že se nic nestalo. Na koncerty
stále moc lidí nechodilo, většinou si
mě zvali na nějaké diskotéky, kde jsem
hrál třeba až ve dvě ráno. Takže to jsem
hrál pro pět silně podnapilých osob.“
(smích)
yy Kdy se to pak zlomilo?
„Já jsem to pak zase celé překopal
a vrátil se k tomu, co jsem hrál ještě
předtím, než jsem začal vystupovat
pod tímto pseudonymem. Hrál jsem
opět více akusticky, postupně jsem
začal objíždět i větší akce a začalo se
opravdu dařit.“
yy Pamatuji si koncert u nás v Prostějově, kde jste vystupoval sám.
Momentálně máte i kapelu. Co vás
vedlo k tomuto rozhodnutí?
„Ano, je to tak. Být pořád na pódiu
a objet sám sto až sto padesát koncertů
do roka je trochu náročné, z toho už
člověku trochu hrabe. (úsměv) Rozhodl jsem se tak, že dám do kupy kapelu
a podařilo se. Původně jsme byli čtyři, nyní jsme tři plus zvukař a s touhle
bandou mě to hrozně baví, protože to
jsou úžasní kluci. Jsem rád, že je můžu
u sebe mít, chtěl bych jim opravdu poděkovat.“
yy Vy jste v jednom z rozhovorů
prozradil, že na začátku pandemie
byly jen dvě možnosti. Buď oslovit
fanoušky, nebo skončit za pokladnou v Lidlu. Byla ta situace opravdu
tak kritická, nebo se jednalo o nad-

sázku?
„Situace opravdu nebyla úplně jednoduchá. Pokusy ze strany státu o podporu kultury nebyly takové, aby z toho
člověk mohl vyžít. Když máte dvě děti,
řešíte auto, hypotéku, tak to není jen
tak. Hledal jsem nějaké možné alternativy a vymyslel jsem písničky na míru
a lekce na kytaru. Shodou okolností
děláme rozhovor na stejném místě,
kde jsem lidi přes webkameru učil
hrát. Tady jsem si dal telefon, vytáhl
jsem ukulele a trávil jsem tak podstatnou část těch nejtěžších covidových
měsíců.“
yy Jaké to bylo učit „své studenty“
na dálku?
„U toho jsem si uvědomil, že to byla
ohromná zkušenost, pomohlo mi to
i po finanční stránce v době největších
starostí. Ale upřímně bych to asi dlouhodobě nezvládl a obdivuji všechny
učitele, kteří dokážou naučit své studenty hrát na nástroje. Vážně smekám
klobouk před všemi učiteli.“
yy Na koncertech máte píseň 4
akordy, ve které odehrajete různé
hity. Jak vznikl nápad odehrát řadu
českých i zahraničních hitů v několika minutách?
„Jestli mám být upřímný, tak nejsem
úplným autorem tohoto nápadu.
Respektive v české verzi asi ano, ale
v zahraničí mě inspirovala australská
kapela The Axis of Awesome, která
tuto verzi vymyslela se světovými hity,
a mně se to upřímně velmi zalíbilo.
Došlo mi, že i v českém prostředí je
řada písniček, které se dají zahrát na
čtyři akordy. Na to, že jsem si myslel,
že to bude úplná kravina, tak jsem byl
hrozně překvapený. Třeba na YouTube
to mělo obrovský ohlas, ale i na koncertech to lidi velmi baví.“

yy Během letošního
le
roku jste měl
i určité zdravo
zdravotní komplikace. Mohl
byste nastínit,
nastínit co se všechno událo?
„Nechci, aby to
t vypadalo, jako když si
stěžuje nějaký dědek, jak ho všechno
bolí. (smích) A
Ale je pravdou, že jsem si
prošel covidem,
covidem kdy jsem ztratil čich,
což pro práci míchání parfémů není
zrovna dobré. Pak i ty stavy po covidu
nebyly příjem
příjemné. Měl jsem nespavost
a pociťoval jsem
js i nějaké psychické
problémy, kte
které jsem předtím nikdy
neměl. Ale naštěstí
naš to bylo jen pár dnů
a bylo to v pořádku.“
yy K tomu jste měl i něja
jaké potíže s krční páteří...
„Ano, pak jsem měl ještě něco s míchou, kdy
jsem měl problém vůbec pohnout hlavou.
Když jsem kousek
hlavu posunul, tak
se mi chtělo zvracet.
Takže to bylo asi nejhorších pár dnů v roce.
Lékaři mi doporučili
hhodně cvičit, tak jsme
za
začali se ženou cvičit.
Ny
Nyní už se ženou cvičíme
opr
opravdu intenzivně pět dní
v týdnu
týd a má to vážně jen
samá pozitiva. Člověk se cítí
daleko lépe, snad i trochu lépe vypadá,
vnímáme, že nám to svědčí.“
yy Všimla jsem si, že jste na vaše
sociální sítě dával i fotky před a po
a ten rozdíl je opravdu vidět.
„Jestli je tam něco vidět, tak to jsem
moc rád.“
yy Poznamenala vaše změna životního stylu i Vánoce?
„To se musím přiznat, že jsem pěkně
prasil. (smích) Ale zase se musím pochválit, že jsem člověk, který i když
tam dva tři dny opravdu ujede, tak se
do toho dokážu rychle vrátit a po nějaké době si to začnu hned vyčítat. Jsme
teď tedy opět na low carb stravě, a to
nám se ženou vyhovuje.“
yy Na koncerty berete pravidelně
i svého syna Vašíčka. Kde tento
nápad vznikl a jaké to je být tam se
synem?
„Nikdy jsem jej do toho nenutil a ani do
ničeho jiného děti nutit nechci, protože vím, že bych jim to akorát zprotivil.
Ale rád je vždycky vezmu, ať už jednoho, nebo druhého na nějaký koncert
či festival. Je to opravdu baví, zároveň
alespoň poznají i prostředí, kde tatínek
pracuje. Není to jen to, že jim řekneme,
že tatínek jede na koncert. Kluci pak ani
nevědí, o co jde. Já jsem rád, že je to baví
a mám je tam tak u sebe.“
yy Chystáte se v dohledné době
i do Prostějova?
„Pokud zaklepete na radnici a poprosíte je, tak já určitě rád přijedu. Jak s kapelou, tak pokud bude méně peněz
klidně i sám. (smích) Moc rád se sem
totiž vracím, protože jsem tu poblíž
i nějakou dobu v Dubu nad Moravou
žil u rodičů mé ženy. Takže do Prostějova jsme často jezdili a opravdu rád
chodím do jedné vegetariánské restaurace Koza zůstala celá.“

Na sociálních sítích Večerníku již brzy další osobnosti:

Na radaru jsou Petr Sokol,
Jana Bernášková, Jiří Březík

INFOSERVIS

Konstelace hvězd Prostějova
Mnoha Prostějovanům kazí náladu chladné počasí a zimy mají už plné zuby.
S nadějí tak vyhlížejí jaro, na něj si ovšem ještě počkají. Nicméně už teď většina z nás
neodolá krátkým výletům do přírody, kde se nálada přece jen trošku zlepší.
LVI – 23. 7. až 22. 8.
Už to neodkládejte a najděte si novou práci. Současné zaměstnání vás
ubíjí, a přestože si na výplaty nemůžete stěžovat, nic nového vám už do
života nepřinese. Klidně se zaměřte
i na jiné obory.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Doma vás to nebaví, a přestože okolo sebe máte milující rodinu, vy zatoužíte po alespoň dočasné změně.
Prostě jen tak si na krátký čas vyhodit z kopýtka. Ale pozor, nesmí se to
dozvědět partner!
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Měli byste se tento týden krotit v nákupech a dát si do pořádku finance.
Na konci roku jste utratili víc, než
bylo záhodno, bohužel v tom pokračujete i v lednu. Jestli to tak půjde dál,
přijdete na buben.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Zatoužíte po něčem novém do domácnosti, co byste si chtěli koupit. Ať
to stojí, co to stojí. Dohodněte se ale
s partnerem, který by těžce nesl, že
jste o něčem rozhodli sami. Možná se
domluvíte na stejné investici.

=12986/$9,/<Ô63Ě&+
Na tradiční dobroty se stály fronty

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Zamilujete se na pracovišti, což bude
pořádný malér. Nevěstí to nic dobrého. Vy si to ovšem nenecháte vymluvit a půjdete do nového vztahu hlava
nehlava. Jenže kolegové vám to dají
pořádně sežrat.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
byste v těchto chvílích více dbát na
své zdraví i celkovou fyzickou kondici. Za poslední měsíce jste hodně
zlenivěli, což nyní musíte rychle
začít napravovat. Kromě pojídání
vitamínů také běhejte.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Nebojte se investovat, tyto dny přejí
i těm, kteří rádi riskují. Pokud peníze vložíte do legálního obchodu,
pak se můžete těšit na překvapivé
výnosy. Na podezřelé nabídky ale
vůbec nereagujte.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Už nějaký čas jste sami, takže logicky zatoužíte po společnosti milého
člověka. Zanedlouho poznáte toho,
kterého jste si vysnili. Nepůjde ale
o náhodné setkání na ulici, potkáte se
přímo ve vašem domě.

nákupníí
servis
pro vás

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO
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PROSTĚJOV Páteční dopoledne před prodejnou Řeznictví Jaš
v Brněnské ulici patřilo všem milovníkům zabijačkových specialit. Sice už jsou nenávratně pryč doby, kdy zákazníci mohli
sledovat vše od A do Z, neboť pořádání veřejné zabijačky jako
atrakce je podle veterinárního zákona a zákona na ochranu
zvířat proti týrání nepřípustné, ale i tak tyto speciality nadále
táhnou. Od osmé hodiny ranní až do brzkého odpoledne se
na voňavé masné pochoutky stály fronty. Nikdo nelitoval, protože z množství domácích dobrot si vybral opravdu každý. Ve
stánku nechyběly tradiční zabijačkové lahůdky, čerstvě uzené
maso či klobásky a zákazníci neskrývali spokojenost.
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Nakupujeme ji jako zdroj vitamínů či přílohu k nejrůznějším pokrmům. Čerstvá zelenina ale každopádně nesmí chybět na našem jídelním stole. A právě na ceny tohoto zdravého zboží se Večerník nyní zaměřil. Nejlevnější červenou řepu seženete v Bille, červená
cibule se pak prodává za stejnou cenu hned ve čtyřech prostějovských supermarketech.
Červenou papriku (kapii) koupíte za nejmenší peníz v Albertu, batáty sladké brambory
zase v Bille. Ceny červeného zelí mají shodně nejlevnější v Lidlu, Kauflandu a Tescu, pro
rajčata pak rychle spěchejte do Lidlu.
Ať vám chutná!
Průzkum byl proveden ve středu12. ledna 2022.

Oznámení
o přerušení dodávky
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Čehovice
Obec: Ptení, Ptenský Dvorek
Obec: Stařechovice, Služín
Dne: 31. 1. 2022 od 7:30 do Dne: 10. 2. 2022 od 8:00 do Dne: 7. 2. 2022 od 7:30 do 13:30
14:30 hodin. Vypnutá oblast: 11:00 hodin. Vypnutá oblast: hodin. Vypnutá oblast: celá obec
celá obec Stařechovice. Celá cha- FVE Čehovice 2. Buzzing (č. Ptení. Chatová oblast ve směru
od Ptenského Dvorku- pila (potová oblast Ulmanka (Vinohra- 701377).
dél trati) k Běleckému Mlýnu po
dy), Střechovice parc. č. 354/2 Obec: Stařechovice, Služín
Dne: 3. 2. 2022 od 7:30 do 14:30 č. 275, 251, 154, 312, 269. Areál
(areál býv. JZD)
Odběratelské trafostanice: Služín hodin. Vypnutá oblast: celá obec M + M zfp č. 370, chatová oblast
ZD (č. 300785), Stařechovice Stařechovice. Celá chatová ob- směr Paseky od č. 26, 151, 165,
last Ulmanka (Vinohrady), Stře- 179, 124 až po č. 144, 200 a 16.
farma (č. 300793).
chovice parc.č. 354/2 (areál býv. KÚ Ptenský Dvorek chaty od č.
Obec: Služín,
JZD).
73 a 209 a 254 po chatu vedle č.
Čechy pod Kosířem
Dne: 2. 2. 2022 od 7:30 do 14:30 Odběratelské trafostanice: Služín 87 a č. 97 po chatu 250 dále po
hodin. Vypnutá oblast: celá obec ZD (č. 300785), Stařechovice ch. č. 50, od č. 139 a 353 po chafarma (č. 300793) Areál AGROS tu 131 ve Dvoreckém žlebu sm.
Služín.
Jednov. Odběratelské trafostaČechy pod Kosířem: č. p.133 HANÁ, s.r.o.
nice: Areál AGROP a.s. Ptenský
a parc. č. 187/3. Odběratelská tra- Obec: Mostkovice
fostanice Čechy ZD (č. 300750) Dne: 9. 2. 2022 od 7:30 do 15:00 Dvorek č. p. 99 (č. 705280) + (č.
Čechy pod Kosířem, Tyršova 86. hodin. Vypnutá oblast: ulice 320675), Ptenský Dvorek JmDZ
chat a RD nad kempem s parc. (č. 300779), Ptenský Dvorek záObec: Mořice
Dne: 10. 2. 2022 od 8:00 do č. 518/17, 518/13, 518/11, meček (č. 300781), Ptení BPE
14:30 hodin. Vypnutá oblast: 518/20, 518/9, 518/8, č. chat ZOD (č. 703233), BPE Vícov
1184, 1181, 1137, 1138.
(703044).
EG.D, a.s.
Mořice č. p. 30, 31, 69.

Jako již tradičně proběhly zabijačkové
hody Řeznictví Jaš v polovině ledna.
Vůně dobrot se linula od prodejny
přes průjezd až do Brněnské ulice,
kde na akci upozorňovala i připravená cedule. A řada Prostějovanů si
tento svátek nenechala ujít a pro něco
na zub skutečně dorazila. Už od osmé
hodiny ranní, kdy byl prodej spuštěn,
tak stály fronty a prodejci se měli co
otáčet až do jedné hodiny po poledni,
kdy postupně prodej končil. „Je pravda, že už před devátou nás narůstající
nápor trošku zaskočil, ale rozhodně
příjemně. Pokračovalo to takto až do
oběda, pak už to postupně zase ustávalo. Trend v počtu zákazníků je ale
dlouhodobě nižší, než tomu bývalo
dříve, to byla velká sláva, ale letošní

první zabijačkové hody určitě můžeme hodnotit kladně,“ ohlédl se za páteční akcí jednatel firmy Pavel Váňa,
který sám pro zákazníky dobroty
chystal.
U jednoho z nabízených produktů
zákazníci zpravidla nezůstali, protože
výběr byl opravdu pestrý. A co všechno řeznictví připravilo? Nescházela
klasická prdelačka, ovárky, škvarky, tlačenky, prejty, jitrnice, jelítka
i třeba sádlo či pomazánky. K tomu
bylo v nabídce i uzené maso, bůček
či domácí klobásky. „Šel jsem si původně jen pro polévku, ale když jsem
to viděl, tak jsem neodolal a vzal jsem
si ještě škvarky, kus tlačenky a jitrnice.
Je dobře, že tu taková akce zase byla,
člověk má alespoň možnost pořídit
kvalitní a čerstvé výrobky,“ prozradil
Večerníku po svém nákupu pan Antonín.
Zatímco někteří ze zákazníků zamířili
vyloženě na jisto, pro jiné to bylo spíše dílem náhody, že šli zrovna okolo.
„Mám štěstí, hned mám vyřešeno

Foto: Jan Frehar

jídlo na víkend, to bude mít manžel
radost,“ svěřila se jedna ze zákaznic
ve frontě. Zásob navíc bylo dostatek,
protože i prodejci mají za poslední
roky odhad, jaký bude zájem. „Že by
byl o některý z výrobků větší zájem
než o ostatní, se říct nedá. Je to stejné
jako u všeho ostatního, sto lidí – sto
chutí. Byli jsme tak dostatečně připravení a v tomto ohledu nás tedy nic
nezaskočilo,“ konstatoval Váňa.
Komu se v pátek 14. ledna nepoštěstilo, ten nemusí litovat. Další
příležitosti v podobě zabijačkových hodů jsou v plánu v únoru
i březnu. „Byla to letošní první zabijačková akce, ale naši zákazníci se mohou těšit ještě na další dvě v průběhu
zimy. Ta další je naplánovaná na pátek
11. února ve stejném čase a v následujícím měsíci by se mělo jednat také
o pátek 11. března,“ zve s předstihem
Pavel Váňa.

21041620442

BERANI – 21. 3. až 20. 4.
K smrti vás nudí pobývat většinu
času doma, takže logicky zatoužíte
po společnosti. Jenže v této době
se žádné velké mejdany nepořádají,
takže budete muset vzít zavděk pozváním od dávných přátel.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Jste tak zaláskovaní, že přehlížíte věci,
které ještě nedávno ve vás vzbuzovaly značnou pozornost. Nechte ale
i nadále proudit své city naplno, ke
svým letitým koníčkům se za nějaký
čas stejně zase vrátíte.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Nesmíte polevit ve vašich pracovních činnostech! Právě nyní záleží
na tom, jak na vás budou pohlížet
nadřízení a zda si dokážete udržet
současnou pozici. Všechno ostatní
hoďte za hlavu.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Nebojte se zkusit něco nového, čeho
jste se až doposud obávali. Máte dostatek fantazie k tomu, abyste si poradili i s věcmi, se kterými jste dosud
nepřišli do styku. Štěstí budete mít
hlavně u rodinného krbu.
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PROSTĚJOV Během jara
loňského roku proběhlo
v Česku tradiční sčítání
obyvatel a krátce po Novém
roce začínají pracovníci
Českého statistického úřadu zveřejňovat první oficiální výsledky.

Počet obyvatel oproti předchozímu sčítání v roce 2011
vzrostl o více než 87,6 tisíce
osob a je tak překonána hranice 10,5 milionu. Průměrný
věk populace je přes 42 let
a v Česku žije o něco více žen
než mužů. Celkově populace

22011410147
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ale spíše stárne, což dokazuje,
že více než 1/5 všech osob je
starší 65 let a oproti minulému sčítání je věkový průměr
o necelé 2 roky vyšší.
Populace je také stále vzdělanější a počet vysokoškolských
absolventů dosáhl nad hranici
1,5 milionu. Předběžné výsledky budou postupně doplňovány, na bližší informace
si ještě budeme muset počkat.
U Olomouckého kraje je

však na rozdíl od celostátního
nárůstu zaznamenán pokles
obyvatel o necelých 9 tisíc
obyvatel na 619 807. Průměrný věk je oproti celostátnímu
o něco vyšší, konkrétně je na
43,3 roku.
(jaf)
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REALITY

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

Koupíme pro rodiče byt 1+1 nebo 2+1 .
Tel.: 604 635 465

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

Už není mezi námi,
odešel člověk milovaný.

Hledám ke koupi starší dům (opravím si
sám). Tel.: 737 601 184
Koupím chatu/zahradu. Kdekoliv na
Prostějovsku. Děkuji, tel.:736 791 091
Dne 15. ledna 2021
jsme si připomenuli
1. smutné výročí od úmrtí
paní Zuzany BRATTEROVÉ
z Prostějova.
Až ztrátou milovaného člověka
poznáme, co pro nás znamenal,
jak při nás stál v dobrém i zlém.
Jsi stále v našich srdcích.
Za vzpomínku děkuje
dcera Dominika s rodinou.

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

21081211002

SLUŽBY

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

Dnes, tj. 17. ledna 2022,
vzpomínáme
5. smutné výročí úmrtí
pana Jindřicha ČERNÉHO
ze Ptení.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a děti
s rodinami.

Dne 18. ledna 2022
si připomeneme 3. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Ladislav PROKOP.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka Blanka,
syn Martin a dcera Blanka
s rodinami.

Ruku už Ti nepodáme,
abychom Ti mohli přát,
jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.

Celoroční údržba zahrad, kácení stromů,
prořez ovocných stromů, štěpkování
dřevin. Tel.: 605 864 140 - Ivo Kroupa.
Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích žijí dál.

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
nám. Svatopluka Čecha 2, (vchod za
Zlatou bránou) vykupuje a zdarma
oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti,
zlaté šperky 1g/1000 Kč. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům
za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.

20091121413

KOUPÍM

Vykupujeme starý nábytek do roku
1965, lampy, lustry, hodiny, hudební
nástroje, staré vzduchovky i nefunkční,
svářečka TRIODYN a jinou, staré motorky Javy a celé pozůstalosti. Tel.: 702
809 319

Dne 22. ledna 2022
by se dožil 95 roků
pan Arnošt AUGUSTÍN
ze Šternova.
S láskou vzpomínají dcery
Marie a Anna a syn Vladimír
s rodinou.

Koupím nefunkční elektro, počítače,
elektromotory, kabely, autobaterie, mob.
telefony, notebooky, svářečka TRIODYN. Tel.: 702 809 319
21061620769

21040610387

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

Dnes, tj. 17. ledna 2022,
vzpomínáme
1. smutné výročí úmrtí
paní Marie MÁLKOVÉ
z Nezamyslic.
Vzpomínají dcery s rodinami
a bratr Antonín. Děkujeme
všem, kdo vzpomenou
s námi.

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

21032610369

GRATULACE

Nabízím dospělé kachny a kačeny bíle
k chovu, Prostějov. Tel. č. 737 607 098.

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

Dnes, tj. 17. ledna 2022,
by se dožila 75 let
paní Libuše VILÍMKOVÁ
z Otinovsi
a dne 17. dubna 2022
vzpomeneme 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

Už jen kytičku na hrob
Vám můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.

Dne 10. ledna 2022
uplynulo 5 let od úmrtí
pana Vojtěcha BARTOŠKA
z Bílovic.
Stále vzpomínají manželka
a synové z rodinami.

FINANCE

ZVÍŘATA

Dne 19. ledna 2022
by se dožil 90 let
pan František POPELKA
ze Stražiska.
Za vzpomínku děkují dcery
Zdena a Dagmar s rodinami,
syn Pavel s rodinou a bratr
Stanislav s rodinou.

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

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

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

Hodně štěstí, zdraví, lásky,
ať nemáš žádné vrásky, ať se
směješ den co den, ať splní se
Ti každý sen, ať máš kolem
prima lidi, co Tě vždy rádi vidí.
Dnes, tj. 17. ledna 2022,
slaví 95. narozeniny
paní Milada PIŇASOVÁ.
K tomuto výročí hodně zdraví,
štěstí a lásky přejí
dcera s rodinou,
vnoučata
a pravnoučata.

Dne 18. ledna 2022
vzpomeneme nedožité narozeniny
pana Michala GULI
z Biskupic.
Vzpomíná rodina.

Dne 16. ledna 2022
jsme vzpomenuli 25 roků,
kdy nás opustila naše maminka,
tchýně, babička a prababička
paní Berta ZLÁMALOVÁ
ze Štětovic.
Vzpomínají
dcery s rodinami.

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE

v PÁTEK
21. ledna,
v 10.00 hodin

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

Dne 21. ledna 2022
vzpomeneme 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Jan HLAVINKA.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Děkují manželka
Květoslava, syn Květoslav
s rodinou, syn Antonín
s rodinou a dcera
Jana s rodinou.

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

Zdeněk Barták 1963
Jaroslav Zajíček 1934
Zdeněk Doležal 1949
Lubomír Šimek 1954
Bohuslav Vejmola 1953
Anna Kolářová 1934
Miloslava Jeitnerová 1944
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a dne 26. února 2022
vzpomeneme 33. výročí úmrtí
našeho tatínka a dědečka
pana Vladimíra PEČÍNKY
z Držovic.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Děkují dcera s manželem a vnučky
Kateřina a Zuzana z rodinami.

Pohřební služba Pavel Makový

LEDNOVÁ AKCE
vzpomínky jen za vmझ৴;mo
vmझ৴;mo1;m
1;m

V těchto dnech
vzpomínáme
nedožitých 100 let
pana Květoslava VYCHODILA
z Lutotína.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Sestřenice Kalvodová
s rodinou.

Dne 16. ledna 2022
uplynulo 12 let od úmrtí naší
maminky a babičky
paní Marie PEČÍNKOVÉ

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

Dnes, tj. 17. ledna 2022,
vzpomínáme 4 roky od úmrtí
pana Stanislava ŽLOTÍŘE
z Prostějova.
S láskou vzpomíná manželka,
dcery Gabriela a Katka
s rodinami a pravnučka
Viktorka.

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
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Dne 19. ledna 2022
by oslavila 86. narozeniny
a dne 20. ledna 2022
vzpomínáme 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše
milovaná maminka, babička,
prababička, teta a kamarádka
paní Marie ZAPLETALOVÁ
z Prostějova.
S láskou vzpomíná dcera Marie
a syn František, vnoučata
a pravnoučata.

Dne 15. ledna 2022
jsme vzpomenuli
5. smutné výročí od úmrtí
pana Zdeňka MENDLA
z Prostějova.
S láskou vzpomínají manželka
a synové Zdeněk a Jiří s rodinami.
Děkujeme všem, kteří si
vzpomenou s námi.

Lipová
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Smržice
Buková
Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 17. ledna 2022
František Zapletal 1934 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Vladimír Starý 1945 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Jiřina Dočkalová 1939 Klenovice na Hané 14.00 kostel Klenovice na Hané
Úterý 18. ledna 2022
Oldřiška Krejčí 1932 Prostějov 11.00 Obřadní síň Demelova Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jan Bátěk 1973
Jiří Dadák 1950

Prostějov
Určice

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Úterý 18. ledna 2022
Ing.MilanDančák1941Prostějov11.30SmutečnísíňMlýnskáúzkýrodinnýkruh

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jana Kuldová 1942

Prostějov

Ludmila Holubová 1948

Prostějov

22011210130
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HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
Bezpečnostní a úklidová agentura přijme do pracovního poměru invalidní
důchodkyni na úklid kancelářských
prostor v Prostějově. Pracovní úvazek
20h/t. Informace na tel. č.: 602 786 692.

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

Přijmemeprodavačeneboprodavačkudo
autoservisu v Prostějově. Praxe v oboru
automotive a znalost účetního programu
Pohoda výhodou. Nástup možný ihned.
Platové ohodnocení až 30 000 Kč. Strukturovaný životopis zašlete na e-mail: info@
pneufloryk.cz. Vybrané uchazeče budeme
kontaktovat ihned nebo po 01.02.2022.

22011420146

21010520044

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Montážní dílník/-ce
30 000 Kč
pružná prac. doba základní+praktické
Ihor Malina, Prostějov
Lektor/-ka
výukových programů
22 000 Kč
pružná prac. doba vysokoškolské
Iris, Prostějov
Kontrolér/-ka kvality
27 000 Kč
dvousměnný
střední odborné
Mürdter Dvořák, Olšany u Pv
Konstruktér/-ka
35 000 Kč
jedniosměnný
ÚSO s maturitou
Šálek, Prostějov
Elektrikář/-ka silnoproud 22 000-40 000 Kč jednosměnný
střední odborné
CUTTER System, Prostějov
Dispečer/-ka
25 000-35 000 Kč jednosměnný
střední odborné
PM Sped, Nezamyslice
Kontrolor/-ka kvality
19 000 Kč
jednosměnný
střední odborné
MG konfekce, Krasice
Operátor/-ka elektroúdržby 26 000-36 000 Kč jednosměnný
střední odborné Toray Textiles Central Europe, Pv
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.

„Jsme silným a stabilním

hráčem na trhu práce,“
Zájemcům o zaměstnání
byl ve středu představen závod v Prostějově
PROSTĚJOV Ve středu 12. ledna
uspořádala společnost Mubea první letošní náborový den. Akce se naprosto vydařila a personalisté firmy
z ní mají oprávněně dobrý pocit. Na
prohlídku výrobních prostor firmy
Mubea v průmyslové zóně dorazilo třináct uchazečů o zaměstnání
a sedmi z nich bude údajně učiněna
nabídka k pracovnímu poměru.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
Důvod, proč se firma Mubea rozhodla
uspořádat náborový den, je zcela zřejmý. „V současné době není dostatek
kvalitních zaměstnanců na trhu práce,

proto využíváme další možnost k náboru nových pracovníků,“ vysvětlil
Večerníku Ladislav Martiník z personálního oddělení společnosti Mubea.
Během obou dvouhodinových cyklů
si zájemci o novou práci prohlédli výrobní prostory firmy. „Náborového
dne se zúčastnilo třináct kandidátů,
nabídka byla učiněna sedmi z nich.
Kandidáti byli přivítáni, byla jim
představena firma, dostali možnost
se občerstvit. Následně jsem se všemi
provedl společně s kolegou panem
Lépem osobní pohovor. Pak skupinky
procházely s mistrem výrobu a kandidáti měli možnost se na cokoli zeptat.
Po prohlídce došlo k rozloučení s kandidáty a předání drobných dárků a příslibu kontaktu s informací o výsledku
pohovoru,“ popsal scénář náborového
dne Ladislav Martiník s tím, že firma

Mubea aktuálně poptává hned několik
profesí. „Popisovaný náborový den byl
zaměřen především na operátory do
výroby. V současné době ale hledáme
i elektrikáře, zámečníky na údržbu,
procesní inženýry, pracovníky na kvalitu, mistry a podobně. Velmi doufáme,
že se velká část kandidátů rozhodne po
středečním náboru pro práci u nás. Byl
jim dán čas na rozmyšlenou a v pátek
budou obvoláni s nabídkou,“ řekl Večerníku ve středu Ladislav Martiník,
kterého náborová akce velice potěšila.
„Jsme rádi za každého kandidáta, proto si myslíme, že se akce vydařila. Na
dnešní situaci přišlo ucházející množství kandidátů. Akce byla příjemná,
dobře logisticky zajištěná a věříme,
že ji v budoucnu znovu zopakujeme,“
uzavřel Ladislav Martiník, personalista
firmy Mubea.

BYLI JSME
U TOHO

<¾LGOEKQ \CO÷UVP¾PÊXGHKTO÷/WDGCO÷NKXGUVąGFWMTQO÷LKPÆJQOQåPQUVRTQJNÆFPQWVUKRTQUVQT[URQNGéPQUVKFoto: Michal Kadlec

zdůrazňuje Miroslav
roslav Mikula,
jednatel společnosti
čnosti Mubea
PROSTĚJOV Firma Mubea
v Prostějově je dodavatelem
součástek do všech významných automobilek nejen po
celé Evropě, ale také po světě.
Její jednatel Miroslav Mikula
v exkluzivním rozhovoru pro
Večerník potvrdil, že i přes
velice složitou situaci na pracovním trhu dokáže firma plně
zabezpečit svoji výrobu. Navíc
ovšem výroba společnosti Mubea neustále expanduje a tak
zaměstnanců není nikdy dost.
Miroslava Mikulu tak zjevně
potěšil úspěch, se kterým se setkal středeční náborový den.

Michal KADLEC
yy Pane jednateli, jak jste spo-

kojen s průběhem středečního
náborového dne?
„S průběhem náborového dne
jsem velice spokojen, naše očekávání jednoznačně splnil a je tak
rozhodně na co navazovat. Doufáme, že se akce dostane do povědomí veřejnosti.“
yy Jaké tyto akce mají pro vaši
společnost význam?
„Poměrně velký. Rádi ukážeme
širší veřejnosti moderní výrobu
a technologie k dokreslení představy o naší firmě, která je silným

a hlavně stabilním hráčem na trhu
práce.“
yy Jak se společnost Mubea potýká s nedostatkem pracovních
sil? Daří se zajišťovat výrobu
v plném rozsahu?
„Situace na trhu práce je opravdu
složitá, nicméně renomé a zázemí
společnosti Mubea zůstávají pro
pracovníky v regionu atraktivní.
Společnost Mubea neustále expanduje a s tím roste i objem práce. A právě i díky novým pracovníkům se nám daří zajistit plnění
výroby v plném rozsahu.“
yy Jako jedna z mála firem máte
i své vlastní učně. Je to jedna
z cest, jak si vychovat vlastní zaměstnance?
„Podpora vzdělávání mladých lidí
patří mezi klíčové firemní strategie.
V současné době máme přibližně
80 žáků maturitních a učebních

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

oborů, a to jak v oblasti elektro, tak
strojní. Kromě toho spolupracujeme i s vysokoškolskými studenty.
Díky této spolupráci se nám daří
obsazovat odborné pozice v oblasti vývoje, technologií, procesů
a dalších. Téměř všichni k nám
po ukončení studia nastoupí do
zaměstnání. Za pozitivní považujeme i fakt, že i po několika letech
u nás zůstává více jak 80 procent
takto přijatých absolventů.“
yy Budete v náborových dnech
pokračovat i nadále?
„Rozhodně, další plánujeme hned
na středu 19. ledna! Podrobnější
informace budou opět uvedeny
jak na našich webových firemních
stránkách, tak na našem firemním
facebooku. A doufáme, že akce
bude stejně tak úspěšná jako ta
první.“

Nezaměstnanost se po dlouhé době
V prostějovském regionu je bez práce 1 762 lidí

PROSTĚJOV Po delším období sestupné tendence se v Olomouckém kraji během posledního
měsíce roku 2021 zvýšila nezaměstnanost. V prosinci vzrostl
celkový počet uchazečů o zaměstnání na 14 382, počet hlášených
volných pracovních míst naopak
poklesl na 9 129 a podíl lidí bez
práce vzrostl na 3,4 procenta.
I nadále platí, že žádná firma neomezuje svoji činnost a nepočítá
s hromadným propouštěním zaměstnanců.
K 31. prosinci 2021 evidoval Úřad
práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci celkem 14 382 uchazečů
o zaměstnání. Jejich počet byl
o 1 356 vyšší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným
obdobím minulého roku je nižší
o 2 888 osob. Z tohoto počtu bylo

13 251 dosažitelných uchazečů
o zaměstnání ve věku od 15 do
64 let. „Bylo to o 1 411 více než na
konci listopadu, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl
jejich počet nižší o 3 156. V průběhu
posledního měsíce loňského roku
bylo nově zaevidováno 2 758 osob,
což je ve srovnáním s předchozím
měsícem o 692 osob víc a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 32 osob méně,“ prozradil
Jaroslav Mikšaník, hlavní analytik
trhu práce Úřadu práce ČR, Krajské
pobočky v Olomouci.
Z evidence ÚP během prosince
2021 odešlo celkem 1 402 uchazečů. „Bylo to o 799 osob méně než
v předchozím měsíci a o 85 osob
více než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich
ve sledovaném měsíci nastoupilo

771, což je o 605 méně než v předchozím měsíci a o 91 méně než ve
stejném měsíci minulého roku. Dále
187 uchazečů o zaměstnání bylo
umístěno prostřednictvím Úřadu
práce, což je o 114 méně než v předchozím měsíci a o 45 více než ve stejném období minulého roku a dalších 631 uchazečů bylo vyřazeno bez
umístění,“ podal tradičně podrobné
informace Mikšaník.
Vývoj nezaměstnanosti byl ve
všech regionech Olomouckého kraje podobný – nezaměstnanost tam vzrostla. Nejvíce se
počet nezaměstnaných zvýšil na
Olomoucku (o 411 osob), ale k největšímu procentuálnímu nárůstu
nezaměstnanosti došlo na Jesenicku
(+ 23 procent). V tomto případě se
jedná zároveň o třetí nejvyšší nárůst
nezaměstnanosti ze všech regionů
v republice. Co se týká Prostějovska, tady bylo k 31. prosinci 2021
evidováno 1 762 osob bez zaměstnání, z toho 991 žen. „Zdejší po-

bočka Úřadu práce pak registruje
1 934 volných pracovních míst a podíl nezaměstnaných činí na Prostějovsku 2,3 procenta,“ řekl Jaroslav
Mikšaník.
Ke konci prosince loňského
roku bylo evidováno na Krajské pobočce Úřadu práce ČR
v Olomouci 7 143 žen. „Jejich
podíl na celkovém počtu uchazečů
činil padesát procent. V evidenci bylo 2 325 osob se zdravotním
postižením, což představovalo 16
procent z celkového počtu nezaměstnaných. Ke konci tohoto
měsíce bylo evidováno 740 absolventů škol všech stupňů vzdělání
a mladistvých, jejich počet poklesl
ve srovnání s předchozím měsícem
o 13 osob a ve srovnání se stejným
měsícem minulého roku byl nižší
o 167 osob. Na celkové nezaměstnanosti se všichni podíleli pěti procenty. Podporu v nezaměstnanosti
pobíralo 5 051 uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji, což je

podíl nezaměstnaných osob v jednotlivých krajích čr
<FTQL-TCLUM¾
RQDQéMC·ąCFWRT¾EG
è4X 1NQOQWEK
k 31. 12. 2021 (v %)

35 procent všech uchazečů vedených v evidenci,“ doplnil další statistické údaje hlavní analytik trhu
práce Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci.
Podíl nezaměstnaných osob, to je
počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let
k obyvatelstvu stejného věku, vzrostl
v Olomouckém kraji k 31. prosinci

2021 meziměsíčně na 3,4 procenta,
což je o 0,1 procentního bodu nižší
hodnota než v celé České republice.
„Podíl nezaměstnaných osob vyšší
než je republiková hodnota vykázaly tři rergiony Olomouckého kraje –
Jeseník, Přerov a nově i Šumperk.
Naopak nejnižší byl zaznamenán
v okrese Prostějov,“ uzavřel Jaroslav
Mikšaník
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Šafaříkova ulice
David KROUPA, Konice
Výherce získává:DÁRKOVÝ BALÍČEKv hodnotě 400 Kč.

I třetí 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 20. 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
Václav Havel
Ivan FIALA, Plumlov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZvhodnotě400Kčnapizzu.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
...JABLÍČKA...
Hana KOMÁRKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
6, 6, 8, 8
Martin ŠTĚPÁNEK, Prostějov
Výhercezískává:DÁRKOVÝ BALÍČEKv hodnotě 400 Kč.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Jsme tu stále pro Vás a těšíme se na Vaši návštěvu i v tomto roce
Radka VYCHODILOVÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

19111261313

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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BRODSKÝ, HOKUSAI, HRZÁN, HUSA, CHORÝ, IRRA, JEHO,
LIST, NANI, NIKDY, NULNÝ, OBUV, ORTEL, PAUZA, ROŠICKÝ,
RUINY, SEPARÁT, SHOW, SKAUTI, SLEPIT, STÍNIT, ŠEDÁ, VLACH,
VÝSKYT, WHAT, YOUTH

20101661623

JSME TU JIŽ...

=QDþND
QLNOX

9OiGFH
3HUX

9DODãVNê 0HWURSR
FKODSHF OH,WiOLH

7URFKX

-H]HYþtN
VODQJRYČ

/DQG
JULG
DUUD\
DQJ]NU

.XG\
QiĜHþQČ

3RFLW
KDQE\

8YQLWĜ

ětPVN\

&YLNQD
KUD]GČ

'ĤFKRGFH
6RQGD

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWELVWUD

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDYVWXSGR]iPNX
.DUHWQt
YêUD]

=SRFHQê 3RGRNHQ
UXVNê
Qt]tGN\
KUGLQD

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

6WRSND
1iãVW
IRWEDOLVWD

GtO
WDMHQN\
'tYþt
MPpQR
7URFKX
]ERXUDW

=ROĤY
URPiQ
GtO
WDMHQN\
6OXQHþQtN
NQLåQČ
2SDORYDFt
PtVWQRVWL

.ODGQi
HOHNWURGD

=HOHQXãND
ELRORJ

.yG5KR
GH,VODQGX
6StODW
]DVWDU

&RFDFROD
REHFQČ
(NROR
JLFNê
YêUREHN
REHFQČ
0XåVNp
MPpQR

0OiGČ
VOHSLFH

5\ED

äLYRþLã 2VXGRYp
QpWXN\ ]QDPHQt

6SRMND

6PČQHþ
QêUXþLWHO

Výherce získá 'È5.29é%$/Ëý(.
YKRGQRWČ.þ

.DOLIRUQ
VNiĜHND
-P]SČY
3XJDþHY\

2SČW

8Ni]DW
QČFR
VNU\WpKR

QLµKGNMACQRµAF
d!-0)/.ă

21111961504

3UDFRYQtN
DUFKLYX

-VRXFt
UDG\
63=
5RN\FDQ
6ORYHQ
EiVQtN

1ČFR
6WQi]HY
UDGRQX

.RPNRP
SUiYQtNĤ]N

7HþND

/HSLGOR
3tFKDW
3UDYRVO
GXFKRYQt

6WĜHOQi
]EUDĖ
=QDþND
NĜHPtNX

-XU\
=QDþND
KHNWDUX

GtO
WDMHQN\
9\WYRĜLWL
NRSLL

$WDQi]LH
GRPiFN\

&LWRVO
VPtFKX

9êãHQHå

7NDQLQRYê
¿OWU
,QOLWHU
3ROiþND

3OHPHQR

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili DO KULTURY
a graficky lehce poupravili akordeonistu a zpěváka známého prostějovského seskupení Létající Rabín, který kromě
muziky vyniká zejména ve světě divadla...
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SRDCE NA DLANI
KDY: STØEDA 19. LEDNA 2022, 17:30 HODIN
KDE: KINO METRO 70, ŠKOLNÍ 1, PROSTÌJOV
Nadcházející středu v podvečer se mohou všichni
filmoví nadšenci těšit na předpremiéru nové české
romantické komedie Srdce na dlani, za kterou stojí
tvůrci českého hitu Ženy v běhu. „Očekávání jsou
velká, protože film je od stejných tvůrců jako Ženy
v běhu. A když se podívá filmový nadšenec na plakáty k oběma filmům, tak uvidí, že tvůrci vsadili na
dost podobný koktejl, který by mohl fanoušky zaujmout,“ prozradila ředitelka kina Barbora Kucsa
Prágerová.
O tom, že si láska nevybírá a nerozhoduje věk ani
prostor, ví každý. Zamilovat se dá zkrátka všude
a v každém věku. Česká romantická komedie tak propojí několik příběhů, v nichž nebude nouze o milostné

zápletky nejen dětských hrdinů, ale i starší generace.
Kromě nadějí a lásky však na hlavní hrdiny bude čekat
i řada komplikací, které budou muset překonat. Diváci
se dočkají také velmi zajímavého hereckého obsazení,
představí se například Vladimír Polívka, Boleslav Polívka, Eliška Balzerová, Matouš Ruml, Jana Pidrmanová či Veronika Khek Kubařová.
„Myslíme si, že film Srdce na dlani i kvůli koronaviru
nedosáhne takových úspěchů jako jeho předchůdce,
ale věříme, že zaujme celou řadu diváků. Jsme rádi, že
můžeme prostějovským filmovým nadšencům tuto
romantickou komedii zprostředkovat s předstihem,“
míní ředitelka kina Metra 70 s tím, že na předpremiéru
zve všechny fajnšmekry.

akce v regionu
Vítěz Zlatého oříšku zahraje
v Konici na klavír

.XOWXUQËRNÇQNR
Kino
Metro 70
Školní 3694, 796 01 Prostějov
pondělí 17. ledna
17:30 KROTITELÉ DUCHŮ:
ODKAZ
dobrodružná komedie USA
20:00 IMIGRANT
americké romantické drama
úterý 18. ledna
15:00 WEST SIDE STORY
romantický muzikál USA
18:00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
komedie ČR/SR
20:00 SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
akční film USA
středa 19. ledna
17:30 SRDCE NA DLANI
česká komedie
20:00 C‘MON C‘MON
americké drama
čtvrtek 20. ledna
17:00 SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
20:00 VŘÍSKOT
horor USA
pátek 21. ledna
15:30 HRANICE ODVAHY
rodinný válečný film Norsko
17:30 SRDCE NA DLANI
20:00 VŘÍSKOT
sobota 22. ledna
15:00 ZPÍVEJ 2
animovaná komedie USA
17:30 SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
20:00 SRDCE NA DLANI
neděle 23. ledna
10:30 ZPÍVEJ 2
15:00 HRANICE ODVAHY
17:30 SRDCE NA DLANI
19:30 SPENCER
historické drama Velká Británie

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

Špalíèek
Uprkova 18, Prostějov

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

Kino klub
DUHA
Školní 4, Prostějov
úterý 18. ledna
9:00 KRTEK A HODINY
pásmo pohádek ČR
středa 19. ledna
14:00 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
česká komedie
sobota 22. ledna
15:00ČERTOVSKÉAHASTRMANSKÉ
POHÁDKY
pásmo pohádek ČR
17:30 GUMP – PES, KTERÝ
NAUČIL LIDÍ ŽÍT
rodinný film ČR
20:00 GUMP, PES KTERÝ
NAUČIL LIDI ŽÍT

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

ZUŠ
V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov
do 31. ledna
JEŽÍŠKOVA DÍLNA
výstava prací výtvarného oboru
(Galerie Linka)

Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov
pondělí 17. ledna
16:00 TVOŘIVÁ DÍLNA
Tentokrát budeme vyrábět zimní dekorace
z papíru a přírodních materiálů. Určeno pro
děti do 15 let.
středa 19. ledna
17:00 RÁJ S OBLAKY
Skotský ostrov Skye je opravdovou turistickou lahůdkou. Doslova za každým kopcem
se skrývají kouzelná přírodní zákoutí,
útesy, vodopády, jezera a vílí louky. Můžete
obdivovat malebné vesničky i původní
obydlí místních starousedlíků nebo se osvěžit
průzračnou vodou v ledových bystřinách. Po
Ostrově oblaků nás se skotským humorem
sobě vlastním provede Dobromila Patáková.
(podkrovní sál)
čtvrtek 20. ledna
17:15 VIRTUÁLNÍ REALITA
-OCEAN DESCENT
Zajímá Vás virtuální realita? Chcete si ji
vyzkoušet na vlastní kůži? Čeká na váš 15
min. virtuální reality a vybrat si můžete
z několika her.

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

Divadlo
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
sobota 22. ledna
15:00 OŠKLIVÉ KÁČÁTKO
Inscenace na motivy klasického příběhu
o malém ptáčeti, které se musí od narození
vypořádávat s tím, že vypadá jinak než ostatní. Nebohé ptáče je proto terčem posměšků
a opovržení. Podaří se mu překonat všechna
příkoří? Najde své místo ve světě? Pokud ano,
snad přijde zasloužená odměna…
Hraje: Jana Vyšohlídová
5HåLHD KXGED: Jiří Vyšohlíd
9êSUDYDD ORXWN\: Luděk Joska

Nadcházející středu 19. ledna od 19:00 hodin se bude na
zámku v Konici konat další koncert Kruhu přátel hudby. Svůj klavírní recitál
v rámci něj představí Jan Čmejla. Teprve osmnáctiletý muzikant je už nositelem
řady hudebních cen od nás i ze zahraničí. Mimo jiné je též držitelem prestižního
ocenění Zlatý oříšek 2013 udělovaného nejtalentovanějším dětem ČR.

Karnevalový průvod v Němčicích nad Hanou
Vzpomínáte na samoobslužné pohádkové nebo čarodějnické stezky pro děti? Podobně
se nyní v Němčicích nad Hanou rozhodli pořádat dětský karneval. Výsledkem je Karnevalová procházka naplánovaná na neděli 23. ledna. Děti bude čekat deset pohádkových
stanovišť se zapeklitými úkoly. Nebudou ale také chybět odměny. V pohádkovém duchu
se pak ponese také výzdoba brány pod žudrem na náměstí v Němčicích nad Hanou.
Odtud budou moci děti vyrážet na procházku mezi čtrnáctou a patnáctou hodinou.
K uzavření stanovišť dojde s úderem šestnácté hodiny. Zajímavostí je, že se děti mohou
vydat oběma směry, na startu dostanou mapu a pak už je na nich, kterou variantu zvolí.

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

EKOCENTRUM IRIS

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.
* v úterý 18. ledna od 17:00 hodin bude na
programu beseda na téma ODPUŠTĚNÍ
– ZÁKLAD (NEJEN) DUŠEVNÍHO
ZDRAVÍ. Bez odpuštění nelze prožívat zdravé
vztahy. Odpuštění křivd nás osvobozuje,
zatímco zahořklost a nenávist ničí. Budeme
diskutovat nad tím, co nám brání odpouštět a co
si potřebujeme uvědomit, abychom to dokázali.

Husovo nám.67, Prostějov
* ve středu 19. ledna od 10:00 hodin
proběhne
VYCHÁZKA
PODÉL
ROMŽE určená nejen pro seniory.
Trasa povede podél říčky Romže
ze Ptení na Bělecký mlýn, popř. až
do Lutotína. Ráno odjezd vlakem
z Prostějova hl. n. v 10:02 hodin do Ptení.
Návrat vlakem ze zastávky Zdětín či
z Lutotína do 13:30 hodin (dle počasí).
Délka trasy 4 km nebo 7 km.
* v pátek 21. ledna od 16:00 hodin je na
programu DEKORATIVNÍ LEPTÁNÍ
SKLA. Tvořivá dílně pro všechny
generace, na níž si můžete vyzkoušet
netradiční práci se sklem pomocí šablon
a leptacího gelu. Jedná se o nenáročnou
a bezpečnou aktivitu vhodnou pro děti
i dospělé.
* v sobotu 22. ledna bude po celý den
připravena hravá samoobslužná stezka
v parku ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ. Stezka pro
děti i dospělé o tom, jak různí živočichové
tráví zimu bude vyvěšena v Kolářových
sadech.

CENTRUM PRO RODINU
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.

SONS PROSTÌJOV
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.

SONS PROSTÌJOV

Zámek
Konice
středa 19. ledna
19:00 KLAVÍRNÍ RECITÁL
koncert pořádaný Kruhem přátel hudby
Konice a MěKS Konice
Klavír: Jan Čmejla

Husovo nám.67, Prostějov
* ve středu 12. ledna od 9:15 hodin proběhne vycházka nejen pro seniory KOLEM
PŘEHRADY z Plumlova do Plumlova,
kdy se vydáme kolem Plumlovské přehrady
a na zpáteční cestu si projdeme alej Malého
Noe s naučnými tabulemi. Ráno společný
odjezd autobusem v 9:20 (st. č. 10). Návrat
zpět do 13. hodin. Délka trasy 5,5 km.

RÙZNÉ...
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 telefonické
domluvě.

BASKETBAL:
pátek 21. ledna
20.00 TJ OP Prostějov – TBS Sokol
Přerov (2. kolo skupiny o 1. až 6. místo
Středomoravské ligy mužů, Národní
sportovní centrum Prostějov)
sobota 22. ledna
K2 Prostějov – OSK Olomouc (4. kolo
žákovské ligy mladších žákyň U14,
Sportcentrum DDM Prostějov)
neděle 23. ledna
9.00 BCM Orli Prostějov – SK UP BCM
Olomouc (10. kolo Středomoravského
přeboru nejmladších minižáků U10, Tělocvična ZŠ Dr. Horáka Prostějov)

KORFBAL:
sobota 22. ledna
10.00 SK RG Prostějov – SK Plhov Náchod (6. kolo ligy starších žáků ČR, hala
RG a ZŠ Otto Wichterleho Prostějov)
13.00 SK RG Prostějov – TJ Sokol Koblov (6. kolo ligy starších žáků ČR, hala
RG a ZŠ Otto Wichterleho Prostějov)

FLORBAL:
sobota 22. ledna
9.00, 10.30, 12.00 a 13.30 SK K2 Prostějov – FBC Secco Šternberk/ FBC
Lipník n.B./ Asper Šumperk/ FBC Topgal Šternberk (14. kolo Olomoucké ligy
elévů, Sportcentrum DDM Vápenice
Prostějov)
neděle 23. ledna
8.30 a 12.15 SK K2 Prostějov – FBC
Piranha Přerov „B“ a FBC Cannibals
Lipník (12. kolo Olomoucké ligy mužů,
hala RG a ZŠ Prostějov)
9.45 a 13.30 TJ Sokol Kostelec na
Hané – FBC Cannibals Lipník a a FBS
Olomouc „C“ (12. kolo Olomoucké ligy
mužů, hala RG a ZŠ Prostějov)

LEDNÍ HOKEJ:
sobota 22. ledna
9.00 SK Prostějov 1913 – HC Zubr Přerov (7. kolo soutěže 3. tříd, Víceúčelová
hala-ZS Prostějov)
9.00 SK Prostějov 1913 „B“ – HC Olomouc (7. kolo soutěže 3. tříd, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
13:30 SK Prostějov 1913 „B“ - HC
Slezan Opava (2. kolo nádstavby Olomoucké ligy mladších žáků, Víceúčelová
hala-ZS Prostějov)
15:45 SK Prostějov 1913 - HC Studénka
(1. kolo nádstavby Olomoucké ligy starších žáků, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
18:00 SK Prostějov 1913 - HC Lvi Břeclav (5. kolo nádstavby Regionální Ligy
dorostu, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)

VOLEJBAL:
úterý 18. ledna
18.30 VK Prostějov B – VAM Olomouc
(9. kolo krajského přeboru juniorek, Národní sportovní centrum PV)
sobota 22. ledna
9.00 turnaj Českého poháru starších žákyň (1. kolo finálové fáze ve skupině C,
Národní sportovní centrum PV a letní
hala u velodromu)
neděle 23. ledna
9.00 turnaj Českého poháru starších žákyň (1. kolo finálové fáze ve skupině C,
Národní sportovní centrum PV)
10.00 a 14.00 TJ OP Prostějov – SK
Kojetín (13. a 14. kolo krajského přeboru juniorek, letní hala u velodromu)
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PROSTĚJOV Pořádnou motivaci v podobě středečního
soupeře mají před sebou prostějovští hokejisté. Doma
totiž vyzvou Frýdek-Místek. S ním už odehráli dva zápasy
a ty shodně dopadly pro Jestřáby neslavně. V obou případech utkání špatně začali a manko už ve zbytku duelu
nedokázali dohnat. Nyní mají svěřenci Aleše Tottera možnost reparátu. Frýdek-Místek vyzvou v době, kdy se soupeři příliš nedaří. A průběžně padá až na 14. místo tabulky.
Dokáží toho Jestřábi využít? Utkání začne v 18 hodin.
Frýdek-Místek má zatím za sebou sezónu plnou rozporů. Tým se může
pochlubit skvělými přesilovkami, produktivním útokem a taky tím, že nedávno klub prodloužil i pro další sezónu spolupráci s extraligovým Třincem.
Na druhou stranu ale tým je jedním z těch, které bojují o udržení v lize. Zatím
ale ne úplně úspěšně. Havířovu či Benátkám už sice mužstvo hodně uteklo,
nicméně tým zatím nemá nic jistého.
Rysi, jak se frýdeckomístečtí taky nazývají, aktuálně zapisují výsledky jako
na houpačce. Průběžně střídají výhru, dvě se stejným počtem proher. Tým
má nyní za sebou náročné zápasy proti týmům, jako je třeba Třebíč. Nevyhořel, ale taky nepřekvapil. Celkově se ale soupeř Jestřábů může pyšnit
jednou z nejlepších přesilovek v soutěži. A taky Alanem Lyszczarczykem,
který patří k nejlepším hráčům soutěže. Klubu se vůbec příchody povedly,
David Bartoš, Vít Christov a již Zmiňovaný Lyszczarczyk patří k tomu nejlepšímu. Dobře se ale zapisuje třeba také Juraj Šimboch. Ten v minulosti
působil i v Prostějově. Není přitom zdaleka jediný, za Jestřáby v minulosti
hrál i útočník David Bartoš, další forvard Jakub Šlahař, který na Hané nastartoval extraligovou kariéru, nebo Jakub Matyáš. Nejen pro diváky se tak
může jednat o zajímavý, pikantní duel...
(sob)
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BALET
V „NÁRODĚ“
ƔƔ Pražský komorní balet předvedl
v prostějovském divadle nádherné zpracování Erbenovy Kytice strana 22
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Michal SOBECKÝ
PROSTĚJOV Povedený start nejen do pohárové Zimní Tipsport ligy, ale taky do
přípravných zápasů zaznamenali hráči 1.SK Prostějov. V Ostravě-Zábřehu se totiž
utkali s Baníkem Ostrava. A vyhráli.
Eskáčko mělo tentokrát usnadněnou práci. „A“ tým byl tou dobou pryč, připravoval
se na utkání s polskou Poznaní. Baník ale zůstává Baníkem. I když tentokrát nastoupili Ostravané fakticky s „B“ týmem. Přestože domácí celek v první polovině hráče
eskáčka potrápil, druhá půle po prostřídání téměř celého týmu Prostějova vypadala
o poznání jinak. Eskáčko poté dominovalo ve všech směrech, vyhrálo a navázalo na
předešlé úspěchy proti tomuto soupeři. V minulých letech totiž 1.SK Prostějov vyhrál
1:0 a předtím remizoval 2:2. Rovněž v Ostravě-Zábřehu, areálu Vista…
DALŠÍ PODROBNOSTI O DĚNÍ Z TÁBORA
1.SK PROSTĚJOV NAJDETE NA DVOUSTRANĚ 28–29

➢

BEZDOMOVCI
BEZ POLÉVEK

ƔƔ Tradiční charitativní počin
Okrašlovacího spolku města Prostějova
u místního nádraží se ani letos neuskuteční
strana 23

JESTŘÁBI
HODNOTILI
ƔƔ Druhá třetina Chance ligy je minulostí. Jestřábi jsou po ní sedmí, jak ale obstáli celkově?
strany 34 a 35
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PRÁVĚ TEĎ MÁTE JEDINEČNOU PŘÍLEŽITOST, STÁT SE ABONENTEM ZA NOVOU AKČNÍ
CENU A NAVÍC ZÍSKAT DÁREK!

129É $.&( 35267Ě-296.e+2 9(ÿ(51Ì.8

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ (platí od termínu zadání na příštích 12 kalendářních měsíců)

za zvýhodněnou cenu
- získáte poukaz na vzpomínku v hodnotě 350 Kč
- vyberete si dárek od jednoho z našich partnerů:

1.111 Kč +N1.500 Kč
AVÍC
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od firmy
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od firmy

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.

22

17. ledna 2022

KULTURA

WWW.VECERNIKPV.CZ

BYLI JSME
U TOHO

67ì('(Ġ1Ì9(Ġ(59 ',9$'/(3$7ì,/
67ì('(Ġ1Ì9(Ġ(59',9$'/(3$7ì,/

35$þ6.e08
.20251Ì08%$/(78

PROSTĚJOV Nejslavnější dílo Karla Jaromíra Erbena je bezesporu Kytice. Jevištní podoba sbírky balad se zájmu diváků těší dlouhodobě a řada divadel toto představení ráda opakuje.
Méně často se ale dílo objevuje jako baletní zpracování, čehož
se chopil Pražský komorní balet. Scénář a choreografie pocházejí z dílny Petra Zusky, hudbu zkomponoval Ondřej Brousek.
Zatímco v divadelních představeních se autoři obvykle zaměřují na jednotlivé balady, zde šel autor jiným směrem. Ve
středu se představení, jež získalo řadu ocenění, dočkalo i prostějovské publikum v náhradním termínu a v zaplněném sále
divadla nešetřilo ovacemi.
Plný sál Městského divadla v Prostějově se konečně dočkal baletního
představení Kytice. „Za Městské divadlo v Prostějově máme velkou radost, že jsme po dlouhé době mohli
přivítat Pražský komorní balet,
protože už tomu bude přibližně pět
let, kdy tady byl naposledy. Termín
představení se bohužel vinou všech
různých opatření musel třikrát přeložit,“ prozradila úvodem ředitelka
Městského divadla Jana Maršálková.
Autor Petr Zuska, jenž za dílo získal
ocenění Balet 2019 za nejlepší choreografii, nešel baladu po baladě, ale hlavní
téma hledal v propojení všech básní, jimiž se inspiroval volně. Hlavní myšlenkou celé hry tak byla dějová linie tvořící hřích, trest a následné vykoupení.
Části jednotlivých balad diváci na-

jdou, ale nad nimi ční ještě další dva
příběhy. Rezonuje tak téma polarity
světa, tedy opačné a doplňující se
atributy mužské a ženské, bílé a černé, duchovní a světské, zrození a zánik. Lidský život je připodobňován
k cestě lemované stromem života
a dřevěným křížem. Inscenace pracuje se dvěma scénickými objekty,
které se odrážejí v kostýmech postav
v bravurním podání Aleše Krátkého
a Lindy Svidró. Na bílé sukni Života
je náznak větve bez listí, na černém
trikotu Smrti prosvítá kříž, za čímž
stojí kostýmní práce Pavla Knolleho.
Řada abonentů si pochvalovala
také hudbu, kterou složil Ondřej
Brousek. „Sama musím přiznat,
že jsem pro sebe nově objevila Ondřeje Brouska jako skladatele sym-

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan
FREHAR
fonické hudby, která v tomto díle
zaslouží nefalšovaný obdiv,“ uvedla
ředitelka.
Druhou účinkující dvojicí je „žena“
a „muž“, tedy opět dva protichůdné
póly. V rolích těchto postav se divákům předvedli Tereza Hloušková
a Nikita Korotkov. Svou úlohu v příběhu pak má i kojenec v zavinovačce.
V prvním jednání před přestávkou
je žena v pozici opuštěné a čekající,
ve druhém jednání je pak ve velmi
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podobné pozici muž. Prostředí rodinného života pak dokresluje stůl
se dvěma židlemi měnící se během
představení na kolébku, manželskou
postel či třeba oltář.
Pozorný divák v představení nalezl
různé balady, jako jsou například
Kytice, Svatební košile, Vodník či
Polednice. Svou podstatnou roli tu
sehráli i „ti druzí“, jak stojí v programu, kteří svým vynikajícím výkonem dokreslovali dramatické scény,
závěr příběhu patřil dětem. Konkrétně Anně Zuskové a Antonínu Barssaa
sa
aa

borovi, což se dá označit jako odkaz
na nový život, který vznikl, zatímco
další postupně zanikl. Dílo tak bylo
zakončeno nadějí, že konec je novým začátkem.
Velmi brilantně propracované dílo
s nádhernými kostýmy a úžasnými
výkony jednotlivých aktérů diváky zaujalo a podpořilo je dlouhým
a hlasitým potleskem. „Opravdu
vynikající dílo, které jsem podle
pozitivních hodnocení očekávala.
Musím přiznat, že mě překvapilo. To
propojení různých básní do jednoho

JJaký
aký byl
byl bbalet
alet v di
divadle...
ivaadlee....

(QVQ ,CP (TGJCT
celku, kde vystupuje žena s mužem
a život se smrtí, se opravdu zdařilo,“ prozradila jedna z divaček paní
Zdeňka.
„Myslím si, že Pražský komorní
balet patří k nejkvalitnějším soudobým souborům moderního tance,
a to, co předvedl na jevišti na motivy Erbenovy Kytice, považuji za
opravdu mimořádné představení.
Mělo obrovskou sílu. I podle závěrečného potlesku věřím, že byli potěšeni všichni naši diváci,“ doplnila
ředitelka Jana Maršálková závěrem.
Z HQVQ ,CP (TGJCT
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Známe „jízdní řád“

kina Metro
Mimořádnou událost
vystřídá rozverný Valentýn

PROSTĚJOV Začátek roku je
zatím ve znamení ospalého kulturního a společenského dění.
Akcí je běžně zkraje roku pomálu
a letošek není výjimkou. Tu naopak tradičně tvoří kino Metro
70. Již nyní zve a láká na několik
událostí, samozřejmě vesměs filmového ražení. Jen v lednu čekají
filmové nadšence hned dvě předpremiéry.

Michal SOBECKÝ
„Určitě bych ráda pozvala například
na Mimořádnou událost s malým
i velkým písmenem. Je to film od
pana Havelky a kdo si vzpomene
na snímek Vlastníci, ví zhruba,
co od něj čekat. Při příležitosti
předpremiéry jeho nového filmu
nás pak navštíví i pan Havelka,“
konstatovala ředitelka kina Metro 70 Barbora Kucsa Prágerová.
Další předpremiérou bude Srdce

na dlani. A akci chystá kino i na
blížící se Valentýn. „Něco přichystáme, ale co, to zatím ponechám
jako tajemství. Určitě se ale bude
jednat o akci rozvernou a láskyplnou, takovou, jaká se od Valentýna
čeká,“ poodhalila Barbora Kucsa
Prágerová. Problémem jsou ale
protikoronavirová opatření a vývoj
epidemie koronaviru. Ta plánování
nepřejí, stejně tak kinům. „Je těžké
cokoli plánovat, pár filmů se muselo posunout, třeba Tajemství staré
bambitky. S omikronem se pak situace nestabilizovala. Sledujeme filmy poutající diváky a vracíme je do
nabídky. Třeba u Spidermana víme,
že ne všichni možní zájemci v Pros-

Program kina Metro 70 na leden?
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tějove jej viděli. Budeme se k němu
tedy vracet,“ uvedla Barbora Kucsa
Prágerová.
A který z filmů čeká tento týden na
diváky? Nabídka je pestrá. Do žánru
akční spadá například Spiderman,
drama pak je zastoupeno norským
snímkem vetknutým do druhé světové války Hranice odvahy. Bát se
mohou diváci při klasice v podobě
hororu Vřískot. Českou tvorbu pak
zastupují komedie Šťastný nový rok
2 a Srdce na dlani.

v Prostějově, je pro předplatitele
„trojlístku“.
Vstupenky je možné si i nadále koupit
on-line či na pokladně divadla. Kdo
by neznal příběh ošklivého káčátka,
které se musí vyrovnat se svou jedinečností a bojovat proti těm, kteří dají
pouze na vzhled. Přes všechny posměšky a opovržení ze všech stran zů-

stává dobrosrdečným a milým káčátkem. Postupem času už však i jemu
dochází víra. Zda se mu ale nakonec
přeci jen podaří vyrovnat se s osudem
a dozná i změn během svého života,
se budou moci přesvědčit všichni návštěvníci Městského divadla v Prostějově v rámci programu pohádkových
víkendů pro děti a rodiče.
(jaf)
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Ošklivé káčátko v divadle už v sobotu

PROSTĚJOV Loutkové představení Ošklivé káčátko uvede Divadlo U staré herečky Hradec Králové, které režíroval Jiří Vyšohlíd,
o výpravu a loutky se postaral Luděk Joska a titulní roli ztvární Jana
Vyšohlídová. Představení, jež
proběhne v sobotu 22. ledna od
15.00 hodin v Městském divadle
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MEDAILE OD PRIMÁTORA,
PODĚKOVÁNÍ OD ŠÉFA POLICIE

PROSTĚJOV Trojice mladých strážců zákona, o kterých se v těchto dnech mluví hodně nahlas. Oni si to totiž zaslouží. Praporčík
Lukáš Pavelka, nadstrážmistr Vladimír Kotlán a nadstrážmistr
Martin Božek zachránili ve čtvrtek 23. prosince život prodavači ryb před supermarketem Tesco v Držovicích. Původně v této
lokalitě plnili služební úkoly, když nakupující hlídali před kapsáři.
Najednou se ale jejich běžný výkon služby obrátil naruby. Lidé je
upozornili na skutečnost, že jeden z prodejců kaprů před supermarketem upadl do bezvědomí. Boj o lidský život začal...

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
Tříčlenná hlídka policistů z oddělení
hlídkové služby se tehdy nacházela
v blízkosti prodejny Tesco v Konečné ulici v Prostějově, když k nim
přiběhl muž, který je žádal o pomoc
v souvislosti se zdravotní indispozicí prodavače ryb, jenž se nacházel
v nedalekém stánku. Policisté ani na
chvilku nezaváhali a běželi k místu,
kde našli muže v bezvědomí. Ihned
zkontrolovali jeho životní funkce,
a když nenahmatali tep, zahájili
masáž srdce. Dva z policistů mu
poskytovali první pomoc a třetí běžel do obchodního střediska, kde je
pro tyto případy uložen defibrilátor.
S jeho pomocí se jim ještě před příjezdem přivolané záchranné služby
podařilo zkolabovaného muže oživit
a přivést zpátky k životu. Po příjezdu zdravotníků na místo ho předali
do jejich péče. Sanitkou byl poté
53letý muž převezen do prostějov-

ské nemocnice. O pár minut později
zavolal z vlastní iniciativy na linku
158 operátor rychlé záchranné služby, aby zasahující policisty pochválil
a poděkoval jim za jejich rychlou reakci a záchranu života.
Minulou středu pozval všechny tři
policisty na radnici primátor Prostějova František Jura, aby jim nejen
poděkoval za záchranu lidského života, ale zároveň jim předal medaile
a finanční odměnu. Stejně tak v přítomnosti představitelů města učinil
i vedoucí Územního odboru Policie
ČR v Prostějově plukovník Tomáš
Adam. „Velmi si cením vašeho činu
a jsem nesmírně rád, že v řadách
policie slouží lidé, kteří umí zasáhnout tak, jak je to v daný okamžik
třeba. Tentokrát záchranou lidského života. Té nejvyšší hodnoty,
jakou máme. Za vedení města vám
ještě jednou děkuji,“ uvedl primátor František Jura, který společně
se svým prvním náměstkem Jiřím
Pospíšilem předal třem mladým
hrdinům medaile, čestné plakety
a rovněž finanční odměnu. „Prováděli jsme hlídkovou činnost v Obchodní galerii Arkáda. U východu

nás oslovila skupinka lidí, že u stánku s kapry upadl muž do bezvědomí.
Okamžitě jsme začali zjišťovat, jestli
muž dýchá, má tep a další úkony.
Zjistili jsme, že nedýchá, proto jsme
okamžitě začali provádět resuscitaci. Po přinesení defibrilátoru jsme
muže oživili,“ popsal vyhrocenou
situaci dvaadvacetiletý nadstrážmistr Martin Božek. „Kolegové prováděli resuscitaci a já volal operačnímu, abych popsal situaci. Následně
jsem běžel do Tesca pro defibrilátor.
Jakmile jsem se vrátil, společnými
silami jsme ho rozložili a napojili na
muže v bezvědomí. Hned prvním
výbojem se postiženému podařilo nahodit tep,“ řekl Večerníku stejně starý
nadstrážmistr Vladimír Kotlán. „Byl
to neuvěřitelný adrenalin, všechno
běželo strašně rychle. Všechno jsem
FOTOGALERIE
dělal automaticky, co se vlastně dělo,
klikni na
jsem si uvědomil, až byl pán předán BU YTLOI HJOS M E
www.vecernikpv.cz
zdravotníkům,“ přidal ještě své pocity nejzkušenější z trojice zachránců, 2TKO¾VQT(TCPVKwGM,WTCRąGFCNVąGORTQUV÷LQXUMÚORQNKEKUVčOQEGP÷PÊd<C\¾EJTCPWåKXQVCqRTQFCXCéKT[D Foto: Michal Kadlec
osmadvacetiletý praporčík Lukáš s kolegy byl pár dní po této události letého muže v nemocnici. „Poděko- se plně uzdraví, rád by se s námi ještě
Pavelka. Jak vzápětí dodal, společně navštívit zachráněného třiapadesáti- val nám za záchranu a řekl, že jakmile setkal,“ dodal Lukáš Pavelka.
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Mladá autorka hýří nápady, připravila knížku Slunečnice
NFJIàDGJ =GÁÜÁN@QTCGµn@IÁ
PROSTĚJOV O vítěze v anketě Alej roku bojovala na přelomu roku hned desítka alejí
v Olomouckém kraji. A Prostějovsko mělo hned dvě želízka v ohni: alej na břehu městského rybníka v Drozdovicích
a další, která byla před možná
až dvěma sty lety vysazená podél cesty na okraji Skřípova.
Jak si však aleje v krajské konkurenci vedly? „Hlasování je neveřejné. Proto nezbývá než čekat
a doufat,“ uvedla náměstkyně
primátora pro oblast kultury či
veřejné zeleně Milada Sokolová.
Jak připustila, prostějovská alej se
mezi nominované dostala vlastně náhodou. „Přemýšleli jsme
o stromořadí ve Svatoplukově

a v Brněnské ulici. Nicméně fotky
Zbyňka Honesta nám ukázaly krásu aleje u rybníka. A tak nakonec
padlo rozhodnutí, že nominujeme právě tuto,“ prozradila Milada
Sokolová. Zatímco prostějovská
alej je dubová, skřípovskou tvoří
lípy a javory. Zda se některá z nich
stane v regionu vítězem, nebo dokonce vítězem celkovým, se ukáže
už tento týden. Zatímco lidé mohli o alejích hlasovat do 11. ledna
včetně, vyhlášení výsledků ankety
vychází na 19. leden. Soutěž pak
má mnoho rozměrů. Jednak ukázat zajímavá místa a přitáhnout
k ni zájem, dále však také upozornit na význam alejí, a to nejen
z pohledu krajinářského prvku.
(sob)

PROSTĚJOV Zajímavý koníček
má teprve osmnáctiletá Anna
Gajdošová z Prostějova. Ráda čte,
ráda píše. A bylo tak jen otázkou
času, kdy také začne vydávat. Čas
nadešel nyní, mladá tvůrkyně
vytvořila knížku pojmenovanou
Slunečnice. Původně své dílo publikovala na sociálních sítích, konkrétně na Wattpadu, nyní se ale
přesouvá k papíru. „Nejdříve jsem
knížku měla vymyšlenou jako fan
fikci o dvou zpěvácích. Nakonec
jsem však z toho trochu ustoupila,“ poznamenala Anna Gajdošová
krátce předtím, než ji čekalo v Olomouci autorské čtení.

„Ráda do textu zakomponovávám
dopisy, deníky. Nebo třeba návrat do
minulosti a časové linky. To mě baví,“
říká ke knížce o Matthewovi a Jonathanovi, dvou středoškolácích, kteří žijí
naprosto rozdílné životy a jsou výrazně
odlišnými osobnostmi. Náhoda je ale
dá dohromady. Podle Anny Gajdošové přitom nebyl problém ohledně
nápadů. „Pravda je, že dřív jsem
psávala déle. Teď jsem naopak ráno
vstala a hned tu byl nápad. Pořád se
mi nějaké honí v hlavě, stává se mi, že
ruce nestačí hlavě,“ směje se mladá autorka. I proto nakonec knihu měla hotovou za tři čtvrtě roku. Přitom některé
bohužel v knížce nebudou. „Stává se
mi, že v noci mám spoustu myšlenek,
Michal SOBECKÝ i nějaký skvělý nápad. Řeknu si, že si jej
Její styl psaní si hodně hraje s mno- přece zapamatuji. A ráno nic, bohužel,“
ha podobami textu. A vlastně i času. konstatuje autorka.

Co ale čtenáři od knížky mohou
čekat? „Měla jsem v úmyslu napsat
knihu, která by řešila vážná témata,
ale jiným způsobem, než byli lidi
doteď zvyklí. Nechtěla jsem na zlo
upozornit, protože každý už odmalička ví, že něco takového s námi je,
chtěla jsem, aby si z toho příběhu
lidi odnesli naději, lásku a podporu,“
říká ke Slunečnici Anna Gajdošová
na webu Pointa, přes který se pro
knihu a její vydání snaží získat podporu. Zatím jí lidé přispěli necelé
čtyři tisíce korun. Velkým příspěvkem je však i nehmotná pomoc,
třeba podpora blízkých. „Nejvíce mi
pomohl bratr Štěpán. Pomáhal s korekturami, podporoval mě. A snažil
se dostat knížku mezi umělečtější
lidi, než asi znám já,“ děkuje na dálku
sourozenci.
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Bezdomovci také letos přijdou o polévky

PROSTĚJOV Od roku 2016 to
byla každoroční tradice, vloni
však rozlévání teplých polévek
bezdomovcům u místního nádraží v Prostějově zhatila koronavirová pandemie. Okrašlovací spolek
města Prostějova v čele s předsedkyní Miladou Sokolovou chtěl
letos na tuto charitativní akci navázat. Současná protiepidemická
nařízení by uskutečnění akce dovolila uspořádat. Rozlévání polévek u místního nádraží však bylo
i letos zrušeno. Důvod mnohé
překvapí. Podle Milady Sokolové
průzkum ukázal, že o teplé jídlo
alespoň jednou denně nemají potřební lidé zájem!

Michal KADLEC

Ani letos během ledna a února se tedy
polévky u místního nádraží rozlévat
nebudou. „Dala jsem opět dohromady
tým dobrovolníků a chystala se objednat na několik týdnů polévku pro
lidi bez domova. Měla jsem signály, že
není jasné, jak velký bude o polévky
po loňském přerušení už tradiční akce
letos zájem. Proto jsem požádala ředitele Azylového centra Jana Kallu, aby
sociální pracovníci provedli mezi lidmi
bez domova průzkum, který by ukázal,
zda by měli zájem o výdej jednoho teplého jídla denně. Výsledek byl překvapivý, protože zájem byl mizivý. Potvrdil
ovšem to, co mi říkali lidé z organizace

Food Not Bombs, kteří vydávají teplé
jídlo každou neděli. Sdělili mi, že kolikrát přijde pouze jeden člověk, maximálně ale pět lidí,“ konstatovala Milada
Sokolová, předsedkyně Okrašlovacího
spolku města Prostějova a náměstkyně
primátora. Podle ní pak rozhodnutí
bylo o to snazší. „Z tohoto důvodu
jsme se s kolegy rozhodli letos akci neodstartovat. Mrzí mě to, protože tahle
forma pomoci lidem, kteří se ne vždy
dostanou do složité situace vlastním
zaviněním, před covidem denně pomohla desítkám bezdomovců i dalším
potřebným lidem. Uvidíme, jaká bude
situace příští rok. A vzroste-li zájem, budeme zase připraveni,“ řekla Večerníku
Milada Sokolová, které jsme se přesto

zeptali, zda nešla tato akce uspořádat
i za dodržení předepsaných opatření.
„Podle právě teď platných pravidel by
akci pravděpodobně pořádat možné
bylo. Samozřejmě je otázka, jak to
bude vypadat za týden či dva. To je
ale teď bezpředmětné, když letos o polévky nebyl velký zájem,“ odpověděla
Milada Sokolová s tím, že i přes tyto
okolnosti zůstává často v kontaktu
s potřebnými lidmi. „Rozdávání polévek bylo jedinou akcí Okrašlovacího spolku orientovanou na pomoc
lidem bez domova. Je pravda, že některé z těch, kteří chodili na polévku,
se mi podařilo několikrát zapojit do
jiné akce našeho spolku, například do
pravidelných úklidů Hloučely v rámci

4Q\NÆX¾PÊRQNÆXGMDG\FQOQXEčOW OÊUVPÊJQP¾FTCåÊX 2TQUV÷LQX÷UGCPKNGVQUPGWUMWVGéPÊ
(QVQ CTEJKX 8GéGTPÊMW

projektu Ukliďme Česko. Několika
potřebným pomáhám na individuální
bázi, ale o tom nechci mluvit,“ uzavřela
toto téma Milada Sokolová.
Někteří Večerníkem oslovení lidé
bez domova však litují toho, že si už

druhým rokem nebudou moci přijít
k místnímu nádraží alespoň pro teplou polévku. „Je to škoda, pro polívku
bych šel světa kraj,“ poznamenal postarší muž, kterému v bezdomovecké
komunitě říkají Honza.
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Prostějovskojenatomsvrcholyještědobře,alerukuna
srdce, označení Drahanské
vrchoviny jako hory prostě
nejde. Nesedí to. Zároveň
to však z Prostějova do hor
není daleko. Dokonce se
tam dá dostat bez přestupu vlakem nebo autobusem. A autem? Stačí hodina
cesty a jste v Jeseníkách
nebo na úpatí Beskyd. Ač
se to nemusí zdát, hory
jsou z Prostějovska na dosah. Pokud tedy máte rádi
přírodu, nebojíte se dřiny
a zároveň se v horách umíte
chovat s pokorou, přesně
pro vás má PROSTĚJOVSKÝ
Večerník nachystánu tuto
tematickou dvoustranu.
Texty připravil: Michal Sobecký

17. ledna 2022
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Téměř zhmotnělý sen prostějovských žen o postupu
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Za sedmero řekami a horami... Tak
zní úvody nejedné pohádky. A stejně tak může vypadat i cestování
do vyšších pohoří. Proč ale jezdit
do velehor, zvlášť v dnešní nejisté
době, když pohoří máme i v České
republice. Pravda ne tak vysoká, ale
minimálně stejně tak pěkná, která
rozhodně stojí za návštěvu.
Znáte to: Lysá hora, Praděd, Karlova
studánka nebo Pustevny. To jsou asi

nejčastější místa na Moravě, kam se
jezdí na hory. Aby ne, tam to prostě
lidé znají. A řada z nich má radši vyšlapané cestičky než něco neznámého,
méně objeveného. I taková místa se
přitom v České republice dají najít.
A stejně tak na Moravě, stačí se jen
nebát a zkusit něco jiného. Co navrhujeme my ve Večerníku?

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

snad kromě skal tamní místa nejsou
tak fotogenická a příhodná pro selfíčka… A pokud už se dostanete přímo
do města Jeseník, vězte, že existuje
i něco jiného než turisty přecpané
Lázně Jeseník. Třeba výšlapy směrem
na Zlatý Chlum, který je hned nad
Nejblíže to máme z Prostějova do Je- městem akorát na opačnou stranu.
seníků. Stačí vyrazit buď po dálnici na
Mohelnici a silnici dále na Šumperk.
Nebo vyjet vlakem, vždyť do Koutů
nad Desnou můžete dojet bez přestu- I tohle je jasná záležitost. Kdo by neznal Pustevny nebo Radhošť? A z výpů!
„Nejprofláknutější“ část Jeseníků je šlapů na Lysou horu už se taky stala
ta nejvyšší. Tedy Praděd, Ovčárna, dávno probádaná záležitost.Přesto
Švýcárna. A k tomu také Červeno- i Beskydy nabízí místa, kam zase tohorské sedlo. Jsou ale i o něco méně lik lidí nechodí, a přitom jsou krásznámé kouty Jeseníků, které stojí za ná. Takže ne stezka v oblacích, která
objevení. Co třeba okolí Anenského obvykle z lokality dělá mraveniště,
vrchu, kousek od Andělské hory? ale třeba vrchy jako Ostrý nebo Malý
Pěkná příroda, nádherný, osamělý Javorový, které jsou v nejsevernější
kostel a také skiareál. Nebo takový části Beskyd, u Třince. O něco blíž to
Vozka, případně Šerák? Sice jsou je naopak na vrch Soláň, který je nerovněž na hlavním hřebeni Jesení- daleko Prostřední Bečvy. A fajn je také
ků, na druhou stranu tam na návaly objevování okolí moravsko-sloventuristů zas tak často nenarazíte. Inu ského pomezí. Pokud budete mít štěs-
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tí, narazíte i na celoročně přístupnou
rozhlednu. A v případě, že máte štěstí
opravdu pořádný kus, nabídne se vám
i nádherný výhled.

ÀF¼';LJ;NS
Menší, zato opravdu pěkné. Jestli některé z moravských hor nabízí řadu
neprošlapaných cestiček, pak jsou to
právě Bílé Karpaty. Nejsou tak vysoké a nachází se bokem hlavních cest.
Snad proto se až dosud vyhýbají většímu zájmu turistů. Hezké procházky
tam přitom zažijete na každém rohu.
Co třeba výlet do okolí Žatkové, kde
se přírodní památky počítají pomalu
na desítky? Nebo cesta po červené
značce vedoucí přes Javorník po státní hranici? Příjemný ale může být
i přechod hranice a výšlap na Vršatské
Podhradie, které nabízí zříceninu hradu i impozantní skály. A turisté? Věřte,
že na všech výše zmíněných místech
jich najdete pomálu. Zvlášť mimo
hlavní sezónu.
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„Dva sety jsme hráli opravdu moc dobře.
Naprosto koncentrovaně, s maximální
soustředěností, bez větších problémů na
přihrávce a s kvalitou ve všech herních činnostech. Po téhle stránce jsme zvládli pohárové vyřazení na jedničku: reakce celého
mančaftu na situaci byla přesně taková, jaká
měla být,“ chválil hlavní trenér VK.
Od třetího dějství ovšem nastal herní
pokles. A znovu se vrátily na scénu slabší
finální fáze dlouho rovnocenných sad. Obrozené družstvo PVK otočilo třetí část ze
17:18 na 22:18 a 25:21, čtvrtou pak zlomilo
z 21:21 na 25:22. Čímž hrozila druhá pořádně trpká porážka za sebou.
„Asi pod dojmem vedení 2:0 na sety
jsme podlehli dojmu, že se zápas už nějak
dohraje sám. Polevili jsme a tím dovolili
soupeři, aby se chytil. Rázem jsme měli
potíže na přihrávce, chybovali i celkově
zaostávali, nedařilo se nám překonávat
obětavou obranu domácích,“ popisoval
Čada ztrátu slibného náskoku.
Naštěstí tiebreak absolvoval mančaft z Moravy vynikajícím způsobem. Bleskově utekl
na 2:11 (!) a spolehlivě 8:15 dospěl k dvoubodovému importu. „Vítězství 3:2 určitě
beru, i když jsme mohli vyhrát za tři body.
Olymp je teď ale mnohem lepší než v úvodní části téhle sezóny, uspět tady nebude pro
nikoho jednoduché. Navíc jsme po Olomouci byli v těžké situaci a ustáli ji, čehož si
cením,“ zdůraznil Miroslav Čada.
81,4$(;75$/,*$å(1þ5

aneb názor
Simony BAJUSZ
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PROSTĚJOV Vstup do nového kalendářního roku byl pro volejbalistky
VK Prostějov zápasově nabitý i emocionálně turbulentní. Teď nastává
určité uklidnění, které by mělo korespondovat i s nejbližším duelem
21. kola UNIQA extraligy žen ČR
2021/22. K tomu totiž přicestuje do
haly Národního sportovního centra
PV družstvo Šternberka, proti němuž se v sobotu 22. ledna od 17.00
hodin očekává jasná výhra.

vyššími pozicemi, zatímco TJ získala jen
šestnáct bodíků a figuruje na osmé příčce. Také oba dosavadní vzájemné zápasy
ovládl favorit, doma 3:0 (12, 23, 13)
a venku 3:1 (20, -24, 14, 13).
Na výsledcích je vidět, že úplně vyrovnaná byla vždy pouze jedna sada.
A všechny ostatní přesvědčivě kontroloval prostějovský tým. Ten by měl teoreticky dominovat i nyní, zvlášť když se
během minulého týdne dočkal posílení
o slovenskou univerzálku Karin Šunderlíkovou.
Naopak Sokolky došly personálního
Stačí nahlédnout do průběžné tabulky oslabení. Jejich suverénně nejúdernější
elitní české soutěže: vékáčko nasbíralo plejerku Luciu Herdovou si totiž stáhuž osmatřicet bodů a je páté kousek za la k sobě Olomouc, opačným směrem

Marek SONNEVEND

PRAHA, PROSTĚJOV Druhou tuze
náročnou šichtu ve třech dnech prostějovské volejbalistky ustály. Utkání 20.
kola UNIQA extraligy žen ČR 2021/22
na pražské půdě výborně rozjely, dva
sety měly zřetelně navrch. Avšak potom
vypadly z role, dovolily Olympu vzepjetí
a též srovnání stavu. Rozhodující tiebreak ale patřil suverénně jim, tudíž se
po více než dvou hodinách tvrdé lopoty
povedlo odvézt dva body do tabulky nemalé ceny.
Čerstvě dotažený přestup Karin Šunderlíkové umožnil hostujícímu kouči hned
nasadit novou posilu do základu na univerzál. Právě při jejím servisu Hanačky
odskočily z 3:4 na 3:7, zanedlouho vedly
dokonce o pět bodů (4:9). Soupeřky sice
okamžitě dotáhly (7:9), ale jinak zůstávaly neustále pozadu (11:16). Vékáčko
totiž nemělo větší problémy na přihrávce,
solidně podávalo i útočilo a pomáhalo si
dobrou obranou jak v poli, tak na síti s občasnými vítěznými bloky. Rozhodující
pro vstupní sadu pak byl únik z 15:18 na

putovala zdaleka ne tolik
bodově produktivní Karin Lazárková. Přesto
nelze svěřenkyně Jana
Drešla podceňovat,
velice mladý kolektiv sází na talent sester Zuzany a Nikoly
Látalových, přínos dvou
Slovenek Kataríny Körmendyové s Dominikou Ramajovou
či prostějovské odchovankyně na liberu
Terezy Slavíkové.
„Šternberk umí být nepříjemný a dokáže potrápit i favority, hlavně svou bojovností včetně obětavé obrany v poli.
Nejen na tohle si musíme dát pozor,

Do Final Four ÈP prošli
Liberec, Brno a Olymp

hrát naplno od začátku až do konce.
Pokud podáme svůj standardní výkon,
tak věřím, že bychom s tříbodovým
vítězstvím neměli mít větší problémy,“
pohlédl směrem k sobotnímu měření sil
kouč žen VK Miroslav Čada.
(son)

$OHSRWěåLODPěSDN
UHDNFHWìPXQD]NODPiQt

Y3UD]H´ őtNi0LURVODYÿDGD
PROSTĚJOV Charakter družstva v kolektivních sportech se pozná podle toho,
jak reaguje na dílčí neúspěch. Prostějovské volejbalistky v tomto ohledu obstály,
když na čtvrtfinálové vypadnutí z ČP ve slibně rozjeté sérii s Olomoucí navázaly
důležitou ligovou výhrou v Praze. Hlavní trenér žen VK Miroslav Čada tak nemusel
vše vidět jen v negativním světle.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND
yy Kde vidíte hlavní příčiny pohárové
konečné po domácí odvetě proti UP?
„Těch důvodů bylo víc, ale podle mě rozhodovala především psychika. Soupeřky
šly do druhého utkání na maximum, protože na vlastním hřišti prohrály a chtěly to
odčinit, zachránit postup. U nás naopak
převládly obavy, že bychom dobře načatou
sérii už neměli ztratit. Výkonu chyběla odvaha i uvolněnost, z nervozity pramenilo
hodně chyb. A to hlavně ve vyrovnaných
koncovkách setů, které rozhodovaly. Olomouc tohle zvládla mnohem lépe.“
yy Přesto jste se ve zlatém setu probili
ke dvěma mečbolům. Mrzí následné

vyřazení tím víc?
„Samozřejmě to mrzí moc. Jakmile se
v takových zápasech, kde jde o postup dál,
dostanete natolik blízko k dílčímu úspěchu,
je bolest po těsné porážce dvojnásobná.
Snahu ani bojovnost nelze holkám upřít,
ale musíme si přiznat, že k účasti ve Final
Four Českého poháru nám něco chybělo. V klíčových chvílích jsme opakovaně
neudělali ten poslední krok, což ve sportu
rozhoduje.“
yy Neměl jste obavy, aby frustrace neovlivnila i následné střetnutí na palubovce PVK?
„V takových těžkých momentech je důležité nepanikařit, naopak to chce v rámci možností zachovat klid. Věcně si rozebrat, co
a proč se nepovedlo, pokud možno rychle
překonat zklamání a jít dál. Přesně tohle
jsme s holkama rozebírali, soustředili se už
na sobotní utkání extraligy na Olympu. Byť
určitě nejde jen tak hodit za hlavu fakt, že
jsme mohli být mezi nejlepší čtyřkou pohárové soutěže a nakonec nejsme.“

15:21. Byť ještě Pražanky zazlobily dílčí
korekcí (16:23 – 20:23), závěr už neotočily – 20:25.
Zkraje druhé části kvalitně fungující prostějovský tým znovu získal rychlou převahu (1:3, 4:8). PVK se nedařilo ničím dostat své protivnice víc do úzkých, zvládla
to teprve Leona Neumannová servisem
(7:11 – 10:11). Vzápětí však moravská
parta zase naplno zabrala, aby mohutným náporem nabrala zpátky uklidňující
náskok 11:17. Často skórovaly Karolína
Fričová, Klára Faltínová a Raquel Löff,
dost přispívala i Šunderlíková, ofenzivu
skvěle dirigovala Simona Bajusz, defenzivu
Adéla Stavinohová. A pokud nastal útlum

(14:18), podařilo se jej záhy zažehnat dalším výkonnostním progresem – 19:25.
Teprve v úvodu třetího dějství šlo domácí
družstvo premiérově za celý mač do vedení (1:0, 4:2). Ženám VK ovšem netrvalo
dlouho, než vývoj obrátily na 5:6, nicméně
Olymp viditelně zlepšil hlavně obrannou
složku hry a výhodu opět překlopil na svou
stranu (9:7). Naopak Prostějovanky udělaly
v téhle pasáži řadu zbytečných chyb včetně
vzájemných nedorozumění, trápily se
a jejich manko narůstalo (10:10 – 15:11).
Vypadalo to, že se střetnutí protáhne, a taky
ano. Čadovy svěřenkyně sice předvedly
ukázkový návrat do děje (17:18), leč následně jim odešel příjem. A Mitáčův soubor

NA
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STANISLAV MITÁÈ – hlavní trenér Olympu Praha
„Před zápasem se mi zdálo, že jsme připraveni dobře, že toho dost víme a že nám středeční výkon
nahrává proti čtvrteční porážce Prostějova v Českém poháru. Do utkání jsme ale nevstoupili
dobře, scházela nám bojovnost, odvaha a snad i trocha štěstí – byli jsme horším týmem. Musím
však holky pochválit, že nesložily zbraně a dokázaly další dva sety vyhrát. Nastartovala nás obrana
v poli, začali jsme soupeři vzdorovat, určitě pomohla smečařským výkonem univerzálka Míša
Brichtová. Srovnali jsme stav. V tiebreaku nás potkalo hrůzné postavení do stavu 2:11, potom
jsme skóre alespoň kosmeticky upravili posledními rozehrami. Celkově jsme dva body ztratili,
ale v průběhu zápasu i jeden bod získali.“
MIROSLAV ÈADA – hlavní trenér VK Prostìjov
„První dva sety jsme hráli dobře, sebevědomě, koncentrovaně, družstvo podávalo velice dobrý výkon. Ve třetí sadě už pod dojmem, že jsme nad soupeřem a že se to dohraje nějak samo,
došlo u nás k polevení v koncentraci. Udělali jsme mnoho chyb, Olymp se nastartoval, hrál
neuvěřitelně v obraně, maximálně obětavě, nahrávačka rozdávala míče hodně rychle a vycházelo
jim to. My jsme naopak od třetího setu znejistěli, ve čtvrtém pak špatně přihrávali. V tiebreaku ale
znovu přišla naše kvalita a zápas jsme tak dotáhli k vítězství.“

yy Berete dva získané body
z pražského duelu?
„Vzhledem k náročné situaci, ve které jsme před
zápasem byli, rozhodně
ano. Sice šlo zvítězit za
tři body, neboť jsme /KTQUNCXCèCFW\MNCOCNQRQJ¾TQXÆX[ąC\GPÊPCQRCMRQV÷
(QVQ#PT[.WM¾é
do utkání výborně wKNQXÊV÷\UVXÊPC1N[ORW
vstoupili a dva sety byli
jí přestalo dařit, skvěle do utkání naskočila
lepší. Stačilo však malé polevení, zlepšený jako střídající mladá Míša Smolková. VětšiOlymp šel nahoru, rázem to bylo 2:2. Pod- na našich hráček v porovnání se čtvrtečním
statné je, že jsme přes všechny problémy pohárem zlepšila své výkony.“
nakonec vyhráli.“
yyCo dál?
yy Pomohlo mančaftu i nasazení nové „Je dobře, že se v lize držíme blízko čtvrtéposily Karin Šunderlíkové?
ho i třetího místa, na něž chceme ve zbytku
„Hlavně na servisu byl její přínos velký, dlouhodobé části ještě útočit. Teď nás čeká
s podáním Karin měl soupeř problémy dvouměsíční období s maximálně jedním
a dostával se při něm pod tlak. V ostatních zápasem týdně, tím pádem budeme mít
činnostech i celkově Karin ještě potřebuje víc času na systematickou tréninkovou pránějaký čas, aby se po delší zápasové pauze ci. Čehož je potřeba využít, abychom se nadostala do lepší formy. Každopádně jde dále zlepšovali. Včetně zabudovávání Karin
o typickou univerzálku, kterou jsme nutně Šunderlíkové do sestavy nebo úplného
potřebovali. Klára Faltínová se mohla pře- uzdravení Míši Beránkové po prosincové
sunout na smeč, kde je zvyklá. A když se operaci palce.“
81,4$(;75$/,*$å(1þ5².2/2
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koncovku převážně upodával – 25:21.
Krizi si děvčata v růžovo-bílém přenesla i do
začátku čtvrtého dílu (4:0). Naštěstí se pak
vzpamatovala, z nepříjemné ztráty postupně ukrajovala a téměř srovnala (8:7). Bohužel nový výpadek zapříčinil další propad,
pévékáčko získávalo nebezpečně velkou
pohodu (13:8). Značnou důležitost mělo,
že hosté nic nevzdali, naopak maximálně
zabojovali. Pomohl příchod střídající Michaely Smolkové a od stavu 15:15 se tudíž
startovalo znovu. Zbytek setu následně
přinesl drama plné dlouhých pohledných
výměn, Bajusz a spol. dvakrát smazaly
dvoubodový zásek (18:16 – 18:18, 21:19
– 21:21). Přičemž úplný finiš opanovaly
přesnější i vytrvalejší Olympačky – 25:22.
Co tiebreak? V něm se mírné favoritky vrátily k preciznímu výkonu z prvních dvou sad,
ještě ho vystupňovaly a zaskočenou domácí kohortu parádním způsobem naprosto
gumovaly z palubovky (2:11!). Načež na
sklonku bitvy překonaly částečné komplikace, aby přece jen dokonaly hodnotný
výsledek – 8:15 a 2:3!
(son)
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Bodový vývoj – první set: 0:2, 3:4, 3:7, 4:9,
7:9, 7:11, 11:14, 11:16, 13:16, 15:18, 15:21,
16:23, 20:23, 20:25. Druhý set: 1:1, 1:3, 3:4,
3:6, 4:8, 7:11, 10:11, 10:13, 11:17, 14:18,
18:22, 18:24, 19:25. Třetí set: 2:2, 4:2, 4:4,
5:6, 6:7, 9:7, 10:10, 12:10, 15:11, 15:14, 17:15,
17:18, 22:18, 24:19, 25:21. Čtvrtý set: 4:0,
6:2, 6:4, 8:5, 8:7, 10:7, 13:8, 13:10, 14:12,
15:15, 17:15, 18:18, 20:18, 21:21, 24:21,
25:22. Pátý set: 1:1, 1:4, 2:11, 4:11, 6:14, 8:15.
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Jak to vidí
KAPITÁNKA
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V sobotu proti Šternberku
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Prostějov (son) – Vedle volejbalistek
Olomouce, které za dramatických okolností vyřadily VK Prostějov, si závěrečný turnaj Final Four Českého poháru
žen 2021/22 v Táboře zahrají družstva
Dukly Liberec, Králova Pole a Olympu
Praha.
Favorizované Severočešky sice ztratily
úvodní sadu čtvrtfinálové odvety ve
Šternberku, ale pak střetnutí spolehlivě
otočily. „Naše vítězství se nerodilo lehce, první set jsme nezvládli. Pak jsme si
pomohli střídáním a z postupu máme
samozřejmě radost,“ hodnotil liberecký
trenér Libor Gálík.
Silné KP Brno potvrdilo výhru
3:1 z Ostravy, byť se na udolání vzdorujících protivnic ze severu Moravy
poměrem 3:2 dost nadřelo. „My jsme
pohárové Final Four už čtyři roky nehráli, tak nás postup do něj moc těší,“
neskrýval nadšení kouč Králova Pole
Richard Wiesner.
Olymp odčinil smolnou prohru
2:3 z palubovky Šelem Brno tím, že je
v odvetném duelu porazil jasně 3:0.
„Splnili jsme jeden z našich cílů v této
sezóně, s tím u nás panuje nesmírná
spokojenost. Druhé vzájemné utkání
se Šelmami jsme zvládli na výbornou,“
konstatoval stratég pražského výběru
Stanislav Mitáč.
Český pohár žen 2021/22
– výsledky čtvrtfinálových odvet:
Olymp Praha - Šelmy Brno 3:0 (19,
16, 24), první zápas 2:3 - postoupil
Olymp, KP Brno - Ostrava 3:2 (-17,
15, 21, -22, 6), první zápas 3:1 – postoupilo Brno, Šternberk - Liberec
1:3 (21, -18, -10, -21), první zápas
0:3 – postoupil Liberec.
Český pohár žen 2021/22 – los semifinále (Final Four v Táboře): Dukla Liberec – UP Olomouc (sobota 5. února,
15.00 hodin), KP Brno – Olymp Praha
(sobota 5. února, 18.00 hodin).

Prostìjov o víkendu
KRVWÉ¤HVNÙSRK½U
VWDUvÉFKz½N\Î
Prostějov (son) – Volejbalový Český
pohár starších žákyň 2021/22 má na
programu úvodní kolo celostátní nadstavbové fáze. Výkonnostní skupinu C
o 17. až 24. místo přitom pořádá VK
Prostějov v sobotu 22. a v neděli 23. ledna v Národním sportovním centru PV
a v letní hale u velodromu.
Oba dny se začíná od 9.00 hodin a zápasy pojedou do pozdního odpoledne, respektive až do večera. Domácí tým prostějovských děvčat bude mít za soupeřky
Svitavy, Příbram, Meteor Praha, Dansport Praha, Hronov, Jirkov a Turnov B.
„Síla jednotlivých celků se v této věkové
kategorii těžko odhaduje, záleží i na sestavách a momentální formě. Přesto bychom byli moc rádi, aby holky hrály pěkný volejbal a zabojovaly o přední pozice,“
uvedl šéftrenér mládeže ve vékáčku Aleš
Novák směrem ke kolektivu vedeném
Solange Soares.
Český pohár starších žákyň 2021/22,
program VK Prostějov v nadstavbové
skupině C (Národní sportovní centrum
PV) – sobota 22. ledna: 9.00 hodin
Meteor Praha, 10.30 hodin Dansport
Praha, 13.30 hodin Svitavy, 15.00 hodin
Turnov B, 17.00 hodin Jirkov (letní hala
u velodromu). Neděle 23. ledna: 10.15
hodin Hronov, 12.45 hodin Příbram.

ŽHAVÁ NOVINKA

Z VÉKÁČKA

KONEÈNÌ BEZ
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Snad ani do jednoho soutěžního duelu
v probíhající sezóně zatím nešly volejbalistky Prostějova zcela kompletní. Vždy
některá z hráček chyběla, což není v době
covidové nic divného, ale důvodem často
byly i jiné zdravotní problémy včetně
zranění.
Teď už by však konečně mohla nastat
situace (pokud osud dovolí), že Hanačky
budou úplně fit a stoprocentně nachystané
bez jakýchkoliv omezení. Magnet na různé
trable se zdravím Gabriela Kopáčová je
z klubu pryč, smečařka Michaela Beránková pomalu začíná naplno trénovat po

prosincové operaci šlachy u palce ruky.
A také nová posila na univerzál Karin
Šunderlíková má od lékařů po dřívějších
trablech nyní zelenou k maximální zátěži.
„Ať tenhle stav, kdy jsou všechny holky
v pořádku, co nejdéle vydrží. Máme
před sebou necelé dva měsíce s menším
počtem utkání a o to větším prostorem
na společnou práci v přípravě, abychom
vyladili fungování týmu v pozměněném
složení směrem k extraligovému play-off,“
těší se lodivod žen VK Miroslav Čada.
Snad mu do plánů nehodí vidle koronavirus s krycím jménem omikron...
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KAROLÍNA FRIÈOVÁ
Že by se všechno vracelo do starých kolejí? V naší rubrice
vyzdvihující nejlepší prostějovskou volejbalistku uplynulého
týdne zatím ano. Na piedestal se totiž vrátila slovenská smečařka, která po sváteční pauze a zahřívacích výkonech
z prvních dvou střetnutí nového roku opět zabrala
naplno. Ve čtvrtek doma Olomouci Kája nasázela
26 bodů, o dva dny později venku Olympu Praha
ještě o bodík víc. A hlavně v české metropoli Fričová předvedla další ze svých herních galapředstavení, jimiž během aktuální sezóny doslova hýří.

17. ledna 2022
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HODNOTÍME komu semdau neøilo
a ko
HRÁÈKY

V této nové rubrice budeme po každém soutěžním utkání dávat všem ženám
VK Prostějov hodnocení za jejich předvedené výkony.
Nejlepší známka je 10 (excelentní výkon) a nejhorší 1 (tragický výkon).

ZÁPAS PROSTÌJOV – OLOMOUC
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Téměř zhmotnělý sen prostějovských žen o postupu
do Final Four ČP se rozplynul, částečný lék dala následná výhra

PROSTĚJOV Uplynulý týden voPŮVODNÍ
lejbalistek VK Prostějov byl pře- zpravodajství
devším ve znamení odvetného pro Večerník
čtvrtfinále Českého poháru, kte- Marek
ré však bohužel v úplném závěSONNEVEND
ru o chloupek nezvládly. Aspoň
dílčí náplast na obří zklamání pak přiložily perně vybojovaným vítězstvím v UNIQA extralize ČR o dva dny později. Navzdory tomuto
úspěšnému přeléčení však logicky přetrvává smutek z promarněné
šance být mezi elitní čtyřkou druhé nejvyšší tuzemské soutěže.
JEDNA SKVĚLÁ SADA NESTAČILA,
ANI VZEPĚTÍ VE ZLATÉM SETU

Tým vékáčka sice měl z úvodního střetnutí čtvrtfinálové série ČP nahráno díky
zaslouženému triumfu 3:1 v Olomouci, ale
problém odvety spočíval v tom, že domácí
byli její většinu horší. Ne nijak výrazně, leč
natolik, aby UP mělo vcelku pod kontrolou
tři ze čtyř setů druhého vzájemného duelu.

Pouze ve druhém dominovaly hostitelky
jasně 25:14, jinak vypjatě dramatické derby
plné krásných momentů i laciných zaváhání
šlo směrem k sebevědomějším a jistějším
obhájkyním trofeje. Ty zdatněji ustávaly
klíčové pasáže, zejména v koncovkách. Viz
první sada (18:18 – 19:23), potom i třetí
(19:22 – 19:25) a čtvrtá (21:21 – 21:24).
Proto se zrodil spravedlivý výsledek 1:3.
„Z mého pohledu jsme utkání nezvládli
v hlavách. Holky nenavázaly na výborný

výkon ze druhé poloviny úvodního zápasu,
místo toho byly jakoby svázané a podlehly
nervozitě z šance vyřadit papírově silnou
Olomouc. Nehráli jsme zkrátka dost dobře,
v důležitých okamžicích často chybovali.
A proto podlehli,“ nehledal žádné výmluvy
prostějovský kouč Miroslav Čada.
V dodatečném a tím pádem rozhodujícím
zlatém setu však jeho svěřenkyně posbíraly
poslední zbytky mentálních sil, aby se obratem z 11:13 na 14:13 přece jen přiblížily
na dosah výslednému úspěchu. Jenže i zde
bohužel opět ožil přízrak často ztrácených
vyrovnaných koncovek. Tentokrát ze dvou
mečbolů závěrečným poměrem 17:19…
„Tohle samozřejmě moc mrzí. Hlavně
zkaženého servisu při prvním mečbolu je
velká škoda, tam jsme byli hodně blízko
postupu. Druhý soupeř odvrátil kvalitním útokem, následně už jsme jen dotahovali. Těsné vyřazení bolí, ale i takový je
volejbal, nepříjemné porážky k němu patří. My to musíme co nejrychleji překonat
a jít dál, brzy nás totiž čeká další důležitý

souboj,“ povídal Čada ve čtvrtečním večeru přemáhajíc smutek.
PŘEBOJOVANÝ
IMPULS NA OLYMPU

S nelehkým úkolem nechat ztracenou
naději rychle za sebou a upnout veškerou
pozornost k nejbližšímu mači cestovaly Hanačky již v sobotu do Prahy. Nutno říct, že
cíl se jim zpočátku dařil naprosto dokonale.
Střetu v rámci dvacátého ligového dějství
dlouho přesvědčivě kralovaly a výkonem
na vysokém levelu držely nebezpečného
protivníka na distanc (20:25, 19:25).
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ZÁPAS OLYMP PRAHA – PROSTÌJOV
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Útočné vytížení největší opory žen VK Prostějov Karolíny Fričové je enormní. Proti UP
Olomouc zakončovala ofenzivní akce dvaašedesátkrát, v Praze na PVK dvaapadesátkrát.
Což dohromady dělá sto čtrnáct útoků za dva
duely! Žádná jiná hráčka v UNIQA extralize
žen ČR 2021/22 se k téhle cifře ani nepřiblížila.

aneb názor
Simony BAJUSZ

Jak to vidí
KAPITÁNKA

„Domácí odveta pohárového čtvrtfinále nám bohužel vůbec nevyšla. V regulérním utkání jsme Olomouci zaslouženě podlehly, když jsme dělaly svoje
strašně dětinské chyby a doplatily na to. Zlatý set pak byl souboj buď a nebo.
A znovu bohužel, dalšími vlastními chybami i hrubkou rozhodčího jsme
nezvládly nejtěsnější možnou koncovku. Soupeř postupuje, já mu gratuluju
a my prostě budeme hrát už jen v lize. Ta nám pokračovala v Praze, kde jsme
do zápasu vstoupily dobře a dodržovaly všechno, co jsme si řekly na poradě.
Tlačily jsme soupeře servisem a zabránily mu hrát středem. Bohužel to se nám
už ve třetím setu nedařilo opakovat, pustily jsme Olymp do hry a dostávaly se
pod jeho tlak nejen ze servisu. Naštěstí tiebreak se nám pak povedlo zvládnout
bojovností a tím, že jsme hned od začátku domácí převálcovaly.“
Simona BAJUSZ, nahrávačka VK Prostějov

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA
Marek
Sonnevend

ACH, TY KONCOVKY!
BUDE S KARIN LÉPE?

Pro působení prostějovských volejbalistek
v soutěžním ročníku 2021/22 bohužel platí
jedno nepříjemné pravidlo: pokud jde set
do vyrovnaného závěru s maximálně čtyřbodovým rozdílem ve skóre (25:21, 25:22,
25:23, 26:24 atd.), většinou jej prohrají.
A proti papírově silnějším nebo srovnatelným soupeřům je tahle bilance ještě horší.
Hanačky měly pravda období, kdy z této
opakující se šlamastyky na čas unikly. Ale
v posledních dvou zápasech s Olomoucí
i na Olympu Praha vše nepříjemně ožilo.
Zejména v poztrácené odvetě pohárového
čtvrtfinále na sto procent platilo, že jakmile
sada dospěla do dramatické koncovky, rivalky se mohly automaticky radovat a vékáčku
zbyly jen oči pro pláč.
Velká škoda byla, že se příchod nové posily
na univerzál Karin Šunderlíkové nepodařilo administrativně dotáhnout ještě před
rozhodující bitvou o postup do Final Four
ČP. Urostlá Slovenka sice ještě není po zdravotní pauze zdaleka v herní pohodě, ale svůj
přínos by ve čtvrtečním večeru jistě měla.

WWW.VECERNIKPV.CZ

Stačilo sledovat útočné trápení mladé smečařky Michaely Smolkové či postupně se
vytrácející jistotu a sebevědomí účka na
záskok Kláry Faltínové. Vzhledem ke zdravotnímu stavu Michaely Beránkové přitom
vlastně nebylo koho poslat ze střídačky na
plac k pozvednutí týmového výkonu v kritických pasážích. S Karin na soupisce by
přibylo variant řešení. A při vyrovnanosti
derby by třeba právě její využití převážilo
pověstný jazýček vah na stranu Prostějova.
Samozřejmě jsou to pouze kdyby, na něž
se nehraje. Nicméně do budoucna vypadá
angažování Šunderlíkové jako potenciální
terno. Jestliže zůstane zdravá a postupem
času nabere svou dřívější výkonnost, lze
směle pomýšlet na opakovaně omílané atakování postupu do ligového semifinále. Ať
už se VK v březnu postaví do cesty čerstvá
olomoucká Nemesis, nebo kupříkladu nevyzpytatelná Ostrava. Letošní pokus číslo
dva o průnik mezi elitní tuzemské kvarteto
rozhodně bude mít s vyztuženým kádrem
vyšší procento naděje na úspěch.

Ovčárna, Červenohorské sedlo nebo
některý ze skiareálů v Beskydech. Tohle vše lyžaři na Moravě dobře znají.
Pokud ale máte rodinu, nechcete s ní
jezdit daleko a nejste nároční na prudkost (a délku) svahů, jsou zde i jiná řešení. A může být až překvapením, jak
blízko se některé skiareály nachází.
Koneckonců jeden je i přímo na Prostějovsku.
A začneme právě tam, konkrétně v Kladkách. Kilometr severně od obce najdete
příjemný maličký lyžařský areál se dvěma
vleky a jedním lanem. Delší ze sjezdovek je
už označena jako červená, bohužel pro nedostatek sněhu je větší část zimy v provozu
jen kratší z vleků. Součástí je občerstvení,
půjčovna lyží, škola pro nejmenší a taky
rozšířené parkoviště. Kladky jsou výhodné
jednak svou malebností a možností občerstvit se hned u svahu nebo v blízké obci,
ale taky malou vzdáleností od Prostějova
a nízkými cenami.
Ne o tolik dále jsou hned dva skiareály na
Olomoucku: Hlubočky a Hrubá Voda.
V obou případech se jedná o areály s povícero vleky. Konkrétně třeba v Hlubočkách se jedná o dva vleky pro dospělé,
jeden dětský a pohyblivý koberec. Nicméně stejně jako v Kladkách, i v těchto
případech oblevy neumožňují po celou
zimu provoz všech vleků. V Hlubočkách
i Hrubé Vodě najdete u vleků restauraci,
stejně tak i nějaký ten skokánek pro adrenalinové nadšence. Fajn je zázemí pro
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nejmenší. Nicméně zejména v Hlubočkách platí, že svah je méně prudký, než
jak jej nabízí Kladky.
Další skiareály jsou už dál. Nějakých 50
až 60 kilometrů odsud najdete například
lyžařský areál ve Stupavě na Uherskohradišťsku a Rusavě na Zlínsku. V obou případech se rovněž jedná o areály níže položené. Je proto dobré se dopředu ujistit,
zda fungují s ohledem na sněhové podmínky. Výhodou Rusavy, která se nachází
kousek od Bystřice pod Hostýnem, je
dobrá dostupnost sjezdovky, vlek začíná
prakticky v centru obce. Tři lyžařské vleky, kompletní servis a skoro půlkilometrová sjezdovka. To je dále vizitka Rusavy.
Pokud jde o možná trochu známější Stupavu, tam najdete rovněž dobré služby,
restauraci a stejně tak tři vleky. A, světe,
div se, areál je pouhých patnáct kilometrů
od jižní hranice Prostějovska…
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Karin se narodila 17. července 1999 v Bratislavě, měří 189 centimetrů, váží 77 kilogramů a má dosahy na síti smečařský 309
centimetrů a blokařský 290 centimetrů.
S volejbalem začínala v ŠŠK Bilíkova Bratislava, kde působila do roku 2014, poté
strávila rok ve VŠK Paneurópa Bratislava
(2014/15) i v COP Nitra (2015/16).

Následně přestoupila do Slávie EU Bratislava (2016 až 2018), s níž získala mistrovský titul i Slovenský pohár 2017. Sezónu
2018/19 pak absolvovala na svém prvním
zahraničním angažmá v Itas Citta Fiera
Martignacco (druhá italská liga), další dva
roky (2019 až 2021) oblékala dres Králova Pole. Načež loni v létě odešla do Volley
Soverato.
„V Itálii však odehrála jediné utkání, než
musela ze zdravotních důvodů přerušit

sezónu. Postupem času po různých lékařských vyšetřeních ale vyšlo najevo, že její
zdravotní problém není natolik vážný, jak
se původně zdálo. Za dané situace Karin
hledala nové angažmá, my jsme jí dali nabídku a domluvili se na smlouvě do konce
probíhajícího ročníku. Dál se uvidí,“ prozradil sportovní ředitel a hlavní kouč žen
VK Miroslav Čada.
Šunderlíková, jež se podílela na šesté
příčce juniorek SR při mistrovství Ev-

ropy U19 v roce 2016 a patří do širší
ženské reprezentace Slovenska, už s prostějovským týmem od začátku minulého týdne trénovala. „Karin je klasická
univerzálka, v útoku velmi dynamická
a razantní, schopná v optimální formě
často bodovat. Po zdravotní pauze se teď
dostává zpátky do pohody a my věříme,
že nám po herní stránce pomůže na účku,
kde jsme potřebovali posílit,“ řekl Čada.
(son)

Čtvrtfinálovou odvetu ČP zvládly lépe Olomoučanky,
ve zlatém setu však vékáčko nevyužilo dva mečboly!
PROSTĚJOV Akční thriller jako od reþ(6.ê32+É5å(1þ5²þ7957),1É/(2'9(7$
MDNVHXWN½QÉY\YÉMHOR
žisérského mistra filmového umění připomínala čtvrtfinálová odveta Českého Bodový vývoj – první set: 0:1, 2:1, 2:4, 4:6,
poháru žen 2021/22 mezi prostějov- 7:6, 11:10, 11:13, 14:16, 16:16, 18:18, 18:21,
19:23, 21:23, 22:25. Druhý set: 1:0, 1:3, 4:3,
skými a olomouckými volejbalistkami. 9:4, 11:5, 14:6, 14:9, 16:9, 17:11, 20:11, 22:12,
Tým VK nevyužil venkovní vítězství 23:14, 25:14. Třetí set: 0:2, 3:2, 3:6, 5:6, 5:8,
3:1 z úvodního vzájemného střetnutí, 6:10, 8:10, 9:11, 9:13, 9:15, 11:15, 13:16,
 5R]KRGÿtVachutka a Horký. þDV 139 minut. 'LYiFL 350.
druhý duel na vlastní palubovce pro- 13:19, 14:20, 17:20, 17:22, 19:22, 19:25.
9ëVOHGHNSUYQtKR]iSDVX3:1. 3RVWRXSLODOlomouc.
hrál stejným poměrem. A nakonec ne- Čtvrtý set: 0:1, 2:1, 3:3, 5:3, 5:5, 7:5, 10:6,
6HVWDYD2ORPRXFH
zvládl ani dodatečný zlatý set, byť měl 12:7, 13:8, 13:13, 14:15, 16:15, 16:18, 18:18, 6HVWDYD3URVWčMRYD
v jeho závěru dva mečboly na postup. 18:20, 20:20, 21:21, 21:24, 22:25. Zlatý set:
%DMXV]  )ULþRYi  .YDSLORYi  )DO
6LOYD.QHLÀRYi%DELþâHSHORYi
0:2, 1:3, 3:3, 3:5, 4:6, 6:6, 8:7, 8:9, 10:9, 11:10,
WtQRYi  6PRONRYi  /|II  OLEHUR  %ODQFR  âWLPDF  OLEHUR .XORYi ±
V předchozím duelu o něco lepší dru- 11:13, 14:13, 15:14, 15:16, 16:17, 17:19.
6WDYLQRKRYi±'YRĜiþNRYi
âPtGRYi  0RVWVLWVND  +HUGRYi 
žina UP je odvrátila a se štěstím pak
7UHQpĝL0LURVODYýDGDD/XERPtU3HWUiã
7UHQpĝL0DUWLQ+URFKD/XNiã0LþHN
slavila průnik mezi elitní kvarteto ČP nenechal zviklat. A skvělým výkonem
využitím svého třetího mečbolu.
rivalky přejel – 25:14.
(8:10 – 9:15). A jakmile se olomoucký chovy ovečky dokázaly záhy odpovědět.
Prostějovanky potřebovaly k postupu zís- soubor ocitl v převaze, průběh tohoto dílu Při podání Mostsitske vyvinuly značný
kat ještě jeden set. Na úsvitu třetího rychle si vcelku bezpečně pohlídal – 19:25.
nápor, kterým pětibodovou šňůrou vyrovHned od začátku se rozpoutala velká bitva otočily z 0:2 na 3:2, ale vzápětí je rozhodil Dramatická bitva v bouřlivé atmosféře naly z 13:8 na 13:13. Kolektiv kapitánky
o každý míč. Chvíli byli kousek nahoře účinný servis Silvy (3:6). Tady olomoucké tak pokračovala. V nástupu do čtvrtého Bajusz se náhle trápil, zanedlouho prohrádomácí (2:1, 7:6, 11:10), chvíli hosté (2:4, družstvo nabralo zpátky předtím poztrá- dílu Čadovy svěřenkyně trochu odskočily val (14:15, 16:18). Přesto ještě zabral sma4:6, 11:13) podle toho, komu se zrovna cenou pohodu a diktovalo dění na palu- (3:3 – 5:3), což jim pomohlo. Tentokrát to záním svého manka (21:21), ale navzdory
víc dařilo podání. A v návaznosti na něj bovce (6:10). Rozparádila se především byly ony, kdo se tím nastartoval z herního enormní snaze mač nezachránil – 22:25
další činnosti. Oba týmy předváděly vý- Šepelová, zatímco vékáčko při zhoršeném útlumu do volejbalové ofenzivy. Únik na a 1:3.
borný volejbal i nevynuceně chybovaly, příjmu nezvládalo vítězně zakončovat 12:7 pro ně vypadal dost slibně, leč Hro- O všem tudíž musel rozhodnout zlatý set,
zahajovací část byla jako na houpačce.
v němž se Olomoučanky nejprve držely
Až udeřila dvěma esy za sebou Šepelová
na koni (1:3). A když dámy v růžovo(18:18 – 18:21), což znamenalo zlomový
-bílých dresech srovnaly na 3:3, jejich
moment ve prospěch mírně lepšího úpéčkonkurentky znovu bryskně skočily do
MIROSLAV ÈADA – hlavní trenér VK Prostìjov
ka – 22:25.
sedla (3:5). Jenže prostějovské bojovniRovněž zkraje druhého dějství se hráč- „My jsme se dnes trochu báli hrát, nebyli v takové pohodě. Olomouc byla jistější, dělala ce nic nevzdaly, vývoj obrátily ze 4:6 na
méně
chyb
a
zejména
měla
Jéssicu
Silva,
která
uhrála
spoustu
těžkých
balónů.
My
jsme
ky VK potýkaly s problémy na přihráv8:7 a nervydrásající partie gradovala. Její
takovou tahounku v rozhodujících chvílích neměli. Přesto jsme se po zaslouženě ztrace, vinou vlastních nepřesností se jim ceném zápase bojovností propracovali ke dvěma mečbolům v naprosto vyrovnaném koncovka od skóre 11:10 byla doslova
nedařilo získávat dlouhé výměny (1:3). zlatém setu, ale i v těchto momentech nám něco chybělo. Soupeř zvládl úplnou kon- infarktová. Silva a spol. vystřihly tříbodoPrávě v ten okamžik se však chytily hod- covku opět lépe, zatímco my jsme se vlastně celé utkání potýkali s nedostatečně pevnou vou otočku (11:13), načež domácí parta
psychikou.
“
ně povedenou pasáží na 9:4, kdy zkvalitkontrovala stejným způsobem za pomoci
MARTIN HROCH – hlavní trenér UP Olomouc
nily úplně vše. Naopak protivnice pod
dvou kvalitních servisů střídající Dvořáčzvýšeným tlakem znejistily, vyrobily „Celá série korespondovala s ženským volejbalem. Po domácí porážce 1:3 v prvním kové (14:13). Ta však další podání zkaziřadu hrubek a nabíraly stále větší ztrátu vzájemném zápase i další ligové 2:3 s Olympem jsem holkám vyčistil hlavy, celý ten la, poté Prostějov nevyužil ani svůj druhý
týden byl u nás hodně nervózní. Dneska si to ale vše sedlo, pomohlo zařazení Lucky
(14:6). Pak se vzpamatovaly dílčím do- Herdové do týmu. Sice jsme neměli moc času na sehrání s ní, avšak všechny hráčky vzaly mečbol (15:14). Což naopak soupeřky
tažením na 14:9, nicméně mančaft útoč- úpravy systému za své, abychom Prostějov přetlačili. Soupeři patří uznání za výbornou na třetí pokus svedly a mohly dát průně tažený dvojicí Fričová a Faltínová se sérii, diváci si určitě přišli na své. A ve Final Four Českého poháru jsme o fous my.“
chod obří euforii – 17:19.
(son)
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Milí přátelé,
srdečně vás vítám u prvního
vydání tematického seriálu v tomto roce, který znáte už více jak
deset let pod názvem Servis pro
ženy. Věřím, že letošní rok bude
pozitivnější a klidnější než byly ty
dva předchozí. Ovšem do jisté míry platí, že jaké si to uděláme, takové to máme. Zkusme se tedy
nastavit na to, že budeme zdraví, pozitivně smýšlející, nenecháme se jen tak někým vytočit a rozhodit. Nezapomeňte
také na úsměv a být teď
a tady, protože jedině
přítomnost je to, co máme. Nyní již ale k tomu,
co jsem si pro vás dnes
připravila. V exkluzivním
rozhovoru se podíváme
na numerologickou a astrologickou předpověď pro
letopočet 2022, odhalíme
lednovou vítězku seriálu
PROMĚNA IMAGE, tradičně
si zacvičíme a ani tentokrát nechybí chutný recept.
Ať každý den prožijete
s úsměvem a radostí
vám přeje
Aneta Křížová

Po nehraném utkání s Ústím je čeká
]DEURXVLODGRĊDG*-:
zápasovýroku
kolotoč
Hana Zacpalová je na počátku
2022 již naší 66. výherkyní

V lednu 2022 začínáme
společně s vámi již sedmý ročník seriálu PROMĚNA IMAGE. Je tak
velkým potěšením
celého týmu, že
i v letošním roce
můžeme tento
projekt nadále
řadit ke stálicím rubrik
a tematických seriálu
nejčtenějšího regionálního periodika. Ostatně
takové PROMĚNY IMAGE
v podobě od PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku nemají obdoby v celém
kraji a možná i po Moravě. A jedeme
tedy dál, před námi je v pořadí 66.
pokračování. Jak známo, v průběhu
každého dílu měníme nejen vizáž,

ZAUJALO NÁS

Motto nejen
na tento týden:
„Existují dva způsoby,
jak žít život. Ten první je
myslet si, že nic není zázrak.
Ten druhý je myslet si, že
všechno je zázrak.“
Albert Einstein

Rok 2022 bude přinášet intenzivní
procesy spojené se společenskými
změnami a novými pořádky, říká
numeroložka Anna Hanáková
Jak je již dobrým zvykem, každý rok
v lednu vám Večerník v rámci svého servisu pro ženy přináší velkou
numerologickou předpověď. A ani
letos tomu nebude jinak. Zajímá
vás, zda-li bude rok 2022 lepší než
ten minulý? Jaké aspekty nás budou
letos ovlivňovat? To vše a mnohem
více se dočtete v exkluzivním rozhovoru s Annou Hanákovou ze studia Cesta změny – Salon Charme
v Melantrichově ulici, která je mistr
Reiki. Jejím zaměřením je numerologie, již propojuje i s dalšími naukami jako s výkladem karet, prací
s čakrami a jejich harmonizací, dále

ale děláme i velkou radost, zažehneme jiskru v očích a zvýšíme potřebné
sebevědomí. Po minulé vítězce od
sousedů ze Slovenska tentokrát přivítáme dámu z domácího Prostějova. Co nám o sobě prozradila?
Paní Hana Zacpalová v lednu oslavila
krásné 55. narozeniny a pracuje jako
uklízečka na Gymnáziu Jiřího Wolkera.
„Vaše proměny znám, vždy jsem si říkala, že je dobré, že se tady něco takového
děje a pomáháte spoustě lidí, avšak
s nápadem zpestřit mi tímto život přišel
úžasný učitel Lukáš Matoušek, tak jsem
si řekla proč ne,“ sdělila usměvavá vítězka pro měsíc leden 2022.
„Hlásím se jednak ze zvědavosti, protože častokrát jsem si říkala, jaké to tak asi
je, podstoupit takovou změnu? Zda-li
je to pocit, jako známe z filmů, nebo co
to se mnou vlastně udělá. Potřebuji ale
zároveň udělat radost a zažít v životě nějakou změnu, takže jsem moc vděčná,
že jsem byla vybrána,“ pokračovala s radostí v hlase naše lednová vítězka.

Hana Zacpalová nám dále sdělila, že
ocení i kompletní poradenství. „Na
úpravu vlasů chodím pravidelně, ale potřebují již změnu. Co se týče líčení, tak
to provádím velice příležitostně a nevím
ani, zda dobře. Oblékám nejraději sportovní módu. Takže budu nadšená, když
z každé oblasti zjistím něco nového,“
svěřila se.
Volného času paní Zacpalová prestižního gymnázia moc nemá, protože je
od dopoledních až do večerních hodin
neustále v práci, avšak když už se chvíle
najde, tak ráda pečuje o svého kocoura a věnuje se květinám, které jí dělají
radost. A jak se těší na svoji proměnu?
„To víte, že se těším, bude to pro mě
něco nového, změnu opravdu potřebuji, takže do toho jdu s nadšením. Snad
nebudu v den konání moc nervózní.
Uvidíme, co se stane,“ usmála se Hana
Zacpalová.
Jako všechny její předchůdkyně, také
i na tuto dámu čeká pohodový den plný
příjemných změn v oblékání, vyzkouše-
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ní krásných brýlí, provedeme kosmetiku a líčení a také změnu účesu. Samozřejmostí je dobrá nálada a pozitivní
naladění celého týmu. U toho všeho
bude fotograf a kameraman, který zdokumentuje každičkou zajímavou chvíli,
zachytí i jiskru a radost v očích.
Na první díl seriálu PROMĚNA
IMAGE v tomto roce a novou vizáž
naší novoroční vítězky se můžete
těšit v posledním lednovém čísle
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

PRO TĚLO
I DUŠI

Po každé pracovní rutině
nebo i v mezičase naše tělo
i mysl ocení odpočinek. Pokud je to navíc
formou cvičení a můžeme tak posílit své tělo, uděláme jedině dobře.
Jednostranné pohyby v zaměstnání nejsou pro nás dobré, proto si
najděte denně pár minut na cvičení
a uvidíte, že se budete cítit mnohem lépe, navíc zabráníte špatnému držení těla a z toho plynoucím
problémům. Mimo jiné uvolníte
i stres a napětí. Přitom není potřeba
hned chodit do posilovny. Pojďme
tedy na to, v dnešním devětačtyřicátém dílu se zaměříme na posilující cviky...
1. Jako první je potřeba se vždy rozcvičit, rozcvička je základ a měla by
předcházet úplně každému cvičení.
Následně si pusťte nějakou oblíbenou pomalejší či relaxační hudbu,
dejte si podložku na zem a můžeme
začít. Půjdeme do pozice na čtyři
(viz. foto), srovnáme záda, hlava je
do prodloužení těla. Dech postupuje směrem od břicha do žeber, kde
máme pocit, že se žebra otevírají doširoka, dech však nezastavujeme, ale
postupuje stále směrem nahoru. Pak
pomalu vydechneme.

exkluzivní rozhovor...

Astrologická a numerologická předpověď pro rok 2022
pak prací s energiemi. Navíc se věnuje poradenství a vzdělávání v oblasti
životního stylu, rozvoji osobnosti,
vztahům a mnohému dalšímu.
yy Nelze se úvodem nezeptat, bude
letošní rok lepší než dva předešlé
roky?
„Lepší rozhodně v naději. Pokud budeme sami za sebe a odoláme manipulaci
okolí, pak se nám povede lépe. Pokud je
šťastná Duše‘, je ‚zdravé i tělo‘.“
yy Co nás letos čeká z pohledu numerologie?
„Z pohledu numerologie je rok 2022
rokem 6, tedy na jednu stranu příznivých aspektů jako touha po harmonii,
soudržnost rodiny, ale také to ukazuje
na přetíženost v mentální oblasti a možnost oslabení psychiky. Koncovka 22
dává v součtu 4 a tady je vidět, že tak
nějak až na výjimky nedostaneme nic
‚zdarma‘.“
yy A podle astrologie?
„Letošnímu roku bude vládnout Jupiter, který má tendence otevírat velká
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témata seberozvoje, expanzi i spravedlnost. Jupiter se bude letos pohybovat
znamením Ryb a Berana, překročí právě mezi Rybami a Beranem onu pomyslnou hranici začátku ‚zodiaku‘. Tento
proces během roku 2022 nastane 3krát,
bude tu tedy celkem trojí možnost startu, rozběhu a uvolnění.“
yy Jaké zásadní aspekty nás budou
v tomto roce ovlivňovat?

„Zdá se, že budeme vtahováni do nových vizí, avšak stále se budeme navracet k tomu, abychom více zvažovali
základní otázky našich životů a jejich
fungování. 4 má ráda řád a pořádek,
tedy je třeba mít jasnou představu, jakou roli máme ve vlastním životě.“
yy Je něco, čeho bychom se měli
obávat?
„Saturn bude po celý rok ve znamení
Vodnáře a jeho tranzity v průběhu roku
2022 budou přinášet intenzivní procesy spojené se společenskými změnami
a novými pořádky, právě toto může pro
mnohé být ‚kamenem úrazu‘. Vyvstane
nutnost převzít osobní odpovědnost.“
yy Pro která životní čísla bude tento
rok příznivější?
„Životní číslo (součet data narození)
1 a 4 a 8 mohou mít značnou výhodu.
Lidé s číslem 1 se zvládají rozhodovat za
sebe, jsou často velmi samostatní, 4 mají
rády systém a 8 disponují velkou vnitřní silou. Majitelé těchto životních čísel
jsou na správné cestě. Životní 2 budou

pravděpodobně ‚rozkolísané‘ a mohou
tápat, na kterou stranu se přiklonit.
3 mohou mít v roce 2022 problém
s trpělivostí a řádem, pro jejich rychlé
mentální myšlení a přijímání výzev.
5 mohou zažít nová dobrodružství na
poli lásky, avšak ne vždy to láska bude.
Nositelé životního čísla 6 mohou mít
významný rok za předpokladu, že nebudou žít pouze ve své hlavě. 7 mají
možnost značného posunu svého
vnitřního života a zralé 9 půjdou dále za
pravdou.“
yy Máte na závěr nějaká doporučení, čemu bychom se měli věnovat,
abychom jen vzkvétali?
„Hodně důležité bude být v rovnováze se sebou a svým okolí, pokud jsme
v rovnováze, pak lépe vyhodnocujeme
případné změny a jsme lépe připraveni se rozhodovat. Rozhodujme se pro
dobro své i svého okolí, a to v tomto pořadí. Rozhodujme se srdcem. Komunikujme, radujme se a cestujme. Přeji nám
všem pevné zdraví a světlo v srdci.“

Ingredience
250 g
100 g
100 g
½
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2. Nyní se více zapřeme do rukou
a zvedneme kolena. Záda držíme
stále rovně, k tomu však přidáme
střídání rukou. Levou rukou se dotkneme pravé paže, následně levou
rukou levé paže. A takto střídáme
(viz. foto). Kolena jsou po celou
dobu nad zemí. Cvik je výborný na
vnitřní stabilizační systém a posílení
celého těla, je však poměrně náročný. Vystřídejte každou ruku pětkrát
a pak si dejte pauzu. Poté opakujte
ještě jednou.

3. V dalším cviku půjdeme do prkna
neboli planku, kdy se opřeme o lokty
a prsty nohou, tělo máme v rovině
jako prkno (viz. foto). Nyní se od
břicha začneme pomalu nadechovat.
Dech postupuje směrem od břicha
do žeber, kde máme pocit, že se žebra
otevírají doširoka, dech však nezastavujeme, ale postupuje stále směrem
nahoru. Pak pomalu vydechneme.

polohrubé mouky
cukru krupice
másla
ď ĂůşēŬƵƉƌĄƓŬƵ
ĚŽƉĞēŝǀĂ
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500 g ŵ
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250 g ǌ ĂŬǇƐĂŶĠƐŵĞƚĂŶǇ
1 ǀ ĂŶŝůŬŽǀǉƉƵĚŝŶŬŽǀǉ
ƉƌĄƓĞŬ
100 g ŵ
 ŽƵēŬŽǀĠŚŽĐƵŬƌƵ
3 ůǎşĐĞƌƵŵƵ
• ŽǀŽĐĞ

Postup

4. Nyní budeme střídat nohy tak, že
unožíme levou nohou doleva a zpět,
pak pravou nohou doprava a zpět.
Tělo stále držíme v jedné rovině
jako prkno, hlava se nepředklání ani
nezaklání, ale je v prodloužení těla
(viz. foto). Držíme tak dlouho, dokud můžeme. Opakujeme třikrát
za sebou a čas se snažíme postupně
prodlužovat. Cvik se řadí k nejúčinnějším na celé tělo, má se za to, že se
jím posílí kompletní svalová skupina.
A já už se těším zase příště!

4x foto: archiv A. -ąÊåQXÆ

Tento a další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 1/2022 - Domácí řezy a moučníky, který je právě v prodeji na stáncích tisku.
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V závěru druhé třetiny soutěžního
ročníku se Jestřábům nedařilo. Zapsali čtyři prohry v řadě.
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řádí zranění. „Patrik Husák je v pořádku na nějakých 80 či 90 procent. Pepa
Zajíc půjde po sezóně na operaci, ale
taky by to šlo. Zdravotní problémy má
Šimon Jelínek, zde to bude snad jen do
úterka. Na měsíc je mimo hru Martin
Dubský, který bojuje se zánětem,“ vypočítává ztráty Aleš Totter. Trio soupeřů tak Jestřábi zkusí porazit s mírně
řečeno nekompletní sestavou…

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Pøerov mìnil
v obranì
Prostějov (sob) – Změnu v obraně
udělal před poslední třetinou
základní části Chance ligy Přerov.
Zubři totiž přišli o služby svého
nejzkušenějšího obránce Josefa Hrabala. Po pětadvaceti odehraných zápasech odejde šestatřicetiletý bek do
Znojma hrajícího mezinárodní Ice
Hockey League. Jedná se tak už o třetí
sezónu v řadě, kterou v Přerově načal,
ale nedokončil. Náhrada však už taky
dorazila. A je jí znovu zkušený obránce,
který má – podobně jako Hrabal –
mnoho zkušeností i z extraligy. Na
Hanou totiž přibyl Tomáš Kudělka.
V posledním roce hrál v nejvyšší
francouzské soutěži Ligue Magnus.
Nyní se vrací do České republiky.
V Přerově sice ještě nepůsobil, rodák
ze Zlína však například hrál ve Finsku,
Rakousku, Chorvatsku, dokonce se
zkoušel prosadit do NHL. Největší
stopu ale po sobě Kudělka zanechal
ve Vítkovicích, kde pobyl dokonce
pět let v kuse. Nyní jej čeká nelehký
úkol, má pomoci Přerovu, který se aktuálním ročníkem spíše protrápil k co
nejlepšímu umístění.

Po uplynulém týdnu, který byl pro
Jestřáby spíše oddechový, čeká
svěřence trenéra Tottera náročný
program. Místo jednoho zápasu
odehrají hned tři. A to v pondělí,
ve středu a v sobotu. Tým začne
venkovním duelem proti Havířovu,
následovat bude doma utkání
s Frýdkem-Místkem a nakonec
venku Benátky nad Jizerou. Mužstvo
čekají týmy spíše ze spodních pater
tabulky. Nicméně ani Havířov ještě
nemá sestup jistý. A třeba FrýdekMístek už Jestřáby dvakrát v sezóně
dokázal porazit.

Michal SOBECKÝ
Prostějované načnou týden Havířovem,
nejslabším ze tria soupeřů. Ten prožívá
mizernou a dost možná sestupovou sezónu. Havířov ji začal už v září vysokými
porážkami. Během podzimu se mu pak
nepodařilo vybřednout z předposledního místa a soupeři se mu začali vzdalovat.
Tým v prosinci a lednu strádal, prohrál
sedm zápasů za sebou. Navíc v některých
si proti soupeřům ani neškrtl, příkladem

jsou utkání s Litoměřicemi (1:6) nebo
s Porubou (0:7). Zajímavostí přitom je,
že v mnoha ohledech Havířov nepatří
k nejhorším, v průměru je s přesilovými
hrami i oslabeními, stejně tak v množství
vyhraných buly. Tým ale zlobí produktivita a taky vysoký počet inkasovaných
branek. AZ se může pyšnit i některými
produktivními hráči, Jakub Doktor, Jan
Hudeček nebo Vlastimil Dostálek atakují
shodně 30 kanadských bodů. Týmu to
ale zatím nestačí a nabírá hrozivý skluz.
Utkání začne v 18 hodin.
Druhým soupeřem bude Frýdek-Místek. Rysi se trvale pohybují mezi 10. a 14.
místem a nijak zatím nepřekročili svůj
stín. Soupeři Prostějova nevyšel vstup
do soutěže, kdy prohrál čtyři zápasy. Následně vesměs střídá jednu dvě výhry
a stejný počet porážek. V posledních
týdnech třeba vysoko padl s Přerovem
nebo Litoměřicemi. Dokázal ale přehrát
Porubu i Vsetín. Tým se přes nelichotivé
umístění může pochlubit velmi dobrými
přesilovkami, jejich úspěšnost činí dokonce 26 procent. Tým se spoléhá v útoku zejména na Komorskiho, Tepera nebo

Klimšu. Produktivní je znovu navrátilec
Vít Christov. Nejvíce bodů ale střádá
polský objev Alan Lyszczarczyk. V týmu
působí i dva exprostějované
David Bartoš a Jakub
Šlahař. Ze tří soupeřů Prostějova
jsou pak Rysi tím
nejméně oblíbeným, v obou
vzájemných zápasech s nimi Jestřábi
padli, přestože soupeře
dokázali přestřílet. Odveta
je naplánovaná na 18 hodin.
Posledním zápasem, v tomto případě
víkendovým, bude souboj mezi Prostějovem a Benátkami nad Jizerou.
I Benátky jsou namočeny v přestupu,
podobně jako Havířov. Týmu z Pojizeří hrozí reálně barážové boje. Trvale se
nachází až na 15. místě. Navíc se na 14.
příčku už dívá z odstupu. Benáteckým
nepomohl vstup do soutěže orámovaný čtyřmi prohrami. Ani aktuálně však
nemají dobrou formu. Tým měl teď sice
spíše těžší soupeře. Nevyužil však trápe-

(uohĹ

vs.
ní Vrchlabí nebo Přerova, s oběma
soky padl. Tým je mixem mladíků a velmi zkušených hráčů, stejně tak plejerů
na rozhraní první ligy a extraligy. Příkladem je veterán Petr Kolmann nebo
útočník Antonín Dušek. Největší osobností týmu je ale Radek Duda. Známý
bouřlivák sbírá ve velkém body, lepším
výsledkům týmu ale zatím nepomohl.
(sob)

„V posledních zápasech se nám vstupy do
XWNiQt PRF QHGDőt´ őtNi REUiQFH Miloslav
PROSTĚJOV Hanáci měli během minulého týdne nečekané volno kvůli výskytu covid-19 v týmu Ústí nad Labem. My se ale ještě vrátíme k zápasu se
Sokolovem, ve kterém byl hodně vidět skoro dvoumetrový obránce Miloslav
Jáchym (na snímku). I když Jestřábi nakonec v napínavém utkání prohráli,
Miloslav bral 3 body za dvě branky a asistenci. „Abych řekl pravdu, tak mně
osobně je úplně jedno, kdo dá gól a kdo nahrávku,“ říká Jáchym.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Eva
REITEROVÁ
ƔƔPo první třetině jste se Sokolovem prohrávali už 0:3. Jak těžké
bylo tento stav odvracet?
„Proti týmu, jako je Sokolov, to je
velmi těžké, má kvalitní kádr. My
jsme to ale zvládli a ukázali jsme
opět už po několikáté, že tým má
velkou vnitřní sílu. Škoda toho závěru, to se nesmí stávat.“
ƔƔPrvní třetiny vám zatím obecně nejdou, většinou vstřelí první
gól soupeř. Čím to? Bude to teď
hlavní úkol ke zlepšení?
„V posledních zápasech se nám

vstupy do utkání moc nedaří. Samozřejmě dát gól jako první, to
je velmi důležité. Máme týden
na to, abychom na tom zapracovali a zlepšili se.“
ƔƔDal jste proti Sokolovu dvě branky a na jedné jste asistoval. Je
alespoň toto trochu pozitivní?
„Abych řekl pravdu, tak mně osobně je úplně jedno, kdo dá gól a kdo
nahrávku. Jediné, co mě zajímá, je,
že na konci zápasu my budeme ten
vítězný tým.“
ƔƔJak byste ty dva góly popsal?
„U prvního gólu tam byl Sokolov
na puku a kluci parádně forčekovali. Zavíral jsem mantinel a viděl, jak
Honza Štefka jde z rohu do brány.
Z první jsem to tam zkusil nahodit
a nakonec si to tečoval bránící hráč

Jáchym

se říká, o 6 bodů. Každý
chce vyhrát a strhnout
ten zápas čímkoli na
svou stranu.“
ƔƔ Nakonec utkání skončilo vítězstvím Sokolova
díky gólu Daniela Přibyla
(QVQ.*-,GUVą¾DK2TQUV÷LQX
v 59. minutě.
do brány, takže i velká dávka štěstí. Co se tam stalo?
Druhý gól vyplynul z našeho tlaku, „Vůbec nevím. Neviděl jsem to, vykdy se puk válel v brankovišti a je- dýchával jsem na střídačce. Je to kažjich obránce to jen naslepo posunul dopádně velká škoda. Určitě si to ropřesně směrem k modré čáře, kde zebereme a podíváme se na video.“
jsem byl. Z první jsem to tam vrátil.“ ƔƔDalší zápas vás čeká až v ponƔƔTřetí třetina byla, co do počtu dělí. Jak větší volno využijete?
branek, hodně divoká. Čím si to „Volno využijeme jak kondiční
vysvětlujete?
částí, tak taktickou. Samozřejmě
„Tak pro oba týmy to byl velmi dů- abychom byli za týden všichni fit
ležitý zápas, co se týká postavení a mohli potěšit naše skvělé fanoušky
v tabulce, protože to byl zápas, jak výhrou!“

„Viděl jsem, jak Radim trefil
jejich hráče. Doufal jsem,
že nepoteče krev, najednou
to ale začalo kapat.
A věděl jsem, že je zle.“
$ং;0झࣂvh 0u-mh࢙ং -;Ѵ
;h;Ѵ|-h|o_ooংbѴo7ৄѴ;৴bŊ
|࣐l lol;m| |h࢙mझ l;b
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HOKEJOVÉ
!&҃ ࡡ
Vstupy
do zápasù
Frýdek-Místek, Přerov, Slavia Praha.
Co tyto zápasy spojuje? Jednoznačně
mizerný vstup do utkání. Jestřábi jako
kdyby se zapomněli ještě v šatně a soupeři brzy darovali několikabrankový
náskok. Zatímco s Přerovem z toho
ještě bylo slavné vítězství, jindy Prostějované prohráli.

Stále dobrá ofenzíva
Není to už sice tak dobře namazaný
stroj, jako zprvu. přesto ale jede stále
slušně. Prostějov je nadále mezi nejnebezpečnějšími týmy co do útočení. pravidelně střílí vleké množství branek a v
produktivitě patří k nejlepším v soutěži.
Množství gólů, střel a přesilové hry: to
jsou hlavní zbraně Jestřábů.

NEJ události
Chance ligy

1. Návrat Radka Dudy
0GéGMCPÚEQOGDCEM&Q$GP¾VGMPCF
,K\GTQWUGXT¾VKNRQFXQWNGVGEJDG\JQMG
LGwKMQXPÚCXGNG\MWwGPÚ×VQéPÊM4CFGM
&WFC4VWċQXKVÚJT¾éRąKwGNVÚOWRQOQEK
XEGUV÷\C\¾EJTCPQW6ÚOLGCNGUV¾NG
PCOQéGPÚXUGUVWRW

2. Konec Kadanì
-CFCÿPKMF[PGRCVąKNCMVÚOčOMVGTÆD[
\¾ąKN[2TCXKFGNP÷UGWOKUċQXCNCRQUNGFPÊ
XåF[UGCNGP÷LCM\CEJT¾PKNC2QQUOP¾EVK
RTQJTCPÚEJ\¾RCUGEJXwCMRCFNCPCFQD
TQVÚO\NKI[QFUVQWRKNEQåLG\EGNC
QLGFKP÷NÚMTQMPGOCLÊEÊXéGUMÆORTQHGUK
QP¾NPÊOJQMGLKQDFQD[

3. Vrchlabí mìnilo trenéry
0CUGFOÆOOÊUV÷O÷PKVVTGPÆT["6QUGéCU
VQPGXKFÊ2T¾X÷MVQOWVQMTQMWCNGU¾JNKXG
8TEJNCDÊ<Cé¾VMGONGFPCMNWDQFXQNCNFXQLKEK
*NCX¾é-QWFGNMC0CLGLKEJOÊUVCPCUVQWRKNK
6QO¾w,KTMč,CP5VCTÚC,¾P$GPFÊM

/XNiå0RWORFKNRQĀtY3URVWěMRYě 0JP=JE N ®NOÁH PÜ
PROSTĚJOV Sezóna a půl a poté
konec. Prostějov opouští útočník
Lukáš Motloch, který sem v roce
2020 dorazil z Frýdku-Místku.

Michal SOBECKÝ
Motloch působil vesměs ve třetí
nebo čtvrté útočné řadě. V aktuálním
ročníku pomáhal v dobách nouze
taky v obraně. V posledních utkáních
ale dostával šanci spíše sporadicky.
Klub tak o víkendu informoval, že
po vzájemné dohodě došlo k rozvázání smlouvy. „Vyskytla se mu štace v
Německu. Přišel s tím, že bych chtěl
ukončit smlouvu. My jsme mu vyhověli, protože v beku naskakoval jako
nouzové řešení. Pomohl nám, ale ty
návyky obránce mu chybí. Před ním
jsou beci a v útoku po příchodu Marka Račuka neměl reálnou možnost

se dostat do hry,“ konstatoval trenér
Prostějova Aleš Totter. Motloch nastoupil za Prostějov k 55 zápasům a
zapsal v nich 9 bodů (5+4). Maximum v dospělém hokeji si předtím
připsal během své poslední sezóny ve
Frýdku-Místku, a to 8+10. „Náhradu za něj nehledáme, nechtěli jsme
mu ale bránit. Děkujeme mu za to,
že nám pomohl. A věříme, že najde
své štěstí a pozici. Nenašel ji tady ani
předtím ve Frýdku-Místku. Musí si
určit, jaký je hráč. V checking line,
tam je dobrý, v dohrávání. Ale viděl
se výš, v TOP řadách a zde v tomhle
směru neměl místo,“ řekl dále na adresu Lukáše Motlocha Aleš Totter.
Motloch je druhým univerzálnějším
útočníkem, který v krátké době Prostějov opouští. Týden před ním odešel
do Kladna také Jakub Babka.

HµIµCM<?IÁO@MHÁI

.WM¾w/QVNQEJ

Foto: Michal Sobecký

PROSTĚJOV Čekala se velká bitva
s dopředu neodhadnutelným výsledkem. Ústí nad Labem, ač je v dolních
patrech tabulky, umí potrápit.
Kromě toho, že se pere o to, aby se
vyhnulo baráži, střídá dobré výsledky
se špatnými. A Jestřáby už porazilo.
Zápas původně plánovaný na minulou sobotu tak sliboval zajímavou
zápletku. Bohužel se neodehrál. V pátek klub ze severu Čech oznámil, že
z důvodu pozitivních testů některých
hráčů míří do karantény. Netrvalo ale
dlouho a týmy se domluvily na náhradním termínu utkání. „Bude se to
dohrávat v neděli 6. února, potvrdilo
se to v sobotu odpoledne. Čeká nás
tedy dvojzápas – 5. hrajeme doma se

Vsetínem a pak hned den nato od 16
hodin s Ústím nad Labem,“ konstatoval trenér Prostějova Aleš Totter.
Ten rovněž zdůvodnil, proč Jestřábi
přistoupili na tento termín, ač dva
zápasy ve dvou dnech nejsou ničím
snadným. „Nechceme to nějak prodlužovat, naopak bychom rádi, aby se
utkání odehrálo co nejdřív. Zároveň
nechceme nijak ovlivnit konec základní části. Proto padlo takové rozhodnutí,“ dodal Aleš Totter. Pro Prostějov
půjde o důležitý souboj. A pokud se
jedná o vzájemnou bilanci v sezóně,
tak také souboj rozhodující. Zatímco
první zápas ovládlo Ústí nad Labem
3:0, pozdější souboj vyzněl lépe pro
Jestřáby, ti v něm vyhráli 5:2. (sob)
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VE DRUHÉ TŘETINĚ SEZÓNY

2GVT/T¾\GM1PFąGL$N¾JCC2GVT$GT¾
PGM,CP-NQ\C/CTVKP#NVTKEJVGTiKOQP
,GNÊPGM,CP4WFQXUMÚ,KąÊ-NKOÊéGM,CMWD
$CDMCC/KEJCN,CPGéGM6QO¾w,KT¾PGM
C/KNQUNCX,¾EJ[O/CTVKP0QX¾M/CTGM
/KEMC,CPiVGHMC/CTGMiXGEC#FCO*CXNÊM

CELKOVÉ POŘADÍ
2GVT/T¾\GM1PFąGL$N¾JC,CP-NQ\2GVT$GT¾PGM
/CTVKP#NVTKEJVGT/CTVKP0QX¾M,CP4WFQXUMÚ6QO¾w
,¾EJ[O ,KąÊ -NKOÊéGM iKOQP ,GNÊPGM C 6QO¾w ,KT¾PGM    ,CMWD
$CDMC   2CVTKM *WU¾M   #FCO *CXNÊM C /KEJCN ,CPGéGM  
/KNQUNCX,¾EJ[O/CTGM/KEMC,CPiVGHMCC/CTGMiXGE&CXKF
8CNC/CTVKP&WDUMÚC2GVT-TGLéÊ

ZAUJALO NÁS

Michal
SOBECKÝ

Posun Šimona Jelínka
O vícero hráčích Prostějova se dá
říct, že šli během aktuální sezóny
nahoru. Ať už sestavou, nebo herně. Jen málokterý ale udělal takový
progres jako Šimon Jelínek. Mladík,
který před sezónou přišel z Kladna,
hrál zprvu ve třetí či čtvrté formaci.
Postupem času se ale vypracoval
v jednu z ofenzivních opor, která
sbírala pravidelně body a vytvářela
si velké množství šancí. Druhá třetina ročníku tak Šimonu Jelínkovi
sedla náramně. Nyní hraje i ve speciálních formacích, dostává spoustu prostoru. A daří se mu.

NPořádné narušení programu. A taky
odložení zápasu, na který se tým intenzivně připravoval. V každém případě
nepříjemnost. LHK Jestřábi Prostějov
za sebou mají týden, který nakonec
prožili jinak, než bylo v plánu. Na vině

je odložení zápasu s Ústím nad Labem,
které se nyní potýká s koronavirem. Jak
ale proces odložení vypadal? Kdy se
Jestřábi dozvěděli, že se na utkání chystali zbytečně? „Samozřejmě hráči se
mezi sebou informují. Ve čtvrtek jsme
věděli, že jde Ústí na testy. A sledovali
jsme předešlý zápas, kdy hrálo na pět
beků. Ale definitivní to bylo v pátek,
šli jsme na led a po tréninku bylo jasno.
Takže nějakých 30 hodin před zápasem,“ řekl trenér Prostějova Aleš Totter.
Z odložení utkání příliš nadšený nebyl. „Docela nás to mrzí i proto, že

jsme ve středu nehráli. Konečně jsme
mohli díky tomu, že jsme zápasy neodkládali, trénovat. V pauze jsme se
připravovali na sobotní, ne na pondělní zápas. Po pauze jsme chtěli začít
doma. A začneme v Havířově. To se
nedá nic dělat. Na zápas s Ústím jsme
byli nažhavení a všechny nás to mrzí,“
řekl pro Večerník kouč Prostějova.
Prostějovu se zatím odkládání zápasů
vyhýbalo. Nyní se ale nemusí jednat
o výjimečný odklad. Zdravotní pro-

blémy totiž hlásí taky Vsetín. A stejně
tak několik extraligových týmů.
Pokud ale koronavirus nezařídí jinak,
čekají tento týden Jestřáby hned tři zápasy. Všechny tři s týmy, které jsou na
tom v tabulce hůře, dva z nich dokonce
s celky, jež jsou na sestupových pozicích: s Havířovem a Benátkami nad
Jizerou. „Zatím musím říct, že u nás
v týmu nejsou žádné koronavirové
příznaky, žádné případy,“ je rád Aleš
Totter. Kde však neřádí „brouk z Asie“,

Å9\ORXĀHQt.OR]H"3UţVHU
äHVWpPtVWRDOHEHUHPH´

Foto: internet
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36. kolo: *CXÊąQX t 6ąGDÊé      $TCPM[ 
,CPUQPU /CTWPC<JQNQDQX ,&QMVQT -CFGą¾XGM*WFGéGM 
 6[WTKP .[VX[PQX <JQNQDQX   ,CPUQPU /CTWPC  t 
&5MNGP¾ą $GP¾VM[PCF,K\GTQWt.KVQO÷ąKEG 
  $TCPM[ &WFC 4-T¾N &NQWJÚ äčTGM#WDTGEJV 
t5KJXQPGP 42ąKMT[N/-CFNGE 12TQEJ¾\MC -TCEÊM
-NKMQTMC   -QN¾éGM $GTMC èGTPQJQTUMÚ   / 2TQEJ¾\MC
-TCEÊM12TQEJ¾\MC   ,KJNCXC t 8UGVÊP     
$TCPM[6*CXT¾PGM5MQąGRC èCEJQVUMÚ .KEJCPGE
6*CXT¾PGM +NNÆw èCEJQVUMÚ 8$TQå <CFTCåKN4WVCT 
 ( 5GOCP <GNGÿ¾M  t  8NCEJ iVCEJ   4QD 2wWTPÚ
,QP¾M 8NCEJ ĄÊJC2čéGM #<GOCP $ąG\KPC  ·UVÊPCF
.CDGOt5QMQNQXRR t $TCPM[&
6čOC 6T¾XPÊéGM7TDCP i*CXT¾PGM &TVKPCi$N¾JC t
*CwGM &<GOCP6,CPFWU iOGTJC 4WNÊM$ÊNGM -NGLPC
2T[OWNC-XGTMC  (TÚFGM/ÊUVGMt5NCXKC2TCJC 
 $TCPM[.[U\E\CTE\[M iGFKXÚ,/KEJ¾NGM %JTKUVQX
iGFKXÚ&-TGPåGNQM &-TGPåGNQM -NKOwC-QOQTUMK t
-TWåÊM &-TGLéÊ-CHMC  -QNÊPt8TEJNCDÊ  
$TCPM[  iCHT¾PGM , 8GUGNÚ 0KMQ   ,CPMQXUMÚ 0KMQ
< -T¾N   2KPMCU , 5MNGP¾ą   , 8GUGNÚ iCHT¾PGM  
,CPMQXUMÚ ,8GUGNÚiCHT¾PGM t0GFDCN -WUÚ4QJNÊM 
%JTVGM 2QEJQDTCFUMÚ-CLÊPGM //CEJCé 27TDCP/TÿC 
4QJNÊM -WUÚ iWORGTMt2ąGTQX  $TCPM[
 5RTCVGM 8CEJWVMC /CEWJ   & -KPFN ä¾NéÊM 8KNFWOGV\ 
t  &QNGåCN / 5XQDQFC iQWUVCN   -CFCÿ t 2QTWDC 
MQPVWOQX¾PQXGRTQUR÷EJ2QTWD[ 
37. kolo: 5NCXKC2TCJCt$GP¾VM[PCF,K\GTQW 
 $TCPM[8NéGM 4*CXGN2QNGVÊP &-TGLéÊ -GTP,
&QNGåCN 62wGPKéMC 48wGVGéMCiVGKPGT iVGKPGT äGLFN 
t(-QX¾ą -CNCL,KTWw èGFGTNG -WPUV  2QTWDCt,KJNCXC
UP t $TCPM[$KVVGP 68QT¾éGM 
)WOCP 4ÆYC[   )ąGw ,GP[w -QTMKCMQUMK  TQ\J P¾LG\F
)WOCP t  *GNV .KEJCPGE   6 *CTMCDWU 5MQąGRC  
èCEJQVUMÚ 6*CXT¾PGM  .KVQO÷ąKEGt-QNÊP  
$TCPM[$GTMC8¾NGM ,*QNÚ/-CFNGE 5KJXQPGP ,
*QNÚ8¾NGM -TCEÊM 12TQEJ¾\MC tiVQJCP\N <-T¾N5ÊNC 
2ąGTQXt-CFCÿ MQPVWOQX¾PQXGRTQUR÷EJ2ąGTQXC
8TEJNCDÊtiWORGTMUP t $TCPM[
*GEN 0GFDCN6-CWV 0GFDCN *GEN14QJNÊM /CVÚU
*GąOCP t2-TCVQEJXÊN &-KPFN8KNFWOGV\ iKNJCXÚ &TVKN 
$ąG\¾M ä¾NéÊM &-KPFN ä¾NéÊM&TVKN  6ąGDÊét(TÚFGM
/ÊUVGM  $TCPM[/GNW\ÊPt\VTGUVPÆJQ

UVąÊNGPÊ5XCéKPC-QOQTUMK .[U\E\CTE\[M1IWTEQX -QOQTUMK
iGFKXÚ6GRGT &-TGPåGNQM &$CTVQw  2TQUV÷LQXt·UVÊ
PCF.CDGO QFNQåGPQPC×PQTC

24Č$öä06#$7.-#
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 8UGVÊP
  
 ,KJNCXC
  
 5QMQNQX
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&QJT¾XMCMQNCéVXTVGMNGFPC5QMQNQXt*CXÊąQX
MQNQRQPF÷NÊNGFPC
*CXÊąQX t 2TQUV÷LQX   $GP¾VM[ PCF ,K\GTQW t 6ąGDÊé
QFNQåGPQ ,KJNCXCt2ąGTQX QFNQåGPQ (TÚFGM/ÊUVGMt5QMQNQX
QFNQåGPQ -QNÊPt5NCXKC2TCJCiWORGTMt.KVQO÷ąKEG QFNQåGPQ 
MQNQUVąGFCNGFPC
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Mezi hokejovými mantinely
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PROSTĚJOV Více než týdenní pauzu mají za sebou hokejisté LHK
Jestřábi Prostějov. Sobotní zápas s Ústím nad Labem se nehrál
z důvodu nákazy v týmu Slovanu. Tým trenéra Aleše Tottera tak od
soboty 8. ledna pauzíroval. Nyní jej ale čeká o to divočejší program,
v tomto týdnu odehraje hned tři zápasy, z toho dva venku. Jak ale
bude vypadat sestava? Tým totiž znovu nebude kompletní.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

DQFč OCNKéMQUVK LGFPC éK FX÷
XUVąGNGPÆ DTCPM[ 2TQ PG\CWLCVÆ
HCPQWwM[LGVQUCOQ\ąGLO÷UMX÷NÆ
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PROSTĚJOV Náročný ročník
2021/2022 Chance ligy se pomalu
sune ke konci. Náročný? Hned z několika důvodů. Kapacita stadionů je po
protikoronavirových nařízeních omezená, navíc na zápasy mohou jen očkovaní dospělí a otestované děti. Hlavně
je však soutěž nesmírně vyrovnaná.
Kromě Benátek a Havířova na straně
jedné a Litoměřic na straně druhé
jsou týmy natěsnané za sebou na pár
bodech. Stačí jedno zaváhání a přichází pád tabulkou. O nynější situaci
soutěže, zejména však prostějovských
Jestřábů, pohovořil po zakončení druhé třetiny soutěže Vlastimil Wojnar.
Ten připojil i své postřehy k některým
zápasům.

Michal SOBECKÝ
ƔƔ Aktuálně je Prostějov na šestém
místě. Jak toto umístění hodnotíte?
„Vzhledem k tomu, jak je soutěž vyrovnaná, tak jsme asi rádi za 6. místo. Je tam
obrovský tlak zespoda. Je tam sedm bodů
na barážové příčky a je to strašně vyrovnané. Myslím si, že šesté místo je ucházející.
Ale budeme ho chtít udržet a dostat se
přímo do play-off. Těch zápasů je ale ještě
dost a všechna ta utkání jsou v podstatě
play-off. Teď se nám nepodařila nějaká
fáze sezóny, ale hráli jsme s týmy z vrchu,
navíc vesměs venku. Tam nám to nevyšlo.
Nyní nás čeká spodek, který taky bojuje
o všechno, budeme ale chtít vyhrát. Každý zápas, každý bod je důležitý. Šesté
místo je asi tím, kde jsme chtěli být a kam
momentálně s naší formou patříme.“
ƔƔŘíkáte ucházející… Není tam ale
i trochu zklamání? Nedávno Jestřábi
sahali po čtvrté příčce…
„Určitě bych neřekl. Pořád bojujeme
s marodkou, nemáme všechny beky, co
bychom chtěli. Je to taky dáno losem.
Když trefíte Litoměřice, Třebíč a taky
Sokolov a hrajete s nimi venku, nezískáte
žádný bod. Bavíme se pak o horší formě,
zklamání…, já bych to tak ale neviděl.
Vždycky se body počítají až po sezóně.
Doufám ale, že zůstaneme na místě
zaručujícím přímý postup.“
ƔƔ Jestřábi ve druhé třetině soutěže
porazili Přerov, doma Vrchlabí nebo
Šumperk. Je některý zápas, jenž hodnotíte obzvlášť vysoko?
„Úplně všechny. Jsou to všechno stejné
zápasy, ať hrajete proti Frýdku, Havířovu,
to bude taky těžký zápas venku, nebo

Vrchlabí,
Šumperk…
Vidíte, že trochu odskočily
jen Litoměřice, ale i taková
Třebíč prohrála venku
v Havířově, doma s Ústím.
Týmy jsou prostě strašně
vyrovnané. Nemůžu tedy
říct, že bodu s Vrchlabím si
ceníme více než s Porubou
nebo někým jiným.
Všechny mají stejnou cenu.“
ƔƔ Které utkání se naopak nepovedlo? Co třeba
Třebíč…
„To se shodneme. Tam to
bylo od první minuty špatně. Celkově šlo
o špatné utkání. Ty zápasy někdy takové
jsou. Shodneme se, ta Třebíč byla z naší
strany šílená.“
ƔƔ V utkání se nechal vyloučit do
konce zápasu Jan Kloz. Vyříkali jste si
to s ním?
„Měli jsme s ním pohovor. On ale samozřejmě ví, že přestřelil, je si vědom toho,
co udělal. Je to zkušený hráč. Nějaké pohovory s ním proběhly, ale věříme mu na
kluzišti dál. Byl to celkem průser, nechal
se unést atmosférou a nějakými věcmi na
ledě. To k tomu ale patří. Aleš si to s ním
vyříkal, řekl mu pro a proti. Věřím, že nyní
Honza předvede tu svou lepší stránku.“
ƔƔJestřábům se teď vůbec nedaří vstupy do zápasů. Čemu to připisujete?
„Já nevím. To, kdybychom věděli, tak
to změníme. Mám pořád pocit, že je to
nějaká shoda náhod. Možná do zápasu
jdeme trochu zakřiknutě, pak zase trochu
s vervou. Pak nám tam někdo projede,
uskočí, je z toho přečíslení. Začíná se pravidelně za stavu 0:1. Ale nevím. Vědět, co
se děje, tak to změníme a do konce sezóny už budeme jen vést. Snažíme se tam
nasadit jinou lajnu, nějak to namíchat,
stejně to ale nemá žádný efekt. Doufejme,
že je to jen shoda blbých náhod. A že třeba posledních dvanáct zápasů začneme
vedením 1:0.“ (úsměv)
ƔƔMěnili jste teď s Kladnem Jakuba
Babku za Marka Račuka. Není to trochu risk poslat do Kladna univerzála,
který zahraje v útoku i v obraně, a vzít
do týmu čistokrevného útočníka?
Zvlášť při současné situaci v obraně?
„Na jednu stranu ano, odešel nám v podstatě bek, který patřil k top obráncům.
Na druhou stranu jsme potřebovali centra, který nám chyběl od začátku sezóny.
A Marek se nabízel výměnou. Samozřej-
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Po nehraném utkání s Ústím je čeká
zápasový kolotoč
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Foto: Michal Sobecký

mě týmy vždy chtějí TOP hráče za TOP
hráče. Došlo tedy k této výměně. Teď
si musíme vzadu poradit, to nás trápí.
Útok je kompletní, hotový. Problém je, že
obránci ještě nejsou všichni zdraví. Takže
nějaký risk to je, snad nám ale vyjde.“
ƔƔCo byste nejvíce vyzdvihl na týmu,
přestože se mu nyní tolik nevede výsledkově?


„Určitě obětavost a bojovnost. Kolektiv
se semkl, kluci chtějí vždycky vyhrát,
i když to občas nevyjde. Je tam ale vždy
vůle po vítězství. A že to někdy nevyjde…, vždyť to nevychází ani týmům
v NHL. I my tedy občas na prohru
máme nárok. Jestli ale něco oceňuji,
tak je to právě bojovnost a obětavost
týmu.“

Statistiky LHK Jestøábi Prostìjov, sezóna 2021/2022
<
/
·52
24Č/
BRANKÁØI













#NVTKEJVGT/CTVKP
$N¾JC1PFąGL
/KEMC/CTGM

<
-NKOÊéGM,KąÊ
*WU¾M2CVTKM
*CXNÊM#FCO
8CNC&CXKF
,¾EJ[O/KNQUNCX
-TGLéÊ2GVT
<CLÊE,QUGH









/T¾\GM2GVT
-NQ\,CP
,¾EJ[O6QO¾w
0QX¾M/CTVKP
$CDMC,CMWD
$GT¾PGM2GVT
4WFQXUMÚ,CP
,KT¾PGM6QO¾w
iXGE/CTGM
,GNÊPGMiKOQP
iVGHMC,CP
,CPGéGM/KEJCN
-QDNÊåGM6QO¾w
2QFNCJC,QUGH
/QVNQEJ.WM¾w
&WDUMÚ/CTVKP
4CéWM/CTGM



















)
#
OBRÁNCI














ÚTOÈNÍCI



































$



80

KARIN

j81'(5/«.29

PROSTĚJOV Hráčskou posilu na post univerzálky získal volejbalový klub VK
Prostějov. Stala se jí dvaadvacetiletá Karin Šunderlíková ze Slovenska, kterou si
čeští fanoušci jistě pamatují z jejího nedávného působení v KP Brno. S vékáčkem podepsala smlouvu zatím do konce této sezóny, přišla klasicky na přestup.

„Vnaposledních
zápasech
Více najdete
volejbalové dvoustraně
36-37 se nám vstupy do

2TQUV÷LQXO¾MXCNKVPÊRQUKNWPCWPKXGT\¾NUNQXGPUMQWTGRTG\GPVCPVMW-CTKPiWPFGTNÊMQXQW































































Foto: internet
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PROSTĚJOV Velký zásah do
programu druhé nejvyšší soutěže
nyní způsobuje omikron, nová varianta koronaviru. Do karantény
už během pátku muselo jít Ústí
nad Labem, což dopadlo i na Jestřáby, proti kterým mělo v sobotu
původně nastoupit. Sobotní program se ale ještě odehrál téměř
kompletní, i když k této statistice
přibyl Vsetín, ten měl však volný
los. Během neděle však přibyly
další čtyři celky, které nyní čeká
pětidenní karanténa. Už dopoledne ohlásili komplikace v Šumperku, nedlouho po nich i Sokolov
s Přerovem a jako poslední přibyla i Třebíč.
Z plánovaných osmi duelů pondělního programu se tak nakonec
odehrají maximálně dva, pokud
nenastanou ještě další komplikace.
Hrát by se mělo v Kolíně, kam dorazí pražská Slavia, a proběhnout
by mělo i utkání Jestřábů na půdě
Havířova. Změny se dotknou i stře-

V karanténě je už šest mužstev
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dečního programu. Pro Prostějov
by se ale ani tam nic měnit nemělo
a na své půdě by měl přivítat Frýdek-Místek. K situaci se vyjádřil
i kouč Prostějova Aleš Totter. „Taky
jsme si procházeli virózami a ne
koronavirem. Hráče jsme izolovali,
ale hráli jsme dál, i bez nich. Nikde
jsme to příliš neventilovali. Teď tým
vypadá zdravě, samozřejmě může
se to objevit v nějakém testu," nastínil k současné situaci, problémy
zasahují už do třetí sezóny v řadě.

Foto: internet

Podle slov trenéra by mělo být na
zvážení i přerušení soutěže na pár
dnů. „Když je taková situace, že se
hrají dvě kola, v soutěži se ztrácí přehled v zápasech. Začíná tak hrozit
neregulérnost, svaz by měl na deset
dní vše zastavit. Pět dní bez tréninků,
potom pět dní přípravy a následně
zápasy. A potom padni, komu padni. Bez odkládání zápasů a s automatickými kontumacemi v případě
nenastoupení,“ doplnil hlavní kouč
Jestřábů.
(jaf)

SYDNEY, PROSTĚJOV Až do
finále na turnaji v Sydney se dostala Barbora Krejčíková. V utkání o celkové vítězství prohrála se
Španělkou Paulou Badosaovou ve
třech setech, když nezvládla zkrácenou hru rozhodující sady.
„Porážka pochopitelně mrzí, ale celkově můžu být s průběhem turnaje
spokojená. Dokázala jsem porazit
opravdu dobré hráčky a moje hra
měla potřebné parametry. Podařilo se navázat na minulou sezónu,“
uvedla po turnaji Krejčíková.
Především v semifinále s Estonkou

SONDA
MICHALA
SOBECKÉHO

Anett Kontaveitovou ukázala obrovskou bojovnost. V první sadě
nezískala ani jednu hru, přesto zápas
otočila a v rozhodujícím dějství odvrátila sedm mečbolů.
„Zápas byl mentálně náročný, protože když první set prohrajete s nulou, tak to není moc dobrý start. Ale
Anett hrála na začátku opravdu úžasně, já jen čekala na šance. A věděla
jsem, že nějaké dostanu. Až do konce to bylo opravdu padesát na padesát, já si trochu líp poradila s nervy,“
popsala velkou bitvu česká tenistka.
Kromě Krejčíkové se v Sydney před-

Jáchym

stavila rovněž Petra Kvitová. V úvodu sice vyhrála první utkání sezóny,
pak ovšem ve dvou setech nestačila
na nasazenou Ons Džabůrovou
z Tunisu. „Pětkrát jsem přišla o své
podání, to je hodně. Ale pořád je
to příprava na první vrchol sezóny,“
poznamenala Kvitová. Neúspěchem
skončilo také vystoupení Kateřiny
Siniakové v Adelaide, která prohrála
s Cori Gauffovou ze Spojených států.
(lv)

7ěçNìORVQD$XVWUDOLDQ2SHQ
MELBOURNE,
PROSTĚJOV
Hodně nepříjemní soupeři čekají na
zástupce českého tenisu na úvodním
grandslamu sezóny v Melbourne.
Pokud se chtějí podívat do druhého
týdne Australian Open, budou muset podat velice kvalitní výkony.

ROZHODUJÍCÍ TÝDEN JE TADY

3591Ì=./$0É1Ì-(1$0Ì67ħ

Následující období bude rozhodující. Tato věta
patří v posledních dvou letech k nejčastěji používaným, zní už ohraně. Ohánějí se jí trenéři, hráči,
slyšet je od politiků i epidemiologů.
U Jestřábů však v tomhle nepřeháníme. Jak už
sdělil nedávno Aleš Totter, na programu je roztrhání tabulky. O (ne)úspěšnosti sezóny rozhodne
samozřejmě až play-off. Ke konečnému hodnocení však také velkou měrou přispěje to, jakého soupeře kdo pro vyřazovací boje získá. Respektive
zda se do play-off tým vůbec dostane.
U Prostějova by nemělo přitom být otázkou „zda“,
ale spíše „jak daleko“. I loni se nakonec do „nástavby“
dostal, a to s menšími ambicemi a papírově slabším
týmem. Tentokrát by mělo být play-off samozřejmostí. Právě nyní se ale hraje o to, jak vysoko budou
Jestřábi po základní části. Čeká je totiž trojice soupeřů, proti kterým bude tým v roli favorita. Může
tak napravit zaváhání se Sokolovem a předtím s Kolínem. V současném rozpoložení se proti Havířovu
a Benátkám jedná o povinných šest bodů. A Frýdek-Místek? Kdoví. Ten je nevyzpytatelný jako počasí
v blízkých Beskydech...
V tomhle týdnu se zkrátka hraje o hodně. Nejen
o výhry a o body, ale taky o pozici v tabulce a psychickou pohodu. Zvládne Prostějov trio zápasů?
Pokud ano, úspěch ho nemine.

Jako s „popelkou“ zacházeli v posledních dvou letech
politici se sportem. Zvláště se sportem amatérským
a mládežnickým. Obvykle se právě toto odvětví nacházelo první na ráně. A jakmile začalo být s koronavirem
ouvej, tak nazdar: vše zavřeno, zakázáno, umrtveno.
Určitou útěchou mohlo být, že kabinet Andreje Babiše
vystřídala vláda Petra Fialy. Už před volbami totiž představitelé nové vládní garnitury hovořili o tom, že například dospělí sportovci se budou moci prokázat při
zápasech a závodech i PCR testem, což rozhodnutím
Babišovy skvadry nebylo možné.
Jenže měsíc utekl a PCR testy nadále nejsou uznávané.
Proč? Ministr Válek se zaklíná omikronem. Prý je potřeba připravit se na tuto mutaci a kapacity PCR by tak
neměly směrovat do sportu.
Rozčarování je ale v tomhle případě namístě. Zdá se,
že šlo opět o jeden z tradičních předvolebních slibů,
které se následně měly minout s realitou. Roztrpčení
sportovců přitom narůstá. Zatímco část soutěží napříč sporty je přerušená, jinde se zkrátka modlí za to,
aby byli na halách (případně na hygienách) shovívaví. A hrají, jak se dá.
Je sice pravda, že obvykle má nová politická reprezentace pověstných sto dnů hájení. Až poté se mohou řešit
první výsledky. Přesto si – a to dokonce jako volič jedné z koalic – neodpustím jedno hořké povzdechnutí.
Sportovci znovu ostrouhali.
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Barbora Krejčíková se v prvním kole
tenisového Australian Open střetne
s Němkou Andreou Petkovicovou.
V případném čtvrtfinále by mohla
Krejčíková narazit na devátou hráčku žebříčku WTA Španělku Paulu
Badosaovou a v semifinále na světo-
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Fotbalový podzim se dá hodnotit různě. Body, pozicí
v tabulce, herním projevem. Také zapojením vlastních odchovanců nebo také posunutím hráčů do
vyšších soutěží. Zatímco v prvních dvou případech
eskáčko dostává vysokou známku, ve třetím je to
trošku slabší. Nejhůře si ale vedlo v posledních dvou
kritériích, tedy zapojování vlastních odchovanců
a posunování hráčů výše – v našem případě do ligy.
Tabulku a body nyní nechme stranou. Stejně tak herní
projev, kterému jsme se věnovali už v minulosti. Přejděme k posledním dvěma kritériím. Předně je to zapojování odchovanců. Bilance je totiž nedobrá. Fakticky
dostali prostor pouze tři: Michal Zapletal, Lubomír
Machynek a nakonec také Marek Hausknecht. První
dva jmenovaní potvrdili, že jsou stálicemi základní sestavy. Hausknecht byl takovým žolíkem na posledních
pár minut. Jenže to je vše: tři hráči. Ze třiadvaceti. Navíc
ani jeden nový objev. Žádný hráč, který by měl možnost z dorostu se zapojit do hry. Podobné je to s posouváním hráčů výše. Eskáčko si připsalo dva hráče,
navíc žádné mladíky, jakými byli dříve Matoušek nebo
Jurásek. I zde to tedy trochu drhlo, protože právě na
posouvání hráčů výše byla založena filozofie „A“ týmu.
Na půlsezónu je zkrátka možné nahlížet z pozice
různých optik. I pro výše napsané však nemůžeme jinak než za podzim udělit eskáčku trojku. Byť
s pluskem navrch.

vou jedničku, domácí Ashleigh Bartyovou. „Na začátku sezóny se cítím
dobře, chci prodat svoji formu,“ plánuje Krejčíková, která loni skončila
ve 2. kole.
Finalistka turnaje z roku 2019 Petra
Kvitová se znovu po roce na Australian Open potká s Cirsteaovou. Loni
s aktuálně 38. hráčkou světa prohrála ve druhém kole ve třech setech. Ve
3. kole Češce hrozí střet s Anastasií
Pavljučenkovovou z Ruska, nasazenou desítkou. „Austrálii mám ráda,
chci si turnaj užít a zůstat v soutěži
co nejdéle,“ říká Kvitová.
Papírově nejtěžší soupeřku má
z českých tenistek Kateřina Siniaková, která se střetne s šestou nasazenou hráčkou a finalistkou Turnaje mistryň Anett Kontaveitovou
z Estonska, s kterou prohrála čtyři
z pěti zápasů.
Nejlepší český tenista Jiří Veselý má
za soupeře na divokou kartu startujícího Stefana Kozlova z USA. Pokud
uspěje, může hned v dalším kole narazit na sedmého nasazeného Mattea Berrttiniho z Itálie. „Los mohl
být příznivější, ale s tím se nedá nic
dělat. Půjdu zápas od zápasu,“ nabízí
svůj pohled Veselý.
Na nasazeného Bulhara Grigora Dimitrova narazí Jiří Lehečka. Bývalý
třetí hráč světa je extrémně těžkým
protivníkem, který si na Australian
Opet před pěti lety dokonce zahrál
semifinále.
(lv)
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HRÁČVEČERNÍKU PRVNÍ VYHRÁNÍ, Z KAPSY VYHÁNÍ? SNAD NE
Eskáčko na úvod přípravy porazilo Baník. A vyhlíží posily

ROMAN BALA

PROSTĚJOV Necelé dva týdny zimní přípravy za sebou má „A“ tým
1.SK Prostějov. A vcelku úspěšné. Zatím se může spoléhat na dobrý
zdravotní stav hráčů i jejich kondici. Navíc si mnozí mohli zvednout
sebevědomí na ostravském Baníku, byť z velké části hrál jeho„B“ tým.
Výhra na úvod přípravy však jistě přišla vhod, takové„body“ se počítají.
Eskáčko však čekají ještě mnohé zkoušky. A mnohá doplnění?

I když na sebe hodně pozornosti strhli hráči jako Kušej nebo Bartolomeu, velmi platným byl také Roman Bala. Navrátilec do
sestavy eskáčka se prezentoval jistým výkonem, dobrou
rozehrávkou a přehledem ve hře. Dařilo se mu slušně
přenášet hru, posílat dlouhé míče spoluhráčům nebo
naopak uklidňovat situaci. Bala stihl v zápase poločas.
Ale řekl si určitě o to, aby během přípravy nebyl poslední.
Dost možná se ještě přeci jen popere o svou novou šanci
v 1.SK Prostějov.
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První zápasový je úspěšně minulostí.
Eskáčo v něm porazilo ostravský
Baník 2:0. Uspělo i loni, byť proti podstatně silnějšímu soupeři. „Pravda je,
pro Večerník
že proti nám Baník nastoupil v hodně
mladé sestavě. Nebyl to ligový tým,“
Michal
konstatoval asistent trenéra Prostějova
SOBECKÝ
Michal Šmarda. Nejen zápasový test
Ještě dlouhé dva měsíce přípravy však mají hráči eskáčka za sebou.
a skládání týmu čekají prostějovské „V pondělí jsme absolvovali testy na
trenérské duo Š & Š. A mnoho testů. fakultě v Praze. Přišly výsledky, ty nám

PŮVODNÍ
zpravodajství

MOMENT
ZÁPASU

ZÁPASU
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Michal SOBECKÝ

Porazili jsme

Baník Ostrava!

S tímto heslem mohli jet rozesmátí fotbalisté 1.SK Prostějov v sobotu zpět
na Hanou. Ano, měli za sebou cenné vítězství. A to z několika důvodů.
Zaprvé sebevědomí. Hráli první utkání, tým si sedal, měl mezi sebou čtyři nové hráče. Zadruhé Baník. Ať hrál v jakékoli sestavě a nejednalo se
o dorostence, jde o důležitý úspěch. FCB se neporazí každý den. A zatřetí zimní pohár. Ano, je to jen příprava. Ale nepochybně potěší možnost
jít nahoru do tabulky a myslet klidně na postup. No ne? Zároveň je ale
třeba zůstat nohama na zemi. Skutečně to nebyl Baník, který potkáte
v lize. „Tento“ Baník byl na úrovni „B“ týmu. První poločas tomu ale –
s výjimkou první desetiminutovky – příliš neodpovídal. Ostravané byli
lepší a ostudu si určitě neuřízli, jak docela správně soudili mnozí fanoušci
Baníku na Facebooku. Navrch nebýt brankáře Michala Bárty, sotva by
stav 0:0 do poločasu vydržel. Takže vítězství ať potěší, nabudí, ale je třeba
pokračovat. A jít ještě výš a ještě dál.

ukázaly, v čem máme rezervy a na čem
musíme pracovat,“ informoval Michal
Šmarda.
Jinak je s průběhem přípravy spokojený. „Děláme věci do kondice i do herní
pohody. Klasika v zimním tréninkovém období,“ uvedl a ocenil přístup
hráčů. Byť v první polovině proti Baníku měli co dělat, a ne ve všech momentech utkání se jednalo o ideální výkon.
Zejména zprvu byla znovu vidět důležitá absence. A sice na hrotu. „Útočník
se řeší. Hráčů je hodně na trhu a my
věříme tomu, že se nějaký kvalitní
objeví. A věříme, že nás posílí někdo
při uzavírání soupisek prvoligových
týmů. Je to každopádně v jednání.
Protože klasického útočníka, silovější

obchodní a mediální partneøi 1. SK Prostìjov pro sezónu 2020/2021
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odměněn označením, že hraje „alibistický fotbal“. Zato Baník přidával další
šance. Ve 31. minutě byl ve velké šanci
Říha, mířil ale vedle. 39. minutu osvěžila dlouhá nahrávka Holaně na vytaženého hráče, ale nebyla úplně přesná.
Před poločasem se střílenou nahrávkou připomněl Sotorník a nahrávkou
před bránu i prostějovský Pernica.
Skóre se však neměnilo.
Zatímco první poločas s výjimkou
jeho úvodu patřil Baníku, druhý se
vyvíjel odlišně. Eskáčko kromě Honiga a Kříže vystřídalo všechny hráče
v poli. A na hřišti to bylo znát. Už ve
46. minutě přišla rána z úhlu od Vasila
Kušeje. V 52. minutě paradoxně pořádně prohnal vlastního brankáře
jeden z domácích, když vracel míč
na vlastní bránu. 55. minuta přinesla
velkou šanci domácích, míč vyrazil střídající Nemrava. Následně už
ale Prostějov šel do vedení, Bartolomeu převzal míč, navedl si ho na
osu a prostřelil ránou na pravou tyč
brankáře – 0:1. Koudelka následně
předložil Bartolomeovi další míč, ten
jej nestihl. Krátce poté Ostrava střídala, moc jí to ale nepomohlo. Naopak
Baník inkasoval podruhé. Tentokrát
se Bartolomeu dostal k míči ve vápně
a prostřelil brankáře na zadní tyč – 0:2.
Chvíli to vypadalo, že v 69. minutě
přidá další branku Kušej, nicméně se
dostal z úhlu. V 75. minutě Stoklásek

ZIMNÍ TIPSPORT LIGA, ZÁKLADNÍ SKUPINY
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PROSTĚJOV Žezlo nad brankáři převzal po výpomoci rodáka
Tomáše Bureše další z brankářů, jenž to v mládí do Prostějova
neměl příliš daleko. Dušan Melichárek toho za svou kariéru,
kterou uzavřel před více než rokem, prošel opravdu spoustu.
Zachytal si nejvyšší soutěž ve Slovácku či v Brně, mimo to ale
působil také například ve Švédsku, kde se dvakrát radoval z titulu. Po konci kariéry nastupuje ve Velehradě, kde se s rodinou
usadil. A do profesionálního fotbalu se nyní vrací v pozici trenéra brankářů v Prostějově.
yy Můžete prozradit, jak ke spojení
s Prostějovem došlo?
„Nějaké první kontakty přišly přes
Michala Šmardu, se kterým se
dlouhodobě znám. Posléze mě kontaktoval Karel Kroupa jako sportovní
manažer a s panem Jurou jsme to ná-

sledně doladili. Prostějov hledal kouče
brankářů a mě to zajímalo, takže nebylo moc co řešit.“
yy Zhruba před rokem jste dal vale
vaší kariéře. Provázela vás myšlenka, že byste se k fotbalu chtěl vracet,
natož v podobné pozici?
„Chtěl jsem si v první řadě chvíli
odpočinout, což se mi během toho

roku podařilo. Přeci jen jsem ve fotbalu působil asi od svých šestnácti let.
Amatérsky v něm pokračuji i nadále,
nastupuji za Velehrad, ale už mi scéna fotbalu začínala chybět, takže tato
nabídka přišla přesně v pravou chvíli.
Jsem rád, že mám možnost se opět
vrátit do profesionálního fotbalu.“
yy Jak se vám zatím jeví brankářská
dvojice, se kterou spolupracujete?
„Oba kluky znám už delší čas. Víťu Nemravu znám o něco déle. Míšu Bártu
znám zase z doby, kdy začínal v Baníku. Na nějaké soudy je určitě brzo, ale
jsou to oba opravdu šikovní brankáři,
a když budou pracovat tak, jak je vidím pracovat doposud, pak věřím, že
s nimi budu spokojený nejen já, ale
i klub.“

yy Prošel jste ligovými celky a působil i třeba ve Švédsku, můžete
srovnávat. Jaké zatím máte dojmy
z Prostějova?
„Krásné tréninkové centrum, kde kluci
najdou vše, co potřebují. Sice tam musíme dojíždět, ale je to jen přes kousek města, takže to určitě problém není. Myslím
si, ale že všichni kluci můžou být spokojení se zázemím, jaké tu najdou. Podmínky
jsou velmi dobré a hráči se mohou soustředit hlavně na svůj vlastní výkon.“
yy Na jak dlouho jste s klubem domluvený?
„Žádný termín jsme si nedali a necháváme to na neurčito. Po nějakém čase
si určitě sedneme a vyhodnotíme si to.
Podle toho se budeme následně domlouvat na další spolupráci.“

PROSTĚJOV Junioři eskáčka i s početnou enklávou dorostenců
v sestavě, které si postupně hlavní kouč připravuje na příští sezónu, předvedli proti Znojmu velmi sympatický výkon. Ani ten
však na body nestačil, o výsledku rozhodla především produktivita. Zatímco povětšinu zápasu aktivnější Prostějov se dokázal
prosadit až pět minut před koncem, hosté skórovali hned třikrát
a domů tak odjížděli spokojení se třemi body do tabulky.

Branky: 60. a 67. Bartolomeu. 5R]KRGÿt KoWDOD±.RWtNäĤURYHF%H]åOXWêFKNDUHW6WĝHO\
na branku: 6:8. 6WĝHO\PLPR2:0. Rohy: 9:4.
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Úvodní minuty nedělního střetnutí
patřily domácím, kteří si dokázali vypracovat brankové příležitosti a soupeře drželi pod tlakem. Ale žádná
z výraznějších šancí se během první
desetiminutovky neujala. Dvakrát
ohrozil soupeřovu branku Eklund
velmi nebezpečně, ale brankář byl
připraven. Samostatný únik Maška
pak taky nedopadl, když kličkou do
bekhendu už nedokázal puk dostatečně zvednout. V polovině třetiny
přišla i první početní výhoda, ale ani
ta ke skórování nevedla.
Druhá polovina první části už byla
značně vyrovnanější a pár zajímavých pokusů viděli fanoušci na obou
stranách. Do kabin se ale šlo za bezbrankového stavu, kde si oba brankáři Kroupa i Dokoupil poradili se
všemi pokusy.
Na začátku druhé třetiny přišla jedna větší šance na obou stranách, ale
skóre se měnilo až o chvíli později.

Pozápasové hodnocení trenérù
Tomáš HEJDUŠEK - trenér FC Baník Ostrava „B“:
„I přes prohru musíme kluky pochválit. Po náročném týdnu nám trochu chyběla dynamika pohybu, přesto jsme dvě třetiny zápasu byli aktivnější, vytvořili si dostatek
situací k tomu, abychom otevřeli skóre. Nestalo se, naopak soupeř se dostal do vedení a v závěru ještě vedení podtrhl. My jsme dali v poslední třetině zápasu příležitost
mladším hráčům, a i ti se s tím popasovali statečně.“
Michal ŠMARDA - asistent trenéra 1.SK Prostìjov:
„Bylo to první přípravné utkání. Rozložili jsme to na dvě desítky, kromě dvou hráčů,
které jsme chtěli vidět v delším časovém úseku, protože jsou zde na zkoušce. Myslím
si, že první poločas z naší strany nebyl dobrý, bylo tam hodně ztrát. Hráli jsme to dopomala, hodně složitě, hlavně na útočné polovině soupeře. Soupeř si i vytvořil některé
nebezpečné šance, nedostali jsme však gól. Ve druhé půli se naše hra zlepšila, přišla tam
větší kvalita v útočné fázi, což jsme potvrdili dvěma brankami.“

nahradil Kostku a krátce nato to vypadalo na snížení. Nicméně míč po rohovém kopu a následné hlavičce putoval mimo. Ani zbytek zápasu nenabídl
nudu. Bartolomeu z osy posílal míč
na levou tyč, brankář si jej ale našel.
Domácí Bitta si pak prošel přes tři hrá-

yy Nastupujete také ve Velehradě, kde nyní žijete. Na
jakém postu hrajete a co
ruce, nesvědí vás občas
ještě?
„Do Velehradu, kde s rodinou žijeme, jsem šel hrát
s podmínkou, že nebudu
muset do branky. Na místě, kde
sedím, jsem si přibil hřebík a na
něj pověsil rukavice, na které
jsem upřímně za

klikni na

www.vecernikpv.cz

Puk po přihrávce Marka převzal
hostující Machala a bekhendem ho
poslal přesně pod víko, kam brankář
Kroupa vyrážečkou nedosáhl – 0:1.
Po úvodní brance převzali aktivitu
na další minuty hosté a domácím
činil problém přechod do středního
pásma. Během tohoto tlaku ale druhá branka nepřišla a postupně se do
hry znovu vracel i Prostějov.
Jednou ze zlomových pasáží byl pak
závěr druhé části, kdy se domácím
otevřela obrovská příležitost v podání
více než minuty a čtyřiceti vteřin
v početní výhodě pět na tři po trestech
Marka za sekání a Hudečka za
zdržování hry. Jenže ta se domácímu
výběru absolutně nepovedla a do kabin odcházeli se ztrátou jedné branky.
Poslední část patřila zprvu hostům,
kteří během prvních tří minut domácí eskáčko nepustili za polovinu,
pak ale Prostějovu pomohl zbytečný
útočný faul. I když se přesilovka znovu příliš nevydařila, po ní už se začali

HC Lvi Bøeclav – SK Prostìjov 1913 7:3 (3:0, 0:1, 4:2)

vs.

SK Prostìjov 1913 – HC Orli Znojmo 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
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Michal Janeèek – SK PROSTÌJOV 1913
„My už se snažíme zaměřovat na příští sezónu. Vytáhli jsme si tak některé kluky
z dorostu, kteří už budou příští rok patřit k juniorům i s brankářem. Myslím si, že
dnešní utkání kluci odmakali. Měli jsme tam i dobrý tlak, ale bohužel nás trápí už
dlouhodobě koncovka, kdy nás každý soupeř dokáže vytrestat a dá nám branku
prakticky ze všeho. I když ta poslední utkání vypadají velmi slibně, kluci dřou, tak
výsledky zkrátka nepřichází. Musíme na té koncovce řádně pracovat a věřit, že se
to bude zvedat.“

domácí tlačit za vyrovnáním. Jenže
šance Píchala, Eklunda či Tománka
dokázal zneškodnit Dokoupil. Sedm
minut před koncem navíc přišla
druhá branka znojemských Orlů.
Chybnou rozehrávku přečetl Barták
a Pozděnovi naservíroval puk před
odkrytou část branky – 0:2.
Druhá branka ale domácí nezlomila a po necelých dvou minutách se
konečně podařilo i domácím dostat
puk za záda hostujícího brankáře. Po

pěkné akci vypálil mezi kruhy Píchal
a Fojt už následnou dorážku zvládl
uklidit – 1:2. Posledních pět minut
tak slibovalo drama. Prostějov tlačil
a Znojmo mělo co dělat, aby udrželo vedení. Před závěrečným tlakem
ale došlo k přečíslení a situaci dva
na jednoho vyřešil Nečas střelou,
kterou našel skulinu u brankáře
Kroupy – 1:3. V poslední minutě
ještě domácí zkusili hru bez brankáře, ale ta už k ničemu nevedla.

v nabité konkurenci mládežníci pod vedením
trenérů Václava Meidla a Martina Pěchy neztratili, ale na ty nejlepší to nestačilo. Přesto si
však kluci během víkendu i společně s rodiči
užili řadu sportovních zážitků, které je posunou do další práce.

/NCFÊ JQMGLKUVÆ UK \CJT¾NK PC UVąGwG ICNGTKG *CTHC

(QVQ5-2TQUV÷LQX

Osmička nejlepších celků z republiky byla rozlosována do dvou skupin a na Prostějov čekala
skupina B společně s Kometou Brno, Havlíčkovým Brodem a Litoměřicemi. „Ve skupině se nám
podařilo jednou remizovat a zbývající dva zápasy
jsme padli. Výsledkově se nám nezadařilo ani potom, ale i tak si myslím, že skončit ze čtyřiceti klubů na osmém místě je pecka a jsem na kluky pyšný. Bereme to také jako motivaci pro další práci,
abychom se vyrovnali těm nejlepším v republice,“
prozradil kouč ročníku 2011 Václav Meidl.
Finálová klání proběhla v Praze na střeše galerie
Harfa, kde sídlí také Síň slávy českého hokeje.
O řadu zážitků nejen z perfektně připravené plochy tak nebyla nouze nejen pro děti, ale i rodiče,
kteří celou výpravu doprovázeli. „Všechno bylo
perfektně připravené a organizačně tomu není
co vytknout. Zápasy se hrály na střeše Harfy, kde
pod námi byla Síň slávy českého hokeje, takže to
na sebe navazovalo i nádherně tematicky. Ze dvou
obchodů se vytvořily kabiny, kde se hráči převlékli a výtahem jsme se přemístili nahoru. Od rána
do večera se tedy hrálo, takže mnoho času na nějaké poznávání Prahy nebylo. Ale v síni slávy proběhly i nějaké soutěže na trenažerech a velmi si to
pochvalovali jak hráči, tak rodiče. Byla to taková
první velká odměna za jejich práci v tréninku, ale
nesmí polevit a makat dál,“ dodal závěrem Meidl.
(jaf)

Branky a nahrávky:)RMW 3tFKDO3RNRUQê ±0DFKDOD 0DUHN 3R]GČQD %DUWiN 
1HþDV5R]KRGÿt-LĜt.DãtN±0DUWLQ'ROHåHO0LFKDO=HGQtN9\ORXÿHQt 0:5. 9\XæLWt 0:0. V oslaEHQt 0:0. 'LYiFL
6HVWDYD3URVWčMRYD'.URXSD±/)RMW23RNRUQêâ=DWORXNDO$ýHUQê90XGUiN/.XEtN
±'3tFKDO(âLQGOHU1(NOXQG27RPiQHN)3HWUâ7DUãLQVNê00DãHN.3HWĜHNRYi0
6YRERGD7UHQpU0-DQHþHN
6HVWDYD =QRMPD 0 'RNRXSLO ± - %|KP - 9HOLþND - 0DUHþHN % .RQHþQê 3 .RUþLiQ ± '
3R]GČQDâ0DFKDOD31HþDV$%DUWiN-0DUHN)0tþD-6NDOND01HFNDĜ0+XGHþHN
7UHQpU-DNHã
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NA TÝDEN HOKEJE
Pro děti ve věku 4–8 let a jejich rodiče
Pro všechny děti bez rozdílu dovednosti bruslení
S sebou základní vybavení – brusle, helma, rukavice*

* Pokud nedisponujete zmíněným vybavením, obraťte se prosím na pořádající klub s dotazem na možnost zapůjčení věcí na místě.

Pořádající klub:
Termín akce:
Bližší info:

SK Prostějov 1913
27. 01. 2022 od 15:45
U Stadionu 4452, 796 01 Prostějov
www.skprostejov1913.cz

www.TYDEN HOKEJE.cz
Generální
partner:

Partner správné výživy:

Partneři:




























/LJDVWDUvÉFKz½NÕc%psRXPÉVWÈQÉVNXSLQVNs$
HC Unièov – SK Prostìjov 1913 5:9 (4:3, 0:3, 1:3)

HC Studénka – SK Prostìjov 1913 – HK Opava 5:10 (1:1, 1:1, 3:8)

Branky a nahrávky:6WDFKRYLþ1RYê1RYê.XEiþ9iFODYtN %URYMiN ±.XW
PRQ 9LWiVHN 3tWU âSLþiN 3RVStãLO 7HVDĜ )LDOD 3DOiQHN 3DOiQHN +R]PDQ 
3HNU.XWPRQ 3HNU âSLþiN 3tWU 9LWiVHN 7HVDĜ 0DUHN âSLþiN 5R]KRGÿt'DQLHO
3DYHO±3DWULNâLPLþHN/XERPtU6PHWDQD9\ORXÿHQt9\XæLWt 1:1. 9RVODEHQt0:1. 'LYiFL
6HVWDYD6WXGpQN\.âHGČQNRYiâ+RODĖ±01RYê50DFKiþHN3*~EHU0+XGHF±0
.XEiþ$6WDFKRYLþ09iFODYtN'%URYMiN-.ĜHSHONDâ0HOXFK'2OLYtN-7RPiãHN'
/DQJHU7UHQpU.UDKXOD
6HVWDYD3URVWčMRYD-0DUHN±-âSLþiN37HVDĜ-)LDOD'+R]PDQ76WU\N)9UED))U|PO
±6.XWPRQ$3tWU59LWiVHN)3HNU73DOiQHN70DUHN33RVStãLO-.OtPD-0XGUODâ
5DLV7UHQpU0XVLO
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$
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/LJDPODGvÉFKz½NÕc'psRXPÉVWÈQÉVNXSLQVNsc$p
6.3URVWÈMRY%s6.3URVWÈMRY$ 5:10 (2:1, 1:3, 2:6)

Branky a nahrávky: .ULãWRItN +ROXE +ROXE .ULãWRItN 0DWRXãHN0DWRXãHN
3URFKi]ND .RYiĜ 3URFKi]ND .RYiĜ +ROXE .ULãWRItN 0DWRXãHN3URFKi]ND .R
YiĜ 3URFKi]ND9DOHQWD3URFKi]ND .DSHF 0DWRXãHN3URFKi]ND.ULãWRItN
5R]KRGÿt2QGĜHM0RMåtãHN-DQ+R]PDQ9\ORXÿHQt9\XæLWt: 2:5. 9RVODEHQt 0:1. 'LYiFL
6HVWDYD3URVWčMRYD%+R]PDQ.XED±.XFLiQ3UiãLO7iERURYi$OH[DâRXVWDO.XþHUD)UHOLFK
6HOLQJHU0XVLO.DGOþtN.ULãWRItN.RXĜLO9\EtKDO9LQNOiUHN9LWiVNRYi7UHQpU6PHMNDO
6HVWDYD3URVWčMRYD$0LFND±ýHUQRãHN.DSHF'YRĜiN.RYiĜ0DWRXãHN0RXND3URFKi]ND
*U\JiUHN.XWPRQ/XNiã3RVStãLO*U\JDU6WXåND8UEDQ5DGNRYLþ7UHQpU0XVLO

+&8QLÄRYs6.3URVWÈMRY$4:4 (2:2, 0:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 5LFKWHU6DODM+ODGLã$[PDQQ±%URVV 0DWRXãHN %URVV
0DWRXãHN +ROXE 0DWRXãHN 'DQNR 5R]KRGÿt6WDQLVODY&LN0DWČM'XEVNê9\ORXÿHQt
9\XæLWt2:1. 9RVODEHQt 0:0. 'LYiFL
6HVWDYD8QLÿRYD'=DSOHWDO30XOOHU±-5LFKWHU±$6DODM'+ODGLã5$[PDQQ-âLPĤQHN-
âHQN-6HGOiN30RWOtþHN30DOLQND-3URYD]/%DUWRQČN7UHQpU3ĜLE\O
6HVWDYD3URVWčMRYD7+R]PDQ±1%URVV/+ROXE1.XþHUD7.DSHF9)UHOLFK70RXND±-
0DWRXãHN$'DQNRâ6HOLQJHU-'YRĜiN-3URFKi]ND$)ORUêNRYi'.RYiĜ7UHQpU0XVLO

SK Prostìjov 1913 B – HC Èerní vlci 5:7 (5:1, 0:4, 0:2)

Branky a nahrávky:6WXåND3UiãLO /XNiã 0XGUOD .XFLiQ *U\JiUHN *U\JDU 
*U\JiUHN âRXVWDO *U\JDU  ±  'HYHUD  .ROiþHN 'HYHUD   .ROLED 3ROiãHN   +DMGD
$GDPRYi +ROê .ROiþHN 6XãHĖ +DMGD $GDPRYi 6XãHĖ 5R]KRGÿt-LĜt.URXSD
9LQFHQW.DãSDU9\ORXÿHQt 2:2. 9\XæLWt 1:2. 9RVODEHQt 0:0. 'LYiFL: 25.
6HVWDYD3URVWčMRYD%50LFND±3*U\JDU/3UiãLO50XGUOD3âRXVWDO'$OH[D0ýHUQRãHN
±â*U\JiUHN-6WXåND-/XNiã9.XFLiQ93RVStãLO1.XWPRQ7UHQpU6PHMNDO
6HVWDYDþHUQëFKYONĥ0+QLOLFD-*ROiĖ±1$GDPRYi7.ROiþHN0'RELiã5.ĜHQHN5
&LFKRYVNê±06XãHĖ-'HYHUD0+DMGD7+ROê/.ROLED%3ROiãHN-.UHMþt-)U\GUêQ-
0RGOiN7UHQpU*ROiĖ
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Branky a nahrávky: .RXĜLO 6PpNDO 0DUHN ýRSiN .DZLM .RXĜLO ýRSiN 3tWU 
.DZLM .RXĜLO3URFKi]ND ±.XPVWiW 3HNU 3HNU âSLþiN0XGUOD .XWPRQ .OtPD 
0XGUOD âSLþiN )LDOD 5DLV 7HVDĜ .XPVWiW 9UEDâSLþiN 3HNU .XPVWiW
3HNUâSLþiN 5R]KRGÿt6WDQLVODY&LN±0DWČM'XEVNê-DURVODY.Otþ9\ORXÿHQt9\XæLWt1:1.
9RVODEHQt 0:0. 'LYiFL
6HVWDYD8QLÿRYD0âLãPD±/6PpNDOâ3DOiQHN-*UDW]HU9ýHUQê±2.RXĜLO7.DZLM-
ýRSiN70DUHN$3tWU73URFKi]ND79DOHQWD6%DMHU2-XUiN0ýHUPiN7UHQpU3ĜLE\O
6HVWDYD3URVWčMRYD-0DUHN±-âSLþiN)9UED37HVDĜ-)LDOD))U|PO'+R]PDQ76WU\N±)
3HNU-.XPVWiW-0XGUOD6.XWPRQ-.OtPDâ5DLV33RVStãLO59LWiVHN73DOiQHN7UHQpU0XVLO

d*T¾éKOCLÊXGNKEGRQ\KVKXPÊ
PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT
Velká jízda začíná prvním krokem

Adresa stadionu:

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Foto: Jan Frehar

¸67<75(1§5č
¸67<

82TC\GUKUJQMGLGOWåKNKXÊMGPFKUTQFKéK
PRAHA, PROSTĚJOV Celorepublikové
finále Mini Winter Cupu – Memoriálu Tamira Wintersteina pro ročník 2011 proběhlo o uplynulém víkendu v Praze a nechyběl
u toho ani prostějovský celek SK 1913, který
se dostal mezi osmičku nejlepších. Ani zde se

Regionální liga juniorù 2021/2022 sk. 11–12
HC Èerní vlci – SK Prostìjov 1913 6:5 (1:1, 2:0, 3:4)

Branky a nahrávky: 6OH]iN 0ROO 0ROO -Hå 6OH]iNâLPLþHN .RYiĜ0LWXFKRYLþ 
âLPLþHNäiUVNê .ULHJLHO ±7iERU 0DãHN=DWORXNDO 3HWU (NOXQGâLQGOHU 3HWU
(NOXQG 0DãHN 6YRERGD 3HWU âLQGOHU 5R]KRGÿt=E\QČN1RYiN±0LFKDO%iUWHN9tW
9DãHQND9\ORXÿHQt 2:0. 9\XæLWt0:0. 9RVODEHQt 1:0. 'LYiFL
6HVWDYDþHUQëFKYONĥ$9RKOtGND²3âLPLþHN50LWXFKRYLþ5%HUND'1ČPHF$9HĜPLĜRY
VNê²06OH]iN)0ROO0äiUVNê).ULHJLHO-.RYiĜ%-Hå56LQHU7UHQpU)RMWĤ
6HVWDYD3URVWčMRYD0'XEVNê²â=DWORXNDO/)RMW23RNRUQê/.XEtN90XGUiN²)
3HWU00DãHN(âLQGOHU1(NOXQG77iERU06YRERGD'3tFKDO3âNRUStNRYi.3HWĜHNRYi
7UHQpU0-DQHþHN
Branky a nahrávky:-XĜLþND 0iFKD äDF 6FKZHLW]HU +DYHOND .XQF$PEURå 
-DQRãWLDN $PEURå -XĜLþND0iFKD 6FKZHLW]HU äDF =OiPDO ±3tFKDO 6YRERGD 
3tFKDO 0DãHN (NOXQG5R]KRGÿt-DQ3DYHO±âLPRQ)OHJU$GDP6WUDNRã9\ORXÿHQt 1:1.
9\XæLWt 1:0. 9RVODEHQt 0:0. 'LYiFL
6HVWDYD%ĝHFODYL'3DGČOHN5%iUWHN±-0iFKD$6FKZHLW]HUâ=OiPDO/7RSRODQVNê-
ýDQČN'.RXEHN/6RNROD±â-XĜLþND0äDF=$PEURå)-DQRãWLDN7+DYHOND3.XQF$
$ED]DM$'ROiN5.UXWiN7UHQpU6tWHN
6HVWDYD3URVWčMRYD0'XEVNê±â=DWORXNDO$ýHUQê90XGUiN/)RMW/.XEtN23RNRU
Qê±'3tFKDO1(NOXQG00DãHN06YRERGD)3HWU27RPiQHN77iERU.3HWĜHNRYi3
âNRUStNRYi(âLQGOHU7UHQpU0-DQHþHN

če, pak ale narazil na Nemravu. A v 83.
minutě Zapletal posílal Pernicovi, ten
ale z úhlu trefil rovněž brankáře. Góly
tak již diváci neviděli. A eskáčko mohlo slavit, první důležité vítězství v přípravě, a navíc skalp ligového soupeře
byly na světě.
(sob)

ten rok ani nesáhl. (úsměv) Teď nastupuji na pozici stopera a jsem
spokojený. Ale musím přiznat,
že jak jsem teď začal trénovat
s kluky, tak zjišťuji, že mi to
trošku chybí. Když na druhou stranu vidím, jak tam
sebou kluci mlátí o zem, tak
by asi potřebovali jeřáb, aby je
ze země následně dostali. Takže to necháme, jak to
funguje nyní.“
(smích)

BYLI JSME
U TOHO

5RêQËNVHDQLPH]LQHMOHSxËRVPLêNRXQH]WUDWLO

ýtå±=RXKDU%ODKXWD.RVWND)XOQHN0-DURĖ6WRMLþHYLþětKD+RODĖ6RWRUQtN±%LWWD
7UHQpU7RPiã*DOiVHN6WĝtGDOL*HUJHOD1HYĜHOD0LFKOtN2EXFKâXGiN6WRNOiVHN7HPHO-HOHQ
6HVWDYD3URVWčMRYD
%iUWD±8UEDQHF%DOD6FKXVWHU6HþNiĜ±3HUQLFD-LUiþHN.RSĜLYD+RQLJ±.Ĝtå9LFKWD
7UHQpU'DQLHOâPHMNDO6WĝtGDOL1HPUDYD%DUWRORPHX%LDOHN.RXGHOND.XãHM2PDOH0DFK\QHN
6WĜt]=DSOHWDO

)272*$/(5,(

SK PV 1
HC ZNO 3

Jan
FREHAR

a vyšší typ nemáme,“ připustil Michal
Šmarda. Posledním takovým hráčem
byl Filip Žák. Ten však po podzimní
části odešel do ligových Teplic.
Jednou z mnoha variant, jak tým posílit, pak je poohlédnut se po hráčích,
kteří se v Prostějově osvědčili. Již
v minulosti tak padlo jméno třeba Ja-

PROSTĚJOV Atraktivního soupeře
získal na úvod přípravy Prostějov.
V Ostravě-Zábřehu se totiž v rámci
základní skupiny „C“ Zimní Tipsport
ligy utkal s Baníkem Ostrava. O favoritovi nebylo pochyb. Jenže podobně
jako v derby, tak ani v přípravě není
vše jednoznačné. Po první polovině, v níž byla Ostrava lepší, tak začal
úřadovat Prostějov, který prostřídal
téměř celý tým. Dvě branky Bartolomea pak určily konečný stav zápasu
a to, že eskáčko svůj úvodní přípravný
mač vyhrálo.
Prvních deset minut bylo ve znamení prostějovské aktivity. Hosté drželi
míč a snažili se dobýt vápno. Jenže bez
výsledku. Až v 11. minutě na druhé
straně po zkažené nahrávce na polovině hřiště šel do šance domácí Jaroň,
zakončení z toho nebylo. Domácí
hráli důrazně, po Křížovi se ve 13. minutě ocitl na zemi i Schuster. Kdo ale
čekal šance, dočkal se až v 16. minutě.
V dobré příležitosti se ocitl jeden z domácích na tyči, střela byla ale sražena
mimo. 18. minuta přinesla nepřesnou
rozehrávku Prostějova, nakonec ale
bez potrestání. Ostrava tlačila, měla
více ze hry. Potvrdit to mohl Sotorník,
který střílel do růžku, Bárta byl ale na
místě. Při dalším pokusu dostat se do
šance byl faulován. Prostějov následně
přeci jen zabral, nedostával se ale vůbec ke střelbě, za což byl od trenérů

-XQLRŐLSŐHGYHGOLGREUëYëNRQDOHVHOKDOLYNRQFRYFH
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník
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HRÁČ
PRVNÍ
VYHRÁNÍ,
VYHÁNÍ?
„V ČEC
CHOV
ICÍC
CH MĚZ KAPSY
FOTB
BAL SNAD NE
Eskáčko na úvod přípravy porazilo Baník. A vyhlíží posily

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Jan
FREHAR
yy Jak jste spokojen s výkony
mužstva během podzimní části?
„Spokojený samozřejmě jsem. Myslím si, že celkově je tu kvalitní kádr
a parta v Čechovicích je výborná,
což se odrazilo i na výsledcích a tabulce po podzimní části. Musím
před všemi spoluhráči smeknout
klobouk a poděkovat celému klubu,
protože i mě fotbal začal znovu bavit.
Pevně věřím, že budeme i nadále pokračovat v takovém stylu.“
yy A z osobního hlediska? 21 branek za 11 utkání, téměř dvě branky na zápas, to je slušná bilance.
mohlo to být vůbec lepší?
„Vždycky by to mohlo být lepší, ale
spokojenost určitě převládá. (úsměv)
Jsem hlavně rád, že jsem klukům
svým příchodem dokázal pomoct.
Podařilo se nám udělat výsledkovou
sérii, která tomu také velmi pomohla, a na té vlně se nám dařilo držet.
Dařilo se i mně osobně střílet branky
a jak jsem říkal, fotbal mě opět začal
bavit. Tím, že jsem šel z vyšší ligy
do nižší, tak by se to někde projevit
mělo, takže jsem to trošku bral i jako
svou povinnost. Jsem především rád,
že nám to pomohlo k pozitivním výsledkům.“
yy Splnila I.A třída Olomouckého KFS vaše očekávání, nebo vás
něco ať už příjemně, či negativně
překvapilo?
„Je to úplně něco jiného, když se na tu
soutěž jde člověk podívat a když pak
stojí na hřišti. Logicky je to samozřej-

mě zcela něco odlišného a srovnávat
to se druhou ligou nejde. Ale sám
jsem si ji představoval úplně jinak
z pohledu diváka. Nejen po herní
stránce, ale i v různých pravidlech,
avšak i I.A třída má své kvality.“
yy Jak jste si sám užil ta vyhrocená derby, která právě tyto soutěže
nabízí?
„Abych se přiznal, tak jsem se na to
spíše těšil v přátelském duchu, než že
bych to bral jako boj. Potkal jsem se
tam s řadou kluků, se kterými jsem
dřív hrával nebo jsem s nimi vyrůstal i mimo fotbal, což pro mě bylo
velmi příjemné je takto potkat na
hřišti a nějakým způsobem se mezi
sebou vyhecovat k lepšímu výkonu,
pak si s nimi i po zápase posedět.
Velmi příjemná byla i návštěvnost
na utkáních, kdy dorazila řada fotbalových fanoušků. Když bych to měl
srovnat s některými celky druhé ligy,
ale i s Prostějovem, tak jsme se těmto
klubům v návštěvnosti i vyrovnali.“
yy Jaké máte ambice pro jarní
část?
„Už jsme o tom se spoluhráči bavili,
že by bylo velmi příjemné to dotáhnout k postupu a posunout fotbal
v Čechovicích zase o kousek dál.
Během jarní části na nás však budou
všechna mužstva nahlížet jinak. Určitě nás nečeká nic jednoduchého,
ale pevně věřím, že s kvalitou našeho
kádru, vynikajícím trenérem i klubovým vedením a s fanoušky v zádech se nám to podaří.“
yy V civilním životě jste nastoupil k policii. Jak se tato práce dá
skloubit se zápasy, nebo vás někdy
bude mužstvo postrádat?
„Zatím jsem stále ve výcviku, takže se mi celkem daří stíhat všechny
tréninky a o víkendech s tím časově
problém nemám. Po výcviku se pak
uvidí, jak se to podaří skloubit, ale
vidím to například i u Peťu Haluzu,
který je u policie, že se to zvládat dá.
To je ale otázkou až dalších měsíců,
jaro by ještě mělo být celkem v klidu.“
yy Co na návrat „domů“ říkala
vaše rodina, která je s čechovickým fotbalem dlouhodobě spjata?
„Ano, v Čechovicích působil táta,
strejda i děda, takže k tomuto klubu mají vztah. Samozřejmě by byli
raději, kdybych hrál někde výš, ale
pochopili moji situaci a podpořili
mě v rozhodnutí, což pro mě bylo
velice důležité.“
yy V I.A třídě se jednalo o velkou
přestupovou bombu. Pociťujete

i od soupeřů, že o vás moc dobře
vědí a dávají si velký pozor?
„Pro mě byl největším soupeřem na
začátku styl hry v této soutěži, na který jsem si musel zvyknout. Postupně
to bylo stále těžší proti soupeřům,
protože si každý zjistil, co jsem zač
a snažili se mě více ‚hledat‘. Hodně
mě tak soupeři zdvojovali a nechtěli
mi dát ani kousek prostoru. Nějaké
zápasy byly vyhrocenější, ale vždy
si soupeř snažil pomáhat třeba rukama, ale případný faul s úmyslem
zranit jsem sám nezaznamenal.“
yy Sám se netajíte názorem, že
profifotbal u nás není zrovna dobrým prostředím. Můžete prozradit v čem přesně?
„Tak já jsem přímo Prostějovákem,
kde jsem svou kariéru taky začal.
Pak jsem ale přešel do Sigmy, kde
jsem působil do kategorie U19. Potom jsem se vrátil zpátky. A myslím
si, že jsem byl připraven už postupně nakukovat do A mužstva. Ale tu
šanci jsem dlouho nedostával a přešlapoval jsem tak na místě. Mám
stále spoustu otázek, ale odpovědi
už asi nikdy nepřijdou... Každopádně mě nejvíce mrzí, jak se vedení
klubu neustále chvástá tím, že bude
tým chtít stavět na domácích hráčích, kteří na to budou mít výkonnost, a bude se jim dávat přednost.
Realita je ale úplně jiná, a když se
podíváte na to, kolik odchovanců
nyní v eskáčku působí, tak je to jasně vidět. Přitom si myslím, že těch
kluků, kteří by se dokázali prosadit,
se tu našlo více…“
yy Kde je tedy podle vás zásadní
problém?
„Něco tvrdit je věc jedna, ale přitom
se pak nic z toho nekoná. Kdybych
nemluvil jen za sebe, tak odchovanci
jsou spíše biti na úkor těch, kteří přijdou z okolních mužstev a Prostějov
berou jako přechodnou stanici. Tady
se každým rokem vystřídá půlka
mužstva a situace se neustále opakuje. To mi nepřijde jako úplně reklama k tomu, že odchovanci dostanou
prostor. Ať už to vidíme u hráčů jako
je Zdeněk Fládr, nebo můj současný spoluhráč Lukáš Petržela, což je
výborný hráč. A mohl bych i nadále
pokračovat. Na hráče to má pak velký dopad i do života.“
yy Jak přesně?
„Obětujete tomu spoustu času a teď
sám nevíte, jestli se díky fotbalu uživíte a někam dostanete. Pak přijde
pár lidí a zjistíte, že to bude takto
a takto, najednou už víte, že ono
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✓
✓

narodil se 11. února 1995 v Prostějově
s fotbalem začínal v Prostějově, kde nastupoval za mládežnické výběry
1.SK Prostějov
✓ v žákovských kategoriích se přesunul do Sigmy Olomouc,
odkud se vrátil v roce 2013 zpátky do Prostějova
✓ v letech 2015–2017 nastupoval na 1. HFK Olomouc
✓ od sezóny 2017 byl součástí „A“-mužstva 1.SK Prostějov
✓ před jarní částí sezóny 2020/21 odešel na hostování do Líšně
✓ po konci sezóny chtěl do Líšně přestoupit natrvalo, kluby se však nedohodly
✓ ve 26 letech se nakonec rozhodl opustit profi fotbal a zamířil už jako amatér do Čechovic
✓ v I.A třídě Olomouckého KFS je po podzimní části sezony 2021/22 nejlepším střelcem,
v jedenácti zápasech vstřelil 21 branek
✓ v civilním životě se nyní připravuje na profesi u policie
zajímavost: ve volném čase se rád věnuje rybaření a mezi jeho koníčky patří i barber shop

Foto: Michal Sobecký

kuba Matouška. „Hrál proti Vyškovu
Tipsport Cup. A poté jsme domluvení, že se uvidí. Jemu by každopádně
pomohlo buď stálejší prvoligové angažmá a vytíženost, nebo to, aby se někde rozehrál ve druhé lize. Třeba právě
u nás,“ poznamenal sportovní ředitel
Ladislav Dudík. V hledáčku eskáčka je
však mnoho hráčů. A nejeden z nich
už má něco odkopáno v lize…

RYCHLÝ
0
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Další posily
na obzoru?
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Obětujete tomu spoustu času a teď sám nevíte,
jestli se díky fotbalu uživíte a někam dostanete.
Pak přijde pár lidí a zjistíte, že to bude takto
a takto, najednou už víte, že ono místo v sestavě
nemáte. Dodnes nechápu, proč když mě eskáčko
nechtělo, nepustili mě hrát do Líšně, kde zájem byl...
kouč Jarošík a v přípravě jsem si i zahrál. Ale pak nastala ta situace před
prvním duelem, že můžu jít i zadarmo. A tam už jsem neměl absolutně
žádnou chuť. I přesto, že jsem měl
ještě na rok smlouvu, tak jsem cítil,
že už v Prostějově nemůžu být. Klukům i klubu ale nadále přeji, aby se
jim dařilo, je tam stále řada kamarádů a skvělých lidí, ale také jsou tam
ve vedení osoby, které mě zklamaly.
Myslím si, že tohle zklamání jsem
nepociťoval během let jen já, mám
to i od dalších kluků potvrzené...“
yy Sám říkáte, že vás na podzim
fotbal začal zase bavit, nezapochyboval jste tedy nad předčasným
koncem? Přeci jen jste v ideálním
fotbalovém věku.
„Musím popravdě říct, že jsou chvíle
a momenty, kdy mi ten vrcholový
fotbal opravdu chybí. Živit se tím,
co vás bavilo od dětského věku, bylo
skvělé. Ale když se nad tím zamyslím
hlouběji a vezmu to i z jiných úhlů
pohledu, tak zjišťuji, že než se trápit
nedůvěrou a dalšími věcmi, tak je
lepší dělat něco jiného. Fotbal si člověk může zahrát téměř kdekoliv, ať je
to jakákoliv úroveň. Když si uvědomím, že na kluky čeká zimní příprava, tak jim ty zmrzlé ruce i nohy vůbec nezávidím. Jsem rád, že to mám
za sebou.“ (úsměv)

KOiVtMHMLFKQRYìNRXĀ'XåDQ0HOLFKiUHN
vizitka
JAN ŠTEIGL

bude dařit držet pokynů trenéra a že se
výsledky dostaví,“ hlásil střelec úvodního zápasu Bartolomeu.
Středeční soupeř z Karviné má za sebou už dva zápasy a skupina pro něj
utkáním s Prostějovem končí. V prvním duelu nestačili hráči na Baník
a prohráli 5:2, ve druhém si ale spravili chuť proti Pardubicím. Středeční

souboj tak hodně napoví i o tom, jak
skupina C dopadne. „Chceme hlavně,
abychom i nadále dokázali vytvářet situace, které nyní na trénincích nacvičujeme, a postupně je dostávali pod kůži.
Vítězství samozřejmě vždy potěší, ale
na lámání chleba přijde až v průběhu
sezóny, nyní to bereme hlavně jako přípravu,“ shodují se trenéři i hráči. (jaf)

vs.
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místo v sestavě nemáte. O to víc mě
mrzí, že to takto funguje a těch příležitostí jsem nedostal více v době,
kdy to člověk potřeboval nejvíce.
Možná bych potom byl někde jinde,
ostatně stejně jako další odchovanci
klubu. Teď už se fotbalem jen bavím
a těším se na zcela odlišnou pracovní
kariéru.“
yy Vy už jste sám ty klíčové
momenty naznačil, ale
nastal ten finální
zlom ve chvíli,
kdy jste se

z Prostějova nepřesunul do Líšně
natrvalo? A na čem tento přestup
ztroskotal?
„Líšeň mě chtěla za určitou částku,
se kterou Prostějov nesouhlasil, protože pro něj byla podle slov vedení
částka nízká. Takže jsem se připravoval v eskáčku a týden před startem
sezóny, kdy už skončila letní příprava, mi bylo oznámeno, že můžu odejít do Líšně klidně zadarmo. Jenže
během toho měsíce si už Líšeň kádr
doplnila. Takže z toho všeho nakonec sešlo. Doteď nedokážu pochopit, proč tedy nepřijali tu nabídku
hned, mohli za mě mít alespoň nějakou částku, když ve výsledku řeknou, ať jdu zadarmo?! Tohle pro mě
byla poslední kapka.“
yy Situace, že byste zůstal v Prostějově pro letošní sezónu, pro vás
nepřicházela v úvahu, navíc s tím
ohledem, že do podzimní části se
změnil kádr i hlavní kouč?
„Neuměl jsem si představit, že bych
po této zkušenosti, které předcházelo i to neustálé dokazování v letech
minulých, že si to místo v kádru
zasloužím, bych nadále zůstal v Prostějově. Když jsem slyšel hlasy, že
by chtěli, abych tady pokračoval,
a i proto pro ně ona nabídka byla
malá, tak jsem i kalkuloval s variantou, že bych tady zůstal. Přišel nový

"NFµàFJUIJQPU<HÁüÁ?J,NOM<QT
PROSTĚJOV Druhé utkání v rámci letošní Zimní Tipsport ligy čeká na fotbalisty Prostějova ve středu, kdy se v areálu Visla v Ostravě představí proti
poslednímu celku nejvyšší fotbalové soutěže z Karviné. Zda ovládne eskáčko i druhý zápas skupiny po skalpu Baníku, bude jasné krátce po obědě, protože utkání startuje stejně jako první duel v 10.30 hodin.
Zimní příprava je už v plném proudu i do souboje s Karvinou půjdou jistě
a s ní přicházejí i první přípravné duely. plní sebevědomí. „Výhra nám určitě
V tom prvním si dokázali svěřenci kou- pomohla, navíc jsme udrželi i čisté konče Šmejkala poradit s Baníkem, takže to, tak pevně věřím, že i nadále se nám

Největší hvězdou podzimní části nižších soutěží
byl jednoznačně Jan Šteigl
PROSTĚJOV Přestup roku
v rámci regionálních celků přišel
na startu podzimní části, kdy do
Čechovic dorazil z prostějovského eskáčka forvard Jan Šteigl (na
snímku). První zápas proti Beňovu ještě nestihl, od druhého duelu však na hřišti exceloval, aby
nakonec za jedenáct utkání zaznamenal neuvěřitelných 21 branek.
Tabulce střelců tak vévodí s desetibrankovým náskokem. I díky
jeho přispění jsou tak Čechovice
na první příčce tabulky skupiny
„B“ I.A třídy Olomouckého KFS
a na jaře by rád společně se svými
spoluhráči i klubem oslavil postup do krajského přeboru.
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yy Souvisí to pak i s mládeží
v Prostějově? Protože když se
podíváme i na vycházející kluky
z dorostu, tak těch řada raději
skončí, než by se vrátila zpátky do
mateřských klubů.
„To je další velký problém, o kterém se nahlas nemluví, ale je tomu
tak. Neříkám v žádném případě, že
se všechno dělá špatně, ale tady by
měla lépe fungovat i komunikace
jak s mateřskými kluby, tak s vlastními hráči. Celkově je patrné, že
do eskáčka za poslední tři sezóny
snad nepřišel jediný odchovanec,
to taky není dobrá vizitka. Samozřejmě to není jednoduché a trenéři určitě dělají, co mohou, ale
možná by bylo na čase popřemýšlet
i nad tím, jak tuto situaci zvrátit,
protože fotbal je na Prostějovsku
hodně vysoko, časem by to mohl
být velký problém. Celkově se ale
fotbal v Prostějově za poslední roky
opravdu hodně posunul směrem
nahoru. O tom se nemusíme ani
bavit, ale stále je v nějakém vývoji
a já bych si přál, aby ten vývoj byl
tím správným směrem. Nechci tím
v žádném případě nikoho hanět,
protože si každý, kdo fotbal někdy
dělal, uvědomuje, jak náročné to je.
Ale myslím si, že jsou tu určité věci,
které stojí za zamyšlení.“

Prostějov (sob) – Fotbalové eskáčko
tentokrát nehlásí výrazný exodus hráčů. Přesto ale své řady doplňuje. A ve
hře je několik ligistů. „Řešíme například Stránského z Boleslavi. Pořád ale
taky čekáme, co třeba Vecheta, ve hře
je třeba i Uriča ze Sigmy,“ konstatoval
sportovní ředitel prostějovských fotbalistů Ladislav Dudík.

9\vNRYXzKU½OGYDNU½W
Prostějov (sob) – Dokonce dva přípravné zápasy už nyní v zimě stihl
MFK Vyškov. Nováček 2. ligy se už
střetl se Sigmou Olomouc a s divizním
Hodonínem. Stejně jako byly rozdílné pozice Vyškova v zápasech, lišily se
i výsledky. Zatímco se Sigmou Vyškov
prohrál 2:4, proti Hodonínu se mužstvu
dařilo. A zvítězilo jednoznačně 3:0.

RKOtçtVHGYRXEUDQNRYìVWőHOHF

PROSTĚJOV Přišel, viděl, rozhodl a zvítězil, tak by se dal
v krátkosti shrnout sobotní výkon Roberta Bartolomea (na
snímku), který v prvním přípravném utkání v rámci Zimní
Tipsport ligy přišel na hřiště na druhou polovinu a na hrotu
útoku byl patřičně znát. Dostával se do hry, byl vidět a jako
jediný měl v zápase i přesnou mušku, kdy dokázal skórovat
hned dvakrát. Po zápase tak byl velmi spokojený nejen ze
svého osobního pohledu, ale především týmového.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Jan
FREHAR
yy Jak jste viděl dnešní první duel vy
osobně?
„Řekl bych to úplně jednoduše. Myslím
si, že to nebylo úplně špatné. Když vezmu
v potaz, že to byl první duel po delší pauze, ale samozřejmě tam byla i řada chyb,
ze kterých se musíme poučit a zapracovat
na nich. Věřím, že teď máme dostatek
času je do startu jarní části eliminovat.“

5REHUW%DUWRORPHX

yy Zápas byl celkově o dvou rozdílných poločasech, kde ta první polovina moc nevyšla. S jakými pokyny jste
tak nastupovali v téměř kompletně
nové jedenáctce?
„Bavili jsme se o tom, že proti nám stojí mladí kluci, kteří hrají hodně do těla
a v rychlosti. Chtěli jsme tak zabránit
jejich brejkům, které byly nebezpečné
v první polovině, a k tomu přidat i něco
navíc dopředu, abychom byli i my nebezpeční. Soustředili jsme se tak na věci,
které jsme si zkoušeli na tréninku, a podařilo se.“
yy Sám jste byl ve druhém poločase
hodně vidět. Navrch jste svůj výkon

okořenil i dvěma brankami. Dá se to
hodnotit jako ideální start do nového
roku?
„Určitě je to dobré pro každého hráče,
když přijde takový duel. Je sice pravdou,
že jde jen o přípravu a ta důležitá utkání
teprve přijdou, ale pro mé sebevědomí,
ale i celého týmu, kdy se nám podařilo
zvítězit s čistým kontem, je to super.“
yy Teď vás ještě čekají další dva duely
v rámci Zimní Tipsport ligy. Jaké do
nich budou ambice?
„Určitě se nesoustředíme na postup
do finální fáze. Teď se chceme soustředit hlavně na naši hru, aby tam
byly ty parametry, které od nás trenéři chtějí v zápasech vidět. Když
to budeme plnit tak, jak máme, pak

mohou přijít i výsledky, jaké si sami
přejeme.“
yy Máte za sebou první
kompletní týden zimní
přípravy. Jak náročný
byl?
„Ta příprava je vždy
specifická a rozhodně je to nejnáročnější
období v roce. Někde
se běhá více, někde
méně. Řekl bych, že
tady je to zatím perfektně skloubené. Není tu jen
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
běhání a je to namixované
i s fotbalovým cvičením pro
metry naběhané, ale i řada cvičení na
mě úplně akorát. Každý hráč si v tom různé herní situace. Já jsem s ní zatím
najde to své. Byly tam tak určité kilo- maximálně spokojen.“

0FJGÁQ@NOü@?PD?<GnÁCJGDBDNOP
PROSTĚJOV Po fyzických testech
a prvních tréninkových dávkách
přišel na řadu i první přípravný
zápas, na který fotbalisté eskáčka
vyrazili do Ostravy. Proti Baníku
se zadařilo zvítězit především díky
zákrokům Bárty v prvním poločase a střelecké fazóně Bartolomea.
Nyní čeká na svěřence kouče Šmejkala další z ligových soupeřů, tentokrát Karviná, se kterou se Prostějov utká už ve středu od 10.30.
V případě vítězství by to znamenalo posun v tabulce zimní Tipsport
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ligy na první příčku. Skupinu pak fanoušci mohou těšit na sobotní dvojuzavřou na domácí půdě ve středu zápas s Kroměříží a Otrokovicemi,
po kterém přijdou na řadu dva duely
19. ledna.
na půdě soupeřů. A finální přípravu
Jan FREHAR
obstará utkání s Uničovem, které by
Soutěží ale zimní příprava zdaleka ne- mužstvo chtělo odehrát už na přírodkončí. V následujícím programu se tak ní trávě.

jízdní øád 1.SK Prostìjov – zima 2022
sobota 15. ledna: <6.$CPÊM1UVTCXCt5-2TQUV÷LQX
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PROSTĚJOV Dva týdny zimní přípravy za sebou mají hráči
1.SK Prostějov. A taky první
přípravný zápas. A tak, stejně
jako po úvodních trénincích,
i nyní dostal některý ze členů
trenérského štábu prostor
pro hodnocení dosavadního
průběhu. Tentokrát se redakce
Večerníku obrátila na asistenta
trenéra Michala Šmardu. Jak
je zatím se zimní přípravou
spokojený? „Všechno funguje
tak, jak má. Co si naplánujeme, to odtrénujeme. Hráči mají
navíc velice pozitivní přístup,“
poznamenal Michal Šmarda pro

Večerník. Našel tak zatím jen
jedno negativum. „Jediné, co
nás trápí, je, že se zranil Honza
Schaffartzik. To je zatím jediné
mínus zimní přípravy. Zranil se
hned zkraje. Tento týden by měl
mít individuální trénink. V dalším by se měl zapojit zpět do tréninku,“ řekl Michal Šmarda.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ

S týmem nyní trénují čtyři hráči, kteří
dosud v Prostějově nepůsobili. Z toho
dva na zkoušce. Jak to vypadá s dalšími
hráči na test a na zkušenou? „Zima je
dlouhá, pořád se někde něco mění.
Manažeři volají, nabízí hráče. Je plno
změn. Je to tak, jak to je. A každým
dnem to může být zase jiné,“ nechtěl
být konkrétní asistent trenéra. Duo
Honig–Kříž pak proti Baníku odehrálo prakticky celé utkání. Nebylo posledním? „Všichni hráči zůstávají do zápasu s Karvinou. Pak uvidíme,“ nechal
se slyšet Michal Šmarda. Tým nyní
pokračuje v přípravě i formou zápasů
Zimní Tipsport ligy. A už tento týden
jej čeká Karviná. „U Karviné uvidíme,

RąÊUVWRq

s čím nastoupí a v jaké sestavě. Bude to
turnajové utkání. My chceme každopádně uspět a snažit se hrát naši hru.
A dál se připravovat tak, aby to splnilo
poziční charakter a herní. Respektujeme sílu soupeře a my jen uvidíme,
v jaké sestavě bude hrát,“ vzkázal sportovní veřejnosti Šmarda.

#UKUVGPV VTGPÆTC 5- 2TQUV÷LQX /KEJCN
iOCTFC
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
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PŮVODNÍ zpravodajství pro Večerník

Michal SOBECKÝ a Jan FREHAR
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1HMOHSvÉVWÔHOFL
21 – Jan Šteigl (Čechovice), 11 – Lukáš
Kovařík (Lipník nad Bečvou), David
Preisler (Kostelec na Hané), 10 – Marian
Ambrož (Hlubočky), 9 – František Henkl
(Hlubočky), 8 – Adam Hladký (Plumlov),
Dominik Hruban (Kostelec na Hané), Filip
Machač (Beňov), Tomáš Režný (Hlubočky), 7 – Marek Macháček (Bělotín)

Odehrané minuty:
1192 – Libor Skopal (Dub nad Moravou), 1130 – Jakub Kaiser (Dub nad Moravou), 1118 – Štěpán Filípek (1.HFK
Olomouc „B“), 1113 – Tomáš Janíček,
David Nejedlý a Vojtěch Šustal (všichni
Bělotín), 1109 – Vít Nejedlý, Jakub Ondroušek a Milan Piták (všichni Protivanov),
Lukáš Grulich (Kostelec na Hané)

¤HUYHQÅNDUW\
2 – Marek Voznica (Bělotín), Jakub Doseděl (1.HFK Olomouc), David Hurta
(Lipník nad Bečvou)

+DWWULFN\
6 – Jan Šteigl (Čechovice), 1 – Vojtěch
Novotný a Tadeáš Spurný (oba 1.HFK
Olomouc „B“), Marek Macháček
a Adam Kušner (oba Bělotín), Dominik
Hruban a David Preisler (oba Kostelec
na Hané), Lukáš Kovařík (Lipník nad
Bečvou), František Henkl (Hlubočky),
Filip Machač (Beňov)

17. ledna 2022
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PROSTĚJOVSKO Uff, povedlo se. Převážně tyto pocity musí mít
bezprostředně v každém amatérském fotbalovém klubu po České republice. Pandemie koronaviru tentokrát nezastavila běh soutěží a podzimní část
soutěžního ročníku 2021/2022 je dohrána. Vypadá to navíc, že by se po dvou
nekompletních sezónách mohlo konečně zadařit mít tabulky tak, jak se sluší
patří. Příjemné navíc je, že v regionu bylo jen minimum zápasů odloženo na
březnové termíny.
O to větší potěšení nyní máme z toho, že po půl roce vám opět přinášíme
seriál FOTBAL EXTRA. V něm se ohlížíme za sezónou jednotlivých týmů
z Prostějovska ve všech soutěžích od krajského přeboru přes okresní třídy,
mládežnické grupy až po ženskou kopanou. Svůj tradiční prostor dostává pochopitelně i jediný profesionální tým 1.SK Prostějov. Vyzpovídáme
funkcionáře, trenéry i vybrané hráče, přineseme kompletní tabulky a statistiky. Podíváme se také na to, proč je někdo na chvostě a jiný se naopak nyní
může těšit z „bedny“, prostě rozebereme si, jak zatím plní předsezónní ambice. Prostor tentokrát dostanou i rozhodčí.
V úvodním díle jsme si stručně probrali ukončené soutěže a to, jak se v nich
prezentovaly týmy z Prostějovska. Následně přišlo na řadu dějství druhé,
které jsme věnovali krajskému přeboru, v němž již třetí sezónu v řadě působí
dva celky z Prostějovska - Kralice na Hané a Lipová. Třetí pokračování jsme
věnovali přehledu výsledků podzimní části ve všech mužských soutěžích
od Přeboru Olomouckého KFS až po III. třídy OFS Prostějov, přidali jsme také
ženská klání s regionálním zastoupením. Tento sumář do kapsy byl perfektním doplňkem obsáhlé, osmačtyřicetistránkové přílohy FOTBAL EXTRA,
která byla součástí čísla 48 PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Později došla řada
na fotbalový potěr, tedy mládež. Stejně jako u mužů a žen jsme vám nabídli
souhrn napříč soutěžemi doplněný o konečné tabulky a exkluzivní rozhovor. Po jednotýdenní přestávce jsme se zaměřili na Konici, tým hrající I.A třídu
Olomouckého KFS, konkrétně to je jediný regionální zástupce ve skupině„A“.
Tentokrát míříme do„béčka“, v němž se naopak představilo hned pět týmů
z Prostějovska. Na podzim fanoušky spíše těšily. Nejvíce pochopitelně
Čechovice, trvale vysoko hrající tým, měl fazónu a je první. I další týmy na
tom nejsou špatně: Plumlov překvapil, Kostelec na Hané útočil na špici
soutěže a Určice se praly střídavě oblačno. Jediná černá ovce se našla, a to
Protivanov. Tým navázal na předešlé ročníky a nepovedenými výsledky si
zajistil tuhý boj o záchranu. Vedle tabulek, statistik, redakčního komentáře
a exkluzivního rozhovoru vám přinášíme sondu do kabiny každého regionálního zástupce.
Takže usaďte se, udělejte si kafe a ponořte se s námi do světa fotbalu! Již příště
pokračujeme dál.

lOXWÅNDUW\
7 – Martin Václavíček (Beňov), 6 –
Lukáš Vrána (Bělotín), 5 – Libor Skopal
(Dub nad Moravou), 4 – Antonín Novosad a Tomáš Kus (oba Bělotín), M.
Pospíšil (Protivanov), Patrik Holly (Slavotín), Vojtěch Slezák (Určice), Jan Pazdera (Kostelec na Hané), Lukáš Kovařík
(Lipník nad Bečvou)
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Velice interesantní. Takový byl podzim v podání týmů z Prostějovska,
které působí v I.A třídě Olomouckého KFS ve skupině B. O místo na
výsluní se jich pralo pět. Nebyla tak
nouze o derby a chvíle, kdy se hráči
v soupeřících týmech dobře znali.
A došlo také na překvapení.
To první přinesly Čechovice. Ani ne
tak v tom, že hrály znovu v tabulce
nahoře. To už v minulých sezónách
se pohyboval tým okolo druhého či
třetího místa a předváděl kvalitní
hru. Uplynulý podzim byl ale mimořádný. Ač ho celek z Čechovic
zahájil prohrou, následná utkání,
zejména vysoké výhry nad Novými
Sady a následně s Dubem nad Moravou, dodaly týmu potřebné sebevědomí. V čele s někdejším druholigovým fotbalistou Janem Šteiglem
šel neochvějně za prvním místem
tabulky, které pak už bez problému
udržel.
Druhým nejlépe umístěným celkem
je Kostelec na Hané. Mužstvo bylo
znovu jedním z nejmladších v celé
soutěži. A taky jedním z těch, které
mají ambice vysoko. Nakonec zůstalo mírně za očekáváním. Určitě
pro trenéra Keluce, který hovoří
o útoku na třetí místo. A proč ne?
Tým je mladý, jeho kostra spolu

KOMENTÁØ
hraje přitom dlouho. V kádru jsou
šikovní fotbalisté i nemálo střelců.
Kostelec však doplatil na nevyrovnané výkony, nicméně ukázal, že
se směle může prát o výhry i s těmi
nejsilnějšími celky.
Hned za ním se umístil Plumlov.
Sedmé místo je po dvou letech trápení skvělé. „Ale ne překvapivé,“
upozorňuje záložník Jiří Kiška.
Plumlov přesto patřil k týmům,
s nimiž možná někteří tolik nepočítali. Jenže to udělali chybu,
tým, který převzal před sezónou
hrající kouč Miroslav Takáč, se
mohl spolehnout na dobře pracující defenzivu a zodpovědnost ve
hře. Ne nadarmo, jsou Pplumlovští
označováni za mistry defenzivního
fotbalu. Výsledkem je nejméně inkasovaných branek ze všech týmů
I.A třídy skupiny B. A také to, že
mužstvo průběžně sbíralo body. Při
současné pohodě přitom nemusí být
současný stav konečnou.
Úplně ve špatném nakonec na podzim nebudou vzpomínat ani v Určicích. Ty začaly neslavně a až do
poloviny první poloviny ročníku

,CPiVGKIN WOÊéG èGEJQXKEÊOPGUOÊTP÷RQOQJNRTXPÊOÊUVQCNG5QMQNW\CLKUVKNCKVÚOQXQUV

2021/2022 se vesměs trápily. Nízký počet hráčů i řada inkasovaných
branek pořádně poznamenaly konečné umístění. Horší střed tabulky
je ale nakonec vlastně ještě úspěch.
Z pěti zástupců Prostějovska je tento tým jediný, který měnil trenéra,
i když ne tolik kvůli výsledkům,
hlavně kvůli přesunu Davida Kobylíka o dvě patra výše. Po nástupu

Petra Gottwalda se tým trochu zvedl. A sedl mu i los, jenž mu přihrál
spíše slabší celky. Po polovině října
byl udělán základ pro klidné jaro.
Posledním pátým týmem z Prostějovska, který se představil v soutěži,
je Protivanov. Bohužel se tomuto
mužstvu na podzim vůbec nedařilo. Ostatně ani v minulých letech to
nebylo úplně ideální, letošek ovšem

Foto: Michal Sobecký

zatím Protivanov uvrhl do nemalé krize. Je už nyní jasné, že bude
bojovat ze všech sil o udržení. Tým
skoro nedával branky, a i když se
během utkání vesměs dokázal dostat do zápasu a potrápit třeba tou
dobou o tři branky vedoucí Čechovice, na body to obvykle nestačilo.
Na jaře tak protivanovské fotbalisty čeká tvrdý dril a plno stresu.

„Hráči jsou shnilí, nechce se jim trénovat,“
nebere si servítek kouč Kostelce Lubomír Keluc
KOSTELEC NA HANÉ Jsou týmy, které míří za „klidným středem tabulky“.
A pak takové, které se chtějí udržet. Dohromady obvykle tvoří většinu. Pak
jsou ale také celky, které chtějí výš. Mezi ně patří Kostelec na Hané. Mladý,
energický tým s kvalitními fotbalisty. Výsledná šestá příčka po podzimní části skupiny „A“ I.A třídy Olomouckého KFS, během níž se Kostelec pohyboval
i na třetím místě, je tak určitým zklamáním. Přinejmenším pro ambiciózního
trenéra Lubomíra Keluce. U týmu je dva roky. A podařilo se jej z desáté příčky posunout na dosah špice tabulky. V následném exkluzivním rozhovoru
se tak ohlíží jak za první polovinou sezony, tak za posledními dvěma roky.
A nešetří chválou i kritikou. „Preisler je nadstandardní hráč a zároveň krasobruslař. Estetický dojem má za deset,“ nechal se slyšet s nadhledem kouč
kosteleckých fotbalistů.
yy Jak zní vaše celkové hodnocení
podzimu? A co říkáte na umístění?
„Na kádr, který máme, a na to, jakým
způsobem chtějí hráči trénovat, umístění neodpovídá. Hráči jsou shnilí, nechce se jim trénovat. Kádr má na to, že
by se při pořádném tréninku pohybovali do třetího místa. Ale trénovat nechtějí, tím pádem si jdou zahrát, hrají
podle toho, jak jsou naučení z minulosti. Pokud máte jeden oficiální trénink v pátek, jdou si zahrát fotbálek,
zastřílet a děkujeme, na shledanou. To
jim můžete něco říct v zápase, už to ale
neovlivníte. Vám to odkývají, ale pak
dělají něco jiného. A potom tam hráče
peskovat za něco… Pokud ale něčeho
chcete dosáhnout, musíte udělat něco
navíc, víc trénovat, něco nacvičit, připravit se fyzicky, abychom byli nad
soupeři.“
yy Hlad po lepším umístění, chuť
bojovat na špici tabulky, tedy z kabiny necítíte?
„Ne. Dali jsme si nějaký cíl. A to, že
uděláme kvalitní přípravu. Pokud se to
povede, budeme chtít hrát nahoře, do
třetího místa. Pokud se to nepovede,
uvidíme, kde nás tlačí bota. Na rovinu,
to mužstvo má na postup. Takže další
rok uděláme maximum pro to – pokud
hráči budou chtít – aby se bojovalo
o postup. Všichni víme, jak to je. Když

si tým řekne, že bude hrát do pátého
místa, bude párkrát takto nahoře. A pak
je dvanáctý a hraje pomalu o záchranu.
Lituje se pak nevyužití postupu. Najednou jsou ty možnosti zase jiné…“
yy Dáváte prostor mladým hráčům. Jak jejich přínos hodnotíte?
„Co se týká třeba Kuby Pavlíčka, tak
má fotbalové myšlení na to, aby hrál
mnohem vyšší soutěž. Pokud vedle
sebe bude mít kluka, co ho povede,
aby ho naučil mluvit, dirigovat, dosáhne dál. Myšlení má na svůj věk
nadstandardní. Ale také má deset kilo
nadváhy… Takže jedině pokud se sám
bude snažit nedostatky odstranit, poroste. Jestli mu to naopak bude stačit,
zahraje si 1.A třídu s prstem v nose.
Což je podle mě špatně. Měl by se
chtít rozvíjet. Takže naběhat, přidat
sílu, shodit deset kilo. A pro mě je
úkolem nutit ho, aby začal mluvit, dirigovat. Potom, když za čtyři až pět let
bude v ideálním věku, může si zkusit
divizi. Jestli by ale Kostelec postoupil
do kraje, je to zase něco jiného. To je
pak pro hráče ideál, aby ve svém městě
nějaký rok hráli.“
yy A další mladší hráči, jak ti se jevili?
„Pokud se jedná o mladého Grulicha,
tam je nevýhoda toho, že prošel eskáčkem, kde spíše zakrněl. Spíš v našem

dorostu to bere jako satisfakci, že musí
hrát za dorost. Ano, hraje za dorost,
protože patří k nejlepším v soutěži.
A potom až je možnost hrát za muže.
Tam bojuje, maká, očekával jsem ale,
že po práci v eskáčku bude mít něco
navíc. To tam ale není. Je bojovník,
dříč, má problémy s kolenem, asi vazivo. Technicky asi na výši nebude, do
kategorie mužů se ale dobře zapojil,
stejně tak Pavlíček. Zato mladý Fink
vyrostl. Zde záleží, zda si to srovná
v hlavě. Je ho plný hřiště, někdy až
moc, lítá všude. Chce všechno hrát,
ale tak to nejde. Má ale atletickou
postavu, může napodobit Lubu Machynka, který šel z 1.A třídy přes Divizi v Určicích do 2. ligy. On má tu
možnost tímto způsobem vyrůst. Ale
opakuji, záleží to jen na něm. Celkově
máme mladý tým. Ale mě mrzí, že si
kluci neřeknou ‚jo ku…a, zkusíme to‘.
Takové Čechovice mají nějaké čtyři
nadstandardní hráče. Pro ně je povinnost postoupit. Pro nás je třeba dát se
dohromady a vyzkoušet to příští rok.
Ale nemůžeme to oddalovat. Hrát do
sedmého místa, to mě nebaví.“
yy Myslíte prostě výš…
„Buď chci něčeho dosáhnout, i jako
trenér. Ale být tam jen napsaný a odsedět si to? To nemá pro mě význam.
Už si tam pak můžu dát párek, pivo,

-QWé-QUVGNEGPC*CPÆ.WDQOÊT-GNWE
Foto: Facebook

být nezávislý. A to já nechci, protože
Kostelec si zaslouží krajský přebor.
Před koronavirem byl na padáka, měl
spadnout do 1.B třídy. Teď se to ale
zvedá a jsou zde i podmínky pro hráče.
Nadstandardní. Pak je třeba očekávat
nadstandardní přístup i od hráčů.“
yy Kostelci se příliš nedařilo v regionálních derby. Cítil jste z hráčů, že to
mají v hlavách, že jde právě o prestižní duel, byla tam nervozita?
„Co se týká Čechovic, tam jsme propadli výsledkově. Herně to tak špatné
nebylo. První poločas vyhrály 2:0, ve
druhém poločase jsme dvakrát byli
sami před bránou, nedali jsme. Nedali
jsme to, co dali domácí. To znamená,
že chtěli víc, byli ochotní udělat něco
navíc. Je to jeden z faktorů při derby.
Pokud jde o Plumlov, tam je pro mě
nepochopitelné, že některým je jedno
v utkání, jak dopadne! Zápas byl pro
mě největším zklamáním na podzim.
Přitom na rovinu, mám v úctě hráče
jako Petra Kišku, Karla Frantíka, byli
to výborní fotbalisti. A pořád jsou fotbaloví. Ale my je máme přeběhat, být
rychleji u míče. Ne hrát jak veteráni,
pak si jít na pivo, poděkovat soupeři, že
z nás udělal blbce. Že jste chodili a my
chodili s vámi. To mě naštvalo nejvíc.“

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti? I to se dá aplikovat na uplynulý
půlrok fotbalových Čechovic. Jak
již Lukáš Koláček dříve prozradil, měl po létě ze sezóny trochu
obavy. Nyní více sdělil, proč je
pociťoval. „Řešili jsme problémy
s docházkou. Projevilo se to v letní přípravě, která je krátká, není
moc času dělat něco nového. Spíše je to o osvojení automatismů
z jarní části. Když hráči ale nechodí, tak na týmové věci není prostor,“ hořekoval trochu překvapivě kouč lídra tabulky skupiny
„B“ I.A třídy Olomouckého KFS.
A slova padla na úrodnou půdu.
Po úvodní prohře v sezóně tým
zabral a rozjel se až k neskutečným výkonům. „Mužský fotbal se
hraje na výsledky, to je produkt.
Ty mluví u nás za vše. My jsme
tedy tentokrát spokojení,“ uvedl
již s úsměvem Lukáš Koláček.
Čechovice skončily po podzimní
části suverénně první. Byly přesto
části sezóny, které se tolik nepovedly? „Během podzimu jsme řešili
dvě krize. Hned v prvním kole jsme
prohráli 2:3 s Beňovem. Utkání se
odehrávalo na soupeřově polovině
a nebyli jsme schopní se prosadit.
A pak v samém závěru sezóny evergreen s Plumlovem, dvojzápas, ve
kterém jsme ztráceli body. To byly
momenty, které se nám nepodařily.
Je ale vidět, že tým, hlavně po Beňovu, nakopl neuvěřitelnou sérii, třeba
zápasem s Novými Sady 6:1. Tam se
dobře nastavil. Podpořilo to doplnění Šteiglem, který kvalitu hodně zvedl. Tým ale dostal v prvním kole velkou facku. Hodně jsme potom spolu
mluvili, pochopili jsme se navzájem.
Poté už to začalo mít parametry,“
ohlédl se za první polovinou sezóny
Lukáš Koláček.
Jedna věc jsou ale výsledky, druhou
zase hra. „Náš projev není špatný.
Čechovice za dobu, co jsem u kormidla, získaly nějakou tvář. Máme
nastavenou herní koncepci, kterou
se snažíme plnit. Myslím si, že většinu utkání jsme hráli takticky dobře. Nicméně proti některým muž-

stvům se nám nevyhnuly výkyvy,“
poznamenal lodivod k podzimní
části sezóny 2021/2022. Ten nakonec dopadl pro tým skvěle, skončil
na prvním místě. Přesto si málem
neodpustil klopýtnutí s trápícím
se Protivanovem. Tým vedl o tři
branky, pak ale umožnil soupeři
mocné dotahování. „Vyříkali jsme
si to a není možné, aby to tak zkušené mužstvo dopustilo. Soupeř se
nadechne a je najednou vše jinak.
Doufám, že jsme se z toho poučili,“
vzpomíná Koláček na nepříjemné
chvíle.
Je velká výhoda, že kostra týmu zůstává trvale pohromadě? „Určitě. Je
tu osa Klimeš v bráně, stopeři Walter, Haluza, dále Petržela, Novák,
Kolečkář i Muzikant dostává hodně
prostoru přes svůj věk. Osa je pospolu, kolem ní rotují další hráči. Beru
to jako výhodu, že delší dobu pracujeme s hráči, kteří jsou na herní styl
zvyklí, nemusíte každý rok mančaft
tvořit a učit je náš fotbal od začátku.
V tomhle směru je to velká deviza
do budoucna.“ A dařilo se i mladým
hráčům. „Ano, když to vezmu, tak
Filip Halouzka, Radim Muzikant,
Adam Jurníček, to jsou ctižádostiví
kluci, pracují na sobě, v jejich hře je
vidět progres. Je radost s takovými
hráči pracovat. Myslím si, že I.A třída pro ně bude při jejich pokračující
práci malá. Jsem rád, že můžu být
u jejich sportovního vývoje.“
Večerník si všiml, že kormidelník Čechovic hodně měnil útočnou dvojici.
Proč? „V útoku jsme rotovali dvojici
Šteigl–Halouzka. A zase se celá skladba základní jedenáctky odvíjela od
toho, kdo nás o víkendu čekal. Jaký
soupeř, zda doma, nebo venku. Podle
toho jsme volili rozestavení, posty
i lidi. Největší minutáž dostali Šteigl a Halouzka. Myslím si, že to byla
dobře trefená dvojice: Šteigl prokázal své kvality, střelecky byl v soutěži nejlepší o parník. Halouzka se na
začátku trápil, ale v závěru podzimu
potvrdil roli ofenzivního hráče. Sbíral
nejen góly, ale i asistence.“
Vracíme se ale ještě jednou k docházce. Protože u hráčů v tomhle
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směru neudělal jen špatnou zkušenost. „Z hlediska docházky musím
vyzdvihnout jedno jméno, a to je
Radim Muzikant. Není to jen otázka podzimu, ale už třetí sezónu je
v docházce precizní, převyšuje hráče. Není to ale jen o Radimovi. Ale
třeba takový Filip Halouzka, brankář Klimeš. Nebýt nemoci nebo
zranění, mají docházku devadesát
procent, chodí i s oděrkami nebo
nevolnostmi. To hovoří o charakteru hráčů,“ vyzdvihl tři jména. Jedno
pak ale ještě herně vyčnívá, záložník Jan Šteigl. „Jeho zásah do týmu
je nadfotbalový. I pro mládež, když
vidí hráče, co prošel profi fotbalem,
v něm vidí vzor. Je to ale profík,
zůstává nohama na zemi. Je pilný,
poctivý, dává si individuální tréninky navíc,“ pochvaluje si spolupráci
s největší hvězdou týmu, který v jedenácti zápasech zaznamenal jednadvacet branek!
Klub už má nyní naplánovanou zimní
přípravu. Potrvá dva měsíce, tým sehraje i pět utkání. „Start proběhne 1.
února. Budeme trénovat třikrát týdně,
z toho dvakrát na umělé trávě v Prostějově. V plánu máme pět přípravných
utkání se soupeři vesměs z krajského
přeboru. Začneme tak s Bohuňovicemi a generálka bude s Lošticemi,“ prozradil Lukáš Koláček.

Kosteleckého trenéra nebaví
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ještě Keluc vrátil. V dobrém i v horším.
Zmínil například jednoho hráče, který
by mohl být vytouženou osobností
mužstva. „Třeba takový Hruban. Hraje
už nějaký pátek. Povahu na to navíc má
a na tréninku to ukazuje. V zápase to ale
neumí prodat. A to je obrovská chyba,“
míní Lubomír Keluc.
Jeho tým má potenciál do dalších
let. Do zadních řad se naplno zapojil mladík Pavlíček, hráči jako jsou
Grulichové, Zatloukal nebo Hruban pomalu spějí do nejlepších let.

brát. Parta je velice dobrá. Potěšilo
mě pak, že i když se zranil David
Bělka v brance, tak to Honza Drčka velice kvalitně odchytal. Dalším
pozitivem je, že jsme vstřelili hodně branek,“ zhodnotil. A co mínusy
podzimu? „Máme docela kvalitní
mužstvo, ale je shnilé. Pokud ale na
sobě začnou kluci pracovat, tak příští rok máme povinnost zabojovat
o postup. Nemusí se to povést, ale
musíme pro to udělat maximum,“
má jasno kostelecký trenér.

PŘEDPLATNÉ LEVNĚJI
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dokázali dohrát,“ dodal kouč.
Ten si už během sezóny a vlastně
i v průběhu té minulé stěžoval, že
tým má na víc, než dokáže zahrát.
Kostelec disponuje velice mladým
týmem, běhavým, technickým. Ne
vždy to ale dokáže naplno ukázat.
„Současný tým má na třetí místo. Pokud začne pracovat, jak má.
Tedy kvalitně trénovat, připravovat
se a jezdit na sto procent. Chybí
nám tam výrazná osobnost. Pokud se nedaří, sveze se to. Když se
naopak daří, platí totéž. Chybí mi
tam někdo, kdo by do toho šlápl,
byl vzorem. To je špatně,“ uvedl Lubomír Keluc. Legendární pak nejspíš zůstane jeho hláška po zápase
s Plumlovem. „Kostelec v závěru
podzimu překvapivě prohrál, navíc
proti o generaci staršímu týmu“.
Tehdy mluvil trenér Kostelce o tom,
že se fanouškům omlouvá za nasazení jedenáctky složené z důchodců.
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Nejdříve šplhání až pomalu na jsme daleko horší, ale už jsme to K podzimnímu hernímu projevu se pak „Zapojujeme mladé kluky, je odkud ĂƚůŽƵŬĂů:ĂŬƵď
nejvyšší příčky tabulky skupiny
„A“ I.A třídy Olomouckého KFS,
pak menší pád. Konečné šesté
místo po podzimní části je pro
Kostelec na Hané takovým rozporuplným vysvědčením. Na jednu
stranu tým prokázal opět progres,
kterého dosáhl za trenéra Lubomíra Keluce s mírně obměněným
kádrem. Přesto se dalo pomýšlet
i výš. Vždyť tým zaznamenával
obrovská množství branek, například Brodku u Přerova jich
nasázel dvanáct. Produktivní byl
ale i v dalších zápasech. Co tedy
rozhodlo o hořkosladkém šestém
místě? „Přístup,“ odtušil trenér
Kostelce na Hané Lubomír Keluc. „Ne vždy bohužel hráči šli do
utkání naplno. Bylo tam pár takových zápasů. Ostatní už byly podle našich představ, rychle jsme
dali góly a pak se to dohrálo. Viz
druhý poločas s Určicemi. Byli
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ORLI SI ZKOMPLIKOVALI CESTU ZA POSTUPEM
Basketbalisty čeká těžký soupeř z Ostravy

PROSTĚJOV Cestu do skupiny hrající o 7. až 12. místo si zkomplikovali prvoligoví basketbalisté Prostějova porážkou v Brně. Dvě
kola před koncem základní části se dělí o poslední postupovou
příčku s Basketbalem Olomouc. S tímto soupeřem ale Orli mají
horší vzájemné zápasy.
stejně jako Olomouc. Právě mezi
těmito soupeři se rozhodne o tom,
kdo si zahraje o play-off a koho čekají zápasy o záchranu. Hráči Prostějopro Večerník
va potřebují získat o jedno vítězství
Ladislav VALNÝ
více než jejich soupeř.
„Bude to dramatické až do konce. Měli
Dvě kola před koncem základní části jsme možnost Olomouci odskočit, nemají Orli na svém kontě šest výher, podařilo se nám to. Především mě mrzí

PŮVODNÍ
zpravodajství

utkání s Novým Jičínem, které jsme
prohráli o dva body. Klidně to mohlo
skončit opačně a rázem bychom měli
výhodu,“ posteskl si prostějovský trenér
Michal Pešta. O vylepšení své aktuální
pozice se Orli pokusí v předposledním
kole 21. ledna, kdy v domácí hale přivítají celek Snakes Ostrava, který jednoznačně míří do nadstavbové skupiny
hrající o 1. až 6. místo.
„Ostrava má dobře složený tým
a tomu odpovídají výsledky. V posledním domácím vystoupení jsme
ale podali dobrý výkon a měli jen trochu smůly. Pokud odvedeme stejnou

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

práci, máme šanci vyhrát,“ míní Pešta. proti týmu Basket Opava 2010, který v posledních dvou zápasech přivítá
Základní část východní skupiny první je v tabulce poslední a dosáhl zatím nebezpečný Nový Jičín a končí na brligy Orli zakončí 28. ledna ve Slezsku pouze na dvě vítězství. Olomouc něnské palubovce.

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Olomoucko èeká na
termín dohrávky
Olomouc (lv) – Hned pět zápasů posledního kola základní části
Kooperativa NBL bylo odloženo kvůli karanténním opatřením
v basketbalových klubech. Z tohoto důvodu bylo odloženo také
utkání BK Redstone Olomoucko
na půdě USK Praha. „Soupeř se
na nás obrátil se žádostí o přeložení zápasu, my jsme s tím souhlasili. Vyšli jsme USK vstříc, je to
otázka slušnosti a férového jednání,“ uvedl generální manažer BK
Redstone Libor Špunda. „Není
vyloučeno, že se duel odehraje
už v průběhu nadstavby,“ dodal
Špunda.

-û"!-)1+
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BRNO, PROSTĚJOV Na palubov/,*$%$6.(7%$/,67Ĥ6.9ê&+2'².2/2
ce Basketu Brno bojovali o body
%DVNHW%UQR8²%&02UOL3URVWčMRY
v rámci 17. kola první ligy basketbalisté BCM Orli Prostějov. Museli
1HMOHSät VWĝHOFL 6WUDãiN 2OERUW  5\JO  ± (
.OHSDþ+DYHO6\FKUD'RNRXSLO1iEČOHN
se obejít bez druhého a třetího nej.RPiUHN6FKQHLGHU0LFKDOþtN6WUQDG7UR
lepšího střelce Šišky a Rytíře a proMN\)DXO\7UHVWQpKRG\±

hráli 79:98, když vyrovnanou partii
'RVNRN\
drželi pouze na samém začátku
střetnutí.
pak alespoň částečně zastavili velkou na 43:59 ve 24. minutě. Pak opět jejich
protivníka. I tak v poločase pro- ztráta začala rychle narůstat. Ve 29. miLadislav VALNÝ ofenzivu
hrávali vysokým rozdílem 33:49 a nemě- nutě dokonce ztráceli třicet bodů a před
Přestože oba soupeři nastoupili v ne- li jediného dvouciferného střelce.
poslední čtvrtinou prohrávali 48:76.
kompletních sestavách, vstoupili do Úvodní body druhého poločasu Až v závěrečné periodě se hrál opět
utkání s velkou energií a skóre rychle sice zaznamenal Erik Klepač, žádné vyrovnaný basketbal. Za rozhodnuna obou stranách narůstalo do stavu prostějovské povstání se však nekonalo. tého stavu domácí částečně ztratili
9:8 pro domácí. Pak si ale střelci vzali Po sérii šesti brněnských bodů v řadě koncentraci v defenzivě. Hosté částečně
krátký oddechový čas, který trval přes ztráceli na soupeře jednadvacet bodů, až výsledek korigovali a nakonec se jejich
dvě minuty. Skóre otočil až v šesté mi- pak se na chvíli střelecky zvedli a snížili soupeř nedočkal vytoužené stovky.
nutě Schneider. Díky lepší střelbě z dálky a menšímu počtu ztrát pak získalo
Brno mírný náskok a první čtvrtinu
vyhrálo 22:16.
Domácí i v dalším průběhu pokračovali
Michal PEŠTA - BCM Orli Prostìjov:
v náporu, Orlům naopak druhá čtvrti- „Nebylo to pro nás snadné utkání. Chyběli nám dva důležití hráči obvyklé sestavy,
na vůbec nevyšla. V útoku ztráceli míče to nám nepomohlo. Začátek nebyl úplně špatný, od druhé čtvrtiny jsme ale začali
a stříleli z nepřipravených těžkých pozic mít problémy v obraně. Nezachytili jsme ani vstup do druhého poločasu a poměrně
a nedařilo se jim ani na vlastní polovině. rychle bylo rozhodnuto. Porazili nás dva hráči soupeře, které jsme neubránili.
Dohromady nám dali téměř šedesát bodů.
V 16. minutě proto prohrávali 24:43 a až

hrály Pohár trojic v Přerově

98 79

Pozápasové hodnocení trenéra
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PŘEROV, PROSTĚJOV Nejmladší volejbalistky VK Prostějov věkové kategorie žákovská
přípravka absolvovaly své první
oficiální zápasy v této sezóně, pro
některé šlo o úplnou soutěžní premiéru v životě. Na turnaji Poháru
trojic 2021/22 v Přerově si přitom vedly velice dobře.
Za vékáčko se zúčastnily hned čtyři
tříčlenné týmy, které v jednotlivých
skupinách obsadily první místo,
čtvrtou pozici, pátou příčku a šestý

Píchalová a Panchartek v reprezentaci juniorek ČR,
Bažó je součástí národního výběru českých kadetek
PROSTĚJOV Tři talentované
volejbalistky VK Prostějov absolvovaly na přelomu roku reprezentační akce s mládežnickými výběry České republiky.

první, druhé a čtvrté utkání, Panchartek pouze úvodní.
Mezi svátky měly české juniorky
startovat na tradičním turnaji MEVZA ve slovinském Mariboru, ale
kvůli nařízené koronavirové kaJUNIORKY PØÁTELSKY
ranténě celého kolektivu nakonec
SE ŠPANÌLSKEM
nemohly na mezinárodní klání odDružstvo dívek ČR U20 mělo ještě cestovat.
před Vánocemi na programu souKADETKY NA MEVZE
středění v Mikulově, jehož součástí
S BILANCÍ 3-1
byly hned čtyři přípravné duely se
španělskými vrstevnicemi. Za pros- Tým děvčat ČR U17 – včetně blotějovský klub se do nominace dosta- kařky vékáčka Julie Bažó – toho
ly blokařka Anna Panchartek a libe- stihl za několik uplynulých týdnů
opravdu hodně. Nejprve jedno
ro Andrea Píchalová.
Postupně se zrodily výsledky 2:2 (18, soustředění v Letovicích, poté
-16, -20, 10), 4:0 (26, 19, 20, 16) v ne- druhý tréninkový kemp v Kladně,
oficiálních střetnutích a 1:3 (26, -23, následně dva přátelské mače v Ra-17, -19) i 0:3 (-22, -11, -24) v ofici- kousku s vítězstvími 3:1 (19, 14,
álních zápasech. Píchalová odehrála 11, -23) + 4:0 (16, 10, 13, 9) a na-

konec plánovaný turnaj MEVZA
v chorvatském Zadaru.
V základní skupině tam naše kadetky skončily druhé po výhrách nad
Maďarskem 3:0 (16, 18, 24) i nad
Izraelem 3:1 (17, -22, 19, 25) a těsné
porážce od domácího Chorvatska
2:3 (21, -14, 22, -22, -13). Tím postoupily do semifinále, ale protože
akce byla současně kvalifikací na evropský šampionát 2022 v Prostějově,
kde mají Češky jako celek pořádající
země jistou účast, musely na Balkáně do utkání o 5. místo. To zvládly
s Rakouskem hladce 3:0 (16, 9, 17)
a skončily tedy páté, ačkoliv reálně
měly na to bojovat o prvenství. Každopádně Julie Bažó patří k oporám
současného kadetského nároďáku
Česka a všechny duely absolvovala
v základní sestavě.
(son)

post. „Z prvenství naší nejlepší trojky máme samozřejmě radost, ale
výsledky nejsou u těchto začínajících
děvčat rozhodující. I když je každé vítězství přirozeně moc potěší,“ usmál
se šéftrenér mládeže VK Aleš Novák.
Pohár trojic, u jehož zrodu kdysi stál
právě hanácký klub, už existuje téměř dvacet let. „Stejně jako celostátní projekt Barevného minivolejbalu
je pro nejmladší holky zásadní tím,
že při něm hrají svá první utkání,
zvykají si na kolek
(son)
/,*$þ56.83,1$9ê&+2'
16. kolo: ƌŶŽ ʹ WƌŽƐƚĢũŽǀ ϵϴ͗ϳϵ ;ϮϮ͗ϭϲ͕
ϰϵ͗ϯϯ͕ ϳϲ͗ϰϴͿ͘ EĞũǀşĐĞ ďŽĚƽ͗ Olbort 28,
^ƚƌĂƓĄŬ Ϯϴ͕ ZǇŐů ϵ͕ ^ůŽǀĄŬ ϳ ʹ ͘ <ůĞƉĂē ϭϴ͕
,ĂǀĞůϭϯ͕^ǇĐŚƌĂϭϯ͕ŽŬŽƵƉŝůϭϭΎKƐƚƌĂǀĂʹ
^ǀŝƚĂǀǇϳϳ͗ϵϱ;Ϯϯ͗Ϯϭ͕ϰϰ͗ϰϳ͕ϱϰ͗ϲϵͿ͘EĞũǀşĐĞ
ďŽĚƽ͗ DŝēŬĂ Ϯϴ͕ ^ƚĞŚůşŬ ϭϱ͕ ZŽďĞŶĞŬ ϭϯ͕
WĂǀĞůĞŬ ϲ ʹ ^ůĞǌĄŬ Ϯϵ͕ :ŽŬů ϭϳ͕ EŽǀĄŬ ϭϱ͕
ĄůŝŶƚ ϵ Ύ ůşŶ ʹ KůŽŵŽƵĐ ϴϴ͗ϴϯ ;Ϯϰ͗ϭϲ͕
ϰϳ͗ϰϬ͕ ϲϯ͗ϱϯͿ͘ EĞũǀşĐĞ ďŽĚƽ͗ ^ǌĂƌŽǁƐŬŝ ϯϴ͕
EĞŚŽĚĂ ϭϳ͕ <ƌƵơůĞŬ ϭϮ͕ sŽƓůĂũĞƌ ϭϭ ʹ ĄŬ
ϭϵ͕͘<ůĞƉĂēϭϰ͕^ƚŽĚƽůŬĂϭϯ͕^ĐƌŝƉĐĂƌƵϭϬ*
EŽǀǉ:ŝēşŶʹsǇƐŽēŝŶĂϭϬϯ͗ϳϴ;Ϯϱ͗Ϯϭ͕ϱϴ͗ϰϱ͕
ϳϴ͗ϱϵͿ͘ EĞũǀşĐĞ ďŽĚƽ͗ WƌŽƓĞŬ ϯϳ͕ ƵũŶŽĐŚ
ϭϵ͕a͘^ǀŽďŽĚĂϭϵ͕:ĂŬƵďƵϵʹ<ĂŶƚƽƌĞŬϯϲ͕
WůĞƓŝŶŐƌϭϮ͕şŚĂϭϬ͕ŽŬƵůŝůϲΎWĂƌĚƵďŝĐĞʹ
KƉĂǀĂϭϬϲ͗ϱϮ;ϮϮ͗ϭϲ͕ϰϲ͗Ϯϳ͕ϳϲ͗ϰϰͿ͘EĞũǀşĐĞ
ďŽĚƽ͗ dŬĂĚůĞĐ ϯϭ͕ sůēĞŬ ϭϲ͕ DŝŬƵůĄƓ ϭϮ͕ :͘
EŽǀĄŬϭϮʹWĂǀůşŬϭϱ͕:ĂŶŽƓϭϬ͕DŽŶŝŶĞĐϵ͕
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Foto: internet
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-14($#.+56¦&1/#':%'.18#.+#0#8ºi+.+05-1-14($#.+56¦&1/#':%'.18#.+
#0#8ºi+.+05-1PROSTĚJOV Podruhé v novém roce a podruhé proti stejnému
soupeři nastoupili korfbalisté „ergéčka“. Tentokrát se představili na domácí půdě proti hostujícím Českým Budějovicím a od
začátku udávali tempo zápasu. Po sedmi minutách svítilo na
tabuli skóre 6:0 a tento náskok se v průběhu utkání jen navyšoval, i když zbytek prvního poločasu už moc košů nenabídl, vynahradil ho druhý. Díky vysokému vítězství si tak Prostějov znovu
upevnil první pozici a střeleckou pohodu znovu ukázal Galíček,
který se zastavil na devíti koších.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan
FREHAR
Nástup do utkání byl ze strany domácího výběru excelentní. Dobrá práce
v obraně nepouštěla soupeře do jednodušších pozic a směrem do ofenzivy to bylo výborné. Za necelých šest
minut si tak Prostějov vytvořil pohodlný náskok o šest košů a už začátek
duelu byl pro zbytek zápasu zlomovým. Po šestém koši se ale další ofenzivní hody v průběhu první poloviny
nekonaly. Po více než čtyřech minutách se prvního koše dočkal i soupeř,
ale to byla na dlouho zase poslední
radost v ofenzivě obou celků.
Střelecké trápení nakonec prolomila
až čtyři minuty před koncem poločasu Lešanská a vrátila Prostějovu šesti-

bodové vedení. Tím také odstartovala přesné střelecké pokusy, o které se
vzápětí postarali Galíček, Vyroubal
a Nikola Lorencová. Poslední akcí
první poloviny se podařilo hostům
snížit na 10:2, ale pouhé dva body za
poločas ukazovaly, kdo je dnes na palubovce pánem.
Po poločase, kdy padlo pouhých dvanáct košů, se útoky na obou stranách
zlepšily hned od hvizdu rozhodčích.
Prvním úspěšným střelcem byl Vyroubal, když doskočil střelu. Oproti
první polovině se brzkého koše dočkali i hosté a korigovali. Pak padaly
koše v rychlém sledu za sebou, drtivá
většina z nich ale nadále patřila domácím, kteří se tak čtvrt hodiny před
koncem těšili z vedení o šestnáct košů
– 20:4.
Po pátém koši hostů znovu přišla
rychlá odpověď „ergéčka“. Po přesných zásazích Galíčka, Lešanské a Tichého, který střeleckou smůlu prolomil až v průběhu druhé poloviny, to
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bylo už o 18 košů a domácí se snažili
především korfbalem bavit a nacvičit
akce do dalších utkání. Deset minut
před koncem přišlo krásné gesto fair
play od Vlastimila Krejčího, který

0#è'.'':64#.+);
FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO
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$WF÷LQXKEÊOwCPEK Foto: Jan Frehar
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David KONEÈNÝ - hlavní kouè korfbalistù SK RG Prostìjov
„Hráli jsme na domácí půdě, takže si troufám říct, že jsme neměli problém se
začátkem utkání, které nás ve venkovním prostředí trošku zlobí. Díky preciznímu
a koncentrovanému výkonu v úvodu jsme si vytvořili náskok. Pak se to z mého
pohledu zaseklo herně v ofenzivě, kdy to nepadalo. Vzadu jsme ale nadále působili
velmi dobře. Ve druhém poločase to začalo padat, co útok, to byl prakticky koš. Vysoké vedení znamenalo i určité polevení v koncentraci, z čehož se podařilo přidat
nějaké koše i soupeři. Celkově ale zasloužená výhra a já jsem rád, že prostor mohli
dostat i naši talentovaní dorostenci. Určitě tak utkání hodnotím pozitivně.“

přiznal, že faulován nebyl, a namísto
výhody míč soupeři vrátil. O chvíli
později byl za to odměněn nejen potleskem, ale také košem. V té době už

domácí kouč protočil sestavu a dal
prostor i třem hráčům v dorosteneckém věku. Na snížení pak pravidelně
odpovídal Galíček, který opět uká-

9
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zal, jakou má letos střeleckou formu.
Po závěrečném hvizdu tak na tabuli
svítilo skóre 26:9, které zcela odpovídá dění na hřišti, a Prostějov si tak

došel pro další vítězství. V souběžně
hraném utkání navíc ztratilo Brno na
půdě Znojma, takže náskok na čele
tabulky extraligy opět vzrostl.

Å.YţOLWRPXGőXQDWUpQLQNX´őtNi-Lőt/HKHĀND koncem měsíce mají v plánu

Kostelečtí házenkáři trénují od 5. ledna,

MELBOURNE, PROSTĚJOV Na
druhý pokus se dostal do hlavní
soutěže na grandslamu prostějovský hráč Jiří Lehečka. Na US Open
to nevyšlo, v Austrálii už ale zvládl
veškeré nástrahy těžké kvalifikace
a dostal možnost užít si naplno velký tenisový svátek. „Je to neuvěřitelný pocit. Odmalička jsem si přál
zažít něco takového. Teď se to splnilo,“ radoval se po rozhodujícím
úspěchu nad Kazachem Popkem
Lehečka (na snímku).

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

E

pro Večerník

Ladislav
VALNÝ
ƔƔJe těžké vyjádřit své pocity po
premiérovém postupu do hlavní
soutěže na grandslamu?
„Těžce se hledají slova. Tomuto okamžiku jsem hodně obětoval. Tenis hra-

ju právě proto, abych byl schopen startovat co nejvíce v hlavních soutěžích
na grandslamu. Kvůli tomu dřu na
tréninku. Teď se to konečně povedlo.
Jsem nadšený. A věřím, že za nějakou
dobu budu hrát hlavní soutěže přímo
a ne přes zápasy v kvalifikaci.“
ƔƔ Po minulé sezóně jste neměl
téměř žádnou pauzu. Máte dostatek fyzických sil?
„Přestávka po sezóně opravdu nebyla dlouhá. Trvala jen několik dnů.
Ale to nevadí. Především v první
polovině loňského roku moc turnajů nebylo, takže tím se to vyrovnalo.
Cítím se dobře, na výsledcích je to
vidět. Jedu dál.“
ƔƔJak byl těžký rozhodující duel
s Popkem, se kterým se dobře
znáte?
„Máte pravdu, s Dmitrijem jsme
kamarádi, několikrát jsme spolu
i trénovali, takže každý věděl, co
může od toho druhého očekávat.
Proto jsme byli oba nervózní. Já
jsem se uklidnil dříve, trošku zrych-

lil hru a vyšlo to. Dmitrij raději hraje
delší výměny, proto jsem přitlačil.
Bylo to správné rozhodnutí.“
ƔƔ Do hlavní soutěže jste se dostal na druhý pokus. Pomohla
zkušenost z předchozí kvalifikace
na US Open?
„Stoprocentně. Osahal jsem si, že
grandslam je něco jiného než běžný
turnaj. Vyrovnal
jsem se z nervozitou
a velkým
tlakem.
Ten jsem
cítil i v Austrálii. Ale už jsem

Jak už jsme ve Večerníku opakovaně informovali, úvodní část
Hanáckého curlingu byla koncem
listopadu právě kvůli covidu zrušena, ale zbytek série už naštěstí
normálně proběhl. Včetně posledního turnaje, jenž znovu provázela
typicky báječná atmosféra všech
nadšených účastníků i fandících
diváků okolo mantinelů.
Tentokrát sice po předchozím
teplém počasí dost přituhlo, rtuť
teploměru klesla tři a později čtyři stupně Celsia pod bod mrazu.
Opravdový zimní chlad však ještě
víc umocnil výbornou náladu celé

akce, k jejíž tradici nedílně patří
srdečně přátelské vztahy aktérek
i aktérů všeho věku.
Poslední klání tohoto ročníku originálního projektu absolvovalo třináct družstev: HALUELPR, Pel-Mel, Žula, Žízeň, Veselá pometla,
Mistři Hané, Modří ptáci, Jahody
s Medem, Jehla, Hanácká trefa, SK
Sali, Kras Vrahovice a Hujerovi.
Jak to všechno dopadlo, za tím se
ohlédneme příští pondělí v celkovém hodnocení s hlavním
organizátorem Karlem Ondrůjem z pořádajícího Sportcentra
DDM Prostějov.

věděl, jak s tím pracovat. Během zápasů
jsem se dostal k tenisu, díky kterému se
dařilo ovládat výměny a získávat body.“
ƔƔV prvním kole půjdete na Grigora Dimitrova. Co říkáte losu?
„Byly tam zajímavé možnosti. Existovaly i přijatelnější varianty, ale
před losem jsem neměl nějaké přání.
Nechal jsem to osudu. A půjdu na
kurt s tím, že chci předvést co nejlepší tenis a uvidíme, jak to dopadne.“

Foto: Internet

soustředění v Jeseníkách
PROSTĚJOV Parádně vyšel házenkářům TJ Sokol Kostelec na
Hané HK závěr podzimní části
2. ligy mužů JM 2021/22, když
se šňůrou vítězství dotáhli k medailovým příčkám průběžné
tabulky. A zdá se, že nabranou
euforii si přenesli také do zahájené přípravy na druhou polovinu
sezóny.
„Trénovat jsme po svátcích znovu
začali ve středu 5. ledna. Scházíme
se třikrát týdně. V pondělí se vždy
věnujeme spíš regeneraci, středa
a pátek jsou pak vyhrazené klasické
přípravě se zaměřením na kondici
i herní věci. Času není moc, jen něco
přes měsíc. Proto se snažíme skloubit všechno rozumně dohromady,“
řekl Večerníku hlavní kouč HK David Ševčík.

Na motivaci svěřenců si po vydařeném
finiši první poloviny tohoto soutěžního ročníku nemůže stěžovat. „Zatím to
vypadá dobře. Tréninková docházka je
solidní, kluci dobře pracují a je na nich
vidět, že mají chuť. Snad tenhle přístup
vydrží, abychom i po pauze pokračovali v druholigových bojích tak, jak
jsme v prosinci končili,“ kvituje Ševčík
týmovou atmosféru.
Odvetnou fázi otevře jeho mančaft
v neděli 13. února dopoledne proti
Olomouci. „Do té doby budeme
pokračovat s přípravou v domácích
podmínkách, a navíc máme v plánu
koncem ledna soustředění v Jeseníkách. Snad normálně proběhne
a nezruší jej covidová vlna omikronu, která hrozí přijít. Což samozřejmě platí taky o pokračování soutěže,“
poznamenal Ševčík.
(son)
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PROSTĚJOV V pátečním večeru vyvrcholil závěrečným kolem
čtyřdílný seriál turnajů Hanácké
curling, který udělal tečku za koronavirově okleštěným programem
Prostějovské zimy 2021 a vlastně
i za provozem mobilního kluziště
vedle muzea v aktuální sezóně.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
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Foto: Marek Sonnevend
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1Největší skok udělal nejmladší Svrčina,
triu budoucnosti vévodí Lehečka
PROSTĚJOV Hodně povedený rok z pohledu žebříčku ATPTour původní zpravodajství
mají za sebou tenisté TK Agrofert Prostějov. Do světové stovky pro Večerník
se kromě Jiřího Veselého sice nikdo další zatím nedostal, přesto
mají zástupci nové generace skvěle našlápnuto. Výrazné zlepšení zaznamenal Jiří Lehečka, Zdeněk Kolář, Vít Kopřiva i Dalibor
Svrčina. Jejich výsledky z letopočtu 2021 naznačují, že se český
mužský tenis nemusí bát o budoucnost.„Řada kluků ukázala, že se s nimi musí počítat. Je to dobrá zpráva i z pohledu Davis Cupu. Za pár let můžeme zase bojovat o semifinále, nebo dokonce
o pohár,“ těší výsledky mladíků kapitána národního týmu Jaroslava Navrátila.

Ladislav
VALNÝ

Premiérový
Kanár za odměnu

Průlomová sezóna
po těžké dřině

Na druhé místo českého žebříčku se probojoval
Jiří Lehečka, v prosinci 2021 141. hráč světa,
kterému na konci roku 2020 patřila 351. žebříčku ATP Tour! Během sezóny se hned čtyřikrát
dostal do finále turnajů kategorie challenger,
v Bukurešti a Tampere získal dokonce tituly.
Úspěšný byl také v deblu. Díky tomu vyhrál
v anketě Zlatý kanár kategorie Hráč roku a Postup do žebříčku ATP. „Především druhá polovina roku byla opravdu dobrá, můžu být spokojený. Teď na tyto výsledky potřebuji navázat.
Cílem pro příští sezónu je především postup do
světové stovky. Nebude to snadné, ale pokud
chci na turnaje ATP, je to jediná cesta,“ říká na
startu nové sezóny Lehečka.
Člen TK Agrofert Prostějov se ve druhé polovině
roku představil také na grandslamu. Na US Open
mu chybělo jediné vítězství k postupu do hlavní
soutěže. „Příště už to snad vyjde. Získal jsem hodně zkušeností a ověřil si, že když dokážu hrát svůj
tenis a dělat, co potřebuji, tak pro mě nikdo není
překážka,“ míní Lehečka.

,KąÊ.GJGéMC<FGP÷M-QN¾ą8ÊV-QRąKXCC &CNKDQT5XéKPC(zleva).

posuny prostějovských tenisových nadějí
HRÁČ
JIŘÍ LEHEČKA
ZDENĚK KOLÁŘ
VÍT KOPŘIVA
DALIBOR SVRČINA

VĚK
20
25
24
19

ZÁZRAK VE ŠVÝCARSKÉM
GSTAADU

Mezi první světovou stopadesátku se probil další
z prostějovských tenisů Zdeněk Kolář. Dlouholetý
člen klubu se po několik sezón marně snažil prolomit bránu Top 200, přestože na tréninku dřel často
do úmoru. Na turnajích ale většinou nedokázal opakovaně podávat nejlepší výkony, proto se do posledních kol nedostával. To už ovšem neplatí. Poprvé
zazářil na začátku dubna v portugalském Oerias
a pak ještě triumfoval v rumunském Iasi a polském
Štětíně. V pětadvaceti prožil životní sezónu. „Dařilo se mi porážet kvalitní soupeře více dnů po sobě.
To je největší rozdíl oproti předchozím sezónám.
Na turnajích přesně tohle potřebujete,“ ohlédl se za
uplynulými měsíci Kolář, podle něhož přitom v přípravě žádné velké změny neudělal. I tak postoupil
mezi světovými tenisty na 142. místo. „Docela jsem
přemýšlel, co se stalo, a hledal odpověď na otázku,
proč k takovému zlepšení nedošlo dříve. Na nic
jsem nepřišel. Možná si jen moje tělo zvyklo na větší
zápasové vytížení. Zvládnu víc těžkých zápasů po
sobě. Mám na co v příští sezóně navázat, věřím, že
se ještě zlepším,“ doufá Kolář.

4x foto: internet

Téměř o sto příček poskočil také Vít Kopřiva,
který se ve čtyřiadvaceti letech dostal do světové dvoustovky. Tenisový svět šokoval především
při své premiéře na okruhu ATP v Gstaadu. Při
své jízdě do semifinále postoupil do hlavní soutěže z kvalifikace, pak vyřadil tehdejší světovou
desítku Denise Shapovalova z Kanady nebo
švédskou jedničku Mikaela Ymera a nestačil
až na Nora Caspera Ruuda. „Potvrdilo se, že
dnešní tenis je extrémně vyrovnaný. Každý
může porazit každého. Ovšem to, že se mi podařilo vyhrát nad soupeřem ze světové desítky,
byla paráda. Je to ale už minulost, potřebuji se
dívat dopředu a dosažené výsledky minimálně
vyrovnat,“ uvědomuje si Kopřiva. Úspěšnou
sezónu ukončil prostějovský tenista na začátku
listopadu a po krátké pauze se začal připravovat
na obhajoby posledních úspěchů. „Čekají mě
nové výzvy. Poprvé sezónu zahájím v Austrálii.
Také proto nemám nějaký pevný program. Chci
hrát challengery, a když to půjde, zkusím turnaje
ATP,“ říká Kopřiva.

ATP 2022
141
142
196
304

ATP 2020
351
232
294
843

RAKETOVÝ VZESTUP
NA HRANICI TŘETÍ STOVKY
Největší českou kometou se stal čtvrtý do party
z TK Agrofert Dalibor Svrčina. Devatenáctiletý
mladík ovládl challenger v Praze a parádními výkony se prezentoval prakticky po celou sezónu.
Díky tomu se posunul z deváté stovky na hranici
třetí. Svrčinovi nevyšel pouze závěr roku. Na prosincovém turnaji v Turecku v Antalyi prohrál zápas druhého kola především kvůli problémům se
srdeční tachykardií a sezóna pro něj skončila. „Měl
jsem zápas ukončit. Místo toho jsem pokračoval,
což nebylo zodpovědné rozhodnutí. Příště se to
rozhodně opakovat nebude. Teď se musím dát do
pořádku, abych se na kurty mohl co nejdříve vrátit.
Byla to kaňka na parádní sezóně. Přál bych si, aby ta
příští byla ještě lepší,“ prohlásil prostějovský tenista. Talentovaný mladík v průběhu roku získal titul
na challengeru v Praze, což je jeho dosavadní životní výsledek. „Byl to skvělý zážitek, snad další tituly
přidám. Velkou cenu měly i postupy do čtvrtfinále
v Prostějově, španělské Segovii, kde jsem musel do
hlavní soutěže přes kvalifikaci,“ vypočítal největší
úspěchy sezóny Svrčina.
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Tolik míst v žebříčku
ATP Tour činí rozdíl
mezi v kariéře nejlepším
umístěním
prostějovské jedničky Jiřího Veselého
(27. dubna 2015)
a aktuálním postavením na konci roku
2021. Tato dvě dost
rozdílná čísla dělilo
od sebe přesně už šest
roků a osm měsíců…

„%OìVNiVHQDOHSåtĀDV\,“
WěåtJaroslava Navrátila

Ladislav VALNÝ

yyByl uplynulý rok z pohledu mužského tenisu úspěšný?
„Myslím, že byl. Řada kluků
dosáhla na výborné výsledky,
vyhráli challengery, především
si ale dokázali udržet formu na
delší dobu. Tomu odpovídá jejich postavení na světovém žebříčku. Kluci z Prostějova byli
skvělí. Ve složité době dokázali
být pracovití v tréninku a to se
v zápasech projevilo.“
yy Nejméně se dařilo tomu
nejlepšímu. Co říkáte na sezónu Jiřího Veselého?
„Měl hodně složitý rok. Prošel si covidem, dlouho hledal

formu. Další komplikací byla
autonehoda, to také nebyl příjemný zážitek. V závěru roku
se ze všech potíží začal dostávat
a nehrál špatně. Jsem přesvědčený, že ještě neřekl poslední
slovo. Má před sebou ještě několik sezón, kdy může hrát na
nejvyšší úrovni, rozhodně má
na to, aby se posunul v žebříčku
zase nahoru.“
yyDostanou se v nové sezóně mezi nejlepší stovku další
domácí tenisté?
„V extrémně nabité konkurenci
je strašně složité něco takového odhadovat. Ale věřím, že se
to podaří. Relativně blízko je
Jirka Lehečka i Zdeněk Kolář.
Moc bych to klukům přál. Bude
pochopitelně záležet i na tom,
kolik turnajů se bude pořádat.
Z tohoto pohledu je situace ve
světě stále ještě
nepřehledná.“
j
p

yy A jaká je z pohledu českých hráčů? Nadějná?
„Budoucnost nevypadá špatně.
Třeba z pohledu Davis Cupu je
zajímavá. Je tady zkušený Jirka
Veselý a nastupující generace
prezentovaná Jirkou Lehečkou,
Tomášem Macháčem a Zdenou
Kolářem nebo Vítkem Kopřivou. Současný výběr má svoji
kvalitu. Až získá ještě více zkušeností, může být hodně úspěšný.“
yy Výchova mladých sportovců je nekončící proces.
Jedna generaci střídá druhou.
Má český tenis v záloze další
hráče v juniorských kategoriích?
„V Prostějově na budoucnost
vždy hodně sázíme. Už se nám
podařilo vychovat celou řadu
hodně dobrých hráčů a myslím,
že v tom budeme pokračovat.
V našem
Jakub
aše klubu
ubu trénují
t é uj Ja
ub
Menšík,
M šík, Jan Kumstát nebo MaMen
xim
x Mrva. Všichni ukazují, že
xi
mají
m jí talent i ppotřebnou ppíli.
maj
Čeká nás hodně práce,
jsem
j m ale přesvědčený, že
jse
se vyplatí.“
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PROSTĚJOV Kvalitní výsledky mladých tenistů naznačují,
že se tradičně úspěšný český
sport může v dohledné době
dočkat následovníků Tomáše
Berdycha nebo Radka Štěpánka. V nabité konkurenci
se hned tři zástupci prostějovského TK Agrofert dostali
mezi nejlepších dvě stě hráčů, v Top 100 se stále drží
Jiří Veselý. Kromě toho se na
mládežnických turnajích stále více prosazují mladé naděje. „Vždy jsem byl optimista.
Ukazuje se, že stále umíme
vychovávat hráče, kteří můžou být ve světě úspěšní. Myslím, že se to brzy ukáže. Ve
světové stovce budeme mít
více našich zástupců,“ odhaduje zkušený trenér a kapitán
daviscupového výběru Jaroslav Navrátil (na snímku).

