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MRTVÝ VLK V DOMÌ EXPLODOVALY
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Foto Vladislav Holec

Michal KADLEC

OLŠANY U PROSTĚJOVA Kde se proboha v našich končinách vzal vlk? Tuto otázku
si kladou ochránci přírody, myslivci, obyvatelé Olšan u Prostějova i tamní starosta od
pondělního rána. Uhynulou šelmu totiž nalezli poblíž dálnice D46 vedle soukromé
komunikace. Podle Jiřího Šafáře z olomouckého pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR vlka zřejmě srazilo auto. „Čekáme na výsledky pitvy zvířete, které
objasní, proč vlk uhynul,“ řekl Večerníku Jiří Šafář.
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PROSTĚJOV Nedbalost
či neopatrná manipulace
s ohněm stojí za pátečním požárem neudržovaného rodinného domku
v Majakovského ulici ve
Vrahovicích. Hasiči při zásahu vynesli z domu několik tlakových lahví, které
explodovaly a byly zřejmě
příčinou ničivého požáru s milionovou škodou.
Majiteli se jen zázrakem
nic nestalo!
(mik)
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Jít na test? Zbyteèné...
Prostějov (mik) – Večerník
minulé úterý před jednou z čerpacích stanic vyslechl rozhovor
dvou mladých mužů. Jeden z nich
hovořil o tom, že má již druhý
den vysoké teploty, bolí ho na
plících a ztratil čich i chuť. „A byl
jsi na testech na covid?“ ptal se ho
druhý z mladíků. „Ne, proč? To je
zbytečné, to vyležím,“ odpověděll
dotázaný, který na první pohledd
á,,
nebyl ve své kůži. Tak nás napadá,
kolik lidí vlastně přechází nejenn
chřipku, ale rovněž nákazu koro-navirem...

lHEURWDWDN\QHMGH
Prostějov (mik) – Bezdomovcům
m
v těchto měsících opravdu není do
zpěvu. Jednak jsou v chladném
m
počasí nuceni vyhledávat služby azylového domu, což se všem
příliš nelíbí, a jednak ostatní lidé
k nim nejsou příliš štědří. „Stávám
tady u supermarketu skoro celý
den. V minulosti jsem si vyžebral
tak dvě stovky denně, teď jen pár
korun. Lidé se nás bezdomovců
teď jakoby štítili, a to hlavně kvůli
covidu. Obcházejí nás obloukem,
natož aby nám dali nějakou tu korunu,“ posteskl si Večerníku muž
bez domova, kterého často vídáme
před supermarketem Billa v Plumlovské ulici.
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PROSTĚJOV Ještě jedno ohlédnutí za významným svátkem. Žádné fanfáry, žádné kynutí, žádný kočár nebo naopak
limuzína. A přesto do nemocnice v Prostějově zjevně přijela vzácná návštěva. Královská! Hned tři králové přinesli dary.
A tak jako pověstní tři králové, dnes spíše považovaní za významné učence, přinesli nově narozenému Ježíši dary, obdarovávala také trojice králů v prostějovské nemocnici. Kadidlo nebo myrhu byste ale hledali mezi dary marně. Zato
krve, té mezi dary nechybělo. Modrá sice nebyla, ale to jistě v budoucnu obdarovaní přežijí...
(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

Agentura

3ÔHVWXSHNSÔHG
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Prostějovsko (mik) – To musela
být tučná pokuta. Řidič postarší
škodovky minulé úterý mířil po
Vápenici směrem k centru. Najednou ale zabočil doleva k Národnímu domu, což je pochopitelně zakázáno. Bez trestu nevyvázl, neboť
hned za ním se vyřítilo služební vozidlo Policie ČR. Chybující šofér
určitě za sebou neviděl rád modré
majáky...
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V březnu
b
se má kkonat odložený
dl
městský ples. A kde jinde než v Nadnárodním domě, do kterého konšelé pumpují
jednu miliardu za druhou, aby toto
zařízení přežilo těžkou dobu koronáče.
Agentura Hóser se ale z dobře informovaných zdrojů dozvěděla, že pro
zájemce o ples nebude letošní účast jen
tak. Na městský bál budou moci přijít
jen ti, kteří se hned u vchodu nechají naočkovat proti covid-19!

c GQÕ9HÄHUQÉNXY NRVWFHp
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•• Pondělí ••
Nebylo mu přáno. „Hádka je nejhorší formou komunikace,“ mínil anglický
spisovatel Jonathan Swift. Přesně před 89 lety byl starostou zvolen Jan Sedláček.
Jenže pro neustálé hádky mezi stranami bylo obecní zastupitelstvo rozpuštěno
a do města byl poslán v listopadu téhož roku vládní komisař. Jan Sedláček se stal
starostou ještě v roce 1939, ale zanedlouho byl zatčen gestapem, obviněn z velezrady a poslán do vězení.
•• Úterý ••
Cifry a neklid. Spánek účetního bývá často stejně klidný jako vítr za bouře... Nepochybně to platí i pro účetní společnost, v níž fungoval Pavel Koleňák. Ta musela před soudem složitě vysvětlovat podivné vedení účetnictví a velké náklady
společnosti, která později nebyla schopna splácet své dluhy a skončila v bankrotu.
•• Středa ••
Srdce v běhu. „Největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás někdo miluje
proto, jací jsme, nebo spíše přesto, jací jsme,“ poznamenal francouzský spisovatel
Romain Rolland. V prostějovském kině Metro 70 byl k vidění poprvé snímek
od tvůrců diváckého hitu Ženy v běhu. Film Srdce na dlani má být komedií pro
všechny, kteří věří na lásku.
•• Čtvrtek ••
Zrušená realita. Celý svět je svým způsobem virtuální realita, protože vnímáme
pouze to, co se děje v naší mysli. Proč tedy neprožít dobrodružství třeba se žraloky v podmořském světě? Právě to umožňuje virtuální realita, kterou si zájemci
mohou vyzkoušet v prostějovské knihovně. Tentokrát však byla oblíbená akce
zrušena.
•• Pátek ••
Zvířecí drama. O souboji orla a hada vypráví jedna ze známých Ezopových
bajek. Vzájemnou šarvátku mezi oběma zvířaty v ní vyvolal had. Chyběla jen
chvilka a orel by v hadím objetí dodýchal, kdyby se na skále neobjevil lovec a orla
nezachránil. Ten mu na oplátku z rukou vytrhl pohár s vodou, do něhož mu had
vstříkl jed. Obdobné drama přinesl basketbalový zápas mezi prostějovskými
Orly a ostravskými Hady.
•• Sobota ••
Putování zrušili. Tradiční lednové zimní putování z Čelechovic přes Kosíř a
zpět do Čelechovic se letošního ročníku v původním sobotním termínu nedočkalo. Organizační tým zasáhl koronavirus a povinná karanténa, obojí nebylo
možné ovlivnit. O akci jako takovou, jež se těší velké oblibě, by ale její pravidelní
účastníci zcela přijít nemuseli. Ve hře jsou nyní podle organizátorů další termíny,
na kdy by se putování mohlo přesunout.
•• Neděle ••
Karneval na pochodu. „Láska má tolik tváří, že není nic jiného než karneval,“
napsal William Shakespeare. Pohádkový karnevalový průvod si lidé užili v Němčicích nad Hanou.

1DPĚVWVNpPEiOHEXGRXKRVWpRÿNRYiQL
Na dotazy ohledně tohoto opatření nechtěli v tuto chvíli radní Agentuře Hóser
vůbec odpovídat a na naše redaktory
v jednom případě dokonce poslali
strážníky. Ovšem pod pohrůžkou, že
naše redakce zveřejní pikantní věci
z jejich soukromí, se nakonec Agentura
Hóser dočkala vysvětlení. „Při ataku
koronáče je vůbec zázrak, že městský
ples budeme pořádat. Musíme ale nasadit ta nejpřísnější opatření. A nejen
to. Jelikož pracovníci odboru vědeckého
výzkumu vynalezli speciální vakcínu
proti nákaze covid-19, která je účinná
ihned po píchnutí do zadnice, budou
tomuto expresnímu očkování podrobeni všichni návštěvníci plesu. Vakcinace
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Nejen opilí řidiči, ale i cyklisté jsou
na silnicích nebezpeční sobě a ostatním účastníkům provozu. Policejní
hlídka si v úterý odpoledne povšimla muže středního věku, jak na
jízdním kole hodně podivně „šněruje“ po Bezručově ulici v Plumlově.
Strážci zákona ho zastavili a jejich
podezření rozhodně nebylo liché.
Muž byl opilý jako „Dán“!

2,97
Policistům cyklista nadýchal bez tří
setinek tři promile alkoholu. Dál musel
pěšky, jak se ovšem následně ukázalo,
i chůze pro něj byla velkou překážkou.
Od dvě hodiny později se na Hlavním
náměstí neudržel ani na nohách a spadl na zem. Kolemjdoucí mu zavolali
záchranku a opilec se bude ze svého
činu zodpovídat u správního orgánu.

Předplatné levněji

608 960 042

proběhne hned u vchodu, takže po kontrole vstupenek od pořadatelské služby
nastaví každý holý zadek,“ uvedl Francimór Kopačka, primátor Prostějova.
O tomto neobvyklém opatření se už
drbe nejen na radnici, ale také na veřejnosti. V tomto smyslu zajímalo Agenturu Hóser, jaký je dosavadní zájem
o vstupenky na městský ples. „Zatím
nemáme prodanou ani jednu. Zájemci
by sice byli, ale jsou to samí odmítači.
Prý se máme jít bodnout sami,“ posteskla si Miládka Bitva u Sokolova,
náměstkyně primátora přes plesy, diskotéky a další vrtění tělem. Ona sama se
ale nevzdává a podotýká, že právě ona
zajistila na plese neuvěřitelně bohatou

tombolu, kterou by chtěla přilákat návštěvníky. I přes onen píchanec do prdele. „První cenou v tombole bude celoroční předplatné radničních novin, druhou
celoroční vstup zdarma na veřejné záchodky v Prostějově a třetí cenou bude
možnost v luxusním křesle pozorovat
přímo jednání zastupitelstva města.
Chtěla bych apelovat na Prostějovany,
aby se o svůj zadek neobávali, píchanec
vůbec bolet nebude. Očkuje totiž doktor
Chocholoušek,“ uzavřela toto téma Miládka Bitva u Sokolova.

S plesy se dále počítá. Plesová
sezóny už měla být v plném proudu, nicméně sály a parkety v nich
jsou stále prázdné. Proticovidová
opatření totiž nedovolují uspořádat ani tradiční bály, nicméně jak
Večerník zjistil, střední školy i další
organizátoři s plesy i nadále počítají. Jen je odkládají na konec února
a na březen.
&21É68',9,/2
O
Odtahy
pokračují. V minulých
m
měsících
zveřejnil prostějovský
m
magistrát
výzvu majitelům aut,
a svá zaparkovaná vozidla bez
aby
p
platné
technické prohlídky v délce
t
trvání
vyšší než šest měsíců odstran Ne všichni ale uposlechli, taknili.
že radnice minulý týden přikročila
k dalším pěti odtahům. Náklady
bude vymáhat po majitelích.
=$&+<7,/,-60(
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Přesně tolik přestupků řidičů bylo
během tříměsíční činnosti radarů
na měření rychlosti v Prostějově
předáno správnímu orgánu.
=$8-$/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.

DAVID SVOBODA

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

JAN ČMEJLA
Famózní teprve devatenáctiletý
klavírista uhranul diváky svým
vystoupením v zámeckých prostorách v Konici.
=$6/(&+/,-60(

„PLACENÍ FAKTUR
JSEM NEHLÍDALA,
NEVÍM, PROČ
NEBYLY UHRAZENY!“
Podivná účetní vytunelované firmy z Němčic nad Hanou vypovídala u senátu Okresního soudu
v Prostějově.

www.vecernikpv.cz

se narodil 29. června 2005 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 26. července
2021. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 16 do 17 let, měří mezi 178 až 182
centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči a hnědé vlnité vlasy.

32¤$6©Y UHJLRQX

VERONIKA FORGÁČOVÁ

3RQGÈOÉ -3/-8 °C
Milena

¶WHUÙ

2/-1 °C

6WÔHGD

3/0 °C

¤WYUWHN

2/-1 °C

3½WHN

3/-1 °C

6RERWD

3/-2 °C

1HGÈOH

2/-2 °C

Miloš
Zora
Ingrid

se narodila 23. prosince 2005 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 17. ledna
2022. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
17 do 18 let, měří mezi 153 až 155 centimetry, má hubenou postavu, hnědé
oči a černé rovné vlasy.

Otýlie
Zdislava

Robin
Zdroj: meteocentrum.cz
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Majitel domu přežil, město mu našlo náhradní bydlení

PROSTĚJOV Rány jako z děla vystrašily obyvatele
Majakovského ulice ve Vrahovicích. V pátek před devatenáctou hodinou se k neudržovanému rodinnému domu u zdejšího kostela sjely tři jednotky hasičů. Uvnitř postupně explodovaly minimálně tři „bomby“ s propan-butanovou náplní.
Majiteli domu se naštěstí nic nestalo, ovšem hasičům i policii
bude mít určitě co vysvětlovat. Právě podle hasičů je příčinou požáru domu ve Vrahovicích nedbalost či přinejmenším
neopatrnost. Po uhašení požáru hlídali dům dlouhé hodiny
strážníci městské policie, navíc pracovníci technických služeb museli přijet prosolit vozovku před domem, na které po
hasebních pracích vznikla pořádná ledovka.

PŮVODNÍÍ
tví
zpravodajství
pro Večerník
ník
k

Michal KADLEC
Operační středisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého
kraje v pátek 21. ledna večer k místu vyslalo profesionální jednotku
stanice Prostějov a také dobrovolné jednotky z Vrahovic a Žešova.

„Plameny zachvátily tři místnosti v přízemní bytové části. Včasným zásahem se požár do dalších
prostor domu nerozšířil. V průběhu zásahu z postižených míst
hasiči vynesli několik tlakových
lahví, některé po předchozí explozi.
Činnost s postupným vynášením
různého požárem zasaženého materiálu zabrala delší časový rámec,
po zhruba dalších dvou hodinách
hasiči provedli důkladný závěrečný
průzkum s vyloučením možných

skrytých ohnisek a předali požářiště k dohledu kolegům z městské
policie. K součinnosti jsme také
v závěru požádali správce komunikace o pomoc s odstraněním zledovatělé vrstvy na komunikaci vlivem
hasebního zásahu,“ popsal Zdeněk
Hošák, tiskový mluvčí HZS Olomouckého kraje. „Co stojí za příčinou vzniku požáru, je aktuálně v šetření, není zde vyloučena nedbalost
či neopatrná manipulace s otevřeným ohněm. Výše škody nepřesáhne částku jednoho milionu korun.
Vše se naštěstí pro majitele obešlo
bez zranění,“ dodal ještě mluvčí krajských hasičů Zdeněk Hošák.
Požár a hlavně exploze tlakových
lahví vystrašily místní obyvatele.
„Vůbec jsem netušila, že ten dům
někdo obývá. Chodí tam občas nějaký pán a na všechny působí spíš
jako bezdomovec. Ten barák je neudržovaný,“ sdělila jedna ze sousedek,
která sledovala záchranné práce
hasičů. „Dalo se to čekat, ten chlap
tu občas přespával. Myslím, že je

➢ z titulní strany
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v domě odpojena elektřina. Proto si
topil plynem,“ dodala další z přihlížejících.
Majitel ale každopádně přišel o střechu nad hlavou, na což už během
pátečního večera zareagovalo vedení města. „Buďme rádi, že se mu
nic nestalo. Pánovi jsme zajistili

0øVWVN¿NDVDVHSOQËSRNXWDPL

náhradní ubytování,“ potvrdil
Jiří Rozehnal, náměstek primátora Prostějova.
Policie se k případu vrahovického požáru bohužel nijak nevyjádřila, ale společně s hasiči
nyní prověřuje okolnosti celého případu.
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Radary zdokumentovaly NFJIàDGDQI@HJ>ID>D
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PROSTĚJOV
V Už více než dva miliomilio
ny korun zaplatili řidiči projíždějící
Prostějovem na pokutách za nepřiměřenou rychlost. Během více než tří
měsíců činnosti stacionárních radarů
na měření rychlosti bylo zadokumentováno 2 352 přestupků! To je opravdu dost...

Michal KADLEC
Začátkem října byl uveden v činnost radar
v Brněnské ulici, zařízení na měření rychlosti se pak přesunulo do Dolní ulice a následně také na nějaký čas do Olomoucké
ulice. „Jen do konce roku 2021 projelo
okolo těchto radarů na třech místech
v Prostějově 520 719 vozidel, z toho 2
352 řidičů jelo vyšší rychlostí, než povo-

lují pravidla. Jejich přestupky
luj
byly okamžitě předány správnímu orgánu k řešení,“ uvedl Libor
Šebestík, ředitel Městské policie
Prostějov. Při průměrné pokutě
1 000 korun lze tedy vyvodit, že
do městské pokladny už přiteklo
přes dva miliony korun. „Musím
odmítnout tvrzení, že jsme měření rychlosti v Prostějově zavedlii kvůli tomu, abychom plnili městskouu kasu.
Radary jsou tu kvůli bezpečnosti.i. Když
tku“ ve
řidiči, který nerespektuje „padesátku“
oženky
městě přijdou jedna nebo dvě složenky
ýstraha
na zaplacení pokuty, je to pro něj výstraha
a příště si dá určitě větší pozor,“ míní náměstkyně primátora pro dopravu v Prostějově Alena Rašková.

PROSTĚJOV Tragédií mohl
skončit požár, ke kterému došlo
v úterý dopoledne v bytě panelového domu v Anglické ulici
v Prostějově. Zřejmě od hořícího
vánočního stromečku se požár
rozšířil do celé místnosti a oheň
zranil nezletilého chlapce s jeho
babičkou. Oba skončili na popáleninovém centru Fakultní nemocnice v Brně.
„Jednalo se požár v bytové jednotce panelového domu po zahoření
stromečku. Hasiči v době příjezdu
lokalizovali požár v rozsahu jedné
místnosti. V průběhu zásahu hasiči
poskytli pomoc dvěma osobám po
intoxikaci a přivolali na místo posádku zdravotníků záchranné služby.
Co stojí za příčinou vzniku požáru,
je aktuálně v šetření. Požár způsobil
výrazné škody v objektu po zakouření, vzhledem k celkovému poško-
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zení bytové jednotky se odhadují na
statisíce korun,“ informoval Večerník Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí
Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje.
Podle informací Večerníku byly při
požáru zraněny dvě osoby. Nezletilý chlapec byl dokonce popálen

Stoletá dubová alej
první v kraji!

21120311593
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PROSTĚJOV V celostátní soutěži Alej roku 2021 opět výrazně uspěl
Prostějov. Stoletá dubová alej u drozdovického rybníka získala nejvíce hlasů
v Olomouckém kraji a v rámci celé republiky skončila sedmá
(mik)
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a společně se starší ženou skončil
v brněnské nemocnici na popáleninovém centru. „V úterý jsme přijali
ženu a nezletilého chlapce. Jejich
stav není závažný, jsou stabilizovaní,
ještě zůstávají v naší péči,“ potvrdila
Veronika Plachá, mluvčí Fakultní nemocnice Brno.
(mik)
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V souvislosti s projednáváním změny
územního plánu Prostějova se objevila
kritika našich snah připravovat další
plochy pro jeho rozvoj, konkrétně pro
bytovou výstavbu. Osobně se domnívám,
že Prostějov musí mít ambice nabídnout
bydlení dalším lidem, kteří v něm budou
chtít žít. Vím o řadě lidí, kteří by se u nás
rádi usadili, zatím pro to ale nenašli
vhodné podmínky. Zamířili proto raději
jinam. V lepším případě do okolních obcí,
ale často také o několik desítek kilometrů
dál. Tam si vybudovali své nové domovy,
jejich děti tam chodí do školek a škol, oni
sami tam platí daně a podílí se na rozvoji
tamních komunit. Pro sám Prostějov je
to škoda. Domnívám se, že k územnímu
plánu musíme přistupovat právě s vidinou
dlouhodobého rozvoje a se svými kolegy
z vedení města pro to dělám maximum.
A to s vědomím, že v nejvyšší možné míře
zachováváme zeleň a v mnoha případech
za
rozšiřujeme.
ji zásadně
z
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V okolí Kralic
se karcinogeny
º¸©P
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KRALICE NA HANÉ Tady se řešení bude hledat hodně těžce! Už je
tomu rok, co kriminalisté obvinili
třiapadesátiletou jednatelku pražské firmy Spreso, která v lokalitě tzv.
„Akropole“ u Kralic na Hané do léta
2018 měla provozovat kompostárnu. Jenže se ukázalo, že se společnost
zaměřila i na zcela jiný druh odpadu,
než je biologicky rozložitelný kompost. Laboratorní rozbory odhalily,
že tu měl být ukládán i odpad, který
již ovlivnil kvalitu podzemní vody
v okolí skládky. Dle vedení městyse
se situace nadále zhoršuje, její řešení by si však dle odhadů vyžádalo až
750 milionů korun!

Napsáno
SĊHG

23. 1. 2012

Podle policistů firma Spreso v letech 2015 až 2017 do Kralic neoprávněně navezla přibližně jedenatřicet tisíc tun kalů z čistíren
odpadních vod z regionu střední
Moravy. „V tomto odpadu byla
prokázána kontaminace karcinogeny konkrétně těžkými kovy a ropnými látkami. Nelegální skládka
se přitom nachází na pozemcích
v ochranném pásmu významného
zdroje pitné vody. Je třeba zdůraznit, že kvalita podzemních vod
v okolí byla již ovlivněna výluhy
z tohoto odpadu. Existuje tedy zcela reálné riziko, že dojde i k ovlivnění kvality vody ve studnách občanů
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Kralic,“ vyjádřila se pro Večerník
starostka Kralic na Hané Veronika
Petrželová Bašná.
Zbytky plastů či kovového materiálu
vyváženého firmou Spreso místní
nacházeli na okolních polích. Ukončení provozu v areálu tak v Kralicích
uvítali. Opuštěnou kompostárnu pak
v roce 2018 odkoupila skupina EFG,
jež veřejně deklarovala, že ekologickou zátěž na své náklady zlikviduje
a dál bude v areálu provozovat kompostárnu zcela v souladu se zákonem.
Důvěru místních ani vedení městyse
si však již nezískala a následně svůj
podíl ve firmě Spreso prodala.
>>pokračování na straně 9

PROSTĚJOV Po nedávné revitalizaci nejstaršího sídliště v Prostějově Šárka přibyla na páteřní
komunikaci v této lokalitě novinka v podobě dvou zpomalovacích
prahů. Tedy dvou vyvýšených
míst, která mají za hlavní úkol
zpomalit řidiče na frekventovaných místech plných chodců.
Místní občané se však bouří, že
jsou prahy nefunkční a hlavně jízda vozidel je po nich velice hlučná. Odbor dopravy prostějovského magistrátu však zastává zcela
odlišný názor.
„Upozornil jsem magistrát na nefunkční zpomalovací prahy na ulici
Šárka. Odpověď z radnice zněla
v tom smyslu, že jsou prahy v pořádku a postaveny podle norem. To, že
neplní svůj účel, tedy zpomalit dopravu a zajistit bezpečnost, nikoho
nezajímalo. A nikoho ani nenapadlo
zajímat se o neúměrnou hlučnost.
Po mých urgencích nakonec radnice
alespoň hodlá snížit hlučnost zasypáním děr mezi dlažebními kostkami. Myslím si ovšem, že tato oprava
problém nefunkčních zpomalovacích prahů nevyřeší. Dle mého názoru jediným řešením, pokud nepočítám úplné zrušení zpomalovacích

„Zvýšené plochy slouží i jako

místo pro přecházení,“
zní z odboru dopravy
p y
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Foto: Michal Kadlec

prahů, je úprava nájezdů na tyto
prahy, čímž by došlo ke snížení rychlosti projíždějících vozidel a tím i ke
snížení hlučnosti, především pak
ke zvýšení bezpečnosti na uvedené
ulici,“ míní Vojtěch Dokoupil z Prostějova.
Odbor dopravy prostějovského
magistrátu je však odlišného názoru.
„Dopravní prahy v ulici Šárka byly
řádně projednány a schváleny. Úprava, odstranění nebo zasypání spár
jsou teoreticky možné. Případná stavební úprava s tím související musí
být ale také řádně projednána dle
platných právních předpisů. Upozorňujeme, že zvýšená plocha vozovky
slouží i jako bezbariérové místo pro

.QWRGåX JGTP÷PCäKåMQX÷P¾O÷UVÊ
Případ, který dává vzpomenout
na hrůzu, jež se udála před deseti
lety v baru Eso v Plumlovské ulici. Také minulý týden ve středu
šlo o život mladé barmanky. Tentokrát v herně vedle restaurace
Beseda na Žižkově náměstí.
„Ve středu 18. ledna v ranních hodinách vstoupil dosud neznámý pachatel do herny na Žižkově náměstí
v Prostějově, kde za ruku uchopil
obsluhu, následně ji odvedl za barový pult a požadoval vydání peněžní
hotovosti. Obsluha pachateli vydala finanční hotovost 17 500 korun.
Svým jednáním je muž podezřelý
z trestného činu loupeže, za který
může být potrestán odnětím svo-

body na dva roky až deset let,“ uvedl Petr Weisgärber, tiskový mluvčí
Policie ČR v Prostějově. Ze strany
policie šlo o velmi strohou zprávu,
takže jsme museli získat podrobnější informace jinde, jak jsme ostatně
v poslední době zvyklí. A podařilo
se. Z výpovědi člověka obeznámeného s případem jsme se dozvěděli,
že si pachatel loupež zřejmě dobře
předem promyslel. „Poprvé vstoupil do herny krátce po čtvrt na pět
ráno. Pár minut se rozhlížel, pak si
koupil od barmanky levné cigarety
a odešel. Po zhruba dvaceti minutách se rozrazily dveře baru a dovnitř vletěl chlap. Byl stejně oblečený
jako ten předtím, akorát měl na hla-

vě kuklu a v ruce něco držel. Zřejmě
pistoli,“ sdělil nám náš zdroj, který
si z pochopitelných důvodů nepřál
být jmenován. „Ten muž popadl
třiatřicetiletou barmanku za ruku,
cloumal s ní a táhl ji k pultu. Žena se
bránila, kopala do něj. Měla strach,
že ji chce znásilnit nebo zabít. Pak ji
pustil a sám si z číšnického fleku vybral hotovost. Barmanka byla strachy bez sebe, lupič pak hernu rychle
opustil. Když se žena trochu vzpamatovala, zavolala policii,“ dodal
náš zdroj. Od stejného člověka jsme
se také dozvěděli, že lupič značně
dopadal na jednu nohu, policie
tedy pátrá po člověku, který kulhá.
Z oficiální zprávy policie to ale ne-

zaznělo. „Pachatel byl maskovaný
šedou látkovou kuklou s otvory pro
oči, v ruce držel doposud nezjištěný
předmět. Jednalo se o muže střední
postavy, výšky kolem 180 centimetrů. Byl oblečen do modrých montérek a na sobě měl hnědou bundu.
Mluvil česky bez přízvuku, ale špatně artikuloval,“ sdělil mluvčí Policie
ČR v Prostějově Petr Weisgärber.
Jak jsme se ještě od našeho zdroje
dozvěděli, policie disponuje záběry
z bezpečnostní kamery umístěné
přímo v herně. Zná tedy podobu
muže, který si dvacet minut před
vlastní loupeží kupoval u barmanky
cigarety. Je to skutečně pachatel následné loupeže?

přecházení, v případě úprav je nutno řešit i tyto návaznosti. Účinnost
prahů není dána pouze jejich výškou a sklonem nájezdu či sjezdu, ale
i psychologicky, optickou změnou
povrchu a změnou jeho akustických
vlastností. Většina řidičů na tyto podněty zareaguje v souladu s předpoklady, tedy snížením rychlosti a naopak
zvýšením ostražitosti ve vymezeném
prostoru,“ uvedl Jan Vejmělek, vedoucí odboru dopravy Magistrátu
statutárního města Prostějova. „Aktuálně není v plánu provádět výměnu
materiálu, ze kterého je zpomalovací
práh v ulici Šárka proveden,“ doplnil
Petr Brückner, vedoucí odboru rozvoje a investic.
(mik)

$.78/1«
.20(17ą
9(é(51«.8
Zda se tenkrát před deseti lety povedlo kriminalistům pachatele loupežného přepadení z herny na Žižkově
náměstí dopadnout, to už si bohužel
nevybavíme. Oficiálně nic sděleno
nebylo. Tento případ ale jasně ukázal, že pokud by tenkrát policie byla
schopna a hlavně ochotna spolupracovat s veřejností prostřednictvím
médií, určitě by to pátrání po pachateli prospělo. Od roku 2012, kdy
od prostějovské kriminálky odešly
tehdejší elity ochotné spolupracovat
s novináři, policie často o podobných
případech informuje jen velice stručně, častěji však vůbec ne. Proč? Na to
jsme v redakci nikdy nepřišli... (mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Bohumíra Šmerala
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Pálila moc brzy

Před sedmnáctou hodinou v neděli
16. ledna hlídka prověřovala oznámení o šířícím se kouři a zápachu
z rozdělaného ohně v okrajové části
města. Strážníkům se podařilo najít
přesné místo, kde dochází k pálení,
a zjistit
j osobu, která je
j za rozdělání
ohně zodpovědná. ŠestapadesátileŠestapadesátiletá žena pálila rostlinný odpad ze zahrady. Hlídka ženě vysvětlila, že suché rostlinné materiály lze spalovat
pouze za příznivých klimatických
podmínek na vlastním pozemku,
na pozemku pronajatém nebo vyy
půjčeném, a to v měsících březnu
a dubnu, na podzim to jsou měsíce
říjen a listopad. V ostatních měsících během roku je tato činnost
zakázána obecně závaznou vyhláškou města Prostějova. Přestupkové
jednání bylo vyřešeno udělením
pokuty příkazem na místě a oheň
byl uhašen.

(QVQ/22TQUV÷LQX

Pejsky nechal venku
Nedodržení pravidel ho vyšlo draho. Nezodpovědné chování předvedl v neděli 16. ledna ve večerních
hodinách třiašedesátiletý muž. Zašel si do obchodu nedaleko centra
města nakoupit a vzal na procházku
i své dva psy. Ty nechal před obchodem volně pobíhat bez dozoru
a v klidu šel nakupovat. Přivolaná
hlídka kontaktovala dotyčného
muže při nakupování a upozornila
jej na povinnost mít psa na veřejném prostranství pod kontrolou
a připnutého na vodítku. Hafani
naštěstí nic neprovedli a lehkomyy
slné jednání jejich majitele vyřešili
strážníci uložením pokuty.

Na zastávce se nekouří!
Pozornosti strážníků neunikl ve
čtvrtek 20. ledna devětapadesátiletý muž, když vykonávali dohled
na veřejný pořádek. V odpoledních hodinách byl spatřen, jak si
vychutnává cigaretu na autobusové zastávce. Hlídka kuřáka kontakk
tovala a vysvětlila mu, že kouření
na zastávkách hromadné dopravy
je dle zákona zakázáno. Muž se
strážníkům omluvil za své chování
a uvedl, že si neuvědomil porušení
pravidel. V tomto případě postačila domluva a muž cigaretu uhasil.

Opaloval lednice i kabely
V pátek 21. ledna v ranních hodinách neunikl všímavosti strážníků
při kontrolní činnosti třiačtyřicetiletý muž. Vezl vozík, takzvaný
dvoukolák, ze kterého vycházely
plameny. Hlídka muže vyzvala,
aby oheň uhasil, což za pomoci
čerstvě napadaného sněhu provedl. Na vozíku se nacházela lednice,
různé kabely a jiný kovový odpad. Muž na výzvu hlídky ukázal
i místo, kde k opalování materiálů
docházelo. Zde bylo nalezeno dalších šest ohořelých elektrospotřebičů. Na svoji obhajobu uvedl, že
zde provádí opalování spotřebičů
a dalších materiálů za účelem odevzdání ve sběrných surovinách
a vydělání finanční hotovosti. Přislíbil uklizení veřejného prostranství a odvezení veškerého odpadu
do sběrného dvora. Přestupkové
jednání dle zákona o odpadech
hlídka oznámila správnímu orgánu k projednání.

Muži z Prostějova
hrozí až pětiletý kriminál

skytoval v době mezi začátkem roku
2020 a koncem roku 2021 pervitin,
a to uživatelům na území města Prostějova. Jednomu z odběratelů poskytl minimálně v deseti případech
čtyři gramy pervitinu za částku 10
000 korun. Dalšímu známému tuto
návykovou látku poskytl dvakrát
zdarma ke společnému užití,“ informovala Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR v Olomouci.
ovšem nesdělila, jestli muž
Michal KADLEC Policie
drogu vyráběl sám, nebo byl „pou„Ve čtvrtek 20. ledna zahájili pros- ze“ jejím dealerem. Chlápka ovtějovští kriminalisté trestní stíhání šem i tak čeká dlouholetý kriminál.
šestačtyřicetiletého muže. Ten po- „Na základě zjištěných okolností
PROSTĚJOV Až na pět let do
vězení může jít šestačtyřicetiletý
muž z Prostějova za to, že prodával, ale také svým známým rozdával pervitin. Podle policie chlapík
obviněný z trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání
s omamnými a psychotropními
látkami a s jedy neměl s drogami v minulosti nic společného.
V tomto případě by se tedy jednalo o jeho první trest.
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PROSTĚJOV Tohle hlava normálního slušného člověka nepobere... Policisté minulý týden
obvinili třicetiletou ženu z Prostějova, která se v loňském roce
dopustila série sedmnácti krádeží
v obchodních domech. Způsobila
celkovou škodu sice „jen“ něco
málo přes třicet tisíc korun, ale
právem byla postrachem prostějovských obchodníků.
„V pondělí 17. ledna prostějovští
kriminalisté vydali usnesení o zahájení trestního stíhání třicetileté ženy
z Prostějova a obvinili ji z trestného
činu krádeže. Prověřováním zjistili,
že se v době od poloviny dubna do
poloviny prosince loňského roku dopustila sedmnácti krádeží v místních
obchodních domech,“ uvedla Miluše

KRADLA

17x

Zajícová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR v Olomouci.
Z mladé ženy měli obchodníci oprávněné obavy, už když ji v prodejně
spatřili. „Z toho se jí čtrnáctkrát podařilo zboží ukrást a ve třech případech
se o to pokusila. Brala, co jí pod ruku
přišlo, a odnesla alkohol, potraviny,
elektrické nářadí a drogistické zboží
v hodnotě necelých 31 700 korun.
Trestní stíhání obviněné ženy je vedeno na svobodě, u soudu jí hrozí až
dva roky vězení,“ dodala mluvčí krajské policie Miluše Zajícová. (mik)
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a provedeného šetření bylo podezřelému sděleno obvinění z trestného činu nedovolená výroba a jiné
nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za který
mu hrozí trest odnětí svobody od

jednoho roku do pěti let. Obviněný
muž nebyl v minulosti za stejnou
trestnou činnost odsouzen, proto
trestní stíhání je vedeno na svobodě,“ dodala mluvčí krajské policie
Miluše Zajícová.
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PROSTĚJOV Když dvě mladé
ženy vstoupily minulé pondělí do
jednoho z prostějovských supermarketů, „hrdinsky“ vybrané potraviny ukládaly rovnou do svých
tašek. Při úprku je však u pokladen zadržela ochranka. Zlodějky
pak před strážníky zbaběle mlčely a nechtěly krádež řešit.
„V pondělí 17. ledna po obědě vyrazily dvě ženy na potřebný nákup
do supermarketu. Po vstupu do
prodejny si počínaly absolutně nepoctivě a místo do nákupního košíku skládaly věci rovnou do svých
tašek, které měly připraveny. Předmětem jejich zájmu byly hlavně
potraviny. Když měly vybráno, po-

kusily se odejít přes pokladní zónu
samozřejmě bez zaplacení. Zde je
zastavila ochranka obchodu, která
je po celou dobu pozorovala při
nečestném nakupování,“ popsal
Petr Zapletal, tiskový mluvčí Městské policie Prostějov.
Přivolaná hlídka zjistila, že dvaatřicetiletá žena ukradla potraviny
v hodnotě 602 korun a osmadvacetiletá žena odcizila potraviny za 442
korun. „Obě pachatelky odmítly cokoliv s hlídkou řešit na místě. Zjištěné skutečnosti strážníci oznámili
správnímu orgánu pro podezření
z přestupku proti majetku,“ uvedl
ještě mluvčí prostějovských strážníků Petr Zapletal.
(mik)
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V pátek 21. ledna ve tři hodiny
ráno vyjížděla hlídka policistů
do Pražské ulice, kam byla vyslána na základě žádosti z operačního střediska. Oznamovatel uvedl, že se zde nachází
muž, který schválně zvoní na
zvonky a ruší obyvatele azylového domu. Na místě policisté
zjistili muže, který se choval
agresivně, pořvával na ulici,
byl zjevně pod vlivem alkoholu
a chtěl se dostat dovnitř. Na výzvy hlídky nereagoval a byl stále útočný. Nakonec byl zajištěn
bez nutnosti použití donucovacích prostředků a převezen na
služebnu, odkud byl pak eskortován, na základě rozhodnutí
lékaře, na záchytku do Olomouce. Dechovou zkouškou
mu bylo naměřeno 2,02 promile alkoholu. Dvaatřicetiletý
muž se bude zodpovídat z přestupku proti veřejnému pořádku a proti občanskému soužití.

Jezdil bez řidičáku
V neděli 16. ledna ve večerních
hodinách zastavila
policejní
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
hlídka v Prostějově na Joštově
náměstí vozidlo Škoda Octavia, které řídil třiatřicetiletý
muž. Byl vyzván k orientační
dechové zkoušce, která byla
negativní, a dalšímu, orientačnímu testu na návykové látky
se odmítl podrobit, stejně tak
odmítl i lékařské vyšetření
spojené s odběrem biologického materiálu. Další kontrolou bylo v systémech zjištěno,
že není držitelem řidičského
oprávnění a tím se dopustil
přestupku. Další jízda mu byla
zakázána. Jeho případ byl zadokumentován a řešit ho bude
příslušný správní orgán.
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PROSTĚJOV V tomhle, aby se čert vyznal! Není nic snadnějšího než nadělat dluhy. Na druhou stranu je pekelně těžké přijít na to, kdo za tyto dluhy může. Obzvláště pokud vám dluží
nějaká neprůhledná firma. Tou byla nepochybně společnost
N&N Stavby, která měla sídlo v Němčicích nad Hanou. Po jejím
krachu za ní zůstaly vysoké závazky. Její jednatel Ondřej Z. pracoval jako traktorista a vše svaloval na svého kamaráda Pavla
Koleňáka, který jej měl do celé záležitosti „namočit“. V minulosti trestaný muž se tak opět ocitl na lavici obžalovaných.
Rozsáhlé dokazování už má za sebou několik hlavních líčení,
ani uplynulé úterý však nebylo uzavřeno.
začal zajímat její oficiální jednatel,
ten mi však nepřipadal příliš bystrý.
To se ostatně ukázalo ve chvíli, kdy
se firma dostala do problémů, které
už neřešil ani on, ale jeho maminMartin
ka,“ vypověděla u soudu účetní, která
ZAORAL
účetnictví firmy zpracovávala vysoce
Bylo prokázáno, že Pavel Koleňák „kreativním“ způsobem na samé hraběhem jediného roku z firemního ně zákona.
konta prostřednictvím bankomatu vybral 2,2 milionu korun. Další
0ɜɩǠǵǜǱɐǠɗțǠǯǩȰȌ
peníze šly na takové věci jako třeba
návštěva aquaparku či oprava v cyk- Paradoxně právě na ni se snažil obloservisu, což také nebývá u stavební žalovaný svalit podstatný díl odpovědnosti, když naznačoval, že právě
firmy právě obvyklé.
Jednatelem společnosti byl oficiál- účetní měla hlídat splácení neuhraně Ondřej Z. Ten však z neslavného zených faktur. Jenže to nepochybně
konce vinil právě svého bývalého ka- nebylo v její kompetenci. „Dělamaráda, jenž ostatně kvůli předcho- la jsem daňové přiznání, placení
zím problémům skončil za mřížemi. faktur jsem nehlídala, proč nebyly
U soudu se ukázalo, že řízení firmy uhrazeny, mi není známo. Pravdou
bylo skutečně dlouho právě na Pavlu je, že z účetnictví bylo patrné, že
Koleňákovi, a zároveň i to, že zřejmě náklady během roku vysoce převybylo nad možnosti Ondřeje Z. „Co šují zisky a podstatná část peněz
se týče společnosti N&N Stavby, tak by měla být uložena v hotovosti
jsem po celou dobu jednala výhradně v pokladně. Sama jsem však příliš
s panem Koleňákem. Ten si coby za- nevěřila, že tam tolik peněz je,“ vyměstnanec nechával vyplácet mzdu pověděla žena, která však odmítla, že
35 tisíc měsíčně, na čemž se měl prý by za stav hospodaření firmy nesla
s panem jednatelem domluvit. Te- jakoukoliv odpovědnost. Pavel Koprve po zhruba roce se o společnost leňák, který dle svých slov chce od
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Pavel Koleňák musel nastoupit do
vězení, vše zůstalo na traktoristovi
BYLI JSME
U TOHO

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník
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otázek. Kdo stál za nepochybným
úpadkem firmy? Byl to usvědčený
kriminálník, nebo jeho neméně vykutálený kamarád? A byl si dotyčný
vědom toho, že nebude schopný
nadělané dluhy v budoucnu splácet?
Přestože se odpověď přímo nabízí,
shromáždit pro ni dostatek důkazů
6ǧǪǱǜǮǧǪǱǜǮǧǪǱǜţ není pro soud ničím úplně jednoduchým. I proto bylo i tentokrát hlavní
Navzdory záplavě nejrůznějších líčení odročeno a rozsudek v celé
slov a argumentů soud fakticky za- věci by měl padnout nejdříve v polojímá odpověď na trojici základních vině února.
března nastoupit k záchranné službě v Bruntále jako řidič-záchranář,
se v rámci obhajoby snažil vysvětlit,
na co vše měl firemní peníze použít.
V této souvislosti zmínil například
údajný nákup ojetých nemocničních sanitek.

Počkal si na kořist
V neděli 16. ledna ve večerních
hodinách zastavila policejní
hlídka v Prostějově na Joštově
náměstí vozidlo Škoda Octavia, které řídil třiatřicetiletý
muž. Byl vyzván k orientační
dechové zkoušce, která byla
negativní, a dalšímu, orientačnímu testu na návykové látky
se odmítl podrobit, stejně tak
odmítl i lékařské vyšetření
spojené s odběrem biologického materiálu. Další kontrolou bylo v systémech zjištěno,
že není držitelem řidičského
oprávnění a tím se dopustil
přestupku. Další jízda mu byla
zakázána. Jeho případ byl zadokumentován a řešit ho bude
příslušný správní orgán.

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

Vítejte na svìtì

Posílejte
svá miminka

Ela GENČUROVÁ
19. 1. 2022 49 cm 3,35 kg
Drahanovice

Sabina GRULICHOVÁ
20. 1. 2022 50 cm 3,61 kg
Březsko

Patrik DOKOUPIL
13. 1. 2022 48 cm 2,70 kg
Želeč

František Cyril PŘIKRYL
17. 1. 2022 52 cm 4,10 kg
Jednov

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

Redakce PVV
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PROSTĚJOV (Adam Knesl, tiskový mluvčí
l čí společlč
nosti Agel) Mnoho lidí má paliativní péči spojenou
výhradně se závěrem života. Starost o umírající je
bezesporu klíčovou součástí paliativní péče, ale její
záběr je mnohem širší. I pacienti procházející kurativní léčbou mohou mít významný prospěch z paliativního přístupu. Není náhoda, že řada odborných
společností doporučuje, aby byla paliativní péče
integrována do standardního léčebného procesu
u chronických pacientů v pokročilé fázi nemoci. Paliativní péče začíná v momentě diagnózy a končí podporou příbuzných i blízkých osob během zármutku.
I když některá onemocnění neumíme vyléčit, neznamená to, že pro pacienty již nemůžeme nic udělat, řekli
si v nemocnicích AGEL v Jeseníku, Prostějově, Novém
Jičíně či Valašském Meziříčí. Zapojili se do řady projektů, jejichž cílem byl rozvoj poskytování paliativní péče
v nemocnicích a které byly podporovány Ministerstvem zdravotnictví ČR, případně Nadačním fondem
Abakus
i Olomouckým krajem. „Ať jste chirurg, onkolog, oční
lékař, či nefrolog, budete se ve své praxi setkávat s pacienty s chronickým onemocněním, které se již nepodaří
vyléčit. I když nebude vaše role v péči o takové pacienty klíčová, znalost principů paliativního přístupu vám
usnadní nejen komunikaci s pacienty a jejich rodinami,
ale i plánování péče,“ doporučuje všem kolegům Mgr.
Kamila Kocianová, která v Nemocnici AGEL Jeseník
působí jako zdravotně sociální pracovnice a zároveň je
klíčovou osobou paliativního týmu jesenické nemocnice. Průzkumy ukazují, že ze všech pacientů v nemocnicích je v každém okamžiku zhruba 30 procent takových,
kteří před sebou mají méně než rok života. „Rozhovory
s pacienty na konci života se vám nevyhnou, připravte se
na ně,“ dodává Mgr. Kamila Kocianová a vzpomíná, jak
u nich v nemocnici s paliativní péčí začínali a kde se při
jejím poskytování nacházejí dnes. „Začátky byly trošku
krkolomné. Komunikaci se budoucí lékaři na medicíně

neučí,
čí sestry
t se pro změnu
ě bbojíjí kkomunikovat
ik t ohledně
hl d ě
těžkých témat jak s pacientem, tak s jeho rodinou z důvodu, že by mohly překročit své kompetence. Díky vzdělávacím kurzům se to však z velké části změnilo a všichni
zúčastnění přišli na to, že jim naopak otevřená komunikace pomáhá překonávat bariéry a zkracuje délku hospitalizace. Velkým milníkem bylo pro všechny zúčastněné přijetí skutečnosti, že v prvé řadě je právě pacient klíčovým
aktérem, který rozhoduje o dalším postupu a jen díky
komunikačním dovednostem v oblasti závažných témat
mu můžeme aktivně naslouchat a společně najít vhodné
řešení. Krátký rozhovor s pacientem zabere daleko méně
času než řešení případných stížností kvůli nedorozumění.
Pro mnohé bylo těžší pochopit, že paliativním přístupem
nechceme zkrátit nemocnému život, ale ten krátký čas,
který člověku zbývá, naplnit co možná nejvyšší kvalitou.
Ještě před třemi lety jsme byly jen tři nadšenkyně, které
se rozhodly v naší nemocnici něco změnit. Dnes tvoříme
postupně rozrůstající a neustále se rozvíjející tým. Máme
lékaře v předatestační přípravě v oboru paliativní medicína a velké vize. Osobně tomu říkám efekt sněhové koule.
Díky pravidelnému vzdělávání a dobré zkušenosti zájem
mezi personálem o toto téma stále roste,“ popisuje Mgr.
Kamila Kocianová.
Specializovanou paliativní péči v rámci lůžkového oddělení poskytují v Nemocnici AGEL Prostějov na oddělení následné a paliativní péče. Jde o paliativní péči
poskytovanou hospitalizovaným pacientům v terminálním stádiu života. V roce 2017 v Prostějově zahájili
proces integrace paliativní péče do standardního léčebného procesu u chronických pacientů v pokročilé fázi
nemoci zejména prostřednictvím specializovaného
vzdělávání lékařských i nelékařských zdravotnických
pracovníků, ukotvení pravidel poskytování paliativní
péče v nemocniční praxi a prostřednictvím spolupráce
s ostatními subjekty podílejícími se na poskytování paliativní péče (praktičtí lékaři, mobilní hospice, sociální
služby). V roce 2019 doplnili v prostějovské nemocnici
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portfolio poskytovaných zdravotních služeb v oblasti paliativy i o poskytování sociální služby, konkrétně
o poskytování odborného sociálního poradenství v oblasti paliativní péče. „Kontakt s paliativním specialistou
neznamená, že smrt je za dveřmi,“ podotýká Eva Vystavělová, sociální pracovnice, která poskytuje v Nemocnici AGEL Prostějov odborné sociální poradenství. „Za
stěžejní na cestě AGEL Středomoravské nemocniční
k poskytování rozvinuté paliativní péče považuji zejména to, že se více otevřela doprovázení pozůstalých.
Sociální pracovník podporuje pozůstalé v jejich tíživé
situaci, předává jim informace potřebné k vypravení
pohřbu a souvisejících záležitostí a má k dispozici pro
pozůstalé tolik času, kolik je třeba. V ČR je téma smr-

ti často tabuizováno a zřídkakdy se o ní v rodinách či
mezi blízkými mluví. V paliativní péči je smrt vnímána
jako součást života a klient může využít zbývající čas
k vyřešení záležitostí, které dosud nestihl,“ dodává Eva
Vystavělová.
Řada studií dokladuje, že pacienti, kterým bylo umožněno využít paliativní péči, mají šanci na delší život než pacienti, kteří k paliativní péči přístup nemají, a to za zachování vyšší kvality života, lepší kontroly symptomů a větší
spokojenosti pacientů i jejich rodin. Například studie
Harvard Medical School prokázala, že u pacientů s pokročilou rakovinou plic se díky paliativní péči prodloužila
délka dožití o 24 procent, tedy z 8,9 na 11,6 měsíce, což
znamená 2,7 měsíce života navíc.

3(-6&,+/('$-Ì69e3É1ÌĠ.<
Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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,Q<F>ÁIP KJ? NOMJH@à@F
Krátce před Vánoci do olomoucké
fakultní nemocnice dorazilo šest
tisíc dávek vakcíny od společnosti
Pfizer, která je určená pro děti od 5
do 11 let. Jak se dalo přepokládat, zájem o očkování byl mizivý. Svoji roli
v tom mohl sehrát předvánoční čas,
nedostatek informací, ale v první řadě
nepochybně převládající skepse k nezbytnosti děti očkovat.
Každý si to samozřejmě musí vyhodnotit sám. I po téměř dvou letech s covidem to vypadá, že pro děti představuje větší riziko to, že je přizabijí jejich
vlastní rodiče než právě tato nemoc.

Rovněž nelze pochybovat o tom, že
i naočkované dítě může infekci přenášet. Argumentem pro očkování je
snad rychlejší průběh nemoci a tím
i zkrácení času, kdy jedinec může virem nakazit rodinu a spolužáky.
Jenže je to opravdu potřeba? Drtivá
většina rodičů si myslí, že ne. Zcela
nerozhodnutí rodiče se pak mohou
obrátit na své potomky. Zeptal jsem
se tedy svého osmiletého syna, zda by
si nechtěl zpestřit vánoční čas očkováním v nemocnici. Jednu injekci by
dostal pod stromeček, druhou na Tři
krále a třetí třeba na Velikonoce. „Asi

?îOD I@NOµGT
raději ne,“ reagoval s výrazem chlapce,
který už opravdu nikdy zlobit nebude.
Nepochybně stále platí, že očkování
je jediný rozumný a relativně účinný nástroj, jak se s celou otravnou
covidovou epidemií vypořádat. Na
druhou stranu se nikomu nepodařilo vysvětlit, proč je důležité očkovat
právě děti, u nichž je hospitalizace
v nemocnici v souvislosti s covidem

asi stejně pravděpodobná jako to, že
se stanou kosmonauty.
Přesto může mít očkování jeden veskrze pozitivní efekt. Společná diskuse na
toto téma vede spolehlivě k nastolení
předvánočního klidu a rodinné pohody. Ostatně když má Mikuláš svého
čerta i s jeho pytlem, proč by už příští
rok nemohla Ježíška doprovázet třeba
Marie s injekční stříkačkou?

Dnes vám přináším malý pohled do historie. Zasvěcení uroní slzu, omladina by se alespoň měla na chvíli zastavit. V lednu 1977, tedy před 45 lety, byl v tehdejším Československu
zveřejněn dokument pod názvem Charta 77. Jedním
z podnětů k sepsání bylo zadržení členů undergroundové
skupiny The Plastic People of the Universe.

T

ext Charty 77 vznikal v průběhu
prosince 1976 a navzdory snaze československého režimu byl ve
dnech 6. až 7. ledna 1977 publikován současně v několika západních
listech (Le Monde, Frankfurter Allgemeine Zeitung, The Times a New
York Times). Prvních 242 signatářů
text podepsalo už koncem prosince
1976 na samostatných kartičkách
s textem „Souhlasím s prohlášením
Charty 77 z 1. 1. 1977“, s podpisem
a adresou. Originály těchto podpisů
byly nalezeny v roce 2006 ve spisu
tajné policie StB. Ve snaze zamezit
rozšíření dokumentu zadržela
StB už ve čtvrtek 6. ledna 1977
Václava Havla, Ludvíka Vaculíka a herce Pavla Landovského.
Zatčení organizátorů sice zabránilo
předpokládanému předání manifestu Federálnímu shromáždění ČSSR
a dalším institucím, ale nezamezilo
zveřejnění Charty 77 o den později.
arta 77 kritizovala vládu za
porušování lidských práv,
k jejichž dodržování se zavázala řadou dokumentů včetně československé ústavy, Helsinských dohod
z roku 1975 a smluv OSN. Signatáře
Charta popisuje jako „volné, nefor-

Ch

mální a otevřené sdružení lidí …
spojených vůlí individuálně i kolektivně bojovat za lidská a občanská
práva v naší zemi i ve světě“. Tím
bylo zdůrazněno, že Charta 77 nebyla žádnou organizací, neměla žádné
stanovy ani trvalé orgány a „nevytváří základnu žádné opoziční politické
aktivity“. Tento závěrečný článek
výzvy byl pokusem o udržení
Charty v hranicích československého práva, které organizovanou
opozici zakazovalo.
ezi signatáři byli i lidé
z prostějovského regionu
a asi nejvýraznější z nich byl Petr
Hanzlík. Narodil se 24. března 1945
v Konici. Už od mládí inklinoval
k muzice, a to zvláště k rokenrolu.
Scházel se s lidmi, jimž se říkalo máničky, androši nebo vlasáči. V roce
1974 se pak poprvé pokusil vystoupit se svou muzikou v Plumlově. Měl
velký úspěch, a tak začal pořádat diskotéky nejen na Prostějovsku, ale i na
Olomoucku a Vyškovsku. Pouštěl na
nich nedostupné nejnovější světové
hity. Na jeho diskotéky pravidelně
chodily stovky lidí a Petr Hanzlík
se stal jednou z nejpopulárnějších
postav Prostějova. Komunistič-

M

tí funkcionáři však jeho aktivity
těžce nesli a odmítali mu dát povolení k jejich pořádání. Přesto
v diskotékách pokračoval a veřejně
na nich vyjadřoval své protirežimní
názory. Petr Hanzlík se ale projevoval i mimo pódium. V roce 1976
například organizoval podpisovou
akci v Prostějově za to, aby mu bylo
oficiálně povoleno pořádání diskoték. Organizoval také petici proti
cenzuře a zákazu západní hudby,
napsal několik stížností na ústřední
státní a stranické orgány KSČ. Tato
činnost se neobešla bez odezvy...
ásledovalo několik domovních
prohlídek, sledování, několik zatčení a výslechů. Vše se ještě
zhoršilo, když Petr Hanzlík v roce
1981 podepsal Chartu 77. Údajně jako jediný v celém Prostějově.
Neustále byl pod dohledem a jeho
byt ve dne v noci sledovali muži
z StB. Už před podpisem Charty
77 ho v rámci operace StB s krycím
názvem akce „Asanace“ nutili k odchodu ze země. Pro Petra Hanzlíka,
jeho manželku Jindřišku a tři děti se
život v Československu stal nesnesitelným. Jeho děti dokonce vyloučili
ze základní školy. V roce 1982 proto
rodina emigrovala do Rakouska a do
Československa se vrátila až po pádu
komunistického režimu. Ani potom
nepřestal Petr Hanzlík bojovat. Chtěl
odstranit z veřejných a státních
orgánů bývalé příslušníky StB.
V roce 1995 se například stal jedním

19012510129
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z aktérů tzv. Prostějovské výzvy, kterou rozeslal do všech měst v republice
a již prý podepsali zástupci 49 měst.
ůvodně se uvádělo, že Petr
Hanzlík byl jediným signatářem v regionu, později se ovšem objevili díky práci Jiřího Gruntoráda
i tzv. původně nezveřejnění signatáři, jejich jména lze dohledat na
stránce www.libpro.cz.

P
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s policií vybírali lokality, kam umístit radary na
měření rychlosti, nevěřil jsem vlastním očím,
že Okružní ulice na seznamu chyběla. Proč?
Tu a tam pozoruji, že tady policisté občas někoho chytnou, protože měří svým radarem

21051810575

.GRMH]GÉN Q½GUDzÉQDNROH"
Hodně jsem se zamyslel nad zámě- přece chodí lidé pěšky ze zaměstnárem prostějovských radních posta- ní nebo přijíždějí autobusy. Anebo
vit před hlavním nádražím cyklověž. je někdo přiveze autem. Dříve byla
Podle mě tato stavba bude nejen vedle nádraží úschovna kol a běhyzdit zdejší prostranství, ale záro- hem dne využilo této služby jen pár
veň přemýšlím, jak bude využita. cestujících, jinak zde byla uložena
Kdo prosím vás v dnešní době jezdí kola těch, kteří pracovali na nádraží
k nádraží na kole? Ano, jízdní kola nebo v jeho okolí. Cyklověž je podle
zde během dne stojí na různých mého názoru zbytečná.
Petr Frýbort, Prostějov
místech, ale je jich jen pár. Na vlak

umístěným na služebním autě. Ale to je málo.
Jsem přesvědčen, že počet přestupků za měsíc
by tady určitě trumfnul tisíc případů z Brněnské ulice. Ale radary bohužel měří jinde...
Jaroslav Tomek, Prostějov

9\MHWÅNROHMH8z]DVH
Mám rád, když se v Prostějově opra- že na mnoha místech je už popraskavují silnice, aspoň je vidět, že se měs- ný a jsou zde dokonce už vyjeté koleje.
to stará a nemusíme jezdit po asfaltu Nevím, jestli je to špatnou kvalitou
plném děr a výmolů. Jedno mě ale podloží a asfaltu, nebo je dneska dozaráží. Jak moc kvalitní jsou nedávno prava natolik hustá, že prostě ani ty
opravené komunikace v Prostějově? sebekvalitnější povrchy pod náporem
Jak dlouho je nový asfalt například i těžkých vozidel nevydrží. Těžko říct,
na Vápenici, v Plumlovské nebo Olo- ale prosím kompetentní osoby na radmoucké ulici? Když se pozorně podí- nici, aby se tímto problémem zabývaJiří Lžičař, Prostějov
váte na povrchy těchto silnic, zjistíte, ly.

3URÄV WDNRYÙPSÔHGVWLKHP"
Už jsem na toto téma v této rubrice kdysi něco četl, ale situace se vůbec stoupí cestující a noví nastoupí, uběhne minimálně pět minut. Po celou
nezměnila. Jde o železniční přejezd v Olomoucké ulici. Jak je možné, že tuto dobu stojí auta před závorami a z obou stran Olomoucké ulice se vyje výstražné zařízení uvedeno do chodu už ve chvíli, kdy osobní vlak te- tvoří dlouhé kolony! Nechápu, proč se závory nestáhnou až v okamžiku,
prve přijíždí od Kostelce na Hané k místnímu nádraží? Než zastaví, vy- kdy vlak vyjede z místního nádraží.
Pavel Nedbal, Prostějov

19012510131

Bydlím už přes dvacet let v Okružní ulici a co
se tady děje na místní silnici, to je na pováženou! Předepsanou padesátikilometrovou rychlost tady nedodržuje snad vůbec nikdo! Když
jsem si pročítal články, jak radní ve spolupráci
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Vykradl náklaďák
Ze soboty na neděli 16. ledna
vnikl neznámý pachatel do nákladového prostoru vozidla MAN,
které bylo odstavené na staveništi
v ulici Vilapark v Brodku u Prostějova. Odstranil visací zámek
a ukradl ruční nářadí a příslušenství v hodnotě 61 000 korun.
Událost policisté šetří pro trestný
čin krádeže.

Ani „po svých“
to nedokázal
V úterý 18. ledna odpoledne si to
na kole šněroval po ulici Bezručova v Plumlově muž ve středních
letech. Hlídce se jeho jízda nezdála zrovna bezpečná, proto ho
zastavila. Policisté u něj provedli
dechovou zkoušku a hned bylo jasné, co stálo za jeho nejistou jízdou.
Hodnoty naměřeného alkoholu
v dechu nebyly zrovna nízké a pohybovaly se v rozmezí od 2,67 do
2,97 promile. Cyklista proti naměřeným hodnotám neprotestoval
a souhlasil s nimi. Kolik alkoholu,
jaký a kdy ho vypil, nebyl schopen
hlídce upřesnit. Dál v jízdě pokračovat nesměl, ale jak se později
ukázalo, ani chůze pro něj nebyla
bezpečná. Přibližně o dvě hodiny
později šel opřený o jízdní kolo kolem prodejny na Hlavním náměstí,
zavrávoral a spadl. Po pádu se necítil dobře, proto kolemjdoucí zavolali záchrannou službu. Jízdu pod
vlivem alkoholu evidují policisté
jako přestupek, který bude zaslán
příslušnému správnímu orgánu.
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Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko
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TŘIKonická
KRÁLOVÉ
VYKOLEDOVALI REKORDNÍ SUMU 9ON]őHMPěXK\QXOSRVUiçFHVDXWHP
charita získala 634 894 korun
kde a kolik lidé přispěli na konicku?

KONICE Štědrost se stále nosí. Minimálně na Konicku to platí
stoprocentně. Po loňském ročníku, který velmi ovlivnila epidemie a kdy lidé museli kasičky vyhledat, protože se nemohlo koledovat tak, jak bylo zvykem, se letošní tradiční Tříkrálová sbírka vrátila do zaběhlých kolejí. A stejně jako v letech předešlých
znovu překonala rekordy. Nárůst oproti ročníku 2020 je tak
o více než 55 tisíc korun. I v této náročné době občané ukazují,
že nezapomínají myslet na druhé. Rekordní byl i počet kasiček
a výtěžek nyní poputuje tam, kde je skutečně třeba.

původní
zpravodajství
pro Večerník

Jan FREHAR
Tříkrálová sbírka se v letošním roce mohla vrátit ke svému klasickému průběhu
a koledníci se tak znovu mohli vypravit
mezi občany, i když se ani v letošním roce
nevyhnuli opatření kvůli epidemii. Na
Konicku byla tradiční sbírka zahájena
v pátek 7. ledna mší svatou s požehnáním
koledníků v konickém farním kostele.
Hlavním dnem koledy pak byla sobota
8. ledna, kdy na svou pouť vyrazila většina
koledníků. Přispívat mohli lidé také do
rozmístěných stacionárních pokladniček
i on-line formou do 16. ledna.
A stejně jako v předchozích letech, kdy se
zvykově koledovalo, se podařilo nevídané,
navíc se letošní rok stal rekordním. Přibyl
počet kasiček a vybrala se také poprvé
suma přesahující 600 000 tisíc korun. „V letošním roce jsme měli 125 kasiček, kdy
jsme chtěli zajistit i více koledníků, aby při
nepříznivém počasí nemuseli koledníci
chodit opakovaně do terénu. Z tohoto dů-

FOTOGALERIE
a VIDEO klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz
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vodu se snažíme kasičky navyšovat a koledníci chodili kromě tří obcí všude. I díky
tomu se nám tak nakonec podařilo vybrat
krásných 634 894 korun,“ prozradila ředitelka Charity Konice Naděžda Páleníková.
Vybrané peníze půjdou na podporu pečovatelské služby, kde se bude Charita 0C-QPKEMWUGNGVQUX T¾OEKVąÊMT¾NQXÆUDÊTM[X[DTCNCTGMQTFPÊUWOC+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
spoluúčastnit zakoupení vozidel, a další
výsledky sbírky za posledních 5 let na konicku
výtěžek půjde do domova Pokojného
stáří v Bohuslavicích. Zbylé peníze půZdroj: Charita Konice
jdou na případné dofinancování různých
projektů, které se v průběhu roku objeví.
Celou akci pak hodnotí i sama Charita velmi kladně a kvituje, že po loňském roce se
mohla opět vrátit i k tradiční koledě. „Hodnotíme ji velmi pozitivně. I přes veškeré
obavy z realizace, aby se nešířila nákaza
a nevznikly komplikace, tak ji lidé vnímali opravdu pozitivně, koledníky to těšilo.
Lidé byli rádi, že se zase vrací alespoň
některé akce do normálu, což se také jednoznačně promítlo i do vybrané částky.
Chceme i touto cestou všem moc poděkovat,“ doplnila ředitelka Charity Konice.
Vinou epidemie se v letošním roce koledníci nesejdou tradičně na kluzišti, které
není v provozu. Místo této akce ale plá- všem dárcům a koledníkům za jejich pří- kde bychom uspořádali táborák či nějaké
nuje Charita v Konici alternativu na letní spěvek. Nyní je nejpravděpodobnější va- filmové promítání,“ doplnila závěrem Páměsíce. „Určitě budeme chtít poděkovat rianta, že vymyslíme nějakou akci v létě, leníková.

2SLORXĆLGLêNX]DVWDYLO\RNUDVQÇNHĆH

O

LAŠKOV Na vlastní neopatrnost může žehrat šofér
MSUYHQDVWD
3RVP\NXQH
dodávky, který předminulou sobotu těžce havaroval
N\
Q½UD]GR]ÉG
v Laškově. Vůbec nerespektoval, že vozovka je zledovatělá, a přímo v obci havaroval. Po smyku a nárazu do
betonové zídky převrátil své auto na bok. Řidič přežil
vše ve zdraví, škoda je ovšem značná.
„V sobotu 15. ledna krátce před osmou hodinou ranní jel
řidič středního věku s vozidlem Peugeot Boxer po silniční
komunikaci ve směru od Konice na Laškov. Při jízdě po rovném úseku v obci se dostal do smyku, vyjel vpravo mimo komunikaci, kde narazil do betonové zídky. Vlivem nárazu se
dodávka převrátila na bok. Hlídka u řidiče provedla decho8NCUVPÊ EJ[DQW \RčUQDKN
vou zkoušku, která byla negativní,“ uvedla Miluše Zajícová,
wQHÆT \PCéPQW wMQFW PC
XQ\KFNGLGOWUGPKEPGUVCNQ
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.
(QVQ2QNKEKGè4
Havárie se naštěstí obešla bez následků na zdraví. „Řidič
ani nikdo jiný neutrpěl žádné zranění, nehoda byla na mís- předběžně stanovena na 310 tisíc korun,“ dodala mluvčí
tě vyřízena uložením blokové pokuty. Hmotná škoda byla krajské policie Miluše Zajícová.
(mik)

e9LG÷O MVHP ]XE\ WRKR XK\QXOÆKR
]YÊąHWH 1HGLYÊP VH åH .DUNXOND
VEDELéNRXQHP÷O\xDQFLr

➢ z titulní strany
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OTASLAVICE Velké dopravní komplikace v regionu působila během předminulé páteční noci
a sobotního rána namrzlá vozovka. Jedna z nehod
se stala i nedaleko centra Otaslavic, kde řidička nevybrala pravotočivou zatáčku a na zamrzlé vozovce
dostala smyk. Skončila až v okrasných keřích a moc
nescházelo, aby se zastavila až o přilehlý dům.
Na místě tak musely zasahovat všechny složky
integrovaného záchranného systému. Vše se ale
naštěstí obešlo bez výraznějších následků. Co se
tedy přesně před desátou hodinou dopolední událo? „Starší žena jela ve směru od centra Otaslavic
a při jízdě mírnou pravotočivou zatáčkou dostala
na namrzlé komunikaci smyk. Vyjela ze silnice
a zastavila až o okrasný keř. U řidičky byla provedena dechová zkouška na přítomnost alkoholu

s pozitivní hodnotou 0,45 promile alkoholu. Hlídce žena uvedla, že ve večerních hodinách předchozího dne vypila dvě sklenky piva. Z místa byla
sanitkou se zraněním převezena do nemocnice.
Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 10 tisíc korun,“ popsala Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.
Večerníku se podařilo zajistit vyjádření svědkyně nehody. „Viděla jsem, že paní opakovaně dýchala, pak ji
posadili do záchranky a odvezli. Nemělo by to být ale
nic vážného, i to auto bylo jen trochu pomačkané vepředu, poté s ním někdo z jejích příbuzných vycouval 2QFPCRKN¾ąKFKéMCO÷NCwV÷UVÊåG\XQ\KFNGOdPGXNGV÷NCqFQ\FK
TQFKPPÆJQFQOW
(QVQ2QNKEKGè4
a odjel,“ popsala redakci svědkyně události.
Nejednalo se o jedinou nehodu v okolí během před- v poli. Další nehody hlásili i v Brodku u Prostějova či
minulého víkendu. Opakovaně měli řidiči problé- nedalekých Hradčanech. O nich ale policie bohužel
my i nad Otaslavicemi, kde dvě vozidla skončila až nikterak neinformovala...
(jaf, mik)

OLŠANY U PROSTĚJOVA Tato
událost zaplnila stránky i celostátních
médií. Aby taky ne. Vždyť kdo by si
pomyslel, že se na Prostějovsku potvrdí výskyt šelmy, která by v tomto
regionu neměla vůbec co pohledávat!
V blízkosti dálnice D46 u Olšan u
Prostějova našli lidé uhynulého vlka.
Podle myslivců a také odborníků z
olomouckého pracoviště Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR zvíře
srazilo auto. Svědci nehody ale chybí
a rovněž nic takového nebylo hlášeno
ani policii. Nyní se čeká na výsledky
pitvy uhynulého vlka, které by do celé
události měly vnést více světla. Nejvíce
se ale probírá otázka, kde se v prostějovském regionu najednou vzal vlk?

Michal KADLEC
Poprask nejen mezi obyvateli Olšan
u Prostějova vyvolal pondělní nález

0LODQ(OIPDUN

uhynulého vlka poblíž dálnice D46
vedle soukromé silniční komunikace. Tělo samce šelmy leželo na jižním
okraji katastru obce. „Překonání jedné
z těchto komunikací se zvířeti zřejmě
stalo osudným. Příčinu úhynu stanoví
až pitva, kterou provedou veterináři v Brně. Podle všeho ale vlk uhynul
po srážce s vozidlem,“ pronesl telefonicky svůj názor Večerníku Jiří Šafář
z olomouckého pracoviště Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR. Myslivci
i zástupci agentury přivolaní na místo
zásahu potvrdili, že pravděpodobně
jde o vlka. „Z kadáveru jsme odebrali
část tkáně na analýzu DNA, která potvrdí druhovou příslušnost. Pokud jde
skutečně o vlka, určí, k jaké evropské
populaci vlka nalezený jedinec náležel,“
dodal Jiří Šafář, kterého se Večerník samozřejmě zeptal, jak se vlk mohl ocitnout v prostějovském regionu. „Informace o výskytu vlků na Prostějovsku či
Olomoucku jsou ve srovnání s jinými

6LOQLFHVH]FHODX]DYÔH

6÷NQWJ[PWNÆJQXNMCD[NQRQUN¾PQPCRKVXWMVGT¾WTéÊRąÊéKPWWUOTEGPÊ

kraji zatím velmi sporadické, jedná se
o příležitostné záznamy patrně migrujících jedinců. Z genetické analýzy bychom mohli získat zajímavé poznatky
o pohybu vlků na území České republiky,“ odpověděl Šafář.
Zajímavé je, že případem se vůbec nezabývá policie. „Žádná dopravní nehoda spojená s úhynem vlka nám nebyla
hlášena,“ uvedla pro Večerník Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.
Z nálezu vlka jsou přinejmenším překvapeni místní obyvatelé a také olšanský starosta. „Nikdy bych si ani nepomyslela, že tady někde poblíž mohou
pobíhat vlci. To abych se bála pouštět
děti ven do okolní přírody,“ poznamenala mladá maminka z Olšan u Prostě-

(QVQ8NCFKUNCX*QNGE

jova. „Nález vlka mě opravdu překvapil,
pokud se tedy skutečně o vlka jedná.
Viděl jsem zuby tohoto zvířete a teď se
nedivím, že Karkulka s babičkou neměly žádnou šanci,“ bral událost s humorem Milan Elfmark, starosta Olšan
u Prostějova, který byl však v dalších
soudech zdrženlivý. „Jednak si rád počkám na analýzu, zda o vlka skutečně
šlo a jestli jde o zvíře běžně pohybující
se v přírodě. Nerad bych se dozvěděl,
že takové zvíře chová tajně některý z
mých sousedů a uteklo mu,“ poznamenal Večerníku Milan Elfmark. Jak ještě
dodal, on sám se zájmem bude čekat na
výsledky šetření myslivců a odborníků
z řad ochránců přírody.
Večerník se tímto tématem bude pochopitelně zabývat i nadále.

Zimní putování v Čelechovicích 3JJFJGÁ((M<GD>II<%%<I½NN@

ZASTAVIL COVID F<M>DIJB@ITnnÁüÁààÁH??µGQQÁ>
➢

ČELECHOVICE NA HANÉ Tradiční lednové zimní putování z
Čelechovic přes Kosíř a zpět do
Čelechovic se letošního ročníku v
původním termínu nedočkalo. Organizační tým zasáhl koronavirus
a povinná karanténa, obojí nebylo
možné ovlivnit. O akci jako takovou, jež se těší velké oblibě, by ale
její pravidelní účastníci zcela přijít
nemuseli. Ve hře jsou nyní podle
organizátorů další termíny, na kdy
by se putování mohlo přesunout.
„Bohužel je to tak a mrzí nás to. Zasáhly nás pozitivní výsledky testování a s
nimi spojená povinná karanténa. Znovu se ukázalo, jak je tato doba vratká
a že se vše může během jediného dne
změnit. Vypadla nám tak velká část organizátorů, takže jsme museli přistoupit k tomuto nepopulárnímu kroku,“

potvrdila jedna z hlavních organizátorek akce a místostarostka obce Milada
Dosedělová.
O kompletní zrušení letošního zimního putování by se ale jednat nemuselo, což potvrdila i organizátorka
akce. „Měli jsme už relativně všechno
připravené. Medaile, diplomy, občerstvení, bohužel to ale jinak v současné chvíli nešlo. Už jsme ale mluvili
i s manželem, že by nebylo od věci
uspořádat letošní putování v náhradním termínu. Třeba ho ještě do konce
zimy stihneme. Přinejhorším by se
pak jednalo o jarní putování. Nabízí se
například konec února, případně začátek března, ale na konkrétnější datum
je ještě brzy,“ doplnila Dosedělová.
Jakmile bude znám náhradní termín,
budeme vás neprodleně informovat.
(jaf)

$]DVHMHWXYÙOXND
Prostějovsko (mls) - Přestože loňský rok byl na podobné události
skutečně nadmíru bohatý, i v novém
roce nás čekají další výluky na trati
mezi Olomoucí a Nezamyslicemi.
Ta další je naplánována právě na
dnes, tedy na pondělí 24. ledna od
8:00 do 14:00 hod. Kromě Prostějova se tak bude týkat vlakových stanic
Vrbátky, Bedihošť, Čelčice, Pivín
a Nezamyslice. Vlaky budou nahrazeny autobusy, které se budou řídit
výlukovým jízdním řádem.

ze strany 4

„Vedení obce nikdy nebránilo
původci odpadu v tom, aby svůj
nelegálně uložený odpad z Kralic
odvezl. Společnost EFG však z této
skládky nic neodvezla, přestože ji to
bylo opakovaně nařízeno i prostějovským soudem,“ zdůraznila v této
souvislosti starostka. Její tvrzení je
přitom v přímém rozporu s dřívějším vyjádřením zástupců jmenované
společnosti, podle níž část ekologické
zátěže měla již být po vytřídění odvezena. Dle vedení městyse pak provoz
samotné kompostárny zastavil prostějovský stavební úřad. „My jsme jejímu
provozu nebránili,“ dodala starostka.

Nebezpečí stále roste
Podle informací Večerníku v záležitosti
obviněné jednatelky firmy Spreso dosud nepadl rozsudek. Ještě horší je to, že

odvoz odpadu z areálu nezačal. Zároveň
nic nenasvědčuje tomu, že by se tak v
dohledné době mělo stát. „Navzdory
zcela reálnému riziku ohrožení zdraví
občanů, nejsou úřady přes pravomocné
rozhodnutí schopny donutit původce
nelegální skládky, aby svůj odpad z Kralic konečně odvezl,“ litovala Veronika
Petrželová Bašná.
S ohledem na to, že náklady na sanaci
policisté odhadli na 250 milionů korun
a vedení městyse hovoří o částce až trojnásobně vyšší, se zas až o tak velké překvapení nejedná. „K sanaci dojít rozhodně musí. Firma Spreso peníze na ni
evidentně dávat nechce a vyhlásila svoji
likvidaci. Je tedy možné, že bude muset
pomoci stát a následně pak vymáhat
náklady na původci. Není ale možné
nadále věc protahovat a dovolit, aby se
nebezpečné látky dále šířily a ohrožovaly
tak zdraví obyvatel a životní prostředí,“
uzavřela kralická starostka.
(mls)

Hamry (mls) - Až do konce letošního března by měla zůstat uzavřená silnice v Hamrech. Důvodem je budování zdejší kanalizace. Úplná uzavírka
je schválena od pondělí 31. ledna.

Havárie vody
Brodek u Prostějova (jaf) - Bez
vody se ve středu ocitli obyvatelé Brodku u Prostějova. Za tento
problém mohla havárie na hlavním
přivaděči vody. V dopoledních hodinách si lidé mohli zajít pro vodu
do přistavěné cisterny u nákupního
centra. V pozdějších odpoledních
hodinách se nastalou poruchu podařilo opravit.

¤HFK\SRGSRÔLO\WÔÉGÈQÉ
Čechy pod Kosířem (mls) - Nové
kontejnery na třídění odpadu jsou
ode dneška k využití v Čechách pod
Kosířem. K odběrovým místům, která se nacházela v Tyršově ulici a na náměstí Svobody, se přidává také nové
na rohu ulic Na Výsluní a Za Olšemi.
Lidé zde budou moci vyhazovat do
sběrných nádob papír, plast, sklo, ale
také plechovky od nápojů.

3URMHGQDMÉKODYQÈGRWDFH
Olšany u Prostějova (sob) - Ve
čtvrtek se sejdou na pravidelném
jednání zastupitelé obce Olšany
u Prostějova. Jedenáctibodový program bude ovšem poměrně monotónní záležitostí, konšelé budou
probírat hlavně poskytování dotací.
A to farnosti či hasičům.

3URMHGQDMÉKODYQÈGRWDFH
Ondratice (sob) - Novinku hlásí ke
konci ledna Ondratice. Malá obec na
jihu Prostějovska bude mít po pauze opět hospodu. Hostinec v centru
vesnice dostává novou fasádu, která
už nyní prozrazuje, že půjde o podnik U Makošů. Hostinec se tak přidá
k obchodu, který se ale v obci daří
držet dlouhodobě bez uzavření.
Nová hospoda bude v Ondraticích
otevřena 29. ledna. Nejde přitom
o úplně ojedinělý počin. Už před
pandemií se v Dubanech podařilo
otevřít lokál U Ríšu.

21113011569
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Pavel Zástěra pohovořil o dění
na plumlovském zámku,
turistické sezóně, vrtoších návštěvníků
i nevděčné roli
PLUMLOV Rok utekl jako voda.
A zatímco bilancování kalendářního letopočtu probíhá právě
v těchto dnech, pokud se jedná
o turistickou sezónu, ta fakticky končívá už v říjnu. A jaká
v Plumlově byla? Ani špatná, ani
dobrá, zní ve stručnosti odpověď
od kastelána památky Pavla Zástěry (na snímku). Zámek a jeho
osazenstvo se musely vypořádat
s nástrahami koronavirové pandemie, omezenými finančními
prostředky i úbytkem návštěvníků. Nakonec se ale podařilo
Plumlov udržet aktivní institucí se spoustou akcí a zájemců
o prohlídky, které si každoročně
získávají nemalou oblibu. Plumlov, ten už není dávno známý jen
íždí se sem lidé
na Hané. Ale sjíždí
z celého Česka. S dlouholetým
mku jsme ovšem
kastelánem zámku
nehovořili jen o nedávno skončeeba také o životě
né sezóně, ale třeba
kastelána a jeho úskalích.

v rámci exkluzivního
uzivního
interview
pro Večerníkk
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yyJak byste zhodnotil
hodnotil uplynulou sezónu? Co přinesla?
„Když člověk neví,í, co přinese další
ok, tak se některé
měsíc, další půlrok,
tají a domlouvají.
věci špatně chystají
em už jsou tím asi
Nicméně lidé kolem
vyučeni. Nebylo to teda nijak problémové. Nakonecc kromě omezení
v dubnu a květnuu proběhla sezona
dzimní akce jsmee
standardně a podzimní
ánu. Ani jsem
m
uspořádali dle plánu.
20 nepočítal..
s nimi po roce 2020
dy trochu
Chystal jsem je tedy
měv)
opožděněji.“ (úsměv)
yy A pokud see jedná
o čísla?
„Je to samozřejměě odostí
vozeno od možností
ho
a taky od určitého
ovyděšení části spome
lečnosti. Měli jsme
nějakých šestnáctt
tisíc návštěvníků..
Což je docela
slušné, ale mohlo
to být lepší.“
yy Takže neslavíte, ale ani
si nezoufáte?
„Přesně tak. Já
jsem nečekal
zásadní posun (QVQCTEJKX2<¾UV÷T[

dál. Opakuji, když nevíte, kolik lidí
může být ve skupině, co platí, nebo
neplatí, může, nebo nemůže být
a pořád sledujete, zda vůbec můžete něco uspořádat, tak je to vcelku
dobrý výsledek.“
yy Říkáte, že lidé už jsou po
více než roce a půl naučení. Nestalo se tedy, že by někdo nesouhlasil s opatřeními a měl proti
nim výhrady?
„To je další hledisko. Tak jak se lidi
dříve starali, zda je to akce hezká –
nehezká, drahá – laciná, teď je vše
jinak. Všechno je nově o rouškách,
respirátorech a podobně. A objevili
se lidé, kteří nebyli přímo agresivní,
ale vedlo se s nimi hodně řečí o tom,
co vláda může a co ne. Ať už to bylo
pro, nebo proti. Ke mně se pochopocho
pitelně donese jen ozvěna, nesedím
v pokladně a nejsem průvodce,
který jedná přímo s lidmi. Myslím
si ale, že ti, kteří nechtějí jet, nejedou. A ti, kteří chtějí, zeptají
se dopředu. Je tu ale procento
lidí, kteří zavolají v listopadu,
jak to, že nemáme otevřeno,
když to máme někde na
stránkách. Nevím, kde na
to přišli. Běžně se stávalo,
že lidi přišli v pondělí a divili se, že nemáme otevřeno, když přece všude jinde
mají… Nebo přijdou
v šest, a co jsme to za
firmu, že neotevřeme
zámek, i když je po
pracovní době.
Ale běžní návštěvníci
vštěvníci,i,
ti see

chovali mravně, bez problémů. Nějaké řeči byly, ale asi to nebylo nic až
tak dramatického.“
yy Došlo i na nějaké komické
či nečekané situace? Na něco, na
co si budete ještě dlouho pamatovat?
„Teď jste mě každopádně překvapil.
(směje se) Živě bych to nepřenesl,
nejsem u toho. Pravdou je, že lidi
mají někdy nepříliš inteligentní dotazy. A člověk nerozezná, zda je to
blbost, nebo provokace. Myslím si
ale, že většinou to provokace není.
Na zámek asi skutečně spíš přijdou
ti, kteří přijmou, co se děje, nemají potřebu nám tam kázat třeba
o morálce. Vyptával jsem se i jinde.
A horší to celkově bylo v roce 2020.

vizitka
PAVEL ZÁSTĚRA
✓
✓
✓
✓

narodil se 10. července 1959 v Prostějově
v současnosti kastelán plumlovského zámku
dětství prožil v Prostějově, zejména na sídlišti Šárka
velký nadšenec do historie, který se věnoval také modelaření, zejména leteckých
modelů a účastnil se i republikových soutěží, přičemž zpětně oceňuje nejen výhry,
ale hlavně osobnosti, se kterými se mohl setkat
✓ později se vyučil a pokračoval na střední škole
✓ vyzkoušel si práci na letišti v Mostkovicích, také podnikání a řízení nákladního auta
✓ posledních dvadvacet let je kastelánem hradů a zámků
✓ je členem Spolku historického a státovědného v Prostějově a Spolku pro plumlovský zámek, současně je také
v Komisi pro bezpečnost a prevenci kriminality města Prostějova
✓ je rozvedený, má tři děti a, jak sám říká, skvělý vztah a plno kamarádů
zajímavost: v roce 2014 kandidoval v komunálních volbách do prostějovského zastupitelstva za tehdejší
hnutí Úsvit, sice zvolen nebyl, ale se 439 preferenčními hlasy byl mezi nejúspěšnějšími kandidáty
hnutí ve městě
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Tak jak se lidi dříve starali, zda je to akce
hezká - nehezká, drahá – levná, teď je tomu
jinak. Všechno je o rouškách, respirátorech
a podobně. A objevili se tací, kteří nebyli přímo
agresivní, ale vedli řeči, co se může a co ne
A většinou měli nepříliš inteligentní otázky…

Nyní už mají lidé vyzkoušené, co
se může a co ne. Ti, kteří přijedou,
jsou vesměs vděční, že se něco děje
a jsou nachystaní. Ohledně pravidel jsem se to snažil podat tak, že
si sami mohou vybrat. Pokud vláda
něco nařizuje, tak už je na lidech,
zda se k někomu budou přibližovat,
nebo nebudou, jestli u nás, na nějaké akci, nebo náměstí. To už je na
jejich rozhodnutí.“
yyMuseli
yy
Museli jste některé akce pro
rok 2021 zrušit?
„Ono těch akcí, které se neuskutečnily, bylo více. Je to ale zase spíše
o tom, že v rámci plánu nachystáme třicet akcí a po sezóně je jich
realizováno čtyřicet. S tím, že
některá odpadne, další přibude navíc. Stejné to
bylo v roce 2021.
Třeba maďarská
spolupráce
neprobíhá
už druhý
rok .
Jedním

z důvodů jsou zavřené hranice. Nebylo to ale úplně prioritní, protože
maďarská strana byla v tomhle asi
vyplašenější než my. Předně však
hlavní koordinátor zemřel. Pracujeme s tím, že zase někdy akci zopakujeme. Takže výstava jako taková
proběhla. Ale bez té hezké oficiální
části a vernisáže.“
yy Kterou z akcí byste vyzdvihl, že se nejvíce povedla?
„Takové nej je těžké říci. Každá akce
má svoje. Myslím, že první šermířskou akci jsme měli v červenci. Byla
velká, proběhla v pohodě, návštěvníků přišlo hodně. Šermířské víkendy
jsou ale takové naše standardní, povedené akce. Potom je to Dobývání Plumlova. To jsme dělali trochu
jinak. Našel jsem jiného pořadatele,
tak jsem nevěděl, jak to bude vypa-

dat. Většinou je to o střílení a setkání
vojáků. Tentokrát tam nebylo zas
tolik vojáků, ale až překvapivě hodně techniky. Je to tedy taková trochu
dražší varianta. Pozitivně mě to překvapilo. Byly s tím spojeny jiné starosti, ale pozitiva převážila.“
yy Hodně se hovoří o roku
2021 jako o mizerném. Našel
byste na něm vy něco pozitivního?
„Řek bych, že byl spíše takovou
„Řekl
zkou
zkouškou
nervů. Věci, které v minulos šly hladce, najednou nešly.
nulosti
Byly to věci, o kterých jsme se ani
tolik nebavili, protože nějak fungovaly. Nyní byli lidé nerozhodnější,
nervó
nervóznější.
Tím víc chtěli o tom
mluv byli méně příjemní v jednámluvit,
N příjemného? Možná situaní. Něco
kt je, a to není úplně má myšce, která
lenka ale ztotožňuji se s ní. Zažil
lenka,
jsem minulý režim a vždycky tam
bylo takové to „pozor, může přijít
něco horšího“. Tak nás to učili soudruzi ohledně války, že může přijít
nějak zle a podobně. Je to už pod
nějaké
kůží, člověk je ostražitější. A mám
pocit že v posledních letech jsme
pocit,
si žili nad to, co si zasloužíme. Lidé
se cchovají poměrně rozmařile,
zpych řekl bych. Hodně lidí zíszpychle,
kalo sebevědomí a možnost díky
peně
penězům
ovlivňovat. Možná je tedy
tohle trochu zkouška doby a tu současno jsme si vykoledovali. Nečasnost
chci říkat od vesmíru, od přírody
nebo od Boha. Co si budeme povídat třeba je to zase jen od lidí…“
vídat,
yyJaké jsou plány pro nadcháyy
zejíc rok? Chystáte nějaké změzející
ny či novinky?
„To je právě o tom, že v dnešní době
je jak
jakékoliv domlouvání po všech
strán
stránkách
složitější. Pokud jde
ak některé již odpadly, protoo akce,
že nněkteré jsou odvislé od dotací.
Třeb balet neproběhl už druhý
Třeba
rok. Ale nějakou zásadní změnu
p
v plánu
nemám. Zámek ostatně
ský jen několik typů akcí, které
skýtá
mů
můžeme
pořádat. Těžko můžeme dělat nějaký megakoncert,
me

když nemáme prostor pro diváka.
To je pro nás tabu, protože na tom
nemáme šanci vydělat ani to udělat
tak, aby to mělo řádný smysl. Větší
akce tedy nepřipadají v úvahu. Tím
pádem vše směřujeme k rodinám
s dětmi. Uvidíme taky, co přinesou
finanční možnosti. Už nyní skládáme, co jsme schopni v tomhle roce
uspořádat a udělat.“
yyNa závěr by mě zajímalo, jak
vypadá život kastelána? A jak se
dá vlastně skloubit v tomto případě práce a osobní život?
„Když jsem to před nějakými dvaadvaceti lety začal dělat, tak jsem se
potkal s několika lidmi a každý říkal, že můj život dostane jiný drajv.
Samozřejmě pokud člověk začíná,
takové řeči neposlouchá, že… Ale
v podstatě se vše splnilo. Takže neznám kastelána, který by se nerozvedl. Nebo minimálně takového, který
nemá větší rodinné problémy. Jsou
případy, kdy chce rodina na prázdniny, být s taťkou, takto to ale nejde.
Je to příjemné, když jsou děti malé
a něco se děje. Rodina chce někam
jet, kastelán ale tou dobou nemůže.
To časem přinese problémy. Nebo
je to i tak, že se kolem motá hodně
mladých průvodkyň. A ten chlap, je
mezi nimi kohoutkem, takže hrozí, že se trochu odváže… (úsměv)
I zde může být zdroj rodinných
problémů. V neposlední řadě se jedná o sezónní zaměstnání, které má
svoje pravidla. Kdysi jsem se snažil
mapovat, jak to dělají jinde. Tedy
jaká je správa zámku, jaké má kastelán kompetence. Z toho se odvíjí
to, co může nebo nemůže neřešit či
ovlivnit. V devadesáti procentech
je ale kastelán střední článek. Není
to generální ředitel, který by rozhodoval o penězích, investicích, jedná
o tom, co se bude spravovat. Ne že
by u toho nebyl, totéž platí u mě.
Není ale rozhodující článek. Jsou ale
i kasteláni, kteří jsou fakticky sekáči
trávy a nemůžou ovlivnit ani, kdo
bude průvodcem. U nás je to taková
střední cesta.“
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Rozpočet města je ze tří čtvrtin

plněn sdílenými daněmi

PŮVODNÍ
zpravodajství

vedoucí finančního odboru Magistrátu statutárního města Prostějova.
Zároveň ale dodal, že rozpočet města je naplňován i dalšími příjmy. „Jde
hlavně o místní poplatky a ostatní
odvody z vybraných činností a služeb. Například poplatek za provoz,
shromažďování a odstraňování komunálního odpadu, poplatek ze psů,
poplatek za užívání veřejného propočtu na rok 2022 v částce 665 mili- stranství či výnosy z hazardních her.“
onů korun,“ vypočítal Radim Carda, Právě co se týká výnosů z provozu

pro Večerník

hazardních her, není bez zajímavosti,
že ještě před několika lety plynulo do
městské poklady ročně až padesát milionů korun. „Daň z hazardu pro rok
2022 klesla na minimum, očekáváme
příjem jen 3,2 milionu korun,“ přiznal
šéf finančního odboru prostějovského magistrátu Radim Carda.

8GFQWEÊHKPCPéPÊJQQFDQTWRTQUV÷LQXUMÆJQOCIKUVT¾VW4CFKO%CTFCRQVXTFKN
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Michal
KADLEC
Hlavní zdroj příjmů města představují příjmy daňové, které tvoří více
jak tři čtvrtiny jeho celkových příjmů.
„V návrhu rozpočtu příjmů ze sdílených daní a daně z nemovitých věcí
bylo vycházeno ze současné ekonomické situace a platné legislativy. Poslední makroekonomická predikce
České národní banky očekává meziroční růst HDP v roce 2022 ve výši
4,1 procenta, zatímco v roce 2021 to
bylo 3,5 procenta. Dá se tedy předpokládat, že v roce 2022 se bude dařit
městský rozpočet naplnit sdílenými
daněmi mnohem lépe. Na základě
zkušeností a z důvodu opatrnosti je
ovšem výše sdílených daní a daně
z nemovitých věcí navrhnuta do roz-
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PROSTĚJOV Tento nápad zazněl
už při jednom z loňských jednání zastupitelstva města. Dosud
museli občané odvážet upotřebené rostlinné oleje z domácností
pouze do sběrných dvorů. Jak ale
vyplynulo z úterního jednání prostějovských radních, ve městě dojde k rozmístění speciálních kontejnerů. Upotřebené oleje tedy
mohou Prostějované ukládat do
nich, ovšem pouze za předpokladu, že je „vyhodí“ v PET lahvích.
První kontejnery budou sloužit
na sídlištích.

Michal KADLEC
Obyvatelé Prostějova budou mít
možnost odevzdat rostlinné oleje
použité při přípravě pokrmů v domácnostech na více místech. V současné době lez tyto oleje odkládat
pouze ve sběrných dvorech. „Naším
záměrem je zavést zkušební sběr

Separační nádoby budou rozmístěny po sídlištích
použitých rostlinných olejů v PET
lahvích do separačních plastových
nádob o velikosti 120 nebo 240 litrů,
které budou umístěny na vybraných
stanovištích pro tříděný odpad na
sídlištích, kde je velká koncentrace
domácností. Jednalo by se o stanoviště na sídlišti Hloučela, sídlišti
Západ, Sídlišti Svobody, Sídlišti E.
Beneše, sídlišti Šárka, Sídlišti Svornosti a v ulicích Kostelecká, Tylova
a Mozartova. V těchto lokalitách
Prostějova by bylo umístěno celkem
asi šestnáct kusů separačních nádob.
Po roce bychom vyhodnotili provoz
tohoto systému sběru olejů a případně rozšířili počet nádob o další
lokality,“ vysvětlil první náměstek
primátora Jiří Pospíšil s tím, že odbor správy a údržby majetku města
zjišťoval v prosinci 2021, jak sběr
použitých rostlinných olejů probíhá

Dubová alej z Prostějova
nejhezčí v kraji, sedmá v republice
➢

PROSTĚJOV Minulou středu
byly zveřejněny výsledky celostátní soutěže sdružení Arnika Alej roku 2021! Z velkého množství alejí
se Prostějov umístil celostátně na sedmém místě, v rámci Olomouckého kraje jsme opět získali místo první!
Vítězem krajského kola se tak stala naše prostějovská dubová alej u rybníka
v Drozdovicích. „Stoletá alej získala skvělé ocenění! Gratulujeme a děkujeme
hlasujícím! Alej u drozdovického rybníka se pak neztratila ani v celostátním
měřítku, za sedmé místo jsme rovněž velmi rádi,“ reagovala Milada Sokolová
(ODS), náměstkyně primátora pro životní prostředí v Prostějově.
Z výsledků celostátní soutěže je zřejmé, že pro drozdovickou dubovou alej
hlasovalo na internetu 243 Prostějovanů. Celostátní soutěž ovládla Klokotská alej z Táborska, která získala 999 hlasů. Naši starou dubovou alej můžeme nalézt na hrázi nejstaršího prostějovského městského rybníka, který
čítá bezmála úctyhodných šest set let. Stáří dubové aleje, jež dotváří atmosféru kolem rybníka a tím zpříjemňuje prostředí v blízkosti centra města, se
odhaduje na více než sto let.
(mik)

ze strany 3
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„Daň z hazardu klesla na minimum,“ konstatuje šéf finančního odboru R. Cardaa

PROSTĚJOV Už bezprostředně po jednání zastupitelstva na
konci listopadu minulého roku informoval Večerník o skladbě
schváleného rozpočtu statutárního města Prostějova na rok
2022. Připomeňme, že rozpočet schválili zastupitelé s jedním
z největších deficitů v historii ve výši více než 153 milionů korun.
Večerník již rozebral, proč saldo ve výdajích a příjmech je tak vysoce záporné a zabývali jsme se také plánem stavebních investic
na rok 2022. Je třeba však také připomenout, jakými finančními
prostředky je vlastně rozpočet města naplňován.
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Prostějov (mik) – V úterý 25. ledP
nna se k dalšímu společnému jednánní sejde Rada statutárního města
Prostějova, na kterém se mimo jiné
P
bbude volit nový jednatel společnnosti Lesy města Prostějova. „Dále
schválíme seznam osob, které přesc
vezmou ocenění Městské policie
Prostějov, jednat budeme o projektu rozšíření Reálného gymnázia
a základní školy Otto Wichterleho,
o veřejné zakázce na úklid v budovách magistrátu a probírat budeme hned několik bodů programu
týkajících se školství v Prostějově.
Zabývat se budeme také plánem
prevence kriminality v Prostějově na léta 2022 až 2025,“ podotkl
primátor Prostějova František Jura
(ANO).
Radní budou v úterý rovněž schvalovat některá rozpočtová opatření.
„Především půjde o peníze na rozšíření Azylového centra v Pražské
ulici o další bytové jednotky, na
projekt parkoviště v Žeranovské
ulici, na přístavbu hasičské zbrojnice v Žešově, opravu vnitřních
rozvodů v budově Základní a Mateřské školy Kollárova na Husově
náměstí a rozpočtové opatření na
další měření rychlosti v Prostějově,“ nastínil Jiří Rozehnal (ANO),
náměstek primátora pro stavební
investice.
Na programu jednání budou i majetkoprávní záležitosti. „Budeme
jednat o neuplatnění navýšení nájemného a pachtovného pro rok
2022 o míru inflace a zabývat se
budeme také pravidly ke zřizování
trvalých parkovacích míst na území Prostějova,“ připomněl některé
body Jiří Pospíšil (PéVéčko), první
náměstek primátora Prostějova.
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v jiných městech. Na základě tohoto průzkumu následně doporučil
zřídit ve městě několik stanovišť na
ukládání tohoto oleje. „Zavedením
sběru a svozu použitých rostlinných
olejů ze separačních nádob se sníží
množství tohoto odpadu, který končí v kanalizaci nebo se stane součástí

směsného komunálního odpadu.
S použitými tuky a oleji po smažení
se dnes nakládá jako s obnovitelným
zdrojem, který lze využít jako vstupní suroviny v tukovém průmyslu,
výrobě bionafty a maziv, ale také
v energetice a podobně,“ dodal Pospíšil.

PROSTĚJOV Prostějovští radní
schválili již vloni nákup dvou mobilních mlžících sprch takzvaných
mlžítek, která měla být umístěna
v letních měsících na velké a malé
kuželně na náměstí T. G. Masaryka. Vloni ovšem výrobce potřebné zařízení nedodal...
„Bohužel firma nestihla z kapacitních důvodů v loňském roce mlžítka dodat. Částka rozpočtovaná na
nákup mlžítek tak nebyla v loňském
roce využita,“ vrátil se do nedávné
historie první náměstek primátora
Jiří Pospíšil (PéVéčko) s tím, že odbor správy a údržby majetku města

jednal se zástupci výrobce a ten garantuje, že mlžítka budou dodána
letos do konce ledna. „Schválili jsme
proto v úterý na radě rozpočtové
opatření pro jejich letošní nákup
a věřím, že v letních horkých dnech
budou sloužit k osvěžení návštěvníků centra města. Je skvělé, že se
město Prostějov zařadí mezi města,
která ochlazují horké náměstí, kdy
sázení stromů v našem případě není
možné, ale ochlazení je potřebné,“
dodala Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov),
náměstkyně prostějovského primátora.
(mik)
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PROSTĚJOV Prostějovský magistrát vyhlásil tvrdý boj autovrakům,
které majitelé ponechávají stát na
parkovištích nebo na krajnicích silnic.
Po opakovaných výzvách ale někteří
z nich neuposlechli a svá auta s prošlou STK si sami neodstranili. Minulé
úterý tak město nechalo pět osobních
vozidel odtáhnout. V krátké době je
to už podruhé, co magistrát sáhl k takovému opatření. A jak se zdá, nikoliv
naposledy!
V úterý 18. ledna pokračovaly v Prostějově odtahy vozidel s propadlou STK
a více jak šest měsíců parkujících v rozporu se zákonem na pozemních komunikacích nebo ostatních plochách.
Majitelé vozidel po marných výzvách
a po uplynutí zákonných lhůt vozidla
neodstranili nebo neuvedli do provozu-

Nedali si øíct,
mìsto pokraèovalo
s odtahy vozidel

1FVCJQX¾UNWåDCUKRąKLGNCK RTQQUQDPÊXQ\KFNQ0KUUCP#NOGTCMVGTÆ\CDÊTCNQOÊUVQPCRCTMQXKwVKRąGF2GPP[/CTMGVGOX 2NWONQXUMÆWNKEK
(QVQ /CIKUVT¾V O÷UVC 2TQUV÷LQXC
schopného stavu. „Tato vozidla dlou- kud si majitelé vozidla po zaplacení tora Prostějova Jiří Pospíšil (PéVéčko)
hodobě a v rozporu se zákonem zabí- nákladů za odtah a skladování do s tím, že v Prostějově jsou ještě asi další
rají místo na veřejných komunikacích. tří měsíců nevyzvednou, přistoupí tři desítky vozidel s propadlou STK,
S odtahy jsme započali v loňském město k jejich prodeji formou veřejné jejichž majitele magistrát brzy vyzve
roce a budeme v tom pokračovat. Po- dražby,“ uvedl první náměstek primá- k jejich odstranění.
(mik)

24. ledna 2022

INFOSERVIS

WWW.VECERNIKPV.CZ

Konstelace hvězd Prostějova
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Honba za výdělkem bude nyní prioritní pro většinu Prostějovanů. Většina z nich se
zapojí do pracovního procesu naplno a s daleko větší intenzitou než tomu bylo doposud. Ve snaze vydělat si co nejvíce peněz tak většina lidí odsune domácí problémy.
BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Poznáte nové věci, o kterých se vám
dříve jen snilo. Může za to vaše nová
známost, která vám rozšíří životní
obzory. Najednou nebudete vědět,
kam dřív skočit a co dříve navštívit.
Bude vás to ale bavit.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Pozor na nehodu, jejíž hrozba nad
vámi visí při delším výletu autem.
Raději za volant ani nesedejte, pokud
chcete zůstat zdraví. Věnujte se raději
domácím pracím a hlavně úklidu,
který často zanedbáváte.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Nový partner vám vlije novou krev
do žil. Do nedávna jste si ani nepomysleli, že byste se mohli ještě tak
intenzivně zamilovat. Buďte ale ve
střehu, ne všechno se bude vyvíjet
podle představ.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Máte dostatek odvahy k tomu, abyste změnili svůj zaběhnutý způsob
života a celý ho změnili. Pokud si ze
začátku nebudete vědět rady, jak se
vyrovnat s novými okolnostmi, požádejte partnera, aby stál při vás.

LVI – 23. 7. až 22. 8.
Čekají vás spory s nadřízenými, za
což si ovšem můžete sami. Poslední
dobou jste práci flákali, jak jen to šlo.
No a nyní se vám to vymstí. Pomalu
abyste si začali hledat nové zaměstnání, pokud ovšem nezměníte přístup.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Pozor na sousedy, jsou závistiví a nedopřejí vám ani malou chvilku bez
toho, že by vás nesledovali. Nevyhledávejte s nimi žádné spory, každá
hádka by se mohla otočit proti vám.
Zachovejte klid.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Ve vašem vztahu to začne skřípat a vy
si s tím nebudete vědět rady. Nezkoušejte partnera u sebe držet násilím
nebo nějakými výhrůžkami. Spíše se
zaměřte na vlastní chyby, které zapříčinily vaše spory.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Dostanete nápad, který sami budete
považovat za geniální. Vše se točí okolo peněz a vy se nakonec rozhodnete
investovat většinu svých úspor do riskantního obchodu. Uděláte dobře?
To je ve hvězdách…

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Stále ještě budete dohánět resty z minulého roku, protože dosud jste je
házeli za hlavu. Množství úředních
dopisů a výzvy k zaplacení pokut ovšem musíte vyřídit co nejdřív, neboť
může být ještě hůř.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Novoroční předsevzetí se vám během ledna celkem dařila plnit, ale
nyní přijde ta největší krize. Bez
kouření jste vydrželi skoro celý měsíc, ovšem v těchto dnech vás prověří přítel kuřák.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Uprostřed týdne se dočkáte výrazného ocenění v práci. Doma ale tak
úspěšní už nebudete. Vaše touha po
svobodném rozhodování o všem
narazí na odpor partnera, který
bude chtít dělat všechno jinak.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Pokud přemýšlíte o koupi nového
vozidla, nyní nastal ten správný čas.
Auto je dnes naprostou nutností a vy
ho taky potřebujete. S výběrem se ale
obraťte na osvědčené odborníky, vy
tomu nerozumíte.

... tentokrát ze sortimentu: OVOCE...

Limetky

1ks

Avokádo
Jablka golden
Hrušky zelené
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Mango

1ks
1kg
1kg

1ks
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Stejně jako v minulém vydání Večerníku, tak i v tom dnešním, zůstaneme u vitamínů. Nyní jsme pro vás totiž zjistili ceny ovoce, které
by rovněž nemělo chybět na každodenním jídelníčku. Nejlevnější
limetky seženete v Penny marketu, kdežto avokádo spěchejte do Alberta. Jablka Golden nakupte opět v Penny marketu, hrušky zelené
zase koupíte na nejmenší peníz v Lidlu. Ananas zakoupíte nejvýhodněji v Albertu a mango mají za stejně výhodnou cenu v Bille
Ať vám chutná!
a Kauflandu.
Průzkum byl proveden ve středu 19. ledna 2022.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

21061510758

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
stranně od č. p. 87 a 113 podél
Paseky od č. 26, 151, 165, 179, 124 a.s. Ptenský Dvorek č. p. 99 (č. hodin. Vypnutá oblast: ulice hovice 2. Buzzing (č. 701377).
Obec: Ptení, Ptenský Dvorek
silnice po konec obce směr KleDne: 7. 2. 2022 od 7:30 do 13:30 až po č. 144, 200 a 16. KÚ Pten- 705280) + (č. 320675), Ptenský chat a RD nad kempem s parc. č. Obec: Mořice
hodin. Vypnutá oblast: celá obec ský Dvorek chaty od č. 73 a 209 Dvorek JmDZ (č. 300779), Pten- 518/17, 518/13, 518/11, 518/20, Dne: 10. 2. 2022 od 8:00 do 14:30 novice.
Ptení. Chatová oblast ve směru od a 254 po chatu vedle č. 87 a č. 97 ský Dvorek zámeček (č. 300781), 518/9, 518/8, č. chat 1184, 1181, hodin. Vypnutá oblast: Mořice č. Obec: Sněhotice
p. 30, 31, 69.
Dne: 16. 2. 2022 od 8:00 do 15:30
Ptenského Dvorku- pila (podél po chatu 250 dále po ch. č. 50, od Ptení BPE ZOD (č. 703233), BPE 1137, 1138.
Obec: Čehovice
Obec: Mořice
hodin. Vypnutá oblast: Sněhotice
trati) k Běleckému Mlýnu po č. č. 139 a 353 po chatu 131 ve Dvo- Vícov (703044).
Dne: 10. 2. 2022 od 8:00 do 11:00 Dne: 15. 2. 2022 od 8:30 do 11:30 č. p. 59.
275, 251, 154, 312, 269. Areál M + reckém žlebu sm. Jednov. Odběra- Obec: Mostkovice
EG.D, a.s.
M zfp č. 370, chatová oblast směr telské trafostanice: Areál AGROP Dne: 9. 2. 2022 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá oblast: FVE Če- hodin. Vypnutá oblast: obou-
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PR O N Á J MY

Odešla jsi,
ale v našich srdcích zůstáváš!

Dne 28. ledna 2022
vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí
pana Zdenka ŠEVČÍKA
z Plumlova.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka
a dcery s rodinami.

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

Volejte: 723 335 940
1+1 Plumlovská 35m2
6.500+ink
2+1 Plumlovská
8.000+ink
NN2ORPRXFNi
.þLQN
Park. stání Plumlovská XFHQWUD YH GYRĜH
.þ
Volejte: 739 322 895
7\ORYDSRUHN
YþLQN
'REURYVNpKR
.þHO

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

VOLEJTE: 739 322 895

Byty všech velikostí v PV a okolí
RD a chaty do 20km od PV
6WDYHEQtSR]HPN\3URVWČMRYDRNROt
3URQiMHPE\WĤD
5'6PUåLFHQHERýHOHFKRYLFH
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www.realitypolzer.cz

Dne 1. února 2022
si připomeneme
2. smutné výročí úmrtí
paní Emilie PIŠŤÁKOVÉ,
rozené Chytkové.
Vzpomínají
manžel Miroslav, syn Radim,
sourozenci Vladimír Chytka
a Zdena Jančíková
s rodinami.

Tvůj odchod stále bolí,
zapomenout nedovolí.

P R OKL IE N T Y H L E D Á M E

3RNXG QHQt XYHGHQR MLQDN SODWt XYãHFK LQ]HUiWĤ
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Dne 24. prosince 2021
by se dožil 86 let
náš milý a starostlivý manžel,
tatínek a dědeček
pan Vlastimil LIZNA
z Horního Štěpánova
a dne 3. února 2022
uplyne 26 roků plných bolesti,
kdy od nás odešel.
Stále vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.

PRODÁM
Prodám škoda Felicie. Najeto 65 000 km.
Garážovaná, cena dohodou.
Tel.: 776 352 361

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
je v PÁTEK
28. ledna,

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

SLUŽBY

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

21042020467

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

v 10.00
hodin

GRATULACE

Dne 26. ledna 2021
uplyne pátý rok ode dne,
kdy nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec,
dědeček a pradědeček,
pan Václav VEBR.
Kdo jste jej znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná
celá rodina.

Dne 22. ledna 2022
jsme vzpomenuli
20. výročí našeho tatínka
pana Vratislava VRÁNY
z Hrušky.
S láskou vzpomínají
dcery Mila a Lenka
s rodinami.

21061620769

21081211002
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vzpomínky jen za vmझ৴;mo
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Žádný čas není tak dlouhý,
aby dal zapomenout.

Dne 29. ledna 2022
uplyne 12 dlouhých
a smutných roků od chvíle,
kdy od nás odešel
milovaný manžel,
tatínek a dědeček
pan Josef ŠVEC
z Prostějova.
S láskou stále vzpomíná
manželka a dcera s rodinou.
Všem, kteří vzpomenou
s námi, děkujeme.

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

21110521432

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.

Dne 26. ledna 2022
uplyne 10 roků od náhlé smrti
naší milované manželky,
maminky a babičky
paní Libuše VYROUBALOVÉ
ze Hvozdu.
S láskou a úctou vzpomínají
manžel František,
syn Petr s rodinou,
dcera Pavlína s rodinou
a sestry s rodinami.
Děkujeme všem,
kteří ji znali a měli rádi
a vzpomenou s námi.

Dnes, tj. 24. ledna 2022,
si připomeneme 10. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Jaroslav VŠETIČKA
z Prostějova.
Vzpomíná manželka
Jaroslava s rodinou.

LEDNOVÁ AKCE

Dne 28. ledna 2022
oslaví 70. narozeniny
pan Jiří SVOZIL
z Kralic na Hané.
Vše nejlepší, hodně zdraví
a spokojenosti
s milovaným fotbalem
mu přejí manželka Božena,
syn Jiří s manželkou Hanou,
syn Petr, dcera Eva a vnoučata
Petr, Jiří, Jan,
Nela a Martin.

Odešla...
Jediná na světě, kdo by ji neměl rád,
jež umí odpouštět a tolik milovat,
každého potěší, tak měkce pohladí,
jediná na světě, jež nikdy nezradí.
Na ni nám zůstala nejlepší vzpomínka,
Ta bytost nejdražší – to byla maminka.

A nikdo nemůže srp času odvrátit,
jen v dětech můžeš mu
na vzdor - ač mrtev - žít.

FINANCE
PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

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

Koupíme pro rodiče byt 1+1 nebo 2+1 . GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
nám. Svatopluka Čecha 2, (vchod za
Tel.: 604 635 465
Zlatou bránou) vykupuje a zdarma
Hledám ke koupi starší dům (opravím si oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti,
zlaté šperky 1g/1000 Kč. Neprodásám). Tel.: 737 601 184
vejte překupníkům, ale odborníkům
Koupím chatu/zahradu. Kdekoliv na za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
Prostějovsku. Děkuji, tel.: 736 791 091

3OXPORYVN¿39UHDOLW\SRO]HU#JPDLOFRP
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Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
21040610387

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
20043020669

Dne 17. ledna 2022
oslavila 95. narozeniny
paní Milada PIŇOSOVÁ.
K tomuto výročí
hodně zdraví, štěstí a lásky
přejí dcera s rodinou,
vnoučata a pravnoučata.

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
František Zapletal 1934
Prostějov Středa 26. ledna 2022
Vladimír Hénik 1935 Čehovice 12.30 Obřadní síň Prostějov
Vladimír Starý 1945
Prostějov
Oldřiška Krejčí 1932
Prostějov Čtvrtek 27. ledna 2022
Věra Protivanská 1934 Smržice 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Ladislav Fiala 1951
Prostějov
Ludmila Koudelková 1927 Vincencov Pátek 28. ledna 2022
Mgr. Eliška Richterová 1946 Baldovec 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Naděžda Krčová 1942
Hrubčice
Ludmila Losová 1933
Prostějov
Klenovice na Hané Ludmila Zatloukalová 1924
Eva Pupíková 1965
Niva Jiřina Dočkalová 1939
Ptení
Zdeněk Kratochvíl 1939
Prostějov Milada Abrlová 1936
Kostelec na Hané

Ing. Milan Dančák 1941
Prostějov
Květoslava Navrátilová 1933 Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 24. ledna 2022
Marie Dokoupilová 1950 Hrubčice 14.00 kostel Kralice na Hané
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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.: 602 786 692.

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,

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

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ INZERCE
je ve PÁTEK

28. ledna
v 10.00 hodin

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

21010520044

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.

0#$ª&-#24%'
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EXKLUSIV NABÍDKAA
PRACOVNÍCH MÍSTT

Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Řidič/-ka nákladního automobilu
Lakýrník/-ce
Obsluha svařovacích robotů
Svářeč/-ka
Operátor/-ka
Dělník/-ce
Operátor/-ka
Obkladač/-ka
Lékař/-ka

22 200 Kč
23 800 Kč
29 000-34 000 Kč
23 000-35 000 Kč
20 857 Kč
21 400 Kč
17 200-35000 Kč
45 000-75 000 Kč
26 500 Kč

pružná prac. doba
dvousměnný
dvousměnný
dvousměnný
třísměnný
jednosměnný
nepřetržitý
jednosměnný
jednosměnný

základní+praktické
základní+praktické
základní+praktické
základní+praktické
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
vyskoškolské

Hopi, Kralice n/H
Kovot Invest, Prostějov
Bexim Paletten, Kostelec n/H
DT Mostárna, Prostějov
Kendrion, Prostějov
Gréza, Vrahovice
DGPack, Kralice n/H
Green Trade, Prostějov
Jesenická ortopédie, Prostějov

Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

21110511429

22012110161

22012110142

22011910149

Kontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, PV. Zprostředkování zaměstnání tel.: 950 154 317.
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Také čtvrté vydání letošního roku vám přináší podobu oddechové strany,
při které můžete báječně relaxovat a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT! Vzhledem
k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, najdete i v tomto vydání kvintet tradičních
možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, zachycený objekt z města Prostějova, nechybí ani bádání s čísly či hrátky s písmenky
a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. Neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně se bavte!
Správné odpovědi nám můžete zasílat na emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat či zanést osobně na adresu VÁPENICE 19, PROSTĚJOV
a to doČTVRTKA 27. 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.
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6RXWěçQD,QVWDJUDPXRNQLKX-DQ\%HUQiåNRYp
V pátek jsme pro vás připravili druhý rozhovor ze série živých vysílání
na instagramu PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Tentokráte naše
pozvání přijala herečka a spisovatelka Jana Bernášková, kterou řada
z vás zná především díky oblíbeným českým seriálům Vyprávěj,
Horákovi nebo Ulice. Kromě rozhovoru se na našich sociálních sítích
můžete zapojit i do soutěže o knihu Coura s autorským věnováním.
Zadání soutěže je jednoduché, tedy sledovat instagram PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku i Janu Bernáškovou a do komentáře pod příspěvek o soutěži napsat znamení zvěrokruhu autorky a k tomu označit své tři přátele. Čas máte
do středečních 11.00 hodin, kdy budeme losovat vítěze.
(red)

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Tylova ulice
Lucie SKALIČKOVÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZv hodnotě 400 Kč na masáž.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Miroslav Ondra
Aleš PÁLENÍK, Konice
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZvhodnotě400Kčnasortimentmuzea.
OSMISMĚRKA
U
URT¾XP÷
X[JT¾NC
....PO STALETÍ
Ivo MAREK, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na vstup do muzea.
SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
2, 7, 6, 2
Milena KADLÍČKOVÁ, Prostějov
Výhercezískává:DÁRKOVÝ
Výh
V
í
POUKAZv hodnotě 400 Kč na sortiment bistra.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Marketingová společnost TK PLUS přeje pohodový nový rok.
Kamil MALÍNEK, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč od market. společnosti.

18120761378

Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:
Vydavatel týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník – společnost Haná Press s.r.o. - zpracovává
osobní údaje o soutěžících v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště. V případě zaslání odpovědi
e-mailem, SMS zprávou či v případě jejího oznámení telefonicky zpracovává vydavatel nad rámec
uvedených údajů též údaj o emailové adrese či telefonním čísle. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely účasti v soutěži, losování a kontaktování výherců. Výherci soutěže jsou vždy
zveřejněni v následujícím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a to s uvedením těchto údajů:
jméno, příjmení, obec bydliště. Po vyhlášení soutěže jsou osobní údaje soutěžících zničeny.
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili DO SPORTU
a graficky lehce poupravili kapitána prostějovských
hokejistů, který vede Jestřáby k poklidnému postupu
do play off...
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ANEB, ČRTA, DÁTI, DOUBEK, EIDAM, ENIAK, FREE, HNŮJ,
ÍLOS, JOLO, KUNÍ, KVAČ, LENS, MITRY, OBUTÍ, OČKAŘ, PAKŮŇ,
POMALU, RÁNA, RATS, REKVIEM, RIET, SHEET, TEMBR, ÚMOŘÍ,
UTOPEN, VRÁŽ

20101661623

...snámipocestách
ŠAMPIONŮ

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ  .þ QD VRUWLPHQW SURGHMQ\
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VÝSTAVA ROZHRANÍ

KDY: ÈTVRTEK 27. LEDNA 2022, 17:30 HODIN
KDE: MUZEUM A GALERIE, NÁM. T. G. MASARYKA 2, PROSTÌJOV
První výstava nového roku Muzea a galerie v Prostějově začne již tento čtvrtek, kdy je na programu
vernisáž výstavy Rozhraní. Jedná se o společnou
výstavu Zbyňka Janáčka a Miry Macíka, kteří představí různá grafická díla i s jejich přesahy. Výstavu
pak bude možné navštívit až do konce února.
Profesor Zbyněk Janáček je od roku 2016 vedoucím
ateliéru Grafiky na katedře Grafiky a kresby Fakulty
umění v Ostravě, kde dříve zastával i funkci děkana.
V roce 2013 získal cenu Vladimíra Boudníka, která je
udělovaná za nejvýraznější přínos v oboru významným grafikům za celoživotní dílo. V roce 2017 byl
jmenován profesorem v oboru Výtvarného umění
na Akademii výtvarných umění v Praze. Působí také

jako člen Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Umělecké besedy, Klubu konkretistů a sdružení Q. Nyní se svým grafickým uměním dorazí i do
Prostějova.
Jeho kolegou, který společně s Janáčkem bude svá díla
prezentovat, je Mira Macík. Absolvent ateliéru Grafiky
na Katedře grafiky a kresby Fakulty umění Ostravské
univerzity a žák právě Zbyňka Janáčka. Ve své tvorbě se
zajímá především o techniku serigrafie a tvoří koláže.
V současnosti působí jako kurátor Telegraph Gallery
a Galerie současného umění v Prostějově.
Vernisáž je na programu ve čtvrtek od 17.30 hodin
a široká veřejnost bude moci tuto grafickou výstavu navštívit až do 28. února.

8[JTCLVGNÊUVM[PC RąGFRTGOKÆTW
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váš vlak zničehonic ocitne bez strojvedoucího a řítí se vstříc nebezpečí. Těšit
se můžete na hvězdné herecké obsazení, a sice Janu Plodkovou, Jenovéfu Bokovou, Igora Chmelu či Jaroslava Plesla.
Předpremiéra filmu, který do kin
vstoupí oficiálně 3. února, je v prostějovském kině naplánovaná na pondělí
31. ledna v 17.30 hodin a diváci se mohou těšit i na účast režiséra komedie
Jiřího Havelky.
(jaf)

Školní 3694, 796 01 Prostějov

pondělí 24. ledna
17:00 SPIDER-MAN:
BEZ DOMOVA
akční film USA
20:00 JACKIE
životopisné drama USA
úterý 25. ledna
18:00 SRDCE NA DLANI
komedie ČR
20:00 KINGSMAN: PRVNÍ MISE
akční komedie USA
středa 26. ledna
17:00 SPIDER-MAN:
BEZ DOMOVA
20:00 SPENCER
životopisné drama USA
čtvrtek 27. ledna
15:00 MILAN KUNDERA:
OD ŽERTU
K BEZVÝZNAMNOSTI
český dokument
17:00 ZLATO
australský thriller
19:00 ULIČKA PŘÍZRAKŮ
thriller USA
pátek 28. ledna
15:30 MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA
animovaný film Rusko
17:30 SRDCE NA DLANI
20:00 ZLATO
sobota 29. ledna
15:00 VELKÝ ČERVENÝ PES
CLIFFORD
animovaná komedie USA
17:00 SPIDER-MAN:
BEZ DOMOVA
20:00 VŘÍSKOT
americký horor
neděle 30. ledna
10:30 VELKÝ ČERVENÝ PES
CLIFFORD
14:30 MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA
16:30 JAN JEDLIČKA:
STOPY KRAJINY
dokument ČR
18:00 SRDCE NA DLANI
20:00 MĚSTO BOHŮ

Kino klub
DUHA
Školní 4, Prostějov

sobota 29. ledna
15:00 CVRČEK A SPOL.
pásmo pohádek ČR
17:30 DENÍČEK MODERNÍHO
FOTRA
rodinný film ČR
20:00 DENÍČEK MODERNÍHO
FOTRA

Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov

čtvrtek 27. ledna
15:00 PORADNA SOS
Máte spotřebitelský problém a nevíte,
kam se obrátit? Odborní právní poradci
Sdružení obrany spotřebitelů
– Asociace s vámi budou řešit váš
konkrétní problém.
17:00 CO OHEŇ NESPÁLIL
U příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu si spolu se členy
spolku Hanácký Jeruzalém
připomeneme osudy prostějovské
rodačky Maud Michal Beerové.
Představíme si dotisk její knihy
„Co oheň nespálil“, v níž vzpomíná na
své dětství prožité v Prostějově,
a povíme i také o tzv. Stolpersteine
– kamenech zmizelých. (podkrovní sál)

Muzeum a galerie

Zlatá
brána
nám. T. G. Masaryka 2

do 30. ledna
VÝSTAVA DUCHŮ
vánoční výstava Galerie současného
umění Prostějov, která využívá nalezené
materiály a dává jim nový život

ZUŠ
V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov

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

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

Duha
Kulturní klub

Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2

čtvrtek 27. ledna
16:00 HISTORIE ŽELEZNIČNÍ
TRATI Č. 307
OLOMOUC – PROSTĚJOV
Trať Olomouc - Čelechovice - Prostějov
vznikla z iniciativy cukrovarů
a sladoven; ve své době patřila
k nejvýnosnějším v Českých zemích.
S Martinem Kašparem, iniciátorem
záchrany nádraží v Náměšti na Hané
a předsedou spolku Nádraží Náměšť
se dozvíme mnohé o historii trati,
Špalíèek
o průmyslu v jejím okolí, zajímavostech
z provozu, ale i o její budoucnosti.
17:30 ROZHRANÍ
Uprkova 18, Prostějov
vernisáž výstavy Zbyňka Janáčka a Miry
do 30. ledna
Macíka, která se bude zabývat grafikou
VÝSTAVA BETLÉMŮ
výstava dřevěného vyřezávaného betlé- a jejími přesahy.
mu z dílen několika regionálních autorů, do 17. dubna
MALOVANÉ NEBE
jakými jsou Břetislav Vávra, Jaroslav
výstava restaurovaných podmalb na skle
Beneš, Bedřich Šilar

PROSTĚJOV Už od této středy 26.
ledna je v Baru 12 opic v Partyzánské ulici v Prostějově připravena
pro zájemce tradiční pravidelná
večerní zábava Hospodský kvíz.
Soutěž bude následně probíhat
každou středu, a to vždy od 19.00
hodin. S pravidly a podrobnostmi
akce seznámila Večerník Kateřina
Nováková z pořádající společnosti
Hospodský kvíz.
„Zájemce utvoří tým, který má 2 až 8
členů. Během večera bude moderátorem předneseno 56 otázek ze všech
možných okruhů, a to od aktuálního

dění přes historii, fyziku až po filmy, hudbu a podobně. Týmy sbírají
za správné odpovědi body a vítězný
tým dostává cenu v podobě alkoholu. Startovné je za osobu 60 korun,“
uvedla Kateřina Nováková s tím, že
organizátoři zábavné akce využívají
k přihlášení facebookovou událost,
kterou najdou zájemci pod názvem
Hospodský kvíz/Prostějov/Bar 12
opic. „Dále se mohou zájemci buď
osobně, nebo telefonicky hlásit přímo
na baru. Jako poslední možnost vidím
buď můj e-mail novakova@hospodskykviz.cz, nebo telefonní číslo 725

v Dobromilicích

.XOWXUQËRNÇQNR
Kino
Metro 70
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„Jak to tenkrát bylo“

21041620442

PROSTĚJOV Filmoví nadšenci se
dočkají v prostějovském kině Metro 70 nové komedie Mimořádná
událost v režii Jiřího Havelky, který předchozím snímkem Vlastníci
– karikaturou české společnosti ze
schůze bytového družstva – pobavil
stovky tisíc diváků a bojoval o řadu
českých ocenění.
Filmový snímek Mimořádná událost
pojednává o tom, co se stane, když se

6WĆHGHêQËYHêHU\Y %DUXRSLF

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

Právě uplynulou neděli započala nová výstava v dobromilickém regionálním muzeu. Nově se mohou návštěvníci těšit na
zapůjčené exponáty ze soukromé sbírky
Muzea hraček v Hulíně, které je vrátí v čase.

Příchozí si mohou osvěžit, jak to vypadalo
v době jejich dětství, případně jejich předků. Výstava potrvá až do 20. února a je
možné ji navštívit každé úterý, čtvrtek a neděli v otvíracích hodinách.
(jaf)

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

SONS PROSTÌJOV

Raisova 1159, Prostějov

Husovo nám.67, 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 25. 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.
* ve čtvrtek 27. ledna od 17:00 hodin
proběhne tvůrčí dílna na téma KVĚTINÁČ ZDOBENÝ MOZAIKOU.
Květináč ozdobíme pomocí rozbitých
barevných kousků obkladaček a vyspárujeme pomocí spárovací hmoty. Na
dílnu si doneste svůj keramický květináč (na velikosti nezáleží), může být
i starý (ale důkladně očištěný). Ostatní
materiál bude zajištěn.

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, 14.0016:30, čtvrtek 9.00- 12.00 a dále po
tel. Domluvě.

CENTRUM PRO RODINU

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).

nám. J.V. Sládka 2, Prostějov

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

Svaz 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.

EKOCENTRUM IRIS
Husovo nám.67, Prostějov

* ve středu 26. ledna od 9:30 hodin
proběhne vycházka nejen pro seniory
STUDÁNKY NAD SELOUTKAMI. Trasa povede ze Seloutek kolem
4 studánek k bývalému hradišti Na
Čechovicku. Odtud sestoupíme kolem
Dolních Vinohrádek do Domamyslic.
Ráno odjezd autobusem v 9:30 do Seloutek (st. č. 12). Délka trasy asi 6 km.

KDE SE CO DÌJE?
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732 003. Přihlášení probíhá tak, že
nám dají soutěžící vědět název svého
týmu, který si vymysleli, a přibližný
počet členů,“ dodala Kateřina Nováková. Společnost Hospodský kvíz
funguje osm let. „Nyní kvízové večery
pořádáme ve 130 podnicích po celé
republice a na naše kvízy chodí zhruba
3 000 soutěžících týdně. S Barem
12 opic v Prostějově spolupracujeme
skoro pět let, pravidelné kvízy tam
probíhají každé úterý a přidáváme
druhý den kvůli plné úterní obsazenosti,“ konstatovala Kateřina Nováková.
Více informací a všechna místa, kde
se hraje Hospodský kvíz, najdete na
www.hospodskykviz.cz.
(mik)

BASKETBAL:
sobota 29. ledna
9.00 a 11.00 BCM Orli Prostějov –
STRABAG Zlín (5. kolo středomoravského přeboru nejmladších minižáků
U11, ZŠ v ulici Dr. Horáka Prostějov)
16.00 K2 Prostějov – ŠBK Parker-Hannifin Sadská (celostátní liga juniorek – 3.
kolo finálové skupiny, ZŠ v ulici Palackého Prostějov)
18.30 K2 Prostějov – SBŠ Ostrava (4.
kolo extraligy starších žákyň, ZŠ v ulici
Palackého Prostějov)

HÁZENÁ:
sobota 29. ledna
17.00 Házenkářská akademie Olomouckého kraje – HCB Karviná (10.
kolo 1. ligy starších dorostenců ČR,
městská sportovní hala Kostelce na
Hané)

FLORBAL:
sobota 29. ledna
8.30 a 12.00 SK K2 Prostějov – FBC
Hranice a FBC ZŠ Uničov (13. dvoukolo 2. ligy dorostenců, Sportcentrum
DDM Vápenice Prostějov)
9.40 a 13.10 FBC Playmakers Prostějov
– FBC ZŠ Uničov a FBC Tatran Litovel
(13. dvoukolo 2. ligy dorostenců, Sportcentrum DDM Vápenice Prostějov)
18.00 SK K2 Prostějov – Florbal Vsetín
(18. kolo Divize, RG a ZŠ Prostějov)

LEDNÍ HOKEJ:
sobota 29. ledna
13.30 SK Prostějov 1913 – HC Zubr
Přerov (17. kolo nadstavby Olomoucké
ligy 5. tříd, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
neděle 30. ledna
12.00 SK Prostějov 1913 – HC Černí
vlci (7. kolo nadstavby Olomoucké ligy
mladších žáků, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
14.00 SK Prostějov 1913 – HC Černí
vlci (7. kolo nadstavby Olomoucké ligy
starších žáků, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
16.15 SK Prostějov 1913 – HK Kroměříž (3. kolo nadstavby ligy juniorů, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)

VOLEJBAL:
úterý 25. ledna
18.30 VK Prostějov B – VAM Olomouc
(10. kolo krajského přeboru juniorek,
Národní sportovní centrum PV)
sobota 29. ledna
10.00 a 14.00 VK Prostějov B – SK
Kojetín (5. a 6. kolo krajského přeboru
juniorek, letní hala u velodromu)
10.00 a 14.00 VK Prostějov B – KRS
Uničov (13. a 14. kolo krajského přeboru kadetek, Národní sportovní centrum
PV)
neděle 30. ledna
10.00 a 14.00 VK Prostějov B – TJ
Žichlínek (23. a 24. kolo krajského přeboru kadetek, Národní sportovní centrum PV)
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SPOLEČNOST

Pondělí 24. ledna 2022

DOROSTENCI ŠOKOVALI!

Naleznete
uvnitř

KARNEVAL V NĚMČICÍCH
SLAVIL VELKÝ ÚSPĚCH

DOMA PŘETLAČILI SILNOU
BŘECLAV, ROZHODLY EMOCE

ƔƔ Středisko volného času Orion
uspořádalo v neděli dětský karneval,
který navštívila spousta dětí nejrůznějšího věku.
strana 19
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Jan FREHAR, Michal SOBECKÝ
Foto: T. Vrba

Organizátoři z Kruhu
přátel hudby odstartovali
novou koncertní sezónu
strana 18

PROSTĚJOV Nemalý úspěch se povedl prostějovským hokejovým dorostencům. SK
Prostějov 1913 na svém ledě udolal Břeclav.
Ta byla přitom v nadstavbě dosud silná.
Dorost si tak zajistil překvapivé a o to cennější tři body.
Vítězství prostějovských hokejistů se nerodilo
lehce. Nevyužité přesilové hry i šance jej málem

stály utkání. Tým ale držel s favorizovaným soupeřem krok. A ani jednou si nenechal Břeclav
odskočit. Nakonec se ukázalo, že rozhodující
bude třetí třetina, v níž Břeclav nešla do závěrečného tlaku, naopak se pod něj sama dostala. A Zbyněk Kasal tak druhým gólem v zápase
rozhodl. Stejně rozhodující ale byly také emoce
emoce, které lépe zvládali domácí hráči.

DALŠÍ PODROBNOSTI O DĚNÍ Z TÁBORA
SK PROSTĚJOV 1913 NAJDETE NA STRANĚ 27

ƔƔ Prostějovští basketbalisté dokázali
porazit silnou Opavu. A dále drží šance
na vyřazovací boje.
strana 31
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ƔƔ Dvaadvacáté narozeniny oslaví ve
středu jeden z nejmladších hráčů LHK
Jestřábi Prostějov, útočník Tomáš
Koblížek.

vs.

PROSTĚJOV Pořádně náročný program mají
hráči 1.SK Prostějov v zimní přípravě. A to nejen
vzhledem k fyzické přípravě a tréninkům, tým se
totiž utkává i s ligovými celky. Po Karviné v zimním poháru totiž dalším budou Pardubice. Ty působí v nejvyšší soutěži druhým rokem. A není to tak
dlouho, co se s nimi utkával i Prostějov. Ten jej nyní
přivítá na umělé trávě v Olympijské ulici – vedle
Sportcentra DDM. Utkání je naplánované na středu 26. ledna. Začátek zápasu je stanoven na 11 hodin.
FK Pardubice je jedním z pravidelných účastníků profesionálních
soutěží. Od roku 2012 hráči Pardubic nastupují ve druhé nejvyšší
soutěži. Do ligy pak postoupili v roce 2020. A hned si mohli gratulovat, v následné sezóně totiž byli sedmí, což nepochybně z nováčkovského pohledu nelze hodnotit jinak než jako úspěch. Aktuální sezóna
už ale tak dobrá není. Tým je až na třináctém místě. To sice neznamená ohrožení pádem, i tak je ale sestupovým příčkám pardubický tým
nepříjemně blízko.
Východočeši na podzim hlavně dopláceli na obranu. Ta propustila
41 branek, což je druhý nejvyšší počet ze všech mužstev. O něco lépe
jim fungoval útok. Přičinil se o to přitom zejména Mojmír Chytil, hráč
pocházející z Prostějovska, jenž se prosadil pětkrát a ovládl podzimní
statistiky střelců Pardubic. Chytil se nicméně před jarem přesunul zpět
do Olomouce. Pardubice rovněž přišly o Jiřího Slámu, Michala Berana
nebo Ladislava Dufka. Přišli ale také noví hráči jako Opluštil nebo Akosak-Bempah. Tým rovněž ve velkém testoval a testuje nové hráče.
A jak se Pardubicím zatím vedlo v přípravě? Příliš ne, minimálně pokud se jedná o zápasy. Jak s Baníkem Ostrava, tak s Karvinou totiž Pardubice prohrály.
(sob)

ƔƔ 29. ledna od 15 hodin vypukne
ping-pongové derby mezi Čechovicemi a Ondraticemi v Divizi, nejvyšší
krajské soutěži.
ƔƔ Konice už zná vyhodnocení Betlémské stezky – poukaz do papírnictví
a Těšetický betlém získali Dominik
Bečvář, Eva Šebestová a Michal Křupka.
ƔƔ Venku mrzne, až praští, ale v prostějovské botanické zahradě už kvetou sněženky. Nevěříte? Večerník vás v příštím
vydání přesvědčí!
ƔƔ Minulou středu jsme si připomněli
nedožité osmdesátiny prostějovské rodačky a herečky Gabriely Wilhelmové.
ƔƔ Prostějovští konšelé projednají
v úterý mimo jiné také výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů
během blížících se masopustních oslav
na náměstí T. G. Masaryka
ƔƔ Až do 3. února si můžete prohlédnout výstavu obrazů Karla Tomana
v prostějovském zámku na Pernštýnském náměstí.

&HORURĀQtSőHGSODWQp

ƔƔ Dne 3. února bude uzavřena silnice
od křižovatky v Žárovicích po křižovatku v Drahanech. Objízdná trasa je
z Plumlova směrem na Vícov, dále směrem na Protivanov, před Protivanovem
po silnici do Drahan a opačně.
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KONICE Středeční večer patřil na zámku v Konici hudbě, kde
se představil stále teprve osmnáctiletý nadějný český klavírista a držitel několika prestižních ocenění Jan Čmejla, který
předvedl posluchačům své umění. Koncertní sál zaplnili převážně příznivci vážné hudby nejen z řad dospělých, ale i žáků
základní umělecké školy. Jako předskokan vystoupil Viktor
Skýpala a všichni posluchači odcházeli domů plni příjemných
dojmů. Organizátoři akce z Kruhu přátel hudby tak pro své příznivce tímto vystoupením odstartovali letošní rok a v únoru se
mohou posluchači těšit na další akce.
Jako první před posluchači vystoupil Viktor Skýpala ze základní umělecké školy Žerotín Olomouc ze
třídy Hany Švajdové a připravil si
pro posluchače program, se kterým
se účastnil talentových zkoušek na
konzervatoř, a publikum nadchl.
Po vydařeném úvodu už před
posluchače předstoupila hlavní
hvězda středečního programu Jan
Čmejla, jehož program sestával

z průřezu stylových období od klasicismu až po romantismus. Nechyběly tak ukázky z tvorby Ludwiga
van Beethovena, Frederika Chopina, Alexandra Skrjabina či Roberta
Schumanna. Vystoupením předvedl publiku své schopnosti, díky kterým získal také řadu ocenění nejen
v českých, ale i mezinárodních soutěžích. Brilantně zvládal technicky
náročné skladby, čímž ohromil

2x foto T. Vrba

Jan
FREHAR

všechny přítomné. „Jsem ráda, že
se mi podařilo tohoto mladého
umělce do Konice pozvat, věřím,
že o něm ještě mnohé uslyšíme a že
jednou budu moc pyšná, že tento
talentovaný klavírista u nás hrál,“
prozradila předsedkyně Kruhu přátel hudby v Konici Ludmila Kopečná Nedomanská.
7O÷NEK 8KMVQT 5MÚRCNC U ,CPGO èOGLNQW X[UVQWRKNK *WFD[OKNQXPÊ RQUNWEJCéK D[NK RQV÷wGPK \ MQPEGTVPÊJQ
Na závěr koncertu přišlo také po- K URQNGéP÷
WO÷PÊRTQVCIQPKUVč
děkování oběma umělcům za jejich
krásné vystoupení a poděkování
všem partnerům i příznivcům za program Kruhu přátel hudby, který se bude konat ve středu 9. února, či těšit na kytarový recitál v podání
finanční podporu i účast. Tímto bude pokračovat už v první polovi- bych ráda všechny srdečně pozvala. Michala Svobody,“ doplnila předkoncertem tak odstartoval letošní ně února. „Na další koncert, jenž Tentokrát se budou moci poslucha- sedkyně.

Jan FREHAR
BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz
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Foto: Jan Frehar
Mimo káčátka se tak v představení nakonec najde své místo v životě
objevila i celá řada dalších zvířá- i tolik potřebný klid.
tek, kdy se o loutky postaral Luděk Další pohádkové představení čeká na
Joksa. Po útěku ze statku už samo děti už 13. února, kdy se mohou těšit
přestává věřit, že v jeho životě do- v hlavním sále divadla na představení
jde ke změně, po mnoha útrapách Lichožrouti. Pohádky jsou pak v divaje však přijato hejnem labutí. A tak dle připraveny každý měsíc.

/JFI<QND
o rok, znamenalo to velkou komplikaci,
ale mohlo nás aspoň těšit, že nám celý
tvůrčí tým v čele s režisérkou Jankou
Ryšánek Schmiedtovou zachoval věrnost, a těšili jsme se na premiéru v lednu
2022. Velmi nám na tomto projektu záleží. Všichni zúčastnění do jeho příprav
vložili maximum energie, navíc jsme se
dokázali vypořádat s řadou překážek.
Bohužel pondělní hromadné antigenní
testování odhalilo několik pozitivních
výsledků, což znamená zrušení generálkového týdne a odsunutí premiérového
představení,“ popsal ředitel Moravského divadla David Gerneš.
Náhradní termín chce vedení divadla
zveřejnit hned, jak to bude možné.
Podle ředitele je důležité skloubit časové možnosti všech umělců a hostů, kteří
v adaptaci vystupují tak, aby se stihly
i všechny hlavní a generální zkoušky.
Zakoupené vstupenky zůstávají nadále
v platnosti. Případně je lze vrátit na pokladně divadla.
(jaf)

Foto: T. Vrba

" I N I L?? J I L N´´ Û Jak Jan Čmejlaa koncerrtooval v Konicii
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PROSTĚJOV V sobotu se dočkali
svého divadelního představení i ti
nejmenší. A loutkové představení
Ošklivé káčátko na motivy Hanse
Christiana Andersena v podání
Jany Vyšohlídové slavilo u dětí
velký úspěch.

PROSTĚJOV Epidemická situace
nadále komplikuje i očekávanou výpravnou adaptaci Rok na vsi, kterou
připravuje Moravské divadlo Olomouc. Představení mělo zahájit už
loňský rok 2021, ale proti byla vládní
nařízení spojená s koronavirem. Premiéra tak byla odložena na start roku
2022, ale ani tento termín se bohužel
neuskutečnil. Pátek 21. ledna tak
musel být znovu odložen kvůli covidu. Náhradní termín premiéry bude
zveřejněn v nejbližších dnech. Vstupenky zůstávají v platnosti.
S informací o odložení přišlo Moravské
divadlo po pondělním testování, které
potvrdilo nákazu u některých umělců.
„Je nám opravdu nesmírně líto, že jsme
znovu nuceni odsunout termín premiéry. Rok na vsi jsme do repertoáru zařadili k oslavám sto let stálé české divadelní
scény v Olomouci. Když pak pandemie
koronaviru zastavila všechny přípravy a my byli nuceni premiéru odložit
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pro Večerník

u nejmenších diváků úspěch
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PŮVODNÍ
reportáž

Ošklivé káčátko slavilo

Zhruba stovka diváků z řad těch
nejmenších se během inscenace
velmi bavila a nejednou byl slyšet
radostný dětský smích, o který se
zasloužila především zmiňovaná
herečka z divadla U staré herečky
v Hradci Králové. První letošní
představení pro děti se tak dá
hodnotit jedině pozitivně. Téměř zaplněné jeviště za oponou
mělo možnost sledovat klasický
příběh ošklivého káčátka, které
je od svých sourozenců na statku
zcela odlišné a kvůli jeho vzhledu
se s ním nikdo nechce kamarádit.

KULTURA
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PROSTĚJOV Velmi brzy čeká
příznivce divadla, zejména pak
Divadla Point, další lahůdka.
Herci totiž nacvičují novou hru,
kterou uvedou na jaře. Jde o hru
Britney Goes To Heaven od českého tvůrce Petra Kolečka. A jak
jinak, jedná se o komedii. „Nechci
mluvit o hvězdách. Protože obsazení je komorní, postav tam není
mnoho. Hvězdami jsou všichni
zúčastnění. Režii má Kuba Hyndrich a pozvali jsme na premiéru
i autora hry Petra Kolečka.
U něj samozřejmě nevíme, zda přijede, nebo ne,“ prozradil principál divadla Aleš Procházka. Ten se tentokrát
na jevišti nezapojí. „V této inscenaci
jsem já osobně zapojený jen jako
principál, který dění pouze zpovzdálí sleduje. Takže já jen můžu popřát
všem, aby zlomili vaz a držet jim
palce,“ usmívá se Procházka.
Datum premiéry ještě nebylo uveřejněné. Nicméně v Pointu odpočítávají

.2/(ÿ.$
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Foto: Facebook
poslední týdny. A těší se, i když taky jsme ve střehu,“ uvedl Aleš Procháztrochu bojí. „Samozřejmě obavy ka. V případě uzávěry se hra nebude
z koronaviru máme. Ale vždycky hrát po síti, za nepřítomnosti diváků.
říkám, že štěstí přeje připraveným. „Určitě on-line premiéra nebude. OnPokud se bude plošně zavírat, nebo -line vysílání bylo po určitou dobu
nebudeme moct hrát, nebudeme nějakým řešením. Ale je to věc spíše
v tom sami, budou na tom všichni bolestivá pro divadelní herce,“ vysvětstejně. Herci už jsou ale na to strašně lil Aleš Procházka. Scénář, kdy on-line
natěšení, a pak je to takové zklamá- Point zakončoval jednu ze sezón, se
ní. Nicméně se to už několikrát stalo, tak opakovat nebude.
(sob)
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Městský je v plánu 18. března, GJW akci přesouvá na duben,
PROSTĚJOVSKO Vrátí se ještě někdy plesová sezóna?
Zatímco před covidem se hned od začátku roku konal jeden bál
za druhým, loni kvůli lockdownu nemohla proběhnout ani jedna
z kdysi tolik oblíbených akcí. Přestože to ještě začátkem podzimu
vypadalo, že se díky očkování vše vrátí do normálních kolejí, očividně tomu tak není. Nová vláda od 3. ledna omezila akce na 100
nesedících hostů. I proto v lednu na ples nezval nikdo z tradičních
pořadatelů. Večerník zajímalo, jak situaci vidí sami organizátoři.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin ZAORAL
a Jan FREHAR
Zřejmě největší akcí v prostějovském
Společenském domě býval každoročně
ples Gymnázia Jiřího Wolkera, na němž
se sešly hned čtyři třídy maturantů a jejich hostů. „Původní myšlenka byla, že
únorový ples kvůli počtu lidí rozdělíme
na dvě části. Studenti osmiletého gymnázia jej budou mít v pátek a ti ze čtyřletého gymnázia hned následující sobotu.
Poslední informace z našeho plesového
výboru je ovšem taková, že se celá akce
přesune na duben, na kdy se nám už
podařilo zarezervovat termín. Původní

únorové termíny sice zatím zcela nezavrhujeme, nicméně pravděpodobnost,
že je využijeme, je v tuto chvíli nízká,“
vysvětlil ředitel GWJ Michal Müller.
8RUJDQL]iWRUţ
SőHYOiGiVNHSVH
Další organizátoři stále vyčkávají.
Patří mezi ně například členové
Spolku Plumlovských nadšenců.
„Jsme stále připraveni ples uspořádat, na sobotu 12. února máme zamluvený sál kulturáku v Žárovicích
i kapelu. Zásadní pro nás ovšem je,
kolik lidí se podobných akcí bude
moci v té době zúčastnit. Pokud to
bude pouze do stovky, pak to pro
nás nemá význam, bude-li to dvojnásobek, pak do toho asi půjdeme.
A to i navzdory handicapu, že by

nadšenci vyčkávají
lidé na akci museli mít respirátory,“
prozradil nám Marek Otruba, podle
něhož definitivní rozhodnutí padne
nejpozději koncem ledna. „Za sebe
musím ovšem říct, že jsem v tuto
chvíli spíš skeptický,“ míní Otruba.
Opatření omezující kapacity společenských akcí na 100 lidí a sportovních a kulturních na 1000 schválila
spolu s vyhlášením nouzového stavu
dosluhující vláda na konci listopadu. Jeho platnost sice o Vánocích
skončila, nová vláda však od 3. ledna
omezila hromadné akce v tom smyslu, že se jich může účastnit maximálně 1 000 sedících osob či 100 těch,
které u stolu nesedí.
-DNWREXGHVPDWXULWQtPL
SOHV\"$PěVWVNìP"
Velkému zájmu se ale těší drtivá většina maturitních plesů. Obchodní
akademie svůj původní termín už
odložila na březen a pevně věří, že
ho nebude muset kompletně zrušit.

.DUQHYDORYiSURFKi]NDVODYLOD

„V současné situaci bylo jasné, že
se ples v původním termínu neuskuteční, řešili jsme tak náhradní
termín a měli jsme na výběr ze dvou
možností, a to 12. a 26. března. Nechali jsme rozhodnout maturanty,
kteří byli ve většině pro dřívější termín. Pevně doufáme, že do té doby
se okolnosti uklidní a letos bude
moci proběhnout ples tak, jak jsme
na něj bývali zvyklí,“ uvedla ředitelka „obchodky“ Eva Lošťáková.
Střední zdravotnická škola naopak
počítá s řádným termínem, tedy
před jarními prázdninami 25. února.
I sám ředitel školy Martin Mokroš
je toho mínění, že ples nic nezmaří
a studenti se dočkají nevšedního zážitku, na který se těší nejen oni, ale
i jejich rodiče. „Dne 25. února ples
bude. Už jsme kvůli covidu o jeden
maturitní ples přišli a nechci, aby
byl o něj ochuzen další ročník. Myslím si, že ples je jednou z největších
radostí studentů na střední škole

&CNwÊ\KOPÊRNGUQX¾UG\ÐPCUGRQRQUNGFPÊEJRTQVKEQXKFQXÚEJQRCVąGPÊEJXN¾F[\F¾
DÚV\ąGLO÷FGHKPKVKXP÷RCUUÆ<F¾UGCNGåGOCVWTKVPÊD¾N[XéGVP÷O÷UVUMÆJQUG
WUMWVGéPÊ
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

a nebylo by správné o něj nejen studenty, ale i jejich rodiče i vedení školy připravit,“ prozradil ředitel.
Jedním z hlavních taháků plesové
sezóny je Městský ples, který vinou
současné situace musel být odložen a měl by proběhnout v pátek
18. března. Jaký by jej v letošním
roce měl provázet program, o tom
informovala náměstkyně primátora. „Městský ples by se měl odehrát
v duchu prvních oslav pět set let

Pernštejnů v Prostějově, 1522–
2022, kdy se začalo s výstavbou
prostějovského zámku, neboť oslavy tohoto výročí budou konány po
celý rok,“ prozradila Milada Sokolová, která je přesvědčena, že se ples
v odloženém termínu už opravdu
uskuteční. „K jednomu posunutí už
muselo dojít a nedokážu si představit, že bychom jej opět odkládali,“
dodala náměstkyně k případnému
dalšímu odložení.

0X]HXP]YHQDSUYQËOHWRxQËYÛVWDYX
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NĚMČICE NAD HANOU Namísto klasického dětského karnevalu, který současná situace
s koronavirem značně omezovala,
se středisko volného času Orion
v Němčicích nad Hanou rozhodlo
uspořádat alternativu. V neděli odpoledne se tak mohly děti těšit na
karnevalovou procházku, kde na
všechny účastníky ať už s maskou,
či bez čekalo hned deset stanovišť
s pohádkovou tematikou.

Jan FREHAR
A za splnění úkolů přišla odměna. Na
akci dorazila opravdu spousta dětí
i společně s rodiči a chladné nedělní
odpoledne si všichni náležitě užili.
Start pro všechny účastníky byl na
Komenského náměstí v pohádkové
bráně, kde si děti mohly vyzvednout
své kartičky mezi druhou a třetí hodinou. Pak se s pomocí mapky každý
z účastníků vydal vstříc stanovištím.
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FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

a VIDEO klikni na
www.vecernikpv.cz
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Foto: Jan Frehar

Absolvovat úkoly v přesném pořadí nebylo nutné, takže každý využil
jinou cestu. Děti se tak mohly těšit
na čarodějnici, Popelku, Sněhurku,
Rumcajse, piráty, vodníka či také
Harryho Pottera. Obejít celý okruh
zabralo přibližně hodinku a po splnění všech úkolů čekala na startu ještě
zasloužená konečná odměna. Některé z disciplín si s radostí vyzkoušeli
i rodiče malých ratolestí a tato alter-

Martin Kašpar

nativa karnevalu bavila. Zájem byl
opravdu velký a pohádkové bytosti
se hned tak nezastavily. „V současné situaci to na klasický karneval
nevypadá, takže jsme se přiklonili
k této variantě. Jsem opravdu ráda,
že rodiče s dětmi vyrazili ven v tak
hojném počtu, a pevně věřím, že si
s námi užili krásné odpoledne,“ hodnotila vydařenou akci ředitelka SVČ
Orion Eva Bašková.

PROSTĚJOV Rozhraní. Tak zní název výstavy, prostřednictvím níž bude Muzeum a galerie v Prostějově prezentovat grafické práce Miry Macíka a Zbyňka Janáčka. Výstava
se bude zabývat grafikou a jejími přesahy. Její vernisáž se
uskuteční ve čtvrtek 27. ledna od 17.30 hodin.
Profesor Zbyněk Janáček vede od roku 2016 ateliér Grafiky na katedře Grafiky a kresby Fakulty umění Ostravské
univerzity. „V roce 2017 byl jmenován profesorem pro
obor Výtvarná umění na Akademii výtvarných umění
v Praze. Je laureátem Ceny Vladimíra Boudníka, která
je udělována významným grafikům za celoživotní dílo.
Je členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Umělecké besedy, Klubu konkretistů a Sdružení Q.,“ představila prvního z tvůrců kurátorka výstavy Erika Kovačičová.
Mira Macík je bývalým žákem Zbyňka Janáčka. Zajímá se
hlavně o techniku serigrafie a tvoří také koláže. Kromě toho
je kurátorem Telegraph Gallery a Galerie současného umění
Prostějov. Výstava by měla být v prostějovském muzeu k vidění až do 20. března.
(mls)
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Foto: Facebook
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PROSTĚJOV Návrat do historie
hlásí Muzeum a galerie Prostějov.
A to do historie železniční. Na
konci ledna bude totiž v hlavní budově muzea na náměstí T. G. Masaryka přednášet Martin Kašpar.
Tématem přednášky bude historie
železniční tratě mezi Prostějovem
a Olomoucí. Konkrétně tratě Prostějov – Kostelec na Hané – Senice
na Hané – Olomouc. Hovořit bude
osoba z nejpovolanějších. Martin
Kašpar je totiž kronikář Těšetic,
hlavně však nadšenec do železnice. Trvale se zajímá právě o tuto

trať a dlouhodobě usiluje o získání
nádraží v Náměšti na Hané a jeho
rekonstrukci. U příležitosti přednášky se rovněž účastníci budou moci
doptat na zajímavosti okolo tratě,
která byla původně spojená zejména
s místními cukrovary v Drahanovicích a Čelechovicích na Hané. Přednáška proběhne ve čtvrtek 27.
ledna od 16.00 hodin. Pro Martina
Kašpara jde v krátkém čase o druhou
přednášku v prostějovském muzeu,
v polovině ledna zde hovořil o tvorbě rodokmenů a genealogii obecně.
(sob)

PROSTĚJOV Tradiční přednáška
s názvem Žeň objevů, která se věnuje shrnutí významných astronomických událostí předešlého roku,
píše svou historii už od roku 1966.
V poslední době astronomie zaznamenává obrovský posun a nových poznatků neustále přibývá.
O nových událostech v oboru se v ne-

děli budou moci všichni návštěvníci
dozvědět díky přednášce známého
českého astrofyzika a držitele několika ocenění Jiřího Grygara. Přednáška
proběhne v neděli 30. ledna od 16.00
hodin v prostějovské hvězdárně v Kolářových sadech. Na akci je nutno se
předem rezervovat na telefonním čísle 724 013 039.
(jaf)
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PROSTĚJOV Jako na houpačce.
Zatímco během prosince loňloň
ského roku a v úvodu ledna 2022
počet pozitivně testovaných lidí
na covid-19 v Olomouckém kraji
utěšeně klesal, nyní se už třetí tý
týden situace vyvíjí opačným a nene
chtěným směrem. Během uplynulého týdne vzrostl počet nově
nakažených o více než dvojnásobek oproti týdnu předešlému.
Krajská hygienická stanice eviduje na Prostějovsku 1 104 aktuálně
nakažených a náš region tímto
počtem zůstává stále na čtvrtém
místě v kraji.

17. ledna
17
l d do
d soboty
b 22
22. lledna
d přiři
bylo v kraji 6 718 nakažených, což
je o 3 668 osob více než předchozí
týden. Z celkového počtu pozitivně
testovaných od začátku pandemie
v kraji je 21 377 případů u seniorů
nad 65 let. Celkový počet vyléčených
pacientů dosáhl výše 153 981 osob.
Na druhé straně ale v Olomouckém
kraji od začátku pandemie zemřelo v přímé souvislosti s covid-19 již
2 235 lidí. Negativní zprávou je, že
již třetí týden za sebou opět vzrostla hodnota počtu potvrzených případů nákazy za posledních sedm
dní v přepočtu na 100 tisíc obyvatel, nyní jde dokonce o více než
dvojnásobek! V kraji jde aktuálně

ZAUJALO NÁS

Michal KADLEC
K nedělnímu poledni 23. ledna registrovala Krajská hygienická stanice
v Olomouci již 166 102 případů pozitivně testovaných osob v celém Olomouckém kraji od začátku pandemie
covid-19. V období od pondělí

o 1 100
10 obyvatel, což je o 599 pří-padů více než ve statistikách předminulého týdne.
Rapidně za minulý týden vzrostl počet aktuálně nakažených
osob covidem. V celém Olomouckém kraji je nyní koronavirem nakaženo 9 937 osob, což je
o 3 926 případů více než předchozí
týden. Nejvíce aktuálně nakažených
je v Olomouci, a to 2 491 osob. Další
v pořadí je Šumperk (1 469), Přerov
(1 233), Prostějov (1 104), dále Zábřeh na Moravě (876), Hranice na
Moravě (677), Jeseník (523) a Šternberk (262). V Konici je aktuálně koronavirem nakaženo 69 lidí, což je o 13
případů více než předchozí týden.

GHQQÉQ½UÕVWQDNDzHQÙFK
FRYLGHPY RORPRXFNÅPNUDML

Zdroj: KHS Olomouc

Prostějov (jaf) – Vláda odsouhlasila nová pravidla pro školy. V případě velkého množství nakažených
učitelů budou moci ředitelé škol
vyhlásit mimořádné ředitelské volno nebo distanční výuku až na deset dnů. Během těchto deseti dnů
budou mít rodiče nárok na ošetřovné. Teď ještě musí návrh projít
ve zrychleném řízení Poslaneckou
sněmovnou. „S tímto krokem souhlasím a přijde mi logické v dané
chvíli. Spousta škol si už svá volna
vybrala během podzimní vlny a tato
varianta tak dá možnost případné
větší šíření rychle zastavit,“ prozradil
k novince náměstek primátora Jan
Krchňavý.

Omikronem to nekonèí
Prostějov (jaf) – „Pandemie má
daleko od konce,“ řekl předseda Světové zdravotnické organizace Tedros
Adhanom Ghebreyesus na tiskové
konferenci a dodal, že podobně jako
u předchozích vln očekává vznik dalších. Jak a zda vůbec se virus po ústupu omikronu bude šířit, se odborníci
nedokážou shodnout. Část z nich
tvrdí, že po této vlně se blíží konec,
druhá část stále nabádá k opatrnosti.
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Povinné oèkování nebude

Nejvíce případů hlásí ZŠ v ulici Dr. Horáka
PROSTĚJOV Omikron – mírnější varianta nemoci civid-19 –
začíná převažovat a projevovat
se i ve školách. Od 17. ledna už
na školáky čekalo pouze pondělní testování oproti předchozím týdnům, kdy se testovalo
dvakrát. Ve srovnání s minulým
týdnem ale počty nakažených
stouply. Počet nakažených dětí
k minulému pondělí se zastavil
na 50 a 13 tříd skončilo v karanténě. Vzrostl i počet pozitivních
testů oproti předchozímu testování, jediný úbytek byl zaznamenán v počtu nakažených
zaměstnanců na základních
školách.
Nejvíce dopadá současná situace na ZŠ v ulici Dr. Horáka, kde
bylo k minulému pondělí naka-

ženo 36 žáků a 2 zaměstnanci.
Zde také odhalily testy nejvíce
nových případů, konkrétně 9.
O nechtěné prvenství se pak
škola dělila společně s RG a ZŠ
Otto Wichterleho i v počtu tříd
v karanténě, kde minulý týden
bylo po 4 třídách. „Sledujeme,
jak počty nakažených s variantou omikron rostou, takže jsme
nárůst očekávali i ve školách.
Upřímně jsem předpokládal, že
ten nárůst bude ještě vyšší, ale je
vidět, že omikron zatím řádí především v Čechách, ale je asi jen
otázkou času, kdy i zde bude dominovat. Těžko ale odhadovat,
jak to bude vypadat v příštích
dnech a týdnech, to si netroufám
odhadnout. Momentálně je největší ohnisko na ZŠ v ulici Dr.

Horáka, ale i to se může rychle
měnit,“ prozradil k pondělním
výsledkům náměstek primátora
Jan Krchňavý.
Celkově je v karanténě 50 dětí,
tedy o 15 více, než tomu bylo
o týden dříve. Počet tříd v karanténě vzrostl z 5 na 13 a počet pozitivních testů byl o dvě desítky
vyšší. Pokles je naopak vidět u nakažených zaměstnanců, kdy byli
v minulém týdnu vinou covidu
indisponovaní 3. „Nárůst se dá
očekávat, ale jsem zatím rád, že
počet nakažených zaměstnanců
dokonce klesl, protože v případě
šíření mezi pedagogy by to znamenalo velké komplikace,“ doplnil Krchňavý. Další kolo testování
čeká na žáky už dnes a dá se očekávat další nárůst.
(jaf)

PROSTĚJOV Počet pacientů s vážným stavem
při nákaze covid-19 se
v průběhu minulého
týdne v prostějovské
nemocnici příliš nezměnil. Zatímco ještě
ve středu bylo hospitalizováno
dvanáct osob, v pátek jich bylo o jednoho
méně. Rapidně ale stoupá zájem o PCR
testy, nemocnice otevřela odběrové místo i v neděli.
Minulý týden ve středu byl Večerník informován o stavu hospitalizovaných pacientů v rámci nemocnic, které provozuje
společnost Agel. „Dobrou zprávou je, že
Nemocnice AGEL Šternberk je aktuálně
bez covidového pacienta. Oproti tomu situace v prostějovské i přerovské nemocnici
se v tomto pohledu v posledních dnech
příliš nemění a obě nemocnice mají stejný
počet covid pacientů jako před týdnem.
Dvanáct osob s covid-19 pak hospitalizuje
Nemocnice AGEL Prostějov, pět pacientů
je na lůžkách intenzivní péče, z toho čtyři

vyžadují podporu umělé plicní
vyža
ventilace,“ sdělil ve středu
Adam Knesl, tiskový
mluvčí společnosti Agel
provozující Nemocnici
Prostějov.
JJeště o něco příznivější
zpráva přišla od mluvčího
nemocnice v pátek odpoledne. „V Nemocnici AGEL Prostějov je i nadále hospitalizováno jedenáct pacientů s onemocněním
covid-19, kdy čtyři jsou ve vážném stavu
na lůžku intenzivní péče, z toho tři pacienti
vyžadují podporu umělé plicní ventilace,“
spočítal Adam Knesl, kterého se Večerník
zeptal, jaký je zájem o testování na covid-19
v prostějovské nemocnici. „Během tohoto
týdne se zájem o PCR testování v prostějovské nemocnici zvýšil o 20 procent a denní
kapacity dosahují 300 odběrů. Na vzrůstající zájem o testy nemocnice zareagovala
i otevřením odběrového místa v Nemocnici
AGEL Prostějov v neděli 23. ledna,“ odpověděl v závěru minulého týdne Adam Knesl.
(mik)

V nemocnici
se testovalo
i v nedìli

Prostějov (jaf) – Ministři na svém
středečním jednání vlády smetli ze
stolu povinné očkování proti covidu.
Od března měla tato vyhláška vejít
v platnost pro určité profese či osoby
starší šedesáti let. Nyní už to však neplatí. O zrušení této povinnosti vláda
mluvila už od svého nástupu, kde se
ministr zdravotnictví nechal slyšet, že
povinné očkování podle věku podle
něj nedává smysl. U vybraných profesí chtěl situaci řešit dohodou.

Trasování
XY\EUDQÙFK VNXSLQ
Prostějov (jaf) – Ministerstvo
zdravotnictví hygienám nařídilo,
které skupiny budou pro trasování
nejdůležitější. Jednat by se mělo
především o osoby starší 65 let, žáky
a studenty ve školách a pracovníky
v sociálních službách. Změny se
podle mluvčího Ministerstva zdravotnictví Ondřeje Jakoba odvíjí od
diskuse, kdy se očekává velký počet
případů a trasování všech by časově
nebylo možné zvládat.
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Podzimní vlna dopadla i na sportovce v regionu
PROSTĚJOV Podzimní nárůsty počtu nakažených a i hospitalizovaných lidí koronavirem se promítly do světa sportu a neminuly ani žádné odvětví v regionu. Vzrůstající počet covidových
případů zasahuje výrazně do programu řady organizovaných
celků, a to nejen amatérských. Úplná stopka jako v předchozích
dvou sezónách ale naštěstí nepřišla, takže i přes různé komplikace
se mohli a dále mohou i „amatéři“ věnovat svým oblíbe*QMGLQX¾CDUWTFKVC
/+%*#.
ným koníčkům. Pokud by amatérští
hráči padali do karantény
PCDTCNCPCQDT¾VM¾EJ
51$'%-º
opakovaně,
negativně by to ovlivnilo
jejich přípravu. Že nic stále
není zcela zažehnané, ukazuje v současné chvíli hlavně profesionální hokej, kde došlo k odložení zápasů dvou nejvyšších soutěží ve velkém, což se nevyhnulo ani Prostějovu.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Jan
FREHAR
Před začátkem nové fotbalové sezóny se velmi řešil její dřívější start
oproti předchozím ročníkům. K tomuto kroku se fotbalové svazy odhodlaly právě kvůli epidemii, kdy se
v loňském roce nepodařilo podzim
dokončit. Při ohlédnutí se dá tohle
řešení považovat rozhodně za správ-

né, protože amatérští fotbalisté měli
v tomto ohledu štěstí, nejhorší období se jim vyhnulo opravdu tak tak.
Přestože neproběhlo všechno úplně
hladce, oproti posledním ročníkům
se podařilo vše zdárně překlenout.
Covid neušetřil například Otaslavice, kde skončila řada hráčů po
zápase v Tovačově s pozitivním
testem v karanténě. Díky B mužstvu se ale všechna utkání stihla
odehrát. Jediný rest mají u B mužstva, které muselo jedno utkání
odložit, domluva nakonec padla
až na jarní část. Další zápas je

v důsledku nákazy odložen i v nejvyšší okresní soutěži, kde se bude
dohrávat zápas Vícov vz. Dobromilice. Na Dobromilice jako vítěze
okresního poháru k tomu bude ještě čekat i první kolo krajského proti
Olešnici, které bylo také odloženo.
Překážky pak v tomto směru hlásil
i Protivanov a před posledním kolem i Lipová, kde je poslední duel
také odložen. V každé ze soutěží se
však jedná maximálně o jednotky
případů. Zádrhele i odklady se pak
dotkly i mládežnických kategorií od
nejvyšších soutěží po ty okresní.
Dlouho se problémy vyhýbaly i druhé nejvyšší soutěži, kde nastupuje
1.SK Prostějov, i zde se ale na konci
podzimu některé objevily a k tomu
přišla nálož sněhu, což znamená, že
tři duely se dohrají také až před jarní
částí.
V hokejovém prostředí se dlouho
dařilo držet situaci pod kontrolou.
Nyní ale ve velkém bojují kluby
s omikronem a zápasů je odkládáno
stále více. Jen za poslední týden se
z plánových utkání nehrálo téměř
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Deset dnù øeditelského
volna navíc

Jestřábi stihli jen Havířov.
Pak trénovali i odpočívali

žádné a je otázkou, jak to bude vypadat v průběhu nejbližších týdnů, kdy
má počet nakažených ještě stoupat.
„Když vidíme, jak se odkládá jeden
zápas za druhým a jak těžko se hledají termíny, tak to není příjemné.
Myslím si, že pro nás i diváky v tom
začíná být chaos, dalo by se mluvit o neregulérnosti soutěže. Jestli
není na zvážení na chvíli sezónu
pozastavit, dát se během pár dnů
do pořádku a potom to znovu rozjet s tím, že už by se místo odkladů
rovnou kontumovalo, protože jinak
to bude s dohráním v termínech
opravdu složité,“ prozradil k současnému stavu lodivod střídačky Jestřábů Aleš Totter.
Obavy z nárůstu pozitivních případů panovaly především v halových
sportech, kde se během předchozích
vln nebylo možné ani scházet. Černé scénáře se ale naštěstí nenaplnily
a organizované soutěže nadále pokračují. Jednou z výjimek, kterých
se opatření dotkla zásadně, je SK
Hanácká volejbalová liga. Zde se po
povinném očkování případně pro-
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dělané nemoci soutěž stále nerozběhla a třetí a čtvrté kolo jsou zatím
odložena. Páté by mělo proběhnout
v polovině února, pokud by ani to
neproběhlo, pravděpodobně by
i nad letošním ročníkem visel otazník, soutěž by znovu zůstala nedokončená. V dalších soutěžích se také
škrtům do plánovaného programu
nevyhnuli, vše se ale zatím daří včas
dohrávat.
Narůstající počet nakažených hlásili
před Vánoci korfbalisté, kde se odkládaly duely ve velkém vinou ka-

rantén mužstev Znojma a Českých
Budějovic. Postupně se ale daří duely dohrávat v náhradních termínech.
„Letošní sezóna byla oproti předešlým termínově zkrácena a měla
by končit už v březnu. Je to právě
kvůli koronaviru, aby se případně
termíny mohly odsouvat, stále tak
ale byla možnost sezónu regulérně
dohrát, což je určitě dobře. Teď se
to před Vánoci nevyhnulo dvěma
klubům a člověk dnes neví, co může
nastat,“ doplnil k aktuálnímu dění
trenér korfbalistů David Konečný.

Volnějším tempem bude pro prostějovské Jestřáby pokračovat program
Chance ligy. Na závěr ledna je čekají
dva sokové, po jednom v domácím
a venkovním prostředí. Zatímco ve
středu Prostějované přivítají Kolín,
v sobotu je čeká venkovní derby proti „prostějovskému“ Šumperku. Vše
ale ještě může změnit situace kolem
koronaviru. Minulý týden si některé
hokejové týmy protáhly karantény
a Benátkami nad Jizerou. Ty jsou ale a odložily více zápasů, než bylo půodložené. Jak tedy Jestřábi vyplnili čas? vodně v plánu.
„Něco jsme udělali, ale dali taky více
volna. Pak to bude našlapané. Věřím Michal SOBECKÝ
taky tomu, že se doléčíme a budeme Druhá sezóna a znovu obstojná. Kovšichni v pořádku. Měli jsme nějaké lín sice nepatří k favoritům. Nicméně
virózy. Něco jsme ale odtrénovali a dali za sebou nechává sympatický dojem
i hráčům volno. Věřím, že jsme klukům v podobě hokeje s mnoha vstřelenými
udělali dobrý program,“ sdělil Aleš brankami či dovednostmi hráčů, jako
Totter. Ten odtajnil zároveň marodku jsou Zdeněk Král nebo David Šafrápřed utkáním s Kolínem. Překvapení nek. Kolínští Kozlové loni skončili až
ani katastrofický scénář se nekonají, šestnáctí, nicméně aktuální sezóna jim
mimo hru jsou aktuálně dva hráči. sedí více. Tým se dostal dokonce už do
„Martin Dubský je mimo hru dlouhodoběji. A dále Robin Staněk. Jinak pokud nepřijde viróza nebo koronavirus,
bychom měli být kompletní,“ věří kouč
Prostějova.

první desítky a hrozbu přímého sestupu za sebou nechal už o patnáct bodů.
Nyní je tedy možné, že Kolín dokonce
uvidíme v play-off, čemuž napomáhá
i spolupráce s Hradcem Králové, který
zde nechává rozehrát své plejery. Podívejme se ale taky, kdo z Kolínských
vyčnívá. V bodech jsou to bezkonkurenčně David Šafránek a Jan Veselý,
z nichž první je nejlepším nahrávačem
a druhý zase střelcem týmu. Oba mají
přes 30 bodů. Z obránců je na tom nejlépe Zdeněk Čáp (5+12), v hodnocení
+/− duo Veselý–Štohanzl. U týmu už
se prostřídal půltucet brankářů. Nejvíce toho odchytal Tomáš Sajdl, nejlepší
čísla má Henri Kiviaho. V týmu je pak
výrazná prostějovská stopa v podobě
bývalých Jestřábů Čápa, Miškáře nebo
Piegla.
Jestli ale mluvíme o prostějovské stopě,
mnohem větší je v Šumperku. Sobotního soupeře trénuje duo rodáků Michal
ý
Janeček a Lukáš Majer. Navíc je v týmu

i několik hráčů původem z Prostějova,
a ještě výrazně více těch, kteří zde v minulosti hráli. Šumperk trochuu doplácí
nané výkony.
na nevyrovnané
Střídá skvěléé se špatnými, hlavě však
etíbojuje se třetími,
mi třetinami,
ellv nichž pravideláně utkání ztráchh
cí. V posledních
zápasech se ale
ilo
lo
lo
Drakům spíše dařilo,
porazili Přerov a V
Vrchlabí.
Velkou zásluhu na tom, že i Šumperk
je na tom lépe než minulou sezónu, má
Lukáš Žálčík. Někdejší prostějovský
hráč, ale rodák ze Šumperka, potvrzuje
své kvality. Trvale je nejlepším střelcem
soutěže a atakuje hranici 40 bodů. Velmi zdatně mu přitom sekundují hráči
jako Tomáš Vildumetz, Denis Kindl
nebo Petr Kratochvíl. Z obránců pravi)
delně bodyy sbírá Tomáš Drtil ((3+20).
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Venkrbec je zpátky
v Chance lize
Prostějov (sob) – Po nedávném
příchodu Romana Pšurného z Přerova
hlásí ve Vsetíně další posilu. Opět
útočníka, tentokrát ale defenzivně
zaměřeného. Do 1. ligy se vrací někdejší
prostějovský kapitán Matouš Venkrbec.
Venkrbec působil poslední tři sezóny
v Českých Budějovicích. Nejvíce se mu
povedl první ročník. V něm byl Motor
v rámci první ligy suverénní a díky tomu
postoupil mezi elitu. Venkrbec si držel
výborná čísla, například v pobytu na
ledě měl po sezóně +27. Nicméně další
roky přinesly trápení. V aktuální sezóně
nastupuje po operaci ruky. Odehrál 16
utkání, ve kterých nebodoval a pohyboval se v záporných číslech.
Vsetín může pomoci Matouši Venkrbcovi k návratu lepších časů. Valaši se
pohybují okolo třetího místa v tabulce.
A jestli na něco dosud obzvlášť sázeli,
byla to právě dobře fungující defenziva. Právě mezi defenzivněji laděné
forvardy patří i Matouš Venkrbec.

&KXGLÄNÙSURJUDP
Chance ligy
Prostějov (sob) – Tohle 1. hokejová
liga ještě nezažila. Zatímco během
minulé sezóny byla rovnou přerušená,
v té letošní se tak ještě nestalo.
Výsledek byl ale dost podobný. Určitě
při pohledu na program Chance ligy
v pondělí, ve středu a v sobotu.
Původně se totiž měly odehrát minulý
týden dvě desítky zápasů. Jenže už
před pondělními zápasy ve velkém odpadaly týmy, které putovaly do karantény. Z původně plánovaných mačů
tak hrál jen Prostějov s Havířovem
a Kolín se Slavií. Středa pak byla ještě
divočejší, ze šesti plánovaných utkání
se neodehrálo ani jedno. A sobota nabídla jen jeden zápas.
Utkání, která nebyla odehrána
z důvodu karantén a marodky, byla
přesunuta vesměs na začátek února.
Jestřáby tak čeká přímo zápasová
smršť. Mezi 29. lednem a 8. únorem
odehrají hned pět zápasů v rozmezí
jedenácti dnů. Utkání tak budou
Prostějovu naskakovat v tempu NHL.
Dva zápasy po sobě pak svěřence Aleše
Tottera čekají taky koncem února, kdy
v úterý vyzvou venku Benátky nad
Jizerou a při návratu na Hanou se hned
druhý den střetnou taky s Vrchlabím.

EXKLUZIVNÍ
VNÍ
rozhovor
pro Večerník
k

Michal
SOBECKÝ
ƔƔHavířov se trápí, je s odstupem poslední. Nešlo ale o snadný zápas, souhlasíte?
„Snadný zápas to určitě nebyl. I ten průběh
tak vypadal, utkání bylo dlouho vyrovnané. Do takových zápasů se vždy jde s těžkou hlavou. Protože v tuhle chvíli Havířov
stále má co ztratit, ale zároveň může jen
překvapit. A pro nás byla zase povinnost
vyhrát. Takže se určitě do takového zápasu
nejde lehce. Tak vypadal i začátek, v průběhu utkání se nám ale podařilo vyhrávat
a nakonec vše dotáhnout do dobrého
konce.“

ƔƔDá se tedy říct, že jste byli pod
větším tlakem než AZ?
„V tomhle zápase bych si troufl říct, že
možná i jo. Samozřejmě jak dobíhá sezóna, tak Havířov je pod velkým tlakem. Čím
dál víc se ale dostává do pozice, kdy už fakt
může jen překvapit.“
ƔƔ V utkání jste zapsal dva kanadské
body. A byl jste hodně vidět. Berete to
jako dosud nejpovedenější zápas za
Prostějov?
„Co se týká bodů, tak určitě. Bodově se mi
zas až tak nedařilo, i když herně to bylo fajn
i předtím. Právě bodově to ale určitě byl
můj nejlepší zápas. Ale tím, že já byl po zranění a měl nějakou pauzu mezi zápasy, tak
tohle bylo utkání návratové. Jsem rád, že se
povedlo. A že jsme hlavně vyhráli.“
ƔƔ Zmínil jste zranění. Bylo pro vás
velkým zklamáním, že jste kvůli němu
neměl delší návrat do Kladna, za které
jste v minulosti hrál?

vs.
Právě již zmíněný Drtil patří k mnoha
hráčům Šumperka, kteří dříve působili
v Prostějově. Považte sami: Žálčík, Vachutka, Drtil, Březák, Křupka, Antoníček a Pěnčík.
Na závěr se stručně podívejme na bilanci se soupeři. S Kolínem dopadly
oba zápasy shodně 4:2, s jednou výhrou pro oba týmy. Proti Šumperku
Jestřábi dvakrát vyhráli, pokaždé však
jjen za dva body.
y
(sob)

se vrátil

po problémech
1DT¾PEG 2TQUV÷LQXC ,QUGH <CLÊE
(QVQ CTEJKX 8GéGTPÊMW

„Já jsem na Kladně byl dva zápasy, kdy
jsem měl zůstat až do Nového roku. Už
ani nevím, o kolik se původně mělo jednat zápasů, protože program jimi byl narvaný. Měl jsem toho v jednu chvíli fakt
dost, protože ve čtyřech dnech jsem hrál
tři zápasy. Pak zase den nebo dva volno
a další tři zápasy za sebou jsem měl mít.
Fakt to bylo náročné a možná i na to konto mi tělo povolilo a řeklo si o nějakou
pauzu. Z jedné strany jsem byl rád, že
jsem zase na Kladno zavítal. Momentálně
je ale moje sezóna a domov v Prostějově,
takže se soustředím hlavně na výkony
u Jestřábů.“
ƔƔV utkání jste zapsal nahrávku na gól
Petru Mrázkovi a patřila k pohledným
asistencím. Dlouho jste zvažoval, zda
se s pukem od modré čáry do nahrávací
pozice ještě vrátíte?
„Děkuji za pochvalu. Jako že bych si to
připravoval večer předem, to ne. Ale v tu

2

Jestřábi s Havířovem pojišťovali
vítězství brankami do prázdné
klece. Až dva zásahy, z toho jeden přes celé hřiště, AZ zlomily.

(uohĹ

Josef
ZAJÍC

mi návrat povedl“
PROSTĚJOV Potřebný a zároveň povedený comeback
ack
jíc.
do sestavy Jestřábů má za sebou obránce Josef Zajíc.
Čtyřiadvacetiletý hráč, který má za sebou nucenou pauzu ze
zdravotních důvodů, se objevil na ledě v Havířově. A hned zazářil. Jeho akce vyústily ve dva góly, z nichž jeden i sám dal.
dý
Celkově zapsal i po herní stránce povedený zápas, mladý
m
bek v něm byl hodně vidět. Jak ale připouští, s Havířovem
od
nic jednoduchého nečekal. „Paradoxně jsme asi byli i pod
ký
větším tlakem než domácí,“ poznamenal. Sám ale měl velký
zí
podíl na tom, že obtížnou pozici Prostějov ustál. A z pomezí
Moravy a Slezska si odvezl plný počet bodů.
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s rukou.
A zazářil

chvíli, když hokej hrajete a zvednete hlavu, tak se otevírají různé možnosti. Tam
je to o vteřině a rychlém rozhodnutí.
Uděláte krok a buď tam volný hráč je,
nebo ne. Pak se stává, že to předržíme
a není z toho nic. Někdy hezká akce, někdy se to nepovede. Bylo to rozhodnutí
ve vteřině…“
ƔƔPro Chance ligu minulý týden dobře nedopadl, drtivá část zápasů byla
odložena. Myslíte si, že by v současné
situaci pomohlo dočasné přerušení
soutěže?
„To téma je pro mě těžké. Nejsem, dá se
říct, ani na jedné straně řešení věci, pokud
se jedná o koronavirus. Ale k otázce, nemyslím si úplně, že by třeba týden nebo dva
pomohly. Je samozřejmě smůla, že jsme
vyhráli a nemohli hrát dál a na úspěch navázat. Zdraví je ale přednější. A při tom, co
se v Česku i celkově ve světě děje…“

„A co včil?“
"|uࣂm- ࢙uo;ॊ;ংझh-fझ1झhol;m|࢙ংf;7mo_o _-झংovh1_=-mohৄĺuo,
f; r࢙7 o vo|࣒৴ mझ৴; ru-h|b1h u;-Ѵb|oĺ ;rol࢙_-fझ
rovbѴķ l࣒m - ro1_orb|;Ѵm࣒-mbv|࢙Ѵ;࣒|झ|Ѵ-hm-
l৴v|oĺ

HOKEJOVÉ
!&҃ ࡡ
1HY\XzLWÅ
šance
Přestože dal Prostějov AZetu hned
pět branek, mohlo by jich klidně
být i víc. A zápas by tak měl klidnější
koncovku, Jestřábi se ale trápili v zakončení a taky v přesilovkách. Dvakrát nastřelili brankovou konstrukci
a mnoho šancí neproměnili. To se
holt stává.

3RWYU]HQÙ
favorit
Jestřábi jeli do Havířova v roli
favorita. A ač se proti Havířovu
nehraje snadno, roli potvrdili.
Proti soupeři byl Prostějov lepší, efektivnější, jistější. Soupeř
byl sice houževnatý, Jestřábi si
s ním ale poradili. A přivezli povinné body.

NEJ události
Chance ligy

1. Hromadné rušení zápasù
2ąÊOQNCXKPCQFNQåGPÚEJWVM¾PÊUGUVTJNC
D÷JGOWRN[PWNÆJQVÚFPG6ÆO÷ąXwGEJP[
MNWD[%JCPEGNKI[wN[FQMCTCPVÆP[PGDQ
OCLÊVCMQXQWOCTQFMWåGUX¾WVM¾PÊQFNQåKN[2TQUV÷LQXD[NLGFPÊO\ O¾NCVÚOč
LGPåFQMCTCPVÆP[PGwGN,GPOWUEJ¾\GNK
UQWRGąK

2. Kolín šokoval
,GFPÊO\ O¾NC\¾RCUčMVGTÆUGOKPWNÚ
VÚFGPQFGJT¾N[D[NFWGNRTCåUMÆ5NCXKG
U -QNÊPGO1 HCXQTKVQXKD[NQLCUPQ,GPåG
WVM¾PÊFQRCFNQRąGMXCRKX÷LCUPÚOXÊV÷\UVXÊO-QNÊPC5QWRGąPGFCN2TCåCPčO
éWEJPQWVC RQUNCXPÆOXÊV÷\UVXÊUGRQUWPWNWåPCQUOÆOÊUVQ

hXPSHUVNÙ
brankáø míøí do Prahy
2ąGVNCMX DT¾P÷PGF¾XPQąGwKNK&TCEK\G
iWORGTMC8[ąGwKNKJQMQPEGO/CTVKPC
*QNÊMC&XCCFXCEGVKNGVÚIÐNOCPCNGDG\
RT¾EGFNQWJQPGD[N\COÊąKNVQVKåP[PÊFQ
5NCXKG,GCNGQV¾\MQWMQNKMRTQUVQTWX PÊ
FQUVCPGMF[åVCOOG\KVąGOKV[éGOKXN¾FPGUWXGTÆPPÊ4QOCP/¾NGM

Individuální hráèské statistiky, 2021/2022:
Hráèi v poli
Body:
6QO¾w-PQVGM 5NCXKC2TCJC .WDQw äCNéÊM iWORGTM    2GVT /T¾\GM
2TQUV÷LQX    .WDQw 4QD 8UGVÊP  
4QOCP2ąKMT[N .KVQO÷ąKEG 6QO¾w
8KNFWOGV\ iWORGTM    &GPKU -KPFN
iWORGTM ,CP-NQ\ 2TQUV÷LQX 
#NCP.[U\E\CTE\[M (TÚFGM/ÊUVGM 
&CXKFiCHT¾PGM -QNÊP e6QO¾w,¾EJ[O 2TQUV÷LQX /CTVKP0QX¾M 2TQUV÷LQX ,KąÊ-NKOÊéGM 2TQUV÷LQX 

Góly:
4KMW5KJXQPGP .KVQO÷ąKEG .WM¾wä¾NéÊM
iWORGTM 2GVT/T¾\GM 2TQUV÷LQX 
,CP8GUGNÚ -QNÊP 1PFąGL2TQEJ¾\MC .KVQO÷ąKEG 2GVT-TCVQEJXÊN iWORGTM 
(KNKR -QOQTUMK (TÚFGM/ÊUVGM    8NCUVKOKN
&QUV¾NGM *CXÊąQX .WDQw4QD 8UGVÊP 
6QO¾w-PQVGM 8UGVÊP e,CP-NQ\
2TQUV÷LQX 2GVT$GT¾PGM 2TQUV÷LQX 
/CTVKP0QX¾M 2TQUV÷LQX 

Asistence:
 4QOCP 2ąKMT[N .KVQO÷ąKEG    #NCP
.[U\E\CTE\[M (TÚFGM/ÊUVGM 6QO¾w
-PQVGM 5NCXKC2TCJC 6QO¾w8KNFWOGV\ iWORGTM ,CP-NQ\ 2TQUV÷LQX 
&GPKU-KPFN iWORGTM 6QO¾w,¾EJ[O
2TQUV÷LQX .WDQw4QD 8UGVÊP 
4QOCP2wWTPÚ 8UGVÊP &CPKGN8TFNQXGE ·UVÊPCF.CDGO e,KąÊ-NKOÊéGM
2TQUV÷LQX    2GVT /T¾\GM 2TQUV÷LQX 
/CTVKP0QX¾M 2TQUV÷LQX 

Úèast na ledì:
  .WDQw 4QD 8UGVÊP    #NGZCPFTU
,GTQHGLGXU 8UGVÊP    .WDQOÊT iVCEJ
8UGVÊP ,QUGH,ÊEJC .KVQO÷ąKEG 
,CP$GTIGT 8UGVÊP ,CP8ÚVKUM .KVQO÷ąKEG 4QDGTVèGTPÚ 2ąGTQX 
1PFąGL2TQEJ¾\MC .KVQO÷ąKEG 6QO¾w-PQVGM 5NCXKC2TCJC 6QO¾w
,¾EJ[O 2TQUV÷LQX e,CP4WFQXUMÚ
2TQUV÷LQX 2GVT/T¾\GM 2TQUV÷LQX 
,CMWD$CDMC 2TQUV÷LQX 

Nejproduktivnìjší obránci:
&CPKGN-TGLéÊ 5NCXKC2TCJC ,KąÊ
-NKOÊéGM 2TQUV÷LQX    ,CP 2QJN 5QMQNQX 6QO¾w&TVKN iWORGTM 
,CP*QNÚ .KVQO÷ąKEG ,CMWD$CDMC
2TQUV÷LQX    ,CMWD 6GRGT (TÚFGM/ÊUVGM iKOQP5\CVJO¾T[ 2QTWDC 
  /KMWN¾w <DQąKN (TÚFGM/ÊUVGM  
 <FGP÷M è¾R -QNÊP  e  2CVTKM
*WU¾M 2TQUV÷LQX /KNQUNCX,¾EJ[O
2TQUV÷LQX &CXKF8CNC 2TQUV÷LQX 

Trestné minuty:
,CP8GUGNÚ -QNÊP ,CP8ÚVKUM .KVQO÷ąKEG .WM¾w/CTGw ,KJNCXC 
2CXGN/TÿC 8TEJNCDÊ <FGP÷Mè¾R
-QNÊP    .WM¾w äGLFN 5NCXKC 2TCJC 
  6QO¾w &TVKN iWORGTM    (KNKR
-QOQTUMK (TÚFGM/ÊUVGM 4QM/CEWJ iWORGTM    8QLV÷EJ 5VąQPFCNC
6ąGDÊé e/KNQUNCX,¾EJ[O 2TQUV÷LQX ,CP-NQ\ 2TQUV÷LQX 
&CXKF8CNC 2TQUV÷LQX 

Brankáøi
Úspìšnost zákrokù:
  ,CMWD /¾NGM 8UGVÊP    
/KEJCGN 2GVT¾UGM 2ąGTQX    
2CXGN,GMGN 6ąGDÊé ,CTQUNCX
2CXGNMC $GP¾VM[ PCF ,K\GTQW   
 6QO¾w -T¾N .KVQO÷ąKEG    
8QLV÷EJ /QMT[ iWORGTM    
5COWGN $CTQw (TÚFGM/ÊUVGM   
4QOCP/¾NGM 5NCXKC2TCJC 
'TXKPU/WwVWMQXU 2QTWDC 
1NFąKEJ%KEJQÿ 5QMQNQX 

9ÙKU\
6QO¾w-T¾N .KVQO÷ąKEG 2CXGN,GMGN 6ąGDÊé ,CMWD/¾NGM 8UGVÊP 
,CMWD5QWMWR 8TEJNCDÊ 1PFąGL
$N¾JC 2TQUV÷LQX    /CMUKO <JWMQX
,KJNCXC 4QOCP/¾NGM 5NCXKC2TCJC 8QLV÷EJ/QMT[ iWORGTM 
'TXKPU/WwVWMQXU 2QTWDC 1NFąKEJ
%KEJQÿ 5QMQNQX  e  /CTGM /KEMC
2TQUV÷LQX 

Prùmìr na zápas:
 ,CMWD /¾NGM 8UGVÊP    2CXGN
,GMGN 6ąGDÊé    ,CTQUNCX 2CXGNMC
$GP¾VM[ PCF ,K\GTQW    /KEJCGN
2GVT¾UGM 2ąGTQX    6QO¾w -T¾N
.KVQO÷ąKEG 4QOCP/¾NGM 5NCXKC
2TCJC    1NFąKEJ %KEJQÿ 5QMQNQX 
,CMWD5QWMWR 8TEJNCDÊ 
/CTGM iVKRé¾M *CXÊąQX    'TXKPU
/WwVWMQXU 2QTWDC  e  1PFąGL
$N¾JC 2TQUV÷LQX 
Vychytané nuly:
t2CXGN,GMGN 6ąGDÊé t/KEJCGN2GVT¾UGM 2ąGTQX 4QOCP/¾NGM 8UGVÊP ,CMWD
5QWMWR 8TEJNCDÊ t#FCO$TÊ\ICNC 2QTWDC ,CMWD/¾NGM 5NCXKC2TCJC /CMUKO
<JWMQX ,KJNCXC 1PFąGL$N¾JC 2TQUV÷LQX 

Kuriozita hanáckého derby? NA LEDĚ!
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HRÁČSKÉ HVĚZDY UTKÁNÍ

1.

HAVÍŘOV – PROSTĚJOV 2:5

]*k΄¯*¯Nk
Jestřábi stihli jen Havířov.
Pak trénovali i odpočívali

UVCT,QUGH<CLÊE  DQF[ UVCT/KNQUNCX,¾EJ[O
 DQF[ UVCT,CP4WFQXUMÚ  DQF 

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ

2GVT/T¾\GM1PFąGL$N¾JC,CP-NQ\2GVT$GT¾PGM
/CTVKP#NVTKEJVGT/CTVKP0QX¾M,CP4WFQXUMÚ6QO¾w
,¾EJ[O ,KąÊ -NKOÊéGM iKOQP ,GNÊPGM C 6QO¾w ,KT¾PGM    ,CMWD
$CDMC2CVTKM*WU¾MC /KNQUNCX,¾EJ[O#FCO*CXNÊMC /KEJCN
,CPGéGM,QUGH<CLÊE/CTGM/KEMC,CPiVGHMCC /CTGMiXGE
&CXKF8CNC/CTVKP&WDUMÚC 2GVT-TGLéÊ

Michal
Ý
SOBECKÝ

2EU½QFLS½OLOLRVWUÙPL
Procházka růžovou
zahradou? Ne, boj až
do poslední minuty.
Havířov se nechtěl dát
snadno a o výsledek se
rval. Nakonec ale fakticky zápas rozhodly
branky dvou obránců:
Josef Zajíc trefil po najetí ze druhé vlny přesně,
Miloslav Jáchym zase
skóroval přes celé kluziště do prázdné branky.
Zatímco Zajícův gól byl
vítězný, Jáchymův zase
Foto: internet
zařídil Prostějovu potřebný odskok od soupeře a klid na hokejkách. Utkání se pak dá hodnotit i jako „Zajícův
zápas“. Mladý obránce totiž výraznou měrou přispěl i ke gólu Petra
Mrázka a celkově hrál s velkým elánem.

Þ¢Ê

PROSTĚJOV Pěkně naplněný program měli mít
prostějovští Jestřábi v uplynulém týdnu. Odehrát
měli dva venkovní a jeden domácí zápas. Jenže
zasáhl koronavirus. A ze tří zápasů zbyl rázem jeden, ten už jen v oblasti teorie. Je to ale takové
s Havířovem. Prostějov jej vyhrál, a tak mohl slavit, ani vítězství povinné vítězství. Tři body se očekávanad předposledním celkem tabulky není samozřejmostí. Jak jí. Havířov je v každém zápase a v tom
předešlém porazil Třebíč. Takže jsme
ale tým trávil zbytek nečekaně uvolněného času?

PŮVODNÍÍ
zpravodajství
ství
pro Večerník
ník

ZAUJALO NÁS

Chance liga si prochází těžkým obdobím. V průběhu posledních deseti
dnů šla většina týmů do karantény.
Z původního programu soutěže tak
zůstalo pouhé torzo. A situace se dotkla

i Jestřábů, přestože těm se nadále hrozba karantény vyhýbá. „Nehráli jsme
ve středu, pak nám zápas zrušilo Ústí
nad Labem. V týdnu jsme pak měli
po pauze jeden zápas. Jsme rádi, že ho
máme za sebou, šlo o venkovní utkání,
navíc s týmem, který je na tom už hodně špatně,“ oddechl si kouč Prostějova
Aleš Totter. Pro oba celky šlo o důležitý zápas, Havířov potřeboval tři body,
aby si uchoval aspoň teoretickou šanci
záchrany. Prostějov bojuje o přímý postup do play-off. „Udržení Havířova je

/ÊUVGM  5NCXKC2TCJCt,KJNCXC5QMQNQX
tiWORGTM2TQUV÷LQXt-QNÊP·UVÊPCF.CDGO
t $GP¾VM[ PCF ,K\GTQW WVM¾PÊ OG\K 6ąGDÊéÊ t
-CFCPÊ D[NQ MQPVWOQX¾PQ  XG RTQUR÷EJ
6ąGDÊéG
MQNQUQDQVCNGFPCJQFKP
2QTWDC t .KVQO÷ąKEG   ,KJNCXC t 6ąGDÊé
 $GP¾VM[PCF,K\GTQWt*CXÊąQX-QNÊPt
·UVÊPCF.CDGOiWORGTMt2TQUV÷LQX8UGVÊP
t5NCXKC2TCJC2ąGTQXt8TEJNCDÊWVM¾PÊOG\K
-CFCPÊC5QMQNQXGOD[NQMQPVWOQX¾PQXG
RTQUR÷EJ5QMQNQXC
24Č$öä06#$7.-#
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Mezi hokejovými mantinely
elyy
*QMGLQX¾CDUWTFKVC /+%*#.
PCDTCNCPCQDT¾VM¾EJ 51$'%-º
<¾MNCFPÊ é¾UV %JCPEG NKI[ UG
EJÚNÊMGUXÆOW\¾X÷TW6QRQUNGFPÊ EQ P[PÊ UQWV÷åPÊ TQéPÊM FTWJÆ
PGLX[wwÊ éGUMÆ JQMGLQXÆ UQWV÷åG
RQVąGDWLGLUQWQFNQåGPÆ\¾RCU[
# MQORNKMCEG \G UVTCP[ MQTQPCXKTW 1DQLÊJQ UG CNG %JCPEG NK\G
FQUV¾X¾X OÊąGXTEJQXCVÆ
/KPWNÚVÚFGPD[NRTQJQMGLQXÆéKPQXPÊM[RąÊOQJQTQTQXÚ0CRN¾PW
D[NC VąK MQORNGVPÊ MQNC ,GPåG UG
PGQFGJT¾NQRTCMVKEM[PKE-CTCPVÆP[ OCTQFM[ C P¾UNGFPÆ RąGUWP[ \¾RCUč VQ D[NC PGLéCUV÷LwÊ
éKPPQUVMNWDč< RTQITCOW
E¾T RCRÊTW
K  MQNC UG VCM UVCN E¾T
OP÷MQNKMCO¾NQFPč
# VQD÷JGOP÷MQNKMCO¾NQFPč
F QPNKPG
2ąK RQJNGFW PC RąGJNGF
RąGPQUčC UVTGCOčVQX[RCF¾X[NQåGP÷ UO÷wP÷ 7 XwGEJ \¾RCUč

PCRUCPÆdQFNQåGPQqX[O[MCLÊUG
LGPWVM¾PÊU -CFCPÊe2QJNGFLGVQ
MQOKEMÚ C UOWVPÚ ,G RąKVQO Cå
U RQFKXGOåGRąKRTXPÊEJP¾\PCEÊEJ XGFGPÊ UQWV÷åG PG\CV¾JNQ
URQNWUGUXC\GO\CDT\FWC PGWF÷NCNQ RCW\W VCM LCM VQ PCXTJQXCNRTQUV÷LQXUMÚVTGPÆT#NGw6QVVGT
8 RčXQFP÷PGRN¾PQXCPÆO\CVQ
CNG \QTICPK\QXCPÆO RąGTWwGPÊ
UQWV÷åG UG OQJN[ VÚO[ F¾V FQ
MWR[ W\FTCXKV UG X[RCFPQWV
\ MCTCPVÆP[ C RQ FGUGVK FPGEJ
PGDQ FXQW VÚFPGEJ LÊV PC VQ
5 RTCXKFGNPÚOC RQXKPPÚOVGUVQX¾PÊOJT¾éčå¾FPÚRTQDNÆO
6CMUGCNGPGUVCNQ< RTQITCOWUG
VCM UVCN OCNÚ EJCQU MVGTÆOW UG
VQOFCNQRąGFGLÊV5VCéKNQWF÷RąKVQOFCNQRąGFGLÊV5VCéKNQWF÷M # X RTCXÚéCU
NCVQFX¾åPÚMTQM#



















rádi, že jsme tam dokázali vyhrát za tři
body. A věřím, že jsme se zase naladili
na vítězství. A že jsme taky zápas stihli
odehrát předtím, než i Havířov spadl
do karantény,“ poznamenal Aleš Totter.
Utkání s Havířovem, to je vždy derby.
Zejména před pár lety, ještě ve druhé
lize, taky pěkně bouřlivé. A obvykle se
fanoušci obou týmů postarali i o návštěvnost kola. Pondělní zápas však byl
jiný, dorazilo jen 502 diváků. „Ani mě to
nepřekvapilo. Ale klobouk dolů, že dojel autobus z Prostějova. Fanoušci stáli
za naší střídačkou, takže jsme to měli

,GUVą¾DK X *CXÊąQX÷ RQ P¾TQéPÆO DQLK
WUR÷NK (QVQ KPVGTPGV YGD #< *CXÊąQX

jako v domácím prostředí. Ale celá tato
doba nepřeje návštěvnostem, k tomu
ty výsledky domácích. Bylo to takové
komornější a vzhledem k situaci jsem ani
nebyl překvapený, že lidí přišlo tak málo.
Byla to nejmenší návštěvnost v Havířově,
co jsem zažil,“ konstatoval Aleš Totter. Ke
komornímu duchu utkání přispělo i to, že
havířovský „kotel“ vypověděl vedení klubu poslušnost a na protest nedorazil.
Po utkání s Havířovem pak měly čekat
Prostějov zápasy s Frýdkem-Místkem

5OWVPÚMQPGE" *CXÊąQXLGPCMTCLKRTQRCUVK

PROSTĚJOV Hokejový zázrak. Jen ten už může zachránit Havířov od pádu do
2. ligy. Tradiční soupeř prostějovských Jestřábů má sice na patnácté Benátky nad
Jizerou ztrátu „jen“ sedmi bodů, nicméně na nyní čtrnácté Ústí nad Labem je to
již propastných bodů 19. Navíc si AZ zavařil právě v derby s Jestřáby. Prostějov jej
ovládl po boji 5:2. Jednalo se tak o sedmou porážku v osmi zápasech. A fanoušci,
tak jako poslední tři měsíce téměř po každém utkání, nenechávají na týmu i vedení suchou nit. „Kotel dorazí, až Mrowiec s Bambulou zmizí, vzkažte to vedení.
Jinak docela slušný trénink, hráči aspoň vypotili pivečka,“ nebere si servítky jeden
z fanoušků klubu na oficiální facebookové stránce. Právě na prezidenta klubu Jaroslava Mrowiece se rozzlobené zraky havířovských fanoušků upínají nejčastěji.
Havířov vyhrál jeden, z úvodních
Michal SOBECKÝ zápasů
deseti tři. V říjnu ale aspoň průběžně
Příznivci Havířova mají mnoho důvodů bodoval, z jedenácti zápasů se tak stalo
CHANCE LIGA 2021/2022
k nespokojenosti. Týmu se celá sezóna v šesti případech. Ale jen minimálně za
1UVCVPÊ XÚUNGFM[  MQNC *CXÊąQX t MQNQUVąGFCNGFPCJQFKP
2TQUV÷LQX      $TCPM[  8TEJNCDÊ t 2QTWDC éVXTVGM  NGFPC   nepovedla. Už úvod do ní (prohra 4:10 se plný počet bodů. Ke dnu se Havířov
$GEJGT /CTWPC.$GFP¾ą 6LWTKP *QV÷M .KVQO÷ąKEGt8UGVÊP  *CXÊąQXt(TÚFGM Slavií) měl k ideálu daleko. Z prvních šesti definitivně přikoval v listopadu, kdy
.[VX[PQX t4WFQXUMÚ ,KT¾PGM4CéWM 
/T¾\GM 0QX¾M<CLÊE <CLÊE *CXNÊM8CNC 
 / ,¾EJ[O -NKOÊéGM 4CéWM   0QX¾M
/T¾\GM-NQ\  -QNÊPt5NCXKC2TCJC 
 $TCPM[,5MNGP¾ą <QTMQ8¾EJCN 
<-T¾NiCHT¾PGM ,CPMQXUMÚ0KMQ 
iVQJCP\N /KwM¾ą -WMNC   /QTQPI 2KGIN
iVQJCP\N täGLFN 6&WFC 7VM¾PÊ$GP¾VM[
PCF ,K\GTQW t 6ąGDÊé ,KJNCXC t 2ąGTQX
8UGVÊPt2QTWDC(TÚFGM/ÊUVGMt5QMQNQX
iWORGTM t .KVQO÷ąKEG D[NC QFNQåGPC PC
P¾JTCFPÊVGTOÊP\ FčXQFWMQTQPCXKTQXÆP¾MC\[
&QJT¾XMCMQNC7VM¾PÊ5QMQNQXt*CXÊąQX
D[NQ QFNQåGPQ PC P¾JTCFPÊ VGTOÊP \ FčXQFW
MQTQPCXKTQXÆP¾MC\[
 MQNQ 7VM¾PÊ .KVQO÷ąKEG t -CFCÿ D[NQ
MQPVWOQX¾PQ  XG RTQUR÷EJ .KVQO÷ąKE
7VM¾PÊ 5NCXKC 2TCJC t iWORGTM 6ąGDÊé t
-QNÊP2ąGTQXt8UGVÊP5QMQNQXt$GP¾VM[PCF
,K\GTQW 2TQUV÷LQX t (TÚFGM/ÊUVGM ·UVÊ PCF
.CDGO t *CXÊąQX D[NC QFNQåGPC PC P¾JTCFPÊ
VGTOÊP\FčXQFWMQTQPCXKTQXÆP¾MC\[
 MQNQ 7VM¾PÊ -CFCÿ t 5NCXKC 2TCJC D[NQ
MQPVWOQX¾PQ  XG RTQUR÷EJ 5NCXKG 2TCJC
7VM¾PÊ2QTWDCt2ąGTQX$GP¾VM[PCF,K\GTQWt
2TQUV÷LQX-QNÊPt5QMQNQXiWORGTMt6ąGDÊé
,KJNCXCt.KVQO÷ąKEGD[NCQFNQåGPCPCP¾JTCFPÊ
VGTOÊP\FčXQFWMQTQPCXKTQXÆP¾MC\[
-#/2Ąªi6ö
&QJT¾XMCMQNCRQPF÷NÊNGFPCJQFKP
2QTWDCt5QMQNQX
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prohrával jak na běžícím páse. „Kluci nejsou momentálně v takovém klidu, ale
bohužel. Nedáváme góly a bez gólů se hokej hrát nedá,“ konstatoval tehdejší kouč
Aleš Flašar v prosinci po sedmé prohře
v řadě. Ani jeho už ale nenajdeme v realizačním týmu, po Jiřím Režnarovi a Aleši
Flašarovi tým vede Tomáš Potěšil. Jenže
výsledky stále nepřichází.
I když by to bylo jen slabou útěchou, Havířovské by ještě trochu mohl utěšovat třeba
fakt, že v některých číslech nezaostávají
za zbytkem pelotonu. Tak se ale neděje.
I když ne výrazně, ale tým z Havířova má
nejhorší obranu i útok, k nejhorším patří
i v průměrném počtu vyprodukovaných

střel na zápas. V přesilovkách i oslabeních je
číselně tým slabě podprůměrný. Jenže ani
speciální formace týmu nepomáhají, jak
by mohly. Z posledních osmi utkání využil
jen tři přesilové hry. Naopak proti Litoměřicím nedávno tým ve vlastním oslabení
pětkrát inkasoval, což jen podtrhlo mizérii
Havířova. A přiblížilo okamžik, kdy se AZ
s Chance ligou rozloučí. Nejen fanoušci
Havířova přitom přijdou o zajímavý zápas.
Zanikne totiž i derby mezi Prostějovem
a Havířovem. Což bude nemalá ztráta pro
fanouškovské tábory obou celků. Stále sice
existuje jistá šance, že se Havířov zachrání.
Při současné formě týmu a hlavně náskoku
soupeřů se ale už jedná jen o teorii.

3RYLQQÇERG\MVRXGRPD
PROSTĚJOV Zápasy s posledním
celkem tabulky jsou ošemetné. Své by
o tom mohli po pondělku vyprávět
hráči LHK Jestřábi Prostějov. Proti
jasně poslednímu Havířovu byli favoritem. A očekával se snadný průběh.
AZ přesto pořádně Prostějov potrápil. I když byli Jestřábi lepší, nakonec
utkání rozhodli až v samém závěru,
a to i díky risku Havířova, který zvolil
hru bez brankáře.
Utkání pro Prostějov přitom začalo nejlépe jak mohlo. Už v 1. minutě se dostal
k ráně od modré Jan Rudovský a mířil
přesně – 1:0. Puk poté rychle střídal majitele, až ve 4. minutě přišla další šance,
tentokrát od Bílka, Bláha si ale poradil.
Prostějov poté získal výhodu přesilové
hry. V té byl sice na puku okolo brány
soupeře a trefil i břevno, vedení však nenavýšil. 8. minuta a poprvé se výrazněji
připomněl muž zápasu Josef Zajíc. Na
poslední chvíli totiž pokazil šanci Marunovi. Hudeček pak v další šanci tečoval
mimo. Více nebezpečný byl ale Prostějov. Nebezpečně před bránou operoval
Račuk, po Mrázkově přiklepnutí střílel
Kloz. Branky však nepadaly, zato tresty
ano. A to na straně Prostějova. Během
přesilové hry zahrozili Hudeček s Doktorem, jejichž akce skončila nastřelením
tyče. Hra se ke konci třetiny vyrovnala,
šance měly obě strany. Jak na jedné Mrázek a taky Novák, tak na druhé zejména
Doktor však skončily stejně, tedy bez
brankového zápisu.
Druhá třetina pokračovala aktivním
hokejem. Na obou stranách si obrany
připsaly sražené střely, stejný osud mělo
zakončení Jiránka a Lytvynova. Další
šance předvedli Hotěk a Račuk, právě
havířovský Hotěk ale také jako první
v prostředním dějství usedl na trestnou
lavici. Početní výhodu nicméně Prostějov
využil pouze k držení pásma a taky krátkému tlaku, kdy vypadl Lukášovi kotouč.

Téměř přesně v polovině zápasu se už ale
skóre měnilo. Domácí zavezli kotouč, ten
zůstal po zmatku před Bláhou a ze druhé
vlny najíždějící Becher do něj dloubl a poslal ho přes brankáře – 1:1. Pro Prostějov
mohlo být navíc ještě hůře, ve 33. minutě
se totiž nechal vyloučit Račuk. Havířov
však početní výhodu nevyužil, pohroma
se nekonala. Třetinu navíc domácí celek
dohrával ve čtyřech a Lukáš se měl co otáčet. Odolal, nicméně v jednom případě
mu pomohlo postavení branky.
Poslední třetina začala nervózně za stavu
1:1. Oběma týmům šlo o hodně, Havířov nesměl přijít o body, prakticky by si
tím podepsal pád. Prostějov zase o výhru nemohl přijít, body by mu mohly
chybět při boji o šesté místo. Jak se ukázalo, rozhodující měla být 47. minuta.
Tehdy Zajíc před modrou čárou dohonil puk, otočil hru a následně Mrázkovi
naservíroval dobrou nahrávku před bránu, z níž byla nahrávka gólová – 1:2. Tjurin se následně nedostal do brejku, hlavně však byl Havířov znovu vyloučený.
Přesilovka nebyla z úplně povedených.
Zajímavější příležitost měl jen Mrázek,
který bránu nastřelil z boku. 55. minuta
však už branku přinesla. Ze druhé vlny
si do šance najel Zajíc a v rychlosti střílel
k tyči – Lukáš puk promáchl. Havířov
reagoval oddechovým tlakem a hrou
bez brankáře. To se mu ale zle vymstilo, už po necelé půlminutě totiž přes
celé hřiště poslal puk do klece Miloslav
Jáchym – 1:4. Domácí se ale nechtěli
vzdát. A bleskově odpověděli Hoťkem
vymyšlenou akcí, kterou zužitkoval tečí
Tjurin. Domácí vycítili ještě šanci a odvolali Lukáše znovu. Jenže štěstí jim
nepřálo. Havířov propadl v útočném
pásmu a z následného protiútoku se nemýlil Martin Novák. Zbylá minuta a půl
se prakticky jen dohrávala, o vítězi bylo
rozhodnuto. Utkání skončilo za stavu –
2:5.
(sob)

Jestřábi zvládli koncovku
zápasu s Havířovem
&+$1&(/,*$þ5².2/2
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$17&18¦
PROSTĚJOV Velký comeback zažívá v těchto dnech florbalový klub FBC
Playmakers Prostějov. Do klubu se totiž po
šestileté pauze vrátil někdejší druholigový
hráč, brankář, později obránce a taky trenér
mládeže Martin Bouda.

EX

/Ú
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\R÷V
vs.
XCMEK

Michal SOBECKÝ

Ten tak na palubovce utvořil sourozenecké trio Marek Bouda-Martin Bouda-Vítězslav Krajča.
Hráč je znám zejména pro svůj důraz, přehled ve hře i rychlé první tři kroky. Pro klub je to již několikátý návrat hráče po letech. K navrátilcům patří i Marek Bouda, Tomáš Hrubý či rekordman
Filip Hrachovec: brankář se k soutěžnímu florbalu vrátil po dlouhých osmi letech. „Určitě jsem
rád, že na nás staré opory nezanevřely a místo konce chtějí klubu pomoci. S návratem staronových opor se určitě zvýší konkurence, ale také starší generace může předat své zkušenosti té mladší, dodají navíc do hry důraz a do šatny legraci,“ konstatuje předseda Playmakerů Lukáš Brumlík.

5VCVWV¾TPÊ O÷UVQ 2TQUV÷LQX RQUM[VNQ FQVCEK \ 2TQITCOW PC RQFRQTW
URQTVQXPÊéKPPQUVKX TQEG\ TQ\RQéVW UVCVWV¾TPÊJQ O÷UVC 2TQUV÷LQXCFQVCéPÊVKVWN d2QFRQTCéKPPQUVK
URQTVQXPÊEJMNWDčPCRTQHGUKQP¾NPÊ
×TQXPKq

/CTVKP$QWFCLG\R÷VX CMEK2TQUQWéCUPÚM¾FTDWFGFčNGåKVQW
QRQTQW
Foto: Michal Sobecký

1NQOQWEMÚMTCLX TQEG
RQUM[VNFQVCEKPC
é¾UVGéPQW ×JTCFW XÚFCLčPCEGNQTQéPÊéKPPQUVd2QFRQTCéKPPQUVKVGPKUQXÆJQVÚOW6-
2TQUV÷LQXq

Å-VHPUiGçHVH

Josef
ZAJÍC
e=UXxHQËGRP¿FËKR(XURSD

mi návrat /KNCP5R¾éKN
povedl“
Automechanik
se vrátil
6KLHOGXQ¿VPRFPU]Ër
po problémech
XXEÊNK4CNN[G&CMCT
EÊNK4CNN[G&CMCT
s rukou.

DŽIDDA, PROSTĚJOV Splnil
si sen! Přes četné problémy, vážné komplikace i nepřízeň osudu
může Prostějovan Milan Spáčil
říct, že absolvoval Rallye Dakar
2022. V Saúdské Arábii na 44.
ročníku slavného vytrvalostního
závodu byl rodák z Olšan žijící
v Držovicích automechanikem
ostravské stáje FESH FESH, z jejíchž čtyř vozů se do cíle motoristického maratonu zdárně dostaly
dva.
Posádky Tomáše Vrátného na Ford
Cargo 4x4 EVO 1 i Alberta Llovery
(Andorra) na Iveco Powerstar 4x4
musely po nehodách na trati vinou
neopravitelných technických potíží z letošního Dakaru odstoupit už
v jeho první polovině z celkového
počtu třinácti etap.
Asijským peklem naopak projela
až k cílovému pódiu skrze tisíce
absolvovaných kilometrů dvojice posádek FESH FESH. Tatra

Tomáš Potìšil - AZ HEIMSTADEN Havíøov
„My jsme poslední dva domácí zápasy odehráli velmi slušně a chtěli jsme na to navázat.
Inkasovali jsme ve dvou zápasech dva góly a nám se trošičku už v té obraně ukazovala to,
co jsme si řekli a nacvičovali. Bohužel dnes nám nevyšel vstup do utkání a hned v prvním
střídání jsme dostali gól. Nám trvalo deset minut, než jsme se z toho vzpamatovali. Pak
jsme se zvedli a nějaké šance jsme si vytvořili. Do druhé třetiny jsme vstupovali s tím, že budeme hrát trpělivě a dobře odzadu. Což jsme i z části splnili a podařilo se nám vyrovnat na
1:1. Do třetí třetiny jsme šli s tím, že budeme hrát trpělivě a jednoduše v obranném pásmu.
Říkáme si, co máme hrát, hráči to samozřejmě vědí, ale chyba se udělá. My jsme ji udělali,
v obranném pásmu, jako první. Nechali jsme si dát gól na 1:2 a myslím si, že od té doby už
mužstvo těžko hledalo sílu, aby s tím zápasem něco udělalo. Dostali jsme na 1:3 a chtěli
jsme ten zápas soupeři nějak zkomplikovat. To se nám podařilo, ale tu třetí třetinu jsme
prostě nezvládli tak jako v minulém utkání a zápas jsme si prohráli.“

Aleš Totter - LHK Jestøábi Prostìjov
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„Vinou různých okolností jsme neměli dobrou sérii. Věděli jsme, že tady dneska potřebujeme
vyhrát za tři body, abychom se uklidnili. Naštěstí jsme to zvládli, ale klobouk dolů před domácími. Ti prohráli hodně zápasů, ale mohou hrát uvolněně a bojují do poslední chvíle. Měli
jsme špatné starty, na to jsme se dnes soustředili a do poslední chvíle jsme čekali na soupisku
domácích, abychom tam dali lajnu oproti nim. Dneska nám to vyšlo, dali jsme hned první gól,
pak jsme měli přesilovku a měli jsme tam šance na 2:0. Takhle byli domácí pořád v kontaktu
a nás trošku zmrazili tím vyrovnáním. Rozhodla třetí třetina tím, že jsme našli cestu k vítězství
a dostali jsme se přes domácího gólmana, který nás trápil. Dnes rozhodla naše nějaká chuť
a potřeba vyhrát. Jsme rádi za tři body a mrzí nás, že jsme domácím ještě ztížili situaci, aby se
zachránili. Moc bych jim to přál, ale ta situace, už asi všichni vědí, že je hodně kritická.“

24. ledna 2022
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Jamal EVO 1 Vaidotase Paskevičiuse (Litva) skončila v kategorii kamionů dvanáctá. A Tatra
815 Puma řízená Radovanem
Kazarkou (Slovensko) obsadila
v kategorii Classic mezi kamiony
třinácté místo.

„Celý náš tým včetně mechaniků
zaslouží obrovské díky za výbornou
práci. Bylo to strašně náročné, měli
jsme i smůlu, ale aspoň dvě auta
úspěšně dokončila. Co šlo opravit,
to kluci opravili, piloti to navíc super odřídili. Za rok se zase vrátíme,“

(QVQ CTEJKX /KNCPC 5R¾éKNC

zhodnotil šéf stáje Tomáš Vrátný.
Jaké zážitky si z vysněné Rallye Dakar přivezl Milan Spáčil? A pojede
v březnu s Tomášem Tomečkem
i na Africa Eco Race 2022? O tom si
můžete přečíst v některém z příštích
vydání Večerníku!
(son)
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JINÁ OBDOBA LOCKDOWNU

Celý svět sledoval obludnou kauzu, kdy nejlepší
tenista planety Novak Djokovič chtěl jako obvykle hrát první grandslamový turnaj roku Australian
Open, který už devětkrát ovládl. A bylo mu v tom
skandálně zabráněno zemí, kde panuje covidová
totalita.
Ano, Srb lhal a už předtím opakovaně porušil
protiepidemická opatření. Ale proč? Protože
chce – jako spousta jiných lidí s jiným názorem
– aspoň trochu normálně existovat. Což se ale
v jeho případě ostře sledované sportovní hvězdy
ve státě s povinným očkováním pro všechny nedalo splnit.
Jakoby mimochodem to odnesla například i česká tenistka Renata Voráčová, s níž také zacházeli
v podstatě jako s vězněm jen z toho důvodu, že
nepodstoupila vakcinaci. A nejhorší je, že coby
národ jsou Australané na takové konání ještě hrdí.
Bohužel v tom nejsou zdaleka sami, základní lidská práva jsou totiž podobným způsobem porušována i v řadě dalších zemí. Z koronaviru se mezitím stala nemoc svou zdravotní nebezpečností
sotva srovnatelná s chřipkou, ovšem to novodobé
diktatury nějak odmítají vzít v potaz.

Po téhle stránce my Češi ještě můžeme být rádi, že žijeme v ČR, jejíž nová vláda přehodnotila zavedení povinného očkování a (prozatím) jej zrušila. Tedy dobrá
zpráva pro ty, kteří nevěří urychlovaně vyvíjeným vakcínám a chtějí mít přirozenou imunitu místo opakovaného absorbování pochybných látek z nekončících
píchanců.
První dávka, druhá dávka, třetí dávka – až stá či kolikátá dávka? Ve vyšším zájmu se ideálně všichni máme
změnit v narkomany. Přitom dosavadní vývoj s covidem dává nejpádnější odpověď na otázku, k čemu očkovací mašinérie vlastně je.
Momentálně tu máme ikstou mutaci omikron, o níž
by většina „nakažených“ ani nevěděla, že ji má, kdyby
jim to neoznámil pozitivní výsledek testu. Přesto musí
v podstatě zdraví lidé po desetitisících (a postupně až
statisících) sedět zavření doma, aby pokračoval nastavený systém.
Sice nejde o takový lockdown jako při minulých vlnách, ale svými důsledky se mu současné covid dění
téměř vyrovná. Ve sportu určitě, neboť když nezbývá
dostatek negativně testovaných, tak prostě není s kým
a proti komu hrát. Tímto způsobem se znovu mohou
rušit či předčasně ukončovat soutěže.

PROSTĚJOV Prodloužený víkend 28. až 30. ledna měl v prostějovské hale RG a ZŠ Otto Wichterleho PV patřit mezinárodnímu
korfbalovému svátku – závěrečnému turnaji druhého nejvyššího
evropského poháru klubů neboli
Europa Shieldu 2022. Bohužel
nebude.
Jak už jsme ve Večerníku informovali nedávno, akce spolupořádaná Českým korfbalovým svazem a domácím oddílem SK RG Prostějov byla
z rozhodnutí Mezinárodní korfbalové federace zrušena kvůli covidu.
A to nakonec bez náhrady v podobě

NENÁPADNÝ
ÚTOK NA HISTORII
Náš okres nemá v dějinách příliš mnoho klubů nebo
kolektivů, jež by dokázaly v týmových sportech být
nejlepší z celé České republiky. V dávnější minulosti
to byli prostějovští tenisté i tenistky a rovněž boxeři,
přičemž TK Agrofert i BC DTJ zvládly na své dřívější
tituly opakovaně navázat také během uplynulých dekád. K nim se přidaly ještě volejbalistky VK Prostějov
s deseti extraligovými triumfy v řadě za sebou.
V jiných odvětvích už asi nic. Například místní
fotbalisté a hokejisté se národnímu vrcholu nikdy
ani nepřiblížili, což je při velké konkurenci dvou
tuzemsky nejrozšířenějších sportů vcelku logické.
On Prostějov s necelými padesáti tisíci obyvateli
a omezenými možnostmi (finančními i jinými)
přece jen není Praha, Brno, Ostrava či řada dalších,
podstatně větších měst.
Proto je poměrně vystihující, že aktuálně máme
nejlepší družstvo na území ČR ve veřejností mnohem méně sledovaném korfbalu. V něm totiž nerozhodují peníze, nýbrž vedle kvality odváděné práce především nadšení, láska k milovanému sportu
a ochota makat na sobě ve volném čase. Tohle vše
mančaft SK RG PV bohatě má, čímž s nenápadností útočí na historicky zlatý počin.

případného jiného termínu, tudíž
vůbec neproběhne.
„Úplné zrušení letošního Europa
Shieldu nás velmi mrzí, samozřejmě
jsme se na něj moc těšili. Normálně
hrajeme pořád dokola se třemi nebo
čtyřmi stejnými českými soupeři,
zatímco teď jsme mohli narazit na
úplně jiné týmy ze zahraničí. Navíc
doma, před vlastními fanoušky,“ litoval hlavní trenér prostějovských
korfbalistů David Konečný.
Hanáci mají právě s Europa Shieldem nádhernou zkušenost starou
dva roky, kdy jej také hostili. A slavně vybojovali bronzové medaile díky
euforickému vítězství v duelu o třetí
místo po prodloužení zlatým košem
Petra Šnajdra.
„Jsou to krásné vzpomínky, na které
ale tentokrát bohužel nenavážeme.
Taková je prostě doba, problémy
s konáním turnaje se vzhledem
k dlouhodobé situaci s koronavirem daly očekávat. Zvlášť v zimním
období. My i diváci se tak musíme
vyrovnat s tím, že zajímavá mezinárodní konfrontace nyní neproběhne,“ povzdechl si Konečný.
Nezbývá než doufat v opětovné
přidělení organizace tohoto klání
třeba někdy v budoucnu. „Například finálový turnaj letošní Champions League nebyl natvrdo zrušen, ale odložen na duben. Hrají
ho totiž nizozemské kluby, které
mají o uskutečnění v náhradním
termínu velký zájem. Zatímco
škrtnutí Europa Shieldu kromě
nás nikoho jiného asi příliš netrápí. Škoda,“ doplnil kouč ergéčka.
(son)
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PROSTĚJOV Korfbalisté„ergéčka“ pokračují ve skvělé jízdě letošní sezónou.Tentokrát mohli slavit v neděli v podvečer, kdy na
své palubovce přivítali zatím největšího konkurenta v sezóně
z Brna. Začátek zápasu nabídl bodové hody, které ale postupně
stále častěji střídal boj o každý bodík. Prostějov musel v prvním
poločasehlavnědohánět.Vedruhémsepodařilodorovnatazávěr už patřil jednoznačně domácímu celku, který si tak upevnil
první pozici a prvenství po základní části chybí už jen potvrzení.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan
FREHAR
Od minulého domácího utkání se
v dnešním zápase na začátku hrálo
ofenzivně z obou stran a už první
desetiminutovka nabídla více než
patnáct košů. Lépe se ale úvod vydařil hostům, kteří se dostali do vedení
4:7. To se ale domácí družině dařilo
postupně smazávat a za vyrovnaného stavu 8:8 si vzal oddechový čas
kouč domácích Konečný, který se
snažil své svěřence uklidnit.
Skóre podruhé srovnával Galíček na
9:9. Chvilku nato poslal „ergéčko“
do vedení Šnajdr, a to byl na pár minut poslední bodový příspěvek od
obou celků. Po vyrovnání se domácí
dostali ještě jednou do vedení, ale
závěrečná pětiminutovka první půle
patřila Brnu, které dokázalo díky

třem košům jít do přestávky s dvoubodovým vedením. Prostějov měl
daleko více střeleckých pokusů, ale
většinou scházely centimetry.
Start druhé poloviny byl oproti první
velmi chudý na koše. Za téměř osm
minut viděli fanoušci jen dva koše,
o které se postarali domácí a srovnali
vývoj utkání. Ani jednomu z klubů to
tam v této pasáži nepadalo, i když často
nescházelo mnoho. Do vedení dostala
domácí hráče Kubů, která prolomila
smůlu. Hosté se ale nevzdali a Lorenc
krátce nato vyrovnal. Po patnácti minutách druhé půle se jednalo vůbec
o první koš hostů. Pak se měnilo skóre
v rychlém sledu u obou celků ještě jednou a stav 16:16 chvíli vydržel.
V poslední desetiminutovce se bojovalo o každý metr palubovky a bylo
stále znatelnější, že komu se podaří
od soupeře odtrhnout, zvítězí. A to
se podařilo domácím hráčům, konkrétně suverénně nejlepšímu střelci
letošního ročníku Galíčkovi, který
dvěma body zařídil vedení 18:16.
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Šest minut před koncem řádné hrací
doby ho dvěma body v řadě napodobil Šnajdr, který společně s Vyroubalem podal mimořádný výkon především pod košem při doskocích,
a náskok narostl na čtyři koše. Kritickou situaci se ještě snažili hosté zvrátit a využili oddechového času. Na
snížení ale vzápětí zareagovala Kateřina Lorencová, a to už utkání definitivně zlomilo na domácí stranu.
Hosté už kazili v rozehrávce a na odpor nenašli sílu. V posledních dvou
minutách si tak ještě vylepšil statistiky Šnajdr dvěma koši a posledním
úspěšným střelcem byla Zieglerová,
která však jen mírnila porážku.

BYLI JSME
U TOHO

-QTHDCNKUVÆ 2TQUV÷LQXC UG FPGwPÊO XÊV÷\UVXÊO
RąKDNÊåKNKHKP¾NGGZVTCNKI[
Foto: Jan Frehar
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Pozápasové hodnocení trenéra
David KONEÈNÝ - hlavní kouè korfbalistù SK RG Prostìjov
„Dnes byl k vidění vynikající a atraktivní zápas pro hráče i diváky. První desetiminutovka byla
až šílená. Šestnáct košů a oba celky hrály v neuvěřitelném tempu. Až do konce poločasu to
pak bylo hodně vyrovnané a hostům lépe vyšel závěr, kdy šli do vedení. Pak ale přišel druhý
poločas, za který musím smeknout klobouk. Neuvěřitelná hra v obraně, kdy jsme soupeři
dovolili jen čtyři koše, bylo jasně vidět, že nám sil zůstalo po úvodu daleko více. Dneska je to
tak veskrze pozitivní a věřím, že příště už budeme slavit jistotu prvního místa.“

PROSTĚJOV Tento týden se těšili
korfbalisté Prostějova hned na dvě
domácí utkání. Nakonec se ale museli
spokojit pouze s jedním. Znojmo totiž v sobotu vinou povinné karantény
nemohlo do Prostějova přicestovat,
kromě tohoto zápasu byly odloženy i
oba zápasy Českých Budějovic, které
trápí marodka.
Přitom právě celky Znojma a Českých
Budějovic už podobný výpadek postihl
na konci listopadu. Vinou dalšího odkladu se zřejmě posune i finále extraligy,
které bylo původně plánované v termínu
5. března. „Co mám zprávy, tak se jedná
o dvou- až třítýdenním odkladu, aby se
stihlo vše odehrát bez komplikací. Sezóna byla právě kvůli těmto věcem celkem
rozlosována do kratší doby, aby ta možnost případného posunutí byla,“ uvedl
kouč korfbalistů David Konečný.
Přitom finále už má Prostějov na dosah.
K jistotě prvenství v základní části a postupu do něj mu schází jediná výhra. I v
případě tří porážek by ale muselo Znojmo nebo Brno zvládnout všechny své
zápasy, aby se dostaly před „ergéčko“. „Já
pevně věřím, že se dají oba celky brzy dohromady a dočkáme se po dvou letech
kompletního dohrání ročníku. Když
vidím, jak to máme letos rozehrané, tak
by mě opravdu velmi mrzelo, pokud by
se ročník nemohl dohrát,“ prozradil kouč
korfbalistů David Konečný.
(jaf)

Na Vápenici se děti učí bojovat
PROSTĚJOV Svět je krásný a určitě stojí
bojovat o to, aby takovým i zůstal. Naučit
se základům boje nejen s ostatními, ale
zejména samy se sebou mohou mladší
i starší děti v klubu Street Fight Prostějov,
který druhým měsícem funguje v prostorách tělocvičny DDM na Vápenici.
Street Fight Prostějov vznikl před zhruba
třemi lety. Původně fungoval v prostorách
u prostějovské Galy, letos na podzim se
přestěhoval do svého stávajícího působiště.
Hodinu a půl trvající tréninky zde probíhají
pravidelně ve středu, pátek a neděli. „Schází
se nás asi 25 lidí. Jde o malé děti, kluky, holky, ale najdou se i starší. Rodiče sem hlásí své

děti, aby si zlepšily fyzičku, neseděly doma
u počítače, nebo se nepoflakovaly po ulicích
a dělaly nepořádek. Snažím se je vést ke sportu a slušnosti,“ popsal Mirek Bilinský, který
se sám bojovému sportu věnuje už zhruba
22 let. „Začalo to tím, že jsem se šel podívat
na trénink do DTJ Prostějov. Od té doby mě
to chytlo a začal jsem trénovat a zápasit u nás
i ve světě,“ ohlédl se v čase licencovaný trenér, který má za sebou asi 50 boxerských zápasů. Bývalý člen extraligového týmu mimo
jiné dokázal porazit i maďarského reprezentanta. Nyní sbírá úspěchy zejména se svými
svěřenci. „Jeden čtrnáctiletý kluk od nás se
dostal na mistrovství republiky, kde byl tře-

tí,“ vypíchl Bilinský, jenž má i další plány.
„Domlouvám dětem oblastní ligu, v lednu
jsem k nám pozval na seminář a trénink profesionálního boxera Václava Pejsara,“ nastínil
trenér. A co je pro bojová umění potřeba?
„Stačí se přijít podívat na trénink a mít tu
správnou motivaci. Když se bude trénovat,
přijdou úspěchy. Z materiálních věcí stačí
mít jen sportovní oblečení, rukavice, bandáže a chránič na zuby,“ prozradil Mirek Bilinský, který rovněž poděkoval za podporu
městu Prostějov. „Rád bych též zmínil paní
Khailovou ze Státního zdravotního ústavu,
která nám pomohla sehnat dotace,“ uzavřel
Bilinský.
(mls)
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BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz

8R÷MPÆV÷NQEXKéP÷UGRTCXKFGNP÷UEJ¾\ÊMQNGOFXCEGVKURQTVQXEčXéGVP÷V÷EJPGLOGPwÊEJ
Foto: Facebook

22011410134

YPDOpNRSDQpÿ86
3URVWěMRYVND 
PROSTĚJOV I v opětovně pokračující nejisté době stižené
koronavirem probíhají přípravy
na nový ročník okresních soutěží v malé kopané, které na Prostějovsku již řadu let zastřešuje
Česká unie sportu. Týmoví zájemci o start v nadcházející sezóně regionálních lig této odnože
velkého fotbalu si už nyní s časovým předstihem mohou zajistit
své místo.
Přihláška do okresních soutěží malé
kopané ČUS Prostějovska 2021 je
pro kluby k dispozici pro vyplnění
i elektronické odeslání na internetových stránkách www.cuspv.cz v sekci
Malá kopaná, uzávěrka platí do 19.
března. Startovné je potřeba uhradit
na pokladně Okresního sdružení
ČUS PV (Česká ulice 15, Prostějov),

a to ve výši 3000 korun pro členské
oddíly České unie sportu a 3300 Kč
pro nečleny České unie sportu.
„Podle počtu přihlášených klubů
stanovíme přesný hrací systém
nové sezóny. V minulé sezóně se
nám osvědčilo rozdělení účastníků do dvou územních lig Jihovýchodní a Severozápadní, v nichž
se během jara odehrála základní
část. A na podzim pak boje pokračovaly podle dosaženého pořadí
ve dvou nadstavbových skupinách
o konečné umístění. Na tomhle
novém modelu bychom nechtěli
nic měnit, ale teprve uvidíme, které mančafty se letos přihlásí. Proto
neváhejte a hlaste se co nejdříve,“
uvedl předseda výkonného výboru
malé kopané ČUS PV Pavel Kočíb.
(son)
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Nemrava zůstává, Pernica ne HRÁČVEČERNÍKU
PODLE

Složení týmu eskáčka doznalo změn. Co útočník?

MICHAL ZAPLETAL
LETAL

PROSTĚJOV Zimní příprava je v plném proudu, totéž ale také
platí o tvorbě kádru na jarní část sezóny. 1.SK Prostějov už má
několik prvních jistot po odchodu dvojice Filip Mucha a Filip
Žák do Teplic. Několik otazníků však nadále zůstává. Do čtvrtého týdne přípravy tak tým jde stále ještě nekompletní, nerozlouskla se totiž třeba otázka nového útočníka.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal SOBECKÝ
Tým eskáčka má za sebou křest ohněm v podobě utkání s Karvinou.
Mužstvo se neprezentovalo špatně,
se soupeřem drželo krok. Zápas
s Karvinou byl ale nejen důležitou
zkouškou hry svěřenců Daniela
Šmejkala, zároveň mohlo jít také
o poslední zápas pro hráče na testech. Což se v jednom případě potvrdilo. „Libor Pernica po testu odchází
zpět do Slovácka. Vít Nemrava naopak zůstává, tam jsme se Slováckem
domluvení. Zůstává také Michael
Honig a Dominik Kříž. A samozřejmě by měl ještě někdo přijít. Hráči
ale vesměs odjíždí s ligovými celky
na soustředění,“ uvedl sportovní ředitel 1.SK Prostějov Ladislav Dudík.
V uplynulém týdnu se pak k týmu
přidal další jeden hráč, středopolař.

„Trénuje s námi Dominik Skopal
z Kozlovic, to je nadějný dorostenec, ještě ročník 2003. Ale spíš je to
pro nás takový výhled do budoucna. Jedná se o středního, běhavého
záložníka. Šikovný kluk, ale získává
zatím spíše ostruhy,“ pověděl Ladislav Dudík o nové tváři v eskáčku.
S Kozlovicemi už nedávno Prostějov spolupracoval, právě tam totiž
odešel krajní obránce Milan Kadlec,
který se na podzim neudržel v sestavě 1.SK Prostějov.
Větší problém než ve středu pole
ale řeší tým dlouhodobě v útoku.
Útočné řady se trvale nedaří dopl-

Nebýt porážky, mohl si z Ostravy odvézt jen ten
en nejlepší doou prezentoval
jem. Michal Zapletal se totiž v zápase s Karvinou
coby univerzální hráč, který je schopný dobře bránit, rozehrát
i podpořit útok. Jeho nahrávky byly v drtivéé většině přesné
a do pohybu. Mnoho akcí se snažil hrát na jeden
en dotek
a často úspěšně. Nebál se chodit z kraje do středu
ředu
pole a vytvořit něco navíc. To vše proti ligovému
mu
týmu, který s Prostějovem hrál skutečně v ligg
govém složení. Klobouk dolů.

Í6/2

2GTPKECPC\MQWwEGUMQPéKN0CQRCMFXCONCFÊEK\CVÊO\čUV¾XCLÊ
(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

nit. Jednou z možností bylo posílení
o Marka Červenku z Vlašimi. To se
ale nekoná. „Červenka je pořád ve
Vlašimi. Měl jet někam na zkoušku
do Irska. Tam se to zatím utlumilo.
Měli jsme zkoušet ještě hráče z Karviné, bohužel ale musel odjet s Karvinou na soustředění,“ řekl Ladislav
Dudík. Náhrada za Filipa Muchu

ZZÁPASU
ÁP

se tak zatím nenašla, vepředu tak
v rámci zimní Tipsport ligy nastupuje duo Koudelka–Bartolomeu. Ani
v jednom případě se nejedná o typického útočníka, přestože oba hráči
patří v eskáčku k tomu nejlepšímu
směrem dopředu. „Vyložený útočník jako náhrada zatím ale bohužel
není,“ konstatoval Ladislav Dudík.

,GFPQ\PCéP÷ HCWN #NGwG 5EJWUVGTC
C P¾UNGFP¾ RGPCNVC X PCUVCXGPÆO
éCUG RTXPÊJQ RQNQéCUW -TQO÷ VQJQ
åGwNQQ IÐNLGFKPÚC VÊOXÊV÷\PÚFQUVCNC DTCPMC RQ \D[VGM WVM¾PÊ GUM¾éMQ
RQFXÚUNGFMQXÚVNCM%QåUCOQ\ąGLO÷
PKMQOWPGRąKF¾,GFGPPGwċCUVPÚOQOGPVX VQOJNGRąÊRCF÷QXNKXPKNRQNQXKPW
WVM¾PÊK XÚUNGFPÚFQLGORQLKPCMXGNOK
UNWwP÷\XN¾FPWVÆO\¾RCUG

obchodní a mediální partneøi 1. SK Prostìjov pro sezónu 2020/2021

9GHVHWLKU Ì¬FK.DUYLQ 
GLOSA
GRKU YDOD SRVOHGQ¬FK
9(Ġ(51Ì.8
GHVHW PLQXW XWN Q¬
Michal SOBECKÝ
%RKXĽHO DQL Y\ORXÌHQ¬
Prohra
nerovná
se nutně prohra.
%XFKW\QHYHGORNREUDWX
A naopak. I tak se dá hovořit o zápaQHERDVSRćY\URYQ Q¬
sech, které na první pohled vypadají

OM<FODQIÁ?P@G pro Karvinou

PROSTĚJOV Druhý přípravný zápas mají za
sebou svěřenci Daniela Šmejkala. A zároveň
druhé utkání v rámci Zimní Tipsport ligy.
1.SK Prostějov se tentokrát v Ostravě-Zábřehu
utkal s celkem MFK Karviná. Ligový soupeř
nastoupil ve vskutku soutěžní sestavě. Přesto
byl ale Prostějov vyrovnaným soupeřem. Posledních deset minut navíc hráli Hanáci proti
deseti. Převahu ale nezužitkovali a padli rozdílem penalty z nastavení prvního poločasu.

Michal SOBECKÝ
Do utkání šel Prostějov s řadou změn oproti víkendovému zápasu s Baníkem Ostrava. V sestavě
chyběl Bialek nebo Vichta, naopak už do základní sestavy nastoupili Koudelka či Kušej. Prostor
znovu dostali čtyři noví hráči – v bráně Nemrava,
v poli pak Hönig, Kříž a Pernica.
Utkání začalo několika střelami Karviné z větší
vzdálenosti. Poradil si s nimi však brankář Nemrava, případně povětrnostní podmínky. V 6. minutě
se zkoušel naopak prosadit Bartolomeu po nahrávce Pernici, rána k tyči ale nevyšla. V 11. minutě
mohl zahrozit Dramé, nicméně byl pískán ofsajd.
Eskáčko po čtvrthodině hry odpovědělo pěknou
akcí, Koudelka už posílal Kušeje do zakončení,
i zde ale šanci zhatil ofsajd. Už po 18 minutách

Vyrovnaný zápas rozsekla penalta

pak padla první žlutá karta. Obdržel ji Buchta za
faul na Kušeje. 25. minuta zase předvedla rychlou
kombinaci Prostějova, eskáčko zachytilo dlouhý
míč, obrátilo hru a na konci hezké kombinace byl
Bartolomeu míjející vzdálenější tyč. Po půlhodině
hry dobrou šanci připravil Machynek, vše zakončil Bartolomeu střílející do brankáře. Proti ráně
Qoseho se musel vytasit Nemrava dobrým zákrokem. Eskáčko po jeho ráně zapnulo a zatlačilo.
Mělo sice míč na kopačkách, jenže nenacházelo
finální nahrávkou nikoho, jen nohy soupeře. Qose
se znovu připomněl ve 36. minutě, kdy poněkud
přestřelil se standardkou. Hezčím momentem
byla akce Sinyavskyiho. Ten se „prohákl“ mezi
třemi hráči a servíroval míč do šance. Ta naštěstí
pro eskáčko gólová nebyla. Karviná byla v těchto
okamžicích zápasu lepším týmem. A potvrdila to
i brankou. Zatímco Kušej se neprosadil se svou
střelou, následně byl při faulu přistižen Schuster.
Z následné penalty se prosadil Jursa a otevřel účet
zápasu. Brankář Nemrava si na míč sáhl, prudký
balón ale nezkrotil.
I druhá půle začala aktivním fotbalem. 48. minuta
přinesla pěknou akci Prostějova, centr však nenašel
adresáta. Ve stejné minutě si zachytal i Nemrava, se

PROSTĚJOV Ve středu odpoledne se stejně jako v prvním
ím
klání Zimní Tipsport ligy na hřiště podíval po přestávce.
ce.
pět
Stálice levé obrany Michal Zapletal (na snímku) v utkání opět
obstál směrem dozadu a vidět byl i směrem do ofenzivy, kde
de
se snažil čeřit vody. Ani jeho vydařený výkon ale na obrat ve
skóre nestačil a o výsledku tak rozhodla penalta v nastavení
ení
prvního poločasu. I přes porážku ale hodnotil utkání pozitivtivně. Jako největší problém viděl špatnou finální fázi, bez které
eré
se zkrátka skórovat nedá.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Jan FREHAR
yy Jak jste viděl dnešní utkání?
„Myslím si, že jsme neodehráli špatné utkání. Měli jsme dobrý pohyb
a zápas odpracovali tak, jak se má.
Byl to vyrovnaný duel a je škoda, že
jsme lépe nedohráli některé slibné
situace, kdy nám trošku chyběla fi-

M
MOMENT
ZÁ
ZÁPASU

střelou z rohu vápna si ale poradil. Karviná po padesáté minutě zatlačila. Nicméně nic z toho nedokázala vytěžit. Rány nepadaly. Pokud tedy nepočítáme
srážku Machynka a Zycha. Karvinský hráč odnesl
srážku mnohem hůře, naštěstí ale nakonec opouštěl
hřiště po svých. Hezčí pohled nabídla akce založená Kopřivou, kdy nakonec brankář Karviné musel
vytáhnout důležitý zákrok. A krátce poté se znovu
ukázal Kopřiva. Tentokrát sám střílel, jeho technickou ránu ale brankář zneškodnil. Následovaly pokusy obou stran dostat se do šance, nic kloudného

se ale neurodilo. Naopak se taky na hřišti začalo přiostřovat. Nejprve na sebe nechal provést faul Omale, nicméně z následné standardní situace z hrany
vápna nebylo nic. Krátce nato ale na postranní čáře
fauloval taky Buchta. A jelikož se jednalo o jeho žlutou kartu, zamířil do šatny. Prostějovu se tak naskytla dobrá možnost na srovnání. Jenže jí nevyužil. Po
centru Zapletala střílel Sečkář, brankář Karviné si ale
poradil. A skvělou nahrávku Zapletala Bartolomeovi zhatil ofsajd. Prostějov navíc málem zapomněl na
zadní vrátka, když musel v závěru hasit situaci dvou
na dva faulem. Ani Karviná se ale neukázala jako
skvělý tým na proměňování standardek. Mrzet ji to
ale nemuselo, těsné vedení 1:0 už totiž udržela.

Zimní Tipsport liga, 2. zápas:

0)..DUYLQi²6.3URVWčMRY

1

(1:0)

0

Branky: 45. z penalty Jursa. å.18. a 82. Buchta, 81.
Ciupa – 45+1. Schuster.þ.82. Buchta.

Sestava Karviné:
1HXPDQ &LXSD ±ýPHOtN%XFKWD7HSODQ
âHKLü±-XUVD4RVH 0DUFR7~OLR ±=RUYDQ
+ROtN +ROtN %DUWRãiN 6LQ\DYVNL\ ±'XURVLQPL =\FK6YRERGD  Trenér: 3iQtN

tom vyloučení se soupeř
soustředil na udržení výý
sledku a zatáhl se, na to
už jsme bohužel recept
nedokázali najít.“
yy Ve druhém poločase se utkání poněkud přiostřilo a přišla
i červená karta, což se
v přípravě moc nevidí.
epší Nebyly tam i obavy o přínální fáze, abychom si odnesli lepší
výsledek.“
padné zranění?
yy V prvním poločase to byl zápas
pas „Pár ostřejších záá
nahoru – dolů. Ve druhém jstee se kroků tam
y
snažili skóre zvrátit, ale těch vymu
ložených šancí nebylo. Co tomu
scházelo?
ovi„Špatně jsme řešili situace na poloviků,
ně hřiště. Měli jsme tam pár brejků,
které jsme měli dohrát lépe. Ve drutrů,
hém poločase jsme měli pár centrů,
ale to bylo vše. Do nějaké větší nebezpečné šance jsme se nedostali. Po

nějak, při tom bližším je ale vše trochu
jinak. Příkladem jsou i dva dosud
odehrané přípravné zápasy 1.SK
Prostějov v zimní přípravě. Zdánlivě
může vypadat jako cennější vítězství
nad Baníkem Ostrava. A z pohledu
názvu soupeře nebo bodů do tabulky tomu tak skutečně je. Faktem ale
je, že mnohem povedenější utkání
vlastně eskáčko sehrálo s Karvinou.
Nic proti baníkovcům, ale tentokrát
proti Prostějovu nastoupil „B“ tým,
a to včetně trenéra ostravského béčka.
Výsledek 2:0 navíc vznikl po neslaném – nemastném prvním poločase
Prostějova a zachránilo ho mnohonásobné střídání a střelecké hody
Bartolomea. Oproti tomu s Karvinou
sice svěřenci trenéra Šmejkala prohráli 1:0. Nicméně většinu zápasu nebyli
jen vyrovnaným soupeřem, byli lepší
než ligový soupeř. A ligový ne pouze
názvem týmu, ale také jeho složením.
Někdy se zkrátka porážky dají hodnotit výše než některá vítězství…

6HVWDYD3URVWčMRYD
1HPUDYD ± 0DFK\QHN %DOD 6FKXVWHU  8UEDQHF 6WĜtå =DSOHWDO ±3HUQLFD-LUiþHN 
2PDOH +|QLJ .RSĜLYD .XãHM 6HþNiĜ ±
%DUWRORPHX.RXGHOND .Ĝtå  Trenér:âPHMNDO

opravdu bylo… I jedna velmi
nepříjemná srážka. Na pří-í
pravný duel to bylo docela
vyhrocené utkání, protože
oba celky chtěly zvítězit, a to
fotbal přináší. Bohužel pro
nás o výsledku rozhodla taa
ková nepřehledná penalta.“
yy Soupeř nastoupil
v téměř kompletní sestavě, byl znát rozdíl oproti
Baníku, kde hráli převážně mladíci?

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

prozradil po zápase
„Byl to zase zcela jiný typ soupeře, proti
Baníku jsme využili své brejkové situace a utkání si pak bez větších problémů
pohlídali. Karviná je dalším ligovým
soupeřem, který proti nám nastoupil
se zkušenějším mužstvem, ale i přes
porážku si troufám říct, že jsme se ligovému soupeři dokázali vyrovnat a hráli
jsme s ním povedené utkání.“
yy Našel byste i přes porážku
v utkání nějaká pozitiva?
„Samozřejmě. Měli jsme dobrý pohyb a hodně jsme toho naběhali,
což splnilo účel přípravného utkání.
Další pozitivum je fakt, že jsme ani
ve druhém zápase neobdrželi od ligového soupeře branku ze hry. Z defenzivního pohledu je to zatím dobrá vizitka. Teď musíme zapracovat
i na finální práci a začít dávat branky.“

Michal
Zapletal

yy Teď vás čeká poslední duel
Zimní Tipsport ligy proti Pardubicím doma. Bude výhoda, že nemusíte nikam cestovat?
„Je rozhodně lepší, že se nikam jezdit nemusí. Konečně budeme hrát
v zimě před domácím publikem
a pevně věřím, že si někdo na tento
zápas určitě cestu najde, protože to
bude další prověrka s ligovým soupeřem, kterému nebudeme chtít dát
nic zadarmo.“
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PŮVODNÍ zpravodajství pro Večerník

Michal SOBECKÝ a Jan FREHAR
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TABULKA DOMA
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TABULKA VENKU
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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:
119 – Libor Skopal (Dub nad Mo1192
ravou), 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\
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Druhé polovině tabulky vévodí Plumlov, Určice
[)<ĂFPENH@NDI<NO<QDGDQTNJFJh
měnily trenéra a Protivanov opět na „padáka“
Kvinteto týmů, podobná startovací pozice,
zcela rozdílné ambice. A nakonec pět naprosto odlišných příběhů. To byl fotbalový
podzim 2021 z pohledu pěti prostějovských
zástupců ve skupině „B“ I.A třídy Olomouckého KFS. Jedno však mají čtyři z pěti celků
společné, umístěním příliš nepřekvapily.
Čechovice jsou na vrchu tabulky, Kostelec
s menším odstupem za elitou, Určice v horším
průměru, Protivanov dole. O nečekaný výsledek se jednalo snad jen v případě Plumlova.
Plumlovští patřili k týmům, s nimiž možná někteří tolik nepočítali. Jenže to udělali
chybu, mužstvo otevírá druhou polovinu tabulky a to je jistě úspěch. Tým, který převzal
před sezónou hrající kouč Miroslav Takáč, se
mohl spolehnout na dobře pracující defenzivu a zodpovědnost ve hře. Ne nadarmo, jsou
Plumlovští označováni za mistry defenzivního fotbalu. Výsledkem je nejméně inkasovaných branek ze všech týmů této grupy. Při

současné pohodě přitom nemusí být současný stav a sedmé místo konečnou stopáží.
Naopak zbývající dva týmy z regionu nepřekvapily. A zejména v případě Určic platila
pověstná sinusovka – jednou byly nahoře, jednou dole. Ještě s trenérem Davidem Kobylíkem
začaly těsnou prohrou s Plumlovem. Následně už braly body, navíc proti rezervě 1.HFK
Olomouc. Na závěr srpna však přišla šílená
prohra 2:6. A prvotní obstojný nástup byl zapomenut. Krátce nato tým měnil trenéry, Kobylíka nahradil Petr Gottwald. Zprvu se však
týmu pod jeho vedením nedařilo. Dostával
strašně moc branek, prohrával, měl problém se
sestavou. Jak se ale říká – konec, dobrý, všechno dobré. Přestože s Kostelcem a Hlubočkami
propadl, následně se už týmu přeci jen dařilo.
A začal vyhrávat. Jako klíčové se ukázalo
derby s Protivanovem. V něm Určice těsně, ale
přece vyhrály. I díky tomu závěr podzimu byl
přeci jen příjemnější. Tým vyhrál třikrát v řadě

KOMENTÁØ
a posunul se od fotbalového propadliště. Důležité ale je, že mužstvo ještě nemá vyhráno,
o motivaci mají zkrátka Určice postaráno.
Totéž dvojnásob, ne, rovnou trojnásob, platí o Protivanovu. Mladý tým totiž navázal
na předešlé roky. V tom špatném tedy. Tým
z Drahanské vrchoviny měl totiž už v předešlých ročnících problém s udržením příslušnosti k soutěži. Nyní je v ještě horší situaci než
předtím. Předposlední místo je vlastně zázrakem. Družina Pavla Musila prohrávala jak
na běžícím pásu.
Začátek sezóny přitom Protivanov neměl
úplně špatný. Na úvod zapsal dva body
se Slavonínem. Pak sice prohrál vysoko
s Bělotínem, nicméně následně porazil 3:0
Plumlov, což je vzhledem k jeho defenzivě

#VąÊFCUMWRKPC$RTCXKFGNP÷PCDÊ\ÊJQFP÷\CLÊOCXÚEJFGTD[,GFPÊO\PKEJLUQW
UQWDQLG2NWONQXCU7TéKEGOK
(QVQ6QO¾w-CN¾D
velký počin, a následně jen těsně Protivanovští prohráli s Holicí. Tým pokračoval
ještě v relativně vyrovnaných zápasech,
ztrácel však v koncovce. Bodoval ještě s Dubem a potom nic, konec. Zejména na utkání

(QVDCNKUVÆ7TéKEUGRQ „Známé prostředí,
wRCVPÆOXUVWRW\XGFNK ale neznámá
Určice mají za sebou turbulentní podzim v I.A třídě Olomouckého KFS. Týmu se zprvu vůbec
nedařilo, sbíral porážky, a to
i s papírově slabšími protivníky. Sezónu ovlivnila už úvodní
těsná porážka s Plumlovem,
další ztráty však následovaly
a navíc přišla jedna veliká, když
v polovině podzimní části tým
opustil hrající kouč David Kobylík, který ale v Určicích zůstal v rámci možností jako hráč.
„Sezónu jsme začali s Davidem
a po nějakých třech zápasech
nám oznámil, že by rád skončil a pokračoval s trénováním
o dvě úrovně výš. Samozřejmě
jsme se domluvili, že dokud se
nesežene nový trenér, zajistí trénování obou týmů,“ ohlédl se za
těžkým okamžikem této sezóny
sekretář Určic Petr Kouřil.
Na náhradu se nečekalo dlouho.
„Podařilo se sehnat Petra Gottwalda, který už u nás v divizních
časech působil. Domluvili jsme se
na novém angažmá,“ uvedl Kouřil,
který potvrdil Gottwaldovo prodloužení spolupráce i na jarní boje.
Zpět ale k podzimním Určicím. Po
prvních zápasech to vypadalo, že
se tým bude strachovat o záchranu. Nyní je v horším středu tabulky. „Nakonec jsme spokojení s tím,
že jsme se odpoutali ode dna. V závěru podzimní části se nám podařilo udělat šňůru devíti bodů. To je
bezvadné, uklidnili jsme se. Můžeme teď přes zimu trénovat a praco-

vat na tom, aby výsledky byly lepší
a lepší,“ slíbil Petr Kouřil.
Nový trenér Petr Gottwald však
nebyl spokojen se dvěma věcmi.
Po svém nástupu Večerníku sdělil,
že se mu příliš nelíbila fyzická připravenost hráčů a početnost týmu.
„Souhlasím, bylo celkem problematické poslední dva roky trénovat. Není se tak moc čemu divit.
I když je to pro všechna mužstva
stejné,“ říká na to nyní Kouřil. A co
tým, který hrál téměř vždy s posilami z řad dorostenců? „Sem tam
bylo nějaké zranění a slabá účast
na zápasech, s tím se standardně
setkávám každý rok. Ve fotbale
působím přes dvacet let. Začínáme se sedmnácti kluky a ve finále
jsme rádi, že je nás kolem dvanácti
a s doplněním dorostenců. Zase
jsme do nich museli sahat a moc
jim děkuji, že nám pomohli,“ vzkázal na dálku sekretář. A rovnou
jednoho z mladíků vypíchl. „Rád
bych vyzdvihl Davida Vaverku.
Má patnáct let, ale suprově do
toho naskočil a pomohl nám.“
Tým naopak opustil jeden z matadorů, čtyřicátník Kamil Žáček.
„Co si budeme vykládat. Měl tam
nějakých pár zranění, byl nejstarší
hráč. A není jednoduché si celou
dobu udržet kondici. Proto asi
zkusil nižší soutěž, kde by těch minut odehrál daleko víc než u nás.
Samozřejmě je to zkušený kluk,
který týmu po stránce zkušenosti dal mnoho,“ konstatoval Petr
Kouřil.

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)

s Kostelcem a Hlubočkami budou chtít určitě zapomenout.
I když ale Určice a Protivanov dělí skoro půlka tabulky, jedno mají společné – do zbytku
sezóny mají ještě na čem pracovat a o co hrát.
Určice o víc než „jen“ o čest. Plumlovští pak
zase na co navazovat.
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kabina,“

vrací se
k návratu na lavičku
kouč Petr Gottwald

Před probíhající sezónou byl jedním z hlavních
kandidátů na uvolněnou pozici v Plumlově. Nakonec se však s vedením nedohodl. O pár měsíců
později se ale Petr Gottwald v I.A třídě Olomouckého KFS přeci jen objevil, když převzal Určice,
které opustil kouč Kobylík. Po příchodu postupně
poznával kádr a po úvodních porážkách mužstvo
pozvedl, když poslední tři zápasy dokázali jeho
svěřenci zvládnout. Nyní už se soustředí na zimní
přípravu a následnou jarní část.
S koncem podzimní části byl kouč spokojený, ale
s předchozím průběhem už ta situace tak veselá nebyla. „Závěr první poloviny soutěže vyzněl pro nás dobře,
kdy se nám podařilo získat z posledních tří utkání plný
počet bodů. Z toho byla dvě cenná vítězství venku
a jedny takové polopovinné body doma. Sice jsme
těch bodů na podzim příliš nenasbírali, ale bohudíky právě za těch devět v řadě na konci,“ vrátil se ještě
k podzimní části kouč Gottwald.
Sám přiznává, že ze začátku angažmá v Určicích to
pro něj nebylo snadné. „Přišel jsem sice do známého
prostředí, ale z kluků jsem znal snad jen dva. Takže
jsem musel trošku improvizovat. Do toho tomu příliš nepomohla covidová a zdravotní situace, museli
jsme hodně míchat sestavou. Za to musím obrovsky
poděkovat hráčům B mužstva i dorostům, jak se
toho ujali a nenechali nás nikdy na holičkách,“ prozradil lodivod.
Přípravu bude chtít zaměřit především na lepší fyzičku, ale scházet nebudou i herní cvičení, kterých bude
postupně přibývat. „První poločas jsme vždycky do-

&ƌĞŚĂƌ:ĂƌŽƐůĂǀ
<ƌĂũşēĞŬsůĂĚŝŵşƌ
Mašek Marek
DůēŽĐŚWƎĞŵǇƐů
WůĂŶēĂƌ:ĂŬƵď
ĞůŝŶĂ>ƵŬĄƓ
ĄēĞŬ<Ăŵŝů
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kázali uhrát slušně, ale v té druhé už nám trochu docházel dech, takže je asi zřejmě jasné na co se musíme
nejvíce zaměřit během přípravy. Během podzimu se
už kondička příliš nahnat nedala,“ uvědomuje si Petr
Gottwald.
A jak bude příprava v Určicích vypadat? Mužstvo by
se mělo začít připravovat startem února a postupně na
něj čeká i řada přátelských duelů i krátké soustředění
na víkend, pokud situace dovolí. „Přátelské zápasy už
máme kompletně pořešeny, kromě prvního týdne
přípravy nás čeká duel každou sobotu až do sezóny.
Krátce před startem bychom chtěli i vyrazit na krátké
soustředění, které už však bude hlavně o stmelení party, kdy bychom vyrazili od pátku do neděle,“ poodkryl
plány přípravy kouč.
Mužstvo by ještě rád doplnil alespoň o dva hráče, aby
se vytvořila vyšší konkurence i početnější sestava. „Nějaký příchod by se nám určitě hodil. Potřebujeme ho
nejen z kvalitativního hlediska, ale i toho kvantitativního, protože počítám s tím, že zase mohou zasáhnout
různé vlivy a nechceme opakovat situace, kdy to znamenalo komplikace pro nás i B mužstvo. Za dorostence jsem také rád, ale upřímně u nich vidím, že se ještě
potřebují vyhrát,“ řekl k této situaci kouč. A přiznal, že
konkrétní posily už jsou v jednání. „Můžu zatím prozradit, že nějaká jména v jednání jsou, ale konkrétnější
být ještě nemohu. Co mám zprávy, tak by se mělo jednat pouze o příchody, na odchodu by neměl být nikdo.
Pokud však přijde zájem z vyšších soutěží, určitě nikomu bránit nebudu,“ shrnul aktuální situaci v Určicích
Petr Gottwald.

ƵƌĞƓDŝĐŚĂů
ůŽƵŚǉĚĂŵ
Handl Filip
:ĂǀŽƎşŬĂǀŝĚ
<ŽďǇůşŬĂǀŝĚ
Mariánek Tomáš
DĞŶƓşŬdŽŵĄƓ
WĂƵůZŝĐŚĂƌĚ
ZŽƚƐĐŚĞĚůDŝĐŚĂů
^ůĞǌĄŬsŽũƚĢĐŚ
Vaverka David
,ĂůŽƵǌŬĂKŶĚƎĞũ
<ĂĚůĞĐ:ŽƐĞĨ
^ŽƐşŬĂǀŝĚ
Vodák Petr
ĂƉůĞƚĂůWĂƚƌŝŬ
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pohledu?
„Měli jsme tam hodně špatný rozjezd, kdy se
nám nedařilo získávat body a často jsme si za to
mohli sami svými hrubkami. Teď mě napadá
například zápas s Beňovem, ale bylo jich tam
víc. Celkově to pro nás nebyl dobrý start, ani
podzim jako celek. Naštěstí jsme alespoň něco
dohnali na konci soutěže, kdy jsme třikrát v řadě
zvítězili, ale určitě to nebyl takový průběh, jaký
jsme si představovali.“
yy Nemrzelo trošku, že podzimní část skončila zrovna, když se začalo bodově dařit?

zóna zrovna končí, když jsme se konečně rozjeli
k adekvátním výkonům i bodovému zisku, ale
kdybychom body získávali už dříve, nemuseli
bychom žehrat.“
yy Během podzimu vystřídal kouče Kobylíka Petr Gottwald, jaká to byla změna?
A dalo by se porovnat, v čem byla největší?
„ Když přijde nový trenér, tak to vždycky všem
hráčům vlije krev do žil. Je to něco nového
a hráči se chtějí víc ukázat. Pod trenérem Gottwaldem jsem však už působil i dříve ať už v dorostech, tak následně v divizi. Mně se ty jeho tré-

bychom sami chtěli. Ale zároveň je tam i řada
fotbalových věcí, které člověka posunou správným směrem. Určitě jsem viděl posun během
podzimu. Trošku si umím představit, jak bude
vypadat příprava, a troufám si říct, že budeme
dobře připraveni na jaro.“
yy Jaké budou cíle do jarní části?
„Za mě je to určitě posun nahoru. Nevím, jak
to mají i ostatní kluci, ale já se o nějaké záchraně ani nechci bavit. Myslím si, že kádr máme
na to, abychom se dostali výše. Když budeme
hrát zodpovědně a nedělat zbytečné chyby,

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
tak toho určitě docílíme. Uvidíme, zda třeba
přijde i nějaké doplnění kádru. Co se ke mně
zatím dostalo, tak by mohl dorazit jeden z krajních hráčů, který může hrát jak v záloze, tak
obraně. A myslím si, že kouč určitě bude mít
ještě někoho v rukávu.“

ϳ
ϳ

Překvapení podzimu? Ne vždy je třeba jej
hledat na špici tabulky. Někdy se stačí podívat do jejího středu. Přesně tam se v polovině soutěžního ročníku 2021/2022 nachází
ve skupině „B“ I.A třídy Olomouckého
KFS Plumlov. Mužstvo, které v posledních
letech spíše strádalo, nabralo až nevídanou
formu, jenž v samém závěru vygradovala do
silného finiše, kdy si tým připsal cenný skalp
hned několika favoritů. Tým tak po sobě zanechal sedmé místo a celkově velice slušný
dojem. Plumlovské v prvním půlroce vedl
z lavičky i ze hřiště Miroslav Takáč, v šedesáti letech stále ještě aktivní hráč. Jak vypadala
cesta k úspěšné první polovině sezóny?
„Po pár zápasech jsme najednou zjistili, že můžeme hrát se všemi. Porazili jsme Slavonín, pak
jsme se dostali k těžším soupeřům. Místo 2:2
skončil zápas s Bělotínem 1:3. Už to ale bylo
výborné. A v dalším zápase venku jsme porazili Beňov,“ ohlédl se za podzimní částí druhé
nejvyšší krajské soutěže hrající trenér Miroslav
Takáč. A pořád jsem trochu v šoku z Lipníku.
To byl do té doby mančaft, který hrál nahoře.
My jsme byli bez brankáře, chytal stoper Peťa
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Kutný a vyhráli 5:1! Víte, jak to je, když jste tým
zespodu a hrajete s týmem nahoře, a najednou
se to otočí po půlroce. To byla nádhera,“ vypíchl
lodivod nejemotivnější moment podzimu.
„A pak výhry v derby nad Čechovicemi i Kostelcem, který podle jejich trenéra Keluce přijel
s důchodci. Ale oni neměli jedinou šanci. Je to
velký závazek do zbytku sezóny, nastavili jsme si
laťku vysoko,“ uvědomuje si Takáč.
Co je v souvislosti s uplynulou půlsezónou
pro Plumlov nejdůležitější? „Nejpodstatnější
je, že po letech, kdy tým bojoval ve spodních
příčkách, je teď v klidném středu. A taky je, že
si zkušení plejeři zahráli na podzim fotbálek
s tím, že nebyly žádné příděly. Zároveň byly zápasy, kdy jsme třeba ani nedostávali branky a ke
konci podzimu jsme je i začali dávat. Najednou
je v klubu velká změna. Pár let to bylo horší, současná situace ale dodá sebevědomí. Je to dobré,
začalo se dařit,“ pochvaluje si Miroslav Takáč.
Čemu kouč přičítá částečný úspěch, za který
se po předešlých letech rozhodně dá 7. místo považovat? „Jsem hlavně rád za zkušené plejery Radu Bureše, Peťu Kišku, Juru Kišku, Peťu
Kutného nebo Laďu Ševcuje. Všem ukázali, že
i v nějakých těch fotbalových letech pořád ještě
mají na to, aby v I.A třídě poráželi nejlepší mančafty,“ usmál se Miroslav Takáč. „Vzadu dobře
pracovali hráči, ať už to byl právě Rada Bureš,
nebo Martin Vysloužil, ze stoperů Karel Fajstl,
dále Laďa Kotlán. Když dokážete zakombinovat a hráči jsou fotbaloví, tak to funguje.“
Jak důležité bylo nastavení herního systému
a rozestavení 4-5-1? „Hodně. Nechci nikoho
v I.A třídě ani krajských přeborech podceňovat,
ale podle těch, kteří už něco odkopali, udělalo
hodně, že byl nějaký systém. My nemáme ta-

kovou útočnou sílu, abychom hráli opravdu
útočný fotbal. Hrál se ale fotbálek, měli jsme to
na pět halfů, takže i s lepšími soupeři jsme byli
na balónu. Nebylo to jen o odkopávání a bránění, spíše naopak. Využívali jsme možnosti protiútoku, který jsme měli výborný. Začátek sice
ještě ne, ale pak jsme se rozjeli. Adam Hladký
už měl timing na náběhy, Peťa Kiška a Marcel
Zabloudil už věděli, kdy mu to poslat. I kolikrát
od stopera byl dlouhý balón do protiútoku. Situace jsme řešili fotbalově, to byl velký pokrok,“
podrobil Takáč plumlovskou hru stručné analýze.
Všechno mělo ale jednu podmínku. „Je velice
těžké se prosazovat, pokud nemáte dobrého
gólmana. Což u nás David Pokorný byl, opravdu skvělá posila do branky. Hodně už jsem toho
odehrál, ale takového brankáře jsem dlouho nezažil. Za celý podzim mu nevypadl balón z ruky,
byl neuvěřitelně sebevědomý. Je to gólmanský
talent od Pánaboha. Škoda že je pracovně zaneprázdněný a nemůže moc chodit na tréninky,“
chválil Miroslav Takáč svoji brankářskou oporu, která byla tmelem jinak perfektně pracující
defenzívy. Tým před sezónou přivedl kromě

Nový trenér, několik nových posil a nové
ambice. S tím vstupoval do aktuální sezóny
Plumlov, který potřeboval nutně zapomenoutnapředešlédvaročníky.Tysetotižhrubě nevydařily, tým bojoval o přežití. Nicméně probíhající soutěžní ročník 2021/2022
je jiný. Plumlov válí, výbirně brání a dokázal
na leckom trhnout body. Skvěle se navíc
předvedl i v poháru, kde vyřadil Čechovice. U vzestupu mužstva je i jeho dlouholetý
člen Petr Kiška (na snímku).
yy Plumlov je mnohem výše než v minulých letech, je sedmý. Překvapilo vás to?
„Ani mě to moc nepřekvapilo. Říkal jsem
už před sezónou, že budeme hrát v klidném
středu, protože kluky znám. A vím, že když se
sejdeme a nemáme nějakou velkou marodku,

tak jsme schopní hrát s každým. Což se taky
potvrdilo.“
yy Hodně zápasů bylo vyrovnaných, ale
tým často strhl vedení na svou stranu. Bylo
to o psychice, udržení nervů za nerozhodného stavu?
„Spíš bych řekl, že máme dost zkušených hráčů,
ať už by někdo řekl starých, (smích) jako jsem já,
brácha či Karel Frantík. Nebo těch už taky zkušených jako Adam Hladký a Marcel Zabloudil.
A na hřišti je to vidět v tom, že nezmatkujeme,
že dokážeme hrát v klidu. I ve chvíli, kdy je zápas
vyrovnaný.“
yy Trenér Takáč zavedl herní rozestavení
4-5-1. Sedí vám jako hráči?
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Kutný Petr
Pokorný David
Simandl Daniel
Bureš Radek
Fajstl Karel
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Surma Martin
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Aujezdský Jaroslav
Bureš Martin
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Gryglák David
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Kotlán Filip
<ƵƚŶǉWĞƚƌ
Parák Patrik
Stoklasa Jakub
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dĂŬĄēDŝƌŽƐůĂǀ
ĂďůŽƵĚŝůDĂƌĐĞů
Hladký Adam
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Pokorného i záložníka Frantíka. „Po prvních
zápasech mi říkal, že snad zapomněl dávat góly.
Potom to byl jeden dva zápasy, kdy mu šance
nevyšly, dokonce si dal vlastňáka. Ale Lipníku
vstřelil dvě branky, Kostelci taky. Závěr podzimu byl prostě v jeho režii.“
Plumlovu na podzim chyběli někteří hráči,
například Antonín Klváček nebo Patrik Parák. „Tonda už v závěru podzimní části chodil
s námi do haly i ven na hřiště, v zimní přípravě
už vše absolvuje. Měl by být jedním z dalších
koní, co by nám v jarních odvetách pomohl.
Patrik je skvělý fotbalista, který má i myšlení.
Schází mu ale kyslík, tedy kondice. Věřím, že
se do toho dostane a že zase budeme mít dva
výborné hráče do party,“ prozradil Takáč ke
zdravotním absencím.
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A jaká bude zimní příprava? „My se musíme
soustředit na vícero věcí. Na trénincích se to
hodně střídá, máme hodně vojáků a policistů.
Na prvním místě bude kondička. Předseda
Rada Burešů už zimní přípravu naplánoval,
včetně zápasů a umělé trávy. V žádném případě
ale nepůjde jen o kondici, musíme zapracovat
i jinak. Třeba ti mladí dvacetiletí kluci jako Karel Fajstl. Jsou rychlí, ale chtělo by to přidat na
výbušnosti v přípravě. A pokud bude umělka,
tak se budeme připravovat herně. Třeba bych
si představoval, že by Karel Frantík šel pod hrot,
abychom nehráli jen na brejky, ale i více fotbalověji. Chceme přesvědčit všechny, že máme
dobré fotbalisty. A hrát v I.A třídě ke spokojenosti našich hráčů a fanoušků v horní polovině
tabulky,“ předeslal Miroslav Takáč.

Å0tUD7DNiĀNDELQXGRFHODUR]VYtWLO´
O´
Petr Kiška hodnotí úspěšný plumlovský podzim
m
„Ono se to nabízelo. Hráli jsme na jednoho
útočníka už dřív. A jelikož máme relativně dost
kvalitních středních záložníků, byla by škoda je
nevyužít. Většinou býval na hrotu sám Adam
Hladký, velmi dobře jej podporovali krajní záložníci. Sedlo si to.“
yy Co říkáte na závěr podzimu, kdy tým
zvítězil nad Kostelcem, a dokonce dvakrát
nad Čechovicemi?
„Byla to všechno vyrovnaná utkání. Zde
nerozhodl ani tak první gól, ale spíše maličkosti. Známe se celkem dost, možná
Plumlov některé týmy neberou úplně
vážně a trochu nás podcenily. Za nás to byl
skvělý závěr.“

yy Trenér mužstva
va
Miroslav Takáč
oslavil šedesátku, stále však
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
i aktivně hraje!
„Bez těchto lidí, kteří fotbalem žijí, nejde sport
dělat. Míra je krásným příkladem. I v tomhle
pokročilém věku je stále aktivní a snaží se zůstávat u fotbalu i jako hráč, což je obdivuhodné. Je
to o zdraví, které mu slouží, ale hlavně o chuti.
Protože spousta lidí je zdravá a fotbal stejně nedělá. Navíc kolem sebe pořád šíří dobrou náladu, takže Míra nám to v kabině trochu rozsvítil.
A má taky velký podíl na tom, že hrajeme tak,
jak hrajeme.“
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Z regionálních klubů mají za sebou nejhorší podzim v Protivanově. Mužstvo
už před startem I.A třídy Olomouckého
KFS avizovalo, že kvůli zranění bude delší
čas postrádat útočníka Grmelu a obránce Sekaninu, což se zřejmě podepsalo na
výsledcích. Start přitom zase tak špatný
nebyl, jenže k osmi domácím bodům už
ve druhé polovině skupiny „B“ žádné nepřibyly, což stačí pouze na předposlední
příčku za Dubem.
V domácím prostředí to ještě šlo, venku to
však byla velká nouze a domů si Protivanov
nepřivezl jediný bod. Během celého podzimu
musel řešit komplikace, když týmu dlouhodobě scházeli tři klíčoví hráči sestavy. Do toho
se na konci první poloviny soutěže promítla
i nedostatečná šíře kádru. Změnit to tak nyní
budou chtít v Protivanově pod novým trenérem Davidem Novotným, který nahradil Pavla
Musila, jenž u mužstva strávil dva roky. „Pavel
nám hodně pomohl a chci mu touto cestou
ještě jednou poděkovat. Ale sami jsme cítili, že
by to bylo v současné chvíli pro obě strany spíše
trápení. Teď jsme se dohodli s Davidem Novotným a uvidíme, jak to bude klapat. My chceme
nadále stavět na našich hráčích, bohužel ale teď
nemáme kým doplňovat. A než nám současná
generace doroste, asi ještě chvíli zřejmě nebu-

d2ąÊEJQFMQWéG)QVVYCNFCLUGOMXKVQXCNq
S podzimní částí v Určicích spokojenost až tak nepanuje. Z prvních devíti
kol mužstvo získalo jen tři body a krčilo se na chvostu tabulky. Závěr ale zastihl svěřence kouče Gottwalda, který mužstvo v průběhu podzimu převzal v dobré formě a díky plnému bodovému zisku z posledních tří utkání
se nakonec vydrápal na desátou příčku. Svůj podíl na těchto výsledcích
mělaistáliceUrčicLukášZelina(nasnímku)působícívklubuoddobdivize. ninky líbí. Hodně klade důraz na fyzičku, s čímž
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yy Jaká byla podzimní část Určic z vašeho „Říkali jsme si i se spoluhráči, že je škoda, že se- souhlasím, obzvláště u nás nebyla taková, jakou

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

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)
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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 PROSTĚJOVSKÉHOVečerníku. Následně 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“. Minule pak zamířili 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: Kostelec na Hané útočil na špici soutěže, Plumlov překvapil
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 zbývajícího tria regionálních zástupců – Plumlova, Určic a Protivanova. Nejlepší dvojice Čechovice
a Kostelec na Hané byla probrána již v předchozím čísle.
Takže usaďte se, udělejte si kafe a ponořte se s námi do světa fotbalu! Již příště
pokračujeme dál. Příště je na řadě I.B třída Olomouckého KFS.

deme mít kým… Myslím, že úzký kádr hodně
způsobil naše slabší výsledky,“ objasnil změnu
na trenérském postu Josef Pospíšil, sekretář
a vedoucí mužstva.
Zatímco s loňským podzimem panovala
v Protivanově spokojenost spíše s výsledky na
hřištích soupeřů, letos to bylo přesně naopak
a body mužstvo dokázalo sbírat jen doma.
„Chyběli nám důležití hráči, kteří jsou pro nás
klíčoví. Ať se už jednalo o Sekaninu směrem dozadu, nebo Grmelu vepředu, což je klíčový hráč.
Ti nám tam během podzimu hodně scházeli.
Doma jsme body dokázali urvat fotbalovostí,
ale i daleko větším zápalem a snahou. Ale to,
co nás zdobilo loni na venkovních hřištích, teď
bez nich zkrátka nebylo,“ ohlédl se za podzimní
částí dnes už bývalý lodivod Protivanova Pavel
Musil.
Směrem do ofenzivy to nebyla od Protivanova
žádná galapředstavení. Se šestnácti brankami
nemohlo být mužstvo spokojené. „Zmíněná
absence Grmely byla jedním z hlavních faktorů. Na danou soutěž je to nadstandardní hráč
a chyběly nám nejen jeho branky, ale i jeho
výkony, kdy dokázal strhnout ostatní a celkově
pozvednout náš výkon. Hodně se na něj zaměřovali i soupeři, a i díky tomu měli další hráči
daleko více prostoru, což teď citelně chybělo,“
mrzí exkouče.

Začátek podzimní části přitom nebyl zase tak
špatný. Doma se dařilo body získávat, venku
se jednalo o těsné porážky, konec už ale nebyl
dobrý výsledkově ani herně. „Celkově jsme
start docela zvládli. Se Slavonínem to byla ztráta
bodu, zápas jsme měli zvládnout za tři, pak se
nám doma zadařilo i s Plumlovem a Dubem.
A i v těch následujících soubojích doma jsme
na body měli. Venku to ale kromě zápasu proti
rezervám Holice a Nových Sadů drhlo a tam
jsme si ani nečuchli,“ vrátil se k podzimu sekretář a vedoucí mužstva. „Jak se říká, taková ta
deka už na nás postupně sedala. Pořád jsme si
říkali, že herní projev byl dobrý, ale zápasy jsme
prohrávali. Jenže potom už šly dolů i naše výkony a nebylo to dobré. I když jsme doma nějaké
body udělat mohli, tak jsme v utkáních s Určicemi ani Čechovicemi žádné neudělali a venku to
byla katastrofa. Už nás i hodně sužovala marodka, zranění, onemocnění. Poslední zápas jsem
už chtěl i odložit, ale nakonec jsme ho odehráli,
ale končili jsme tam v osmi lidech. To už jen sedíte a modlíte se, aby čas běžel rychleji,“ zakončil
svoji protivanovskou misi posmutněle Musil.
Za největší problém Protivanova je jednoznačně úzký kádr, kde je každá ztráta velmi citelná.
„Když se na to podívám, tak máme nejužší kádr
v soutěži a I.A třída už se v šestnácti lidech hrát
nedá. Trochu jsme zaspali s mládeží, která určitý

<
Piták Milan

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
rok stagnovala, a teď na to doplácíme. Řešit to
nějakým radikálním posilováním nechceme,
cílem je i nadále sázet především na naše hráče,“
přiznal Josef Pospíšil, který také potvrdil, že se
zatím o změnách v kádru nejedná.
Do výsledkových cílů se před druhou částí sezóny v Protivanově nechtějí pouštět. „Věřím, že
před jarní částí se dáme zdravotně do pořádku,
nabereme fyzičku a postupně to půjde zase
nahoru. Samozřejmě bychom výsledky chtěli
zlepšit, ale pro nás je daleko důležitější, aby
i nadále pokračoval fotbal tak, jak v Protivanově funguje, a abychom měli i nadále pro koho
chystat zázemí, které máme na velmi dobré
úrovni, s čímž nám skvěle pomáhá i městys,“
nastínil záměry sekretář oddílu.
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Branku prostějovského eskáčka bude na jaře hájit Vít Nemrava
PROSTĚJOV První oficiálně
představenou posilou druholigových fotbalistů Prostějova se
během zimní pauzy stal brankář
Vít Nemrava (na snímku), který by
měl „zalepit“ mezeru po odchodu
Filipa Muchy do Teplic. Gólman
1.FC Slovácko si toho během kariéry i přes svůj stále mladý věk
prošel opravdu dost. Odchovanec uherskohradišťského fotbalu
se již v sedmnácti letech rozhodl odejít na roční hostování do
anglického West Hamu United,
kde „přičichl“ k zápasům za dorostence „Kladivářů“. Po návratu
do mateřského klubu si musel na
svou šanci v „A“-mužstvu počkat
a v minulém ročníku ji opravdu
chytil za pačesy. V historické sezóně pomohl valašskému klubu
ve třiadvaceti startech mezi tyčemi ke čtvrtému místu a postupu
do pohárové Evropy. Stále častěji
se ale ozývala bolavá pata, až vše
musela vyřešit operace a půlroční pauza od fotbalu. Nyní se bude

kluků, kteří mají kariéru ještě před
sebou. I trenéři jsou velmi zkušení
a přesně vědí, jak by takové mužstvo
mělo hrát.“
yy Ve Slovácku jste si svou pozici
musel tvrdě vybojovat. Do Prostějova přicházíte jako muž číslo
jedna, cítíte v tomto ohledu určitý
tlak?
„Takhle to určitě neberu. Já chci
v první řadě eskáčku pomoct a myslím si, že to místo mezi tyčemi rozhodně nemám jisté. Budu dělat sto
procent na tréninku i v zápasech,
abych tu šanci mezi tyčemi vůbec
dostal. S Michalem (Michal Bárta
- pozn. red.) jsme teď na stejné startovní čáře a počítám s tím, že se o tu
pozici budeme muset spolu v přátelském duchu porvat.“
yy Paradoxně jste poslední duel
za Slovácko odchytal v přípravě
proti Prostějovu. Jak na vás mužstvo působilo?
„Teď musím zalovit v paměti…
(úsměv) Ano, máte pravdu, to byl zápas na konci června, kdy jsme hráli

dy pro úspěšné jaro tady rozhodně
jsou.“
yy V Prostějově vás čeká téměř
o měsíc delší zimní příprava, než
tomu bývá v lize. Bude tak potřeba v ní něco měnit?
„Určitě v ní nebudu nic měnit. Beru
to tak, jak to je, budu se snažit poctivě připravit, abych byl připravený na
sto procent. Cítím, že i trenéři budou
vše směřovat ke startu sezóny, tak
věřím, že už náš vstup do jara bude
velmi dobrý. Jen se tak místo měsíce
budu chystat necelé dva. To mi po
tom zranění možná přijde i vhod.“
yy Sám už máte řadu prvoligových zkušeností. V posledním obroblémy s achidobí jste měl ale problémy
m momentálně
lovkou. Jak na tom
jste?
„Mě už to trápilo delší dobu, už
tě chytal. Tvořil
v době, kdy jsem ještě
nažil jsem se jet
se mi tam zánět a snažil
i přes bolest, což mi ve finální fázi urnci soutěže jsem
čitě ublížilo. Ke konci
ch se dal dohrouž dostal volno, abych
dny ligové sezómady. Poslední tři týdny

Já chci v první řadě pomoct Prostějovu. Budu dělat
sto procent na tréninku i v zápasech, abych tu šanci
mezi tyčemi dostal. S Michalem jsme teď na stejné
startovní čáře a počítám s tím, že se o tu pozici
budeme muset spolu v přátelském duchu porvat...
chtít Nemrava vrátit do své před- ve Starém Městě. Tam jsem odchytal
chozí formy v Prostějově.
druhou půli, bylo to krátce předtím,
než jsem musel definitivně na operav rámci exkluzivního
ci. Sice jsme jednoznačně vyhráli, ale
interview
už tam mi přišlo, že to mužstvo má
pro Večerník
velký potenciál, což dokazuje i v lize.
se ptal
Kvalita tady nepochybně je a věřím,
že to můžeme během jarní části opět
Jan
ukázat, a navíc se třeba v tabulce poFREHAR
sunout ještě výše.“
yy Jak vidíte přesun do Prostějo- yy
Prostějov
patřil
běva?
hem
podzimní
části
„Určitě pozitivně. Jsem rád, že tato FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY
nabídka přišla. Po svém zranění se k celkům s nejlepší defenzivou,
potřebuji znovu dostat do pohody věříte, že se na to podaří navázat
a věřím, že v Prostějově se mi to po- i v druhé polovině soutěže?
daří. S kluky se stále ještě poznávám, „Pevně v to doufám. (úsměv) Určitě
ale je cítit, že se tu utvořila velmi se pro to budu snažit udělat všechno.
dobrá parta, která táhne za jeden Těžko ale po tak krátké době hodnoprovaz. Kádr je opravdu kvalitní tit. Zatím se s kluky spíše poznávám,
a vidím i velký potenciál, že by to ale cítím, že parta je tu velmi dobrá,
mohlo být ještě lepší, protože je tu a to i díky trenérům, a nechybí tu ani
řada šikovných a poměrně mladých kvalita a velký potenciál. Předpokla-

na plno, spíše jde o takový vnitřní
pocit.“
yy Brankářskou dvojici utvoříte s kolegou Michalem Bártou.
K tomu přišel i nový trenér brankářů Dušan Melichárek. Jak se
vám zatím jeví tato nová spolupráce?
„Musím říct, že je to zatím super.
Jak Bártič (Bárta - pozn. red.), který
si mě hned vzal a se vším se mi snaží pomoct, mám ho jako takového
člověka, na kterého se můžu obrátit, když něco nevím, za což se mu
sluší poděkovat, že mě takto přijal,
tak i kouč Dušan Melichárek ví, co
v
s námi chce trénovat a na čem hlavně bude chtít pracovat. Myslím si, že
tam zatím funguje velmi dobře
i chemie. Snad to tak vydrží
i nadále a budeme se vzájemně všichni posouvat
tím správným směrem.“
yy Jak to budete mít
s dopravou? Budete do
Prostějova dojíždět,
nebo tady budete zůstávat?
„Zatím to budu řešit
dojížděním s tím, že
když budou například dva
tréninky nebo když

budeme končit později večer, případně nastane nějaká situace, kdy
bude lepší zůstat, tak zde přespím.
Budu to brát podle pocitu. Zase nechci, pokud budeme končit později,
abych absolvoval cestu tam a ráno
zpět, což by mohlo způsobit určitou
únavu. Bude to tak hodně individuální podle dané situace i vlastního
pocitu.“
yy Pravidelně jste v minulosti
jezdi také do Anglie, kde jste i ve
West Hamu hostoval. Jaká to pro
vás byla škola?
„Byla to obrovská škola! Přece jen
takto v sedmnácti letech odejít do

Anglie nebylo zcela jednoduché.
Měl jsem možnost fotbalově poznat
něco jiného a vidět, jak to funguje
i jinde. Bylo to dosti odlišné, než na
co byl člověk tady zvyklý. I po osobní stránce mi to dalo hodně. Zdokonalil jsem se v angličtině, kde jsem
předtím opravdu neexceloval, takže
v tom to mělo také pozitiva. K tomu
jsem měl možnost nahlédnout do
jiné mentality lidí, kteří na ostrovech
působili. A za tuto zkušenost jsem
po všech stranách opravdu rád a určitě bych neměnil.“
yy Dají se vůbec nějakým způsobem porovnat podmínky zde a na
ostrovech?
„Je to opravdový rozdíl. Přeci jen ta
Anglie je daleko vyspělejší zemí celkově, a po fotbalové stránce se asi ani
nemusíme bavit. I u nás už najdeme
kluby, které se snaží přiblížit k těm
top klubům v Evropě, a zázemí je už
opravdu na úrovni, ale přece jen jsou
podmínky v Anglii stále někde jinde.
Hráči mají zkrátka všechno téměř
pod nosem a mohou se opravdu
soustředit jen na své výkony.“
yy Když bychom odhlédli od fotbalu. U čeho nejraději vypnete
hlavu a relaxujete?
„Že bych měl nějaké extra koníčky
kromě fotbalu, se říct nedá. Rád si
spíše celkově odpočinu u nějakého
dobrého filmu či seriálu a hlavu nejraději vypínám na delších procházkách se svým psem, na které se snažím pravidelně chodit ven.“

ny už jsem tak byl mimo mužstvo.
lvovat část letní
Podařilo se mi absolvovat
přípravy, do které jsem naskočil
u, kdy potíže
hned od jejího startu,
ti se znovu
ustoupily, ale bolesti
dostavily, takže pak už nebylo
erace zánějiné varianty než operace
valescence.
tu a následná rekonvalescence.
měř celých
Takže jsem byl téměř
balu. Bošest měsíců bez fotbalu.
hužel...“
yy Je už vše stoprocentně
ocentně
u zimní
v pořádku na startu
přípravy?
„Ano, v současné době je
všechno v pořádku a cítím
se velmi dobře, cožž musím
řím, že už
zaklepat, a pevně věřím,
to tak vydrží. Určitěě si ale teď
dávám trošku pozor, obzvláště
mci zimní
na umělé trávě v rámci
ytečně nepřípravy, abych si zbytečně
ublížil. Ale můžu jítt normálně

vizitka
VÍT NEMRAVA
✓ narodil se 9. ledna 1996 v Uherském Hradišti
✓ je českým fotbalovým brankářem a odchovancem klubu 1.FC Slovácko,
ácko,
kde strávil celou mládežnickou kariéru
✓ v dorosteneckém věku několikrát zamířil na stáž do anglického
West Hamu United, kde i v roce 2016-17 hostoval
✓ v létě 2017 odchází na hostování do Vítkovic, jaro 2018 strávil v Uherském Brodu
✓ v sezóně 2020/21 se stal brankářskou jedničkou Slovácka a klubu pomohl k historickému čtvrtému
ému místu,
když ve 23 duelech sezóny dokázal udržet osmkrát čisté konto
✓ byl mládežnickým reprezentantem České republiky kategorií od U16 až U20
✓ loňský rok dlouho laboroval se zánětem achilovky a musel podstoupit operaci
✓ před startem jarní části se dohodl na spolupráci s Prostějovem
zajímavost: poslední utkání před přesunem do Prostějova odchytal právě proti eskáčku v rámci letníí přípravy
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PROSTĚJOV Sobota podvečer patřila na zimním stadionu v Prostějově utkání místního dorostu eskáčka proti
břeclavským lvům, kteří ve
vzájemném utkání dohrávali
páté kolo. Zápas nabídl řadu
hokejových momentů, ale
také velkou porci emocí na
obou stranách. Ve třetí třetině
je na rozdíl od svého soupeře dokázali domácí hokejisté
udržet na uzdě, zvrátit nepříznivý stav a po zápase mohli
slavit zasloužené vítězství. Pro
Břeclav se jednalo o teprve
první porážku v této části a někteří z hráčů to jen těžko rozdýchávali i po konečném hvizdu.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan
FREHAR
Kdo zavítal v sobotu na hokej, rozhodně nelitoval. Především první třetina
nabídla spoustu pěkných hokejových
akcí na obou stranách. Následující
dvě třetiny už byly spíše bojem a hosté
postupně nezvládali utkání psychicky,
čehož dokázali domácí využít.
Už začátek utkání ale patřil stoprocentně domácím, kteří se soupeře nezalekli
a vytvořili si tlak. Dvě velké příležitosti
ale nevyužili a otevřít skóre nedokázali
ani z následné přesilovky. Břeclav se

BYLI JSME
U TOHO

Regionální liga juniorù - skupina O umístìní, pátek 21. ledna
6.3URVWÈMRYs+.1RYÙ-LÄÉQ2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 34. Fojt (Píchal, Tábor), 60. Fojt (Tománek, Petr) – 22. Berka (Chmel), 26. Bera
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Liga dorostu 2021/2022 – skupina O postup, sobota 22. ledna
SK Prostìjov 1913 – HC Lvi Bøeclav 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
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www.vecernikpv.cz
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rozjížděla pomaleji a z prvotního šoku
je dokázal vysvobodit až v desáté minutě Drábek, který rovnou poslal hosty
do vedení, když dokázal po přihrávce
ještě poslat brankáře na druhou stranu
a zakončit do prázdné – 0:1. Chvíli nato
dostali první šanci v početní výhodě
i hosté, ale největší šanci měli domácí. Hostující brankář chybně rozehrál
u mantinelu a namazal na modrou
Hozmanovi, ten ale odkrytou klec
o centimetry netrefil. Šance se pak po
zbytek třetiny střídaly na obou koncích
kluziště, ale ani jeden z celků už skóre
nedokázal změnit. Nutno dodat, že
aktivnější ale byli jednoznačně domácí.
Druhou třetinu začali hosté druhou
početní výhodou. Výraznější šanci si
ale vytvořit nedokázali. V pětadvacáté
minutě se pak dočkali domácí zaslouženého vyrovnání. Puk od Pippala,
který byl faulován, dostal Čermák
a následně to udělal parádně. Obhodil
si obránce a vykoupal i brankáře Padělka – 1:1. Následně se ale začalo na ledě
více jiskřit a hokejové umění postupně
vyprchávalo. Jednu z velkých příležitostí, kdy se na brankáře Kroupu řítil
Szabó, dokázal gólman skvěle vyřešit.

Tvrdé hity z obou stran nakonec nejvíce odnesl jeden z domácích hráčů, který narazil zády do mantinelu a z ledu
nakonec naštěstí odjel za pomoci po
svých. Tímto nešťastným momentem
se tvrdost zase trochu uklidnila, ale
najednou už na hokejkách obou celků
nebyla vidět lehkost jako v předešlých
minutách. Šance tak přicházely spíše
po chybách obou obran, ale bez využití.
Poslední dějství začalo zbytečnými
vyloučeními na obou stranách, za což
trenéři své svěřence nepochválí. Nejprve se do dobré příležitosti dostával
Pippal, ale neuspěl, a po následném
souboji o puk odstřelil protihráči volně
ležící hokejku. Podobně zbytečného
prohřešku se na druhé straně dopustil Kreuz, který ji pro změnu soupeři
z rukou vytrhl a zahodil. Ani jeden
z těchto zákroků ale potrestán brankou
nebyl. Čím víc se blížil závěr, tím byla
na hostech znát větší nervozita a Prostějov měl více ze hry. Dalším faulem si
tak musel soupeř pomoct. Jenže místo
tlaku domácích přišla branka hostí.
Burian poslal puk od modré směrem
na branku a Drábek jej dokázal pro-

Foto: Jan Frehar

tečovat mimo dosah Kroupy – 1:2.
Že by návrat do vedení hosty uklidnil,
se říct nedá. Naopak o chvíli později
šli dokonce do tří po dalším přestupku. Přes minutu trvající přesilovku
o dva hráče ale domácí nedokázali
zhodnotit. Jen co oba tresty vypršely,
se domácí dočkali další výhody. A ta
už vyšla. Devět sekund před jejím
koncem poslal puk z mezikruží Kasal
a našel místo nad betonem – 2:2. Po
vyrovnávací brance bylo na ledě jen
jedno mužstvo. Domácí se hnali za
rozhodujícím úderem a hosté měli
potíže se vůbec dostat z obraného
pásma. Tři a půl minuty před koncem
tak přišla zasloužená vítězná branka.
O ni se opět postaral Kasal, kterého
střela od modré našla mezírku pod
betony Padělka – 3:2. Místo závěrečného tlaku se Břeclav ještě nechala
vyloučit a tlak si dokázala vytvořit až
v posledních sekundách, kdy už však
bylo pozdě. Prostějov se tak radoval ze zasloužené výhry nad lídrem
a někteří z hostujících hráčů porážku
jen těžko kousali a ulevili si i nepřístojným chováním po závěrečném
hvizdu.
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Už ve čtvrtek v Prostějově
roce neschází na její mapě také
Prostějov. Pro všechny zúčastněné
nebudou chybět i zajímavé odměny, které by budoucí hráči mohli
následně využít.
Pokud chcete s vaším dítětem ve čtvrtek vyrazit, je nutné vzít s sebou brusle, helmu a rukavice. Helma i rukavice
mohou být klidně lyžařské. V případě,
že byste potřebovali helmu či brusle
zapůjčit, obraťte se předem na trenéra
prostějovské přípravky Patrika Lišku

(tel. 723 522 793), se kterým si můžete
domluvit případné vypůjčení. Nezapomeňte také sledovat aktuálně platná
vládní nařízení.
V rámci akce se tak mohou vaše děti těšit na první hokejové krůčky a vyzkoušet si, jaké to je být hokejistou. Pokud by
chtěl kdokoliv ze zúčastněných u hokeje zůstat a nechá se díky této náborové
akci zaregistrovat, získá poukázku na
nákup hokejového zboží v hodnotě
1500 korun od značky CCM.
(jaf)

ä¾MQXUMÆMCVGIQTKGOWUGN[WVM¾PÊ
PROSTĚJOV V tomto týdnu
odehrála své zápasy pouze dvě nejstarší mužstva hokejového eskáčka
a ti nejmenší. Žáci svá utkání museli
odložit. Na vině byly pozitivní testy a
s nimi spojená karanténa u soupeřů.

vaně volný program. O odkladech
utkání jsme se dozvěděli až na poslední chvíli, kdy někteří z hráčů našich soupeřů neprošli testováním.
Dorost a juniorka svá utkání ale
odehrály bez komplikací a v neděli čekaly turnaje i na naše nejmenší.
Jan FREHAR
Ani zde se ale nevyhnuly menší komNáhradní termín se bude řešit. „Bo- plikace, kdy se jeden z celků nemohl
hužel se tomu nevyhnula už i mládež dostavit. Ale hlavně že se hrálo.
a žáci tak měli tento víkend nepláno- My jsme zatím, musím zaklepat,

Velká jízda začíná prvním krokem

PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT
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*

QFNQåKV

v pořádku a doufám, že tato situace
nijak neohrozí i následující program,“
prozradila důvody odložených utkání
předsedkyně hokejového klubu
Martina Marková.

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

Pořádající klub:
Termín akce:
Adresa stadionu:
Bližší info:

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

www.TYDENHOKEJE.cz
Generální
partner:
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Pojď hrát hokej!
PROSTĚJOV Už tento čtvrtek od
15.45 proběhne na zimním stadionu v Prostějově další hokejový
nábor, který pořádá klub SK Prostějov 1913 ve spolupráci s Českým
hokejem. Akce v rámci Týdne hokeje je sérií sportovních akcí pro
děti ve věku od 4 do 8 let a jejich
rodiče, kteří tak mají jedinečnou
příležitost nakouknout do hokejového prostředí. Akce se koná
celorepublikově a ani v letošním










Partner správné výživy:

Partneři:












30

24. ledna 2022

VOLEJBAL

WWW.VECERNIKPV.CZ

DUEL SE ŠTERNBERKEM ODLOŽIL COVID

Několik pozitivních testů na koronavirus poslalo celý

RYCHLÝ

9(ÿ(51Ì.
'R)UÙGNXSURGDOvÉWULXPI

Prostějov (son) – Dvaadvacáté
kolo UNIQA extraligy žen ČR
2021/22 je posledním před
dvoutýdenní pauzou vyhrazenou
pro Final Four Českého poháru.
Volejbalistky VK Prostějov se vydají vstříc ligové přestávce na
PROSTĚJOV Až do pátečního rána to ještě vypadalo, že na mám od nich informace, žádná by na
hřišti TJ Sokol Frýdek-Místek,
tom
neměla
být
vyloženě
zle.
Snad
sobotu 22. ledna plánované střetnutí 21. kola UNIQA extrakde hrají v sobotu 29. ledna od
se
tedy
všichni
vrátíme
do
práce
brzy
17.00 hodin.
ligy žen ČR 2021/22 mezi volejbalistkami VK Prostějov a TJ
i bez následků,“ zadoufal Čada.
Po Přerovu a Šternberku půjde
Sokol Šternberk se normálně uskuteční. Potom však do dění
Neboť každý extraligový zápas odloběhem úvodního měsíce novézasáhl všudypřítomný covid-19, konkrétně jeho výskyt v do- žený vinou koronaviru musí být dle
ho roku již o třetí duel Hanaček
mácím kolektivu.
proti papírově slabšímu soupeři,
soutěžního řádu odehrán nejpozději
který mají za povinnost vítězně
hygienická stanice Olomouc, s níž měsíc od původního termínu, vešly
PŮVODNÍ
NÍ
zvládnout. A nic na tom nemění
kouč vzniklé okolnosti řešil.
hned oba hanácké kluby v jednání
ani fakt, že tentokrát nastoupí
zpravodajství
ství
„Všechno jsem obratem konzulto- o náhradním datu vynuceně přesuvenku, nikoliv na domácí palupro Večerník
val s paní doktorkou Kučerovou, nutého derby. A bleskově se domlubovce.
která vzhledem ke zdravotní situaci vily. „Shodli jsme se, že novým terMarek
Severomoravanky jsou totiž jedv
týmu
i
veškerým
dalším
okolnosmínem
utkání
Prostějov
–
Šternberk
ním z nejslabších celků tohoto
SONNEVEND
)272*$/(5,(
tem nařídila karanténu pro celé naše bude čtvrtek 17. února od 18.00 horočníku elitní tuzemské soutěže.
klikni
na
„Uprostřed týdne se u některých družstvo. Potrvá pět dnů a po jejím din,“ informoval sportovní šéf VK.
BYLI JSME
Dosud vyhrály jen čtyři zápasy
www.vecernikpv.cz
U TOHO
našich hráček začaly projevovat pří- uplynutí můžeme zase obnovit spo- A co momentálně nejbližší mač elita získaly čtrnáct bodů, což je řadí
znaky nemoci, které mohly odpo- lečnou přípravu, samozřejmě pokud ní české soutěže, který mají Hanačky <CVÊORQUNGFPÊO\¾RCUGORTQUV÷LQXUMÚEJXQNGLDCNKUVGMD[NVGPPC1N[ORW2TCJC až na deváté místo průběžné tavídat koronaviru. Při opakovaném v tu dobu všichni budeme fit a bez absolvovat v sobotu 29. ledna od PGDQċPCUQDQVWRN¾PQXCPÆWVM¾PÊFQOCRTQVKiVGTPDGTMWQFNQåKNCEQXKFQX¾MCTCP- bulky. Naposledy v Olomouci při
(QVQ 2CXGN 0CXT¾VKN
hladké porážce 0:3 dokonce naantigenním testování se podezření příznaků covidu. Což znamená, že 17.00 hodin na palubovce TJ Sokol VÆPCX VÚOWåGP8-
částečně potvrdilo, proto se holky znovu začít trénovat bychom moh- Frýdek-Místek? „Ten zatím zůstává příliš času, ale nechceme s ohledem Věříme, že ve Frýdku dokážeme stoupily kvůli početné marodce
hned objednaly na PCR testy. Na li od čtvrtka 27. ledna,“ prozradil v platnosti, chceme jej odehrát. Sice na covidovou situaci v zemi a mu- nastoupit a tamní zápas zvládneme, s pouhými sedmi hráčkami bez
těch byly v pátek ráno,“ popisoval vý- Čada.
budeme až do čtvrtka v karanténě taci omikron odkládat další utkání, v ideálním případě vítězně,“ pravil možnosti střídání.
První vzájemné střetnutí aktuálvoj situace hlavní trenér a sportovní Aktuálně tedy musí jeho svěřenky- a na přípravu nám tedy nezbude pokud to nebude vyloženě nutné. Miroslav Čada odhodlaně.
ního ročníku získalo vékáčko na
ředitel vékáčka Miroslav Čada.
ně zůstávat doma a to stejné platí
vlastní půdě i přes dílčí problémy
obFKRGQÉD PHGL½OQÉSDUWQHÔL9.3URVWÈMRY
V tu dobu již dal vědět všem zainte- i pro členy realizačního týmu, kteří
3:1 (10, 16, -29, 22), druhé v hale
resovaným, že reálně hrozí odložení byli s nakaženými v pravidelném
TJ mělo jednoznačný vývoj 0:3
sobotního duelu proti Šternberku kontaktu. „Holky dostaly individu(-19, -10, -16). K oporám Sokov hale Národního sportovního cen- ální tréninkové plány zaměřené na
lek patří univerzálky Veronika
Šnellyová a Tereza Diatková,
tra PV. A čekalo se na výsledky testů. udržování síly a kondice, jež budou
blokařka Michaela Hadáčková
Ty plejerkám přišly brzy odpoledne, v rámci možností plnit. Ty nemocné
či smečařka Gvantsa Ulumbelabyly přitom pozitivní. Tím pádem pochopitelně jen do takové míry, jak
shvili.
se do věci okamžitě vložila Krajská jim to zdravotní stav dovolí. Ale co
„Tímto utkáním uzavřeme sérii
takzvaně lehčích zápasů, které je
ale potřeba úspěšně zvládnout.
Dosud se nám to vcelku spolehlivě dařilo a věřím, že při dobrém
výkonu nebudeme mít větší potíže ani ve Frýdku-Místku. Musíme však za vítězstvím od začátku
PROSTĚJOV Covidová karanténa VK Prostějov nebyla v UNIQA ex- V jednadvacátém kole nejvyšší tuzem- ženské extraligy zatím drží mimo programu televizní šlágr Ostrava vs. naplno jít,“ zdůraznil hlavní trenér prostějovského ženstva Mitralize žen ČR prvním aktuálním případem. Ještě dříve do ní spadly vo- ské soutěže pak měly Šelmy absolvovat karanténní dosah koronaviru. Olo- Liberec před kamerami ČT Sport.
lejbalistky Šelem Brno, které musely odložit dokonce již dva své duely. o uplynulém víkendu městské derby na mouc tak už ve čtvrtek smetla osla- Proběhne normálně podle plánu? roslav Čada.
Nejprve šlo o domácí střetnutí Ji- město. Vzápětí se však konala ještě hřišti Králova Pole. Rovněž tohle utkání bený Frýdek-Místek 3:0, Zubřice A co další, 22. dějství soutěže v sobo6HYHURÄHvN\Y ,W½OLL"
homoravanek s Přerovem, jež bylo druhá změna termínu, tentokrát až ale měnilo své původní datum z 22. led- z Přerova o den později podlehly tu 29. ledna? Hrozba omikronových
-HGHQY\URYQDQÙVHW
nejprve přeloženo ze soboty 15. led- na pátek 4. února od 19.00 hodin. na na čtvrtek 17. února (18.00 hodin). Olympu Praha 0:3. A dnes je na odkladů visí ve vzduchu.
(son)
na na pondělí 17. ledna a současně Přičemž přerovské místo konání zů- Kromě prostějovského a brněnskéNovara, Prostějov (son) – Náse jeho dějištěm nově stalo hanácké stalo v platnosti…
ho družstva se zbylých osm klubů POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA
ročná cesta volejbalistek Dukly
Liberec základní skupinou evropské Ligy mistryň 2021/22
pokračuje. Její zatím poslední zaMarek
stávkou bylo střetnutí 4. kola
Sonnevend
grupy C na hřišti jednoho z nejŽe volejbalistky VK Prostějov spadly Otázkami zůstává jen to, do jaké míry větších favoritů celé prestižní
soutěže.
do covidové karantény? V kontextu a na jak dlouho.
současné situace s koronavirovou mu- Proto není nutné brát poměrně brzkou A čtvrteční duel v italské Novaře
tací omikron v České republice a vzhle- karanténní umístěnku prostějovských podle toho vypadal. Extrémně
dem k nastaveným protiepidemickým žen jako nic negativního. Ideální by silné družstvo Gorgonzoly mělo
opatřením vlastně nejde o žádné však bylo, kdyby si teď omikronem většinu času výraznou převahu,
PROSTĚJOV Jedna ze tří klubových odchovankyň v současném
ém kádru volejbalispřekvapení, spíš se něco takového dalo prošel kompletně celý mančaft, nebo pouze ve druhé části držel hostutek VK Prostějov sice během téhle sezóny tolik nenastupuje, ale přesto byla přímo na
předpokládat. Dříve (k čemuž nyní alespoň jeho většina. Aby v dalších týd- jící kolektiv poměrně vyrovnaný
hřišti u klíčových momentů v těsně ztracené koncovce pohárovéé odvety s Olomoucí.
nech tolik nehrozila opětovná izolační krok. Přesto však ani tu nezískal,
došlo), nebo později.
Stačí se podívat okolo, především do stopka. I k něčemu takovému totiž mač dopadl hladce 3:0 (12, 23,
Teď musí i druhá nahrávačka Klára Dvořáčková (na snímku) setrvat
rvat v pětidenní
13) a severočeský tým tak nadáledního hokeje. Tam momentálně může klidně docházet.
koronavirové karanténě, ačkoliv je naprosto zdravá. Alespoň má víc času na
zůstaly ze zápasových programů Samozřejmě podstatné též bude mít le čeká na první vyhranou sadu
studium vysoké školy v nynějším zkouškovém období.„Většinou
u to tak býý
všech soutěží v čele s Tipsport extra- po uzdravení proti komu bojovat. v Champions League.
vá, že všechno špatné je i k něčemu dobré,“ pousmála se jednadvacetiletá
vacetiletá
ligou i Chance ligou jen pouhá torza, Jinak řečeno: pokud mezitím cov- „Škoda druhého setu, tam jsme
místní rodačka při našem telefonickém povídání na dálku.
neboť většina zúčastněných mužstev id-19 vyřadí také soupeře, začnou se favoritovi dokázali vzdorovat
postupně putovala do domácí odložené duely nepříjemně hroma- a nebyli daleko od dílčího víi potřebovaly. Navíc my zdravé se budeudeEXKLUZIVNÍ
izolace. A některá kola musela být dit. A případná hrozba termínového tězství. Jinak nás domácí jasovat,
me doma v rámci možností připravovat,
rozhovor
kompletně odložena, protože je problému dokončení soutěže (obecně ně přehrávali, jejich kvalita je
divi-i
kondičně udržovat – dostaly jsme indivipro Večerník
všech soutěží) v plném rozsahu se opravdu velká,“ okomentoval
neměl kdo hrát.
,
aby
duální
tréninkové
plány.
Důležité
je,
Marek
Je pravda, že na zimních stadionech určitě může stát naprosto reálnou. poučný zápas liberecký kouč
avily
se
nemocné
holky
co
nejdřív
uzdravily
Záleží na vývoji, který se předem nedá Libor Gálík.
se
nakažlivost
obecně
ještě
zvyšuje
SONNEVEND
ý (QVQ CTEJKX 8GéGTPÊMW
a taky mohly rychle naskočit zpět doo týChampions League žen, základní
příhodnými podmínkami pro s úplnou přesností vůbec odhadnout.
yy Některé spoluhráčky měly pozitiv- mové přípravy.“
kem. Zatímco teď bylo místo toho volno. globálně sledovaný virus. Ale přesto Zatím tedy nezbývá než věřit, doufat skupina C 2021/22 – průběžné
ní výsledky testů na covid-19. Jak jste yy Přesto bude nejbližší ligové střet- Aspoň se můžu učit, protože je zkouško- se za momentálních okolností s povin- či případně modlit se. Změna přístupu pořadí po 4. kole: 1. Gorgonzona tom zdravotně vy osobně?
nutí ve Frýdku-Místku o dost těžší než vé období, dvě zkoušky už jsem udělala ným testováním dvakrát týdně zkrátka vlády ČR, potažmo hygieniků k řešení la Novara (Itálie) 12, 2. Dyna„Já jsem v pohodě, nic mi není. Covid za normálních okolností, ne?
a tři mě ještě čekají. Univerzitu chci vedle musí počítat s tím, že obdobná vlna koronavirového tématu s ohledem mo Moskva (Rusko) 7, 3. THY
karantén postupem času paralyzuje na specifika a potřeby sportu totiž asi Istanbul (Turecko) 5, 4. Dukla
jsem prodělala už v listopadu.“
„To asi jo, ale nijak moc bych se toho volejbalu zvládnout.“
Liberec (Česko) 0.
yy Byla jste tehdy jen pozitivní, nebo nebála. Jak říkám, budeme se fyzicky yy Když se vrátíme ke sportu, jak jste také všechny ostatní týmové sporty. nehrozí...
i nemocná?
udržovat, přitom si odpočineme, potom překousla těsné vyřazení ve čtvrtfiná- Bohužel třetí podání při mečbolu jsem „Věřím tomu. S Olomoucí dokážeme yy Máte nižší zápasové vytížení
„Kašlala jsem, měla teplotu a nebylo mi stihneme několik společných tréninků le Českého poháru?
zkazila, což mi v tu chvíli hrozně vadilo. hrát vyrovnaně, totéž si myslím v pří- v áčku. Pomáhají vám nadále starty za
celkově dobře. Ale nešlo o nic hrozného, a s chutí vletíme na Frýdek, abychom „Po vítězství 3:1 v Olomouci jsme vě- A po konečné porážce ještě víc. Mož- padě Ostravy. A náš tým má určitě druholigové B-družstvo?
řekla bych taková normální nemoc.“
přidaly další vítězství. Snad se to takhle řily v postup do Final Four. A bylo pak ná stačilo ten servis dát a byly bychom zajímavý potenciál, zvlášť po příchodu „Jasně. Pokud to jde, tak si za béčko
yy Nyní musíte zůstat celé družstvo povede, ničím nezkomplikuje.“
velké zklamání i strašná škoda, že jsme v pohárovém semifinále… Bohužel Karin Šunderlíkové. Už na Olympu vždycky ráda zahraju. Zrovna minulou
pět dní v karanténě. Nepřibrzdí vás to, yy Jste ve druhém ročníku vysoké odvetu nezvládly. Hlavně ve zlatém zpátky už to nevrátím, musím se s tím hodně pomohla výborným servisem, sobotu jsem stihla celé první utkání proti
nezanechá stopy na výkonnosti?
školy. Máte díky karanténě víc času na setu chyběl kousek a mě mrzí těsné vyrovnat a vzít si poučení do další ka- a až se dostane do větší herní pohody, Kroměříži a ještě úvodní set odvety před
„Věřím, že nás to nijak moc nerozhodí. studium?
vypadnutí o to víc, že jsem byla při roz- riéry.“
můžeme být ještě silnější než dosud. rychlým obědem a následnou cestou do
On je velký rozdíl mít karanténu jen pě- „Přesně tak. Zrovna v sobotu jsem hodujících výměnách na hřišti. Pro- yy Ukázal přesto dvojzápas proti UP, Hlavní však je, aby soutěže dál pokra- Prahy na Olymp. Někdy je pro mě složitidenní oproti tomu, když dřív trvala dva měla od rána až do odpoledne on-line hrávaly jsme 11:13, otočily, pak jsem že můžete s ním a s Ostravou bojovat čovaly. Představa, že by třetí sezónu té všechno časově skloubit se školou, ale
týdny. Za pět dnů si můžeme pořádně vyučování, normálně bych hned po šla na podání, dala dva solidní servisy o posun výš z páté pozice extraligové za sebou předčasně ukončil covid, je každopádně mi zápasy s B-týmem herně
odpočinout, což některé z nás možná něm vyrazila na utkání se Šternber- a povedlo se nám stav obrátit na 14:13. tabulky před play-off?
strašná.“
prospívají. A můžu pomoct holkám.“

tým prostějovských volejbalistek do pětidenní karantény
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Klára Dvořáčková: „Já jsem teď zdravá,

covid mě potkal už v listopadu.
Věřím, že nás karanténa nijak nerozhodí““
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BASKETBALISTÉ
SE S OLOMOUCÍ PEROU O ŠESTOU PØÍÈKU
Infarktový závěr základní části,
o úspěchu rozhodnou poslední zápasy
PROSTĚJOV Až do posledního zápasu bude napínavá základní část první basketbalové ligy. Prostějovští Orli po výhře nad
Ostravou zůstávají šestí a před Olomoucí mají náskok dvou bodů.
Jejich jediný soupeř v boji o postup do skupiny hrající o 7. až 12.
místo ale má jedno utkání k dobru a lepší vzájemné zápasy.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ

„Souběžně hrající zápas Olomouce
jsem nesledoval, dopadlo to pro nás
dobře, žijeme a v posledním kole
v Opavě máme o co hrát,“ oddechl
si prostějovský trenér Michal Pešta
ve chvíli, kdy zjistil, že regionální sok

prohrál své domácí utkání s Novým
Jičínem 81:83 a v důsledku toho má
na svém kontě o jedno vítězství méně
než Orli.
V posledním kole základní části se
Prostějov 28. ledna představí ve Slezsku a proti týmu Basket Opava 2010
nebude bez šancí, protože domácí zatím získali pouze dvě výhry. Olomouc
hostuje ve stejném termínu v Brně a 1.
února absolvuje v Opavě dohrávku 11.
kola. K jistotě postupu Orli potřebují

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz

své utkání vyhrát a doufat, že jejich
konkurent nevyhraje oba zápasy.
„Nemáme to úplně ve svých rukách,
ale věříme, že to může vyjít. Pád do
skupiny o záchranu by pro nás znamenal velké zklamání, motivovat tým do
těchto zápasů by bylo hodně obtížné,“
uvědomuje si Pešta.
Mladý tým si svoji situaci ve východní skupině první ligy zkom-

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Skupinu A2 zahájí
BK Redstone s Dìèínem
Olomouc, Prostěšjov (lv) V sobotu 29. ledna vstoupí do
nadstavbové části Kooperativa
NBL ve skupině hrající o 9. až 12.
místo basketbalisté BK Redstone Olomoucko. Úvodním soupeřem bude od 18 hodin silný
Děčín, kterému jen těsně unikl
postup do skupiny A1. Hanákům
první část nevyšla a čeká je boj
o záchranu elitní soutěže.
„Hned v dalším kole jedeme do
Ostravy. Dalo by se říci, že to je
těžký los, ale v zásadě je to jedno.
Se všemi soupeři stejně musíme
odehrát čtyři zápasy, pořadí jednotlivých utkání není až tak důležité,“ neláme si hlavu nad losem
sportovní manažer BK Redstone
Olomoucko Michal Pekárek.
Děčín v základní části nasbíral
devět vítězství, Ostrava zatím
osm a bude ještě dohrávat zápas
v Opavě. Olomoucko a Jindřichův Hradec mají na svém kontě
dva úspěchy. „Karty jsou rozdané
docela jasně. Potřebujeme získat
víc výher než Hradec. Šance, že
se dotáhneme na Ostravu nebo
Děčín, je pouze teoretická,“ uvědomuje si Pekárek.
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PROSTĚJOV V posledním domá/,*$%$6.(7%$/,67Ĥ6.9ê&+2'
cím utkání základní části východní
%&02UOL3URVWčMRY²6QDNHV2VWUDYD
skupiny první ligy přivítali basketbalisté Prostějova celek Snakes Os1HMOHSät VWĝHOFL 6\FKUD  (ULN .OHSDþ 
0LFKDOþtN 1iEČOHN 'RNRXSLO  .RPiUHN 
trava. Hosté nepřijeli kompletní,
6WUQDG+DYHOâLãND±-DNHO6WHKOtN3DYH
ve výběru jim chyběli hned čtyři
OHN7URMN\)DXO\7UHVWQpKRG\

hráči. Orli toho dokázali dokonale
±'RVNRN\
využít a po vítězství 95:67 dosáhli
na sedmý úspěch v sezóně.
kanonádu z úvodu, drželi vybudova- ději Prostějov poprvé vedl o dvacet
náskok. Na 50:35 upravil posled- bodů (63:43) a po třiceti minutách
Ladislav VALNÝ ný
ním pokusem poločasu za tři body vedl 80:55, když se mezi střelce zaHosty poslal hned na konci první Nábělek.
psali všichni hráči sestavy.
minuty přesnou střelou z dálky do Celek Snakes nepotvrdil pozici Za rozhodnutého stavu tempo
vedení Jakel a basketbalistům Pros- třetího týmu tabulky ani po pře- v závěrečné pasáži trochu opadlo,
tějova chvíli trvalo, než se dostali do stávce. Hanáci zůstali obezřetní což se projevilo především při zaoptimálního tempa. Ve 4. minutě už v obraně a nedovolili soupeři, aby končení. Poslední čtvrtinu Orli
ale vyrovnali a o chvíli později je do se bodově přiblížil. Sami zůstali ne- vyhráli pouze 15:12 a o kousek
vedení z trestných hodů poslal Mi- bezpeční v ofenzivě a po trojce Do- jim unikla stovka, přesto uspěli ve
chalčík. Od tohoto okamžiku byli do- koupila vedli 58:40 na začátku 24. všech periodách a byli jednoznačmácí lepší. Dvě minuty před koncem minuty. O několik okamžiků poz- ně lepším týmem.
čtvrtiny Erik Klepač natáhl náskok na
rozdíl deseti bodů (23:13) a po deseti
minutách už to bylo 30:16.
Ostrava pak dokázala po sérii pěti
bodů snížit, na chvilkový nápor
Michal PEŠTA - BCM Orli Prostìjov:
ovšem odpověděl tříbodovou akcí „Řekli jsme si, že budeme hrát naplno v obraně od začátku zápasu a ne od třetí nebo
Sychra, který svůj tým bodově táhl poslední čtvrtiny. Úplně ideální to nebylo, progres pod vlastním košem byl patrný,
také v následujících okamžicích střet- navíc nás ve vedení držela dobrá střelba. Kluci dobře využívali Lukáše Sychru pod
nutí. Střelecky se přidali také další košem, byly z toho důležité body. Ostrava sice nenastoupila v kompletní sestavě,
hráči, a přestože Orli nezopakovali přesto vysoké vítězství má pro nás velkou cenu.“
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Pozápasové hodnocení trenéra
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plikoval v předchozích kolech, kdy
zbytečně prohrál několik zápasů.
Umístění v první šestce si mohl
zajistit mnohem dříve. „Zbytečně
jsme prohráli obě derby s Olomoucí, hodně mrzely ztráty s Pardubicemi a také utkání s Novým Jičínem
doma, které hosté vyhráli o jediný
bod,“ připomněl některé ztráty Pešta. „Byla to často naše nezkušenost,

Å.OXFLYěGt
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NRåHP-HQ
PěQDMtW´

ně nenudil. Hned třikrát rozhodovala
o jeho postupu až rozhodující sada. Vyrovnaný byl také souboj s Finem Otto
Virtanenem, v němž v každém setu rozhodl jeden brejk.
(lv)
TENIS
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MELBOURNE,PROSTĚJOVÚvodní grandslam sezony tenistům
nevyšel. V Melbourne hned v 1.
kole skončila Petra Kvitová,
Kateřina Siniaková a také Jiří
Veselý a Jiří Lehečka. Ve skvělých
výkonech z minulé sezony naopak
pokračuje Barbora Krejčíková,
která ve čtyřech zápasech ztratila
jediný set a postoupila už do čtvrtfinále.
„Je to neuvěřitelný pocit. Dostat se
na Australian Open mezi nejlepší
osmičku je něco speciálního. Hodně mi pomáhá podpora nejbližších
z domova. Jsem ráda, že nevstávají
na mé zápasy zbytečně,“ těší Krejčíkovou.
Česká tenista si v prvním grandslamovém týdnu poradila s nepříjemnými soupeřkami a ve 3. kole
přetlačila Lotyšku Jelenu Ostapenkovou až ve třech setech. Zato
Bělorusku Viktorii Azarenkovou
vyprovodila z kurtu za hodinu a půl.

„Vítězství si opravdu velmi vážím. Vika
je velká hráčka a zdejší dvojnásobná
šampionka, hodně jsem si přála uspět.
Bylo ale vidět, že si pomalu zvykám na
arénu Roda Lavera, cítila jsem se tu
mnohem lépe než minule napoprvé,“
poznamenala Krejčíková, kterou v boji
o semifinále čeká Američanka Madison Keysová.
Nad Síly Veselého byl Američan Stefan Kozlov startující pouze díky volné
kartě od pořadatelů. Český tenista
nezískal ani set a zkazil čtyřiapadesát
míčů. „Soupeř měl výbornou obranu,
přesto se dal porazit. Utkání jsem nezvládl, prakticky jsem se porazil sám,“
přiznal selhání Veselý.
Čtyři sety odehrál při své grandslamové
premiéře Lehečka, než byl přinucený
blahopřát s postupu Grigoru Dimitrovovi z Bulharska. „Rozhodly
zkušenosti. Když byl těsný stav, tak ode
mě bohužel přišla nějaká chyba nebo
ne úplně zdařilá výměna, Naopak když
on třeba odvracel brejkbol, tak to zahrál

&HORURĀQtSőHGSODWQp
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Foto: Jan Frehar

XVPtYDOVHSRVNYěOpP]iSDVH6\FKUD
PROSTĚJOV Nepřehlédnutelným příspěvkem pomohl Lukáš
Sychra svým spoluhráčům k vysokému vítězství nad Ostravou. Pivot
Orlů dal 29 bodů, doskočil čtrnáct
míčů a v koeficientu užitečnosti se
dostal na číslo 45. „Docela to šlo,
dostával jsem skvělé přihrávky,
nebylo pak těžké zakončit,“ chválil
své spoluhráče Sychra.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Ladislav VALNÝ
yyProč se něco podobného nedařilo v předchozích zápasech?
„Kluci nebyli v průběhu sezóny zvyklí
hrát na pivota. Často se hrálo s menší
sestavou. To je teď změna. Jsem tady
a kluci vědí, že mě můžou hledat ve
vymezeném území. V předchozím
zápase v Brně jsem téměř žádnou
přihrávku nedostal. Hned na dalším
tréninku jsme se na to zaměřili.
Ukázalo se, že to umíme.“

Dvì semifinále na turnajích ITF Na Australian Open se tenistům nedařilo, Krejčíková ale září
MONASTIR, PROSTĚJOV Hned
na začátku sezony si prostějovská
tenistka Sára Bejlek vylepšila své
postavení na žebříčku WTA, když
v tuniském Monastiru postoupila
na turnaji ITF do semifinále. Do
stejné fáze se probojoval také David
Poljak v litevském Vilniusu.
Bejlek narazila na výrazně zkušenější
soupeřky, přesto až do posledního utkání
ztratila jediný set a uspěla i ve vyrovnaném 2. kole s o devět let starší Egypťankou Sandrou Samirovou. Tří setový maraton patnáctileté naději vzal hodně sil,
což se projevilo především v semifinále.
S Korejkou Na-Lee Chan uhrála pouhé
dvě hry, přesto se ve světovém pořadí posunula o jednatřicet míst na 348. příčku.
Monika Kilnarová v Monstairu bezchybně zvládla kvalifikaci, v hlavní soutěži pak nestačila na druhou nasazenou
Bulharku Isabellu Šinikovovou a po
divokém průběhu prohrála ve třech setech přestože soupeřce ve druhém setu
nadělila kanára. Nasazená Anna Sisková
nestačila na Samirovou a první utkání
prohrála také Brenda Fruhvirtová.
Ve Vilniusu plnil pozici osmého nasazeného David Poljak a na kurtu se rozhod-

Foto: Jan Frehar

řadu utkání jsme prohráli hlavou.
To se u mladých týmů stává. Teď je
ale důležité, že máme šanci vše zachránit,“ dodává kouč Orlů.

podle svého žebříčku. Ví, kdy a co kam
zahrát,“ postřenul Lehečka.
Největší australský turnaj vůbec nevyšel Kvitové. Finalistka z roku 2019
nestačila na Rumunku Soranu Cirsteaovou, s níž prohrála i loni. V celém
utkání uhrála pouze čtyři hry a udělala
téměř čtyřicet nevynucených chyb.
„Už před turnajem mě trápilo zápěstí,
neměla jsem nahráno. I to mělo na
zápas vliv. Soupeřka ale hrála dobře
a využila, že se mi nedařilo na servisu,“
uvedla Kvitová. „Vypadnutí v prvním
kole samozřejmě bolí, ale po tom měsíci, který nebyl ideální, ani nejsem
moc překvapená, že to takhle dopadlo,“ dodala tenistka.
Siniaková na Australian Open skončila
v 1. kole dvouhry počtvrté za sebou.
Tentokrát doplatila na těžký los, který jí do cesty postavil ve formě hrající
šestou nasazenou Estonku Anett Kontaveitovou. „Snažila jsem se, ale nestačilo to. Anett hrála výborně,“ posteskla
si Siniaková.
(lv)
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yy Jak moc jste závislý na pasech
spoluhráčů?
„Opravdu hodně. Když dostanu
dobrou a správně načasovanou přihrávku, není to až tak složité. Docela
se mi fyzická hra daří, vím, co mám
udělat, aby to vedlo ke košům. To se
ukázalo a kluci vědí, že jsem tady. Jen
mě najít.“
yy Bylo z toho jasné vítězství nad
Ostravou. Rozhodl již první poločas, který jste vyhráli o patnáct
bodů?
„Výkonem v prvním poločase jsme
se ujistili, že můžeme vyhrát, a získali dostatečné sebevědomí. Druhá část zápasu proto byla klidnější
a beze stresu. Nebyli jsme pod tlakem a hlídali si náskok.“
* Co očekáváte od posledního
utkání základní části v Opavě?
„Všichni víme, o co půjde. Musíme
vyhrát, abychom měli naději, že si
zahrajeme o play-off. Do skupiny
o záchranu rozhodně spadnout nechceme a jsem přesvědčený, že to na
opavské palubovce bude vidět.“
/,*$þ56.83,1$9ê&+2'
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Úspěšná sázka TK Agrofert na talentované mládí

změna na žebříčku WTA

PROSTĚJOV Ženský tenis je ve sportovním světě velkým
pojmem. I ti nejlepší odborníci si marně lámou hlavu, jak
je možné, že tak malý stát dokáže průběžně a dlouhodobě produkovat tak velké množství špičkových hráček. Celá
řada současných velkých hvězd má za sebou prostějovskou minulost, i v současné době se připravují v areálu TK
Agrofert nadějné hráčky. Některé z nich na sebe už v minulém roce výrazně upozornily, další, často stále v juniorském
věku ukazují, že jim může patřit budoucnost. „Výchova
mladých nadějí je neustálý proces, který nikdy nekončí.
Stále se nám daří dostávat tenistky na vysokou úroveň,
z toho máme pochopitelně radost. I když je to opravdu velká dřina, protože tenisová konkurence je stále větší,“ říká
šéftrenér prostějovské mládeže Ivo Šilhánek.

původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav
VALNÝ
Rok výkonnostních vzestupů má
za sebou celá řada prostějovských
tenistek. Některé se poprvé v kariéře dostaly na žebříček WTA, což
je případ Petry Csabi, Julie Štruplové, Lindy Klimovičové nebo Denise Hrdinkové. Vesměs se jedná
o hráčky juniorského věku, které
se začínají prosazovat i v kategorii
žen. Skokankou roku je z tohoto
pohledu Sára Bejlek, která se dostala až do čtvrté světové stovky.
Patnáctiletá naděje šokovala na olomouckém turnaji ITF kde si senzačně došla až pro titul. Další skvělé
zápasy přidala také v extralize smíšených družstev, kde Prostějovu
pomohla k mistrovskému titulu.
V reprezentaci společně s Nikolou
Bartůňkovou a Brendou Fruhvirtovou ovládly Junior Billie Jean King
Cup a staly se mistryněmi světa do
16 let. Právem vyhrály Zlatého kanára v kategorii Tým roku. „Vůbec
jsem nečekala, že rok bude takto
úspěšný. Pokusím se na něj navázat,
uvidíme, jak to půjde. Jsem pochopitelně limitovaná věkem, ale ráda
bych co nejvíce hrála ženské turnaje,“ plánuje Bejlek.
Výrazně se zlepšily také další
členky TK Agrofert Prostějov.
Anna Sisková poskočila téměř o tři
sta příček na 266. místo světového
pořadí. Monika Kilnarová si polepšila o 110 pozic, Michaela Bayerlová

o sto a Aneta Kladivová se posunula
o více než čtyři sta příček. Do třetí
světové stovky se vrátila také Tereza
Smitková.
„Dlouho mě trápilo zraněné rameno. Na operaci to nebylo, ale táhlo
se to. Ještě na začátku loňského roku
bylo docela málo turnajů nižších kategorií, proto bylo těžké se nějak výrazně posunovat. Hodně mi pomohl
postup do finále na turnaji v Praze.
Snad to tak bude pokračovat. Pochopitelně bych se ráda vrátila tam,
kde už jsem byla. Udělám pro to maximum, není to ale jednoduché,“ říká
Smitková, která si v roce 2014 zahrála osmifinále Wimbledonu.

Sesterská
dvojice
na vzestupu
Skvělou budoucnost předpovídají
experti ze všech koutů světa sestrám Fruhvirtovým. Šestnáctileté
Lindě patří v juniorském žebříčku
druhé místo, mezi ženami je už ve
třetí světové stovce. Jedinou mladší
tenistkou, která má lepší postavení,
je Victoria Kasintsevová z Andory.
O dva roky mladší Brenda je mezi juniorkami čtvrtá a v závěru loňského
roku odehrála své první dva zápasy
na okruhu WTA.
„Řekl bych, že jak hodně rychle vystrčily hlavu, tak konkurence byla
velká a holky se s tím musely vypořádat. Myslím, že to zvládly nakonec
výtečně,“ hodnotí výkony tenistek
v roce 2021 Miroslav Černošek, jenž
obě sestry v Česku manažersky zastupuje.

8GNOKRKMCPVPÊFGPRTQåKNQUGUVGTUMÆFWQ(TWJXKTVQXÚEJPCRTGUVKåPÊOLWPKQTUMÆO
VWTPCLKMCVGIQTKG,XOGZKEMÆ)WCFCNCLCąGMFGPGLRTXGURQNGéP÷QXN¾FNQHKP¾NG
éV[ąJT[CD[P¾UNGFP÷RTQVKUQD÷QFGJT¾N[RTGOKÆTQXÚX\¾LGOPÚFWGNPCOG\KP¾
TQFPÊ×TQXPK#VQJPGFXGHKP¾NG$QLQVKVWNNÆRG\XN¾FNCNGV¾.KPFCMVGT¾QFXC
TQM[ONCFwÊ$TGPFWRQTC\KNC  
Foto: internet

Linda v minulém ročníku pravidelně bodovala na turnajích ITF,
kde získala i dva tituly a upozornila na sebe také výkony na podnicích WTA. V Charlestonu a Soulu
postoupila do čtvrtfinále, proto vnímá sezónu jako povedenou. „Hned
v lednu jsem byla ve finále ženského turnaje a pak jsem vyhrála dvě
patnáctky v singlu i deblu. To mě
nastartovalo, takže jsem měla opravdu dobrý začátek. Pak jsem udělala
juniorské semifinále Wimbledonu,
kde jsem hrála fakt dobře. Obzvlášť
dobře se povedl závěr sezóny. Lépe,
než jsem čekala,“ ohlíží se starší
z dvojice sester.
Pomaleji se rozjížděla mladší sestra Brenda, po půl roce hledání ale
našla formu i herní rytmus. „Začátek roku jsem měla takový všelijaký.
V červenci jsem se trošku rozjela
a vyhrála jsem v Plzni ITF. Od toho
jsem se odrazila. Pak už se to celkem rozjelo a konec roku byl velice
úspěšný. Navíc jsem si zahrála turnaj
WTA. Takže rok hodnotím velice
pozitivně a jsem ráda, že mám WTA
žebříček,“ hodnotí Brenda uplynulý
ročník.
V roce 2021 si obě sestry vysloužily
řadu komplimentů od renomovaných odborníků i aktivních hráček.
„Brenda a Linda jsou zázračné,
neskutečné holky. Mají obrovský
potenciál, budou to hvězdy budouc-

HRÁČKA
Karolína PLÍŠKOVÁ
Barbora KREJČÍKOVÁ
Petra KVITOVÁ
Karolína MUCHOVÁ
Kateřina SINIAKOVÁ
Tereza SMITKOVÁ
Anna SISKOVÁ
Linda FRUHVIRTOVÁ
Sára BEJLEK
Monika KILNAROVÁ
Michaela BAYERLOVÁ
Aneta KLADIVOVÁ
Julie ŠTRUPLOVÁ
Brenda FRUHVIRTOVÁ
Petra CSABI
Linda KLIMOVIČOVÁ
Denise HRDINKOVÁ

2021
4.
5.
17.
32.
49.
260.
266.
279.
380.
393.
524.
644.
1008.
1096.
1152.
1412.
1484.

2020
6.
65.
8.
27.
64.
386.
545.
746.
–
503.
624.
1080.
–
–
–
–
–

POSUN
 ; 2
;
;
50
9
;
5
 ; 15
 ; 126
 ; 279
 ; 467
 ;2000
 ; 110
 ; 100
 ; 436
 ;1000
 ; 1000
 ; 1000
 ;1000
 ;1000

nosti,“ tvrdí například o sestrách
Fruhvirtových bývalá jedenáctá
hráčka světa Francouzka Alizé Cornetová.

Stálice i komety
s prostějovskou
stopou
Mezi elitní světovou padesátkou
má český tenis hned šestinásobné
zastoupení. Pouze Markéta Vondroušová neprošla prostějovským tenisovým klubem. Další elitní hráčky Barbora Krejčíková, Karolína
Plíšková, Petra Kvitová, Karolína
Muchová a Kateřina Siniaková
strávily část své kariéry v areálu
NTC MORAVA Za Kosteleckou
ulicí, kde hrály extraligu smíšených
družstev a připravovaly se na dobývání svých největších titulů. Z této
plejády se nejvíce dařilo Krejčíkové.
Kometa sezóny loni vyhrála dvouhru na French Open, postoupila na
Turnaj mistryň a dostala se až na třetí místo světového žebříčku. K tomu
vyhrála olympiádu ve čtyřhře a také
Turnaj mistryň. „Je to obrovská odměna za roky dřiny. Celý rok připomínal velkou pohádku,“ vyznala se
Krejčíková.
Deblové tituly získala s Kateřinou
Siniakovou, světovou jedničkou ve
čtyřhře, kterou stále zastupuje pro-

1P¾XTCVUGRQMQWwÊP÷MFGLwÊXGNMÚVCNGPVCdPQX¾-XKVQX¾q6GTG\C5OKVMQX¾0C
åGDąÊéMW96#RQUMQéKNCQRTQVKTQMWQXÊEGLCMUVQXMWOÊUV Foto: internet

stějovský manažer Miroslav Černošek. „V deblu mi vyšlo prakticky
všechno. Udělám maximum, abych
v novém ročníku přidala i nějaké
úspěchy v singlu,“ plánuje Siniaková.
Jen kousíček chyběl Karolíně Plíškové, aby vstoupila mezi legendy. Ve
Wimbledonu se podruhé v kariéře
probila do grandslamového finále, v němž ve třech setech prohrála
s Australankou Ashleigh Bartyovou.
I díky tomu ukončila rok v Top 10.
„Byla to zvláštní sezóna. Chvíli jsem
se hledala, celkově to ale špatné ne-

bylo,“ uvedla Plíšková, která musela
vstup do nové sezóny odložit kvůli
zlomenině ruky.
Zdravotní problémy, kvůli kterým
předčasně ukončily ročník, provázely Petru Kvitovou a Karolínu
Muchovou. Dvojnásobná wimbledonská vítězka přesto získala další
titul v Dauhá, Muchová si zase zahrála semifinále na Australian Open
a dostala se mezi nejlepších osm ve
Wimbledonu. Obě hráčky doufají,
že je z pohledu zdraví čeká lepší rok.
Pak můžou opět na kurtech zářit.

Å1LNGRQHĀHNDOçHEXGXPtWWDNRYRXVH]yQX´XVPtYiVH6iUD%HMOHN
PROSTĚJOV Tenisový ročník 2021 nabídl řadu úspěchů českých tenistů a tenistek, mimo jiné se také výrazně dařilo mladým nadějím. Jednou
z nejúspěšnějších teenagerek letos byla teprve patnáctiletá Sára Bejlek
(na snímku), jež se dočkala nejen premiérové trofeje na ženském okruhu, ale i řady kvalitních výsledků na juniorských akcích ITF. Talentovaná
členka prostějovského TK Agrofert začala v červnu nastupovat na ženských turnajích, kde se jí vedlo skvěle. Hned na prvních dvou základních
podnicích s dotací 15 tisíc dolarů v Antalyi dokráčela do čtvrtfinále, posléze dokonce opanovala 60tisícovou akci v Olomouci! „Nikdo nečekal,
že budu mít takovou sezónu, jakou jsem měla,“ přiznala v rozhovoru pro
Tenisový svět aktuálně 383. tenistka rankingu WTA.
a Palicovou, čímž jste pomohla
Petr KOZÁK
Prostějovu k celkovému prvenství.
yyJak jste spokojena se sezónou „Na začátku toho zápasu jsem byla hod2021?
ně nervózní, ale za stavu 1:4 ve druhém
„Minulý rok mi určitě hodně zvedl setu jsem se uvolnila a řekla jsem si, že
sebevědomí, kterého jsem na za- s ní určitě nebudu hrát přestřelky jako
čátku letopočtu 2021 tolik neměla. předtím, což se mi povedlo.“
Nikdo nečekal, že budu mít takovou yy Zářila jste i na juniorském
sezónu, jakou jsem měla.“
okruhu ITF, kde letos ukořistila
yy Do konce sezóny jste přida- jeden singlový a hned šest debla ještě čtvrtfinále na dvou dalších lových titulů. Na Wimbledonu si
turnajích s dotací 60 tisíc dolarů připsala svůj grandslamový dev Přerově a Praze. Rok pak zakon- but, přičemž postoupila do dručila stylově výhrami na MONETA hého kola. Čeho si ještě ceníte?
Tenisové extralize nad Šramkovou „Ve výčtu úspěchů se vyjímá říjnový

triumf na juniorském Poháru Billie
Jean Kingové v Antalyi, kde jsem reprezentovala Českou republiku spolu
s Nikolou Bartůňkovou a Brendou
Fruhvirtovou. A v Turecku jsem
ovládla všechny čtyři své singlové
zápasy včetně toho finálového proti
Japonsku.“
yy Za rok jste poskočila z druhé tisícovky žebříčku WTA až na
383. příčku.
„Jak už jsem řekla, asi nikdo nečekal,
že rok půjde takhle. Na jeho začátku
jsem objížděla nejslabší juniorské
turnaje, co byly. Teď se mohu utkávat s dospělými. Myslela jsem si, že
se budu pohybovat kolem tisícovky,
ale Olomouc to celé zlomila. Beru to
jako velký odrazový můstek.“
yy Vaším vzorem je Španěl Rafael Nadal. Hrajete taky levou rukou, nejoblíbenějším povrchem
-QN¾å(CEGDQQM$GLNGM5CTC
je pro vás antuka, používáte rakety stejné značky jako „Rafa“ „Jsem takový malý špunt, tak i proto Kolikrát nevidím od základní čáry přes
a svým forhendovým úderům musím údery víc liftovat. Podání mu- síť. Ale jde to.“ (smích) Jinak je všechno
rovněž dáváte velkou rotaci.
sím hrát s velkou rotací ven z kurtu. pravda.“

yyNabíráte první zkušenosti na
seniorském okruhu. Ženský tenis
se hraje jinak než mládežnický...
„Je to úplně jiný sport. Má jiné tempo a hraje se od začátku turnaje naplno. U dorostu
jsou začátky volnější. Nedokážu si už ale
představit hrát jen s vrstevníky. Ke starším
mám větší pokoru a už si zvykám na jiný
tenis. Dostávala jsem zprvu strašný kouř.
Říkala jsem si, že to není možný, ale všichni
říkali, ať jsem v klidu, že to přijde. Tak jsem
bylavkliduaonotopřišlo.“ (smích)
yyLoňský rok znamenal pro usměvavou bojovnici mimořádný pokrok
v kariéře. Novou sezónu jste mohla
zahájit na juniorce Australian Open,
ale rozhodla jste se jinak. Proč?
„Přemýšlíme jsme hodně dlouho,
jakou strategii zvolíme. Ale nakonec
padlo rozhodnutí, že tam nepoletíme, protože bych se chtěla více
soustředit na ženské turnaje. Cílem
do další sezóny je určitě dostat se do
kvalifikace grandslamu dospělých
a zkusit udělat pořádný výsledek na
juniorském grandslamu.“

