DALŠÍ "ŽIVÁK"!
EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR
S JIŘÍM BŘEZÍKEM NAJDETE
UŽ TEĎ NA NAŠEM INSTAGRAMU
 

 

    
  
 

21082711083

  
      
    
    
  
 



129252ÿ1Ì3520Ě1$,0$*(
52==ÉŐ,/$8./Ì=(ÿ.8=*-:

0$&+$/$=12986.21ÿ,/

VHULiO9HĀHUQtNX

fotbal

9(6.Éÿ.89Ì0(352ÿ

GYRXVWUDQD

PROSTĚJOVSKÝ

strana 28

Vecerník
ˇ

MILUJEM
E
2!Þ!.*
'

navštivte naše internetové stránky www.vecernikpv.cz

Pondělí 31. ledna 2022

Číslo 5 • Ročník 26

Ce n a 3 0 K č

72

stran

CIKÁN REKORDMANEM

85

NAJDETE
2+0

s pohodou
od 5. 2.

UR]ÁiNDQìFK

➢

22012710189

ČTĚTE NA
STRANĚ 5

22012710190

20092111464

22012510180

PROSTĚJOV Pokud chceš být nenahraditelný, musíš být odlišný! Tohle heslo zveřejnil na
svém facebookovém profilu Kamil Buchta (30). Cikánský feťák z Dobromilic je skutečně
tak trochu „jiný“. Dlouhodobě nezaměstnaný muž má za sebou rekordní sérii vloupání
do automobilů po celém Prostějově. Stačilo mu k nim vždy vzít kus dlažby a prohodit
ji sklem vozu. K tomu přidal pár vloupání do restaurací či obchodů. Se svým kolegou
Pavlem Gáborem tak byl u soudu obžalován z nevídaných 85 skutků!
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Pravá ruka? Nic...
Prostějov (mik) – Chybělo
málo a došlo k nehodě. Večerník
se minulé pondělí odpoledne stal
svědkem naprosto zbytečné kolize na parkovišti před supermarketem Tesco v Držovicích. Jak je
všem zkušeným řidičům známo,
platí zde při přednosti v jízdě
pravidlo pravé ruky. To však bylo
jaksi mimo dosah chápání pro
zhruba padesátiletou ženu za volantem škodovky, která po páteřní komunikaci jela jako o závod.
Zprava se snažil vyjet řidič Fordu
a pochopitelně očekával, že mu
žena dá přednost. Nestalo se,
takže šofér Fordu musel prudce
zabrzdit, což dáma ve škodovce
učinila také. Začala dlouhá výměna názorů, při níž muž ženu
poučoval o pravidlu pravé ruky.
„Deset let tady jezdím a nikdy
jsem přednost nikomu nedávala,“
křičela žena. Paní řidičko, to se
tedy máte čím chlubit!

Opilec mìl štìstí
Prostějov (mik) – Opilý bezdomovec procházející vrávoravou
chůzí po Vrahovické ulice měl
v úterý odpoledne z pekla štěstí.
Neustále se snažil přejít silnici
u autobusového nádraží, ale moc
se mu to nedařilo. Řidiči houkající jako o závod jej prostě přejít
nenechali. Viditelně hodně opilý muž však své „štěstí“ zkoušel
opakovaně a motal se na krajnici
vozovky. V jeden moment před
ním musel prudce zabrzdit šofér
osobního vozidla, který ho málem srazil. Bezdomovce nechal
přejít až řidič linkového autobusu, který zastavil a počkal, až
občan zpitý pod obraz přejde na
druhou stranu ulice. Měl prostě
z pekla štěstí...

www.vecernikpv.cz

rubriky
Večerníku
&21É6327ħð,/2
Parkování u domu. O možnost
mít vyhrazeno parkovací stání
nedaleko svého domu projevují
občané zájem opakovaně. Zatím
toto nebylo možné, což se nyní ale
změní. Prostějovští radní celou problematiku projednali a odsouhlasili
možnost vyhrazení trvalých parkovacích míst pro zájemce v některých prostějovských ulicích.
&21É68',9,/2

Michal KADLEC
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PROSTĚJOV Jak se říká, ven by v těchto dnech ani „psa nevyhnal“ a zima ani zdaleka nechce předat žezlo toužebně
očekávanému jaru. Zatímco se ovšem v Prostějově potýkáme s náledím či sněhovými přeháňkami, v Botanické zahradě Petra Albrechta mají mnohem radostnější starosti. Tady to prostě už kvete, a to máme teprve konec ledna! Díky pracovníkům botanické zahrady získal Večerník aktuální snímky rozkvetlých květinek, které určitě každého z nás zahřejí
u srdce. V zahradě už jdou totiž do květu nejen sněženky, ale i čemeřice nebo petrklíče. Nevěříte? Tak tam běžte!

Agentura 93URVWĚMRYĚEXGH]DYHGHQDWUDPYDMRYiGRSUDYD
O tomhle se snilo už mnohým generacím prostějovských občanů. Zatímco
Olomoučané na našince dělali dlouhé nosy, v Prostějově se nikdy nepodařilo dotáhnout do konce projekt
tramvajové dopravy. Teď se ale zdá,
že současní konšelé konečně trefili
hřebíček na hlavičku!
„Už o tom kdysi uvažoval Otto Wichterle, později se projekt snažil dokončit mladý prostějovský aktivista

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

•• Pondělí ••
Uskladněné myši. Říká se, že i do myší díry nahlédne někdy slunce. Do
skladu potravin U Modrého lva na Pernštýnském náměstí nahlédli pracovníci Státní zemědělské a potravinářské inspekce. A právě kvůli myším
sklad uzavřeli.
•• Úterý ••
Buchta a střepy. Střepy rozhodně štěstí nepřinášejí. Obzvláště pokud
vám někdo rozfláká sklo od auta jen proto, aby se porozhlédl, jestli by
z něj nemohl něco vzít. Právě tímto způsobem se přiživoval Kamil Buchta, který má na svědomí rekordní počet vloupání do automobilů po celém Prostějově.
•• Středa ••
Covid i v hospodě. Plány jsou jedna věc, ovšem koronavirová smršť je
dokáže pořádně změnit. Ve středu se v Baru 12 opic v Prostějově měli
sejít luštitelé k první sérii připraveného Hospodského kvízu. Nestalo se
tak. Jak Večerníku sdělila hlavní organizátorka celostátně pořádané akce,
drtivá většina přihlášených soutěžících ulehla do postele s pozitivním
testem... Tak snad tuto středu!
•• Čtvrtek ••
Co oheň nespálil. Stojí Roubíček nad hrobem svého přítele Steigermarka
a čte náhrobní nápis. „Zde odpočívá Izák Steigermark, řádný člověk, poctivý obchodník“. Roubíček si povzdechne: „Chudák Izák, musí ležet v hrobě
se dvěma úplně cizíma lidma.“ V knihovně jste si společně se členy spolku Hanácký Jeruzalém mohli připomenout osudy prostějovské rodačky
Maud Beerové, která se za svým životem ohlédla v knize Co oheň nespálil.
•• Pátek ••
Služba vyšším cílům. „Statečný umírá jednou, zbabělec stokrát,“ praví
turkménské přísloví. Statečným člověkem byl určitě i Jan Uher, který
mimo jiné pracoval jako knihovník T.G.M. na Pražském hradě. Později
stál v čele protifašistického odboje, po zatčení byl v nacistickém vězení
popraven. Vězeňský duchovní Harald Poelchau po válce konstatoval, že
nepoznal tak statečného a se smrtí vyrovnaného člověka. PhDr. Jan Uher
se v Prostějově narodil přesně před 131 lety.
•• Sobota ••
Na zdraví! „Po skleničce slivovice, bude ti to myslet více,“ zarýmovala si
Halina Pawlowská. Přesvědčit se o pravdivosti této myšlenky jste mohli
na koštu pálenek v Dubanech.
•• Neděle ••
Kino Bohů. „Bojuj, ale nepřežiješ, utíkej, ale neunikneš.“ Tak zní podtitul slavného brazilského filmu Město Bohů o životě v nejnebezpečnějším slumu Rio de Janeira. Klasický snímek byl k vidění v prostějovském
kině Metro 70.

Kubík Morava. Jak ovšem zjistila
Agentura Hóser, teprve na začátku
tohoto roku současní radní připravili
projekt tramvajové dopravy v Prostějově k naprosté dokonalosti.
„Realizaci městské tramvajové hromadné dopravy už nic nebrání. Silnice ve městě máme dostatečně široké k tomu, aby pojaly dvě souběžná
kolejiště. První trať z Vrahovic přes
hlavní nádraží až do Mostkovic se
začne budovat už na konci tohoto
roku,“ oznámil redaktorům Juraj
Rozháněl, náměstek primátora pro
všechno, co se v Prostějově staví.
Prostějov se tak brzy zařadí po bok
sousední Olomouce, kde tramvaje

KRIMI
Ü½NGJ

Nechtěného a nezvaného návštěvníka měli během předminulého
víkendu ve firmě v Kostelecké ulici
v Prostějově. Během doby, kdy byla
tamní kancelář prázdná, se do ní
vloupal zatím nezjištěný pachatel.
Po vypáčení okna měl zcela volné
pole působnosti, čehož beze zbytku
využil.

20 000

Z kanceláře si zloděj odnesl stolní
počítač s monitorem, klávesnicí
a myší, dále tiskárnu se skenerem, starožitné laboratorní váhy
a ochrannou přilbu s filtrem proti
prašnému prostředí. To vše bratru
za dvacet tisíc korun. Pokud se policistům podaří nezdárníka vypátrat, hrozí mu za přečin krádeže až
dvouleté odnětí svobody.

Předplatné levněji

608 960 042

jezdí už odpradávna. „Ať Olomoučáci puknou vzteky,“ utrousila náměstkyně pro tramvaje, trolejbusy
a metro Alena Rašáková s tím, že
k tomu, aby město nahradilo autobusy tramvajemi, dohnaly radní
okolnosti. „Nafta a plyn jsou stále
dražší a dopravní společnost zajišťující autobusovou dopravu po nás
chce čím dál tím víc peněz. Nám se
ale teď podařilo sehnat výhodného
dodavatele elektrické energie, takže
v co nejkratší době chceme, aby se
Prostějované přepravovali tramvajemi. Kolejí máme dost, ruší se totiž
vlaková trať z Prostějova do Čunína a Správa kolejiště nám zdarma

věnovala třicet kilometrů kolejnic,
které použijeme na první tramvajové trasy v Prostějově,“ podotkla
Rašáková.
Podle zjištění Agentury Hóser má vybudování celé tramvajové sítě v Prostějově stát zhruba třicet miliard
korun. „O první trati jsem už hovořil,
další by měly vést od hřbitova do nemocnice, dále od místního na hlavní
nádraží a také od radnice až k vazební věznici v Olomouci,“ popsal ještě
náměstek Juraj Rozháněl.

Radary se „rozmnoží“. Měření
rychlosti vozidel pomocí stacionárních radarů získává v Prostějově na
„popularitě“. Zatím přístroje dokumentovaly přestupky řidičů v Brněnské, Olomoucké a Dolní ulici.
Nyní se konšelé vytasili s tím, že
další radary přibydou v ulicích Vrahovická a Vápenice. Takže pozor!
=$&+<7,/,-60(
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V odborném výzkumu Místo
pro život za rok 2021 nezískal
Olomoucký kraj zrovna dvakrát
lichotivou příčku. Mezi čtrnácti
hodnocenými kraji včetně Prahy
skončil až na devátém místě.
=$8-$/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.

RENÉ MIKA
se narodil 23. března 1990 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání už dne 7. října
2016. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 26 do 30 let, měří okolo 170 centimetrů, má střední postavu, hnědé oči
a černé vlnité vlasy.

Foto: Martin Zaoral

MIROSLAV MACÍK
Tento mladý grafik a kurátor
výstav zahájil uplynulý čtvrtek
společně se Zbyňkem Janáčkem
výstavu grafických prací s názvem
Rozhraní v prostějovském muzeu.
=$6/(&+/,-60(

„NA POČET DÍLKŮ
JSEM PŘEKONAL
TITANIC!“
Tomáš Lázna postavil z Lega
model radnice a spočítal, že dílků
použil víc, než má zatím největší
stavebnice na světě.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

3/1 °C
Marika
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0/-3 °C

Støeda

4/0 °C

Hynek
Nela a Hromnice

MERCEDES LAKATOŠOVÁ

Ètvrtek

4/0 °C

Pátek

4/0 °C

Sobota

5/2 °C

Blažej

se narodila 17. června 1992 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání už dne 28. února
2020. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
28 do 30 let, měří okolo 165 centimetrů, má střední postavu, hnědé oči a černé vlasy.

Jarmila

Nedìle

Dobromila

6/2 °C
Vanda
Zdroj: meteocentrum.cz
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OLŠANY U PROSTĚJOVA S neobvyklou situací se museli nedávno vypořádat v Olšanech u Prostějova. U tamní školy se totiž
pohyboval člověk, který na sebe
nechvalně strhl pozornost, nadávkami urážel místní děti. Incident se odehrál v pátek 21. ledna.
A škola s reakcí neváhala.

31. ledna 2022

WWW.VECERNIKPV.CZ

„Hned jsme kontaktovali policii.
Hovořili jsme s ní taky minulý
čtvrtek. Od té doby se nic takového neopakovalo,“ řekl Večerníku
ředitel školy Branislav Lariš. Policie
pak jeho slova potvrdila. „Takové
oznámení jsme přijali a zabýváme
se ním. Zjišťujeme bližší okolnosti,

&9,-6;*7/Ú
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Foto: Michal Sobecký

na základě kterých určíme další
postup,“ konstatoval krajský mluvčí
policie Libor Hejtman. Zatím není
jasné, jak by bylo vše v případě dopadení neznámého posuzováno.
Vodítkem je zatím jen popis člověka, který zveřejnila škola na svých
internetových stránkách. „Jednalo
se o muže s kulhavou chůzí, oděného ve tmavém kabátu, tmavých
kalhotách, na hlavě měl čepici přikrytou kapucí,“ konstatují webové
stránky. „Nevíme, o koho se jedná.
Máme jeho popis, ale děti, které se
s tím člověkem setkaly, byly docela
ve stresu, některé měly strach,“ říká
ředitel Branislav Lariš, jenž rovněž
vyslovil domněnku, že pravděpodobně nejde o nikoho místního.
Incident pak skončil u slov. Ředitel
je však raději obezřetný. „Žáky dotyčný napadal slovně. Pak odešel
a byl konec. Nikdy předtím a zatím
ani potom se něco takového nestalo. Hlavně nevíme, kdo to je, takže
ani to, co se může stát,“ připomněl
Lariš.
(sob)
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Seniorku tahali z potoka!
Hasiči z Brodku zabránili tragédii

&9,-6;*7/Ú
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DOBROCHOV Dramatické chvíle se odehrály
v úterý krátce po poledni nedaleko obce Dobrochov. Postarší paní byla na procházce se svým
psem a následkem pádu skončila v potoce. Jak se
dostala do úžlabí, které je dva metry pod úrovní
terénu, zatím není jasné. Žena měla štěstí, že ji
objevily náhodné kolemjdoucí, které okamžitě
zavolaly pomoc.

Jan FREHAR
„Paní byla při vědomí, ale nebyla schopná pohybu, špatně
komunikovala,“ popsali další svědci události. Na místo tak
dorazili dobrovolní hasiči z Brodku u Prostějova následovaní profesionály z Prostějova a záchrannou zdravotní
službou, která podchlazenou ženu odvezla do nemocnice.
Co se tedy přesně za obcí na jihu okresu událo?

DOZVÍTE SE NA STRANĚ 11!

1,*`)7+ -û"(,+) TITANIC
Velkolepý model radnice je složen
z 9 600 kostek

PROSTĚJOV To se hned tak nevidí!
ProstějovanTomáš Lázna seVečerníku
pochlubil velice umně propracovaným modelem stavební dominanty
našeho města. Prostějovskou radnici
skládal výhradně z kostek stavebnice
LEGO a výsledná práce mu trvala okolo 60 hodin. Model je složen z 9 600 kusů kostek, čímž je podle Tomáše Lázny
překonán rekord dosavadně největšího modelu Titaniku! Krásný model
mohli Prostějované už dávno vidět na
výstavě připravované ve spolupráci se
Sportcentrem DDM, kvůli koronaviru
však byla tato akce odložena až na jaro. Večerník je tak první, kdo parádní
140 centimetrů vysoký model může
„pustit do světa“.

Od úterý 1. února budeme moci všichni hlasovat v projektu Společně rozvíjíme Prostějov. O naši podporu se
v něm uchází celkem 14 zajímavých
nápadů na zlepšení života v našem
městě. Mezi navrženými investicemi
jsou například sportovní hřiště, venkovní posluchárny a opravy chodníků.
Nejúspěšnější návrhy radnice podpoří
ze svého rozpočtu. Tomuto způsobu
rozdělování peněz samosprávy se říká
participativní rozpočet a řada z vás
už jistě tento výraz zná. Přidáváme
tak další způsob, jak se mohou obyvatelé Prostějova podílet na rozhodování o budoucnosti našeho města
a vzhledu našich veřejných prostranství. Budu rád, pokud se vás co nejvíce
přidá a svým hlasem pomůže vybrat
ty nejzajímavější a nejpřínosnější projekty. Hlasování bude probíhat na adrese rozvijime.prostejov.eu.

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

pro Večerník

Martin
ZAORAL
Večerník v první řadě
zajímalo, jak mladého
Prostějovana
vůbec
napadlo postavit zrovna model dominanty
našeho města. „To byla
souhra více okolností.
Od roku 2018 sbírám
LEGO modely a díky
tomu se mi povedlo
postupně dát dohromady hodně kostek,

třeba, ale výsledek se skládá zhruba
z 9 600 kostek,“ spočítal Tomáš Lázna, kterému trvalo zhruba 60 hodin
práce, než byl model radnice hotov.
„Člověk musí pracovat s omezeným
sortimentem tvarů jednotlivých dílků. O to větší je ale pak radost, když
se dílo podaří. Nejsložitější byla asi
kopule radnice respektive celá kulatá část věže. Zároveň jsem celkově
vylepšil konstrukci a navrhl model
tak, aby se dal snadno transportovat. Na počet dílků modelu jsem tak
o něco překonal Titanic, což je zatím největší vydaný oficiální LEGO
set. Finální model má také docela
úctyhodné rozměry, dosáhl celkové
výšky 140 centimetrů. Do budoucna
plánuji další vylepšení a rozšíření
modelu, chtěl bych například postavit obřadní síň radnice,“ nastínil
ještě své budoucí plány Prostějovan
Tomáš Lázna.

LEDOVÁ KRÁLOVNA
Foto: Daniel Berka

zamkla plumlovský zámek
PLUMLOV Fotomodelky musí být nejen krásné, ale často i odvážné a otužilé. Svědčí o tom i snímek, který v průběhu uplynulého týdne vznikl na
Podhradském rybníku v Plumlově. Podařená fotografie by měla posloužit jako
součást chystaného kalendáře olomoucké módní návrhářky Šárky Ordošové.
(mls)
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PŮVODNÍ
zpravodajství

ze kterých se dá stavět. Zároveň jsme
připravovali s Karlem Ondrůjem ze
Sportcentra LEGO výstavu, která je
nakonec přesunuta na jaro. Říkali jsme si, že by bylo skvělé mít tam
vlastní model nějaké známé stavby. A pak jsem šel přes náměstí,
koukal jsem na radnici, a rozhodl se vymodelovat právě ji,“
vysvětlil Tomáš Lázna s ujištěním, že model radnice je
stoprocentně složený z originálních kostek stavebnice LEGO. „Není tam
použité žádné lepidlo ani
jiné finty, které by to zjednodušily. Prototyp jsem
skládal z dílků, které jsem
měl doma, mají rozmanitou barevnost, proto
6QO¾w .¾\PC UG RQEJNWDKN UXÚO
taky model vypadá tak
OQFGNGO RTQUV÷LQXUMÆ TCFPKEG
punkově. Nemám přesně
MVGTÚRąKRTCXWLGPCQFNQåGPQWLCTPÊ
XÚUVCXW
(QVQ\CNDC6.¾\P[
spočítané, kolik jich bylo po-

4

31. ledna 2022

21*.'&<26-;

WWW.VECERNIKPV.CZ

STARÉHO

PO STOPÁCH

STÍNY MINULOSTI

1Ė1"%6

ÿiVWDUHiOXNOiåWHUD
0LORVUGQìFKEUDWőt
ĀHNi'(02/,&(

Petr Michek koupil konický

„Živňák“!
Chce mu vrátit

ztracený
lesk

2CO¾VMQX÷EJT¾P÷PÚCNGXGNOK\EJ¾VTCNÚMN¾wVGTUVQLÊEÊPC\Cé¾VMW5XCVQRNWMQX[WNKEGD[UGMQPGéP÷OQJNFQéMCV

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

PROSTĚJOV Jestli se tohle podaří
zrealizovat, bude to jedna z největších akcí svého druhu v Prostějově
za posledních snad sto let! Zchátralá budova kláštera Milosrdných
bratří na začátku Svatoplukovy ulice by mohla jednou sloužit jako domov pro lidi s roztroušenou sklerózou. Neobyčejně rozsáhlý projekt je
již na papíře hotový a aktuálně žádá
o stavební povolení. Večerníku se
aktuálně podařilo zjistit, co vše by
tato rozsáhlá rekonstrukce a dostavba za minimálně 400 milionů
korun obnášela. A je toho opravdu
hodně!
Z dokumentace vyplývá, že konvent
kláštera Milosrdných bratří čeká komplexní památková obnova. Po provedených opravách bude objekt sloužit jako
součást zdravotně sociálního zařízení
pro pacienty s roztroušenou sklerózou,
v části prostor budou kanceláře, dále
společenský víceúčelový sál, kavárna
a lůžkové pokoje s hygienickým příslušenstvím pro odlehčovací pobyty.

Napsáno
SĊHG
30. 1. 2012

Součástí je i původní klasicistní křídlo,
po provedených opravách bude přízemí tohoto křídla sloužit pro přípravu
jídel pro ubytované pacienty, v patře je
navrženo ubytování pro zdravotnický
personál.
Naopak k demolici je určeno nejen hospodářské, ale i špitální křídlo kláštera
z přelomu 19. a 20. století. To by měla
nahradit novostavba nemocničního
křídla s léčebným a pobytovým pavilonem. V tomto křídle bude lůžková část
zařízení pro pacienty s roztroušenou
sklerózou s výrazněji omezenou schopností pohybu. Ve třech patrech by mělo
být celkem 29 lůžkových pokojů, na
každém pak společenské místnosti, šatny, dílny, sociální zařízení a další zázemí
pro pacienty i personál.
Komplexní památkovou obnovou by
měla projít také kaplička, rozsáhlé úpravy čekají také na klášterní zahradu. Po
nich by mělo dojít k novému pěšímu
propojení otevřenou parkovou trasou
mezi Vojáčkovým náměstím a nynějším náměstím Spojenců v Prostějově.

Poslední novinkou bude stavba malého
zahradního domku, kde bude umístěna
i trafostanice a náhradní zdroj elektrické energie. Kromě toho projekt počítá
s plnou výstavbou přípojek vody, plynu
a elektřiny stejně jako s napojením na
kanalizaci.
Nyní zbývá jediné. Sehnat stovky milionů korun a převést vize z dokumentů
do prostějovské reality. K tomu ovšem
chybí minimálně 400 000 000 korun.
„Věříme, že se vše podaří zrealizovat.
Vždyť v České republice existuje pouze jediné podobné zařízení, které má
v pořadníku celkem sto třicet milionů
korun zájemců. Náklady ovšem budou vysoké. Důvody jsou dva: jedná
se o rozsáhlou kulturní památku, což
s sebou přináší jistá omezení. Navíc vše
bude třeba přizpůsobit často nepohyblivým klientům, a to včetně speciálního
technického vybavení,“ uvedl ředitel
Arcidiecézní charity Olomouc Václav
Keprt, který výstavbu centra vzal pod
svá křídla. Jak se vše bude vyvíjet, bude
Večerník i nadále sledovat.
(mls)
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KONICE Tak jako má Prostějov
svůj secesní Národní dům, stojí
v Konici Živnostenský dům. Oba
byly nejen v době svého vzniku
jednoznačně největší architektonickou chloubou svých měst.
V obou vždy fungovala restaurace, ale také se v nich hrálo divadlo. V „Živňáku“ to bylo dokonce

ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

V sále téměř stoletého domu se mají
opět konat kulturní akce

o den dříve, než byl slavnostně
otevřen. Nedávno jedna z nejvýraznějších dominant centra
Konice změnila majitele. A Večerník zajímalo, jaké má s chát-

rajícím objektem
plány a zda tento
dlouholetý STÍN
MINULOSTI konečně zmizí.
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Je to snad největší ohavnost
mezi nemovitostmi ve vlastnictví města. Jde o dům s desítkami sociálních bytů v naprosto dezolátním stavu v ulici
Šárka. Nikdo mu neřekne jinak než „Parlament“. Město
by se ho rádo zbavilo. Bydlet
se v něm nedá, na opravu
nemá radnice peníze, a navíc
i nejnutnější údržba stojí ročně statisíce korun. „Kdyby ho
někdo koupil, nosili bychom
ho na rukách, ale moc iluzí si
nedělám,“ říká Miroslav Pišťák, starosta Prostějova.

„Co se týká bytů v takzvaném
‚Parlamentu‘, s tím máme už
letité dilema. Ty byty i celý
dům by si zcela jistě zasluhovaly rekonstrukci, ale ta by
stála desítky milionů korun.
Navíc by to bylo velice technicky složité, neboť se jedná
o obrovský barák. A navíc
těm, kteří zde užívají městský
byt, bychom po dobu oprav
museli hledat náhradní ubytování,“ vyjmenoval starosta
hlavní důvody, proč se městu
nechce do rozsáhlé a nákladné
rekonstrukce objektu.

jak šel čas Prostějovem...

V případě zájmu, například některého podnikatelského subjektu, by se město mohlo nechtěného nemovitého přítěžku
zbavit. „Jestli o někom víte, kdo
by ‚Parlament‘ koupil, byl bych
rád,“ obrátil se starosta ve středu
na novináře při tiskové konferenci rady města. O dva dny
později byl ovšem první muž
radnice zdrženlivější. „Myslel
jsem to spíše v nadsázce, protože nevěřím, že by tento dům
někdo koupil. A kdyby přece,
určitě s úmyslem na tom vydělat. Tudíž by v domě nenechal

sociálně potřebné nájemníky,
nebo by jim rapidně zvýšil nájem. A jelikož jde o lidi, kteří
mají hluboko do kapsy, byli by
nuceni se vystěhovat. Také je
možné, že by dům někdo koupil
a dokázal sem nastěhovat nepřizpůsobivé občany,“ zapolemizoval starosta Miroslav Pišťák.
Město je nyní postaveno před
problém, co udělat s domem
v Šárce. „Bude to těžké rozhodování, ‚Parlament‘ je pro město obrovskou finanční zátěží,“
uzavřel toto téma první muž
prostějovské radnice.

$.78/1«
.20(17ą9(é(51«.8
A finanční zátěží je „Parlament“ pro město i teď po deseti
letech, kdy tehdejší starosta Pišťák málem vyzýval bohy,
aby tuto městskou ruinu koupili. Ostatně na zbídačelém
technickém stavu budovy se skoro nic nezměnilo. Současné vedení magistrátu má sice už v šuplíku projekt na
rekonstrukci domu s byty pro sociálně slabé na Šárce, ale
kde se v městském rozpočtu vezme najednou přes sto milionů korun? A kam se na dobu rekonstrukce přestěhuje
více než sto rodin? Tyto otázky budou ale muset prostějovští konšelé vyřešit co nejdřív, nebo jinak „Parlament“ brzy
někomu spadne na hlavu.
(mik)

ulice
Edvarda Valenty
,OGPQXCNCUGKRQFNGTWUMÆJQO÷UVC7NKEGD[NCPC\XCP¾X×PQTWRQFNGRTQUV÷LQXUMÆJQTQF¾MC
éGUMÆJQRTQ\CKMCCPQXKP¾ąG'FXCTFC8CNGPV[  2čXQFP÷VQD[NC4QUUQwUM¾WNKEGRQLOGPQXCP¾
RQFNGURą¾VGNGPÆJQTWUMÆJQO÷UVC4QUUQwNGåÊEÊJQXG8QTQP÷åUMÆQDNCUVK0CTQJWU1NQOQWEMQWWNKEÊD[N
XNGVGEJOKPWNÆJQUVQNGVÊRQUVCXGPOWNVKHWPMéPÊQDLGMV&QOWUNWåGDUVCPGéPÊOU¾NGOCTč\PÚOKFTQDPÚOK
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2x foto: SOkA a Martin Zaoral
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Příště: Koželuhova ulice
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Ztratit peněženku i s penězi a doklady
je velice nepříjemná věc, ale nemusí
to vždy špatně skončit. Pravděpodobnost návratu, když se uvnitř nacházejí
i bankovky, je malá, ale naděje existuje.
Přesto se našel poctivý třiapadesátiletý
muž, který vše oznámil na městskou
policii a vyslané hlídce nalezenou peněženku s doklady a finanční hotovosti ve výši 2 096 korun předal. Hlídka
zjistila z dokladů totožnost majitele
a pokusila se ztracené věci doručit.
Vlastník nebyl na adrese trvalého pobytu zastižen, proto mu strážníci zanechali vzkaz, kde si může peněženku
vyzvednout. Dvaašedesátiletý muž si
ještě téhož dne přišel pro peněženku
na služebnu strážců zákona. Čestný
nálezce zaslouží uznání a velké poděkování.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Vyběhlisrumem
Drahý a kvalitní rum má zřejmě velice
rád třiadvacetiletý muž. V sobotu 22.
ledna ve večerních hodinách navštívil
obchod v centru města. V oddělení
alkoholu si vybral lahev rumu značky
ZACAPA v hodnotě 1 599 korun. Na
nic nečekal a rovnou vyběhl i s odcizenou lahví na ulici přes pokladní zónu.
Zaplatit vzhledem k rychlosti útěku
nestihl a dle jeho chování to neměl
ani v plánu. Strážníkům se podařilo ve
spolupráci s Policií ČR a ochrankou
obchodu zjistit totožnost pachatele.
Přestupkové jednání proti majetku
bylo po zadokumentování oznámeno
příslušnému správnímu orgánu.

Spororozbitousklenici
Před dvaadvacátou hodinou v úterý
25. ledna vyjížděla hlídka prověřit
oznámení, že se v restauraci nedaleko centra města nachází agresivní
zákazník. Zjištěno bylo pouze nedorozumění mezi personálem a hostem
ohledně finančního vyrovnání týkajícího se rozbité sklenice. Pětatřicetiletý
muž neúmyslně rozbil sklenici od piva
a s obsluhou nedokázal najít společnou shodu na způsobené škodě. Za
přítomnosti strážníků se celý konflikt
vysvětlil a muž uhradil rozbitou sklenici a vše další, co si objednal.

Opilecleželnazemi
Hlídka strážníků vyjížděla ve středu
26. ledna ve dvaadvacet hodin na základě oznámení na linku 156 zkontrolovat, co je příčinou ležícího muže
na holé zemi. Když strážníci dorazili
na místo, po přistoupení blíže bylo vše
jasné. Muž byl silně ovlivněn alkoholem. Následně provedená dechová
zkouška zobrazila na displeji přístroje hodnotu 3,16 promile alkoholu.
Vzhledem k jeho stavu byl přivolán
lékař, který po prohlídce muže rozhodl
o jeho převozu do nemocnice na další
vyšetření.
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se nechala

Vybral kancelář

napálit
Další podvod přes internet,
buldočka se nedočkala

PROSTĚJOV O značném risku
a nástrahách při nejrůznějších obchodech přes internetové portály
snad už není ani třeba diskutovat.
Všeobecně známy jsou podvody,
ke kterým se uchylují nepoctiví
obchodníci, kteří využívají důvěřivosti internetových nadšenců napříč všemi věkovými kategoriemi.
Prostějovská policie nyní šetří další případ internetového podvodu.
Tentokrát se jeho obětí stala ani ne
osmnáctiletá slečna z Prostějovska. Ta poslala peníze neznámému
člověku, který jí nabízel k prodeji
psa. Vysněného francouzského

buldočka se však dívka nedočkala,
naopak druhá firma po ní požadovala další peníze. A tak slečna poslala další sumu...

Michal KADLEC
Prostějovská policie nyní vyšetřuje
další případ internetového podvodu.
„Francouzského buldočka si chtěla nechat poslat ze zahraničí před
pár dny mladá, ani ne osmnáctiletá
dívka z Prostějovska. Zareagovala
na internetovém portálu na inzerát,
který tuto rasu nabízel, a spojila se
s prodejcem. Ten po ní chtěl uhradit částku přes 3 100 korun, kterou

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
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podle jeho instrukcí poslala,“ popsala na první pohled běžný obchod moderní doby Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR v Olomouci.
Následně nastaly mladé slečně problémy. „Prodejce po ní požadoval
i nějaký doklad totožnosti, a tak dívka
vyfotila obě strany svého občanského průkazu a fotky mu zaslala. Pak
již komunikovala s přepravní firmou,
která nebyla samozřejmě zadarmo,
ta požadovala další 4 000 korun, které dívka ze svého účtu opět odeslala.

Další finanční nároky na sebe nenechaly dlouho čekat a přepravce požadoval další úhradu za přepravní klec
pro psa. V ten okamžik již poškozená pojala podezření, že se stala obětí
podvodu, a případ nám oznámila,“
uvedla mluvčí krajské policie Miluše
Zajícová. Podle ní se však kupodivu
nejedná o trestný čin, přestože mladá
dívka přišla o více než sedm tisíc korun a vysněného francouzského buldočka se nedočkala. „Událost šetříme
jako přestupek proti majetku,“ dodala
jen Miluše Zajícová.

Smyslů zbavená
,>CM<IF<UGJ?îEFPsousedka!
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PROSTĚJOV Strážníci městské
policie měli minulou středu co
dočinění s troufalou a velice zkušenou zlodějkou. Ta se po vydařené krádeži vrtačky v jednom
ze supermarketů na místo činu
vrátila za pár hodin znovu. Druhá
zlodějna jí už ale nevyšla, neboť ji
ochranka poznala a následně předala policistům.
„Notnou dávku drzosti předvedla
ve středu 26. ledna v jednom z prostějovských supermarketů třicetiletá žena. V odpoledních hodinách
nejprve z regálu na prodejní ploše
odcizila Aku vrtačku v hodnotě 2
999 korun a z obchodu se jí podařilo
i s lupem odejít. Posilněná sebevědomím, že jí krádež prošla, se o dvě

poznala

hodiny později vrátila na stejné místo činu. Návrat jí ale tentokrát nevyšel a ostraha obchodu ji zastavila
a předala městské policii,“ sdělil Petr
Zapletal, tiskový mluvčí Městské policie Prostějov.
Jak záhy vyšlo najevo, zlodějka měla
s podobnými činy už bohaté zkušenosti. „Přivolaná hlídka po ověření
osobních údajů pachatelky zjistila,
že se dotyčná žena dopouští krádeží
opakovaně. Celý případ byl oznámen a předán k dalším úkonům
Policii ČR,“ dodal mluvčí prostějovských strážníků Petr Zapletal. (mik)

5

Nadávala a kopala do dveří...

PROSTĚJOV Dobrý soused je
nad zlato, to si pište! Ovšem žít
vedle ženy středního věku, která
se k sousedům chová jako smyslů
zbavená, to opravdu není žádný
med. Strážníci řešili ve čtvrtek 27.
ledna v odpoledních hodinách
sousedské spory, které má na svědomí třiapadesátiletá žena.
„Ta nejprve zazvonila na domovní
zvonek, a když se ozval na druhém
konci hlas sousedky, začala ji slovně
urážet. Po spršce sprostých slov odešla. S nadáváním se ale nespokojila
a přichystala další naschvál. Později přišla ke vchodovým dveřím od
bytu sousedů, a jako smyslu zbavená

do nich začala nohou kopat. Třiatřicetiletý soused otevřel dveře, řekl jí,
aby zanechala svého chování, a raději vše oznámil na městskou policii,“
uvedl Petr Zapletal, tiskový mluvčí
Městské policie Prostějov. Vyslaná
hlídka zjistila, že vyvolávání konfliktů ze strany sousedky je dlouhodobějšího charakteru. „Dveře byly
mírně poškozeny, jelikož nešly úplně
dovřít až k zárubni. Vzniklá škoda
bude vyčíslena dodatečně. Žena je
svým jednáním podezřelá z přestupku proti občanskému soužití a také
proti majetku. Své počínání bude
muset vysvětlit u správního orgánu,“
uzavřel Petr Zapletal.
(mik)

Během předminulého víkendu se neznámý pachatel vloupal do kanceláře v Kostelecké
ulici v Prostějově. Zloděj vypáčil okno a vnikl do budovy.
Z kanceláře si odnesl stolní
počítač s monitorem, klávesnicí a myší, dále tiskárnu se
skenerem, starožitné laboratorní váhy a ochrannou přilbu
s filtrem proti prašnému prostředí. Celkem odcizil věci za
20 000 korun. Pachateli hrozí
za přečin krádeže trest odnětí
svobody až na dvě léta.

Rychle, a navíc
pod vlivem
V sobotu 22. ledna v devět
hodin dopoledne policisté
dohlíželi na dodržování rychlostních limitů v Kojetínské
ulici v Prostějově. V úseku
s maximální povolenou rychlostí 60 kilometrů za hodinu
naměřili projíždějícímu vozidlu Renault Trafic rychlost 79
kilometrů v hodině. Za jeho
volantem seděl šedesátiletý
řidič, který+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
se při dopravní
kontrole podrobil dechovým
zkouškám na alkohol. Přístroj
zaznamenal pozitivní hodnoty
0,69 a 0,66 promile alkoholu
v dechu. Proti tomu se však
řidič ohradil. Uvedl, že večer
vypil čtyři piva a ráno užil léky.
Z tohoto důvodu řidič souhlasil s lékařským vyšetřením
včetně odběru biologického
materiálu. Řidiči hrozí pokuta
do 2 500 korun za překročení
rychlosti. Pokud se potvrdí, že
řídil pod vlivem alkoholu, hrozí mu pokuta do 20 000 korun
a zákaz řízení od šesti měsíců
do jednoho roku.
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Kamil Buchta (30) a jeho kumpán Pavel Gábor (33) jsou obžalováni z 85 skutků!
PROSTĚJOV Našli jste sklo svého auto ráno rozmlácené? Ukradl
vám z vozu někdo notebook, navigaci, nářadí, peněženku, oblečení či cokoliv jiného? Pak za tím pravděpodobně stojí Kamil
Buchta (30) z Dobromilic a možná i jeho„kamarád“ Pavel Gábor
(33) z Brodku u Prostějova. Na stejná jména jste však mohli
narazit i v případě, že se někdo vloupal do vašeho obchodu či
kavárny. Dva cikánští kumpáni přiznávají, že v životě pořádně
nepracovali a že se kromě krádeží živili už jen prodejem drog.
Uplynulé úterý 25. ledna se oba sešli u prostějovského soudu.
Obžalováni byli z rekordního počtu 85 skutků!
Pokud bude některý z těchto dvou
na svobodě, pak si nemůžete být jisti,
že neokrade právě vás. Kamil Buchta
a Pavel Gábor toho mají hodně společného. Kamarádí spolu přes deset
let, pokud mohou, tak fetují a kradou,
sotva zvládli dodělat základní školu
a v životě pořádně nepracovali. „Nikdy
jsem nebyl zaměstnaný, žil jsem z prodeje drog,“ přiznal otec dvou dětí Pavel
Gábor, který je od loňského února ve

pustil neuvěřitelně mnoho. Oba byli
obžalováni z celkem 85 porušení zákona, drtivou většinu z nich měl na svědomí právě Kamil Buchta. Nejčastěji to
prováděl tak, že vzal kus dlažby, kterou prohodil sklem automobilu. Vůz
následně prohledal a vykradl. Tímto
způsobem zvládl „vybrat“ i několik
aut během jediné noci. Řádil všude
v Prostějově i okolních obcích, oblíbil si zejména sídliště Šárka, Okružní
vězení. Když z něj vyšel naposledy, ulici a parkoviště před starým Kaupustil se do dalších krádeží prakticky flandem. Nevyhýbal se však rozhodokamžitě.
ně ani parkovišti u Penny Marketu
v Plumlovské ulici, kde se jej koncem října 2020 podařilo policistům
Vzal kus dlažby a ničil
zadržet.
Kamil Buchta prý pracovat zkoušel.
Už je to více jak pět let, co se nějaký čas
Věci končily u překupníka
snažil živit jako zahradník. Moc dlouho
mu to však nevydrželo. Od té doby je Kamil Buchta kromě aut vykradl třeba
odkázán na zisk z krádeží. Těch se do- zlatnictví na náměstí TGM, květinářství

u prostějovského hřbitova a zkoušel to
i v prodejně elektra u prostějovského
nádraží.
Pavel Gábor jej pak doprovázel při vloupání do hospůdky u aquaparku, potravin na Šárce či kavárny na Újezdě.
Jen prostý výčet všeho, co napáchali,
je přitom nad možnosti novinového
článku. Není přitom bez zajímavosti,
že mnohé z ukradených věcí končily
u Jakuba Bílka. Celkově se pak dá říci,
že svým řáděním napáchali škodu za
mnoho desítek tisíc korun, přičemž
se k drtivé většině činů přiznali, Pavel Gábor pouze popíral opakované
vykradení lékárny na náměstí TGM,
s několika málo body obžaloby měl
„problém“ i Kamil Buchta.
Vzhledem k počtu případů se nelze divit, že rozsudek v celé věci dosud nepadl. Hlavní líčení bylo odročeno hned na
dva březnové termíny.
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Posílejte svá
miminka

Z NE
NEM
MOCNICE ...

Od toho už nechybělo málo k založení družstva pod zdejším Sokolem.
„Syn závodí doteď a stále ho to baví.
Proto jsme se rozhodli, že tento druh
sportu přiblížíme i dětem v naší obci
a nejen jim. Minulý rok jsme ve Vrchoslavicích uspořádali dva závody všestrannosti v areálu Zamlýní, který je
ideální k těmto aktivitám. Zájem byl
překvapivý, v prázdninovém termínu se účastnilo přes 60 dětí a všechny
odcházely domů s úsměvem a nadšením,“ vzpomíná na loňský rok. Průlomový? Možná. Závodění v obci přitahuje už hodně lidí. „Pro velký zájem
jsme se rozhodli, že založíme v našem
Sokole tréninkové cvičení OCR pro
děti. Chodí nám děti ve věku pět až
jedenáct let, většinou je jich okolo deseti,“ konstatuje Daniel Svačina.
Jak v praxi takové cvičení vypadá?
Děti, které se pořád pohybují a ve velkém objevují svět, si přijdou na své.
„Vždy pro ně připravíme překážky,
kde musí přelézat, podlézat, pře-

(QVQCTEJKX&CPKGNC5XCéKP[

skočit, táhnout, přenést, ručkovat.
A právě ručkovaní a šplh na laně
jsou asi nejsložitější pro děti, ale proto se je snažíme na tyto překážky připravovat, aby se je naučily zvládat,“
ohlíží se Daniel Svačina. Zatímco děti
napínají svaly při překonávání překážek, jejich vedoucí zase mozek při
vymýšlení. „Spousty překážek jsme si
vyrobili sami a máme dost nápadů na
další. Na jaře určitě opět využijeme
venkovní areál Zamlýní, kde je přeci
jen o dost více prostoru k postavení překážek a kde děti můžou více
běhat,“ říká vedoucí OCR sportu ve
Vrchoslavicích. A jaké má plány pro
rok 2022? „Určitě se letos zúčastníme
i dětského MČR v OCR v Lanškrouně, kde si můžou závod vyzkoušet na
vlastní kůži, hlavně si jej užít. Máme
také už poznačeno mnoho dalších
závodů a určitě uspořádáme opět závod všestrannosti i u nás ve Vrchoslavicích. A možná nejen jeden,“ usmívá
se Daniel Svačina.

PROSTĚJOV (Adam Knesl, tiskový mluvčí společnosti Agel)
K vyšetřování pacientů s obtížemi krku, nosu i uší slouží v Nemocnici AGEL Prostějov nová
vyšetřovací jednotka za více než
800 tisíc korun. Hlavní výhodou
nové komplexní jednotky Unit
Modula Paris je přitom významně přesnější diagnostika široké
škály obtíží u dospělých i dětských pacientů.
„Vyšetřovací jednotku využijeme
u každého příchozího pacienta,
a to jak v ambulancích, tak i na
oddělení. Ročně ji tedy využijeme
u více než 3500 pacientů, u kterých díky modernějším zobrazovacím schopnostem jednotky
budeme umět stanovit diagnózu
snáze i přesněji,“ vysvětluje primář
ORL oddělení Nemocnice AGEL
Prostějov MUDr. Pavel Navrátil.
Vyšetřovací jednotka Unit Modula
Paris představuje plně vybavenou,
přesto prostorově nenáročnou jednotku, která disponuje řadou pokročilých funkcí a umožňuje komfortní diagnostiku obtíží uší, nosu
i krku. Součástí jednotky je přitom
nejen sada základních vyšetřovacích nástrojů, ale také videoendo-

skop, kamera, monitor, odsávací
systém i studené světlo pro optiky.
Novou vyšetřovací jednotku využijí zdravotníci v Nemocnici AGEL
Prostějov jak k diagnostice obtíží při vstupních prohlídkách, tak
i v rámci kontrolních vyšetření, či
při prováděných zákrocích. „Díky
této vyšetřovací jednotce máme
my lékaři k dispozici veškeré potřebné nástroje na jednom místě,
což zkvalitňuje vyšetření a také ho
usnadňuje i zkracuje. Jsem upřímně rád, že máme tuto jednotku
k dispozici, a věřím, že ji ocení i naši
pacienti,“ uzavírá primář Navrátil.
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Rychlost se bude měřit ve Vrahovické a na Vápenici!

ROCKY

LG MT¾UPÚ P÷OGEMÚ QXé¾M U WJTCPéKXÚO RQJNGFGO XGNMÆJQ
X\TčUVWXGX÷MWCUKFGXÊVKTQMčiċCUVPÚDWFGXFQOGéMW,G
XJQFPÚRTQ\MWwGPÆJQéNQX÷MCRąKPGURT¾XPÆORąÊUVWRWUG
RTQLGXWLG CITGUKXP÷ C FQM¾åG PCRCFPQWV 0C XQFÊVMW EJQFÊ
R÷MP÷PGVCJ¾0GPÊXJQFPÚMF÷VGO

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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„Náš starší syn rád sportuje a zkouší různé výzvy, rád přeskakuje přes
různé přírodní překážky, leze po stromech, běhá, jezdí na kole. Proto jsme
asi před třemi a půl lety vyzkoušeli
první překážkový závod, a to Spartan
Race v Dolní Moravě. Tento druh
sportu nás všechny nadchl, a tak jsme
začali vyhledávat různé překážkové závody v Česku. I my jako rodiče
jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži závod Gladiator Race v Ostravě,“ vzpomíná za oddíl Daniel Svačina.

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Překážky, výzvy, nepohoda. Přesně to čeká závodníky
v odvětví OCR. O co se jedná?
O Obstacle Course Races, ve volném překladu překážkové běžecké závody. Patří k nim například
i Spartan Race, což je stále oblíbenější sáhnutí si na dno u dospělých. Nicméně ve Vrchoslavicích
mají oddíl OCR sportu pro děti.
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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!
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galerie miminek na www.vecernikpv.cz

WWW.VECERNIKPV.CZ

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
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

Vítejte na svìtì

31. ledna 2022

BLAHOPØEJEME!!!
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vacích míst, která budou trvale vyčleněna
pro veřejné parkování s cenou parkovného
korespondujícího s aktuální cenou veřejného parkování v Prostějově. Parkování
v polyfunkčním objektu bude řešeno jako
vjezdové a nebude se jednat o automatický
zakladač. A u stání s regulovanou cenou
za parkování se nebude jednat o boxové
stání,“ připomněl některé další podmínky
první náměstek primátora Jiří Pospíšil.
Konečné rozhodnutí o prodeji pozemku
po bývalé sodovkárně podléhá schválení

Zastupitelstvem města Prostějova. Už nyní
se ale někteří opozičníci proti prodeji bouří. „Vzhledem k tomu, že se na sociálních sítích objevila celá řada zavádějících informací v souvislosti se záměrem prodeje tohoto
pozemku, chci znovu zdůraznit, že jeho
případný prodej je v plném souladu s vyhlášenou urbanistickou soutěží a následně
zpracovanou územní studií a její koncept
nikterak nenaruší,“ zdůraznil náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO), který má na
starost stavební investice v Prostějově.
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V kupní smlouvě se navíc kupující zaváže,
že ve lhůtě do pěti let ode dne uzavření
kupní smlouvy bude na převáděných pozemcích dokončena výstavba polyfunkčního objektu v souladu s platným Územním
plánem Prostějov, včetně vydání kolaudačního souhlasu nebo jiného obdobného rozhodnutí správního orgánu, kterým
bude povoleno jeho užívání. „Kupující
se rovněž zaváže vytvořit v rámci stavby
polyfunkčního objektu na převáděných
pozemcích 150 nových veřejných parko-

žádostí o dotace ze státního rozpočtu a vychází ze statistických dat Městské policie Prostějov a Policie ČR za předchozí kalendářní
rok,“ vysvětluje náměstkyně primátora Alena
Rašková (ČSSD).
A které projekty prevence kriminality patřily v Prostějově v uplynulých letech k těm
nejúspěšnějším? „Nepochybně to byly
například pobytové a preventivní akce pro
děti ze sociálně znevýhodněných rodin,
dále forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků syntetickou DNA, digitalizace
a reprodukce městského kamerového systému včetně rozšíření analytických nástrojů pro vyhodnocování záznamů pořízených kamerovým systémem nebo on-line
propojení operačních pracovišť městské
policie a Policie ČR,“ vypočítala náměstkyně Alena Rašková.
(mik)

PROSTĚJOV O možnost mít vyhrazeno parkovací stání nedaleko svého domu projevují občané
v Prostějově zájem opakovaně.
Zatím to nebylo možné, tedy až na
výjimky u držitelů průkazů ZTP/P
nebo parkování před provozovnou, případně již dříve zřízená
odstavná stání. Po úterní schůzi radních se to ale nyní změní.
„Projednali jsme materiál navržený
odborem správy a údržby majetku
města a odsouhlasili možnost vyhrazení trvalých parkovacích míst pro
zájemce v některých prostějovských

ulicích. Půjde o ulice, které jsou pro
tyto účely rozděleny do zón I a II,“
potvrdil první náměstek primátora
Prostějova Jiří Pospíšil (PéVéčko).
„Pro získání trvalého parkovacího
místa bude třeba vyplnit žádost,
která bude dostupná i na webu města, k ní doložit požadované přílohy
včetně například souhlasného vyjádření Dopravního inspektorátu
Policie ČR Prostějov a uhradit dle
platného ceníku příslušný poplatek.
Změna začne platit 1. května 2022.
Od tohoto data bude možné podávat na magistrátu žádosti. Samo

Za 10 tisíc...

parkovací místo pak bude stát na kalendářní rok v I. zóně 10 tisíc korun
a ve II. zóně 8 tisíc korun,“ doplnil
Jiří Pospíšil.
(mik)

I. zóna
Brněnská – podél krajské silnice
Filipcovo náměstí
Fügnerova
Hlaváčkovo náměstí – u Atria
Knihařská
Pernštýnské náměstí
Skálovo náměstí
Žižkovo náměstí
II. zóna
Kostelecká – po most
Olomoucká – po most
Plumlovská – po křižovatku se
Západní

Lokality s trvalými
parkovacími místy

Chcete parkovat u domu?

dokumentace. „Ta bude
zároveň řešit novou elektroinstalaci
v jednom z pavilonů školky, protože
stávající elektroinstalace již nevyhovuje požadavkům a nárokům instalovaných elektrospotřebičů. V objektu
se nachází prádelna a sušárna s větším
počtem spotřebičů, jako jsou pračky,
sušičky nebo mandl. Prádelna je využívána celoročně a slouží i pro jiná
školská zařízení,“ uvedl Jiří Rozehnal.
V souvislosti s požadavkem na řešení
nové vzduchotechniky je nutné zajistit zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby a hlukové studie.
Celková cena za zpracování projektové dokumentace a zajištění požárně
bezpečnostního řešení stavby a hlukové studie činí 189 890 korun. (mik)

ody
Rozvody v
stavu!
ím
jn
v havari

PROSTĚJOV V hospodářském
pavilonu budovy školky na Husově náměstí v Prostějově proběhne
oprava rozvodů vody, vzduchotechniky i elektroinstalace. Stavební část projektové dokumentace pak řeší
také zhotovení rozebíratelného podhledu v chodbě jednoho
z pavilonů školky, demontáž stávajícího rozvodu vzduchotechniky,
odvětrání bývalé kotelny a další
stavební úpravy.
„Stávající rozvody vody jsou v havarijnímu stavu a během loňského
roku došlo k několika únikům vody
z prasklého potrubí v šachtě pod hospodářským pavilonem. Projektová
dokumentace řeší kompletní demontáž stávajícího vodovodního potrubí
v podzemním kanále, ve spojovací
chodbě až k napojení na novou vodoinstalaci ve školních pavilonech a
následnou montáž potrubí ve stejné
trase,“ vysvětluje náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO) s tím, že na
opravy bude zpracována projektová

myslové ulici,“ vysvětluje náměstek Jiří
Rozehnal (ANO) s tím, že vzhledem
k tomu, že jednání se soukromým
vlastníkem předmětného pozemku
nevedou k dohodě, navrhuje odbor
rozvoje a investic řešit situaci úpravou
projektové dokumentace. „Jednalo by
se o přemístění autobusové zastávky
blíže ke křižovatce s ulicí Za Drahou.
Přesunem této zastávky by byla část
cyklistické stezky vedena přes poze-

mek ve vlastnictví společnosti Dekinvest. Bude však nutné zajistit odkup
části předmětného pozemku. S touto
společností byla záležitost předběžně
projednána a s odkupem souhlasí,“
dodává Jiří Rozehnal.
Navržené přemístění autobusové zastávky si vyžádá úpravu projektové
dokumentace, což bude představovat
dodatečné náklady ve výši asi 50 tisíc
korun.
(mik)
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PROSTĚJOV V minulém roce byla
dokončena projektová dokumentace na investiční akci „Cyklistická
stezka v ulici Průmyslová I. a II.
etapa“. Jedná se o propojovací úsek
mezi ulicí Kralickou a Vrahovickou. Nyní ale okolnosti donutily
prostějovské radní projekt změnit.
„Vzhledem k tomu, že jsou stále nedořešené majetkoprávní vztahy k pozemku, který je součástí navržené stavby
cyklostezky, nebylo doposud možné
akci stavebně povolit. Jedná se o jeden
pozemek ve vlastnictví soukromé osoby, na který se část cyklistické stezky
umísťuje v rámci II. etapy. Jde o odbočku za autobusovou zastávkou v Prů-
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PROSTĚJOV Rada města Prostějova
schválila minulé úterý plán prevence
kriminality na nadcházející čtyřleté období. V plánu na roky 2022 až 2025 jsou
zahrnuty různé akce, které se v minulých
letech v Prostějově osvědčily. Na základě
schváleného dokumentu bude vedení
magistrátu čekat na ministerské dotace.
„Plán prevence kriminality je třeba mít připraven a schválen jako strategický dokument
pro případ vyhlášení dotačního programu na
prevenci kriminality Ministerstva vnitra ČR.
Následně budou zpracovány jednotlivé dílčí
projekty, které již byly Radou města Prostějova projednány a schváleny v rámci projektového námětu Projekty prevence kriminality
2022 a jsou připravovány pro případnou realizaci. Současně probíhá zpracování bezpečnostní analýzy, která je nezbytnou součástí

Nebude chybět ani forenzní značení kol
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Michal KADLEC

PROSTĚJOV Radní se rozhodli. Už
více než patnáct let slouží pozemek
mezi Komenského a Wolkerovou ulicí jako provizorní a hojně využívané
parkoviště. Byla i doba, kdy společnost
Manthellan plánovala na tomto místě
postavit podzemní garáže a později po
změnách v projektu i náhradní kulturní
dům. To vše už ale odnesl čas a prostějovští radní minimálně dva roky uvažují nad tím, jak rozsáhlý pozemek využít. Už vloni primátor František Jura
(ANO) na jednom z jednání zastupitelstva přiznal, že město nemá finanční
prostředky na provozování parkova1NQOQWEMÚ MTCL 6CF[ UK åKLGOG *GLVOCP ,QUGH 5WEJ¾PGM cího domu, který je zde v plánu. Nyní
RQXCåWLGXÚUNGFM[XÚ\MWOW/ÊUVQRTQåKXQV\CPGX[RQXÊFCLÊEÊ
konšelé rozhodli o prodeji pozemku

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
soukromému subjektu!
v minulosti trpěl. A je to téma, které Rada Olomouckého kraje sleduje rovněž. Nezaměstnanost je exaktní
měřitelný parametr a je opravdu škoda, že se uvedený Rada města Prostějova projednala a vyvýzkum omezuje pouze na krátké slovní, a tedy nevy- hlásila v úterý 25. ledna záměr prodeje
povídající komentáře typu ‚Vysoká nezaměstnanost‘, pozemků po bývalé sodovkárně mezi Ko‚nezaměstnanost při srovnání s dalšími regiony vyso- menského a Wolkerovou ulicí. „Projednaká‘… Z Úřadu práce lze přitom snadno získat přesná ný a schválený materiál řeší další možnost
data o vývoji nezaměstnanosti v kraji. Zatímco míra budoucího využití plochy po bývalé sodovnezaměstnanosti v roce 2015 činila v Olomouckém kárně v návaznosti na uspořádanou urkraji 7,4 procenta, na konci roku 2020 to už bylo 3,5 banistickou soutěž na dostavbu jižní části
procenta a během roku 2021 se dále snižovala,“ míní centra Prostějova. Tuto plochu po bývalé
Suchánek. „Jak tedy vidíme, průměrná nezaměstna- sodovkárně je navrženo využít pro výstavnost v absolutních hodnotách nejméně od roku 2018 bu polyfunkčního objektu s parkováním,“
přitom opravdu problémem není. Musíme se ale na vysvětluje první náměstek primátora Jiří
celou věc dívat ve větším detailu, protože se jednot- Pospíšil (PéVéčko).
livé regiony z pohledu tohoto parametru nevyvíjejí Večerník má k dispozici podmínky, za ktestejnoměrně. Očekávaně je nezaměstnanost ve měs- rých prodej zmíněného pozemku musí
tech obecně nižší, v menších obcích některých částí proběhnout. Případný kupec na něm musí
kraje vyšší. Stejně tak by bylo lepší exaktně uvádět provést stavbu víceúčelového objektu
čísla dalších sledovaných parametrů – platů, bezpeč- v souladu s územním plánem.
nosti, sociálních služeb, počtu lékařů, škol a tak dále. Dále kupní cena bude ve výši minimálně
Bez exaktních dat jsou výstupy podobných výzkumů podle znaleckého posudku, tedy 4 678 kointerpretovatelné opravdu špatně,“ zhodnotil na zá- run za metr čtvereční bez DPH, což je celvěr první muž Olomouckého kraje.
kem zhruba 19 306 106 korun bez DPH.
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Další opravy na høbitovì

vod i minipivovarů. Na celorepublikovém průměru je Olomoucký kraj, pokud jde o bezpečnost. Konkrétně je možné uvést
počet trestných činů, počet nehod
na 100 kilometrů silnic nebo počty
zraněných osob na jednu dopravní nehodu. Průměrný je také počet
vozidel na silnicích. V oblasti životního prostředí nevybočuje kraj nijak
v oblastech, jako je produkce podnikového odpadu nebo podíl čištěných odpadních vod vypouštěných
do kanalizace. Na chvostu je region
zejména, pokud jde o pracovní trh.
Vysoká nezaměstnanost, nízká míra
ekonomické aktivity a nízký podíl
hrubého domácího produktu na
jednoho obyvatele. Čistý příjem na
jednoho člena domácnosti je také
jeden z nejnižších. Do práce se zde
dlouho dojíždí, ve třídách se tísní
nadprůměrný počet žáků.
Hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek, kterého Večerník
oslovil, sice nebere výsledky výzkumu na lehkou váhu, ale nesou-

hlasí s tím, že je v kraji tíživá situace s nezaměstnaností. „Výzkumy
Místa pro život neznám, dříve jsem
se s nimi nesetkal. Z výsledků za
rok 2021 vyplývá, že se Olomoucký kraj celkově umístil na 9. místě,
to znamená na začátku druhé poloviny pořadí krajů. Oproti roku
2019 se jedná o zlepšení o dvě pozice, oproti 2018 o jednu pozici.
Jak všichni víme, podobná srovnání
mají kromě absolutního pořadí velký význam ve srovnání s minulými
obdobími, tedy ve sledování vývoje. Tyto trendy se bohužel z výsledků uvedených na webu tohoto
výzkumu nedají v potřebné kvalitě
zjistit, což je škoda. Kromě zmíněného celkového pořadí zde není
možné ani srovnání dalších dílčích
parametrů,“ uvedl hejtman Josef
Suchánek, který se vzápětí vyjádřil
ke kritice zaměstnanosti. „Jedním
pro Olomoucký kraj zvláště důležitým je vývoj nezaměstnanosti.
Důležitý je z toho důvodu, že náš
kraj opravdu vyšší nezaměstnaností

Zlínský kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Královéhradecký kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Liberecký kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Pardubický kraj
Karlovarský kraj

14.
Ústecký kraj

13. Hlavní město Praha

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

život za rok 2021

výsledky výzkumu místo pro

31. ledna 2022

sílání písemných oznámení. Dalším
důvodem pro nenavyšování částek
v předchozích letech byla skutečnost,
že v rámci Programového prohlášení
Rady města Prostějova bylo dohodnuto, že v oblasti hospodaření města nebude při pronájmu městských
nebytových prostor uplatňováno
navyšování nájmů o zmíněnou míru
inflace. Z důvodu zachování rovného přístupu a rovných podmínek pro
všechny nájemce a pachtýře majetku ve vlastnictví statutárního města
Prostějova se neuplatnění navýšení
nájemného a pachtovného o míru inflace v předchozích letech vztahovalo
nejen na nájemce nebytových prostor,

ale na všechny nájemce a pachtýře
veškerého majetku ve vlastnictví statutárního města Prostějova,“ shrnul
první náměstek primátora Jiří Pospíšil
(PéVéčko). „Nájemné a pachtovné
byly za sledované období zvýšeny
pouze v roce 2020, a to o 2,8 procenta. V loňském roce 2021 opět nebylo
s ohledem na celkovou situaci v souvislosti s epidemií covid-19 nájemné
ani pachtovné o míru inflace navyšováno, přičemž míra inflace činila 3,2
procenta,“ doplnil Pospíšil a znovu
připomněl, že nájemné ani pachtovné
se nezvýší ani v letošním roce, kdy by
se mohlo nájemné a pachtovné navyšovat o 3,8 procenta.
(mik)
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PROSTĚJOV V rámci většiny
uzavřených nájemních a pachtovních smluv na užívání a používání
majetku ve vlastnictví statutárního města Prostějova, zejména
pozemků a nebytových prostor,
je smluvně sjednána možnost každoročního navyšování nájemného a pachtovného o míru inflace.
Dobrou zprávou je, že vedení magistrátu k něčemu podobnému letos nepřikročí.
„Za období od roku 2010 do roku
2019 jsme však k tomuto kroku rovněž nepřistoupili, a to jak s ohledem
na výši míry inflace, tak s ohledem na
časovou a kapacitní náročnost roze-
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přestupků! Poté už si řidiči přece jen dali říct a sundali nohu z plynu. V listopadu poklesl počet zaznamenaných přestupků na zhruba osm set a v prosinci
na necelých pět set. Primárně nejde o vybírání pokut, ale o bezpečnost. A mnohdy umravnit řidiče
ve městě skutečně jiným způsobem nelze,“ hodnotí fungování radaru v Brněnské ulici, ale i v Dolní
a Olomoucké náměstkyně primátora Alena Rašková (ČSSD) s tím, že další radary přibydou letos v ulicích Vrahovická a Vápenice. „Předběžně jsou s dotčenými orgány odsouhlasena místa, kam budou
radary v ulicích Vrahovická a Vápenice instalovány.
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PROSTĚJOV Od října loňského roku
jsou v Prostějově v činnosti zařízení
na měření rychlosti. Nejdříve radar
„hlídal“ řidiče v Brněnské ulici, poté se
měření rychlosti střídavě přesouvalo do
Dolní a Olomoucké ulice. Minulé úterý
pak prostějovští radní rozhodli o tom, že
další dva radary ve městě přibydou! Konkrétně v ulicích Vrahovická a Vápenice.
„V loňském roce byl instalován radar v Brněnské ulici. Za prvních čtrnáct dnů provozu
v měsíci říjnu bylo zaznamenáno více než tisíc
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

V případě Vápenice to
bude u budovy dětské
knihovny a ve Vrahovické
v okolí domu služeb,“ dodává náměstek primátora Jiří
Rozehnal (ANO).
Rada města Prostějova na
svém jednání schválila rozpočtové opatření ve výši 300 tisíc
korun na projektovou dokumentaci k umístění radarů a také na
vlastní pořízení této služby.
(mik)

PROSTĚJOV Na střeše nových šaten vybudovaných na prostějovském zimním stadionu by mohla být v budoucnu umístěna
fotovoltaická elektrárna. Město bude hledat zdroje a dotační programy, z nichž by mohlo realizaci fotovoltaiky spolufinancovat.
„Olomoucký kraj připravuje pro letošní rok dotační program. Splnění podmínek pro čerpání financí z tohoto programu na realizaci
fotovoltaiky na šatnách zimního stadionu sice nepředpokládáme,
nicméně se domníváme, že bychom měli být jako město připraveni
získat finance i z jiných zdrojů. Podmínkou je však mít připravenou
projektovou dokumentaci na takovou akci,“ vysvětluje první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko) s tím, že energetik odboru správy a údržby majetku města ve spolupráci s odborem rozvoje
a investic požádal společnost ČEZ o předložení cenové nabídky
na zpracování projektové dokumentace pro umístění fotovoltaické
elektrárny na střeše nového objektu šaten. „Předložena byla nabídka
ve výši 386 595 korun s DPH. Také odbor rozvoje a investic je toho
názoru, že projektovou dokumentaci na instalaci fotovoltaické elektrárny na střeše nových šaten zimního stadionu by mělo mít město
k dispozici,“ potvrdil náměstek Jiří Rozehnal (ANO).
(mik)

na „zimáku“!

elektrárna

před instalací nových sedaček provést
celkovou úpravu stupňů pod všemi
sedačkami vytmelením, vybroušením
a následně epoxidovým nátěrem,“
informoval Večerník Jiří Rozehnal
(ANO), náměstek primátora.
K odložení oprav přispěl podle správce stadionu Ivo Horáka i jiný důvod.
„Realizaci úpravy stupňů je možno
provádět pouze v letním období, kdy
není v provozu ledová plocha, to je od
15. dubna do 31. července,“ nastínil
Ivo Horák zřejmě ten hlavní důvod
odkladu výměny sedaček na prostějovském zimním stadionu.
(sob)

Fotovoltaická

PROSTĚJOV Další část rekonstrukce
zimního stadionu v Prostějově byla nachystaná na loňský podzim. Po opravě
toalet, šaten a přístavbě sportovního
zázemí se měli dělníci pustit také do
sedaček na tribunách. Hotovo mělo být
v listopadu. Jenže nakonec je vše jinak.
Návštěvníci nejen hokejových zápasů
mohou vidět, že se zatím na vzhledu i pohodlnosti sedátek nezměnilo
nic. „Po demontáži sedaček v sektoru
hostů bylo zjištěno značné poškození
betonových stupňů, především v místech původně zabetonovaných držáků
sedaček. Z tohoto důvodu je potřebné
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Podle speciálního výzkumu agentury Datank v Olomouckém kraji
myslí na zdravotnictví, slabé jsou
naopak pracovní podmínky. Ze zveřejněných podrobností výzkumu je
ve zdejším kraji při celorepublikovém srovnání velmi vysoký počet
lékařů v přepočtu na 1000 obyvatel,
stejně tak je tomu s počty zubařů.
Vysoká je rovněž kapacita zařízení pro seniory. Nadprůměrných
výsledků dosahují místní studenti
u státní části maturitních zkoušek.
K pozitivům kraje patří také nízká kupní cena rodinných domů.
Z infrastruktury je možné vyzdvihnout vysoký počet veřejných čerpacích stanic, nadprůměrný počet čističek odpadních

Michal
KADLEC

pro Večerník

vPŮVODNÍ
zpravodajství

PRAHA, PROSTĚJOV V odborném výzkumu Místo pro život za rok 2021 nezískal Olomoucký
kraj zrovna dvakrát lichotivou příčku. Mezi čtrnácti hodnocenými kraji včetně Prahy
skončil až na devátém místě. Nejlepší podmínky pro život má aktuálně Zlínský kraj, na stříbrnou příčku se vyhoupl Kraj Vysočina, pomyslné bronzové místo zaujal Jihomoravský kraj. Analytická agentura
Datank hodnotila data získaná z nezávislých zdrojů a údaje z průzkumu prováděného mezi 2 320
obyvateli. Výzkum se vloni prováděl už pojedenácté v řadě.

„Oproti roku 2019 je to ale zlepšení o dvě příčky,“
míní hejtman Suchánek

Rychlost se bude měřit ve Vrahovické a na Vápenici!

Prostějov (mik) - Kvůli kácení
stromů rozhodlo vedení magistrátu o třech částečných uzavírkách
v různých lokalitách Prostějova. „Ve dnech od 29. ledna až do
17. března tohoto roku, a to jen
o víkendech, budou částečně uzavřeny silnice II/433 na ulici Brněnská, silnice III/3674 na ulici
Kralická a silnice III/4357 v křižovatce ulic Majakovského a Čs.
odboje v místní části Vrahovice.
Důvodem je stání stavební techniky pro kácení stromů u silnice,“
uvedla Alena Rašková (ČSSD),
náměstkyně primátora pro dopravu v Prostějově.

Víkendové uzavírky

Prostějov (mik) – Dlouhodobá
revitalizace části sídliště Brněnská si brzy vyžádá celkovou uzavírku Dobrovského ulice v Prostějově. „Ve dnech od 14. února až
do 31. srpna 2022 bude uzavřena
ulice Dobrovského po parkoviště
na Brněnské z důvodu regenerace
panelového sídliště Brněnská,“
potvrdil Jan Vejmělek, vedoucí
odboru dopravy prostějovského
magistrátu.

Ulice Dobrovského
bude uzavøena

Prostějov (mik) – Rada města
Prostějova projednala postup dalších oprav Městského hřbitova za
Brněnskou ulicí. „Opravy budou
mimo jiné spočívat v sanaci vlhkosti hřbitovní zdi, rekonstrukci
vnějšího pláště zvonice, navazujícího objektu, kterým je vstupní
brána, a objektu domu správce.
Předpokládaná cena projektové dokumentace byla něco přes
osm milionů korun včetně DPH,“
uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO). „Nejvýhodnější
nabídku předložila společnost
z Napajedel. Výše cenové nabídky
je zhruba o milion vyšší než předpokládala projektová dokumentace, tedy něco přes devět milionů
včetně DPH. Rezerva pro případný technický dozor, autorský dozor a odborný biologický dozor
činí cca 140 tisíc korun. Celkové
náklady na realizaci akce tedy činí
9,4 milionu korun,“ dodal Jiří Rozehnal s tím, že na uvedenou akci
město zároveň podá žádost o dotaci z rozpočtu Olomouckého
kraje. Možnost této dotace je maximálně 50 procent uznatelných
nákladů.
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První vlna? Březen a duben 2020.
Potom jako by se nechumelilo,
vláda ubezpečovala, že je vše v pohodě, připraveno. A přišel podzim
2020, který byl jednou velkou hrůzou. A pak jaro 2021, s ním další
vlna. Člověk si opravdu pro množství vln připadal jak na rozbouřeném moři.
S každou další vlnou se toho mění
hodně. Hlavně počet nakažených,
hospitalizovaných a bohužel zemřelých… Každá další vlna stojí
život dalších lidí a přináší smutek
do nových rodin. Mění se tak cel-

vztek a rezignaci. Navíc spojenou se
vztekem. Rok a půl dlouhé napětí si
zkrátka vyžaduje svou daň. Nejistota a nespokojenost udělaly z řady
lidí nervózní, těkavá stvoření. Stačí
málo a lidé vybuchují.
Pandemie zkrátka poznamenává
společnost po všech stránkách.
Na počtu mrtvých, na stavu zdravotnictví nebo podnikatelského
prostředí. Aktuálně je však nejvíce
vidět právě na nastavení lidí. Spolu se smutkem nad úmrtím našich
blízkých přitom možná právě tyto
následky budou nejtrvalejší.

31. ledna 2022

na parkoviště bojí, zda nenajde propíchaná kola u svých aut. Nadávky,
agresivita, média i sami lékaři přinášejí pravidelně svědectví o tom, že vděk
k lékařům či zdravotním sestrám
vyprchal. Nyní se zdá, že někteří lidé
snad dokonce viní lékaře z neléčení,
či dokonce záměrného lhaní o situaci
v nemocnicích. Šílené...
Změny v chování jsou však patrné
všude. Zatímco první vlnu charakterizovalo překvapení, určitá
bojovnost a vděk těm, kteří nějak
společnosti v těžké době přispěli,
později se měnily reakce na šok,

listech ještě jednou. Na Nový rok
začala platit výjimka z povinnosti
užít jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty,
stezku pro cyklisty nebo v křižovatce vymezený prostor pro
cyklisty, pokud by tím mohla být
ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích. Já opět dávám prostor
odborníkům: „A co třeba jen přestat
dělat z cyklistů nějaké nadlidi, pro
které mají platit speciální zákony,
výjimky a úlevy, a prostě je brát jako
běžného účastníka provozu, pro
kterého platí stejná pravidla jako
pro všechny ostatní? Nezamyslel
se někdo třeba také nad tím, že by
i cyklisté pohybující se po silnici
měli platit nějaké zákonné pojištění?
I oni způsobují nehody…“ Nových
dopravních prvků je přes deset a ne
každý z nich se nás týká jako většinové skupiny, takže doporučuji dohledat na internetu třeba na stránce
www.garaz.cz.
co další oblasti? Vlastní bydlení se stane zřejmě luxusem,
protože na hypotéku nedosáhne
jen tak někdo, o zdražení energií,
tak o tom snad ani netřeba mluvit,
protože prostě budeme jen skřípat
zuby. Sociálně slabé skupiny se asi
dostanou na úroveň středověku,
a to i přestože se zvýší minimální

A

Proè to platili lidé a ne mìsto?
Článek o tom, jak si lidé z Vrahovic nezáleží na tom, aby se do Prostěvybudovali sami na vlastní náklady jova potažmo do Vrahovic stěhosilnici ke svým domům, mě hodně valy nové rodiny a zvyšoval se tak
udivil. Proč město odmítlo postavit konečně počet obyvatel? Alespoň
tuto komunikaci na své náklady? tu příjezdovou komunikaci tedy
Chápu, že jde o zbrusu novou ulici, mohla radnice zaplatit ze svých
která vznikla díky tomu, že si tam prostředků, když stejně poměrně
lidé koupili pozemky a postavili na dost peněz inkasovala za prodané
nich své domovy. Ale copak městu pozemky! Petr Látal, Prostějov

vám ještě někdo vyjede z podélného parkovacího stání a o malér je postaráno. Chápu, že s problémem parkování se v této lokalitě muselo něco
dělat, ovšem toto řešení se mi zdá velmi nebezpečné.
Jaroslav Onderka, Prostějov
3RVWDYÉVHWRDzGRMGHNWUDJÅGLL
Jsem zvědavý, kdy se konečně vybu- nejčastěji oblečení do tmavých věcí,
duje něco jako chodník směrem k azy- o potřebě nosit něco reflexního zřejmě
lovému domu v Určické ulici. Každý ani nikdy neslyšeli. Přitom co vím, tak
večer tudy projíždím autem a třesu město tady slibovalo chodník i cyklosse strachy, abych nesrazil nějakého tezku už asi před deseti lety, ale pořád
bezdomovce. Do azyláku často pozdě kde nic tu nic. Zřejmě se to postaví, až
večer proudí davy lidí bez domova, dojde k nějaké tragédii. Ostatně jako
a protože tady chodník není, chodí vždycky...
Milan Lešanský, Prostějov
po okraji vozovky. Navíc jsou tito lidé

Nebezpeèí podélného stání
jede. Když projíždím před rokem rekonstruovanou Plumlovskou ulicí, dávám si většinou hlavně
pozor na projíždějící vozidla, protože silnice se
rekonstrukcí výrazně zúžila a vyhnout se tady
nákladnímu autu bývá opravdový kumšt. A teď

7

ody
Rozvody v
stavu!
ím
jn
v havari

mzdy. Za celkem úsměvné pak lze
považovat možnost vybrat si, zda
žena bude mít u příjmení -ová nebo
ne, pak také údajné zvýšení kvality
digitalizace při komunikaci občana
se státem. Vzhledem k tomu, jak funguje státní správa, tak se domnívám,
že budeme stále pobíhat s tunou papírů.
Takže změnám zdar a nezblázněme se z toho!

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
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že zde panuje věčný boj řidičů
a chodců s cyklisty, jelikož chování těchto v našem městě je už snad
i za oním zmíněným vrcholem
arogance. Ježdění po chodnících,
motání se mezi auty, a když něco
řeknete, tak jsou reakcí neuvěřitelně
drzé hlášky. Tak to je náš cyklistický
Prostějov, a proto se mi líbí prohlášení odborníků na dopravu, kteří
říkají: „Tohle je jedna z nejdiskutovanějších a zřejmě nejzbytečnějších
změn poslední doby. Je to jeden
z posledních výkřiků poslance Dolínka (ČSSD). Tomuto poslanci
vůbec řidiči aut leží v žaludku a jinak
než jen jako pomstu a naschvál si
tenhle zákonný paskvil nelze vysvětlit. Moc nás zajímá, jak se bude takový odstup dodržovat na úzkých
silnicích a jak se to vlastně bude
prokazovat?
aké není od věci si připomenout, že i na cyklisty se vztahují pravidla silničního provozu.
Čím dříve tenhle nesmysl ze zákona
o provozu na pozemních komunikacích zmizí, tím lépe pro všechny. Pro
řidiče a také pro cyklisty.“ A o cyk-

Ta nová parkovací místa podél celé Plumlovské
ulice byla všem řidičům čert dlužná! Copak se
nemyslelo na bezpečnost? Na parkovací pásy
vjíždějí a hlavně vyjíždějí řidiči často bez rozmyslu, ani se nepodívají, jestli za nimi někdo

D

edle pokuty se od 1. ledna
2022 zapisují i 2 body v bodovém hodnocení řidičů za neoprávněné stání na parkovišti vyhrazeném
pro osoby se zdravotním postižením
nebo zneužití parkovacího průkazu
pro osoby se zdravotním postižením. Parkovat na místě vyhrazeném pro tělesně postižené vždy
byl vrchol arogance. Ale je třeba
připomenout, že takové místo musí
být také správně označeno v souladu se zákonem. Diskutabilní je
také nadměrné množství takových
parkovacích míst a spolu s tím i snižování počtu ostatních míst ke stání
a to ještě přidejme podivnost, která
se objevuje u hyper- a supermarketů, kde jsou vyznačená stání pro auta
s kočárkem.
ále třeba musí řidič motorového vozidla při předjíždění
cyklisty dodržet bezpečný boční
odstup, a to nejméně 1,5 metru.
U pozemních komunikací, kde je
nejvyšší dovolená rychlost maximálně 30 km/h, platí odstup nejméně
jeden metr. Tak na tohle se obzvláště
v Prostějově velice těším, proto-

V

Pár týdnů nového roku nám již uběhlo, ale možná jste ještě nezaznamenali, kolik novinek nám ten rok 2022 přinesl v různých
oblastech života. V každém případě je potřeba se s nimi tak nějak
seznámit, protože třeba v silničním provozu bychom mohli být
nemile překvapeni. Takže se na to pojďme podívat.

NOVINKY, NAD KTERÝMI SE JE
7Ő(%$&+9Ì/(0,32=$67$9,7

ková nálada společnosti. Zatímco
tak jaro loňského roku přineslo
nejprve vztek na vládu, když nebyla
schopna zařídit ochranné pomůcky
(jejichž velkou část předtím vesele darovala Číně), a naopak obdiv
zdravotníkům a dalším profesím
z „první linie“, nyní jsme jinde.
Celkové nastavení společnosti i řady
jednotlivců se změnilo doslova k nepoznání. Zatímco ještě před rokem
lidé v hojném počtu zdravotníkům
děkovali a zároveň byli vyděšení
z prudkého nárůstu případů, dnes
se zdravotnický personál při návratu
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Letošní topná sezóna
je v plném proudu. Opět
platí, že zima v prostějovském regionu je poměrně mírná, pořádných
mrazů jsme si prozatím
nijak neužili. To ovšem
neznamená, že náš účet
za vytápění není v ohrožení. Nedávný příklad
z Nového Boru, kde po
výpadku dodavatele došlo ke zdražení této komodity o nějakých 80
procent, nabádá, abychom se k výdajům za
teplo chovali obezřetně.
Rozhodně tedy nebude
na škodu si připomenout pár tipů, jak mít
teplo „domácího krbu“
pěkně pod kontrolou.
Texty připravil:
Tomáš Kaláb

Nejlepším obdobím, kdy lze spořit
vytápění, je noc. Výrazněji ztlumit
můžete topení v klidu před spaním.
Nejenže tak ušetříte energii, navíc
se ve studenějším pokoji většině
z nás lépe spí a je to i zdravější pro
organismus. Nezapomínejte také
zavírat dveře do místností, které
nevytápíte nebo v nich udržujete
nižší teplotu. Drahocenné teplo by
vám takto zbytečně unikalo.
Nezáleží ovšem pouze na našem
chování, důležitá pro úsporu tepla
je především izolace budovy. Jedno
z míst, která mnohdy stojí za úniky
tepla, je její fasáda. Zde platí čím
těsnější, tím lepší. Takže zateplujme,
izolujme, vyměňujme. Kupříkladu
taková výměna starých oken za okna

s izolačním dvojsklem může přinést
úsporu energií až 50 % (u velmi kvalitních produktů až 70 %). Tento
krok sice vyžaduje určitou počáteční
investici, následné úspory jsou ale
neoddiskutovatelné.
Šetření teplem musí mít samozřejmě své meze, vždyť kdo by se rád
doma klepal ve třech svetrech a teplých ponožkách? Vyhovující teplota
je pro člověka jedním ze základních
předpokladů vnitřní pohody v bytě.
Celkem překvapujících úspor lze
přitom dosáhnout už při ztlumení
topení o 1 °C. Podle propočtů tak
můžete ušetřit 5 až 10 % rodinných
nákladů na energii. Takže vida, místo 22 °C snižte teplotu na 21 ° C
a hned máte několik set v kapse.

Průměrná česká domácnost spotřebuje až čtyři pětiny energie na
vytápění a ohřev vody. Nejjistějším, ale také finančně nejnáročnějším způsobem úspor je komplexní
zateplení budov s výměnou oken
a vyregulováním otopné soustavy v domě. Dosažené úspory se
pohybují mezi 30 až 50 % tepla na
vytápění. Záleží samozřejmě také
na tom, v jakém stavu byl původní
plášť budovy a okna.
Termoregulační ventily na radiátorech už patří k základním regulačním prvkům soustav v domech.
Hlídají za nás nastavenou tepelnou
pohodu v místnostech a tlumí vytápění s každým tepelným ziskem

v místnosti (při nadměrném oslunění, při pobytu více osob, při provozu
elektrospotřebičů apod.).
Udržování nastavené teploty je zajištěno vzduchem proudícím okolo
teplotního čidla v hlavici ventilu. Pokud teplota v místnosti roste, teplotní čidlo hlavice zvětšuje svůj objem,
což způsobuje přivírání vlastního
ventilu, na němž je termostatická
hlavice našroubována. Pokud teplota klesne, objem čidla se zmenšuje
a tím se opět proporcionálně pootevře ventil. Termostatický ventil
propustí do otopného tělesa jen tolik
teplé vody, kolik je třeba pro udržení
teploty, již si v místnosti nastaví odběratel.

Ztráty tepla výrazně snižují nová
okna. Pokud je hned na začátku léta
doplníme také žaluziemi, dobře nám
poslouží už přes prázdniny. Udrží
v místnostech přijatelnou tepelnou
pohodu i při nesnesitelném slunečním žáru, v zimě pak mohou snížit
další tepelné ztráty oken. Stejnou
plochou jednoduchého okna uniká
až pětinásobně více tepla než obvodovým zdivem.
S růstem cen energií se vyplatí i další
méně náročná opatření. Například
obložit tepelnou izolací i všechna
teplovodní vedení ve sklepech a na
dalších chladných místech domu.
Vedle poměrně jednoduché montáže mají zmíněné izolační materiály

4

Elektrické
bojlery/
ohřívače vody jsou nedílnou součástí domácností bez ústředního
rozvodu teplé vody. Hned po
vytápění mají největší podíl na
spotřebě energií, takže je důležité jejich výběr pečlivě zvážit.

6

Pro rychlé zahřátí
v mrazivých dnech
nebo
místnostech,
které nejsou vybaveny
topením, skvěle poslouží elektrické přímotopy/konvektory.

8

Zavírejte dveře do místností, které nevytápíte
nebo v nich udržujete nižší teplotu, ať vám
neuniká
drahocenné
teplo.

rovněž docela přijatelnou cenu. Po
každém zásadním úsporném opatření by mělo následovat vyregulování
topného systému domu.
Důležitou stránkou při udržení tepelné pohody a minimalizaci tepelných ztrát je i větrání. V létě můžeme
mít okna stále pootevřena. V zimě je
ale třeba otevřít celé okno na krátkou dobu a zajistit intenzivní větrání. Rychle se tak vymění vzduch, ale

2

Ztlumte topení před spaním – ušetříte energii,
ve studenějším pokoji
se lépe vyspíte a také
je to zdravější pro organismus
(v ložnici stačí 18 °C). Například
snížením teploty o 1 °C uspoříte
5–10 % energie (doporučená teplota v domácnosti je max. 21 °C).

WLSč
×VSRSUR
teplaUX
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Zopakujme si přehledně několik zásadních
pouček pro efektivní
hospodaření s teplem.

3

Máte doma radiátory?
Pak je nezapomeňte
pravidelně otírat od
prachu! Prach totiž
nepropouští teplo. Šíření tepla
mohou také bránit dlouhé závěsy
nebo nábytek okolo radiátorů.
Nedoporučujeme ani sušení
prádla na topení nebo u něj.

5

Nedaří se vám nějakou
místnost dobře vytopit? Zkuste sáhnout po
úsporné radiátorové
folii, která zamezí úniku tepla
do zdi. Investice se vám vrátí do
jednoho roku, zatímco životnost folie je minimálně 15 let.

7

Nezapomínejte také na
solární ohřev vody. V letním období jsou solární
panely a sprchy neocenitelným pomocníkem. Využívejte sluníčko ve svůj prospěch!

9

Velká část tepla může samozřejmě unikat i okny. Nebývá ale třeba hned sahat po výměně celých oken. Nejprve
zkontrolujte těsnění kolem oken. Pokud okna profukují,
kupte nové těsnění. Nestojí moc a dá se hodně ušetřit. Dalším řešením, jak zabránit ztrátě tepla, může být tepelné čerpadlo.

neprochladnou stěny, jejichž ohřátí
si vyžádá mnohonásobně více energie než ohřátí rychle vyměněného
vzduchu. Součet teplot stěn a vzduchu v místnosti by měl být kolem 38
°C, přičemž rozdíl mezi teplotami
vzduchu a stěn by neměl přesáhnout
6 °C, abychom nepociťovali chladné
sálání stěn. Zároveň by stěny neměly
být chladnější než 18 °C, aby se nešířily plísně.

Radiátory zpravidla bývají umístěny
pod oknem, aby mohlo do místnosti lépe proudit teplo. Proto nejsou
vhodné těžké závěsy či mohutná
bednění kolem nich. Nevhodné je
i obložení nábytkem. Tmavý nátěr
není jen neobvyklou dekorací, zvyšuje sálavé účinky radiátoru. Pro další snížení ztrát tepla můžeme mezi
radiátor a stěnu místnosti umístit
teploodraznou desku.

22012710185
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Pořiďte si k topení
termostat. Tak budete
moci nastavit teplotu
v jednotlivých částech
domu či bytu individuálně
(nebo ji na noc snížit). A když
odjedete na dovolenou, můžete teplotu snížit na minimum
a dům pouze tzv. temperovat.
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aneb jsme s vámi u toho...
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potøebuje opravu

Hotel Plumlov provozovatele

od února mění

Manželé Ožanovi se na plný úvazek
přesouvají k Litomyšli
PLUMLOV Tak už je to definitivní. Manželé Jana
a Ferdinand Ožanovi provozovali Hotel Plumlov
dlouhých šest let. Během té doby se zde konala
celá řada akcí, mezi ty nejviditelnější patřily pravidelné koncerty Ondřeje Havelky či kulinářské
show Zdeňka Pohlreicha. Právě známý šéfkuchař
manželům nedávno posvětil koupi vyhlášené
Restaurace a penzionu U Zběhlíka nedaleko
Litomyšle. A tak přišlo, co přijít muselo, od začátku února převezmou hotel Plumlov noví nájemci.

9

Plumlov (mls) – Tohle je tikající bomba
řady měst i obcí. Odborníci upozorňují
na fakt, že se vodovod v Plumlově nachází
v havarijním stavu. Nelze se ani divit, vždy
jeho stáří se blíží 100 letům. Město by tak
mělo začít střádat na rekonstrukci sítě.
Řešit se bude muset i stav jednotlivých
přípojek. To vše za situace, kdy Plumlov
aktuálně dokončuje projekt vodojemu
a přivaděče do Plumlova.

2GVWUDQÉEHWRQRYÙY½OHF
Kostelec na Hané (mls) – Tohle tu stávalo snad od nepaměti. Řeč je o betonovém válci, který se nachází u parkoviště
před prodejnou potravin Jednota v Kostelci na Hané. Řadu let v centru města
sloužil jako prostor pro vylepování plakátů. Svůj účel však poslední roky prakticky
neplnil, a tak se vedení města rozhodlo
nevzhledný monument odstranit.

3URVWRU]DQ½GUDzÉPVHGRÄN½
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chátrala. Na její slávu se podařilo navázat
díky rozsáhlé rekonstrukci, po níž byl hotel
na jaře 2015 s plnou parádou opět otevřen.
Od té doby se tu konala řada zajímavých kulpro Večerník
turních a společenských akcí, vkusné prostředí
s nádhernou terasou s výhledem na hladinu
Martin ZAORAL
plumlovské přehrady pak přitahovalo zejména
Hotel Plumlov byl postaven již v roce 1906 budoucí novomanžele. I díky tomu se v místě
Rostislavem Františkem Reichstädterem. konala jedna svatba za druhou.
Dům vznikl dříve než přehrada, s jejímž
Provozovatelé
budováním se začalo až v roce 1913. Po pochtěli do svého
slanci Říšské rady a Moravského zemského
sněmu objekt patřil Bohumilu Valáškovi, Od počátku nové etapy své existence byl Hokterý zde vybudoval hotel nesoucí jeho jmé- tel Plumlov spjat s provozovatelkou Janou
no. Později jej od České spořitelny získalo Ožanovou a jejím manželem Ferdinandem. Ti
družstvo Fotografia Olomouc, jež tu pořáda- se ovšem před nedávnem rozhodli odkoupit
lo řadu školení. Porevoluční historie už byla vyhlášený penzion U Zběhlíka nacházející se
méně slavná a vznosná budova postupně v malebném prostředí východočeské vesnice,

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
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k němuž patří i malá zvířecí farma. Ukázalo se,
že sedět na dvou židlích není možné. „Koncem ledna v Hotelu Plumlov končíme, budeme se naplno věnovat penzionu U Zběhlíka.
Plumlov byl pro mě vždy srdeční záležitostí,
vždy jsem tam chtěla zůstat, ale platit nájem
pro nás nebylo dlouhodobě výhodné, a proto
jsme se rozhodli jít dál,“ vysvětlila Jana Ožanová, která byla do konce ledna vázána zejména
dohodnutými svatbami.

Wellness
musel pryč
Ta zatím poslední se tu konala už v polovině prosince, od té doby byl hotel prakticky uzavřen.„Rozhodně to neznamená, že jsme zkrachovali, pouze
jsme svoji pozornost přesunuli jinam,“ zdůraznila
Ožanová, která s manželem do hotelu investovala

i vlastní peníze. Za ně vznikl třeba luxusní wellness.
„Bohužel jednání o jeho odkupu ze strany majitelky nedopadla, což nás mrzí. Proto jsme byli
nuceni vše uvést do původního stavu,“ dodala
žena, která si od stěhování k Litomyšli slibuje mnohé. „Věřím, že to tam bude klidnější než tady, kde
jsem žila v neustálém napětí. Náročné to bylo zejména v době covidu, kdy jsme museli stále platit
nájem a vše dotovat z našeho rodinného rozpočtu.
Doufám, že tohle už nikdy nezažiji, U Zběhlíka si
do naší malé zoo pořídíme lamy, budeme v krásné
přírodě a zároveň se budeme těšit na všechny svatebčany i další hosty, kteří k nám zavítají,“ plánuje
si Jana Ožanová, která závěrem popřála hodně sil
novým nájemcům hotelu.
Těmi se dle našich informací stali dva muži
známí v Prostějově díky provozování kavárny
a květinářství v Netušilově ulici.

Konice (mls) – Ulice Za Nádražím
v Konici není jedna rovná cesta, ale
celá síť silnic nacházejících se v okolí
domů nedaleko zdejšího vlakového
nádraží. Vedení města zde chystá rekonstrukci, na připravený projekt již
požádalo o dotace.

6EÉUDMÉPRELO\
Přemyslovice (mls) – Jen málokdo
z nás je schopný spočítat, kolik mobilních telefonů mu za život prošlo rukama. Některé z nich se pak zapomenuty
povalují v šuplících. Právě z tohoto
důvodu uspořádala ZŠ Přemyslovice
sběr starých mobilů. Děti i jejich rodiče
mohou nosit vysloužilé přístroje až do
čtvrtka 3. února buď do školy, nebo na
zdejší obecní úřad. „Děkujeme, podpoříte tím naše děti,“ vzkazují organizátoři
sbírky.

Policie havárii nešetøí! 0IîCJQµF<G<HDO<I<-MJODQ<IJQNFP
Sníh se u Drahan
$XWRYSĆËNRSXY\VP¿W¿RPODGLQD

vlivem větru stále
vracel na silnice
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KOSTELEC NA HANÉ Řidičům vyjíždějícím z obchvatu okolo Prostějova směrem
na Kostelec na Hané pořádně zatrnulo.
V neděli 23. ledna okolo patnácté hodiny
zde parta vysmátých mladíků složitě vylézala přes rozbitá okna z osobního vozidla,
jehož řidič ho „položil na bok“ do příkopu.
Na začátku uplynulého týdne redakci Večerníku poslal snímek havárie pozorný čtenář, který
si partičku omladiny i s havarovaným vozidlem
vyfotografoval. „Asi se nikomu nic nestalo, ti čtyři výrostci se ale smáli a měli ze všeho srandu,“
doprovodil slovně svůj snímek čtenář Večerníku.

Večerník se samozřejmě obrátil na policisty
s otázkou, co se vlastně v ono nedělní odpoledne
stalo. Odezva byla více než překvapující. „Tuto
havárii neevidujeme, nebyla nám oznámena.
Pokud nevznikne škoda třetí osobě, zranění
některého z účastníků nebo škoda nad 100 tisíc
korun, nemá účastník oznamovací povinnost,“
sdělila Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR v Olomouci.
Mladíci a hlavně řidič měli zřejmě velké štěstí,
že nehodu neprošetřovala policie. „Vypadali
jako opilí nebo zdrogovaní,“ dodal ještě čtenář
Večerníku, který si nepřál být jmenován. (mik)

PROSTĚJOV Čerstvě napadaný sníh
a silné poryvy větru komplikovaly
v prostějovském regionu řidičům jejich cesty. Největší těžkosti byly hlášeny v severní části Prostějovska. Cesta
z Malého Hradiska do Protivanova tak
musela být během dopoledne dokonce
uzavřena a policisté odkláněli dopravu.
S kopcem si na sněhem zapadané vozovce nedokázala poradit především
nákladní auta.

Jan FREHAR
Čerstvě napadaný a nafoukaný sníh dělal
problémy i na dalších místech. Například
mezi Otinovsí a Drahany se sníh na vozovku vlivem poryvu větru neustále vracel. Večer pak sněhovou nadílku vystřídala nepříjemná ledovka. Že zima ještě není
u konce, se projevilo už během čtvrtečního
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večera, kdy na území regionu začal padat
déšť se sněhem. Během noci sněhové přeháňky pokračovaly, a především na severu
regionu znamenaly notné komplikace pro
řidiče. Největší byly hlášeny mezi Protivanovem a Malým Hradiskem, kde uvízlo
několik nákladních aut, s jejichž vyproštěním pomáhali i hasiči. Cesta tak byla neprůjezdná a dopravu ve Stínavě odkláněli
policisté. „Pro osobní auta je nafoukaný
sníh ještě sjízdný, ale pro kamiony a nákladní auta je to složité,“ hlásili na stránkách i dobrovolní hasiči z Protivanova.

Foto: SDH Protivanov

Čerstvý sníh a silný vítr znamenaly komplikace přes den. V noci se naopak vytvářela ledovka. „Nejhorší byl silný vítr, který
na cesty čerstvý sníh neustále vracel, což
v dopoledních hodinách způsobovalo dopravní komplikace. Ve večerních
a nočních hodinách se na celém území
kraje vytvořila ledovka, ale cesty se podařilo ještě během noci posolit. Teploty
pod bodem mrazu a sníh by se měly držet
z i v následujících dnech, takže budeme
v pohotovosti,“ hlásil dispečink zimní
údržby.
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KONICE V době svého vzniku byl
Živnostenský dům považován za
skutečnou perlu Konice. Jenže od
jeho otevření již letos v říjnu uběhlo 93 let a na stavu budovy je to
znát víc, než by se slušelo. Přestože
se v něm po uplynulá desetiletí podařilo udržet provoz, objekt působí značně zanedbaně.
„V současné době společně s architektem plánujeme rekonstrukci.
Dům je to z architektonického hlediska nepochybně zajímavý, a i pro-

to chceme při zpracování projektu
využít historickou dokumentaci,
jež máme k dispozici,“ prozradil
Večerníku skvělou novinu Petr Michek, který „Živňák“ koupil v závěru uplynulého roku.
Zajímalo nás, zda lze alespoň odhadnout, kdy by se obnova domu mohla
spustit. „To v tuto chvíli nelze říct,
nepochybně to bude běh na dlouhou
trať,“ reagoval Michek s tím, že by měla
zůstat zachována restaurace a objekt
by se opět měl stát centrem služeb,
obchodu a dostupného bydlení.
Sám podnikatel je v regionu znám

zejména jako majitel Čertových rybníků u Čunína, v jejichž sousedství
by letos mělo vzniknout biotopové
koupaliště. Stojí rovněž za výstavbou nového bytového domu, jenž
v Konici vzniká jen pár metrů od
„Živňáku“. Do širšího povědomí se
však zapsal hlavně jako kandidát na
senátora i dlouholetý přítel někdejšího premiéra Jiřího Paroubka.

jednu věc deklaruje nový majitel
už nyní. „Chceme, aby kulturní
sál v Živnostenském domě opět
sloužil kultuře. Rádi bychom jej
bezplatně nabídli všem spolkům
i společenským organizacím, které o to projeví zájem. Uvažujeme
i o promítání filmů se zaměřením
na dětského diváka. Jde nám o to,
aby to v Konici opět žilo. I proto
jsem si na leden v celé věci naplánoval koordinační schůzku se starostou města a zástupci konického
Pokud je vyhlídka na rekonstruk- komunitního centra,“ nastínil své
ci zatím poněkud nejasná, pak plány Petr Michek.

Vedení města jeho iniciativu vítá.
„Pokud nový majitel dům dokáže
oživit a vrátí mu lesk dob minulých, bude to pro Konici určitě
velké plus. Pro nás je samozřejmě
prioritou komunitní centrum,
nicméně ani v něm nelze kvůli
striktním dotačním pravidlům
pořádat vše, co bychom si představovali. Z tohoto pohledu by
mohl Živnostenský dům občanům Konice výborně posloužit,“
vyjádřil se v této souvislosti konický starosta Michal Obrusník.
(mls)

Živnostenský dům v Konici byl vybudován
k 10. výročí samostatného Československa
a stal se ozdobou celého města. Jeho výstavba
přišla na tehdy závratných 900 000 korun. Do
budování se svépomocí zapojila celá řada místních řemeslníků.
První divadlo se v jeho sále hrálo 20. října
1928. Jednalo se o adaptaci hry Karla Čapka Loupežník. Teprve o den později byl dům
slavnostně otevřen. Tehdy se v něm konal krajský sjezd živnostenstva a obchodnictva z olomouckého, prostějovského, boskovského, litovelského okresu. Po něm následoval koncert.
Součástí domu je i penzion, restaurace, garáže
a byty původně určené živnostníkům. V jeho
počátcích v něm fungovala záložna, kde si lidé
půjčovali mimo jiné na stavbu rodinných domů
ve městě.
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Hasiči ze Štarnova si svůj lednový ples
vzít nenechají! A to ani v době zákazů
a nařízení, v nichž se normální člověk
ztrácí jako mandelinka v řepce. Tak
vznikl nápad na pořádání prvního
plesu pod zimní oblohou. „Ohlas byl
okamžitý a dosti značný. Někteří se
nám sice snažili naznačit, že jsme
se zbláznili, ale drtivá většina lidí

Martin ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

to brala veskrze pozitivně,“ svěřil se
za pořadatele někdejší starosta SDH
Štarnov Jiří Grulich, který na akci
dorazil nejen s manželkou, ale také
ve stylovém vaťáku s oranžovou kravatou.
Proč se hasiči do pořádání této jinde
nevídané akce vlastně pustili? „Už
nás nebavilo být pořád zavření doma
a potkávat se maximálně na chodníku. Chtěli jsme společně posedět a povykládat. Plesy děláme pravidelně
v lednu u nás v hasičárně. Ale ta je
malá, vejde se do ní tak padesát lidí,
a ještě se všichni mačkají. Za současných podmínek bychom jej tedy dělat
nemohli. Tak jsme se rozhodli pro

ŠTARNOV Tuhle akci by si nenechal ujít ani Roald Amundsen!
Legendární polárník by ze skříně vytáhl chlupatý kožešinový kabát
s obřím límcem, kolem krku uvázal kravatu z vydělané sobí kůže
a vyrazil do sportovního areálu ve Štarnově. Právě tam se poslední
lednovou sobotu konala ojedinělá premiéra lednového venkovního plesu v režii místních dobrovolných hasičů. Akci si však nenechaly ujít desítky mrazuvzdorných účastníků nejen ze Štarnova,
ale i ze širokého okolí. A ti nakonec pořádně zapařili!
a prostor vyhřívaly doutnající špalky.
Po nutných přípravách spočívajících
mimo jiné v popíjení svařáku se parket zcela zaplnil a do tance se s velkou
chutí vrhla více jak stovka přítomných. „Lidi si to parádně užili, řada
z nich říkala, že bychom příští ples
měli udělat zase venku, i když to tře-
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pak společenský oblek,“ hlásil hrdě Jiří
Grulich.
K tenisovým kurtům do Štarnova
přišli nejen místní, ale dorazili také
lidé z Konice, Přemyslovic či dalších
okolních obcí. Zatímco všude kolem
leželo zhruba deset centimetrů sněhu,
taneční parket byl vzorně odmetený

Foto: Martin Zaoral

FOTOGALERIE
a VIDEO klikni na

www.vecernikpv.cz

3x foto: Martin Zaoral

ba bude možné uvnitř. Tak uvidíme,
myslím, že rozhodnutí padne asi až
za ten rok,“ uzavřel Jiří Grulich z SDH
Štarnov, který sdružuje 55 členů. Ti
pořádají nejrůznější akce po celý rok,
mezi největší z nich patří prázdninový
dětský den či zářijová veteránská hasičská soutěž.
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open air variantu,“ vysvětlil vznik originálního nápadu Jiří Grulich.
Pro návštěvníky hasiči postavili vyhřívaný stan a navařili pro ně šedesát porcí hovězího guláše. Po něm se opravdu jen zaprášilo. Nálada nemohla být
jiná než veskrze přátelská. Hudba byla
sice pouze reprodukovaná, to však vyrovnával fakt, že ji pouštěl muzikant
tělem i duší Vašek Růžička, jenž akci
také moderoval. Chybět samozřejmě
nemohla ani oblíbená tombola. „Sešlo
se nám v ní padesát cen. Tou hlavní je

Místní hasiči se už nechtěli
setkávat pouze na chodníku

PLESE
PL
LESE POD
POD HVĚZDAMI
HVĚZDAMI

kde má vzniknout zázemí pro pečovatelskou službu a sociální
rehabilitaci, krizová lůžka, rozšíření chráněného bydlení a proběhnout
revitalizace přilehlé zahrady.
* Automobil pro vozíčkáře s možností nájezdové či zvedací plošiny.
Charita pečuje o několik vozíčkářů i s elektrickým vozíkem a není
schopna je kamkoliv převézt.
* Osamělým matkám v tíživé situaci a sociálně slabým rodinám.
* Domácí hospicovou péči, kterou v regionu zajišťuje Charita Olomouc.

* Započetí rekonstrukce budovy Marta v Martinákově ulici,

Kam na Prostějovsku půjdou peníze?

Martin ZAORAL

dlouhodobě zabývá pomocí potřebným, dětem, starým, sociálně slabým či nemocným lidem. Tu zřizuje
římskokatolická církev, a proto je její
organizace rozdělená po jednotlivých děkanátech. V tom prostějovském bylo letos připraveno celkem
238 pokladniček, ne všechny však
byly v rukou koledníků. „Odhaduji, že tak třetina stála na úřadech,
v obchodech či kostelech. Přesto
byl výtěžek letošní sbírky srovnaOblíbenou Tříkrálovou sbírku kaž- telný s tím z roku 2020, což nás
doročně organizuje Charita, která se příjemně šokovalo,“ netajil nadšení

PROSTĚJOVSKO Tohle se tedy
podařilo! Velké poděkování míří
nejen ke všem dárcům, ale hlavně
ke každému, kdo se aktivně zapojil do letošní Tříkrálové sbírky na
Prostějovsku. Týká se to zhruba
šesti set malých i velkých koledníků. Zejména díky nim se v okolí
Prostějova letos podařilo zopakovat rekordní výtěžek z roku 2020.

2022
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Výtěžek
za posledních 10 let

koordinátor sbírky na Prostějovsku Vít Forbelský, který opakovaně
projevil vděčnost za všechny dary.
„Dalším, snad ještě důležitějším
rozměrem celé sbírky je, že tři králové roznáší zejména starším lidem do
domovů radost z vlastního setkání.
Za to bych jim chtěl rovněž moc poděkovat,“ upozornil Forbelský.
Za menším počtem koledníků letos
stálo hned několik faktorů: nepřehlednost covidové situace, nemocnost i argumenty některých starostů,
kteří v souvislosti s rušením většiny

I další věc však mají ve městech společnou, a sice nedostatek finančních prostředků. „Máme požádáno o dotaci na
Národní sportovní agentuře. Je kompletně zpracována projektová dokumentace

Michal SOBECKÝ

na víceúčelovou sportovní halu, tedy na
její využití v zimě i v létě. Rozpočet je 24
milionů, takže jen z městské kasy se tato
investice realizovat nedá,“ uvedl starosta
Konice Michal Obrusník.
V Kostelci na Hané je situace podobná. „Zatím nevíme, kdy se se stavbou
začne. Máme projekt, povolení, ale
není vyhlášen dotační titul, abychom
na něj dosáhli. Národní sportovní
agentura to vyhlásila tak, že halu musí
provozovat spolek, ne město,“ řekl
k aktuálnímu stavu starosta města
František Horák. V případě Kostelce
by šlo o rekonstrukci za bezmála 40
milionů korun. „Největší problémy
jsou ohledně střechy, kam zatíká. Je
zde šindel, který má životnost dvacet let. A hala už je starší. Problém
je i s izolací nebo také s povrchem,

za dvacet let užívání má i něco za
sebou,“ konstatoval. Zatímco vzhled
kostelecké haly by se tolik neměnil,
konická by měla projít kompletní
přeměnou. „Bude kompletně vyměněné podloží, bude tam nově mrazuvzdorná vrstva, která zamezí zvedání
povrchu po mražení ledu. Na to přijde
asfaltový povrch a dále technologie

chladicích trubek. Výsledný povrch je
tvořen čtverci třicet na třicet ze speciálního plastu, který umožní jakoukoli
letní sportovní aktivitu,“ řekl starosta
a doplnil, že by měly vzniknout i nové
šatny, půjčovna sportovního náčiní
a případně občerstvení. Otázkou ale
dále zůstává, zda se městům podaří
dosáhnout na potřebné peníze.
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PROSTĚJOV Fotbalistům, tenistům, florbalistům, ale také hokejistům mnohdy slouží na menších
městech a vesnicích Prostějovska
sportovní haly. Ty se obvykle po celý
rok stávají stánkem sportu s velmi
pestrým využitím. Zatímco se však
na mnoha místech Prostějovska
v posledních letech do stavby sportoviště pustili, ve dvou případech už
pomýšlí na rekonstrukci. V Konici
i v Kostelci na Hané se totiž blíží konec životnosti stávajících sportovišť.

věřitelně rychle, a to během tří dnů,
podařilo dát dohromady hned čtyři
skupinky,“ vypíchl organizátor.
Kdo krále s kasičkou tentokrát
nepotkal, pro toho je tu stále on-line koleda. Darovat peníze pro
lidi v nouzi stále jednoduše může
prostřednictvím webových stránek
www.trikralovasbirka.cz.

PROSTĚJOV Nemalé pozornosti se v posledních letech dostává
nádražím a stanicím na menších
tratích. Mnoho budov bylo v minulosti na okraji zájmu. A se ztrátou
pokladen a personálu, který se dříve o chod stanic a tratí staral, začaly
chátrat. Ani Prostějovsku se tento
osud nevyhnul.
Uzavřené a nevyužívané jsou stanice
ve Dzbeli, Ptenském Dvorku, Konici,
ale i jinde. Příkladem jsou Čelechovice na Hané nebo Náměšť na Hané.
Právě v Náměšti se zrodily snahy o záchranu, které organizuje místní nadšenec Martin Kašpar, jenž ohledně
nádraží a historie tratí vyvíjí i přednáškovou činnost. Jak ale bude vypadat
blízká budoucnost stanic, na něž se zatím s opravami nedostalo? Zatím nijak
výrazně jinak. Na dotaz, zda se chystá
nějaká větší oprava nádražíček na Prostějovsku, dostal Večerník zápornou
odpověď. „V uvedených stanicích
a zastávkách se pro letošek neplánuje žádná větší stavba. Bude probíhat
běžná údržba s drobnějšími opravami, které nebudou mít dopad na cestující,“ uvedl mluvčí Správy železnic
Dušan Gavenda. Pouze u Nezamyslic
a stanice Prostějov hlavní nádraží se
počítá s výraznou proměnou. V případě Nezamyslic hrozí odbourání
části budovy a modernizace zbytku.
V Prostějově by mělo dojít k modernizaci budovy a hlavně nástupišť. „Jde
vesměs o nádraží na tratích, pro které Správa železnic výhledově počítá
s modernizací,“ říká pak Gavenda ke
stanicím Nezamyslice či Pivín. (sob)

Obyvatelé rozhodli poměrem 58 ke 103 hlasům
o demolici. A to už před skoro pěti lety. Na uvolněném místě se následně mělo začít stavět. Tak
se však nestalo. Bývalá školka dál stojí na svém
místě. „Obyvatelé se sice v referendu rozhodli,

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Pozor, padá omítka. Zcela
opodstatněná by byla taková cedulka na opuštěné budově bývalé školky v Hrušce. Historická stavba, která se pyšní štukovou výzdobou,
svému účelu dávno neslouží. Nyní naopak po
letech bez využití hyzdí své okolí, budova je
bez části oken, bez oprav, prázdná. A chátrá.
Část místních obyvatel na současný stav reagovala vypsáním referenda o demolici budovy.

nicméně se mi nepodařilo zastupitelstvo opakovaně přesvědčit, aby schválilo prostředky na demolici budovy,“ uvedl pro Večerník starosta obce
Hruška David Barnet. Záměr zbořit budovu tehdy vyvolal nemalé vášně. Část místních dokonce
chtěla nechat vyhlásit stavbu za památku. Nevyšly však ani plány na stržení budovy a prodej
na stavební pozemky. „Už zde byly i nabídky od
zájemců o ně,“ konstatuje při vzpomínce David
Barnet. Školka však dál stojí. A ve stále horším
stavu. Na jak dlouho? „V říjnu jsou volby a v nich
už kandidovat nebudu. Do té doby se určitě
s aktivitou kolem budovy nic nepohne. Ale třeba
přijde výrazně obměněné zastupitelstvo, které
bude mít odlišný pohled na to, co by se s někdejší
školkou mělo stát,“ poznamenal starosta Barnet.

Místní chtěli bourat, stavba stále stojí

ze strany 3

DOBROCHOV Starší paní si vyšla na
procházku se psem. Zhruba kilometr od
obce ale došlo k pádu, v jehož důsledku
skončila až v úžlabí potoka. Ten sice není
hluboký, ale nad síly dotyčné. Hovoří se
o možné mozkové příhodě, ale jako pravděpodobnější varianta se nabízí uklouznutí, pád mohl způsobit i pes na vodítku.
„Jednalo se o nějaké statnější plemeno,
které má sílu a nejpravděpodobnější mi
přijde varianta, že na poli něco zahlédl
a paní zřejmě stáhl. Zrovna to bylo v místě,
kde je takový betonový můstek, dostáváte
se tam na druhou stranu. Bylo ještě štěstí,
že se o něj nezranila,“ popsal situaci velitel
dobrovolných hasičů z Brodku u Prostějova
<GwMQNM[X*TWwEGLGTWKPC1RTCXQXCVUGPGDWFG Marcel Žák, který byl na místě první.
FGOQNQXCVXwCMVCM[PG
(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ Samoúžlabípotokajepřitomminimálnědva

➢

metry pod úrovní terénu. „Tam asi nejspíše
někde uklouzla na rozmrzlém terénu
a spadla do vody. Když jsme přijeli, paní
byla při vědomí, ale silně podchlazená. Našly ji tam dvě ženy, které byly na procházce,
a to bylo velké štěstí. Paní tam odhadem
mohla ležet půlhodinu až hodinu, nejvýše
dvě hodiny. Byla tak hlavně podchlazená,
komunikovala s námi, ale šlo spíše o vzdechy. Na přesnou příčinu si tak zatím budeme muset počkat, ale domnívám se, že za
příčinou pádu s následným uklouznutím
stojí pes,“ doplnil k úternímu zásahu Žák.
Ženu se podařilo dobrovolným hasičům
dát do fixní polohy a následně ji pomohli
transportovat do sanitky, kde proběhlo
prvotní vyšetření. Pak už následoval odvoz do nemocnice. Nebýt dvojice kolemjdoucích žen, mohla tato událost skončit
tragicky.
(jaf)

=0Ě1< 1(ÿ(.$-Ìna záchranu. Nebo demolici 0@IDJMF<NFJIàDG<QKJOJ>@

Úterní drama u Dobrochova

společenských akcí nebyli ochotni
kvůli sbírce dělat výjimku. „Je však
třeba říci, že s umístěním kasiček nám
vyšli vstříc všude,“ dodal Vít Forbelský, jehož jsme se zeptali, co jej tentokrát na sbírce nejvíce překvapilo.
„Asi to byla situace v Seloutkách, kde
sbírku spoustu let nikdo neorganizoval. Navzdory tomu se tam letos neu-
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vybralo 1.222.070 korun
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Na Prostìjovsku se v Tøíkrálové sbírce
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ÚNOROVÁ AKCE

Ve středu 26. ledna odpoledne
zastavila hlídka v Mostkovicích
šestadvacetiletého řidiče, který
jel s osobním vozidlem Volkswagen Passat. Už od samého
začátku se to pro mladého motoristu nevyvíjelo zrovna příznivě.
Kontrolou se zjistilo, že vozidlo nemá platnou technickou
prohlídku, tudíž je nezpůsobilé
k provozu na pozemních komunikacích, dál řidiči chyběla takzvaná zelená karta a do třetice
byl po provedeném orientačním
testu na návykové látky pozitivní
na amfetaminy a metamfetaminy. S výsledkem testu souhlasil
a přiznal, že předchozího dne
užil pervitin a den předtím vykouřil marihuanu. V nemocnici
se podrobil vyšetření spojenému
s odběrem biologického materiálu. Jeho jednání bylo kvalifikováno jako přestupkové.

Všechno bylo špatně

Od pátku 21. ledna do neděle 23. ledna neznámý pachatel
odcizil z pařezu stromu uchycenou a zamaskovanou fotopast
za 12 000 korun v místech zvaných Kopaninka v katastrálním
území obce Bousín. Po pachateli pátrají plumlovští policisté.
V případě dopadení a odsouzení mu hrozí za přečin krádež až
dva roky za mřížemi.

Ukradl fotopast

.521,.$

31. ledna 2022
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Ředitelka ZŠ a MŠ ve Vřesovicích
Dagmar Halašová má přesto děti i hory moc ráda
VŘEŠOVICE Asi všichni kantoři se
shodnou na tom, že škola má připravovat na skutečný život. Jenže v práci nás může čekat šikana od šéfa či
protivní kolegové. Mají tedy i učitelé
v rámci přípravy na budoucí povolání
být na své žáky protivní a šikanovat
je? Zdánlivě nesmyslná otázka pouze
odhaluje určitý paradox toho, že děti
do praktického života mnohdy připravují lidé, kteří od svých šesti let až
do důchodu na delší dobu neopustili
specifický svět školství. Mezi ně určitě
nepatří ředitelka ZŠ a MŠ ve Vřesovicích Dagmar Halašová. Ta svoji profesní dráhu zahájila v nadnárodních
společnost působících v moravské
metropoli. Teprve po druhé mateřské
dovolené z rodinných důvodů obrátila kormidlo a stala se učitelkou. Přede
dvěma lety pak přijala další výzvu,
když se stala ředitelkou krásné školy
ve Vřesovicích. V této funkci může
naplno zúročit elán i energii, s nimiž
se v životě pouštěla do nejrůznějších
projektů.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL
yy Rozhovor děláme v zimě, začnu
tak otázkou týkající se jedné z celé
řady vašich často různorodých aktivit.
Tou je záliba ve sjezdovém lyžování.
Zřejmě i ta se projevila na jedné z novinek, kterou jste coby její ředitelka
zavedla na ZŠ ve Vřesovicích. O co se
vlastně jedná a jak to funguje?
„Ačkoliv jsme škola pouze prvostupňová a malotřídní, rozhodli jsme se nabídku
školních aktivit rozšířit o lyžařské kurzy.
Zúčastnit se mohou děti ze základní školy a také předškoláci ze školky. Loňský
školní rok nám plány na lyžařský kurz
bohužel překazila proticovidová opatření a v roce letošním čekáme, jak se situace
vyvine.“
yy S jakým ohlasem se tato novinka
setkala u rodičů i dětí?
„Zájem o lyžařský kurz je velký, využíváme vlastní personální zdroje, co se týče
pedagogického dohledu nad dětmi.
Vzhledem k tomu, že instruktorský kurz
má pouze jeden z nás, minulý lyžařský
kurz jsme do týmu přibrali dva externisty.
V plánu však máme absolvování instruktorského kurzu pro další zaměstnance
školy, abychom byli organizačně zcela
soběstační. Dětem ze sociálně slabých
rodin nabízíme možnost uhradit lyžařský kurz včetně propůjčení lyžařského
vybavení prostřednictvím olomoucké
obecně prospěšné společnosti ‚Společně
pro děti‘, se kterou spolupracujeme dva

Nejhorší je, když rodič učiteli ani
vedení školy nedůvěřuje a úplně
nejhorší je, když je přesvědčen,
že on sám nejlíp ví, jak své dítě
správně učit i vychovávat…
roky. Pomohla již několika našim dětem
prožít se spolužáky týden na horách
nebo na škole v přírodě. Patří jim za to
velké poděkování.“
yy Podobné akce se staly námětem
pro řadu filmů, ale také zdrojem barvitých vzpomínek každého z nás. Ty
z dob studií nepochybně máte i vy.
Můžete nám prozradit tu nejbarvitější z nich?
„Je jich samozřejmě celá spousta. Vyváděli jsme a zlobili učitele stejně jako dnešní děti. Lyžáky ‚v mé době‘ byly trošku
jiné. Neměli jsme tablety ani mobily, tak
jsme večery trávili spolu. Hráli jsme hry,
těšili se na diskošku. Na střední jsme se
v duchu filmu Sněženky a machři samozřejmě snažili pronést nějakou tu flašku,
a potom jsme se jako Viki Cabadaj neskutečně divili, když ji pan učitel našel.
(smích) Tak jsme zůstali raději při čaji
a limonádě. S odstupem času jsem docela ráda, že to tak dopadlo, protože sortiment to byl velice různorodý a zřejmě
by to nedopadlo dobře. Dnes chtějí děti
večery většinou trávit na mobilu nebo na
tabletu a o jiné aktivity příliš zájem nemají. Je to škoda, ale taková je prostě dnešní
doba...“
yy Škola ve Vřesovicích vznikla na základě velkého nadšení a její zakladatelé jí dali do vínku podtitul „Radostná
školička“. Daří se tento slogan udržovat, popřípadě dále rozvíjet?
„Ano, na začátku všeho stálo nadšení
a velká touha pana starosty Ficy mít ve
Vřesovicích školu. Podle něj opravdu žije
jen ta obec, ve které je slyšet dětský smích.
Nápad přerostl v realitu a školu dnes
navštěvuje dvaapadesát dětí, většinou
z Vřesovic a Výšovic, ale také například
ze Skalky, z Čelčic nebo Hradčan. Pro nespádové děti jsme zřídili ‚školní autobus‘,
jehož řidičem většinou bývá pan starosta.
Děti ráno přiveze do školy a odpoledne
zase odveze až domů.“
yy Jaká jsou další specifika právě této
školy?
„Děláme všechno pro to, aby byly naše
děti ve škole šťastné a spokojené. Poměrně nízký počet dětí, v porovnání s velkými městskými školami, nám umožňuje

vizitka
DAGMAR HALAŠOVÁ
✓ narodila se 26. 2. 1974 v Prostějově
✓ studovala na SPŠ strojní v Prostějově,
po maturitě v roce 1992 vystudovala
personální management a psychologii
✓ po dvou letech našla práci v oblasti
marketingové komunikace
a PR ve společnostech PBS Brno, ABB, ALSTOM Power
✓ po mateřské dovolené studovala při zaměstnání v letech 2005
až 2010 na Masarykově univerzitě v Brně učitelství pro 1. stupeň
✓ od roku 2006 pracovala jako učitelka na Masarykově základní
a mateřské škole v Nezamyslicích
✓ v roce 2019 se stala ředitelkou Základní školy a mateřské školy
ve Vřesovicích
✓ je vdaná s manželem žijí v Doloplazech, dcera Michaela (30)
je právničkou, druhá dcera Natálie (18) studuje gymnázium
✓ mezi její záliby patří lyžování, horská turistika, četba knih, procházky se psem
zajímavost: v roce 2018 kandidovala ve volebním obvodu
č. 62 – Prostějovsko a část Kojetínska do horní poloviny
Poslanecké sněmovny Senátu ČR za ODS, ale neuspěla

starat se i o děti, které vyžadují speciální
péči. I tyto děti chtějí a potřebují zažívat
úspěch, radost z učení, a to je motivuje na
jejich cestě za vzděláním. Každý posun,
byť by byl jen minimální, nás vždy naplňuje nadějí, že má naše práce smysl.“
yy Když jste nastupovala do funkce,
tak jste hovořila o tom, že do klasického vzdělání chcete vnést i prvky
alternativní výuky, která na současných základkách chybí. Už se vám to
podařilo?
„Vždy je zapotřebí vybírat z mnoha pedagogických teorií to, co je pro děti prospěšné. Snaha nepotlačovat přirozenou touhu poznávat nové věci a jevy, posilovat
prvek spolupráce, respektovat originalitu
a vývojové zvláštnosti každého z nás ve
smyslu chyba je stupeň učení a ne přestupek. Těmito principy se v naší škole
řídíme. Potom si jen přejeme, aby naše
děti přešly do školy, která se podobnými
principy rovněž řídí.“
yy Zrekonstruovaná škola ve Vřesovicích v uplynulém roce získala zcela
po zásluze prestižní Cenu architektů.
Faktem je, že působit v tak pěkném
prostředí kloubícím historický objekt
bývalé fary s moderní architekturou
je určitě velká radost. Jak se tohle vše
projevuje v každodenním chodu školy?
„Okolí školy je opravdu krásné v každém
ročním období. Zrekonstruované a nově
přistavěné učebny školy jsou prostorné,
plné světla a vybavené potřebnou technikou. Prostorově velkolepá terasa spojující dvě třídy poskytuje krásný výhled
na park a kostel sv. Petra a Pavla, v letních
měsících zde děti tráví přestávky mezi
hodinami, cvičíme jógu a pořádáme
různá hudební vystoupení. Krásné nádvoří poskytuje prostředí pro aktivity
dětí ve školní družině, společné akce
rodičů, dětí a pedagogů nebo například
výstavy prací žáků školy. Nyní čekáme na
dokončení rekonstrukce Orlovny, která
je propojená s budovou školy. Plánujeme
zde pořádat besídky, koncerty, divadelní
představení a také realizovat hodiny tělesné výchovy. V plánu je také rozšíření kapacity mateřské školy o další třídu. I původní prostory školy jsou krásné, dýchá
z nich historie a životní příběhy a osudy
těch, kteří v těchto prostorách kdysi žili.“
yy Školu však nepochybně nedělá
pouze prostředí, ale snad ještě více
lidé. Učit na malé vesnické škole je
snem snad každého z učitelů, na druhou stranu realita bývá často mnohem krušnější. Daří se vám ve Vřesovicích udržet, případně přivést nové
kvalitní pedagogy?
„Práce na malé venkovské škole není
jednoduchá. Především práce ve třídě,
ve které jsou spojeny dva ročníky, je pro
pedagoga složitá. Chce to skutečný pedagogický takt. Výhodou je však většinou
nižší počet dětí ve třídě a také malý pracovní kolektiv, který se dokáže v relativně
krátkém čase operativně sejít a dohodnout. Tým základní školy je složený z pěti
pedagogů, dvou asistentek pedagoga,
dvou vychovatelek školní družiny a tří
nepedagogů. V letošním školním roce
do naší školy nastoupila nová paní uči-

telka a pan učitel. Dvě kolegyně odcházely do důchodu. Zatím jsou s námi půl
roku. Za sebe mohu konstatovat velkou
spokojenost s jejich prací. Doufám, že
i oni jsou u nás spokojení a že jim jejich
optimismus a energie vydrží.“
yy Když už jsme u toho spojení „kvalitní pedagog“. Co podle vás odlišuje
dobrého a špatného učitele?
„Z dobrého pedagoga musí děti cítit, že
to s nimi myslí dobře, že je má rád, že jim
fandí a je tam ‚pro ně‘. Děti velice rychle
vycítí, když učitele práce nebaví a do třídy chodí jen jako do práce, která ho živí,
a netrpělivě čeká, až zazvoní. Děti jsou
skvělí psychologové, nic vám neodpustí.
Důležitý je také, již zmiňovaný, pedagogický takt. Ukázněnost v jednání se žáky,
schopnost sebeovládání, což mi všichni
pedagogové potvrdí, že je někdy opravdu oříšek, trpělivost, vnitřní klid. Když
slyším některého učitele říkat, že už to
‚s nimi‘ nevydrží, že se z jejich chování
zblázní, že do třídy chodí s odporem,
znamená to pro mě jediné – žáci se v hodině nudí, a tak prostě zlobí. Potom takovému pedagogovi navrhnu jedno jediné
řešení, pro jeho vlastní dobro i pro dobro
žáků, změnu profese. Tahle práce prostě
musí bavit, naplňovat, a to bez ohledu na
to, jestli vám navýší plat o dvě nebo o tři
procenta. Opravdu to není pro každého.“
yy Říká se, že zatímco dříve se děti
bály učitelů, nyní se kantoři bojí rodičů. Jak to máte u vás se vztahem mezi
školou a rodiči?
„Naše škola je, co se vztahů s rodiči týče,
trošku ve výhodě. Škola je ‚vymodleným‘
dítětem obce a její snahou je být jakýmsi
komunitním centrem pro širokou veřejnost. Stále máme na paměti, že trojúhelník škola – rodič – dítě musí fungovat,
pokud možno, v dokonalé harmonii.
Rodičů se nebojíme, nemáme důvod.
A naši rodiče zase vědí, že jsme připraveni řešit každý problém, který se vyskytne,
vždy v zájmu dítěte. Kde je vůle, bývá
i cesta. Zkrátka s nejlepším vědomím
a svědomím děláme to, k čemu jsme se
zavázali slibem při převzetí diplomu –
být přívětivým a spravedlivým průvodcem dítěte na jeho cestě za vzděláním.“
yy Můžete uvést konkrétní příklad
dobré a naopak neobyčejně svízelné
spolupráce mezi školou a rodiči?
„Nejhorší je, když rodič učiteli ani vedení školy nedůvěřuje a úplně nejhorší
je, když je přesvědčen, že on sám nejlíp
ví, jak své dítě správně učit i vychovávat.
Párkrát jsem to zažila při svém předchozím působení na základní škole v pozici
učitelky. Nejprve musí nastoupit trpělivé
vysvětlování, tak trošku psychologická
analýza celkové situace v rodině, téměř
každodenní komunikace, snaha v naprostém klidu vysvětlit rodiči, že chcete
pro jeho dítě skutečně to nejlepší. Někdy to může trvat i měsíce. No, a když
to i přes vaši veškerou snahu nedokážete
a rodič je stále přesvědčen o své pravdě,
dostanete se na hranici toho, co můžete
udělat. Pak už se z toho bohužel stává
zbytečná ztráta času. Ale jsem přesvědčena, že si dotyční rodiče na moje slova
občas vzpomenou.“
yy Vy sama jste se ke kantořině dosta-
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la relativně pozdě. V té době jste za sebou měla kromě mateřské dovolené
také kariéru v nadnárodních společnostech působících v moravské metropoli. V čem je učitelská dráha lepší
než ta předchozí a je něco, po čem se
vám naopak stýská?
„V nadnárodních společnostech jsem
se zhruba osm let věnovala marketingovým komunikacím a public relations. Ke
kantořině mě přivedla vlastně náhoda.
Narodila se mi mladší dcera a vzhledem
k tomu, že můj manžel pracoval ve stejné
nadnárodní společnosti jako já, také na
časově náročné manažerské pozici, bylo
více než jasné, že můj návrat na původní
pracovní pozici nebude možný. V průběhu mé mateřské dovolené hledali zástup
na základní škole v Nezamyslicích za
dlouhodobě nemocnou kolegyni. Byla
to pro mě příjemná změna, a tak jsem
to zkusila. V průběhu mého pobytu na
škole jsem si uvědomila, že pro matku se
dvěma dětmi by mohla být práce učitelky fajn. Na škole jsem už zůstala a začala
ve třiceti dálkově studovat pedagogickou
fakultu. Na základní škole v Nezamyslicích jsem pak působila dvanáct let a dodnes se tam ráda za mými kolegyněmi,
kolegy i panem ředitelem vracím.“
yy Jak se to změnilo s nástupem do
Vřesovic?
„Moje bývalá i stávající pozice je vlastně
především o komunikaci. Když jsem nastupovala na pozici ředitelky školy a školky ve Vřesovicích, neměla jsem ani v nejmenším tušení, co všechno tato pozice
bude obnášet. Ředitel malé, prvostupňové školy, nemá nárok na zástupce, o nějaké hospodářce starající se o personální
a finanční záležitosti ani nemluvě. Takže
takový ředitel malé školy kromě toho, že
je samozřejmě učitel, je také bezpečák,
správce budov, personalista, fakturant,
rozpočtář, revizák a psycholog. Za všechno odpovídá. Jenže den má bohužel jen
čtyřiadvacet hodin. Práce je to náročná,
ale krásná.“
yyKromě toho, že učíte, jste i sama
dvojnásobnou matkou. Jste tím typem, který otevírá dveře svého domu
důraznou větou: „Dneska už nechci
vidět žádné děti!“ nebo se naopak
těšíte, až společně budete řešit jejich
problémy?
„Když byly holky menší, přišla jsem ze
školy a opravdu jsem vždycky poprosila o hodinku ticha. Hodinka mi stačila
a potom už jsem byla zcela připravena
vyslechnout všechny úžasné zážitky
dne. Teď už se starší dcera vdala a bydlí
v Brně a ta mladší, která letos oslavila
osmnáctiny a maturuje, má jiné starosti.
Ony ale moc dobře vědí, že jsem tady

vždycky pro ně. Popovídat si s nimi mi
činí nesmírnou radost. A vždycky se na
to těším.“
yy Vaším novým parťákem se stal
také pes husky. Co vnesl do vaší domácnosti a co vše naopak už stihl roztrhat?
„Ano, na jaře jsme si pořídili štěňátko
huskyho. Je to pejsek a jmenuje se Kofí.
V loňském roce nám totiž odešly do
psího nebe obě dvě dobrmaní fenky,
a tak jsme si přáli mít psího parťáka, který
by nám náš smutek ulehčil. Do naší domácnosti vnesl chaos, ostatně jako každé
štěně, pár kousků venkovního nábytku
již navždy ponese otisk psích zoubků, za
vlast padly i nějaké ty polštáře pod pergolou a okrasné dřeviny a trávy. Ale jinak je
to úžasný pes, plný energie, který nás každý den přinutí jít někam na procházku.
A tak díky němu děláme také něco pro
zdraví. Teď aktuálně řešíme problém, že
když ho pustíme na volném prostranství
proběhnout, probudí se v něm divoké
touhy jeho předků a je pryč. Ale to vychytáme, však je to ještě psí děcko.“
yy Ve vašem životě sehrála jistou roli
i kandidatura do Senátu v řadách
ODS. Jak na tuto zkušenost vzpomínáte? Chtěla byste si ji někdy v budoucnu opět zopakovat? A proč?
„Byla to zajímavá zkušenost. Kontaktní
kampaň byla náročná, ale nelituji mého
rozhodnutí do toho jít. Jsem politicky aktivní člověk, politika mě zajímá, není mi
jedno, kam bude naše země v budoucnu
směřovat, mám děti, jednou budu mít
vnoučata. Chci, aby byli hrdí na svou
rodnou vlast. Vlastenectví obecně by
mělo být součástí každého z nás. Je dobré ho posilovat, třeba právě při výuce ve
škole. Aktuálně mi spoustu času zabere
má práce, takže se chci soustředit spíše na
komunální politiku.“
yy Je něco, v co doufáte, že ve škole
stihnete zařídit či prožít do letošních
letních prázdnin?
„Úplně bohatě mi bude stačit, když nás
covid nechá v klidu a v míru doučit děti
normálním způsobem. Také se těším na
to, že budeme moci udělat alespoň část
akcí pro veřejnost, které jsme si naplánovali už dříve a nemohli jsme je realizovat.“
yy A na co se naopak těšíte, že budete
dělat přes léto?
„Mám ráda hory. V každém ročním období. Takže horská turistika bude určitě
jedním z letních cílů. Projedu některé
kouty a památky naší země, které jsem
ještě neměla tu čest navštívit. Také tradiční pobyt na Rusavě s partou skvělých
lidí k mému létu patří. A dostatek spánku
a čas na čtení knížek. Na to se už těším
moc.“
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Prostějovský region má
1 830 aktuálně nakažených
1 830
PROSTĚJOV Počty nově pozitivně
testovaných lidí na covid-19 v celém
Olomouckém kraji rapidně stoupají,
během šesti dní uplynulého týdne
přibylo neuvěřitelných 11 561 nakažených. Odborníci k tomu navíc tvrdí, že v příštích dvou týdnech bude
ještě hůř a celorepublikové denní
přírůstky nově nakažených mohou
dosáhnout až hranice 100 tisíc osob.
V prostějovském regionu je aktuálně
1 830 nakažených, což je o zhruba
700 nemocných lidí víc než předchozí týden.

pozitivně testovaných osob v celém
Olomouckém kraji od začátku pandemie covid-19. V období od pondělí
24. ledna do soboty 29. ledna přibylo v kraji neuvěřitelných 11 561
nakažených, což je ještě o dalších
4 843 osob více než předchozí týden.
Z celkového počtu pozitivně testovaných od začátku pandemie v kraji je
22 027 případů u seniorů nad 65 let.
Celkový počet vyléčených pacientů
dosáhl výše 160 936 osob. Na druhé straně ale v Olomouckém kraji
od začátku pandemie zemřelo v přísouvislosti s covid-19 již 2 246
Michal KADLEC mé
lidí. Negativní zprávou je, že již čtvrtý
K nedělnímu poledni 30. ledna re- týden za sebou opět vzrostla hodnota
gistrovala Krajská hygienická stani- počtu potvrzených případů nákazy za
ce v Olomouci již 178 173 případů posledních sedm dní v přepočtu na 100

tisíc obyvatel, a nyní jde dokonce o více
než čtyřnásobek oproti hodnotám ze
začátku tohoto roku. V kraji jde aktuálně
o 1 908 obyvatel, což je o 862 případů více
než ve statistikách předminulého týdne.
Rapidně za minulý týden vzrostl počet
aktuálně nakažených osob covidem.
V celém Olomouckém kraji je nyní koronavirem nakaženo 14 994 osob, což
je o 5 057 případů více než předchozí
týden. Nejvíce aktuálně nakažených je
v Olomouci, a to 3 947 osob. Další v pořadí je Přerov (2 049), dále Šumperk
(1 932), Prostějov (1 830), Hranice
na Moravě (993), Zábřeh na Moravě
(980), Jeseník (657) a Šternberk (534).
V Konici je aktuálně koronavirem nakaženo 117 lidí, což je o 48 případů více
než předchozí týden.
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RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Slabší omikron,
QHVSROHKOLYÙWHVW
Prostějov (jaf) – Stále častěji se
objevují případy, kdy mají lidé
i přes příznaky negativní antigenní
test. Příčin, proč tomu tak je, může
být hned několik. Na vině jsou
méně kvalitní testy, může se jednat i o špatné načasování odběru.
Především v případě slabšího omikronu nedokáže samotest zachytit
infekci stejně jako metoda PCR,
která je daleko citlivější.

3R]GÈMvÉWHUPÉQ\606
NWUDVRY½QÉ
Prostějov (jaf) – Pozitivně testovaní lidé mohou v důsledku velkého množství přijímaných výsledků
čekat delší čas na SMS zprávy s pokyny o sebetrasování a zahájení
karantény. V současné situaci jsou
počty testovaných i pozitivních
případů nejvyšší od počátku epidemie, kvůli čemuž zpomaluje
i informační systém Ministerstva
zdravotnictví. Pracovníci Chytré
karantény se snaží o co nejrychlejší
optimalizaci, aby se zmenšil dopad
nákazy na běžný život obyvatel.

Zdroj: KHS Olomouc
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PROSTĚJOVPočty pozitivních případů letí vzhůru i v Prostějově
a nevyhnuly se ani školákům. Nakažených dětí je už 86 a hned 20
tříd základních škol je nyní v karanténě. Největší ohnisko je nyní
ve Vrahovicích, kde evidují v základní škole v Majakovského ulici
hned 4 třídy v karanténě, 33 nakažených dětí i největší počet
zaměstnanců v karanténě, čísla se ale postupně i během týdne
měnila. Pondělní testování odhalilo nejvíce pozitivních případů
na Základní škole Jana Železného, kde bylo pozitivních testů 16.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Jan
FREHAR
Sílící vlna omikronu začíná dopadat
na školy ve velkém. Pociťují to už také
v Prostějově, kde počty stoupají každý týden. Komplikace s pozitivními
případy se ale netýkají pouze žáků,
ale také kantorů, což značně ztěžuje
školám situaci. Velké problémy v učitelském sboru v tomto týdnu hlásí například ZŠ v Melantrichově ulici, kde
je v izolaci i ředitel zařízení po pozitivním testu. „Já jsem nyní taky v izola-

ci po pozitivním testu, takže úplně
přesná čísla vám nemohu prozradit,
ale v současné době to dolehlo i na
naše kantory a řešíme kvůli tomu
nastalé problémy a suplujeme, jak
se dá,“ uvedl ředitel Roman Pazdera.
Největší nárůst pozitivních testů minulé pondělí zaznamenali na ZŠ Jana
Železného, kde šlo o 16 potvrzených
případů. „Je to pořád dokola. Je to
jako na houpačce, chvilku dobré,
chvilku špatné. Musím zaklepat, že
se zatím relativně držíme. Daří se
nám suplovat i hodiny, kdy náhodou
některý z kolegů vypadne,“ prozradil
ředitel Dalibor Ovečka.
Kromě toho se ale ve škole setkávají
i s jinou komplikací. „Stává se nám, že

Prostějov (jaf) – Firmy Pfizer a BioNTech zahájily klinické testy nové
verze vakcíny, která je zaměřená na
novou variantu omikron. V úterý to
firmy uvedly v prohlášení. Mluvčí
společností sdělili, že tato vakcína
zřejmě nebude zpřístupněna do
konce března, jak bylo původně avizováno. Záležet bude na požadavcích od regulačních úřadů.

=½MHPPODGLVWYÙFKRWÔHWÉ
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Nepřítomnost infikovaných kantorů
ztěžuje chod škol
iMQNPÊXÚWMCLGXVÆVQEJXÊNKXGNKEGUNQåKV¾TCRKFP÷RąKDÚX¾PCMCåGPÚEJå¾MčKMCPVQTč

děti, které přichází po karanténě, mají
znovu pozitivní test a vrací se zpátky
do izolace. Myslím si, že těch pět dnů
je nejspíše málo. Musí tak opět domů
a na PCR test, v případě pozitivního
PCR absolvují druhou karanténu,“
doplnil dále Ovečka s tím, že do karantény kromě těchto případů naštěstí nemusí všechny rizikové kontakty,
protože s nimi děti do styku nepřišly.
Situace se daří zvládat především
díky respirátorům, které vyučující
používají během výuky, k čemuž ško-

la přistoupila. Podle hygieniků totiž
v tomto případě nemusí učitelé do
následné povinné karantény, i když
učili mezi nakaženými žáky.
V otázce na mimořádné ředitelské
volno se pak oba ředitelé shodují
v tom, že je to správné řešení, které
se ale samozřejmě také nebude líbit
všem. Poukazují však na jeden zásadní problém. „Než bude tato novela
schválena, tak už bude zřejmě to nejhorší s variantou omikron za námi,
takže to nejspíše přijde vniveč. Teď

V nemocnici zatím naočkovali

1 400 dětí
PROSTĚJOV Dalo se to čekat
a aktuální data to jen potvrzují.
Zájem o očkování dětí mladších
11 let proti covidu zatím není nikterak valný. Do čtvrtka 27. ledna
se jich v prostějovské nemocnici
nechalo naočkovat rovných 100.
U těch starších to však bylo řádově více. Docela jiná je pak situace
v případě dospělých.

Martin ZAORAL
Rodiče dětí od 12 do 15 let věku
mohou své potomky k očkování
registrovat od začátku loňského července, pro ty mezi 5. až 11. rokem se
pro tento krok mohli rozhodnout od
poloviny prosince. „V prostějovské
nemocnici zdravotníci aplikovali
již 3 000 dávek vakcín proti one-

mocnění covid-19 u dětí mladších
15 let, z toho 1 400 bylo dávek
prvních. V případě věkové kategorie 5 až 11 let zde bylo k dnešnímu
dni naočkováno celkem 100 dětí,
kterým byla aplikována 1. dávka,“
uvedl pro Večerník v závěru uplynulého týdne tiskový mluvčí společnosti Agel Adam Knesl s tím, že
v současné době zájem o očkování
u rodičů spíše mírně klesá. „Pravděpodobnost hospitalizace u dětí
v souvislosti s covidem je tak nízká,
že jsem se rozhodla ani jednoho ze
svých synů nenechat očkovat. Chápu však ty z rodičů, kteří chtějí mít
absolutní jistotu,“ komentovala svoji
volbu například maminka Gabriela.
Naopak v případě dospělých je o očkování stále zájem relativně vysoký, a to

Daleko větší zájem
o vakcinaci je u dospělých
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zejména v souvislosti se třetí dávkou.
„Jen od začátku letošního roku bylo
posilující vakcínou naočkováno 6 400
lidí, dokončené očkování absolvovalo
450 osob,“ potvrdil Adam Knesl. Čekací doby na očkování jsou dle mluvčího

v prostějovské nemocnici minimální,
pohybují se v rozmezí do 3 dnů. Aplikace vakcín probíhá i nadále na plicním
oddělení v budově A. Pouze děti ve věkové kategorii 5 až 11 let jsou očkovány
na dětském oddělení v budově D.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

se dá očekávat, že nás čekají náročné
týdny. Pevně věříme, že se po nich už
situace uklidní a výuka bude probíhat tak, jak bychom si přáli,“ shodli
se ředitelé.
(jaf)

Prostějov (jaf) – Od minulého
pondělí se mohou ke třetí dávce
registrovat i mladiství od 12 do 17
let. Zájem je však zatím velmi malý.
Děti si navíc pro třetí dávku mohou
dojít jen do vybraných očkovacích
center, případně k praktickým lékařům, což by nepochybně mohlo
sehrát roli při rozhodování. Pro
porovnání se za první den nechalo naočkovat necelých 900 osob,
zatímco u starší věkové skupiny to
bylo přes 4000.

-JKMJ?îGµIÁ
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PROSTĚJOV O změnách pravidel rozhodla minulý týden na
svém středečním zasedání vláda. Snaží se je nyní co nejvíce
přizpůsobit variantě omikron,
která v Česku u nakažených dominuje a je stále na vzestupu.
Hlavní změnou je bezesporu novinka u plošného testování. Ta se
týká osob, které covid prodělaly
v posledním měsíci. Třicet dnů po
pozitivním PCR testu nebudou
muset lidé podstupovat testování
ani případnou povinnou karanténu.
Doteď platilo, že povinné testování
se týkalo všech bez rozdílu. „Víme,
že karanténa ohledně omikronu
stačí na pět dnů, a také už víme,
což bylo překvapující, že ten, kdo
prodělal omikron, měl to potvrzené pozitivním PCR testem a byl
v izolaci, tak tento člověk od data
odebrání testu je třicet dnů de facto
bez rizika, že se nakazí, je nulové
riziko vážného průběhu. A proto
tyto lidi můžeme vyřadit ze systému sledování pomocí antigenních
testů i ze systému sledování pomocí
karantény,“ uvedl na tiskové konfe-

-DNÅMVRX
další
NOVINKY?
renci ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.
Mimo to vláda upravila i platnost
očkovacích certifikátů. Po posilující dávce bude platnost certifikátů
prodloužena na neurčito. Již dříve
rozhodla Evropská unie o tom, že
platnost certifikátu pro všechny,
kteří byli očkováni druhou dávkou
před 7. květnem, skončí 1. února.
V Česku bude certifikát platit do
15. února, kdy budou moci všechny
osoby starší 18 let přijít pro posilující dávku. Osob mladších 18 let se
tato změna netýká. „Chceme ještě
jednou vyzvat všechny občany, kteří by mohli dostat posilující dávku,
aby přišli, abychom jim umožnili
normálně fungovat na území celé
Evropské unie,“ doplnil Válek. (jaf)
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Do života mnoha Prostějovanů zasáhne láska ve všech jejích podobách. U některých
se ale situace výrazně zkomplikuje tím, že jsou aktuálně zadaní. Výjimečné totiž
nebudou nevěry, po kterých dojde k hodně horkým chvilkám v současném vztahu.
BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Na obzoru je seznámení s vaším dávným idolem. Reakce protějšku bude
nejdříve hodně zdrženlivá, vy ho ale
udoláte svým šarmem a také smyslem pro humor. Pomalu si začnete
budovat šťastný vztah.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Dostanete lukrativní nabídku na nové
zaměstnání, avšak v jiném městě.
Stěhování ale budete odkládat, takže
nakonec po nabídce sáhne někdo jiný.
I tak ale budete se životem spokojeni,
obzvláště s tím soukromým.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Nedělejte si iluze o tom, že tento
týden dokážete stihnout všechny
resty z loňského roku. A že jich je
požehnaně! Rozdělte si pečlivě
všechny zanedbané problémy a jeden po druhém ho konečně řešte.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Měli byste zkrotit svého partnera,
který přehnaně utrácí a nezná míru.
Je klidně možné, že se už tento týden
dostanete do mínusu na bankovním
účtu. Převezměte hospodaření celé
rodiny právě vy.

LVI – 23. 7. až 22. 8.
Věnujte se v těchto dnech jen zábavě a romantickým výletům. Nejlépe
ve dvou. Práci hoďte úplně za hlavu,
protože pouze myšlenky na ni vám
budou ničit jinak krásný život. Nezapomeňte na narozeniny blízkého.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
V prvních dnech tohoto týdne prožijete vášnivý flirt, pak se ale musíte
stáhnout ze scény. Ze služební cesty
se totiž vrátí váš stálý partner, takže
se budete muset věnovat jemu. Rozcházet se nechcete.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Věci si budete dělat podle svého
a každého, kdo by vám chtěl do čehokoliv mluvit, pošlete k šípku. Jen
s jednou výjimkou. Budete řešit velké
finanční problémy a tady se bez rady
odborníka neobejdete.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Těšte se na víkend, během něhož
prožijete hned několik významných
událostí. Jedna z nich dokonce obrátí váš dosavadní život úplně naruby.
Nemusíte se ničeho obávat, velkou
změnu jste si přáli.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Většinu novoročních předsevzetí
jste už porušili, ovšem to nejdůležitější stále držíte. Na nevěru už
chuť nemáte a tak se budete na sto
procent věnovat rozvoji aktuálního
partnerství.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Nemáte rádi nové věci a rovněž
v praktickém životě býváte často
konzervativní. Nyní ale hodně velkou změnu budou požadovat členové vaší rodiny, takže jim se skřípěním zubů vyhovíte.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
V jednom z časopisů narazíte na
zajímavou radu, jak upoutat pozornost někoho, po kom se vám stýská.
Dotyčného získáte zpět na jednom
z romantických výletů, který si naplánujete na víkend.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Zpomalte svoje pracovní tempo,
nebo se z toho zblázníte! Rodina vám
právem vyčítá, že na ni nemáte čas.
Kvůli stresu ze zaměstnání se vám nedaří ani v sexuálním životě. Vezměte si
aspoň dovolenou.

... tentokrát ze sortimentu: ą$-(
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Hodně lidí jim dává přednost před kávou a mnohé z nich dokonce obsahují i vitamíny. Ano, řeč je o čajích, jejichž ceny se Večerník
vydal zjistit do prostějovských supermarketů. Rozhodně nejlevnější Teekanne Fresh Orange koupíte v Tescu, zázvorový Bercoff pak
zase v Lidlu. Za nejmenší peníze pořídíte v Lidlu a Bille průduškový
a plicní čaj Teekanne, Loyd malina a jahoda je zase za absolutně
stejnou cenu ve všech prostějovských supermarketech. Neznačkový
černý čaj koupíte za nejmenší peníz v Penny marketu, mátovou JemAť vám chutná!
ču pak zase v Lidlu.
Průzkum byl proveden ve středu 26. ledna 2022.

Oznámení o přerušení
300750) Čechy pod Kosířem,
Tyršova 86.
Obec: Prostějov
Dne: 21. 2. 2022 od 8:00 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
celý areál kasáren na ul. Letecká
Odběratelské trafostanice: Letiště 1 (č. 300647), Letiště 2 (č.
300645)
Obec: Hluchov
Dne: 23. 2. 2022 od 7:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
celá obec Hluchov.
Odběratelské trafostanice: Hluchov Voding 1 (č. 300756), Hluchov voding 2 (č. 300757).
Obec: Držovice
Dne: 23. 2. 2022 od 7:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast: Držovice, pravá strana ul. Fibichova,
od č. 430 po č. 519
Obec: Budětsko
Dne: 24. 2. 2022 od 7:00 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast:
Budětsko: par. č. K/917/6 (143),
K/905/67 (125), K/921/13.
EG.D, a.s.

21011410142

Obec: Mořice
Dne: 15. 2. 2022 od 8:30 do
11:30 hodin. Vypnutá oblast:
oboustranně od č. p. 87 a 113
podél silnice po konec obce směr
Klenovice.
Obec: Hvozd
Dne: 15. 2. 2022 od 7:00 do
15:30 hodin. Vypnutá oblast:
Hvozd č. p.: 22-25, 29, 39, 45,
52, 53, 58, 59, 67, 69, 70, 74, 78,
102, 115, 119, 121, 132, 135, 137,
K/262/7.
Obec: Sněhotice
Dne: 16. 2. 2022 od 8:00 do
15:30 hodin. Vypnutá oblast:
Sněhotice č. p. 59.
Obec: Hluchov, Služín, Čechy
pod Kosířem
Dne: 21. 2. 2022 od 7:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
celé obce: Hluchov, Služín.
Čechy pod Kosířem: č. p. 133
a parc. č. 187/3. Odběratelské
trafostanice: Hluchov Voding
1 (č. 300756), Hluchov voding
2 (č. 300757), Čechy ZD (č.

22012820196

dodávky el. energie
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Kdo v srdci žije, neumírá.

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

Odešla jsi, ale v našich
srdcích zůstáváš!

31. ledna 2022
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Kdo v srdci žije, neumírá.

Hledám ke koupi starší dům (opravím si
sám). Tel.: 737 601 184

Tak rád bys tu
s námi ještě byl, nemoc zlá
Tě však utrápila. Odešel jsi tam,
kde věčností je čas,
ve vzpomínkách se k nám
vracíš zas a zas.
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Čas ubíhá a nevrací,
co vzal. Jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Koupím chatu/zahradu. Kdekoliv na
Prostějovsku. Děkuji, tel.: 736 791 091
Pronajmu byt 2+kk na Sídlišti Svobody.
Bližší informace po tel.:728 851 811.
Volat mezi 15:00-18.00 hod.

Dne 29. ledna 2022
by se dožila 82 roků
paní Jindřiška ZELINKOVÁ.

3OXPORYVN¿39UHDOLW\SRO]HU#JPDLOFRP
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PR O D E J
Volejte: 723 335 940
5'.RVWHOHFQD+DQp
.þ

PR O N Á J MY
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

PR O K LI E N TY H LE D Á M E
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

Dne 6. února 2022
vzpomeneme 22 roků od úmrtí
pana ppl. Miroslava ZELINKY,
oba z Otinovsi.
Kdo jste je znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Za vzpomínku
děkuje dcera Jana s rodinou.
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www.realitypolzer.cz

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

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.

OMLUVA
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
se tímto omlouvá
rodině paní Pišťákové
za chybnou fotografii
umístěnou u vzpomínky,
která vyšla
v minulém vydání.
Čas ubíhá a nevrací,
co vzal. Jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Dne 21. února 2022
vzpomeneme 18 roků
od úmrtí našeho syna
Jana ZAVADILA
z Rozstání
a dne 1. března 2022
by se dožil 38 let.
Vzpomínají rodiče a sestra Jana
s manželem a děti Janička a Tonička.

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

Dne 1. února 2022
si připomeneme 20 let,
kdy nás navždy opustil
pan Jan MLČŮCH
z Klopotovic.
Vzpomínají manželka Ludmila,
děti Jana a Vladimíra
s rodinami.

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

Dne 3. února 2022
vzpomeneme 1. smutné výročí, kdy
nás navždy opustil náš milovaný
tatínek, dědeček a pradědeček
pan Arnošt VYBÍHAL
z Protivanova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Za vzpomínku
děkují dcera a syn
s rodinami.

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

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

Lásku měl na rtech,
dobrotu v srdci,
poctivost ve své duši.

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

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

Dne 1. února 2022
si připomeneme 20. výročí úmrtí
paní Otílie BAUDYŠOVÉ.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Jaroslava
s rodinou.

Dne 5. února 2022
uplyne 30 let od úmrtí
pana Františka KAPLÁNKA
z Prostějova.
S láskou v srdci
vzpomíná celá rodina.

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

Dne 1. února 2022
si připomeneme
25. smutné výročí úmrtí
pana Zdeňka PODHORNÉHO
z Brodku u Konice.
S láskou stále vzpomínají
manželka, synové a dcera
s rodinami.

Osud krutý vzal Tě brzy, zůstaly
krásné vzpomínky a v očích slzy.

Dne 3. února 2022
vzpomeneme 7. výročí od úmrtí
pana Jana ŠPAČKA
z Hradčan.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a děti
s rodinami.

SLUŽBY

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

Dne 2. února 2022
vzpomeneme 3. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Jiří TESAŘ
z Kelčic.
S láskou stále vzpomínají
manželka a synové
s rodinami.

Dne 6. ledna 2022
nás opustil
pan Ing. Miroslav ZELINKA
z Otinovsi
a dne 4. března 2022
by oslavil 61. narozeniny.
Vzpomíná sestra Jana s rodinou,
manželka a syn Filip.

Dne 30. ledna 2022
uplynulo 29 let, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel a tatínek
pan Milan KOZÁK.
S láskou stále vzpomínají manželka
Eva, dcera Milena a synové
Pavel a Petr s rodinami.
Kdo jste jej znali a měli rádi,
věnujte mu tichou vzpomínku
společně s námi.
Dne 4. února 2022
vzpomeneme 20. smutné výročí
úmrtí
pana Pavla SLÁDEČKA
z Lešan.
Za vzpomínku děkuje
zarmoucená rodina.

Dne 27. ledna 2022
uplynulo 15 let od úmrtí
pana P. Mgr. Jana JIŘÍKA.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu tichou vzpomínku.
Za vzpomínku děkují
přátelé.

Kdo v srdci žije, neumírá...

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
v PÁTEK
4. února,
v 10.00 hodin

Nyní vzpomínka

za

250 Kč,

Dne 30. ledna 2022
jsme si připomenuli 9 let,
kdy nás navždy opustila
paní Věra VENCOVSKÁ.
Za vzpomínku děkuje rodina
Vencovských.

Dne 4. února 2022
si připomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše
maminka
paní Julie RŮŽIČKOVÁ.
S láskou vzpomínají dcery
Eva a Jana s rodinami.

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

350 Kč

Vladimír Hénik 1935
Věra Protivanská 1934
Milan Arnošt 1948
Mgr. Ivana Sychrová 1961
Mgr. Eliška Richterová 1946
Jaroslav Chytil 1937

REALITY

Prodáváte dům či byt?
Hledáte nové bydlení?
Zadejte si v únoru inzerát
do rubriky REALITY
a získáte zdarma
zvýraznění a jedno
vydání navíc!

Kdo v srdci žije, neumírá.

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

Dnes, tj. 31. ledna 2022,
vzpomínáme 10 let od výročí úmrtí
pana Horymíra PÁLENÍKA
z Konice.
Vzpomíná dcera Ludmila a syn
Zdeněk s rodinami.

dvojitá vzpomínka

za

Dne 29. ledna 2022
uplynulo 5. roků od úmrtí
paní Marie ADAMČÍKOVÉ.
Za vzpomínku děkuje manžel
Jan s rodinou.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

ÚNOROVÁ

AKCE

Dne 1. února 2022
si připomeneme 13. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Karel SEKANINA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují syn
a dcery s rodinami.

Čehovice
Smržice
Prostějov
Prostějov
Baldovec
Hruška

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Úterý 1. února 2022
Radek Krajíček 1964 Ptení 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 2. února 2022
Alois Sychra 1931 Ptení 14.00 kostel Ptení
Pátek 4. února 2022
Mgr. Alena Dostálová 1946 Bedihošť 14.30 Obřadní síň Brněnská 104

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Dne 15. ledna 2022
by oslavila 85. narozeniny
paní Růžena ZATLOUKALOVÁ.
Vzpomínají dcery
s rodinami.

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Marie Dokoupilová 1950
Hrubčice
Květoslava Navrátilová 1933 Prostějov
Alena Kolářová 1944
Hluchov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 31. ledna 2022
Miroslav Drmola 1931 Kandia 11.00 Obřadní síň Prostějov
Středa 2. února 2022
Miloslava Pořízková 1943 Prostějov 10.00 Smuteční síň Mlýnská úzký rodinný kruh
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HLEDÁTE PRÁCI?

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Knihař/-ka
25 000 Kč
jednosměnný
střední odborné
LAFOLIO, Krasice
Obchodní manažer/-ka
40 000-80 000 Kč
pružná prac. doba ÚSO s maturitou
ČSOB pojišťovna, Prostějov
Pomocný pracovník/-ce 17 900 Kč
pružná prac. doba základní+praktické Cukrárna Florida, Prostějov
Recepční, pokojský/-á
24 000-26 000 Kč
turnusový
střední odborné
Michal Jelínek, Prostějov
Rezník/-ce
22 000-28 000 Kč
jednosměnný
střední odborné
Makovec, Držovice
Seřizovač/-ka
25 000-35 000 Kč
jednosměnný
střední odborné
Linaplast, Kralice n.H.
Vrátný/-á
12 650 Kč
nepřetržitý
základní+praktické
SIDA, Prostějov
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

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

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.

22012820195

Přijmeme prodavače nebo prodavačku
do 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.

UZÁVÌRKA

4. února
v 10.00 hodin

EXKLUSIV NABÍDKA
PRACOVNÍCH MÍST

22012710186

22012710187

ØÁDKOVÉ
INZERCE
je ve PÁTEK

5176öä'
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ãŘDVWQtMPHQRYDQtVLPRKRXVYpYëKU\MDNRXæWUDGLÿQĚY\]YHGiYDW
YUHGDNFL9HÿHUQtNXSRNXGVSHFLiOQĚQHQtXUÿHQRMLQDN

VSU½YQÅRGSRYÈGLDY\ORVRYDQÉYÙKHUFL]ÄÉVOD

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Ruská ulice
Jaroslav KOMÁREK, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZv hodnotě 400 Kč na služby..

Rovněž páté číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenky a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKA 3. ÚNORA 2022, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.

HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Martin Novák
Renata BENEŠOVÁ, Kralice n.H.
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZvhodnotě400Kčnasortimentprodejny.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
...SILONKOVÉHO...
Věra ČÍŽKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
4, 9, 5, 4
Hana STIEBEROVÁ, Mostkovice
Výhercezískává:DÁRKOVÝ BALÍČEKvhodnotě400Kčodmarketing.společnosti.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Děkujeme za přízeň a těšíme se na vaši návštěvu i v Novém roce.
Aneta BUREŠOVÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč ze sortimentu prodejny.

19111261313

Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:
Vydavatel týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník – společnost Haná Press s.r.o. - zpracovává
osobní údaje o soutěžících v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště. V případě zaslání odpovědi
e-mailem, SMS zprávou či v případě jejího oznámení telefonicky zpracovává vydavatel nad rámec
uvedených údajů též údaj o emailové adrese či telefonním čísle. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely účasti v soutěži, losování a kontaktování výherců. Výherci soutěže jsou vždy
zveřejněni v následujícím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a to s uvedením těchto údajů:
jméno, příjmení, obec bydliště. Po vyhlášení soutěže jsou osobní údaje soutěžících zničeny.

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDNRVPHWLFNpVOXåE\

SUDOKU

OSMISMĚRKA

%R.

âSDQČO
VNê
SHQ]LRQ

-HGL
QHþQp
NOHQRW\

5RGLþ
þLQD

21102961416

AKUN, ALVUS, ANAA, DRÉN, EDIL, ÉTER, EXPOSÉ, HNÁT,
HRDINKA, ISRÁ, JELITA, LEDEK, LUXUSNÍ, MASH, NAUE, NINA,
NÍŽE, NUDIT, NYPL, OPUS, RAPI, RISK, ROHY, SNÍH, TEÍN,
URAN, VULVA, VÝPRASK, WEIN

20101661623

ÚNOROVÁ NOC...
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili DO POLITIKY
a graficky lehce poupravili prostějovského poslance
za hnutí Svoboda přímé demokracie, který na podzim
loňského roku opětovně obhájil svůj mandát…
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\
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TIP9HîHUQt
ku
9HîHUQtku
CIMRMAN, SMOLJAK, SVĚRÁK: LIJAVEC
KDY: ÈTVRTEK 3. ÚNORA, 19:00 HODIN
KDE: MÌSTSKÉ DIVADLO, VOJÁÈKOVO NÁM. 1, PROSTÌJOV
činnost, došel k neradostnému poznání, že ani jedno z
děl, která podepsal, nedošlo uznání. A proto se rozhodl
ustoupit do anonymity a stát se autorem folklórním. Jasnozřivě rozpoznal, že moderní doba odsoudí k zániku
lidovou tvořivost v takových oblastech, jako je národní
píseň, pohádka, pověst, přísloví či pranostika. Jediné, co z
ústní folklórní tvorby nezemře a zůstane živé, je anekdota.
A právě ona hraje významnou roli v jeho hře Lijavec.
Představení je určeno abonentům předplatitelské skupiny T, zbytek vstupenek je k mání v doprodeji.

22012810197

Cimrmani se opět vrací do Prostějova! Geniální
představení plné skvělého a inteligentního humoru
opět nabídne seminář a vlastní hru plnou nezapomenutelných „hlášek“. A v Lijavci je jich opravdu
plno. Kromě Zdeňka Svěráka při této příležitosti do
Prostějova dorazí také Marek Šimon, Petr Brukner,
Miloň Čepelka či Zdenek Škrdlant.
Hra Lijavec se původně opravdu jmenovala Herberk. Autoři také uvažovali o názvu „Povyražení v herberku“. Když
na sklonku života bilancoval Cimrman svou uměleckou

21120311596

21061620769

21081211002

akce v regionu
Kladecká lyže 2022
Nadcházející sobotu 5. února by se měl konat tradiční závod v obřím slalomu Kladecká lyže. Prezence účastníků
bude probíhat od 8:00 do 8:30 hodin, následovat bude prohlídka
trati. První závodník by měl na trať vyjet v 9:30 hodin. Závodit se
bude v několika věkových kategoriích od Myšáků, přípravky, mladších a starších žáků, juniorů, dospělých a také v kategorii masters.
„Pokud se nic nezvrtne a vydrží počasí, pak akci chceme v ohlášeném termínu určitě uspořádat,“ potvrdil Večerníku v průběhu uplynulého týdne Jiří Křeček z TJ Sokol Kladky.

21110521432

21032610369

V knihovně procestují nejen Guatemalu

.XOWXUQËRNÇQNR
Kino
Metro 70

Kino klub
DUHA

Školní 3694, 796 01 Prostějov

Školní 4, Prostějov

pondělí 31. ledna
14:00 KRÁLÍČEK PETR
BERE DO ZAJEČÍCH
animovaná komedie USA
17:30 MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
česká komedie
20:00 MĚSTO BOHŮ
francouzské drama
úterý 1. února
15:00 MOJE SLUNCE MAD
animovaný film ČR
17:00 SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
akční film USA
20:00 ULIČKA PŘÍZRAKŮ
thriller USA
středa 2. února
18:00 SRDCE NA DLANI
česká komedie
20:00 JEDNOTKA
INTENZIVNÍHO ŽIVOTA
český dokument
čtvrtek 3. února
18:00 BOD VARU
thriller Velká Británie
20:00 MOONFALL
akční sci-fi USA
pátek 4. února
15:30 MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA
animovaný film Rusko
17:30 MOONFALL
20:00 MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
sobota 5. února
15:00 VELKÝ ČERVENÝ PES
CLIFFORD
animovaná komedie USA
17:30 MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
20:00 VŘÍSKOT
americký horor
neděle 6. února
10:30 ZPÍVEJ 2
animovaná komedie USA
15:30 TAJEMSTVÍ
STARÉ BAMBITKY 2
česká pohádka
18:00 SRDCE NA DLANI
20:00 ULIČKA PŘÍZRAKŮ

úterý 1. února
9:00 PEJSKOVÉ V POHÁDKÁCH
pásmo pohádek
středa 2. února
14:00 ŠARLATÁN
životopisné drama ČR
sobota 5. února
15:00 DO POHÁDKY
ZA ZVÍŘÁTKY 1
pásmo pohádek
17:30 OVEČKA SHAUN
VE FILMU: FARMAGEDDON
animovaná komedie Velká Británie
20:00 RYCHLE A ZBĚSILE 9
akční thriller USA

Divadlo
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

pondělí 31. ledna
19:00 1. ABONENTNÍ KONCERT
Karolína Žmolíková – soprán
Lubomír Brabec – kytara
čtvrtek 3. února
19:00 LIJAVEC
Divadlo Járy Cimrmana Praha
Hra s opravdovým deštěm.
Režie: Ladislav Smoljak
Hrají: Zdeněk Svěrák, Marek Šimon,
Petr Brukner, Miloň Čepelka/Genadij
Rumlena, Zdenek Škrdlant
Scéna a kostýmy: Jaroslav Weigel

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

do 20. března
ROZHRANÍ
výstava Zbyňka Janáčka a Miry Macíka,
která se bude zabývat grafikou a jejími přesahy.
do 17. dubna
MALOVANÉ NEBE
výstava restaurovaných podmalb na skle

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

ZUŠ
V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov

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

KDE SE
CO DÌJE?
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INFO@VECERNIKPV.CZ

Už brzy bude možné objevovat Střední Ameriku, přitom však nebude nutné
shánět letenky nebo ubytování. Stačí zajít do kostelecké knihovny. Tam totiž
v pátek 4. února zavítají manželé Jiří a Alena Márovi. Jiří Mára má za sebou
sepsání už několika desítek cestopisů, tentokrát s manželkou projel Střední
Ameriku, zejména Mexiko a Guatemalu. Jak přitom sami lákají na přednášku,
byla to cesta zajímavá, poučná i dramatická. Přítomní se díky tomu v knihovně
dozvědí o mayské kultuře, životě místních obyvatel a přírodě. Pobyt Márovým
zpestřil i výbuch sopky. Pořadatelé cestovatelské přednášky zároveň slibují, že
ani humor není manželské dvojici cizí. Posoudit to budou moci všichni, kteří si
udělají čas v pátečním podvečeru. Přednáška začne v 17.00 hodin.

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 1. února od 17:00 hodin
bude na programu kulturní seminář
SOUROZENECKÁ RIVALITA s dětskou psycholožkou. Probereme, jak
co nejlépe připravit dítě na příchod
sourozence, jak předcházet žárlivosti
a rivalitě a co dělat, když nastane?

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.
EKOCENTRUM IRIS
Husovo nám.67, Prostějov

* ve středu 2. února od 8:30 hodin
proběhne vycházka nejen pro seniory
Z VINCENCOVA DO OTASLAVIC. Trasa povede do Přírodní rezervace Blátka se zastávkou u známé
studánky. Odtud bude výlet pokračovat do Otaslavic k věži Hladomorna
a k místnímu kostelu. Ráno společný
odjezd autobusem v 8:35 (st. č. 8). Návrat z Otaslavic do 11:35 hod. Délka
trasy asi 5 km.

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např.
polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
chodítka, WC křesla aj. Služby jsme
rozšířili o rozvoz pomůcek. Bližší info na
tel. č. 588 008 095,
724 706 773
Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým
občanům na adrese: Kostelecká 17,
Prostějov. Provozní doba: pondělí od
8:00 do 12:00 a od 12:30 do 14:00.
V úterý a ve středu po telefonické
domluvě.

BASKETBAL:
sobota 5. února
9.00 a 11.00 BCM Orli Prostějov – TBS
Přerov (6. kolo Středomoravského přeboru mladších minižáků U12, ZŠ v ulici
Dr. Horáka Prostějov)
10.00 K2 Prostějov – BK Sojky Pelhřimov (6. kolo oblastního přeboru mladších minižákyň U12, ZŠ v ulici Palackého Prostějov)
13.30 K2 Prostějov – KP Brno (6. kolo
oblastního přeboru mladších minižákyň
U12, ZŠ v ulici Palackého Prostějov)
18.00 K2 Prostějov – STRABAG Zlín (Celostátní liga kadetek U17, 3. kolo finálové
skupiny, Sportcentrum DDM Prostějov)
neděle 6. února
9.00 a 11.00 BCM Orli Prostějov –
TBS Přerov (6. kolo středomoravského
přeboru nejmladších minižáků U10, ZŠ
v ulici Dr. Horáka Prostějov)
10.00 BCM Orli Prostějov – BK Lions
Jindřichův Hradec (7. kolo žákovské
ligy mladších žáků, Sportcentrum DDM
Prostějov)

KORFBAL:
sobota 5. února
15.15 SK RG Prostějov – SK Respo Kutná Hora (1. kolo ligy starších žáků ČR,
hala RG a ZŠ Otto Wichterleho PV)
17.45 SK RG Prostějov – KK Nový Lískovec (2. kolo ligy starších žáků ČR, hala
RG a ZŠ Otto Wichterleho PV)
neděle 6. února
10.00 SK RG Prostějov – Modří Sloni
YMCA Znojmo (17. kolo extraligy dorostenců ČR, hala RG a ZŠ Otto Wichterleho PV)
13.00 SK RG Prostějov – SK Plhov Náchod (18. kolo extraligy dorostenců ČR,
hala RG a ZŠ Otto Wichterleho

FLORBAL:
středa 2. února
17.15 SK K2 Prostějov – FBS Olomouc (8. kolo Olomoucké ligy starších
žáků, Sportcentrum DDM Vápenice
Prostějov)

LEDNÍ HOKEJ:
pátek 4. února
11.30 SK Prostějov 1913 – HC Slezan Opava (2. kolo nástavby Olomoucké ligy mladších žáků, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
sobota 5. února
17.30 SK Prostějov 1913 – HK MD Šumperk (8. kolo soutěže 3. tříd, Víceúčelová
hala-ZS Prostějov)
10.45 SK Prostějov 1913 „B“ – HC Orlíci
Uničov (8. kolo nadstavby Olomoucké ligy
mladších žáků, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
13.00 SK Prostějov 1913 – HC Uherské
Hradiště (14. kolo nástavby olomoucké ligy
dorostenců, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
neděle 6. února
12.15 SK Prostějov 1913 – HC Orlová (15.
kolo nástavby olomoucké ligy dorostenců,
Víceúčelová hala-ZS Prostějov)

VOLEJBAL:
sobota 5. února
10.00 a 14.00 VK Prostějov „B“ – TJ
Svitavy (19. a 20. kolo 2. ligy žen ČR,
Národní sportovní centrum PV)
10.00 a 14.00 TJ OP Prostějov – Sokol
Juliánov (19. a 20. kolo 2. ligy žen ČR,
Letní hala u velodromu PV)
neděle 6. února
10.00 a 14.00 VK Prostějov „B“ – Sokol
Mohelnice (25. a 26. kolo krajského přeboru kadetek, Národní sportovní centrum PV)
10.00 a 14.00 TJ OP Prostějov – Olomouc (25. a 26. kolo krajského přeboru
kadetek, Letní hala u velodromu PV)

SPORT



navštivte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz

„Pionýr“ a jeho
učitel představili
v muzeu své
precizní grafiky
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SPOLEČNOST

STÁLE BEZ

JISTOTY
Basketbalisté
vyhráli,
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ƔƔ Město Prostějov připravuje před
nadcházející letní sezónou nový turistický portál, městskou pokladnu bude
stát 97 tisíc korun.

PROSTĚJOV Hořkosladkou pachuť měl pro basketbalisty Prostějova uplynulý prodloužený
víkend. Dobře věděli, že postup do lepší skupiny a vyřazovacích bojů půjde jen díky výhře. Ta se
podařila, Opavu výrazným způsobem přetlačili. Museli zároveň ale spoléhat na to, že Olomouc
nevyhraje proti Brnu. Jenže zde nastal problém, Brno na Olomouc trochu překvapivě nestačilo, favorizovaný celek prohrál podobným rozdílem jako Opava s Prostějovem. Tabulka se tak
znovu vyrovnala. Prostějované se nyní musí upínat k poslednímu zápasu, přičemž sami budou
v rolích diváků, nyní už posun do skupiny o postup není v jejich rukou.

DALŠÍ PODROBNOSTI O DĚNÍ Z TÁBORA
BCM ORLI PROSTĚJOV NAJDETE NA STRANĚ 38

do Rakouska-Uherska
Martin Kašpar
představil historii tratě

ƔƔ V sobotu 5. února oslaví 25. narozeniny fotbalový obránce Roman Bala,
hráč „A“ týmu 1.SK Prostějov.
ƔƔ Rozhodnutí o průběhu Okresní
dětské ligy v hasičském sportu se blíží,
zástupci hasičských sborů se zájmem o
ODL se sejdou v krasické zbrojnici 11.
února v 18 hodin.
ƔƔ Pořadatelé odkládají plesy, někdy až
na příští rok, k takovému posunu sáhly
třeba Vrchoslavice u svého obecního plesu, který se bude konat až 13. ledna 2023.

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz

/CTVKP-CwRCTRąGFUVCXKNJKUVQTKKCUQWéCUPQUVåGNG\PKEGOG\K-QUVGNEGOPC*CPÆC1NQOQWEÊ

PROSTĚJOV Pro nadšence železnice a taky pro ty, kteří rádi
vzpomínají na jízdu motoráčkem po Hané. Hlavně pro tento
okruh zájemců, ale nejen pro něj
připravil minulý čtvrtek odpoledne Martin Kašpar ve spolupráci s Muzeem a galerií Prostějov přednášku. Milovníci vlaků
si přitom přišli na své, Kašpar
rozebral dopodrobna historii železniční tratě mezi Kostelcem na
Hané a Olomoucí, tedy jak a proč
vznikla a jaká byla očekávání, ale
také kuriozity.

Foto: Jan Frehar

hodiny před koncem přestupního období: posilovat už nebudeme.
strany 34 a 35

Ladislav VALNÝ, Michal SOBECKÝ

ƔƔ Od úterý 1. února bude spuštěno
hlasování k projektům, které byly vybrány z návrhů prostějovských občanů
v rámci participativního rozpočtu.
ƔƔ Prostějované využívající službu sdílených kol najezdili v loňském roce po
městě zhruba 200 tisíc kilometrů.

ƔƔ V Konici si minulý čtvrtek připo-

ƔƔ Hokejisté LHK Jestřábi Prostějov

JEDNOU Poutavý návrat
ƔƔ Vedení prostějovského magistrátu
připravuje nový průvodcovský okruh,
tentokrát je trasa věnována Národnímu domu a městskému divadlu.

V KONICI UCTILI
OBĚTI HOLOKAUSTU

BEZ
POSIL

$CUMGVDCNKUVÆRQUNGFPÊWVM¾PÊ\¾MNCFPÊé¾UVK\XN¾FNK#NGDWFGVQUVCéKV"

Mira Macík
a Zbyněk Janáček
„přitáhli“ na výstavu
davy diváků

Naleznete
uvnitř

mněli památku vyvražděných židů,
a to jejich pohnutými příběhy i filmem.
strana 23

stále
DOHPļņRX
hrát
R]iFKUDQX
Foto: Martin Zaoral

Pondělí 31. ledna 2022

Michal SOBECKÝ
Třeba to, že někdo první den provozu rozšířil fámu, že je jízdné zdarma.
Nebo skutečnost, že původně měla
trať vést ne přes Kapli, ale přes Olšany
u Prostějova a Lutín. „Nevím tedy, jak
byli zpětně Sigmundové rádi, když
jejich předchůdci železnici v Lutíně
odmítli,“ poznamenal Martin Kašpar.
Během svého výkladu se věnoval také
nádražním budovám, takže se přítomní třeba dozvěděli, že současné hlavní
nádraží je až třetí staniční budovou
toho názvu. Nebo v jakém stavu jsou

Foto: Michal Sobecký

nyní nádražíčka na trati, která byla otevřena k provozu v roce 1882. „Když se
podívám do okolí, jsme na tom ještě
dobře. Ze čtyř budov plánovaných
k demolici se bourá akorát ve Skrbeni,“
zhodnotil Kašpar, který obecenstvo
zaujal. „Myslím, že to byl úspěch. Přišlo dost lidí, ale i na předešlou přednášku jich bylo hodně. Přednáškové
činnosti budeme dávat více prostoru,
minimálně jednou či dvakrát za měsíc.
Chceme se pak zaměřovat na různé
skupiny, především na seniory,“ vyjádřila se ředitelka Muzea a galerie Prostějov Veronika Hrbáčková.

➢

DOMÁCÍ
PREMIÉRY
ƔƔ Fotbalové eskáčko se poprvé v zimní přípravě představilo doma a dvakrát
vyhrálo.
strany 28 a 29

ŠLÁGR VEČERNÍKU – HOKEJ
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PROSTĚJOV Malý hokejový svátek čeká fanoušky
ledního hokeje. Přinejmenším toho prvoligového.
Do Prostějova totiž v sobotu přijede Vsetín, jeden
z tradičních a (nejen) v minulosti úspěšných klubů.
Ten je podle očekávání jedním z adeptů na baráž
a postup do extraligy. Průběžně třetí celek soutěže
navíc nehraje ve špatné formě. Poradí si s tímto sokem Jestřábi? To zjistíme v sobotu po páté hodině
večerní.
Soupeř, na kterého Jestřábi příliš neumí. Takové
označení sedí na Přerov. Ale taky třeba na Vsetín,
posledních pět vzájemných zápasů vyhráli Valaši.
Jestřábi se radovali naposledy v září 2019, kdy za Prostějov ještě nastupovali hráči jako Berger, Kafka, Brančík a v bráně Dvořák…
Zlepšit bilanci mohou Jestřábi už o víkendu. Oba týmy mají rozdílnou formu, zatímco Prostějov z posledních pěti zápasů čtyři prohrál,
Vsetín ze stejného počtu mačů zaknihoval tři vítězství, byť to s Kadaní samozřejmě po kontumaci. Valaši však trvale disponují stálou
formou, bez větších výkyvů a problémů. Chlubit se mohou zejména
skvělou obranou. Vsetín patří k celkům s nejlepší defenzivou vůbec.
Za zády mají hráči Jakuba Málka, teprve devatenáctiletý brankář si
vede v ročníku skvěle, úspěšnost zásahů má přes 92 procent.
I hráči před ním však odvádí dobrou práci. V obraně jsou vidět zejména obránci Štach a Jerofejevs, kteří pravidelně bodují a mají skvělá
čísla v +/− statistice. Navrátilec Luboš Rob pak exceluje vepředu a nahání v bodování nejlepší hráče ligy. Tým ale disponuje i řadou zkušenějších útočníků jako Gago, Berger, Jonák, Vlach. To všechno jsou
hráči, co už mají něco za sebou, přitom Vsetín táhnou. To vše pak diriguje už dvaačtyřicetiletý matador Radim Kucharczyk…
Na závěr ještě bilance vzájemných zápasů. V aktuálním ročníku se
týmy potkaly dvakrát. A v obou případech se po základní hrací době
radoval Vsetín. Poslední zápas, hraný na Lapači, skončil výsledkem
6:3 pro domácí.
(sob)
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V MUZEU VYSTAVUJE
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KONICE Říká se, že dobrý učitel chrání žáky i před svým vlastním
vlivem. Porovnat dílo uznávaného výtvarníka Zbyňka Janáčka
a jeho studenta Miry Macíka, který v našem městě s pozoruhodnou zarputilostí propaguje současné umění, mohou lidé na
první letošní výstavě v hlavní budově prostějovského muzea.
Vernisáž výstavy Rozhraní proběhla uplynulý čtvrtek 27. ledna.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Naše oči vidí jen to, co chceme vidět.
Jak se však vnímání proměňuje, pokud
narušíme naše ustálené představy? Dokáže nás vykolejit náhlé přeskupení barev? Proč vnímáme stejnou barvu jinak,
pokud se náhle objeví na jiném pozadí?

A jakou roli v tom všem hraje světlo
a základní geometrické tvary? Tak tohle
jsou otázky, které vás napadnou u promyšleně prokomponovaných a precizně
vyvedených děl děkana Fakulty umění
Ostravské univerzity Zbyňka Janáčka.
Oceňovaný výtvarník, který se řadu let
věnuje volné grafice, aktuálně vystavuje
v prostějovském muzeu.
Společně se zástupci muzea jej sem pozval
jeho žák Mira Macík, který je spíše jako
tvůrce v Prostějově znám coby zanícený
propagátor současného umění v podání
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mladých autorů, kteří často nejsou právě
nakloněni většinovému divákovi. Ostatně přítomný krajský radní za kulturu Jan
Žůrek jej označil za „pionýra“ čili průkopníka současného umění v Prostějově.
„Zatímco Zbyněk Janáček vychází z elementární geometrie, do níž komponuje

prvky nepravidelnosti, tak Mira naopak
vychází z chaosu, jemuž se snaží vtisknout určitý řád,“ srovnala na čtvrteční
vernisáži dílo učitele a jeho žáka kurátorka
výstavy Erika Kovačičová.
Pro oba autory to nebyl první podobný
počin. „S Mirou jsme už společně vysta-

#DGHJPHÁMµIÁ?JKMJQJ?Á
PROSTĚJOV Paliativní péče. Téma
často nepříjemné a v české společnosti
možná ještě místy tabu. Jenže také téma,
které se může týkat nečekaně kohokoliv
z nás. Přiblížit právě paliativní péči a důstojnost lidského života i jeho konce se
pokusí snímek Jednotka intenzivního života. Dokumentární film představí také
kino Metro 70 v Prostějově.
„Lékaři Ondřej a Kateřina se při své práci
často dotýkají nedotknutelného. Průkopníci české nemocniční paliativní péče otevírají
v celovečerním dokumentu témata, která
z našich životů v podstatě zmizela. V prostředí robotické medicíny a zbožštělých
bílých plášťů, orientujících se na nemoc
jako takovou, se do středu jejich pozornosti

JJaká
aká bbyla
ylaa vvýstava
ýstavva v muzeu...
muzeeu....

3x foto: Matin Zaoral
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vrací člověk,“ uvádí ke snímku distributoři.
A zároveň spolu s tvůrci filmu připomínají
nepříjemný fakt, že v nemocnicích končí
život něco mezi 60 a 70 procenty obyvatel
České republiky.
Návštěvníci prostějovského kina ale nedostanou jen možnost zhlédnout film, ale
také příležitost setkat se s odborníky a téma
paliativní péče s nimi diskutovat. „Film
Jednotka intenzivního života režisérky
Adély Komrzý doprovodí besedou přední
odborník na paliativní péči docent Miroslav Kala. Přijdou i další lékaři, dnes jsem
mluvila s ředitelem nemocnice panem
Ševčíkem, mají o akci velký zájem,“ uvádí
ředitelka kina Barbora Kucsa Prágerová.
Kromě dokumentu, který už byl nominován na Českého lva, tak kino zve i na další
akci. „Můžeme říct, že diváci, kteří na film
přijdou, budou mít naprosto jedinečnou
příležitost potkat se s lidmi z praxe, kteří

,GFPQVMC KPVGP\KXPÊJQ åKXQVC PCDÊFPG
P¾JNGF FQ PGLGP  JQURKEQXÆ RÆéG
XèGUMW
Foto: kino Metro 70
situace zažívají dnes a denně, často ve velmi
vyhrocených podmínkách. Navíc je to teď
během koronaviru o to smutnější. Spousty
lidí se ale uvedené téma týká. A myslíme si,
že je to ideální příležitost své zážitky nebo
obavy sdílet s profesionály pro klid duše
a pochopení,“ vyjádřila se ředitelka prostějovského kina. Dokument Jednotka intenzivního života bude v kině ke zhlédnutí ve
středu 2. února od 20 hodin.
(sob)

vovali v pražském Hollaru. Stejně jako
Eriku jej vnímám jako určitou satisfakci
za svoji práci ve školství, která je v mnoha ohledech dosti nevděčná a plná byrokracie,“ vysekl Zbyněk Janáček poklonu
svému studentovi. Ten na výstavě představil graficky zpracované záznamy svého

deníku. „Jednotlivé podněty na sebe vrstvím a dodělávám třeba i zpětně, dá se však
říct, že co list, tak to zhruba jeden den,“
představil své vystavené obrazy Mira Macík. Výstava Rozhraní bude v prostorách
prostějovského muzea k vidění až do
20. března 2022.

iĳőŜƄæĈœæ΄ƞĈæŉŜƊƖ΄Ƶ΅ņĳœđ΄iĎƖƂŜ΄̌̅
Předpremiéra s režisérem filmu už dnes!
PROSTĚJOV Už dnes večer
bude v kině Metro 70 živo.
Od 17.30 se totiž mohou
návštěvníci těšit na novou
českou komedii v režii Jiřího
Havelky Mimořádná událost.
Když se (ne)šťastnou náhodou samovolně rozjede motorový vlak na špatnou stranu
a bez strojvedoucího, začnou
se dít věci. Film přijede představit i jeho tvůrce Jiří Havelka, který je podepsán i pod
komedií Vlastníci, jež táhla
do kin v roce 2019.
„Je to Mimořádná událost, ale
taky mimořádná událost. A to
proto, že ne ke každému filmu
děláme předpremiéry a delegace. Diváky hlavně čeká úvod

a diskuse s Jiřím Havelkou.
Což je mimořádné už z toho
důvodu, že Vlastníci přilákali stovky tisíc diváků v České
republice. A i když je film
jiný, humor zůstal zachován,“
představuje snímek ředitelka
kina Metro 70 Barbora Kucsa
Prágerová.
Žánrově se jedná o komedii,
ale divák zde nalezne i mírný nádech dramatu. „Film je
podle skutečné události, o které víme, že dobře dopadla, tak
bych v tom tolik dramatičnosti nespatřovala. Drama bude
hlavně v pestrosti lidských charakterů a projevení se v krizové
situaci,“ dodává Barbora Kucsa
Prágerová.

Kdo vyhrál s Večerníkem

volňásky na pondělní
předpremiéru?
Na předpremiéru i diskusi s režisérem filmu Jiřím Havelkou se mohou
těšit také vítězové soutěže Prostějovského Večerníku, kde stačilo
správně odpovědět na otázku z minulého vydání. Dvě volné vstupenky
si u pokladny kina může vyzvednout
Tomáš Gottwald, Marie Procházková, Marie Honová, Marián Borovský a Lucie Dašková.
Promítání komedie bude návštěvníkům k dispozici ještě v průběhu prvního únorového týdne.
(jaf)

V Dobromilicích mohou

lidé zavzpomínat
Retro výstava bere dech.
Jak to tenkrát bylo?

Jan FREHAR
Nejedná se však pouze o hračky,
ale návštěvníci tu najdou například
i módní kousky z dob minulých.
„Není to výstava jen o hračkách, ty
zde hrají pouze doplňkovou úlohu,
ale je to výstava o módě doby minulé. Ovšem každý, kdo se na výstavu
přijede podívat, zjistí, že hračky v ní
hrají důležitou roli. Z toho důvodu
bych řekla, že je ideální pro rodiče
s dětmi, kdy rodiče zavzpomínají

8OW\GWUGOčåGVGV÷wKVPGLGPPCJTCéM[QF.KDWwG0KMNQXÆ
na své mládí a ukážou dětem, s čím z roku 1890 a originál svatebních
si hrávali oni,“ prozradila k výstavě šatů z roku 1910.
ředitelka regionálního muzea v Dob- „Určitě bych všechny ráda pozvala,
romilicích Denisa Zatloukalová.
aby se přijeli podívat na sbírku hraček
Na výstavě tak najdete zastoupení od Libuše Niklové, královny českých
50. až 80. let minulého století. Avšak gumových hraček, jejíž jméno je nenejstarší část výstavy představuje smazatelně spjato s Fatrou Napajedla
dobu z přelomu 19. a 20. století po (výrobce plastových hraček). Libuše
první republiku a nejstarším kous- Niklová vytvořila v 50. a 60. letech lekem je kočárek s loukoťovými koly gendární gumové hračky, nejznáměj-

(QVQ&<CVNQWMCNQX¾
ší jsou její zvířátka s varhánkovým tělem nebo oblíbené nafukovací hračky
jako buvol, žirafa, slon. Toto všechno
můžete vidět i u nás na výstavě. Tak se
přijeďte podívat, určitě je toho hodně
k vidění,“ láká návštěvníky ředitelka.
Výstavu je možné zhlédnout každé
úterý, čtvrtek a neděli v otevírací
době. Exponáty budou k vidění až
do 20. února.

21091011148

DOBROMILICE První letošní výstava je nyní k vidění v Dobromilicích, kde se v regionálním muzeu
mohou návštěvníci vrátit do dob
minulých a zavzpomínat na to,
jaké to tenkrát bylo a co právě bylo
v módě. Výstava vznikla ve spolupráci s Muzeem hraček v Hulíně
a celá rozsáhlá sbírka je zapůjčena
od paní Andrey Miklasové.

521.'è0156
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V KONICI SI PŘIPOMNĚLI
VYVRAŽĎOVÁNÍ ŽIDŮ

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Příběhy místních i filmy připomněly smutné výročí
KONICE Tiché, přesto však solidně zaplněné komunitní centrum v Konici ve čtvrtek odpoledne předem naznačovalo, že
tentokrát nepůjde o akci veselou, ale naopak vážnou a pochmurnou. Kdo prošel před začátkem přísálím, nebyl na
pochybách, knížky odkazovaly k holokaustu, nacistickému
Německu, koncentračním táborům. Kdo do té chvíle jen tušil,
bylo mu to jasné, v Konici nenechali Mezinárodní den památky obětí Holokaustu jen tak. U jeho příležitosti připomněli děsivé události spojené s koncentračními tábory a vyhlazováním
nejen židovského obyvatelstva.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
„Jsme tu i z úcty k obětem holokaustu. Zároveň jsme se přišli dozvědět
něco více o někdejších obyvatelích
Konice,“ prozradila paní Naďa, jedna
z účastnic vzpomínkové akce. Už jen

začátek byl emocionální. Jaroslav Nedbal, který se ujal organizace, chtěl na
úvod přečíst příběh dokreslující tehdejší události. Jenže nedočetl. „Promiňte, je to tak silné, že ne, nemůžu,“
odložil po pár řádcích text. Postupně
přítomné provedl základními pojmy,
připomněl i po letech děsivé názvy
jako Sobibor, Treblinka a samozřejmě Osvětim. Hovořil i o tom, jak se
nacistický režim snažil technickými
vymoženostmi zvýšit počty zabitých

2QRTG\GPVCEKQJQNQMCWUVWCQD÷VGEJ\-QPKEGP¾UNGFQXCNHKNO Foto: Michal Sobecký
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lidí. Stejně tak ale vysvětlil své důvody, proč se rozhodl akci uskutečnit.
„Přednáška se koná ze tří důvodů.
Zaprvé jako vzpomínka a uctění
obětí při výročí Mezinárodního dne
obětí holokaustu. Zadruhé proto,
že letos uplyne 80 let od transportu

Foto: Michal Sobecký

většiny židovských obyvatel Konice
do koncentračních táborů. A zatřetí
proto, že se mi vůbec nelíbí současné zneužívání označení Davidovou
hvězdou,“ řekl publiku.
Postupně přešel k dění v Konici.
Ilustroval ho na úředních hlášeních

četníků, kteří měli za úkol třeba
kontrolovat, zda jsou na sportovištích vyvěšené zákazy vstupu pro
židovské obyvatelstvo. Posléze už
se věnoval konkrétním osudům
dvou židovských rodin, a sice Bock-Löwovým, kteří vlastnili obchod
se smíšeným zbožím, a taky Freundovým, ti zase založili a provozovali
mlékárnu. „Mě osobně hodně zaujal příběh Evy Freundové, kdy její
blízcí narafičili odvedení gestapem
a pak ji skoro půl roku do konce

války ukrývali,“ pověděl Jaroslav
Nedbal. Akci pak zakončil film
O zlém snu, který podobně jako
už předešlé vyprávění dostal úplně
všechny. Nejeden z přítomných si
během akce utíral oči. „Akce byla
povedená. Šlo o důstojnou připomínku obětí. Pan Nedbal připravil
program velice dobře, celý do sebe
zapadal. Mělo to úroveň. A závěrečný film byl hodně silný,“ řekla při
ohlédnutí vedoucí komunitního
centra Jitka Klemsová.

85ËxXVHNRxWRYDORYHYHONÇP
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DUBANY Lahve vyrovnané, občerstvení nachystané. Hodnotitelé? Připraveni. A mohlo se začít. Ve chvilce
bylo v dubanské hospodě U Ríšu v sobotu odpoledne vše připravené na
první ročník dubanského koštu. Vše?
Ano. I lidé, kteří se chtěli bavit. V sále
byl pořádný halas, který jen občas
přerušil pád věšáku. Tak byl přetížený
bundami a kabáty, což značilo jediné:
full haus. Totéž se přitom dalo říct
i o vzorcích.

Michal SOBECKÝ
Těch dorazilo padesát. „Sešla se hlavně
slivovice, ta převažovala. Druhou část
zastupovaly meruňky, jablka, dokonce
i jeřabiny a datle. Celkově ale převažovala
švestka, bylo velmi málo meruněk, těch
bylo jen pět,“ říká mi uprostřed bujarého
veselí majitel hospody a zároveň organizátor Jaroslav Pánek. Padesát? Dost
slušné na první ročník. Ale pozor! Ten

Běžkařům ovšem stopy rušil vítr...
FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz
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padesátý byl nějaký zvláštní… „Tady
jsou ořechovice a zde je chyták, padesátý vzorek, kdy jsem jim nalil fernet. Na
závěr, abych je probudil,“ směje se Václav Kovář. Podle ruchu kolem, hlasitého
hovoru i smíchu se podařilo. Jen ne oblafnout místní koštéry. „Poznali jsme, že
to není ono…,“ dovídám se. Tou dobou
už je znám král paličů. A hle, má dokonce korunu. „Přispěl jsem švestkou, která
vyhrála, a meruňkou. Majiteli jsem říkal,

že jsem překvapený, kolik se sešlo vzorků. Protože mi Hanáci jsme zgrblí. Ale
pokud vychází lidé vstříc, tak bychom se
rozdali,“ usmívá se spokojený šedesátník
Jaroslav Vrábel. A jde sám příkladem.
„Schovávám vnukovi, co pálím, tak litr
slivovice. Má jedenáct let, tedy doma naskládaných jedenáct litrů. Asi budu hloubit další sklep, už to tak vypadá,“ povídá
vítěz dubanského koštu. Celou reportáž
najdete na www.vecernik.cz
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PROSTĚJOVSKO Tak je to tady!
Pokud vaše lyže celé dva roky stály
někde v koutě, pak je nejvyšší čas
je konečně vytáhnout na vzduch!
A to i v případě, že máte na lyžování pouze pár hodin. Za sněhem totiž nemusíte jezdit nikam daleko.
V regionu je ho aktuálně relativně
dost i na běžky, z lepších podmínek se však určitě těší milovníci
sjezdovek.
Teploty lehce nad nulou, sněhové
přeháňky, čerstvý vítr. Tak to uplynulý víkend vypadalo ve vyšších
partiích našeho regionu. Zatímco
v Prostějově nebylo po sněhu ani
památky, stačilo vyjet o pár nadmořských metrů výš a už jste se mohli
těšit z bílé peřiny.
Radost z ní měli zejména lyžaři.
Díky tomu se na „kladeckém ledovci“ lyžovalo po celý uplynulý týden.
Po oba víkendové dny se pak tamní
parkoviště dokonce zcela zaplnilo.
„Sněhové podmínky jsou u nás výborné. Podařilo se nám dosněžit
zbytek sjezdovky a rozjet dvoukotvu. Během týdne byla sjezdovka
poměrně prázdná, o víkendu se

ƵŉåƊƖœĵāĮ΄ſƄĎĈņƲ͚ͺ΄
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PROSTĚJOV Koho by nelákalo poznat své předky? Kdo by nechtěl znát
alespoň jména a základní vztahy lidí,
bez nichž by tu nebyl? Nelze se divit,
že stále více lidí si svůj rodokmen
nechává udělat „na míru“, pátrání po
předcích se však pro některé stává
oblíbeným koníčkem. Ti všichni se
mohli vypravit ve čtvrtek 13. ledna
na přednášku do prostějovského
muzea, kde se o tvorbě rodokmenů
dozvěděli více.

Martin ZAORAL
Na přednášku Martina Kašpara do
prostějovského muzea dorazilo zhruba
dvacet lidí, připravený sál se tak utěšeně
zaplnil. „Sám jsem zatím objevil jména
1 700 svých vlastních předků, předpokládám, že je to tak třetina toho, co je
v mých silách objevit. Ale na internetu
jsem objevil muže, který zná jména dokonce 30 tisíc předků. Kolik chcete zjistit jmen, je dobré si ujasnit hned na začátku vašeho výzkumu,“ prozradil muž,
který se genealogii dlouhodobě věnuje.
K vytvoření rodokmenu nejen jemu
slouží dva databázové programy. Jedním
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však zaplnila,“ shrnul Jiří Křeček,
předseda místních sokolů, kteří areál
provozují. Ti se už nyní připravují na
Kladeckou lyži. Závod v obřím slalomu pro všechny zájemce ve věku
od 2 do 100 let se pojede v sobotu
5. února.
S výrazně většími komplikacemi se
museli potýkat milovníci bílé stopy.
Tu jim neustále zafoukával nárazový
vítr, který v sobotu zeslábl, v neděli
však opět nabral na síle. Přestože
sněhové pokrývky díky sněžení přibylo, její výška byla v jednotlivých
úsecích běžkařských okruhů na Dra-

hansku poměrně rozdílná. „Vyjeté
běžecké stopy se velmi rychle zafoukávají, a tak by jejich projíždění skútry nemělo zatím smysl. Slyšel jsem
však, že stroje jsou již připraveny,“
prozradil jeden z vášnivých běžkařů.
Oblíbenou destinací pro výlet rodin
s dětmi spojený s bobováním či sáňkováním bývá také kopec u penzionu Lada v Repechách. Ten však zůstal o uplynulém víkendu prakticky
liduprázdný. Důvodem byl fakt, že
občerstvení v penzionu bylo poslední lednový víkend kvůli nemoci uzavřeno.
(mls)
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z nich je Ancestry, druhý nese název MyHeritage. „První z nich je zcela zdarma,
nicméně nelze při jeho tvorbě využívat
internetu. Ten druhý je on-line, což může
být výhodné, ale některé z jeho funkcí
jsou placené. To zas může po čase komplikovat práci,“ vysvětlil Martin Kašpar,
který jednotlivá jména předků vyhledává
zejména v matrikách.
To však není jediná informace, kterou
lze v historických dokumentech zjistit.
„Když tomu věnujete čas, můžete se
dozvědět třeba nejen to, kam chodil váš
předek do školy, ale i to, jaké měl známky a kolik zameškal hodin,“ zmínil se
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Martin Kašpar, který je původní profesí
fotograf. Nyní se kromě sestavování
rodokmenů věnuje také psaní kroniky
obce Těšetice.
Hledání v archivech má i svá úskalí.
„Předně musíte být schopni přečíst
starší formy písma, podstatná je i znalost němčiny. Úskalím pro nezasvěceného může být i fakt, že mnohé obce
či města v průběhu času měnily své názvy. Třeba takový Zábřeh se dříve jmenoval Hohenstadt,“ upozornil Martin
Kašpar, jehož přednáška byla jednou
z prvních letošních akcí v prostějovském muzeu.

Bezmála 26 let po jeho úmrtí
KONICE Z tohoto by měl určitě
velkou radost. Přestože výrazný
spisovatel a režisér Zeno Dostál
zemřel již 30. ledna 1996, šest
dní před letošním výročím jeho
úmrtí vyšla konickému rodákovi
jeho kniha Malý vůz. Tím byl definitivně završen jeho prozaický
cyklus, jehož části jsou pojmenovány podle jednotlivých znamení
zvěrokruhu.
Posmrtně vydávaný román spisovatele Zeno Dostála vznikl již před rokem 1989. Kvůli následnému zániku
prestižního nakladatelství Československý spisovatel však zůstal nevydán. Čtivý příběh je zasazen do přelomu padesátých a šedesátých let,

ve kterých sleduje zrání Miloně Pluháčka. Mladý anti-hrdina pochází ze
selského prostředí a má i katolické
kořeny. Přesto se stává produktem
převýchovy na vojně, která si nezadá s tragikomickým podáním Josefa
Škvoreckého. Po vojně následuje tápání na socialistické brigádě. Miloně
však rozhodně více než budování
a ideologické nalejvárny nepřestanou zajímat erotická dobrodružství.
To se změní až ve chvíli, kdy se se
zamiluje do dcery elitních komunistů... Zůstane Miloň Miloněm, nebo
se vydá cestou pragmatické kolaborace? V tom je román nadčasovou
generační výpovědí, a i dnes stojí
za vydání. „O vydání se postaralo
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Nakladatelství Akropolis, jemuž
neskonale děkujeme!“ vzkázala autorova dcera Olga Dostálová, která je
sama známou spisovatelkou. (mls)
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tože přesně tohle my umíme. Ze všech
členů týmu PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku vždy vyzařuje pozitivní nálada i přístup, každý je profesionál ve
svém oboru a poradí, jak nejlépe umí.
Začíná se výběrem oblečení, volíme
vhodné střihy a barvy nových outfitů,
jež doplní originální brýle, které mnohdy působí spíš jako šperk než zdravotní
pomůcka, následuje kosmetika a líčení,
načež vrchol představuje změna účesu. Co hlavně vítězku či vítěze čeká, je
zážitek na celý život. Vždy se snažíme,
aby všichni prožili den, který se jen tak
nepoštěstí, den plný hýčkání, relaxace,
radosti a porozumění.
A jak se s námi líbilo Haně Zacpalové?
Jak se cítila po proměně? To si přečtěte
na této dvoustraně pěkně krok po kroku.

aneb názor
Simony BAJUSZ

Novoroční díl jsme jako vždy pečlivě zmonitorovali
od A do Z, tudíž co nenajdete zde, nabízí internetové stránky
www.vecernikpv.cz. Čeká tam na vás také obsáhlá fotogalerie
a video nejen z lednového kola seriálu PROMĚNA IMAGE.
K dispozici je i rozsáhlý archiv všech předcházejících epizod.

Pětapadesátiletá Hana Zacpalová má
dva dospělé syny, bydlí v Prostějově
a pracuje jako uklízečka na Gymnáziu Jiřího Wolkera. „Nápad přihlásit
mě přišel od učitele Lukáše Matouška, který tušil, že mě něco takového
nadchne. A měl pravdu. Pociťuji, že
potřebuji v životě nějaký nový impulz a tohle bude asi ono,“ prohlásila
zaníceně novoroční vítězka. „Trávím
většinu dne v práci, tak asi nepotřebuji
nijak zvlášť upravovat a extra se oblékat, ale je pravda, že by se člověk měl
snažit, aby se cítil dobře a spokojeně.
Jestli mi v tomto pomůže váš profesionální tým, tak co víc si přát,“ pokračovala Hana Zacpalová.
Je potřeba zdůraznit, že některá přání
nejsou tak těžká na jejich plnění, pro-

Jak to vidí
.$3,71.$
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V roce takřka samých dvojek protkaných jednou nulou, celkově
pak už po šestašedesáté. Předposlední lednovou sobotu letopočtu 2022 se konal novoroční díl seriálu PROMĚNA IMAGE, který
probíhá již sedmým rokem v režii PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
A i tentokrát šlo o výjimečné klání... Oblíbený seriál je cílený na
všechny věkové kategorie, o čemž zcela jasněavypovídá
předelo
se d øi2015
šlých pětašedesát dějství, kdy jsme kseom
odu dubna
zaměřili na
u ne
muže i ženy věkového rozptylu patnáct
let.
ompětasedmdesát
kaž
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Zapojuje se do něj značné množství členů velmi schopného týmu,
za výsledkem se skrývá nemálo času a energie. Všechny doposud
uskutečněné proměny dopadly skvěle a jsme nesmírně rádi, že
se tento projekt stále těší velké popularitě. V takovém formátu
nemá tento poměrně velký projekt obdoby v celém kraji, možná
ani nikde jinde. Jak známo, v minulosti dosáhla jeho sláva až hranic Prahy, Ostravy, Olomouce či Vyškova, vědí o něm v Havířově,
Bouzově a už dvakrát k nám přijely vítězky ze Slovenska.
Cílem našeho snažení ostatně není jen pouhá změna vzhledu,
ale vnitřní rozkvět každého, kdo si PROMĚNOU IMAGE projde,
protože k čemu změna vzhledu, když v duši chybí sluníčko,
radost a motivace. A to je právě jeden z důvodů, proč vůbec
seriál pořádáme a proč v tomto projektu pokračujeme i v roce
2022. Doufáme tedy, že i letošek udělá našim aktérům tlustou
čáru v dosavadní životní etapě a že začnou znovu, jinak a lépe.
Někdo v osobním životě, jiný změnou vzhledu a stylem oblékání zaujme v zaměstnání. Kouzlo proměny rozzáří oči, dostaví
se hřejivé pocity štěstí – kdo by se zkrátka nechtěl cítit skvěle,
vypadat dobře a být úspěšný. Kdo podstoupil první letošní proměnu? A jak vypadal velký den lednové vítězky? To se dozvíte na
následujících řádcích...
A co nenajdete tady, nabídnou vám již brzy internetové stránky www.vecernikpv.cz.

Aneta
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Po několikahodinovém snažení za přispění pohodové atmosféry a legrace se mohlo plynule přejít k odhalení nové image. Hana Zacpalová na sobě nedala nervozitu znát a bylo vidět, že si každičkou část své proměny skutečně užívá, což náš tým vždy potěší nejvíce. Při vlastním odhalení z lednové vítězky rezonovala
vděčnost a radost. Sama prý nečekala, že může takto skvěle vypadat a zároveň se tak i cítit, z čehož jsme byli všichni velice potěšeni. Přestože jsme většinu modelů fotili a natáčeli venku, tak i při velmi nízké teplotě paní vše dokonale zvládla. Ač focení nemá v oblibě, bylo patrné, že je s úpravou svého zevnějšku natolik
spokojená, že se do své role vžila jako profesionálka.

5. krok - odhalení a fotografování

0

Závěr úpravy vždy korunuje změna účesu a barvy. Tentokrát se lednové vítězky ujala Lenka Stejskalová z Vlassalonu nacházejícího se ve Fanderlíkově ulici. Jako první vždy přijde na řadu analýza vlasů a následně barevná typologie i volba střihu. Jak bylo vše ujasněno, mohlo se bezodkladně začít. „Paní Zacpalová má kvalitní a zdravé vlasy. U naší novoroční vítězky
jsem se proto rozhodla zvýraznit barvu vlasů pomocí teplých tónů a ve vrchní partii trochu zesvětlit, aby vlasy dostaly lesk
a trochu života. Odstín jí také dodal na jiskře a omladil,“ objasnila kadeřnice Lenka Stejskalová. „Poté jsem vlasy ostříhala
na krátké, vrstvené mikádo s vystříhanou zadní partií a levým bokem, což jim dodalo lehkost a texturu. Tento střih je
přitom jednoduchý i na domácí úpravu, kterou zákaznice lehce zvládne i sama doma, aby měla vlasy stále upravené. Stačí
vyfoukat a rozházet a perfektní účes je na světě,“ popsala kadeřnice. „Někdy stačí opravdu málo k tomu, aby člověk dostal
nový náboj. A já myslím, že se to povedlo,“ dodala spokojeně Lenka Stejskalová.

4. krok: barvení, støíhání a styling

Proměna by se neobešla bez kosmetiky a líčení. Tentokrát se o zkrášlení skvěle postarala Viktorie Nevrlová, studentka SOŠ Prostějov oboru kosmetické služby. „Jako vždy, než začneme líčit, jsem pleť očistila a poté na ni nanesla hydratační krémem. Paní
Zacpalová má zralou pleť. Doporučila bych jí pravidelně chodit na masáž obličeje a také jsem si všimla, paní se mě i zeptala, co
dělat s méně výrazným obočím? V našem salónu nabízíme barvení i formování obočí, kdy obočí upravíme do požadovaného
tvaru, také nabarvíme, čímž je zvýrazníme. Upravené obočí rámuje tvář, zvýrazní oči, podtrhuje výraz obličeje,“ vysvětlila svoji
strategii studentka 3. ročníku kosmetiky a dále pokračovala již v samotném líčení. „Nejdříve jsem začala víčky. Zvolila jsem odstíny
zlaté barvy a na zvýraznění oka jsem použila hnědé až tmavě hnědé stíny. Na obočí jsem nanesla hnědý gel a pokračovala na celý
obličej. Korektorem jsem paní Zacpalové zamaskovala pár drobných nedokonalostí, poté použila make-up na celý obličej. Aby
vše vypadalo uceleně, tak jsem použila pudr a pleť zafixovala. Bronzrem a rozjasňovačem jsem vykonturovala obličej a zvýraznila
lícní kosti. Dále jsem použila na líčka růžovou tvářenku, aby paní vypadala veseleji a působila zdravěji. Mezi poslední úkony patřilo
nanést růžovou rtěnku s leskem a řasenku,“ popsala své kroky milá Viktorie Nevrlová.

3. krok: líèení

Příjemnou ranní procházkou vyplněnou příjemným povídáním se všichni přemístili k našemu tradičnímu partnerovi do Optiky
Wagner, která sídlí na náměstí E. Husserla a kde najdete zajímavé brýle doslova v nekonečné zásobě. „Pro dnešní proměnu jsme vybrali brýlové obruby Blackfin. Dle našeho názoru se jedná o ‚Ferarri‘ mezi obrubami,“ smál se majitel Radek Wagner. A hned vysvětlil
proč. „Kvalita jednokusového titanu se kloubí s jednoduchým designem. Nicméně se u některých modelů ani o barevné, ani tvarové
pestrosti nedá pochybovat. Volili jsme barevné kombinace doplňující oblečení K obličeji se nám perfektně hodil olivový tvar, který
jsme považovali za nejlepší, ale jak sami uznáte i hrubší hranaté tvary sedly dle linek obličeje úplně parádně. Matné a dvojbarevné
obruby byly jak elegantní, tak volnočasové, takže jsme nemuseli moc přemýšlet, které obruby ke kterým šatům. Výsledek byl vždycky
skvělý a paní Zacpalovou brýle povznesly,“ uzavřel s úsměvem svůj výběr Wagner.

NURNsYROEDEUÙOÉ

Lednová PROMĚNA IMAGE nám přála i co se týče počasí, azurová obloha a lehký snížek všude kolem umocnily příjemnou
atmosféru, takže nic nestálo v cestě první plánované změně vzhledu v tomto roce. Nejdříve celý tým zamířil do prodejny RV
FASHION v Žeranovské ulici, kde se nás ujal majitel René Volek. Paní Zacpalová je optimistická dáma, které sedí elegance a zářivé barvy, což jsme jí chtěli prakticky ukázat. „Zvolili jsme první střípky z jarní kolekce šatů, které jsme doplnili trendovými saky.
Paní Haně velice sluší barvy a měla by je nosit více než tmavé odstíny. Žluté šaty doplněné pudrovým bolerkem se dají použít na
běžné nošení do práce, jsou pohodlné a působí elegantně. Další modely jsou určené pro maminky svateb,“ konstatoval úvodem
René Volek. „Šaty, které vidíte, jsou z úpletového velmi pohodlného materiálu, zároveň v rafinovaných střizích. V kombinaci se
sakem je model elegantní a je určen na významnější životní události. Jaro se nebojí kombinací, jako je zelená a žlutá, ale bude si
hrát s různou variací barev a odstínů. Paní Zacpalová se cítila velmi dobře ve všech modelech a konstatovala, že alespoň ví, kam
zamířit na příští nákup,“ nechal se potěšeně slyšet expert Večerníku na módu.

1. krok – volba obleèení

Prostějovské volejbalistky nerozhodila
ani covidová pauza, ani bojovně vzdorující soupeřky

ÚNOROVÉ

yy Jak to přesně bylo s vašimi zdravotními problémy, kvůli kterým jste musela
přerušit sportovní kariéru?
„Všechno začalo v Soveratu zdravotními prohlídkami před sezónou. Italským doktorům
se tam něco nezdálo, proto mě poslali na
ultrazvuk a pak i na kardiografické vyšetření.
Z něj vyplynulo podezření na středně vážné
problémy se srdeční chlopní. V návaznosti na to jsem absolvovala další podrobná
vyšetření v Bratislavě, kde se naštěstí tohle
podezření nepotvrdilo. Tím pádem jsem si
myslela, že je vše vyřešeno, ale můj nový klub
se situace lekl a hned se mnou ukončil spolupráci. Tudíž jsem se vrátila domů a hlavně
byla ráda za ujištění bratislavských lékařů, že
můj zdravotní stav vůbec není tak vážný, jak
mi říkali v Itálii.“
yyCo se dělo dál?
„Po těchto událostech jsem si původně myslela, že pro mě vrcholový volejbal skončil
a dál hrát už ho nemůžu. Proto jsem se začala zabývat úplně jinými věcmi, například
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hledáním, kam půjdu na vysokou školu
v situaci, kdy jsem vlastně zůstala bez práce.
Bylo to takové těžší období. Ale nechtěla
jsem se tím nechat srazit na zem, a jakmile
mi slovenští doktoři dovolili pokračovat ve
sportovní kariéře, hledala jsem nové angažmá. Na další působení v zahraničí jsem se za
dané situace necítila, spíš jsem pomýšlela
zůstat zatím na Slovensku. Do toho mi zavolal můj agent s nabídkou od Prostějova,
který je sice v Česku, ale to neberu jako cizinu. (smích) Promluvila jsem si s panem
Čadou a rozhodla se do VK jít. Věřím, že
velice správně.“
yyJak proběhl příchod na Hanou, úvodní dny a týdny v novém působišti?
„Z prvních dnů v Prostějově jsem byla příjemně překvapená. Čekala jsem, že mi bude
nějakou dobu trvat zvykání na nové prostředí a začleňování do zdejšího kolektivu. Ale
naštěstí to šlo hodně rychle. Holky mě mezi
sebe skvěle přijaly, máme tu super partu a cítím se tady výborně.“
yyCo herní stránka, postupný návrat do
formy?
„Po tříměsíční pauze to samozřejmě není
jednoduché, hlavně po kondiční stránce.
Musím na sobě velmi makat, abych se
fyzicky vracela postupem času tam, kde
jsem byla před nucenou přestávkou. Jdu
krůček za krůčkem, už začínám znovu
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nutá a plná energie do volejbalové práce,
o poznání lépe se mi trénuje. Po Frýdku
máme kvůli pohárovému Final Four skoro dva týdny bez utkání, příprava tak bude
víc zaměřená na kondici a pro mě se tím
otevírá šance pořádně zapracovat na své
formě. Jak se říká: těžko na cvičišti, lehko
na bojišti.“
yy Ještě před zmíněným Olympem jste
osobně sledovala čtvrtfinále Českého
poháru s Olomoucí. Co vám prozradilo
o prostějovském kolektivu?
„V odvetě bylo vidět, že holky neuvěřitelně chtějí, ale zároveň z nich byl cítit i respekt ze soupeře a možná trochu strach
z postupu. Přišlo mi velice líto, že jsme tak
těsně prohrály, normálně se mi chtělo plakat. A nedokážu si představit, co za zklamání prožívaly baby. Každopádně nám to
všem bylo moc líto, škoda. Šlo o ponaučení do dalších zápasů, že není čeho se bát
a je potřeba jít do všeho naplno.“
yy Má současné družstvo VK navzdory
vyřazení z ČP na to, aby v UNIQA extralize ČR 2021/22 bojovalo o medaili?
„Určitě. Myslím si, že tým na to v Prostějově momentálně máme. Holky makají na
maximum, každý trénink odedřou a dělají
všechno pro úspěch. Uvidíme, jestli přijde
medailová odměna, ale potenciál tady na to
rozhodně je.“
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cítit svou dřívější sílu a dostávám se do
toho také herně. Musím však dál pokračovat v práci, ještě mi do ideální formy
dost chybí.“
yyJak do tohoto procesu pasovalo střetnutí na Olympu Praha, vaše zápasová
premiéra za vékáčko?
„Nejdřív jsem si myslela, že se ještě nestihne
dokončit transfer a v Praze budu holky zase
jen povzbuzovat, tak jako při předchozích
zápasech. Přestup se ale stihl administrativně dotáhnout, po příjezdu autobusem na
Olymp si mě trenér zavolal a říká: ‚Karčo,
není na co čekat, vletíš do toho?‘ Já mu odpověděla, že pokud chce, tak nastoupím.
Oba jsme věděli, že se ode mě nedá očekávat výkon srovnatelný s minulými sezónami. Utkání jsem však zvládla kondičně, což
mě potěšilo, a týmu jsem pomohla aspoň
servisem. To bylo asi všechno. (směje se)
Musím se zlepšovat.“
yyNezabrzdila vaši snahu o zpětné nabírání volejbalové pohody následná covidová karanténa?
„Jednou z pozitivně testovaných hráček
jsem byla já, onemocněla jsem a bála se,
že nabraná fyzička bude znovu fuč. Že
po ležení v posteli a zavření doma v bytě
budu začínat zase od nuly. Naštěstí mi
tenhle oddech vyloženě prospěl. Po nemoci se cítím až nečekaně dobře, odpoči-

PROSTĚJOVV kontextu toho, jak Karin Šunderlíková dříve řádila v dresu KP Brno
a že opakovaně působila v Itálii, získal prostějovský volejbal velkou posilu. Po
vynucené zdravotní pauze se však dvaadvacetiletá univerzálka nyní postupně
dostává zpět do své obvyklé formy, za družstvo VK stihla od svého nedávného
příchodu zatím dva extraligové duely. Před tím sobotním ve Frýdku-Místku jsme
sympatickou Slovenku vyzpovídali.
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utkání proti Šternberku
a poslední dobou absolvovali méně zápasů.
Proto vznikla domluva, že během týdne
odehrajeme přátelák u Šelem Brno,
rozehranost pro další
pokračování soutěže je
hodně potřebná,“ ví prostějovský lodivod.
Po volném víkendu pak Hanačky na- UNIQA extraligy ČR s Duklou Libesměrují svou přípravu od pondělka 7. rec (čtvrtek 10. února od 18.00 hodin
února již plně na domácí šlágr 23. kola v Národním sportovním centru PV).
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„Museli jsme být pět dnů v covidové
karanténě, holky během této doby trénovaly jen doma individuálně. Proto
nám současná pohárová pauza přijde
vhod směrem k tomu, abychom se

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Tím, že se volejbalistky VK Prostějov těsně neprobojovaly
do závěrečného turnaje Final Four
Českého poháru žen 2021/22 (5.
a 6. února v Táboře), teď mají dvanáctidenní zápasovou přestávku. Jak
s tímhle časem naloží?

věnovali kvalitní společné přípravě
a určité manko dohnali,“ řekl k tématu hlavní kouč žen vékáčka Miroslav
Čada.
V plánu je intenzivně se věnovat jak
fyzičce, tak volejbalovým věcem. „Od
pondělí 31. ledna do pátku 4. února
budeme trénovat kondici, sílu i herní
prvky. Důležité je pracovat vyváženě
na všem, aby se holky dostaly zpět do
pohody, znovu cítily jistotu ve hře,“
zmínil Čada.
K tomu poslouží také jeden přátelský
duel. „Museli jsme odložit extraligové

Pohárovou pauzu vyplní příprava a přátelák v Brně

Prostějov (son) – V novém kalendářním
roce pokračoval úvodními zápasy svého
dalšího programu krajský přebor juniorek
2021/22. Velice dobře si v něm zatím vedou
mladé volejbalistky TJ OP Prostějov U20.
V sedmém dvoukole porazily doma Kojetín 3:0 (5, 25, 12) a 3:1 (16, 26, -23, 23),
čímž upevnily průběžně druhé místo v tabulce. Navíc se zároveň přiblížily nejvyšší
příčce, která na konci soutěže zajišťuje postup do kvalifikace o 1. ligu juniorek.
Pomohly jim totiž kamarádky z VK
Prostějov B, které v dohrávkách pátého
dvoukola KP sebraly hned čtyři body
vedoucímu VAM Olomouc! Béčko vékáčka nejprve dokázalo favoritky smést
3:0 (15, 17, 21) a poté jim podlehlo jen
těsně 2:3 (-18, 23, -16, 18, -14). VAM
je tak nyní v čele už pouze se čtyřbodovým náskokem na OP, jehož útok na
první pozici tudíž může pokračovat.
Krajský přebor juniorek 2021/22 –
průběžné pořadí: 1. VAM Olomouc
37, 2. TJ OP Prostějov 33, 3. Šumperk
17, 4. VK Prostějov B 11, 5. Kojetín 9, 6.
Přerov B 5.

KP juniorek: béèko VK
pomohlo ópéèku, šance
QDSUYQÉOLJXQDG½OHzLMH

Prostějov (son) – Hala U stadionu
míru v Táboře bude během nejbližšího víkendu dějištěm závěrečného
turnaje Final Four Českého poháru
žen 2021/22. O trofej si to v sobotu 5.
a v neděli 6. února rozdají volejbalistky Dukly Liberec, KP Brno, UP Olomouc a Olympu Praha.
Největšími favoritkami na letošní triumf
jsou Severočešky, které však musí coby
ligové lídryně překonat v semifinále hanácké obhájkyně loňského prvenství.
Úpéčko je ve stejné fázi této soutěže vyřadilo před rokem a teď zkusí totéž díky
nedávnému těsnému postupu ze čtvrtfinále přes VK Prostějov.
Druhou semifinálovou dvojici sobotního programu tvoří rozjeté Královo Pole (přede dvěma týdny smetlo
v lize venku právě Duklu) a poslední
dobou se zlepšující Olymp, jenž zkusí
papírově silnějšího soupeře zaskočit.
V nedělním dni pak program pohárového dostaveníčka vyvrcholí nejprve
duelem o bronz, pak přijde na řadu
očekávaná finálová bitva.
Klíčovým faktorem celé akce pochopitelně bude koronavirus. Respektive snaha všech zúčastněných týmů vyhnout
se ve větší míře covidové nákaze tak, aby
na jihu Čech mohly normálně nastoupit
i hrát. Ubrání se rozhodující klání dámského ČP omikronové hrozbě?
ČESKÝ POHÁR ŽEN 2021/22 –
PROGRAM FINAL FOUR (TÁBOR)
Sobota 5. února: 15.00 hodin první semifinále UP Olomouc – Dukla Liberec,
18.00 hodin druhé semifinále Olymp
Praha – KP Brno.
Neděle 6. února: 15.00 hodin utkání
o 3. místo, 18.00 hodin finále.
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vrchol v Táboøe!

RYCHLÝ

PROSTĚJOV Sny mladých volejbalistek VK Prostějov věkové kategorie
U20 o případném postupu do závěrečného turnaje Final Six o medaile v extralize juniorek ČR 2021/22 se rozplynuly. Důvodem je nezvládnutý turnaj
3. kola soutěže v domácím prostředí Národního sportovního centra PV, kde
tým vékáčka po čtyřech porážkách nezískal ani bod, v prostřední skupině B
skončil poslední a pro příští dějství tak klesl do spodní grupy C.
V sobotu s Českými Budějovicemi
PŮVODNÍ
i v neděli s Chodovem svedly
zpravodajství
prostějovské naděje dramatické bitvy,
pro Večerník
kde téměř všechny sady rozhodovaly až
těsné koncovky. Bohužel vždy nepříznivé
Marek
pro hostitelky, jež se tak musely trpce
SONNEVEND
sklonit před Jihočeškami 0:3 (-25, -21,
Hanačky měly své duely rozprostřené -23) i Pražankami 0:3 (-25, -20, -23) skoro
do devíti dnů, ale k lepším výsledkům totožným skóre.
jim to nepomohlo. Sérii dílčích V součtu s rezultáty ostatních zápasů bylo
neúspěchů odstartovaly už 4. ledna tedy jisté, že družstvo VK obsadí nejnižší
proti silnému Šternberku, jemuž páté místo – a ani středeční dohrávka
po dlouho vyrovnaném boji podle- proti Přerovu na tom nemohla nic změnit.
hly 1:3 (24, -17, -20, -17). To Navíc přišla další „koncovková“ porážka,
nejpodstatnější se pak událo během tentokrát 1:3 (-21, -25, 22, -26). A po
víkendu 8. a 9. ledna.
sestupu do céčka ještě teoreticky hrozí
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záchranářské starosti s udržením extraligy,
konkrétně účast v baráži.
„Ale jsem pevně přesvědčený, že na nic
takového určitě nedojde. My naopak
uděláme maximum, abychom se hned
v nejbližším kole vrátili do béčka a ve
zbytku soutěže aspoň jednou postoupili
do elitní skupiny A. Pokud jednou

konečně budeme v kompletní sestavě,
tak rozhodně nejde o nereálnou věc,“
věří hlavní trenér juniorek Prostějova
Zdeněk Sklenář.
„Co se týká domácího turnaje,
samozřejmě pro nás nedopadl v oslabeném složení vůbec dobře. I tak jsme
ale mohli zvítězit minimálně v jednom,
možná i ve dvou utkáních. Bohužel jak
v sobotu, tak v neděli jsme opakovaně
nedotáhli do zdárného konce slibně
rozjeté závěry setů, a to většinou vlastní vinou. Holky sice zdobilo kvalitní
podání i obětavost v poli, jenže obranou
zvednuté míče se pak nedařilo skládat
útokem, na síti jsme často chybovali také
při blokování. A bota nás tlačila ve spolupráci nahrávačky s děvčaty na kůlech.
Cítíme zklamání, ovšem na druhou
stranu tímhle nic nekončí a příště musíme být lepší,“ shrnul Sklenář ve svém
hodnocení.

37
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Existovaly oprávněné obavy, v jakém
složení i zdravotním stavu půjdou
prostějovské volejbalistky do sobotního duelu UNIQA extraligy žen
ČR 2021/22, když až do středy měly
nařízen pobyt v karanténě kvůli výskytu covidu ve svém týmu.
Možné nepříznivé scénáře se však
vůbec nenaplnily a utkání ve FrýdkuMístku proběhlo z personálního hlediska naprosto idylicky. Hanačky nastoupily se zcela kompletním kádrem
a v optimální sestavě odpovídající
současným potřebám.
„Holky, které byly nemocné, se
opravdu rychle uzdravily. A byly natolik v pořádku, že hned od čtvrtka

mohly normálně naskočit do přípravy
společně s těmi hráčkami, které zůstaly
během nucené pauzy fit. Tréninkový
výpadek se přesto částečně projevil, což je logické. Ale celkově jsme
nepříjemnou situaci zvládli až nad
očekávání dobře,“ pochvaloval si kouč
vékáčka Miroslav Čada.
Mezitím do karantén spadla celá řada
jiných klubů působících v nejvyšší
tuzemské soutěži ženské kategorie,
tudíž se z pěti víkendových zápasů
uskutečnily pouze dva (Frýdek-Místek
– Prostějov, Šelmy Brno – Olymp Praha). Naopak mače Liberec – Olomouc,
KP Brno – Ostrava i Šternberk – Přerov
musely být odloženy. Co přijde dál?

HANAÈKY PØEKONALY TRABLE BLESKOVÌ,
DO KARANTÉN TEÏ PADAJÍ DALŠÍ KLUBY
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byla úplně jednoduchá. A soupeř chtěl
samozřejmě též uspět, bojoval, nic nám
nedal zadarmo. Proto panuje spokojenost, že máme tři body do tabulky a nepřišli jsme o žádnou sadu po solidním
výkonu,“ zdůraznil zkušený trenér.
Parta VK tím potvrdila v průběžném
pořadí UNIQA extraligy ČR 2021/22
svou pátou příčku o devět punktů
před šestými Šelmami Brno, jež zdolaly sedmý Olymp Praha 3:1. A současně se na pouhé dva bodíky dotáhla
ke čtvrté Olomouci i třetí Ostravě,
neboť tyto celky tentokrát nehrály vinou koronavirových karantén. „Každé
vítězství je teď pro nás důležité a na každém bodu záleží, protože chceme jít
do play-off z co nejvyššího místa i v co
největší pohodě,“ zmínil Miroslav
Čada důležitost zbytku dlouhodobé
části soutěže.
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JEDNIČKA VK PODLE
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Prostějovské volejbalistky nerozhodila
ani covidová pauza, ani bojovně vzdorující soupeřky

WWW.VECERNIKPV.CZ

31. ledna 2022

MEPíF?

12

aneb názor
Simony BAJUSZ

dobé části, tak pro následné play-off
přitom bude schopnost toho kterého
družstva vyrovnat se s domácí izolací. To znamená překonat případné
zdravotní problémy (jež u omikronu
většinou nebývají vážné), trénovat
v rámci možností i během nuceného
pobytu doma a co nejlépe zvládnout
následný návrat ke společné přípravě,
aby celý proces zůstal ideálně bez následků, případně jen s malými komplikacemi.
Kdo tohle vše dobře dokáže (a třeba
opakovaně, neboť zdaleka nemusí zůstat u jediné karantény na daný tým),
otevírá si cestu získat určitou výhodu
oproti soupeřům, na nichž covidová
stopka zanechá citelnější následky.
Naprosto stěžejní pak logicky bude
zůstat maximálně mimo dosah koronaviru v průběhu vyřazovacích bojů,
protože tam by podobný výpadek
mohl být fatální. A rozhodující závěr
dalšího turbulentního ročníku už se
pomalu blíží...
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Ještě před dvěma lety by nikoho
nenapadlo, jak obrovsky důležitým
faktorem úspěšnosti v kolektivních
sportech se stane zdravotní stav. Ano,
vždy samozřejmě záleželo na schopnosti hráčů či hráček zůstat v pořádku
a tím k dispozici v kontrastu s různě
častými zraněními, případně nemocemi. Ovšem koronavirus se všemi
svými důsledky vnesl do týmových
odvětví úplně nový rozměr.
A zvlášť v současné době se vliv covidu na soutěže ještě zintenzivňuje.
Pochopitelně tím, nakolik je momentální mutace omikron vysoce nakažlivá a že dříve nebo později dožene
v podstatě každý mančaft. Těžko se
mu někdo vyhne, tím pádem zbývá
jediná relevantní otázka: kdy právě
my spadneme do hygienou nařízené
karantény? I ve volejbalové UNIQA
extralize žen ČR se právě tohle nyní
děje, covid-19 se postupně prohání
všemi zúčastněnými kluby.
Klíčovou věcí jak pro zbytek dlouho-

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

„Do utkání ve Frýdku-Místku jsme naskočily po covidové karanténě, ale
začátek byl z naší strany velice dobrý, první set jsme získaly s přehledem.
V dalších dvou setech se soupeř zlepšil v obraně i na servisu, škodil nám
svou bojovností. Přesto jsme dokázaly zvítězit 3:0, tenhle výsledek je pro nás
důležitý. I když jsme mohly a měly hrát lépe. Na druhou stranu výkon nebyl
po té vynucené pauze ani špatný, máme na čem stavět. V pohárové přestávce
teď pořádně potrénujeme, abychom se vrátily do fyzické i herní pohody.
A mohly co nejlépe pokračovat v dalším průběhu extraligy.“
Simona BAJUSZ, nahrávačka VK Prostějov

Jak to vidí
.$3,71.$

BYLI JSME
U TOHO

Premiérově v aktuální sezóně se stalo, že volejbalistky VK Prostějov šly do soutěžního střetnutí se všemi
dvanácti hráčkami svého základního kádru, tedy
zcela kompletní. Trochu paradoxně k tomu došlo jen
krátce poté, co jim skončila pětidenní karanténa kvůli
koronaviru.
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FRÝDEK-MÍSTEK – PROSTÌJOV

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

HODNOTÍME komu semduanøielo
a ko
HRÁÈKY

Brazilská blokařka odvádí v prostějovských
službách stabilně kvalitní výkony bez větších
výpadků. A v sobotu na palubovce Frýdku-Místku zahrála po covidové karanténě natolik
dobře, že byla ze všech hráček vékáčka nejlepší.
Nasázela sice 12 bodů, což bylo méně než parťačka Karin Šunderlíková (15), ale v porovnání
s ní měla mnohem vyšší úspěšnost v útoku (54 procent) i celkovou užitečnost
(+10). Navíc zaznamenala 3 bloky
a 2 esa při pouhých dvou chybách,
kterých se dopustila. Vynucená
pauza se na Jihoameričance vůbec
neprojevila.
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„Holky k utkání přistoupily naprosto nější přihrávky, celkově to mančaft
zvládl za daných okolností velice dobře,“ hodnotil Čada.
kvůli karanténě. Výborně zvládly úvod- Shrnuto do výstižně holé věty o třech
ní set a také další dva měly pořád pod slovech: cíl byl splněn. „Do zápasu
kontrolou, i když v nich místy dělaly víc jsme šli s tím, že nejdůležitější ze všeho
chyb a byly tam výpadky. Nikdy však je vyhrát ho pokud možno 3:0 na sety
netrvaly moc dlouho, navíc hned po bez větších problémů. S ohledem na
nich přišlo herní zlepšení. Dominovali koronavirovou přestávku se nějaké pojsme přitom útokem a těžili i z úspěš- tíže daly očekávat, ta situace pro nás ne-
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soustředěně vědomy si toho, že máme
NURNsYROEDEUÙOÉ
za sebou pětidenní tréninkový výpadek

pracovat. A vlastně poprvé za celý tento
ročník jsme nastoupili kompletní, což
byl klíč k dobrému zvládnutí zápasu ve
Frýdku,“ rozebíral hlavní kouč vékáčka
Miroslav Čada.
Prostějovské ženy na severu Moravy zcela ovládly první set razantním
obratem z 6:5 na 14:25. Druhá i třetí
část už vypadaly o něco vyrovnaněji
tím, že Sokolky opakovaně dotahovaly své větší bodové manko. Přesto
hostující tým neustále vedl a některé
horší pasáže vzápětí vynahrazoval
kvalitnějšími. To znamenalo dvakrát
shodné výsledné skóre 20:25, v součtu pak přesvědčivý triumf bez ztracené sady.

Marek SONNEVEND

NA

zbytku sady nepřipustily vážnější trable – 20:25.
Přesto Sokolky zlobily víc než předtím, zejména ostřejším servisem
a obětavými zákroky v poli. Když
k tomu přidaly zkraje třetího dílu i dva
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0,526/$9¤$'$– hlavní trenér VK Prostìjov
„Naše družstvo lépe přihrávalo a útočilo, i po covidové karanténě jsme potvrdili roli favorita.“
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„Když zlepšíme útok, tak můžeme vyhrát. Tým chválím za bojovnost od druhého setu.“
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si navíc Prostějovanky přenesly i do
druhého dějství, jež otevřely pomocí kvalitních servisů Simony Bajusz
dominantně (1:5). Leč vzápětí měly
naopak potíže s důrazným podáním
střídající Radulovič, tudíž o chvíli později bylo srovnáno 5:5. Nicméně dva
ukázkové bloky přímo na zem vrátily
Čadovy svěřenkyně zpátky nahoru
(6:9), kde již zůstaly. Sice musely překonat ještě jeden horší úsek dílčího
trápení (9:14 – 14:15), ovšem ve

blokařské „dekly“ a jedno prasátkové
eso, dokázaly WÈvLWQDLQWHUQHWRYÙFK
opakovaně zlikvidovat
náskokVWU½QN½FKZZZYHFHUQLNSYF]
favoritek (0:3 – 3:3, 3:6 – 6:6).
Ty se teprve pak víc stabilizovaly,
přestaly tolik nevynuceně chybovat.
A celkovým pozvednutím svého herního levelu vyrazily vstříc potřebnému triumfu (9:15). Bodovou produkci podpořily smečařky Klára Faltínová
a Karolína Fričová, nadále se činily
Šunderlíková i Löff, vypadalo to na
pohodový závěr střetnutí. Avšak místo toho bojující protivnice přitlačily
a dostaly papírově silnější mančaft do
nových potíží (17:19). Až úplná koncovka patřila zkoncentrovanému VK
– 20:25 a 0:3.

Faltínová 11, Kvapilová 8, Šunderlíková 15,
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FRÝDEK-MÍSTEK, PROSTĚJOV I podruhé
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v probíhající ligové sezóně zvítězily volejba56#6+56+-;6º/18¦
&KCVMQX¾8GTQPKMCiPGNN[QX¾t4CSWGN.ÓHH
listky Prostějova na frýdecko-místeckém hřišti ·UR÷wPQUV×VQMW(TÚFGM/ÊUVGMt2TQUV÷LQX
-CVGąKPC-XCRKNQX¾-N¾TC(CNVÊPQX¾
hladce 3:0. Rovněž tentokrát dospěly k jedno- ·UR÷wPQUVRąKJT¾XM[ RQUKVKXGGZEGNGPV (TÚFGM/ÊU 0GLXÊE DQFQXÚEJ DNQMč 6GTG\C &KCVMQX¾  8GTQPKMC
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značnému triumfu tím, že byly lepší téměř ve VGMt2TQUV÷LQX
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-CVGąKPC-XCRKNQX¾-CTKPiWPFGTNÊMQX¾
všech statisticky sledovaných činnostech.
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%GNMQX¾WåKVGéPQUV(TÚFGM/ÊUVGMt2TQUV÷LQX
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(úspěšnost 18:41 procentům) a navrch měly také
56#6+56+-;+0&+8+&7.0ª
-XCRKNQX¾C5KOQPC$CLWU\VąKJT¾éM[
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znivěji pro domácí družstvo (23:25).
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hráček obou kolektivů skórovat. Na straně Sokola
(CNVÊPQX¾4CSWGN.ÓHH
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Diatková (8 bodů), zatímco vékáčko mělo takových plejerek hned pět (Karin Šunderlíková 15, 11, Kateřina Kvapilová 8). Nejvíc z nich tento- končení (54 procent) i souhrnnou užitečností
(son)
Raquel Löff a Karolína Fričová 12, Klára Faltínová krát vynikala brazilská střeďačka úspěšností za- (+10).

Největší převahu měly Hanačky v útoku

Hanačky nastoupily v kompletním
složení a při účinném servisu Karin
Šunderlíkové brzy odskočily z 1:1 na
1:4, ale pak nastaly problémy. Nepřesnosti na přihrávce i v mezihře způsobily horší útok, přidaly se obranné
chyby a domácí družstvo otočilo
na 6:5. Okamžitě však následovala
razantní odpověď. Dobře podávala
Raquel Löff, hostující tým zlepšil veškeré herní činnosti a začal mít výrazně
navrch, což potvrdily dvě pětibodové
šňůry (6:10, 9:11 – 9:16). Po nich už
mělo vékáčko vstupní část jasně pod
kontrolou – 14:25.
Často skórovala posila Šunderlíková,
přidávaly se obě střeďačky Löff s Kate-
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4. krok: barvení, støíhání a styling

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 1:1, 1:4, 4:4, 6:5,
6:10, 9:11, 9:16, 10:19, 12:19, 12:22, 14:23,
14:25. Druhý set: 0:3, 1:5, 5:5, 6:6, 6:9,
7:11, 9:11, 9:14, 11:14, 14:15, 14:20, 17:20,
19:21, 19:23, 20:25. Třetí set: 0:3, 3:3, 3:6,
6:6, 6:8, 8:9, 8:13, 9:15, 12:18, 15:18, 17:19,
17:22, 20:25.

Na severu Moravy se zrodilo přesvědčivé vítězství

FRÝDEK-MÍSTEK, PROSTĚJOV
Covidová karanténa mohla na prostějovských volejbalistkách zanechat stopy a ztížit cestu za plánovaným ziskem tří bodů do tabulky
UNIQA extraligy žen ČR 2021/22
ze sobotního duelu 22. kola soutěže na palubovce Frýdku-Místku.
Uzdravená parta VK však žádnou
ztrátu nepřipustila, naopak ze severní Moravy přivezla přesně to, co
chtěla – bezpečnou výhru ve třech
sadách.

obchodní3.
a mediální
krok: partneøi
líèeníVK Prostìjov pro sezónu 2021/2022

Zásadní přitom bylo, že navzdory komplikacím šly Hanačky do střetnutí 22.
kola elitní české soutěže v maximálně
možném personálním stavu. „Hned po
karanténě do tréninků naskočilo všech
dvanáct hráček – včetně těch, které byly
předtím nemocné a stihly se uzdravit. Nucená přestávka tak pro žádnou
z nich nebyla příliš dlouhá, holky mohly po pěti dnech okamžitě začít znovu

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

1. krok – volba obleèení

PROSTĚJOV Ztíženou situaci měly volejbalistky VK Prostějov před
extraligovým utkáním na půdě Frýdku-Místku. Pět dní musely pobývat v koronavirové karanténě, zpátky do společné přípravy se
vrátily až uprostřed týdne. Přesto neměly během sobotního duelu
větší problémy dospět k plánovanému třísetovému vítězství.

co budou říkat ostatní, až mě uvidí
v novinách.“ (smích)
ƔƔ Co byste vzkázala čtenářkám
Večerníku?
„Holky, pojďte do toho, byl to obrovský zážitek. Po proměně a díky pocitům z ní zjistíte, že je důvod žít. Mám
to pořád v hlavě, pořád si to promítám,
vím, že z toho budu ještě dlouho žít
a držet se toho. Čím je člověk starší,
tím víc asi potřebuje nějakou motivaci… A tohle je rozhodně ono.“

ÚNOROVÉ

HLASTE SE DO

Optiku Wagner můžete navštívit v sídle prodejny náměstí E. Husserla 19
v Prostějově, které najdete v budově
„tria“ v prvním patře vedle někdejšího
OD Prior. Připravena je zde široká nabídka kvalitních brýlí a kontaktních
čoček. K dispozici je také vyšetření
zraku bez čekání a kompletní servis.
Samozřejmostí je profesionální péče
a poradenství na nejvyšší úrovni.
Cílem Optiky Wagner je naprostá
spokojenost našich zákazníků. O váš
zrak se postará osobně majitel Radek
Wagner a jeho tým. Těšíme se na setkání s vámi.
Vše potřebné včetně
objednání na vyšetření je na
www.optikawagner.cz

Nejdříve vám vybereme oblečení na míru, posléze se o vás postarají prvotřídní
profesionálové v pánském salónu a úplný závěr bude završen profesionálním focením. Zkrátka budete fešák, za kterým se nejedna žena otočí.
Dámu pak čeká kvalitní servis v podání profesionálů z Vlassalonu, kosmetické líčení, výběr nového šatníku v outletové prodejně RV Fashion, brýle zvolíme v Optice
Wagner a závěrečnou tečkou pak bude taktéž profesionální focení a natáčení.
Neváhejte a hlaste se! PROMĚNY IMAGE OD PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku dopadly vždy na jedničku a vítězky neměly jiných slov než chvály. Není co ztratit,
naopak zcela zdarma získáte NOVOU IMAGE a také nezapomenutelný zážitek!
Co musíte udělat? Stačí poslat dvě své aktuální fotografie (tvář a postava) na
e-mail: redakce@vecernikpv.cz. Do předmětu e-mailu uvádějte „PROMĚNA
IMAGE“ nebo můžete přijít osobně do naší redakce.
Uveďte také váš věk, velikost oblečení a důvod, proč se do proměny hlásíte, proč
bychom měli vybrat právě vás, dále odkud jste a telefonický kontakt.
Hlásit se můžete do 11. února 2021.

Manželé, sourozenci, kamarádi, hlaste se! Hledáme právě vás!
Nejen ženy, ale i muži si zaslouží péči.
A my se o ně postaráme přímo královsky!

SÔHGSODWQÅ
608 960 042

nabízí řadu zajímavých oborů. Kromě
oborů vzdělávání
s výučným listem, oborů vzdělávání s maturitou
a nástavbového studia také mimo jiné nabízí
služby pro veřejnost. V nabídce tak najdeme
školnícukrárnu,opravyaprodejkožedělných
výrobků, kurzy, ale i kosmetický salón.
A právě obor kosmetické služby během
čtyř let připraví své studentky na budoucí
povolání kosmetičky, manikérky, pedikérky.
Těchto kvalitních služeb jsme využili v rámci
říjnového dílu seriálu PROMĚNA IMAGE od
PROSTĚJOVSKÉHOVečerníku.

Seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku PROMĚNA IMAGE napsal první
díl letošního roku a všichni již s novou touhou vyhlížíme k únorovému klání v roce 2022. Hlaste se tak a sledujete tištěná vydání Střední odborná
i naše internetové stránky, průběžně budete kontaktování.
škola Prostějov
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Èekáme na
VOHÄQ\zH
Q\DO
DOH
H
LPXzH
a páry!

„První PROMĚNA IMAGE roku 2022, ale zároveň i duševní vzpruha dopadly skvěle.
Paní Zacpalová byla nesmírně nadšená, na fotkách nevidíte vše, ale když za vámi člověk
přijde a několikrát vás obejme kvůli tomu, že se cítí šťastný, tak víte, že jste mu doplnili to, co
chvíli asi postrádal. A to je to nejhezčí, co člověk může udělat, když je to v jeho silách. Doufám, že si tento pocit ponese životem i nadále a vydrží s tímto novým impulzem, co nejdéle
to půjde. I když, jak sama paní Zacpalová řekla, tráví většinu dne v práci a nemá pocit, že
by se měla nějak zvláště upravovat, tak je potřeba pamatovat na to, že se neupravujeme
nebo nepečujeme o sebe kvůli svému okolí, ale kvůli nám samým. My samy stojíme za to,
abychom se o sebe hezky a dobře staraly a cítily se díky tomu dobře, zdravě, vesele a vyzařovala z nás nějaká energie, které si občas třeba i někdo všimne. Není potřeba být denně
upravený jako na večírek, ale lehká péče nám opravdu dodá na sebevědomí a příjemném
pocitu, což se nám vždy v dobrém vrátí. Děkuji celému našemu týmu, bez vás by to nešlo.
A na vás naše čtenáře se budu těšit zase v únoru.“
Za celý tým Aneta Křížová,
patronka projektu a redaktorka servisu pro ženy

RV FASHION je oděvní firma, která se
zaměřuje na pánskou a dámskou malosériovou konfekci, a to jak v klasickém,
tak volnočasovém stylu. Výrobky
značky RV jsou známé svou vysokou
kvalitou materiálů a vynikajícím vypracováním. Pilotní obchod celé sítě
prodejen RV se nachází v Plumlovské
ulici 28, kde se můžete setkat s velkým
výběrem kolekcí obleků, sak, kalhot, šatů, kostýmků a pestrou škálou
doplňků. Speciální kolekci tvoří exkluzivní pánská obuv značky Riccardo.
U firmy RV je možné si nechat ušít oblek
na míru a získat maximální servis poradenství. Další prodejnu RV FASHION
(Sonáta) naleznete také v Žeranovské
ulici.
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ƔƔ Paní Zacpalová, jak se po
PROMĚNĚ IMAGE cítíte? Splnili jsme vaše přání?
„Cítím se skvěle, jsem šťastná, plná
energie. Je to krásný pocit po delší
době. Myslela jsem si, že stárnu, ale
tohle mi dalo nový impulz do života.
Opravdu. Celou noc po proměně
jsem přemýšlela a musím říct, že
jsem nesmírně spokojená, plná pocitů radosti. Jsem absolutně nabuzená,
děkuji za to!“ (úsměv)
ƔƔ Co vás na celé proměně nejvíce překvapilo?
„Organizace všeho! Opravdu klobouk
dolů, to jsem ani nečekala, že něco takového v Prostějově je, hlavně pak na
takové úrovni. Člověk tohle prostě
normálně nezažije, ani takový přístup,
na něm nesmírně záleží. Nikdo z venku nevidí, co za tím vším je, ale dostala
jsem úplně novou chuť do života, uvědomuji si, že není třeba nic házet do
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Hana
Zacpalová
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Vlassalon Andr y
Furiakové najdete
v Rezidenci Florián na
adrese Fanderlíkova
5, Prostějov. „Potřebujete-li účes
s nádechem extravagance, jednoduchosti, elegance či panku nebo
s rázem luxusu, není problém. To vše
a ještě více vám poskytne Vlassalon,
který oplývá vzdušným a krásným
interiérem. K dispozici vám bude
kvalitní vlasová kosmetika Wella,
Tigi S-Faktor, Bed head, Catwalk,
ale i úžasný regenerační systém od
značky L´Oreal. Nechte se hýčkat
od profesionálů, bude nám ctí o vás
pečovat. Srdečně vás zveme a těšíme
se na vaši návštěvu,“ vzkazuje Andrea
koše, že nepatřím do starého železa. Furiaková.
Opravdu cítím nový náboj. Díky proměně jsem také poznala nové lidi, byl Mladý začínající
fotograf a kamto pro mě neskutečný zážitek.“
ƔƔ Jak na vás reagovala rodina eraman. Rád fotí
přírodu a nejrůznější
a známí?
„Rodina byla spokojená, manžel byl akce. Na Proměně
doslova nadšený, velice mi chválil se částečně podílel
líčení, také synové byli moc rádi, ří- již delší dobu a nyní
kali, že mají krásnou maminku, což dostal prostor pro
mě nesmírně potěšilo. A uvidíme, vlastní iniciativu v tomto projektu.

otázky pro ženu,
VE
4
co se změnila...
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FRÝDKU! „Jsem plná energie!“

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE

VOLEJBAL

21121611647

36

Z VÉKÁČKA

ŽHAVÁ NOVINKA

PF
2022

vs.

25

22012510179
20102111632

1.

31. ledna 2022

cyklisté včetně těch z týmů World Tour
v roce 2021 dosáhli. Babor je ovšem
také nejvýraznějším oslabením, protože od letoška již obléká dres hradeckého celku Elkov Kasper. Společně s ním
se do nejsilnějšího českého klubu přestěhoval rovněž Filip Řeha.
„Oba byli pro náš tým jezdci, kteří
tvořili nejkvalitnější jádro. Nahradit
je nebude snadné, ale na druhou
stranu je to i ocenění naší práce. Elkov Kasper si vybírá jen ty nejlepší
borce z domácí scény. Přeji klukům
další sportovní růst a třeba jim někdy
v budoucnu zafandíme na závodech
World Tour,“ řekl k přestupu sportovní ředitel prostějovského týmu
Michal Mráček.
V jeho řadách zůstává polský internacionál Wojciech Pszczolarski, který v modro-žlutém dresu zahájí svoji
už devátou sezónu. Setrvají též další
dva zkušení závodníci. Pavel Gruber,
jenž se loni blýskl skvělým výkonem
v profesionálním závodě Tour of
Estonia, a mimořádně talentovaný

ZAUJALO NÁS

Richard Holec. Na soupisce nadále
figurují svou podstatou spíše dráhový specialista René Smékal a obětavý týmový „hráč“ Marek Dolníček.
Kromě toho přichází z družstva 4Ever
Cyklo Bulis mladý František Vinklárek, který v minulém roce šokoval
tuzemskou cyklistickou scénu ziskem
bronzu na silničním MČR do třiadvaceti let. Další posilou je Ondřej Petr
z CK Příbram Fany Gastro. Ondra je
mistrem světa v terénním triatlonu
Xterra, ale cyklistika u něj převážila.
Odchodem dvou významných opor
Babora s Řehou se v Prostějově otevřela větší šance pro nadějné mladíky, kteří loni ještě spadali do kategorie juniorů. Z líhně oddílových
odchovanců se tak mezi mužskou
elitu přesunují Radek Vlček a Petr
Kovařčík, z brněnského Favoritu potom přichází výborný mladý spurtér
Marek Jelínek. Pro všechny tři talenty se přechod do dospělých stane
velkým a náročným skokem.
„Náš tým prošel poměrně zásadní obměnou, ale to je ve sportu docela běžné. My tradičně dáváme příležitost
mladým závodníkům a snažíme se
je ve sportovní kariéře posouvat dál.
Jsem rád, že zůstává Pszczola, proto-

výsledkovou laťku hodně vysoko, pro
obhajobu chceme udělat maximum,“
uvedl ještě před cestou do Itálie Martin Cetkovský, šéftrenér cyklistické
mládeže TUFO PARDUS.
Hanáci nadále disponují silným
týmem juniorů, jejichž cílem pro
letošní sezónu jsou nejen národní
šampionáty, ale především prosazení
se do reprezentace České republiky
a boj o co nejlepší umístění na mistrovstvích světa i Evropy. První soutěže roku 2022 čekají mládežnické
kategorie o posledním březnovém
víkendu, zahájení obstará dvojzávod
Českého poháru na silnici v Pardubicích. Následně bude nabitý program pokračovat až do září.
Také složení mužského kolektivu
cyklistů Prostějova je už kompletní
a jeho členové se zodpovědně připravují na další ročník se statusem
UCI Continental Team. První společné soustředění proběhne v únoru
ve Španělsku, kde budou všichni závodníci finalizovat svoji formu před
vstupními akcemi z kalendáře UCI.
Premiéru tradičně obstará etapová
Tour of Rhodos na jednom ze známých řeckých ostrovů.

„Náš program bude v této sezóně
zaměřen jak na silnici, tak na dráhu.
Myslím si, že sportovní kalendář je
dostatečně kvalitní a pestrý, což dává
možnost každému z jezdců našeho
týmu vyniknout,“ řekl sportovní ředitel TUFO PARDUS Michal Mráček.
Momentálně je nutné řešit rovněž
složitou situaci při zajišťováním cyklomateriálu. Tento segment prochází celosvětovým nedostatkem a je
doprovázen prudce stoupajícími cenami, což pochopitelně dopadá i na
místní cyklistiku. Právě zajištění všeho podstatného materiálu tak nyní
zaměstnává manažery hanácké stáje
ve značné míře.
„Minulý rok byl nepochybně nejúspěšnějším v historii našeho klubu, což je
taky velký závazek. Všem spolupracovníkům a partnerům děkuji za odvedenou práci a podporu, teď nás již čekají
nové výzvy. Veškeré ceny a náklady
stoupají, k tomu komplikace s koronavirem. Věřím ale v kolektiv lidí, který
pro klub pracuje. Vím, že všichni udělají
maximum, abychom v letošní sezóně
byli stejně úspěšní jako v té uplynulé,“
zdůraznil předseda TUFO PARDUS
Prostějov Petr Šrámek.
(son)

PROSTĚJOV Půlkulatiny slaví
letos TJ Sokol Kostelec na Hané
LK 1997. Již tradiční lukostřelecký klub má za sebou bohatou
historii. A aktuálně prožívá vydařenou současnost, kterou ovšem
trochu kalí přetrvávající doba
koronavirová. I tak ale má předseda klubu Jiří František v plánu
s kolegy uspořádat oslavu připomínající čtvrtstoletí lukostřelby
v Kostelci na Hané. „Připravíme
si setkání, závod v Kostelci na
Hané na střelnici. A nějakou akci.
Nechceme to ale řešit v covidové
době. Chceme to uspořádat někdy v květnu,“ sdělil Večerníku
Jiří František, jeden z těch, kteří
byli už u založení oddílu. „Chystáme po dlouhé době venkovní
lukostřelecký závod, to bude
dobrá příležitost si naše výročí
připomenout,“ doplnil.

4
3

Foto: Facebook

hned několika druhům lukostřelby. A sice jak halové, tak terénní
lukostřelbě. Navíc Kostelec pravidelně pořádá i oficiální závody. A ne
zrovna malé. „Začali jsme organizovat akce republikového charakteru,
především v Čechách pod Kosířem
a ve sportovní hale v Kostelci. Orientujeme se na mistrovství republiky
žáků a dorostu a taky mistrovství republiky v terénní lukostřelbě. Na něj
jsme takoví specialisti,“ usmívá se Jiří
František. Ke spokojenosti přispívá
v klubu i fungování trenérů či blížící
se nábor dětí. „Klub je na dobré cestě. Vidím to velmi pozitivně. S dětmi
přišla energie mládí a jejich rodičů,
kteří nám moc pomáhají. Podporují děti v činnosti a nechápou to jen
jako odkladiště do kroužku. Navíc
taky organizačně pomáhají při akcích,“ poděkoval předseda lukostřelců i rodinám mladších členů.
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Lukostřelecký klub tehdy a nyní,
to jsou přitom dva úplně jiné světy.
Třeba zázemím. „Probudili jsme se
z jakési hibernace. Za poslední roky
se nám podařilo zásadně obnovit vybavení. Ve spolupráci s městem Kostelec na Hané, které nás významně
podporuje. Máme díky tomu i zimní
střelnici pod sokolovnou, to je pro
nás naprosto zásadní. Zároveň nám
zapůjčuje venkovní střelnici,“ vypočítává Jiří František. U příležitosti
pětadvaceti let od založení je největší
radostí klubu mládež. „Daří se nám
rozšiřovat členskou základnu. Dnes
je nás dvacet, přičemž máme deset
dětí. Měli jsme tréninkovou skupinu
tří dětí a dnes už jich máme deset.
Máme mladší žáky, starší žáky a taky
kadety,“ je rád Jiří František.
Zajímavostí pak je, že klub se věnuje

Michal SOBECKÝ
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PROSTĚJOV Vypadá to, že nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov
půjdou zkraje dubna do nového
ročníku 1. ligy družstev mužů
ČR 2022 s nemalými ambicemi. Většími než v předchozích
letech. Jak to? Na spadnutí je
příchod velmi zajímavých hráčských posil!
„Zatím o tom nechci ještě mluvit
konkrétně, dokud nebude získání
těchto nových borců definitivní.
Ale obecně teď mohu prozradit,
že jde o hodně dobré nohejbalisty s extraligovou minulostí, kteří
rozšíří kádr našeho týmu početně
a především kvalitativně,“ řekl Večerníku hlavní trenér Sokola I Richard Beneš.
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Už by se tedy nemělo za standardních okolností stávat, že Hanáci
půjdou do důležitých, či přímo rozhodujících zápasů citelně oslabeni
v děravé sestavě. „Z mého pohledu je
potřeba mít na soupisce aspoň devět
opravdu dobrých hráčů, aby při aktuální absenci i tří z nich kvůli zdravotním nebo jiným důvodům pořád
zbývalo minimálně šest silných hráčů. Proto se o vyztužení kádru celou
zimu snažím,“ objasnil Beneš.
S personálně širším kolektivem se
navíc otevírá mnohem víc možností,
jak složit sestavu s ohledem na daného soupeře či momentální formu
svěřenců. „Pokud příchod nových
posil vyjde – a já věřím, že teď už jej
nic nepřekazí – tak vzrostou naše
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Více podrobností k nadcházející
sezóně prostějovských nohejbalistů
včetně jmen avizovaných akvizic
přineseme již brzy!
(son)
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Foto: Marek Sonnevend

ambice v prvoligové soutěži. Jasným
cílem bude postup do semifinále
s tím, že půjdeme za finálovou účastí,“ těšil se Beneš.

PROSTĚJOV Skvělý úspěch si připsal judista Ondřej Vašut a s ním celý
oddíl juda při Sokolu I Prostějov.
V sobotu 22. ledna totiž patřil k judistům, kteří reprezentovali město
na mistrovství olympijských nadějí.
A zástupci Prostějova, mezi nimiž nechyběl právě Vašut, se neztratili.
„David Zachar startoval v dobře obsazené váze do 73 kilogramů. Pral se
velmi dobře, ale nestačil na svého soupeře, a tak byl bez umístění,“ uvedl trenér judistů Zdeněk Gottwald. „Ondřej
Vašut si vyzkoušel těžkou váhu v kategorii nad 90 kilo, kdy první zápas dostal
soupeře do držení na zemi a vyhrál. Ve
druhém zápase nestačil na finalistu

a postoupil tak do bojů o třetí místo.
V něm na opakované dvě povedené
techniky porazil soupeře před časovým limitem a získal tak nádherné třetí
místo,“ ohlíží se za úspěchem svěřence
Zdeněk Gottwald. Úspěch je o to větší,
že nemusí být ani u jednoho z judistů
v této kategorii posledním. „Oba jsou
prvním rokem v dorostenecké kategorii, kdy mají ještě tři roky na to dosahovat zde výsledky. Toto byly první
závody a jsem rád, že se oba neztratili,
ba naopak jsem nadšen z takového
perfektního umístění. Je to po tom
všem, čím procházíme, další impulz
pokračovat a dosahovat na vyšší cíle,“
vzkazuje trenér judistů.
(red)
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PROSTĚJOV Extrémně dlouhá
minulá sezóna skončila cyklistům TUFO PARDUS Prostějov
až 19. prosince 2021 posledním
dráhovým kláním na krytém velodromu v pražském Motole, kde
Matyáš Koblížek završil ziskem
mistrovského titulu ve vylučovacím závodě juniorů medailově
skvěle vydařený rok. Aby se brzy
po sváteční pauze s Vánocemi,
Silvestrem i Novým rokem znovu
rozjela příprava – už na sezónu
aktuální s letopočtem 2022.
Zasloužený odpočinek tak nedlouho po nástupu ledna vystřídaly
první tréninky, zátěž se postupně
zvyšovala do plných obrátek. Počasí
je však zimně mrazivé, proto se do
přípravné dřiny zapojují ergometry,
válce a také posilovna, kterou se na
prostějovském velodromu podařilo
základně vybavit.
„Chladné počasí v naší zeměpisné poloze současným tréninkům opravdu
moc nepřeje. Proto už 22. ledna jsme
odjeli na dva týdny do Toskánska a na
stejné místo odcestujeme na další dva
týdny i na přelomu února a března. V minulém roce jsme si nasadili
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Prostějov (sob) – Není to tak dlouho,
co prostějovský obránce Miloslav Jáchym trefil bránu střelou přes celé hřiště.
Stalo se tak při power-play soupeře v utkání s Havířovem. Právě havířovský
hráč se naopak nyní stal dalším střelcem
přes celé hřiště. A Jáchymův počin ještě
vylepšil. V případě Davida Chrobočka
šlo totiž o střelu do obsazené brány.
Samuel Baroš si vybral slabší chvilku.
A to navíc v dost nevhodnou dobu. Ve
31. minutě už Havířov s Frýdkem-Místkem prohrával 0:3. A vypadalo to, že
je poslední AZ na odpis. Právě branka
Chrobočka ale nastartovala havířovský
tým za kostrbatou cestou, na jejímž konci byl jeden získaný bod. Chroboček
si připsal v sezóně teprve druhý gól.
A hned takový. Branka sice k plnému
bodovému zisku Havířovu nepomohla.
Je navíc dost možné, že následně získaný bod bude málo pro záchranu
Chance ligy. Na trefu Chrobočka si ale
mnozí hokejisté i fanoušci vzpomenou
ještě za dlouhou dobu.

Rysi dostali gól
pøes celé høištì

Prostějov (sob) – Litoměřice a Třebíč.
Dva týmy, u kterých se dlouho zdálo, že
budou jasnými dvěma vládci Chance
ligy. Jenže poté začala Třebíč ztrácet zápasy, prohodila si s Litoměřicemi místa.
A v lednu Horáci hlavně šlapali vodu.
Jejich výsledky a výkony se příliš nedaly
srovnat s tím, jak se v první polovině
sezóny Horácká Slavia prezentovala.
V prosinci a v lednu si totiž Třebíč
připsala nevídaných sedm proher. A to
i s týmy, s nimiž si podle papírových
předpokladů měla bez větších problémů
poradit. Tým například prohrál s Frýdkem-Místkem. A dokonce s Havířovem,
navíc při výsledku 1:4. Zdá se ale, že to
už je zapomenuto. Třebíči se opět daří.
Pokud si odmyslíme kontumační výhru
nad Kadaní, vyhrála nyní dvakrát za sebou. Nejprve nad Přerovem, přičemž
Třebíč dostala jediný gól. O víkendu si
však hlavně poradila se silnou Jihlavou.
Opět fakticky na jednu branku, skóre na
konečných 3:0 Třebíč vylepšila při power-play soupeře. Krize je minulostí.

Tøebíè ukonèila mizérii?

Prostějovany tento týden nečeká nic
jednoduchého. Prvním zápasem bude
venkovní souboj s Jihlavou, která je
aktuálně čtvrtá. Postupně však stahuje
náskok týmů, jako jsou Třebíč a Litoměřice. Jihlava svými výkony navazuje
na předešlý rok, kdy patřila ke špičce

soutěže, v cestě za postupem do extraligy jí vystavilo stopku až Kladno.
V aktuálním ročníku si obvykle Dukla
připisuje krátké série dvou až tří výher
orámované jednou porážkou. Nicméně Jihlava má vcelku stabilní formu.
A sílu v tom, že bodové příspěvky se
dají čekat od většího počtu hráčů.
Skvělými výkony se prezentují třeba
třicetibodový Tomáš Havránek nebo
jeho „konkurent“ Peter Lichanec. Více
než bod na zápas ale sbírá taky Tomáš
Čachotský. Dvacet bodů má nebo
tuto hranici atakuje hned devět hráčů,
všichni útočníci. Nebezpečí zkrátka
může hrozit od první i čtvrté formace.
A jaká čísla charakterizují Jihlavu? Vysoké procento využití přesilovek a nejnižší počet střel, které tým propouští
na svého brankáře. Zda se něco z toho
projeví v utkání, zjistíme ve středu od
17.30.

Góly:
4KMW5KJXQPGP .KVQO÷ąKEG .WM¾wä¾N
éÊM iWORGTM ,CP8GUGNÚ -QNÊP 
2GVT/T¾\GM 2TQUV÷LQX 2GVT-TCVQEJXÊN
iWORGTM .WDQw4QD 8UGVÊP 1P
FąGL2TQEJ¾\MC .KVQO÷ąKEG (KNKR-QOQTUMK
(TÚFGM/ÊUVGM 8NCUVKOKN&QUV¾NGM *CXÊ
ąQX 6QO¾w-PQVGM 5NCXKC2TCJC e
,CP-NQ\ 2TQUV÷LQX 2GVT$GT¾PGM
2TQUV÷LQX /CTVKP0QX¾M 2TQUV÷LQX 

Hráèi v poli
Body:
.WDQw4QD 8UGVÊP 6QO¾w-PQ
VGM 5NCXKC2TCJC 6QO¾w8KNFWOGV\
iWORGTM    .WM¾w ä¾NéÊM iWORGTM 
2GVT/T¾\GM 2TQUV÷LQX 4QOCP
2ąKMT[N .KVQO÷ąKEG &GPKU-KPFN iWO
RGTM ,CP-NQ\ 2TQUV÷LQX #NCP
.[U\E\CTE\[M (TÚFGM/ÊUVGM 4KMW
5KJXQPGP .KVQO÷ąKEG e6QO¾w,¾
EJ[O 2TQUV÷LQX /CTVKP0QX¾M 2TQ
UV÷LQX ,KąÊ-NKOÊéGM 2TQUV÷LQX 

ƔƔ Jaké je hodnocení vašeho zápasu se Šumperkem? Šlo v podstatě o derby…
„Nejen ve své podstatě, je to regionální derby. Tak se k tomu přistupuje i mezi fanoušky. Ta rivalita
mezi kluby je, má nějakou historii.
Navíc spousta hráčů, kteří hrávali
u nás, zde nyní hraje. Bylo to pro
nás tedy trošku speciální utkání.
Mrzí nás, že jsme zápas nedovedli
do úspěšného konce, protože přijela spousta našich fanoušků a mohli
jsme jim udělat radost.“

Michal
SOBECKÝ

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

oba týmy. Bylo to po pauze těžké. A
jsem rád, že jsem mohl přispět konečně i nějakými body. Důležitější
je ale výhra. Někdo si bude myslet,
že je to klišé, my ale body potřebujeme. Chceme se udržet v šestce nebo
se i posunout před Sokolov. Takže ty
body potřebujeme sbírat a bereme
to tak, že jsme Šumperku dva body
nechali. Umožnili jsme ostatním týmům se na nás dotáhnout. A ty před
námi zase odskočily.“
ƔƔ Proběhlo s bývalými spoluhráči nějaké hecování?
„Jo, jo. Bylo jak před zápasem, tak během zápasu, jelikož jsem s kluky hrál,
zejména s Martinem Pěnčíkem a
Petrem Antoníčkem. Vsadili jsme se
o večeři, takže jim ji budeme muset
zaplatit. Vsadili jsme se i zápas předtím, teď nám to vrátili. To k tomu ale
patří. Před, během i po zápase jsme
se popichovali. Snažili jsme se jim

to udělat co nejméně příjemné, abychom je vyvedli z pohody, tentokrát
byli ale oni šťastnější.“
ƔƔ Jak hodnotíte skutečnost, že
by se měli vrátit zranění obránci?
„Doufám, že Robin naskočí do dalších zápasů. Jeho absence je znát, je
to zkušený bek, dobrý kluk v kabině.
Ten nám může ohromně pomoct.
Má zkušenosti z extraligy, s těžkými
zápasy. Takový obránce nám chybí, takový, jenž by nám dodával do
zápasů klid, svůj pohled na hru a
zkušenosti. Duby, to je zase mladý
kluk, hrál většinu zápasů v základní
sestavě. Hraje výborně do obrany,
hraje perfektně oslabení. Jsou to oba
kluci, kteří nám mohou ohromně
pomoci. Bude v týmu větší konkurence, tím i na nás větší tlak. Což je
jen dobře. Hlavně se ale na oba těšíme, protože jsou oba platnými členy
týmu.“

1DT¾PEG2GVT-TGLéÊQFGJT¾NMXCNKVPÊ\¾RCUULGF
PÊODQFGOCNGPGD[NURQMQLGPÚ

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

o Šumperku:
nahrával, hecoval
a prohrál
sázku

Úèast na ledì:
  .WDQw 4QD 8UGVÊP    .WDQOÊT
iVCEJ 8UGVÊP #NGZCPFGT,GTQHGLGXU
8UGVÊP ,QUGH,ÊEJC .KVQO÷ąKEG 
,CP$GTIGT 8UGVÊP 4QOCP2wWTPÚ
8UGVÊP    ,CP 8ÚVKUM .KVQO÷ąKEG  
 8ÊV ,QP¾M 8UGVÊP    4QDGTV èGTPÚ
2ąGTQX 6QO¾w,¾EJ[O 2TQUV÷LQX 
e,CP4WFQXUMÚ 2TQUV÷LQX 
,CMWD$CDMC 2TQUV÷LQX 2GVT/T¾\GM
2TQUV÷LQX 
Trestné minuty:
,CP8GUGNÚ -QNÊP .WM¾w/CTGw
,KJNCXC ,CP8ÚVKUM .KVQO÷ąKEG 
2CXGN/TÿC 8TEJNCDÊ .WM¾wäGLFN
5NCXKC2TCJC <FGP÷Mè¾R -QNÊP 
  6QO¾w &TVKN iWORGTM    (KNKR
-QOQTUMK (TÚFGM/ÊUVGM 4QM/C
EWJ iWORGTM    8QLV÷EJ 5VąQPFCNC
6ąGDÊé  e  /KNQUNCX ,¾EJ[O 2TQU
V÷LQX ,CP-NQ\ 2TQUV÷LQX 
,CP4WFQXUMÚ 2TQUV÷LQX 

Asistence:
4QOCP2ąKMT[N .KVQO÷ąKEG 6QO¾w
8KNFWOGV\ iWORGTM    &GPKU -KPFN
iWORGTM #NCP.[U\E\CTE\[M (TÚFGM
/ÊUVGM    4QOCP 2wWTPÚ 8UGVÊP  
.WDQw4QD 8UGVÊP 6QO¾w-PQVGM
5NCXKC2TCJC ,CP-NQ\ 2TQUV÷LQX 
6QO¾w,¾EJ[O 2TQUV÷LQX &CPKGN
8TFNQXGE ·UVÊPCF.CDGO e,KąÊ-NK
OÊéGM 2TQUV÷LQX 2GVT/T¾\GM 2TQ
UV÷LQX /CTVKP0QX¾M 2TQUV÷LQX 
Nejproduktivnìjší obránci:
&CPKGN-TGLéÊ 5NCXKC2TCJC ,KąÊ-NK
OÊéGM 2TQUV÷LQX 6QO¾w&TVKN iWO
RGTM ,CP2QJN 5QMQNQX ,CP
*QNÚ .KVQO÷ąKEG ,CMWD$CDMC 2TQ
UV÷LQX ,CMWD6GRGT (TÚFGM/ÊUVGM 
/KMWN¾w<DQąKN (TÚFGM/ÊUVGM 
,KąÊ&TVKPC ·UVÊPCF.CDGO iKOQP
5\CVJO¾T[ 2QTWDC e2CVTKM*WU¾M
2TQUV÷LQX /KNQUNCX,¾EJ[O 2TQU
V÷LQX &CXKF8CNC 2TQUV÷LQX 

9ÙKU\
6QO¾w-T¾N .KVQO÷ąKEG 2CXGN,G
MGN 6ąGDÊé ,CMWD/¾NGM 8UGVÊP 
 ,CMWD 5QWMWR 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 

Brankáøi
¶VSÈvQRVW]½NURNÕ
,CMWD/¾NGM 8UGVÊP 2CXGN
,GMGN 6ąGDÊé ,CTQUNCX2CXGNMC
$GP¾VM[PCF,K\GTQW /KEJCGN
2GVT¾UGM 2ąGTQX 6QO¾w-T¾N
.KVQO÷ąKEG     8QLV÷EJ /QMT[
iWORGTM     5COWGN $CTQw
(TÚFGM/ÊUVGM     4QOCP
/¾NGM 5NCXKC 2TCJC     'TXKPU
/WwVWMQXU 2QTWDC     ,CMWD
5QWMWR 8TEJNCDÊ     1PFąGL
$N¾JC 2TQUV÷LQX 

Individuální hráèské statistiky, 2021/2022:

ƔƔByl to poněkud divoký zápas.
Jestřábi otáčeli zápas třemi zásahy, Šumperk poté oplatil stejně.
Stačilo to tedy udržet, třeba za
stavu 3:1…?
„První třetinu byl Šumperk lepší.
Tam se asi u nás ukázala pauza vynucená koronavirem. Ale to měly
všechny týmy. Akorát Šumperku
prostě první třetina sedla lépe, takže
šel do vedení. My jsme zase ve druhé
třetině dominovali, otočili to na 3:1.
Pak jsme šli do šesti, nechali si dát
zbytečný trest. Soupeř se dostal na
dohled a v závěru i s trochou štěstí
vyrovnal. A nájezdy? To už je loterie.
My jsme je předtím na nájezdy poráželi, tentokrát byli úspěšnější oni.“
ƔƔ Máte za sebou zápas, v němž
jste dal dvě asistence. Jste rád za
svůj příspěvek obraně i ofenzivě?
„Ten zápas byl spíš o hledání se, pro

PROSTĚJOV Derby s velkým„D“, tak mohl být označován souboj se Šumperkem. Zápas to byl zajímavý, plný zvratů a taky
hráčů, kteří se navzájem dobře znají. Své by o tom mohl říct
prostějovský obránce Petr Krejčí, který v Prostějově zažil třetinu hráčů soupeře. Což nemohlo skončit jinak než hecováním.
„Popichovali jsme se před i během zápasu, chtěli jsme jim to
znepříjemnit,“ usmívá se mladý obránce. V Šumperku zažil podařený zápas, nahrál na dva góly a byl hodně vidět. Týmu to
však přesto k výhře nestačilo. Pro PROSTĚJOVSKÝ Večerník se
vyjádřil k výsledku derby, dění na stadionu i návratu obránců,
který se konečně blíží.

NOXNţPYHĀHőL´

jako Jihlava však teď měl Vsetín nucenou pauzu kvůli koronaviru. Ta však
může Valachům i pomoci, tým totiž
v lednu střídal lepší výkony i výsledky s horšími. Nyní má tedy příležitost
svou výkonnost stabilizovat. Souboj
se soupeřem vyznávajícím žlutou
a zelenou začne v sobotu v tradičních
17 hodin.

vs.

Petr KREJČÍ

Druhým soupeřem jsou Valaši.
Vsetín, stejně jako Jihlava, patří
k tomu nejlepšímu v Chance lize.
Tým je aktuálně třetí,
nyní ale už na dostřel druhé Třebíči. Vsetín se
spoléhá zejména na skvělou
obranu. Po Třebíči obdržel nejméně branek ze
všech týmů, v průměru dostává okolo dvou zásahů za zápas. Proto hráči Vsetína tak
ve statistice +/− vévodí celé Chance
lize, pravidelně je jich v první desítce
i pět. Bodově pak tým táhnou hráči
jako Luboš Rob, který patří k nejproduktivnějším plejerům soutěže,
dále Vít Jonák, David Březina nebo
exprostějovský Jan Berger. Podobně

„Platili jsme

Michal SOBECKÝ

společnost Motortec, oblečení bude
nadále od společnosti Atex. Tradičně silnými partnery jsou prostějovské společnosti Agroservis Pavel
Šálek, DT Výhybkárna a strojírna,
PS Plasty. Na dresech zůstávají též
Hruška či Enervit.
„Podpora ze strany města, kraje
a sponzorů je pro nás zásadní a životně důležitá. Samozřejmě je to
i zodpovědnost. Všichni nám svojí
podporou dávají důvěru, že je budeme maximálně a v co nejlepším
světle prezentovat. O to se budeme
ze všech sil snažit i v letošním roce
a věřím, že zůstaneme úspěšní,“ připojil Michal Mráček.
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„To byl už takový boj
z naší strany, dobývání
prostějovské hráze.“

(uohĹ

To byla přestřelka: Nejprve
Jestřábi díky třem brankám se
Šumperkem otočili zápas. Poté
naopak Draci oplatili stejně…
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Vychytané nuly:
t2CXGN,GMGN 6ąGDÊé t/KEJCGN2GVT¾
UGM 2ąGTQX 4QOCP/¾NGM 8UGVÊP ,CMWD
5QWMWR 8TEJNCDÊ t#FCO$TÊ\ICNC 2Q
TWDC ,CMWD/¾NGM 5NCXKC2TCJC /CMUKO
<JWMQX ,KJNCXC 1PFąGL$N¾JC 2TQUV÷LQX 

3UÕPÈUQD]½SDV
 ,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 
5COWGN $CTQw (TÚFGM/ÊUVGM   
'TXKPU /WwVWMQXU 2QTWDC  e 
1PFąGL$N¾JC 2TQUV÷LQX 

6QD[NQV÷UPÆ8UGVÊPUMÚUPCLRT.WDQw
4QDPGD[NFCNGMQQFQUVWF[MVGT¾OW
JTQ\KNCXWVM¾PÊU.KVQO÷ąKEGOK6÷UP÷
RąGFRT¾\FPQWDT¾PQWRąKJąG5VCFKQPW
DG\DTCPM¾ąGOWRWMWMNQW\N#VÆO÷ą
\LGFPQJQOGVTWPGVTGHKN0KEOÆP÷UG
4QDPCMQPGERąGEKLGPTCFQXCN5VGLP÷
LCMQLGJQ8UGVÊP#NGD[NQVQQHQWU

3. Z hrdiny málem nemotorou

*PGFVąKJT¾éKFQUVCNKOQåPQUVQF,KJNCX[
JT¾VKXLKPÚEJVÚOGEJ2GVGT.KEJCPGEwGN
XÚwPCUVąÊFCXÆUVCTV[FQ1NQOQWEG,CP
0GXwÊOCNPCQRCMX[TC\KNFQFTWJQNKIQ
XÆJQ6¾DQTC4QFKQP2QTQUJKPFQRCFN
PGLOÆP÷UNCXP÷8,KJNCX÷UKPG\CJT¾N
XčDGECLGJQFCNwÊwVCEGLGPG\P¾O¾

6ÅULHMLKODYVNÙFKRGFKRGÕ

-CFCÿ Wå UMQPéKNC *CXÊąQX LG VÆO÷ą
LCUP÷ FTWJQNKIQXÚ -FQ DWFG CNG VąGVÊ
RąÊOQ UGUVWRWLÊEÊ" 8 VQOVQ DQF÷ LGw
V÷LCUPQPGPÊ<F¾UGCNGåG·UVÊPCF
.CDGOVTWEJNKXÚQUWFOKPG8RQUNGFPÊ
FQD÷\PQXWDQFWLG0CRQUNGF[XGPMW
RQTC\KNQ-QNÊP

1. Ústí se vzdálilo sestupu

NEJ události
Chance ligy

Zápasy se Šumperkem bývají
atraktivní. A znovu se to potvrdilo, i tentokrát se Šumperkem
padala spousta střel, spousta
gólů, byly k vidění obraty. Navíc
si fanoušci našli na utkání cestu,
v Šumperku jich přišel „povolený“ tisíc.

Atraktivní utkání

Otočit zápas třemi brankami? Stává se. Zato následná ztráta stejného
utkání tímtéž způsobem, to už je
unikátní. Přesně to se ale „podařilo“
Prostějovu. Ten nakonec neudržel
jednobrankový náskok. A nakonec
bral bod. Z utkání, které měl herně
i psychicky v pařátech.

Nezvládnutá tøetí
tøetina

!&҃ ࡡ

HOKEJOVÉ

31. ledna 2022

,GUVą¾D[éGMCLÊ8UGVÊPC,KJNCXC
PROSTĚJOV Poslední kolečko vzájemných zápasů rozjíždí
program Chance ligy v sezóně
2021/2022. I Jestřáby nyní čekají
poslední zápasy s většinou soupeřů. V případě prvního únorového
týdne přitom budou mít fanoušci žně. Prostějov se utká totiž se
dvěma soupeři z těch nejatraktivnějších. Ve středu zajíždí do Jihlavy, v sobotu pak přivítají doma
Vsetín s bývalým kapitánem Prostějova Matoušem Venkrbcem.

2QQFEJQFW&CPKGNC$CDQTCDWFGPGLX÷VwÊJX÷\FQWRTQUV÷LQXUMÚEJE[MNKUVčXPQXÆUG\ÐP÷9QLEKGEJ2U\E\QNCTUMK
(druhý zleva).
Foto: Marek Sonnevend

A jak je z názvu týmu patrné, zůstali
dva stejní titulární partneři. Prvním
je společnost TUFO, výrobce cyklistických plášťů a galusek. Firma
PARDUS pak dodává rámové sady
i některé další komponenty. Ve vybavení materiálem však dochází k jedné změně, neboť společnost TUFO
ukončila produkci zapletených kol,
a tak se v daném segmentu objevuje
zcela nový partner: společnost NO-LIMITED z Polska. Zapletená kola
této značky používá několik profesionálních stájí v Evropě a od letoška
také místní kolektiv.
Své partnerství s ním prodloužili
i ostatní partneři: značka FORCE,

WWW.VECERNIKPV.CZ

$WUDNWLYQËVRXSHĆLQDØYRGØQRUD

že je přirozeným vůdcem a má právě
mladším parťákům co předat. Taky
Franta Vinklárek už teď v přípravě ukazuje velké odhodlání potvrdit, že jeho
bronz na loňském mistráku není tím
posledním, po čem v cyklistice touží.“
Závodní program TUFO PARDUS
je opět složen velmi kvalitně a na
jeho členy čeká pořádná porce náročných kilometrů na dráze i silnici. Pro zajištění chodu stáje jsou
samozřejmě velmi důležití rovněž
partneři, kteří ji podporují finančně
i materiálně. Zásadní a dlouhodobá
je v tomto směru podpora ze strany
statutárního města Prostějov a Olomouckého kraje.

3URVWěMRYåWt MH]GFL ]DKiMLOL ßOQMONOJG@OÁ

Hanácká stáj bude i letos registrována u Mezinárodní cyklistické unie
(UCI) pro dospělou kategorii na
úrovni kontinentálních týmů. Tento status otevírá možnost startovat
v profesionálních silničních závodech, což mladým nadějím poskytuje nenahraditelnou zkušenost a je
zásadní pro jejich sportovní růst.
Loni TUFO PARDUS dosáhlo mezi
muži několika významných úspěchů.
Daniel Babor vybojoval na mistrovství
Evropy dvě bronzové medaile, stal se
mistrem republiky na silnici U23 a získal
i první vítězství v opravdu profesionálním závodu (dle statusu UCI) na Tour
of Romania. Zajímavostí je, že tenhle etapový triumf byl jediným, na který čeští

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

zpravodajství

PŮVODNÍ

PROSTĚJOV Už jubilejní desátou sezónu s mezinárodní licencí UCI Continental Team zahajují cyklisté TUFO PARDUS
Prostějov. Pojďme se podívat, s jakými jezdci, cíli, partnery
a celkovými představami do roku 2022 vstupují.

SPORT
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Odešli Babor s Řehou, zůstali Pszcolarski či Gruber,
šanci dostávají talentovaní Vinklárek, Petr, Vlček i další
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iWORGTMt2TQUV÷LQXRQUP t 
8ÊEGXMWRÐPW -CFCÿt5QMQNQX MQPVWOQX¾PQ
XGRTQUR÷EJ5QMQNQXC 
-#/2Ąªi6ö
&QJT¾XMCMQNC2ąGTQXt6ąGDÊéRR t 
$TCPM[-WF÷NMC ,5XQDQFC*GTOCP t&QéGMCN &
5MNGP¾ą/Né¾M iċQXÊéGM &5MNGP¾ą/Né¾M 
MQNQRQPF÷NÊNGFPCJQFKP
.KVQO÷ąKEGt2ąGTQX  6ąGDÊét8UGVÊP  *CXÊąQXt-QNÊP
 5NCXKC2TCJCt2QTWDC2TQUV÷LQXt-CFCÿ MQPVWOQX¾PQ
XGRTQUR÷EJ2TQUV÷LQXC ·UVÊPCF.CDGOtiWORGTM(TÚFGM
/ÊUVGMt$GP¾VM[PCF,K\GTQW
MQNQUVąGFC×PQTCJQFKP
,KJNCXC t 2TQUV÷LQX  8UGVÊPt5QMQNQX  2QTWDCt
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Mezi hokejovými mantinely
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Sháníme útočníka. Zn.: Ať se připraví i na hru dozadu. Hra dozadu, ta se od profesionálních hokejistů v nějaké míře očekává. Ode všech. Prostějov je ale specialistou v posílání
forvardů do zadních řad. Důvodem je trvalý nedostatek beků, zároveň taky jejich nemoci a zranění. Prostějov tak už protočil vzadu Jakuba Babku a Lukáše Motlocha. Oba
hráči už jsou pryč. A tak trenéři ukázali na novou„oběť“Tomáše Koblížka. Koblížek toho
odehrál z beků nejméně, už předtím měl ale jako člen čtvrté formace spíše defenzivní
úkoly. Nešel tedy do neznámého. A jelikož někteří beci nadále marodí, je dost dobře
možné, že někdejší hráč Kadaně si ještě obránce zahraje.

(QVQKPVGTPGV

Další útoèník na bekovi

ZAUJALO NÁS

2GVT/T¾\GM1PFąGL$N¾JC,CP-NQ\2GVT$GT¾PGM
/CTVKP#NVTKEJVGT/CTVKP0QX¾MC6QO¾w,KT¾PGM,CP4WFQXUMÚ
6QO¾w,¾EJ[O,KąÊ-NKOÊéGMCiKOQP,GNÊPGM,CMWD$CDMC
2CVTKM*WU¾MC/KNQUNCX,¾EJ[O#FCO*CXNÊMC/KEJCN,CPGéGM
,QUGH<CLÊE/CTGMiXGEC2GVT-TGLéÊ/CTGM/KEMCC,CPiVGHMC
&CXKF8CNCC/CTVKP&WDUMÚ

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ

UVCT6QO¾w,KT¾PGM DQF[ UVCT2GVT-TGLéÊ
DQF[ UVCT/CTGMiXGE DQF 
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vypomohli Miloslav Jáchym a Marek
Račuk. Jak právě Račukův přínos
hodnotí Aleš Totter? „Odehrál třetí
zápas. Měl tam dobré pasáže v lajně
s Tomášem Jiránkem a Honzou Rudovským. Zde to jen chce produktivitou potvrdit a víc se tlačit do brány.
Jsou to velcí, silní hráči, tak by se měli
prosazovat v předbrankovém prostoru, dávat špinavé góly,“ konstatuje. Ze
zmiňovaných přesunů během sezóny
je jasné, že ani nyní, necelý den před
koncem přestupního období, se nějaké velké změny nečekají. Nebo ano?
„Už do toho nechci sahat. Samozřejmě se ještě v pondělí může stát
cokoli. Za mě by to bylo ale jen doplnění kádru a možná by to přineslo
více nervozity. Nejsou to hráči typu
Marka Račuka,“ vyjádřil se trenér. „Já
už bych do kádru nesahal a nechal ho
být. Do půlnoci se v pondělí může
stát cokoli. Ale nyní, v neděli večer, to
není aktuální,“ zdůraznil Totter.

Jeden zápas a taky pár tréninků. Zároveň také rokování o tom, jak by mohla vypadat sestava pro konec základní
části. To byl program Jestřábů. Část
se jej uskutečnila v Šumperku, kde
tým nastoupil v sobotu proti místním Drakům. A padl v nájezdech.
„Každý bod je samozřejmě důležitý.
Ale před zápasem bychom ho brali.
Scházeli jsme se až minulý týden a
byli kompletní snad až ve čtvrtek.
Zkrátka první třetina byla špatná, tu
jsme se hledali po nachlazeních. Ve
druhé a třetí třetině byly dobré věci.
Trápí nás ale detaily, třeba zbytečná
vyloučení, proměňování šancí a větší
tlak do brány,“ zamyslel se nad duelem v Šumperku kouč Aleš Totter.
I tentokrát neměl kompletní tým.
Premiéru v obraně si dokonce střihl
bek Tomáš Koblížek. „Hrajeme to na
hraně. Točíme tam útočníky, byl tam
Lukáš Motloch, teď Tomáš Koblížek.
Hráli jsme na pět beků, když někdo
2TQUV÷LQXCPÆCPGRQéGVP¾QDTCPC6Q
LGVÆOCMVGTÆąGwÊVÚOXGNMQWé¾UVUG
\ÐP[
Foto: Michal Sobecký

Utkání začalo pro Jestřáby nedobře.
Už po minutě hry se nechal vyloučit
Štefka. A za další minutu se měnilo
skóre, když Vildumetz naznačil střelu,
nakonec nahrál před bránu najíždějícímu Kratochvílovi, jenž tečoval puk
do brány. I další pasáž hry patřila domácím. Kohúta vychytal Bláha, Spratek naštěstí pro Jestřáby v jasné šanci
nemířil přesně. Malým intermezzem
byla protiakce Švece. Nicméně na
koni byl Šumperk. Vachutka z protiútoku netrefil, krátce nato, v 10. minutě,
Spratek trefil tyč. Prostějovu následně
pomohla se dostat do zápasu přesilovka, která byla navíc půl minuty dvojnásobná. Nicméně Švec ani Novák
v dobrých střeleckých pozicích neuspěli. Jestřábi poté sami šli do čtyř, nicméně nejnebezpečnější akci měl paradoxně Jiránek. A po skončení oslabení
taky Mrázek. Jestřábi začali vystrkovat
drápky. Konec třetiny přinesl nepřesnou ránu Pěnčíka od modré. A taky
dvě drobná zaváhání Mokryho, který
ovšem puky od Beránka a Husáka nadvakrát dokázal chytit.
Druhá třetina předvedla úplně jiný
obraz hry. Prostějov se zvedl a soupeře zcela vykolejil svou aktivitou. 22.
minuta a Tomáš Jiránek se propletl
kolem hrazení až na kruh, odkud zakončil přesně – 1:1. To 24. minuta přinesla zase akci Beránka. Zakombino-

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Těžké, zároveň však
kvalitní. Takové obvykle bývají zápasy se Šumperkem. Minimálně v této
sezóně, s Draky Prostějov vždy musel rozhodovat až po základní hrací
době. Stalo se tak i tentokrát. Zatímco v předešlých dvou případech však
Jestřábi vyhráli, tentokrát berou
pouze bod. Lví podíl na šumperském úspěchu měl Petr Kratochvíl,
který zaznamenal hattrick.

val s Krejčím, který předal před bránu
Jáchymovi. A ten se nemýlil – 2:1 pro
Jestřáby. Až 27. minuta přinesla v této
periodě první šanci domácích. Bláha
si však se zakončením svého bývalého
spoluhráče Žálčíka věděl rady. Prostějov byl ale lepší, kombinoval, střílel,
hrozil. Do šancí se dostávali například
Kloz, Jiránek a Novák. Střelecký pokus z dobré pozice si připsal i Janeček.
Mokry byl v permanenci. Další pokusy totiž přidali Havlík a taky Marek
Račuk, jenže měl v cestě beton jak
v podobě výstroje brankáře, tak brankáře samého. Ve 36. minutě se naopak
mohl prosadit Kohút, špatného střídání ale nevyužil – kotouč zamířil mimo.
A tak přišel trest. Hned nato nahodil
Petr Krejčí a po dvou tečích puk skončil v bráně a Prostějov vedl 3:1. Šumperk ale ještě neřekl poslední slovo.
Jestřábi špatně vystřídali, dostali dvě
minuty a v početní výhodě si našel sraženou střelu z kruhu Kratochvíl – 3:2.
Kdo tušil v utkání drama, nabyl zklamán. I poslední část hry přinesla mnoho zajímavého. Zprvu to tak ale nevypadalo. Zajímavější možnosti si připsali
jen Miloslav Jáchym a zejména Tomáš
Vildumetz, který trefil dokonce břevno. Hrálo se ale spíše opatrně, čemuž
odpovídal i počet vyloučených, až do
konce základní hrací doby se nevylučovalo. I tak se ale občas objevila šance. Ve
46. minutě střílel Vachutka. Vyražený
puk následně nedorazil Kindl, obránci
u něj byli včas. Prostějov tou dobou byl
hlavně zatažený, hrál o čas. A tak vyhazoval, komplikoval soupeři rozehrávku. A zejména bránil. Dlouho se mu
to přitom dařilo. Navíc v 52. minutě
po čase zahrozil i Prostějov, konkrétně
Novákem a Rudovským. Jenže krátce
nato Macuh nahrál přes šířku kluziště Furchovi a ten byl neomylný – 3:3.
I zbytek třetiny patřil spíše Šumperku.
Drtil však byl nepřesný a Šilhavého
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pokus srazil Bláha pryč. Šlo se tedy do
prodloužení. V něm mohl brzy rozhodnout Rudovský, ale nepřehodil
brankáře. Na druhé straně byl aktivní
třeba Žálčík. Nicméně ani on neuspěl,
rozhodnout tedy musely nájezdy. Ty
vyzněly lépe pro Šumperk, za Jestřáby

se prosadil jen Petr Mrázek, na druhé
straně to byli Tomáš Vildumetz a Petr
Kratochvíl, který rozhodujícím nájezdem dovršil hattrick. I třetí utkání sezóny proti Šumperku tak neskončilo rozhodnutím po 60 minutách hry. Poprvé
jej však ovládl Šumperk.

„Dnes to byl takový vabank hokej, přirovnal bych to k úrovni druhé ligy. Nicméně my bod
bereme a samozřejmě gratulujeme domácím k zaslouženému druhému bodu. Ta úroveň
zápasu dneska byla prostě špatná. Bylo vidět, že jsou týmy po karanténě. A kromě parádní
divácké kulisy to dnes nesplňovalo téměř žádný parametr prvoligového hokeje. Na začátku
jsme si museli nejprve zvyknout na tempo zápasu, protože jsme měli hodně hráčů nemocných. Ve druhé třetině jsme se pak zlepšili, ale stále tam byla spousta výkyvů. Nedokázali jsme
hrát šedesát minut konstantně, takže dneska bod z venkovního ledu bereme. A myslím si, že
po té vynucené pauze jsou dnes oba týmy spokojené.“

Aleš TOTTER, trenér LHK Jestøábi Prostìjov:

„Myslím, že to dnes byl takový nádech play-off. Dle mého na těch týmech nebylo znát,
že měly pauzu po covidu a že měly výpadek ze zápasového tempa. První třetinu jsme byli
jednoznačně lepším mužstvem. Byli jsme silní na kotouči a hráli jsme přesně to, o čem jsme
věděli, že na Prostějov funguje. Na druhou stranu v závěru první třetiny tam měl Prostějov
několik slibných šancí, kdy nás ale podržel Vojta Mokry. Postupem času Prostějov převzal
iniciativu a ve druhé třetině nás jednoznačně přehrál. V poslední třetině bych řekl, že to
byl už takový boj z naší strany, dobývání prostějovské hráze. Za pomocí diváků a nějaké
té mentální síly jsme následně dokráčeli k zisku minimálně jednoho bodu a nesmírně si
vážíme, že jsme to utkání dovedli v samostatných nájezdech do vítězného konce. V nastaveném čase jsme totiž už ztratili spoustu bodů.“

Lukáš MAJER, asistent trenéra DRACI PARS ŠUMPERK:
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vypadl. Je to složité, ale kluci se s tím
poprali a zvládli to solidně. Teď už ale
ty obranné páry taky poskládáme.
Bude to větší jistota i proto, že je nebudeme chtít měnit. Chceme to stabilizovat,“ řekl Aleš Totter. Nicméně
doba, kdy musel mužstvo různě látat,
bude snad brzy minulostí. „Musíme
zvládnout zápas v Jihlavě a v sobotu
bychom měli být konečně kompletní
a zdraví. Včetně Robina Staňka, který
už trénuje. Čeká se zde ještě na jeden test. Do soboty nám pak vypadl
Pepa Podlaha, má něco se zápěstím.
Celkově to ale vypadá, že snad od
začátku sezóny budeme v sobotu
kompletní, a i ta obrana bude nějak
vypadat. Jsme za to rádi,“ hovoří kouč
Prostějova.
Jestřábi zatím během sezóny zaznamenali jen minimum příchodů a
odchodů. Z týmu odešli Jakub Babka (Kladno) a Lukáš Motloch, který
zamířil do třetí německé ligy. Naopak

Michal
SOBECKÝ

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Návrat na led. Jestřábi si po vynucené pauze zase zahráli. V Šumperku ale brali jen bod. Na sever Moravy každopádně znovu jeli s výrazně látanou sestavou. Nabízí se tak
otázka, zda ne naposledy, podle kouče Aleše Tottera je návrat
marodů na spadnutí. Večerníku pak také prozradil, jak se klub
nejspíš zachová v posledních hodinách přestupního období.

Jestřábi se připravují na závěr sezóny. A jsou kompletní
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Michal SOBECKÝ

Petr KREJČÍ
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Foto: Michal Sobecký
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PROSTĚJOV Podpis čerstvé posily? Na spadnutí. Druholigový oddíl trvale shání do svého týmu útočníky. A dosud se příliš během
tohoto hledání nedařilo, v uplynulých letech byl jedním z mála klasických útočníků Filip Žák. Dalším však byl ještě před necelým rokem odchovanec David Píchal. Nyní se zdá, že právě jednadvacetiletý Píchal by se mohl vrátit na Hanou. „Jednáme o jeho návratu do
Prostějova. Dohoda ještě uzavřená není,“ uvedl předseda klubu František Jura. Píchal hrál na podzim v Mladé Boleslavi. Kvůli častým
zdravotním problémům však zasáhl do ligových utkání jen málo. Zapsal pouze jeden start. „Na začátku přípravy se nyní zranil. Mluvil
jsem s trenérem Jarolímem a sportovním ředitelem Plíškem. Chtějí mu ještě dát šanci. Ale v tuto chvíli to na to není,“ dodal Jura.
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SONDA
MICHALA
SOBECKÉHO

PROSTĚJOV Poměrně dlouho
se v boxerských kruzích debatovalo i spekulovalo o tom, jestli se
po předchozích covidově nedokončených a zrušených sezónách
extraligy družstev ČR uskuteční
týmová soutěž mužů v aktuálním
ročníku. Nakonec ano, v polovině ledna odstartoval Real Boxing
Cup 2022. Jenže bez účasti boxerů BC DTJ Prostějov.
Co je vlastně zmíněný Real Boxing
Cup 2022? Jde o společnou česko-slovenskou ligu konanou turnajo-

Ġ(.$-Ì1É6
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Ne všechny oběti koronaviru jsou na první pohled vidět. Ne vždy jde o zemřelé. Jsou zde i oběti
sice mnohem méně důležité, přesto stále podstatné. Oběti sportovní.
Zejména amatérské sportovní oddíly na tom
jsou i kvůli koronaviru mnohem hůře, než na
tom mohly být. Důvodů je přitom více než dost.
Tím prvním jsou karantény a pozitivní testy.
Hráč ani klub nevědí, kdy přijdou. Ve čtvrtek tak
tým plánuje, jak nakrásně vyjede na turnaj či zápas. A v pátek odpoledne zoufale volá, že neposkládá tým a musí zápas odsunout. To je bohužel
často běžná situace „doby covidové“…
Další jsou pak hráči, zejména děti a jejich návrat
po delším zákazu trénování, delších karanténách
a podobně. Jednak se často jejich příbuzní bojí.
Dalším sportovcům, malým a velkým, se prostě
nechce. Zvykli si na pohodlí.
Problém je pak i finanční, sponzoři couvají, samosprávy taky šetří. Jsou i kluby, které si radši neberou dotace,
nemají jistotu, zda by pak velkou část z nich nemusely
vracet. Peníze by totiž možná nebylo za co vydat.
O všem z výše uvedeného platí, že pokud se jedná
o jednotlivé případy, dá se to zvládnout. Jenže tato
podivná a pro sportovní kluby nebezpečná doba
je zde už dva roky. Je tedy namístě obava, že mnoha klubům už dochází kapacity.

Návrat k normálu? Ne tak docela. Přestože většina soutěží pokračuje, zápasy se sice odsouvají, ale
nějak se prostě hraje, k normálnímu stavu jsme
se však zatím ani nepřiblížili. A to dokonce ani
v profi sportu. Jeden velký rozdíl? Diváci…
V současné době nadále platí, že na sportovní
utkání může pouze tisíc diváků. Navíc mohou
fanoušci do sedadel nebo do ochozů pouze, pokud jsou bezinfekční. Což je problém číslo dvě.
A současná doba celkově moc sportovním akcím
nepřeje, nejistota, zda se vůbec uskuteční, pro
některé strach z větších shromáždění. Sportovní
kluby zkrátka nemají na růžích ustláno.
Hranice tisíce diváků se přitom v Prostějově může
zdát nedostižně vysoko. Ty tam jsou časy, kdy podobná návštěvnost provázela volejbal nebo basketbal. O mnoha dalších sportech nemluvě. Zdá
se, že ani hokeje se to přitom netýká, v poslední
době se na domácím zápase otočila „plná“ kapacita tisíce lidí jen jednou, a to s Vrchlabím.
Faktem ale je, že povinnost očkování mnoha lidem
vadí. Řada dalších ji zase nesplňuje. A i na atraktivní
zápasy fotbalu by jistě našlo cestu povícero lidí. Líšeň, Opava, Brno, zde by se dala tisícovka trhnout.
Ač se tedy na první pohled může zdát, že se svět
sportu pomalu začal dostávat k normálu, zklamu
vás, ne, tohle stále normální není.

umístění. Právě tenhle (ne)systém
podobný spíš exhibičním akcím byl
jedním z důvodů, proč hanácký oddíl do projektu nešel.
Další klání česko-slovenské soutěže
se mají uskutečnit 19. a 20. února
v Nitře, 16. a 17. dubna v Dubnici
nad Váhom a 4. a 5. června v Ústí
nad Labem. Kromě Prostějova přitom zůstaly mimo Real Boxing Cup
i jiné rohovnické bašty naší země,
například Děčín, Plzeň, Ostrava či
Brno. Co bude v současné koronavirově složité době dál?
(son)

KDY SE KLUBY
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vým způsobem, do které se přihlásily kluby SKP Sever Ústí nad Labem,
Big Board Kutil Gym Praha, Boxing
Team Dubnica nad Váhom a Box
Club Stavbár Nitra.
Úvodní turnaj proběhl v pražském
Hotelu Olšanka s prapodivným
systémem zápasů, kdy proti sobě
promíchaně nastupovaly dvojice
ze všech čtyř družstev. To znamená
nikoliv vždy zástupci jednoho kolektivu proti druhému, ale vlastně
každý proti každému jak v obou semifinálech, tak v duelech o konečné

VH Mt YåDN QH~ĀDVWQt

Zimní přípravné zápasy, ty nejsou o výsledcích, ale
o hře, o tom, že se dává tým dohromady. A samozřejmě o nacvičování jednotlivých pasáží hry a fungování týmu jako celku. Tohle je klasická poučka a to
řekne skoro každý trenér.
Jenže i v zimní přípravě na výsledcích záleží. Pravda
ne tolik, zde body nelítají. Přesto spolu s výkonem
týmu na hřišti mohou výsledky tým značně povzbudit do další práce. A dát mu potřebné sebevědomí.
A právě v tomhle směru se už teď dá první třetina
přípravy prostějovského eskáčka hodnotit jako povzbudivá.
Po třech zápasech tu totiž jsou dvě výhry a jedna
porážka. Výhra proti béčku Baníku se může zdát
jako povinnost. Nicméně soupeř hrál doma, nehrál úplně špatně a Hanáky řádně trápil. Konečná
výhra 2:0 tak musela potěšit. I když se na ni tým
nadřel.
Zbylá dvě utkání však byla ještě o poznání lepší. Prohra s Karvinou sice zamrzí, Prostějov ale zápas odehrál velmi dobře, ve vysokém tempu a proti ligovému
soupeři: jménem i sestavou. Tým se po utkání nemá
za co stydět, snad jen za nevyužité šance, kterých nebylo málo. A Pardubice doma? Balada.
Eskáčko zkrátka ukázalo, že má na čem stavět.
A výsledky? Jsou až na druhém místě. Je to však
příjemný bonus.

více info
na TUSBOÛ
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pořádání halového mistrovství ČR
mohli slavit hned několikrát. Muže
tehdy ovládl prostějovský Michal
Hlahůlek, vicemistrem byl dokonce
jeho klubový kolega Josef Křesala.
V kategorii seniorů byl zase první
další Prostějovan Tomáš Valenta. Již
brzy bude jasné, zda se na tehdejší
úspěchy podaří Hanákům navázat.
(sob)

*CNQX¾UG\ÐPC\CEJT¾P÷PC#OKUVTQXUVXÊ"82TQUV÷LQX÷ Foto: Michal Sobecký

hned dva pádné důvody. Jednak ten,
že řada členů pravidelně na mistrovství startuje. Zároveň ale také místo
konání. Prostějovu se totiž prestižní
lukostřelecká akce nevyhne. „MČR
dospělých proběhne 26. a 27. února v Prostějově,“ zní radostná zpráva pro prostějovskou lukostřelbu.
Místní střelci mají přitom na co navazovat. Například v roce 2020 při

ð(67%2'ö"%(5(0(

PROSTĚJOV Nejisté časy, nejisté rozpisy závodů. Taková přímá
úměra platí v každém sportu. Výjimkou není ani lukostřelba. I ta
musela načas během koronavirové krize do „home office“, tedy
střílení na dálku.
Zdá se však, že podobný scénář už
nehrozí. Aktuálně probíhající halovou sezónu se Český lukostřelecký
svaz rozhodl dokončit. „Na základě
rozhodnutí Předsednictva ČLS se
všechna letošní halová MČR budou
konat, pokud jejich konání nebude
vyloučeno nějakým novým vládním
opatřením proti šíření koronaviru.
Totéž platí i pro Přebor žáků do 10
let. Všechna mistrovství by měla proběhnout v domluvených termínech,
avšak MČR dorostu a dospělých
proběhnou v jiných lokalitách než
v původně stanoveném Nymburce,“ uvedl Český lukostřelecký svaz,
jehož informace sdílel také oddíl
Lukostřelba Prostějov. Měl k tomu

DALŠÍ PODROBNOSTI O DĚNÍ Z TÁBORA 1.SK PROSTĚJOV NAJDETE NA STRANÁCH 28 A 29
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Real Boxing Cup,
a prohrál
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Mládež přišla o trenéra Machalu. Naopak HRÁČ PODLE

VEČERNÍKU

se vrací odchovanec

PROSTĚJOV Ač se nacházíme uprostřed zimy, zimní spánek fotbalové eskáčko rozhodně nepostihl. Naopak: klub 1.SK Prostějov
zažívá hned několik změn. A to jak u „A“ týmu, tak také u mládeže. Fotbalovou veřejnost tak mohla zaskočit zpráva o přesunu 'UM¾éMQUV¾NGéGM¾PCRQUKN[1FGLFGCNG5QNQOQP1OCNG" Foto: Michal Sobecký
Oldřicha Machaly do Holice, kde zkušený trenér již dříve působil. do 1. ligy pouštíme. Je zde ale problém, Machovi nebo Claudovi Lhoteckém ze
Změny ale potkávají také„A“ tým, který si v uplynulém týdnu na- že kvůli dotacím od města, nesmíme ob- Zbrojovky, ta ale odjíždí na soustředěvíc odbyl první dva zápasy zimní přípravy v domácím prostředí. chodovat s Evropskou unií. A to jen v to- ní. Uvidíme tedy,“ říká ladislav Dudík,

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal SOBECKÝ
Období změn a novinek. Tak by se dalo
označit několik posledních dní v prostějovském eskáčku. První přišla u mládeže. Necelého půl roku u ní působil
zkušený trenér Oldřich Machala. Ten
se do Prostějova vrátil po více než roční
pauze, předtím byl hlavním trenérem
u „A“ týmu. Nyní už je ale opět všechno
jinak. Kouč se dohodl s Holicí, kde již
v minulosti působil. „Na práci v 1. HFK
Olomouc rád vzpomínám a těší mě, že
na ni budu moci znovu navázat. Klub
disponuje výborným zázemím i stadionem a také hráčský kádr má potenciál
dosahovat na hřišti podstatně lepších
výsledků,“ dodává Oldřich Machala pro
web Holice.
Nastala tak otázka, zda bude nadále trénovat mládež v Prostějově a zda zkusí

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Sobota pøinesla
i divoèiny
Prostějov (sob) – Přípravné zápasy čas od
času přinesou překvapení. A taky přestřelky,
týmy ještě nejsou srovnané, hrají navíc s vědomím, že nejde o body. A tak například
Vlašim porazila Jihlavu 5:2. Dukla zase
padla s Pardubicemi v poměru 1:4. Výrazně deklasovaná byla ale taky Chrudim
od Plzně (0:4). Senzace se naopak zrodila
v Opavě, kde Uničov nečekaně vyhrál dokonce 5:3.

své funkce nějak spojit. Tak se ale nestalo.
„Oldřich Machala už u nás u mládeže nebude působit. Dostal nabídku z Holice
a rozhodl se, že ji přijme. Pro tým U16
jsme už našli náhradu. Převzal jej Pavel
Musil,“ informoval předseda 1.SK Prostějov František Jura. Machala tak nyní
místo mládeže koučuje divizní klub, který je aktuálně ve skupině „E“ na 11. místě.
Už krátce po návratu do Prostějova se ale
svěřil v rozhovoru pro Večerník, že trénování dospělých je pro něj prioritou.
Další změny přišly na poli hráčském.
I když nejsou definitivní. „Omale byl
osloven Senicí, trenérem Šustrem. Měl
by zájem odejít na Slovensko. My hráče

mhle roce. Takže já hráče nemůžu pustit
ani na hostování,“ uvedl sportovní ředitel
Ladislav Dudík. „Nabízíme hráčům
prodloužení smluv. Většinu máme. Ale
některé ty, co jsou z Čech, tedy Kopřiva
a Urbanec, tam je to v jednání. S Vasilem
Kušejem jsme ale třeba domluvení,“ dodal Dudík. Všichni pravidelně nastupují.
A byli i při dvou domácích výhrách, nejprve proti Pardubicím (3:1) a následně
i s Kroměříží (2:1).
Prostějov zároveň nadále shání nové
hráče. Zejména, ale nejen, dopředu. „Vracíme se do jednání s Boleslaví ohledně
Vojtěcha Stránského. A z Karviné by nás
na hostování mohl posílit jeden útočník
Karviné. A uvažujeme ještě o Marku

který rovněž zmiňuje možný příchod
mladého moldavského reprezentanta.
„Nabídku ale nyní prověřujeme,“ doplnil sportovní ředitel. Zdá se ale, že jeden
příchod útočníka je na spadnutí. Navíc se
jedná o odchovance, Davida Píchala. Jednadvacetiletý hráč nastupoval za eskáčko
naposledy loni na jaře. Následně však
v Mladé Boleslavi, kam se přesunul, doplácel na zranění. A prakticky nehrál. „Je
to pořád v jednání. Ale s pravděpodobností by se měl David Píchal na půl roku
vrátit. Má herní deficit. A má to i logiku:
pokud se má hráč posunout do ligy, tak
by bylo pro něj lepší, aby hrál 2. ligu než
Českou fotbalovou ligu, kde hraje Béčko
Boleslavi,“ uzavřel Ladislav Dudík.
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Univerzál, který může zahrát kdekoli a cokoli.
Taková je už delší čas vizitka Michala Stříže.
Ten donedávna plnil spíše defenzivní povinnosti,
v přípravě ale ukazuje i své dovednosti směrem
dopředu. Jak s Pardubicemi, tak proti Kroměříži
byl u všeho podstatného. Nahrával na
branky, sám je dával, vytvářel šance a také
rohy pro svůj tým. Ukázal, že je pro mužstvo
velmi platný. Ať už je na jakékoli pozici.

Í6/2

ZÁPASU

3RXK¼FK WĘLQ FW PLQXW
VWDÌLOR SURWL 3DUGXELF¬P
NWRPXDE\ĠHO3URVWÚMRY
GR
YHGHQ¬
+RGQÚ
Y¼UD]QÚ VH SDN ]DSVDO
GR SUĮEÚKX XWN Q¬ WDN\
0LFKDO 6WĘ¬Ľ V Ì¬VOHP
WĘLQ FW

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

Eskáčko vyzve tým bývalého trenéra
Další přípravný souboj čeká
prostějovské
fotbalisty
1.SK
Prostějov. V sobotu totiž celek
Daniela Šmejkala vyzve dalšího
ligového soupeře. Tentokrát ovšem
ze Slovenska. O zajímavost je ale postaráno i z jiných důvodů. S FK Senica už před třemi lety tým hrál. A prohrál 1:2. Navíc klub vede někdejší
prostějovský trenér Pavel Šustr.
Pojďme se podívat na slovenského
soupeře. Senica má za sebou vcelku
povedený podzim. Určitě po sportovní

stránce. Tým skončil v klidném středu
tabulky, tedy na šestém místě. Rovněž
v domácích zápasech byl šestým. Co
jej zdobilo? Pokulhával sice směrem
dopředu, kdy nedal ani dvacet branek
– v průměru se trefil přesně jednou
na zápas. Vyrovnávala to ale obstojná
obrana, která naopak patřila v rámci ligy
k tomu lepšímu. Týmu se povedl zejména závěr podzimu, ve čtyřech utkáních za sebou bodoval, z toho třikrát
vyhrál poměrem 1:0. Cenná je zejména
remíza se Žilinou, sousedem v tabulce,

2:2. Jednalo se o jedinou podobnou sérii Senice na podzim.
Zajímavostí je, že mužstvo podobně
jako řada českých týmů sází zejména na
dravé mládí. A to téměř ve sto procentech. V týmu výrazně převažují hráči
okolo dvaceti let. Věkově z tohoto výrazně vystupuje jen minimum plejerů.
Zmiňme Juraje Pirošku a českého hráče
Petra Pavlíka. Hráči ale psali na podzim
2021 rozdílné příběhy. Zatímco Pavlík
patřil k nejvytíženějším hráčům týmu,
Piroška toho příliš na podzim neode-

hrál. Zajímavé zkušenosti má za sebou
Kristopher Twardek. Ten hrál v Anglii,
v Irsku a taky v Polsku. Šimon Šumbera
má zase četné zkušenosti z české ligy,
například z Brna nebo Zlína. O jednu
z opor ale Senica nedávno přišla, odešel totiž Elvis Mashike Sukisa, který se
přesunul do Žiliny. Sukisa byl přitom
zdaleka nejúspěšnější střelec Senice na
podzim, vstřelil sedm branek.
Utkání začne 5. února v 11 hodin dopoledne. Pro FK Senica půjde o generálku
před startem jarní části ligy.
(sob)
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Bitvu s Kroměříží rozhodla rána z 18 metrů
PROSTĚJOV Čtvrtý zápas a v něm
třetí výhra. Zimní příprava zatím po
výsledkové stránce prostějovskému
eskáčku vychází dobře. Tentokrát
Prostějov doma porazil Kroměříž
hrající v Moravskoslezské fotbalové
lize. Kdo ale čekal jednoznačnou záležitost, mýlil se. Soupeř podal velice
dobrý výkon. A hráči Prostějova měli
co dělat. Vítězný gól padl až pět minut
před koncem po dalekonosné ráně
Stříže.
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V utkání byli zprvu lepší hosté. V 5. minutě se dostal Hroník ke střele. Ta povedená nebyla, nicméně Kroměříž dělala
Prostějovu problémy. Na druhé straně
se mohl prosadit Kušej, z úhlu ale minul.
Už ve 13. minutě se ale skóre měnilo.
Kroměříž ztratila souboj, následně vybídl Stříž dlouhou nahrávkou Vichtu. Ten
přeloboval vytaženého brankáře a otevřel skóre utkání. Soupeř chtěl hned odpovědět, Jeleček ale přízemní ránu poslal
do brankáře. Na druhé straně Vichta poslal Kušejovi, tomu ale finální nahrávka
nesedla. Stejně tak 22. minuta Bialkovi,

který za faul na Plecitého dostal žlutou
kartu. Kroměříž pak dál hrozila. Ve 23.
minutě musel Nemrava zakročit proti
sražené ráně Červenky. Tentýž hráč chvíli poté zakončoval na bližší tyč – brankář
byl pozorný. 32. minuta nabídla spíše
nefotbalový moment, kdy se hlavou srazil Urbanec s Plecitým. Oba borci ale ze
souboje vyvázli bez zranění. Před koncem poločasu se oba týmy snažily rychle
přenést hru na půlku soupeře a před jeho
bránu. To se ale příliš nedařilo. Navíc se
začalo žlutit. Žlutou obdržel Hönig, který
musel faulovat, když napravoval zaváhání

Nemravy. Nicméně nařízenou penaltu
chytil, když Cupák poslal míč po zemi
směrem k tyči.
Prostějov tak šel do druhé půle s hubeným náskokem. O ten navíc mohl záhy
přijít, z dálky střílel Jeleček. 48. minuta
naopak přinesla zajímavou kombinaci,
kdy Kříž střílel a následně dorážel Vichta.
Tři minuty nato ale mohlo být vyrovnáno, Červenka dostal za obranu dobrou

nahrávku. Pod tlakem ale střílel z voleje
a minul. V dalších minutách šance rychle přibývaly. Po ztrátě Prostějova Sklenář
poslal míč do Nemravy. Poté hlavou minul branku Omale. Dobrou mušku nepředvedl ani Cupák v 59. minutě. Poté se
znovu připomněl Omale, když viděl žlutou kartu. 76. minuta přinesla faul Prostějova v dostřelu jeho branky. Nařízenou
standardku ale ještě Houser neproměnil.

PROSTĚJOV Do Prostějova přišel před aktuální sezónou
z Uničova. Prezentoval se jako hráč dopředu, střelec i tvůrce šancí. Sám jich ale na podzim příliš nedostal a připsal si jen skromný
počet minut. V zimní přípravě si ale nyní Jakub Vichta říká o větší
porci. Trenéři na něj sázejí častěji, dávají mu možnost se ukázat.
Například proti Kroměříži v utkání, kde eskáčko narazilo na níže
hrajícího, ale kvalitního soupeře, byl hodně vidět. Střílel, vytvářel
šance, kombinoval. A otevřel skóre. Po utkání byl proto pochopitelně dobře naložený a ochotně souhlasil s rozhovorem pro
Večerník. V něm pověděl, jak zatím vnímá zimní přípravu a její rozvržení, co si odnesl ze zápasu s Kroměříží. A hovořil i o své aktuální
situaci a dalším působení v eskáčku.

trenéři ještě i nějaké „domácí
úkoly“?
„To jsme měli před začátkem přípravy. A teď už trénujeme s mužstvem.
Individuální plány už ne. Někdy tam
máme dvoufázové tréninky, bývá tam
posilovna dvakrát týdně. Myslím si, že
je to nastavené suprově. Dá se říct, že je
tam všechno. Převažují ale tréninky na
hřišti.“
yy V zimní přípravě se dostáváte na
hřiště pravidelně. Jste spokojený se
svým vytížením?
„Tak na podzim jsem se moc na hřiště nepodíval. Ale v přípravě se hodně
točíme. Takže jo, s prostorem, který
v přípravě dostávám, jsem spokojený.“
yy Pokud jde o spokojenost, se
kterým z dosavadních přípravných
zápasů jste spokojený nejvíce? Je
nějaký výsledek a výkon, který
považujete za nejcennější?
„No, abych pravdu řekl… Proti Karviné jsem třeba chyběl, to jsem byl zrovna

nemocný. Myslím si ale, že každý zápas,
který zvládneme, je pro naše sebevědomí důležitý. Je třeba, abychom nadále
pracovali na herní stránce, abychom se
posouvali a zlepšovali.“
yy Proti Kroměříži jste v sobotu byl
hodně vidět. Jak utkání ze svého pohledu hodnotíte?
„Byl to takový zvláštní zápas. Když se
přece jen hraje s týmem z nižší soutěže,
tak se chtějí kluci vytáhnout. Ale klobouk dolů před Kroměříží. Myslím si,
že je to výborný tým. Domnívám se, že
na druhou ligu určitě hráči mají, protože
jsem slyšel, že by rádi postoupili. Hráli
výborně. A co se týká mě, tak ano, hodně mě uklidnilo, že jsem dal hned zkraje
gól. Potom už se mi v rámci možností
hrálo docela dobře. Neříkám, že suprově, cítil jsem se ale docela dobře.“
yy Jak jste viděl situaci před vámi
vstřelenou brankou? Co k ní vedlo?
„Jsem takový hodně tahový hráč. Jsem
zvyklý si brát vše do rychlosti, do tahu.

Křikl jsem si tedy na Míšu Stříže, aby
mi to hodil za obranu. Nějak se tam
odrazil balón, ani přesně nevím,
jak k tomu došlo. Všiml jsem si,
že zbytečně brzo brankář vylezl.
A tak jsem ho prostě přehodil
a padlo to tam.“
yy Na závěr se vraťme k vaší vytíženosti. Máte už signály od trenérů, jaké mají s vámi úmysly?
„Popravdě vůbec nevím, jak
to bude. Pořád jsem
ještě hráčem Uničova. V nejbližších dnech by
se mělo rozhodnout, jak
to se mnou
zamýšlí.
A uvidí se.
Zatím popravdě ani já
sám nevím,
jak to bude.“

Michal SOBECKÝ

„Je to období, které asi žádný hráč vyloženě nemiluje. Na druhou stranu to
tentokrát není jen o běhání. Hodně trépro Večerník
nujeme i na hřišti s míčem, což je super
a vyhovuje mi to. Běhání tam samozřejMichal SOBECKÝ
mě taky je, hodně ale trénujeme právě
yy Zimní příprava je za polovinou. i s míčem.“
Jak ji zatím z hráčského pohledu yy Říkáte, že se zaměřujete hodně
na práci s míčem. Dávají vám tedy
hodnotíte?

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

MOMENT
ZÁPASU
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GLOSA
9(Ġ(51Ì.8
Michal SOBECKÝ

Eskáčko a útočníci?
Vypadá to na prokletí
Jen jeden? Nedá se nic dělat. Ani před
předchozí půlsezónou to v eskáčku nevypadalo s útočníky růžově.
Zkrátka a dobře nebyli. S výjimkou
Filipa Žáka. V další půlsezóně zde
pak byli fakticky dva, a sice David
Píchal a Tomáš Zlatohlávek. A nyní?
Aktuálně jsme na nule. Zdálo by se,
že zkrátka něco (nebo někdo) Prostějovu nepřeje. Snad nějaká dávno
zapomenutá kletba. A tak zatímco
v Harrym Potterovi se zjistilo, že Voldemort zaklel post učitele Obrany
proti černé magii, zde nejspíš někdo
vyslovil zaklínadlo také. A ejhle,
eskáčko trvale bojuje s pozicí útočníka. Rozhodnout by se snad mělo
v následujícím týdnu. I když i tak je
to už trošku podivné. Opravdu už
to zde zavání černou magií. A ano,
i v tom smyslu, že když už v Prostějově některý útočník působí, záhy
odchází. Snad jediné, co může klub
těšit, je to, že se solidně vepředu prezentují hráči jako Bartolomeu nebo
Vichta. Při smůle eskáčka i troše pověrčivosti by ale snad tým měl hrát
rozestavení 4-6-nikdo. Aby i o tyto
borce nakonec vinou neznámé kletby nepřišel.
Krátce před koncem už ale branky zase
padaly. Nejprve Vichta připravil pozici
Skopalovi, ten neproměnil. Prostějov ale
držel půlku soupeře, a tak chvíli nato udeřil z dálky Michal Stříž, který trefil růžek
brány. V 89. minutě to však bylo znovu
jen o gól, po další nařízené standardce už
byl Houser úspěšnější a snížil. Kroměříž
už však neměla čas a domácím se zbylý
čas dařilo nepustit soupeře do šancí.

říká

Jakub

Vichta

Foto: Josef Popelka
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

to, no a teď to
3¡1í7+!,* ¡-/"*&/3+,3*/, " „Nacvičujeme
vyšlo parádně,“ vracel se ke druhé
Eskáčko si poradilo s Pardubicemi

PROSTĚJOV V závěrečném EXKLUZIVNÍ
třetím duelu Zimní Tipsport reportáž
ligy se poprvé v letošním ka- pro Večerník
lendářním roce představili
svěřenci kouče Šmejkala na Jan
domácí půdě, kdy přivítali li- FREHAR
gového soupeře z Pardubic. Zatímco domácí hráli ještě o možné prvenství ve skupině, hostující celek už mohl bodově dohnat jedině svého dnešního soupeře. Atraktivní duel v areálu
Za Olympijskou ulicí si nenechala ujít i řada fanoušků a mohli
být opravdu spokojení. Eskáčko mělo více ze hry a svou převahu dokázalo využít i střelecky. Po Baníku si tak Prostějov připsal v rámci přípravy už druhý skalp ligového celku.
6WDYSÔHGYÙNRSHP

kového vedení, kdy nechali odkrytou
pravou stranu obrany. To stejné se opakovalo i o deset minut později a eskáčko
se v tu chvíli dostalo do čela skupiny C
díky lepšímu skóre. Poslední slovo měli
ale v zápase hosté, když deset minut
před koncem snížili na rozdíl dvou branek, což znamenalo první inkasovanou
branku ze hry v letošní přípravě. Další
branka už v závěru nepadla. Prostějov
tak mohl slavit cennou výhru, a i se druhým místem a předvedenou hrou může
být spokojen.

Hledat favorita v těchto přípravných
duelech je opravdu složité. I sázkové
kanceláře očekávaly vyrovnaný duel.
V rámci Zimní Tipsport ligy šlo ale přeci
jen více o výsledek domácímu celku, který v případě vítězství o tři branky mohl
slavit prvenství ve skupině C. To hosté
z Pardubic se už mohli dostat nejlépe na
třetí příčku právě před svého dnešního
soupeře. Při pohledu na sestavy byl ale
mírným favoritem domácí celek, který
=½VDGQÉRNDPzLN\
nasadil většinu svých oper, zatímco hosté
měli kombinovanou sestavu, kdy většina Začátek duelu žádné ofenzivní hody
stabilních členů A mužstva dostala po ná- nepřinesl. Prvních deset minut se spíše
vyčkávalo a nejčastěji se kombinovavratu ze soustředění volno.
lo v zadních řadách domácích. První
9ÙYRM]½SDVX
přímé ohrožení branky přišlo po čtvrthodině a hned zvonila tyč. Brankář NaUž od prvních minut byli domácí hráči lezínek našel pouze Urbance, který neoaktivnější. Drželi míč častěji na kopač- tálel a poslal míč vstříc prázdné brance,
kách a diktovali tempo hry. Na první zají- bohužel pro něj se míč od tyče neodramavější akci si ale fanoušci museli počkat. zil do branky. Pak zahrozily i Pardubice,
Bartolomeu se mohl řítit sám na branku, po rohovém kopu se k hlavičce dostal
ale prudká přihrávka Kušeje mu přesko- Červ, ale jeho pokus letěl vysoko nad.
čila nohu. Pak zvonila i tyč za brankářem Domácí byli i nadále aktivnějším mužhostí. Domácí měli šance hlavně po cen- stvem. Změna stavu však nepřicházela.
trech, ale z nich ohrožení branky nepřišlo. Neprosadil se Bialek hlavou a další dvě
Krátce před poločasem se pak domácím střely v krátkém sledu od Bartolemea
podařilo svou aktivitu vyšperkovat bran- a Urbance skončily zablokované. Sedm
kou a do přestávky šli s vedením.
minut před poločasem se Prostějov
Druhá půle začala zostra na obou stra- dočkal. Kušej našel Bartolomea, který
nách, ale brankáři se předvedli. Po hodi- se ve vápně otočil a přízemní střelou naně hry se domácí dostali do dvoubran- šel místo v brance – 1:0. Do přestávky

brance v zápase brankář
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Michal Bárta

PROSTĚJOV Na výhře svého
klubu měl velký podíl i brankář
Michal Bárta (na snímku) nejen
svými zákroky. Ten nejdůležitější
předvedl krátce po startu druhé
půle, kdy vytáhl dobře zahraný
přímý kop Leeho. Jinak tolik práce
zase neměl, ale pomáhal mužstvu
s rozehrávkou a hlídal si i posta2TQUV÷LQXUGFQéMCNFCNwÊJQ\CUNQWåGPÆJQXÊV÷\UVXÊXRąÊRTCX÷ Foto: Jan Frehar vení mužů před sebou. Navíc měl
jednoznačně hlavní podíl na druhé
mohli jít domácí ještě spokojenější, ale
vstřelené brance, kdy perfektním
bombu Koudelky na přední tyč dokázal
2VREQRVWXWN½QÉ
výhozem poslal do kontru Vichtu
zlikvidovat brankář.
a hokejovou terminologií by si zaVe druhé půli na sebe hned upozornil
Vichta, který přišel do hry, ale jeho JeVelmi dobrý výkon dnes podala psal druhou asistenci, jež byla pro
střela za vápnem brankáři větší starosti řada domácích hráčů. V první půli hrál celou akci klíčová.
nenadělala. Na druhé straně se naopak s velkým sebevědomím Bala, který se
musel vytáhnout Bárta. Míč si při trest- nabízel do rozehrávky, sám se také ně- Jan FREHAR
ném kopu postavil Lee a střela mířila kolikrát vydal podpořit útok. V podob- ƔƔ Tuším, že s dnešním výsledkem
do pravého růžku. Bárta ji však doká- ném duchu se v prvním poločase uka- i výkonem budete spokojený?
zal vyškrábnout na roh. Pěknou akci zoval i Urbanec na pravé straně obrany. „Ano, to máte pravdu. Každé utkání,
pak předvedl Jiráček s Kušejem, kdy Spolehlivě zachytal i brankář Bárta a na které se podaří zvládnout, je vždycky
nakonec prvně jmenovaný vracel míč druhé brance má lví podíl. Dobře ale příjemné. I když je to stále jen příprava, tak i to člověka potěší a dodá poKušejovi na malé vápno, který zkoušel pracovala i ofenziva mužstva.
zitivní energii do další práce v rámci
míč dostat do branky patou, ale přes=DMÉPDYRVWGXHOX
zimní přípravy.“
nost scházela.
ƔƔ Mrzí hodně ta inkasovaná branPo hodině hry se už druhé branky domácí dočkali. Bárta našel rychlým výhozem Čtyři branky a všechny čtyři levou no- ka, která přišla téměř z ničeho?
na milimetry přesně Vichtu, který se řítil hou. Praváků je i nadále ve společnosti „Je to škoda. Tam přišly určité míče,
sám na brankáře, míč ještě zasekl a předal i na trávnících většina. V dnešním duelu kdy jsme se dostali zbytečně pod tlak,
do běhu Sečkářovi, který jej dopravil na ale padaly branky pouze z levaček. U le- pak z toho vyplynula situace, kdy po
zadní tyč – 2:0. Druhá branka očividně váků Stříže a Sečkáře nic neočekávané- souboji míč vyplaval přímo na kopačdomácí namlsala a hnali se za dalším ho, stejně je tak doplnil ale Bartolomeu ku soupeře. Snažil jsem se mu zmenšit
úspěchem. Ten na sebe nenechal dlouho a hostující Sychra. Jen další potvrzení
čekat a v sedmdesáté minutě to bylo o tři toho, že v moderním fotbalu už není
branky. Míč vybojoval dorostenec Ně- možné mít jednu nohu pouze na opírání.
meček, posunul jej Koudelkovi, který na'DQLHOh0(-.$/6.3URVWÈMRY
$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ „Máme za sebou další přípravný zápas.
šel osamoceného Stříže, ten se prudkou
Pardubice přijely v dosti kombinované
ranou na zadní nemýlil – 3:0.
Čtvrtou branku mohl přidat Vichta, Poklidná, jak tomu v přípravných utká- sestavě, kde byli asi čtyři hráči A týmu
zbytek doplněn z béčka či juniorky. Mysale jeho pokusu scházelo pár decime- ních bývá. Fanoušci, kteří si našli cestu, alím
si, že utkání samo o sobě splnilo účel,
trů. V závěru se naopak čestné branky domácí hráče podporovali. A tentokrát jaký jsme chtěli. Podařilo se nám vstřelit tři
dočkali hosté. Vzniklou situaci hasil to oproti předešlému duelu s Karvinou branky, z čehož mám radost, protože naše
Omale, který dokázal získat míč, ale ani na hřišti tolik nejiskřilo. V případě produktivita není vždy taková. Nikdo se
jeho zadovku vystihl Sychra a nedal tvrdšího zákroku následovala okamžitá nezranil, a to je asi to nejdůležitější. Teď už
budeme soustředit na další utkání a pobrankáři šanci – 3:1. Poslední minuty omluva a utkání se odehrálo v přátel- se
stupně to ladit na start jarní části.“
ském duchu.
už další vážnější akce nepřinesly.

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

úhel, ale kopl to na střed pod břevno.
Bohužel se to tak nepodařilo dohrát
bez inkasované branky. Ale naštěstí
jsme už předtím dokázali vstřelit tři
branky a nijak nás to neovlivnilo. I po
něm jsme to odehráli dobře a určitě
tak nemusíme úplně smutnit.“
ƔƔ Na druhé brance jste měl lví
podíl, když jste svým rychlým výhozem našel rozběhnutého Vichtu. Je to nacvičená situace, nebo to
vyplynulo ze hry?
„Věnujeme se tomu. Ne, že bychom
to dělali každý trénink, ale kluci o
tom vědí, a i já to mám takto zažité.
Když se mi podaří chytit míč po rohu
či nějakém centru, tak okamžitě jsou
ve sprintu a já se snažím hned někoho
najít, abychom vytvořili brejkovou situaci. U toho druhého gólu to vyšlo
opravdu parádně.“ (úsměv)
kompletní rozhovor naleznete na
www.vecernikpv.cz
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1.SK Prostějov

3:1
Zimní Tipsport liga

FK Pardubice

Lee

Kříž

Sychra

Zapletal

Daniel
ŠMEJKAL

-DQ-(´%(. NDSLW½QPXzVWYD 
).3DUGXELFH
„O výhře Prostějova rozhodly zkušenosti, měli jsme v sestavě hodně mladých
hráčů a v průběhu utkání bylo vidět, že
právě zkušenosti mladším hráčům zatím
chybí. Ale je dobře, že takové utkání odehráli, protože je to může posunout dál.
Rozhodně jim nemůžeme upřít snahu,
ta tam byla hodně vidět, a to je pozitivní.
Čím víc takových zápasů odehrají, tím
lépe pro ně.“

Jiráček

Kamil
ŘEZNÍČEK

Jarkovský
Kubart

Bialek
Omale
Bartolomeu

Bárta

Červ

Novotný

Nalezinek
Jeřábek

Bala
Koudelka

Mareš

Urbanec

Vít

Halász

Kušej

Branky: 38. Bartolomeu, 61. Sečkář, 70. Stříž.

PROSTÌJOV

3:1

PARDUBICE

Branka: 79. Sychra.

( 1 :0 )

Střely na branku: 7

Střely mimo branku: 5

Rohové kopy: 4

Žluté karty: bez karet

Střídání: Ditmmer, Sečkář, Němeček, Skopal, Stříž, Vichta.

Střely na branku: 4

Rozhodčí: Křepský

Diváků: 100 Rohové kopy: 4

Střely mimo branku: 4
Žluté karty: bez karet

Střídání: Hajník, Hrnčíř, Řehák, Sedláček, Stýblo Štichauer, Vítek.
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3 – Josef Šálek (Tovačov), 2 – David Trajer (Pivín), Tomáš Hradil (Vrchoslavice), Michal Kaláb
(Otaslavice), Filip Rybovič (Kovalovice), Tomáš
Klvaňa (Opatovice), Pavel Němec (Želatovice),
Jan Všianský (Klenovice), 1 – Martin Bartoník
a Martin Svozil (oba Pivín), David Šigut (Opatovice), Fabián Marek (Újezdec), Jakub Krčmář (Kovalovice), Dominik Drmola (Otaslavice)

+DWWULFN\

7 – Václav Mazur (Újezdec), 6 – Jiří
Skopal (Troubky), Michal Bagar (Ústí
„B“), Martin Pospíšil (Pivín), 5 – Dominik Zavadil (Kovalovice), Stanislav
Vrba (Pivín), Tomáš Kužela (Horní
Moštěnice), František Kužela (Tovačov), Pavel Kubeša (Jezernice), Adam
Podhorný (Horní Moštěnice)

lOXWÅNDUW\

celkem patnáct hráčů včetně Lukáše Zapletala (Klenovice), Mariana Jurčíka
(Vrchoslavice), Radka Štěpánka (Klenovice) a Jaroslava Svozila (Pivín)
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Odehrané minuty:

1199 – Jaromír Jaš a Radek Vlasák
(oba Jezernice), 1197 – Marek Fabián
(Újezdec), Viktor Král (Želatovice),
1195 – Erik Dreksler (Klenovice),
Lukáš Lasík (Radslavice), 1192 – Josef
Šálek (Tovačov), Tomáš Vrba (Pivín),
1191 – František Hodina (Tovačov),
1189 – Maxmilián Mazur (Újezdec)
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17 – Josef Šálek (Tovačov), 15 – David Trajer (Pivín), 13 – Pavel Němec
(Želatovice), 11 – Filip Rybovič (Kovalovice), David Šigut (Opatovice), 9 –
Josef Barot (Radslavice), Radek Štěpánek (Klenovice), 8 – Martin Bartoník
(Pivín), Dominik Drmola (Otaslavice), Martin Kurfürst (Opatovice)































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABULKA VENKU
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TABULKA DOMA
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Michal SOBECKÝ a Jan FREHAR

PŮVODNÍ zpravodajství pro Večerník

PROSTĚJOVSKO Uff, povedlo se. Převážně tyto pocity musí mít
bezprostředně v každém amatérském fotbalovém klubu po České republice. Pandemie koronaviru tentokrát nezastavila běh soutěží a podzimní část
soutěžního ročníku 2021/2022 je dohrána. Vypadá to navíc, že by se po dvou
nekompletních sezónách mohlo konečně zadařit mít tabulky tak, jak se sluší
patří. Příjemné navíc je, že v regionu bylo jen minimum zápasů odloženo na
březnové termíny.
O to větší potěšení nyní máme z toho, že po půl roce vám opět přinášíme
seriál FOTBAL EXTRA. V něm se ohlížíme za sezónou jednotlivých týmů
z Prostějovska ve všech soutěžích od krajského přeboru přes okresní třídy,
mládežnické grupy až po ženskou kopanou. Svůj tradiční prostor dostává pochopitelně i jediný profesionální tým 1.SK Prostějov. Vyzpovídáme
funkcionáře, trenéry i vybrané hráče, přineseme kompletní tabulky a statistiky. Podíváme se také na to, proč je někdo na chvostě a jiný se naopak nyní
může těšit z „bedny“, prostě rozebereme si, jak zatím plní předsezónní ambice. Prostor tentokrát dostanou i rozhodčí.
V úvodním díle jsme si stručně probrali ukončené soutěže a to, jak se v nich
prezentovaly týmy z Prostějovska. Následně přišlo na řadu dějství druhé,
které jsme věnovali krajskému přeboru, v němž již třetí sezónu v řadě působí
dva celky z Prostějovska - Kralice na Hané a Lipová. Třetí pokračování jsme
věnovali přehledu výsledků podzimní části ve všech mužských soutěžích
od Přeboru Olomouckého KFS až po III. třídy OFS Prostějov, přidali jsme také
ženská klání s regionálním zastoupením. Tento sumář do kapsy byl perfektním doplňkem obsáhlé, osmačtyřicetistránkové přílohy FOTBAL EXTRA,
která byla součástí čísla 48 PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. 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, což je jediný regionální zástupce ve skupině„A“.
Následně pak ve dvou dílech po sobě zamířili do„béčka“, v němž se naopak
představilo hned pět týmů z Prostějovska.
Nyní nás čeká osmé pokračování seriálu a s ním ohlédnutí za podzimem ve
skupině„B“ I.B třídy, v níž má Prostějovsko čtyři zástupce. A kromě Vrchoslavic
se dá říct, že mohou být s průběhem první půlsezóny nadmíru spokojeni.
Co na dosavadní průběh ročníku říkají sami trenéři a hráči? To se dočtete
na této dvoustraně, dnes v podání Pivína a Otaslavic, příště dostanou prostor Klenovice na Hané s Vrchoslavicemi. Opět nechybí tabulky, statistiky,
redakční komentář a exkluzivní rozhovor.
Takže usaďte se, udělejte si kafe a ponořte se s námi do světa fotbalu!

Jak dopadly boje ve skupině „A“
I.B třídy Olomouckého KFS?

30

choslavic, jenž měl vynikající start
do soutěže, po čtyřech kolech to bylo
s deseti body druhé místo. Jenže u tohoto bodového zisku zůstalo trestuhodně až do konce podzimu. Nejednalo se ale o výsledkovou krizi, spíše
se dá hovořit o krizi hráčské. Už první kola odehrálo mužstvo maximálně
ve třinácti hráčích a během podzimu
se nejednou stalo, že v jedenácti lidech nekončilo.

2QF\KOPÊé¾UVWM¾\CNCåGDWFGQEQDQLQXCVCåFQRQUNGFPÊEJMQN

skóre tak zatím stačily na sedmou příčku, která také odpovídá přesné polovině tabulky. Mužstvo tak rozhodně není
žádným zklamáním ani otloukánkem,
ale také to není na žádné vyskakování,
protože pamatuje i vyšší příčky, kterých
by po jarní části chtělo dosáhnout.
Tabulku uzavírá dvojice prozatímních poražených, která posbírala
nejméně bodů. Sem se řadí poslední
z kvarteta zástupců regionu z Vr-

Velmi úspěšný půlrok mají za sebou fotbalisté Otaslavic. „Metle“ se
po letech spíše ve druhé polovině
tabulky po svém postupu z okresní
soutěže ukázaly v tom nejlepším
světle. Doma téměř neztrácely,
a i z venku dovezly body. Nakonec
to stačilo na páté místo podzimní
tabulky skupiny „A“ I.B třídy Olomouckého KFS a poměrně klidný
náskok na celky pod sebou. Přesto
ale v Otaslavicích myslí hlavně na
klidný střed tabulky. Do budoucna však i kapitán Martin Vogl (na
snímku) čeká, že by mužstvo mohlo jít ještě nahoru díky řadě mladších hráčů, kteří stále ještě sbírají
zkušenosti.
„Spokojenost s pátým místem určitě
panuje. Šli jsme do ročníku s tím, že
se budeme chtít pohybovat uprostřed
tabulky, a to se daří. Samozřejmě
mohlo být i lépe, troufnu si tvrdit, že
kdyby nás nepřibrzdil covid tak jsme

yy Panuje i s odstupem času s pátou příčkou spokojenost?
„Určitě podzimní část hodnotíme kladně. Konečně se nám podařilo v soutěži
zabydlet a už netvoříme takové chyby,
jaké zde kluby okamžitě trestaly. Už
jsme se našli a víme, co přesně chceme
hrát. Troufám si i říct, že předváděné
výkony snesou určité měřítko. Trošku mrzí start v Kovalovicích a situace
s covidem, ale to zkrátka neovlivníme
a klukům můžu jedině poděkovat.“
yy Uspokojení je také s herním
projevem?
„Herní projev mužstva šel za poslední
dva roky nahoru. Určitě máme rezerpodobného hráče, který naši produktivitu zvedne.“
yy Pokukujete v tomto ohledu i po nějakých posilách?
„Určitě bychom jednoho takového hráče chtěli. Žádné
výrazné změny ale nechystáme. Možná se podaří přivést
jednoho hráče, ale tam nebudeme
předbíhat. A především se musíme
zaměřit na gólmana. Jeden brankář na
dvě mužstva je žalostné. Když přijde
zranění Siky, nemáme náhradu. Na
tenhle post se musíme zaměřit, protože jinak může nastat velký problém.“
yy Jak bude vypadat letošní příprava?

mohli být i třetí,“ ohlíží se za první polovinou sezóny lídr mužstva.
Středopolař souhlasí s koučem, že na
soutěž si muselo mužstvo zvyknout.
„Určitě je potřeba si na vyšší soutěž
zvyknout. Je to úplně něco jiného než
okres, což stále dost lidí podceňuje,
a i u nás to bylo v prvních zápasech
v kraji vidět. I.B třída je rozhodně
rychlejší a na vyloženě slabého soupeře nenarazíte. Zvyknout jsme si museli
taky na nasazení a efektivitu protivníků, kteří proměňují své šance s daleko
chladnější hlavou. V neposlední řadě
jsme museli změnit styl hry, v Okresním přeboru jsme hráli hodně s míčem
na kopačkách, kombinovali od naší
brány až do brány soupeře, málokterý
míč jsme nakopli. V I.B už to tak jednoduché není, často se naše kombinace od brány stávala šancemi soupeře,
čili jsme to zjednodušili a nedostáváme tak laciné góly,“ podrobil Martin
Vogl otaslavickou hru analýze.
Tým zůstává dlouhodobě pospolu,
což může být jeden ze základních
kamenů úspěchu. „Změn v posledních letech nebylo jednoduše z toho
důvodu, že tým funguje vcelku
dobře. Vlastně až na pár ‚starších
kousků‘ jsme docela mladý tým, kde
výkonnostní křivka by s nabytými
zkušenostmi snad ještě měla stoupat,“
směje se kapitán. „Samozřejmě tím,
že spolu hrajeme ve stejné sestavě tak
dlouho, tak už víme, co od koho čekat. A s tím se lépe pracuje,“ souhlasí.
Najde se přesto post, na kterém Otaslavice takzvaně tlačí bota? „Neřekl
bych, že nás vyloženě tlačí bota, ale
jsou tam určité vykřičníky, kde bychom si představovali více variant
či doplnění. Velký otazník máme na
pozici gólmana, kde máme vlastně
na dva celky pouze jednoho, který
má po nějakých operacích kolene
a v případě, že by se zranil, nastává
veliký problém. Zde bych uvítal ně-
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Smékal Tomáš
ZƵƐǌſ:ĂŶ
Skalický Pavel
dŬĄēDĂƌƚŝŶ
DĂŸĄŬZĂĚĞŬ
EŽǀĄŬEŝŬŽůĂƐ
Hrazdíra David
<ŽƵĚĞůĂ:ŝŶĚƎŝĐŚ
Kaláb Jan

Sika Martin
Vincenec Filip
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„Zimní přípravu jsme zahájili v polovině ledna. Probíhat bude na domácím
hřišti s umělým povrchem a využitím
místních tras v přírodě. Jsou plánovaná čtyři přátelská utkání, z toho jedno
odehrajeme v Šumperku, což bude
součástí soustředění, které absolvujeme na začátku března.“

jakou čerstvou krev, která by byla
připravena jednou chytat tuto soutěž. Jenže toto je asi problém všeobecně. Gólmani nejsou, dorostu je
čím dál méně, a ti kteří vydrží, často při přechodu z dorostu do mužů
skončí. Stejně tak bych uvítal útočníka, který podrží míč, což je to, co
nám hodně chybí. Na jednom se už
pracuje, tak snad to dopadne,“ poznamenal ke kádru Martin Vogl.
Kde naopak kapitán vidí sílu mužstva? „Podle mě právě v dlouhodobé
sehranosti a již nabraných zkušenostech. Dále pak máme v týmu spoustu kluků, kteří hráli i vyšší soutěže,
čili z toho dost těžíme. Určitě bych
chtěl vyzdvihnout příchod Radka
Maňáka do obrany, který to vyztužil
perfektně, fyzicky je na tom výborně,
i když tvrdí, že nic nebere, ale dopingovou kontrolu na něj neposílejte,“
usmívá se po podzimní části dobře
rozpoložený Vogl. „Celkově se tímto

posunutím zahustil střed zálohy, kde
jsme mívali mezery. Tím došlo
k posunutí Dominika Drmoly
dopředu, který se tam rozstřílel
do parádní formy. Asi jsme celkové našli správné pozice pro
jednotlivé hráče.“
Před jarní částí byl pro
Otaslavice vždy hlavním
úkolem klidný střed tabulky. Na těchto cílech se nic
nemění ani při současném postavení. „Určitě jsme nohama
na zemi, takže klidný střed tabulky na konci sezóny určitě
nebude zklamání. Samozřejmě bychom se chtěli porvat
o přední pozice, přesvědčili
jsme se o tom, že to není nemožné. Rozhodně půjdeme
do každého zápasu s tím,
že ho chceme vyhrát,“ hlásí
za celé Otaslavice Martin
Vogl.

<ĂůĄďDŝĐŚĂů
ZŝĞŐĞƌZŽŵĂŶ
aĂƚŶǉ:ĂƌŽƐůĂǀ
Hladík Jaroslav
WŝŸŽƐĂǀŝĚ
ZƵƓŝůWĂǀĞů
Kaplánek Pavel

yy Doma a venku jste nastupovali
v jiném rozestavení, sedly si tyto
změny od prvních utkání?
„S hráči jsme si ještě před začátkem
podzimu ujasnili, co všechno bychom chtěli změnit oproti dřívějšku. Chtěli jsme především nadále
doma bodovat a sám jsem měl za
cíl doma předvádět ofenzivní výkony, kde budou padat branky. Doma
jsme tak trochu měnili rozestavení a hráli na tři obránce a sedlo si
to hned od začátku sezóny. Venku
jsme se drželi stále klasického čtyři,
čtyři, dva. Ale v některých zápasech
se možná uchýlíme i k variantě se
třemi obránci.“
yy Se třetím místem a nejlepším útokem v soutěži
tak panuje spokojenost?
„Vstřelili jsme nejvíce
branek, takže s tím jsme
opravdu spokojení. Stejně tak jsem velmi spokojen i s bodovým ziskem,
kde si troufám říct, že
většina bodových zisků
byla zasloužená. Samozřejmě některé porážky
přijít nemusely, ale na
druhou stranu zaváhání se přihodí každému.
Proto má sport takové
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW kouzlo.“
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Pivín se na podzim znovu zaskvěl
v plné síle a dokázal konkurovat
těm nejlepším. V celé soutěži se
navíc nenašlo mužstvo, které by
vstřelilo více branek. Velkou měrou se na tom podílel i nejlepší
střelec David Trajer (na snímku),
který zaznamenal hned patnáct
branek a postaral se tak o téměř
třetinu gólů. Jeho gólový účet
mohl být i vyšší, ale přibrzdila jej
zranění, kvůli kterým musel některá utkání vynechat. Přitom moc
nescházelo a podzimní část v Pivíně neodehrál...
Stejně jako kouč i nejlepší střelec je
s podzimní částí v podání svého celku
i z osobního hlediska spokojený. „Já
myslím, že s tímto umístěním určitě
můžeme být spokojení. Celkově naše
výkony nebyly vůbec špatné. Radost
musím mít i z osobního hlediska. Sám

jsem nečekal, že mi to bude takto střílet. Obzvlášť když to vypadalo, že nejspíše budu z Pivína odcházet. Některé
zápasy jsem navíc vinou zranění ani
nemohl odehrát. Tam to bylo bohužel
po zápasech, kdy jsem měl třeba zcela
sjetou patu. Teď doufám, že přes zimu
se to už všechno dalo dohromady a na
jaře odehraji snad všechno,“ přeje si
směrem k jarní části David Trajer.
Mužstvo hraje dlouhodobě hodně
ofenzivním stylem, díky kterému má
největší počet vstřelených branek, což
se dobře hraje i samému útočníkovi.
Nezapomněl ale zmínit také fakt, že
i hra směrem dozadu šla během podzimu nahoru. „Určitě, hlavně když
máte pod sebou bratry Svozilovy.
Samozřejmě je to o celém týmu, ale
s takovými dvěma hráči, kteří vidí i za
sebe, to je neuvěřitelné, těch je opravdu málo. Myslím si, že v tom je ta naše

síla. Hráli jsme vždycky hlavně dopředu a těžili jsme z toho. Teď se nám na
druhou stranu vrátil Tomáš Vrba, který měl jisté problémy, a zlepšili jsme
i hru směrem dozadu, což také velmi
pomohlo. Je znát, že už to nejsou jen
divoké výsledky, ale jsme schopni to
urvat i s nulou vzadu,“ prozradil dále
Trajer.
V souvislosti s Pivínem se často mluví
o bouřlivé kulise, která dodává domácím hráčům energii a soupeře často
zdeptá ještě před utkáním. „Těžko
říct. Já už jsem nad tím mnohokrát
přemýšlel. Musím říct, že takové publikum není všude, ale když se na druhou stranu nedaří, tak i oni dokážou
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utvořit takovou atmosféru, že nemáte
ani chuť hrát. Někdy jsem si sám říkal,
že nevím, jestli v takovém prostředí chci hrát. Možná bych to i přičetl
tomu, že doma se nám navíc hodně
daří střelecky. To, co jsme schopni
proměnit doma, nedokážeme proměnit venku, kde na to často zbytečně doplácíme. Ale buďme rádi, že alespoň
doma nám to takto jde, a když přijdou
i body z venku, je to o to sladší,“ dodal
závěrem Trajer, který také prozradil,
že v jarní části už možná další branky
v Pivíně nepřidá. Zájem o urostlého
útočníka je totiž na trhu stále velký.
O jeho budoucnosti by měly rozhodnout nejbližší týdny.

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

zisku i postavení v tabulce bych
chtěl v průběhu jara dát zase o něco
větší prostor i našim nadějným dorostencům, ale vše bude záležet na
domluvě.“
yy Pokud by k nějakým změnám
došlo, na jakém postu byste chtěl
posílit mužstvo?
„Konkrétně zatím o nikom nejednáme a chtěl bych především udržet mužstvo, které tu nyní máme
pospolu, protože nám velmi svědčí
i naše sehranost. Pokud bych ale
chtěl někde posílit, tak by se jednalo
o defenzivu. Tomáš Vrba nastupuje
i přes problémy s koleny, takže zde
by se hodila případná alternativa na
tento post, ale věřím, že se během
zimy zregeneruje a nadále bude podávat skvělé výkony.“
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yy Máte už naplánovanou přípravu a udržujete se nějakým způsobem i v současné době?
„Na fotbálek chodíme pravidelně každý týden do haly v Klenovicích, abychom se aspoň trochu udržovali a obzvláště během svátečního období jen
nekynuli. (smích) Oficiální přípravu
pak zahájíme poslední týden v lednu
a od prvního únorového víkendu by
nás měl čekat turnaj v Chropyni, kde
se kromě nás představí i dalších pět
celků, takže nás bude čekat každý týden jeden přípravný duel.“
yy Jak to vypadá s případnými
změnami v kádru?
„Ohledně případných změn v kádru zatím nemám co prozradit. Vše
teprve konzultujeme s vedením
klubu a uvidíme... Díky bodovému

Konupka Lukáš
Zlámal Jakub
&ƌǉďŽƌƚ:ĂƌŽƐůĂǀ
dƌĂũĞƌĂǀŝĚ

Svozil Jaroslav
Svozil Martin
Valtr Pavel
Bartoník Martin
,ǉǎěĄůZŽŵĂŶ
sĞƌďŝĐŬǉWĂǀĞů
Fica Marián

Bartoník Jan
Pospíšil Martin
Sedlák Martin
Vrba Tomáš
Vrba Stanislav
sůĄēŝůşŬ:ŝƎş
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Marek Fürst
Erik Oršel
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Podzimní tažení zakončili hráči vat mladé hráče do sestavy a poPivína na třetí příčce a k tomu se stupně je připravovat na stále větší
mohou pyšnit nejlepší ofenzivou úlohu v mužstvu.
v soutěži, kdy mají průměr téměř
tří branek na utkání. S první polovinou skupiny „A“ I.B třídy Olomouckého KFS soutěžního ročníku 2021/2022 tak v klubu panuje
spokojenost, což potvrzuje i hrající
kouč „Turků“ Pavel Valtr (na snímku). Díky nahraným bodům by do
jarní části chtěl nadále zapracová-
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Ve vyrovnané tabulce, kde jsou rozdíly
opravdu malé, není po podzimní část
rozhodnuto nic. Boj o záchranu soutěže se může týkat nejméně poloviny
celků. Souboj o titul zase minimálně
první pětky, v případě stíhací jízdy
i dalších celků.

ŚǀŽũŬĂ:ĂŬƵď
Hon Tomáš
Valenta Milan
Gerneš David
Vogl Martin
<ĂůĄď>ƵŬĄƓ
Zatloukal Dominik
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vy. Ale vzhledem k tomu, že hrajeme
z vlastních zdrojů, nemůžeme si na nic
stěžovat. Dobře se zapracoval Maňák
na postu stopera, kde s Koudelou tvoří výbornou dvojici. Posunutím Vogla
na střed zálohy a Drmoly do útoku
jsme získali kvalitnější přechod do
útočné fáze. A celkové zrychlení hry.
Výsledky samozřejmě dělá celé mužstvo. A to je z mého pohledu momentálně na dobré úrovni.“
yy Najde se přesto něco, kde to stále drhne?
„Jednoznačně se nejvíce trápíme
v útočné fázi. Hodně nám schází koncový hráč, který by dokázal pravidelně

Nejlepší podzim po příchodu do I.B třídy Olomouckého KFS za
sebou mají v Otaslavicích. Během podzimu sbírali body pravidelně a díky tomu přezimovávají na páté příčce tabulky skupiny
„A“ s vidinou malé ztráty na celky před sebou a polštářem před
dalšími kluby. Před jarní částí se tak stejně jako v minulých letech
branky dávat. Díkybohu, že ještě stále
nedá očekávat výrazná obměna. Pokud by ale dvě posily dorazi- máme Kalába, protože u něj je to jisly, kouč „Metel“ Jiří Hon (na snímku) by se nezlobil.
tota. Pevně věřím, že brzy najdeme
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hrajícím koučem Valtrem to šlape.
V domácím prostředí navíc velmi pomáhá silná divácká kulisa, která žene
hráče Pivína dopředu a soupeře dokáže pěkně deptat.
První mírně odskočenou pětici uzavírají Otaslavice, které jasně ukazují,
že se po postupu z okresního přeboru
po třech letech v soutěži naplno zabydlely a z klidného středu je to letos boj
o příčky nejvyšší. Pravidelný přísun
bodů, skvělá domácí bilance a druhý
nejnižší počet inkasovaných branek
znamenají zaslouženou pátou příčku.
Druhou část tabulky tvoří hned sedm
celků, které mají sice jistou ztrátu na
čelo, ale zároveň si udržují odstup od
záchranářských bojů. V této kategorii najdeme i Klenovice na Hané, těm
se vydařil start podzimu a pravidelně
bodovaly alespoň za remízový stav,
ale s koncem podzimu začala váznout
i hra, což se podepsalo i na výsledcích
mužstva. Velmi vyrovnané statistiky
vítězství i porážek, ale také v konečném

KOMENTÁØ

VYROVNANĚJŠÍ SOUTĚŽ NENAJDEME

V „A“ skupině I.B třídy Olomouckého
KFS, kterou kromě zástupců prostějovského regionu tvoří především celky z Přerovska, jsme v první polovině
soutěžního ročníku 2021/2022 stejně
jako v předešlých letech sledovali velmi
vyrovnané boje a tvrzení, že každý
může bodovat s každým nabírá v této
grupě obzvlášť reálné obrysy. Soutěž
je sice rozdělena na tři větší ekipy, kde
najdeme určitý bodový odskok, nejde
však o žádné dramatické bodové rozdíly a po každém kole se může tabulka
snadno měnit. Soutěž tak slibuje velké
drama nejen v boji o čelné příčky, ale
také v rámci záchranářských starostí.
Do první grupy na čele patří hned dva
zástupci Prostějovska, kteří se během
podzimní části ukazovali ve velmi
dobrém světle. Oba týmy měly také
velmi podobný průběh svého vystoupení, kdy to na začátku venku drhlo,
ale doma to byla jiná písnička. I bilance je velmi vyrovnaná a díky vítězství
ve vzájemném zápase je na tom o tři
body lépe Pivín, který se zároveň může
pyšnit nejvyšším počtem vstřelených
branek. Průměr přes tři branky na
zápas jasně ukazuje, že i pod novým

31. ledna 2022
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Judista Zdeněk Gottwald vyčkává po koronaviru s judem lepší zítřky
PROSTĚJOV Hokej, fotbal, tenis,
volejbal, to jsou sporty, o kterých
se v souvislosti s Prostějovem mluví nejčastěji. Jsou tady ale také další
úspěšné sportovní oddíly. A mezi
ty nejúspěšnější patří oddíl juda
fungující pod prostějovským Sokolem. Ten dlouhodobě vede Zdeněk
Gottwald (na snímku), odchovanec,
který se po čase obloukem do klubu vrátil. A podařil se mu husarský
kousek, skomírající oddíl záhy posunul výš. Jak připomíná, není to
tak dlouho, co mužské judo v Prostějově chybělo. Ty časy jsou ale
tytam. I když se judisté momentálně těší z úspěchů, tak čelí i problémům. A jmenovatelem mnoha je
pochopitelně koronavirus.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yy Jak vzpomínáte na své začátku
v judu?
„V době, kdy jsem začínal, se dalo
judo dělat až od deseti let. Byla tam
omezení od svazu. Já jsem ale začal
relativně ještě více pozdě, ve čtrnácti
letech. A v podstatě po dvou letech
jsem už byl trenérem pověřený trénováním malých dětí. Rozšiřovaly
se tehdy tréninkové hodiny ve Spektru. Byli jsme tam do roku 2004.
Měli jsme tehdy mužskou extraligu,
dorosteneckou ligu. Už jsem tehdy
dělal dorosteneckou ligu a v devatenácti extraligu mužskou.“
yy Jaký jste měl ke sportu vztah?
Co vás k němu přivedlo?
„Ze začátku jsem chodil se sestrou
na judo. Nejprve mě to moc nebavilo. Potom se tam ale dala dohromady dobrá parta lidí okolo patnácti či
šestnácti let. A ta tam pořád držela
perfektní kolektiv. Za dorosteneckou ligu jsme jezdili pořád na závody. Každý víkend jsem byl na závodech, ale nelituji toho.“
yy To vám ale zůstalo prakticky
dodnes...
„V podstatě do roku 2019 tomu tak
bylo. Rok nato to ale vše zavřeli.“
yy Jakých úspěchů si nejvíce ceníte?
„Pokud se vrátím k dřívějšku, tak
v šestnácti jsem získal třetí místo na
mistrovství republiky. Když jsem
se už pral o muže, měl jsem už páté
místo na republice. A ve dvaceti jsem
se dostal do mužské reprezentace.
V roce 2006 jsem bohužel na čtyři
roky s judem přestal kvůli práci a celkovému pracovnímu vytížení. Když
někde začínáte, nemůžete se jen tak
uvolňovat…

yy To není úplně jednoduché
přestat s něčím, co děláte dlouho
a rád…
„Roku 2004 jsme přešli pod Sokol,
jenže v sokolovně ze začátku nebyly
úplně podmínky pro mužské judo,
natož dorostenecké. Bylo to problémové se zajištěním žíněnky. A i další
okolnosti hrály roli. V novém prostředí třeba nemáte žádnou možnost úpravy podle svých představ.
Byli jsme v provizorních prostorách,
které se postupem času do dneška
spravily. Z toho začátku to ale bylo
jiné. V roce 2005 jsme spadli do první ligy. A rok nato už se všichni prali
za Olomouc. Hlavní trenér totiž
odešel do Olomouce, kde měl lepší
podmínky. A vzal si s sebou i většinu kluků. Dospělé družstvo zaniklo
a v Sokolu tak zůstaly jen malé děti.
Nakonec jsem se v roce 2010 vrátil
zpět k městské policii. Člověk ale
potřeboval něco dělat, a tak jsem se
vrátil i k judu. Zjistil jsem, že z těch
120 členů jsme měli najednou pouze
devatenáct...“
yy Musel to pro vás být šok…
„To byl masakr! Začínal jsem vést
tréninky prakticky od nuly. Měl jsem
na nich šest sedm dětí. Po pár letech
jsem převzal celý oddíl, jelikož zemřel Zdeněk Ludvík, který jej do té
doby vedl. To už jsme měli osmdesát
členů. V roce 2019, než přišla první
vlna koronavirové pandemie, měli
jsme na devět desítek členů, rozšířili
jsme tréninky i pro začátečníky. Podařilo se rozšířit i trenérský tým, byli
jsme čtyři. Do té doby jsem to dělal
sám. Měl jsem tři tréninky týdně.
A nikdo se vás neptá, zda můžete,
nebo nemůžete jít. Prostě musíte.
V roce 2013 přišel trenér z Dědic
Pavlík Šaback, pak Aleš Tulach
a začali jsme se střídat. Přede dvěma roky přibyl ještě jeden z rodičů,
který dělal atletického trenéra v Olomouci, Honza Brtník. Trénuje teď ty
nejmenší děti. Má zkušenosti s rozvojem fyzické kondice a koordinace
pohybů. Díky rozšíření trenérského
týmu jsme mohli přistoupit k dalšímu rozdělení tréninkových hodin
a od září se více věnovat odděleně
začátečníkům, jako i závodníkům
a mít více prostoru v již tak malé tělocvičně.“
yy Využil jste někdy coby městský strážník v praxi své znalosti
z juda?
„Při zákrocích, když už musíte použít hmaty a chvaty, tak je to nejideálnější sport, konkrétně pro tuto
práci. Protože judo je pasivní obrana. Nikoho neučíte útočit. Podstata
je v tom, že buď vyřadíte protivníka
z boje, nebo, což je v této práci ideální, převezmete nad ním kontrolu. To

žádné jiné bojové umění nemá. Ani
karate, ani jiu-jitsu. Ale čínská, korejská, japonská bojová umění jsou
o vyřazení protivníka z boje. Za sebe
můžu říct, že mi judo v práci hodně
pomáhá. Nejednou jsem za to byl
vděčný. Když vidím své kolegy, kteří
nikdy žádný bojový sport nedělali, je
to znát.“
yy Setkáváte se často s předsudky
rodičů k bojovým sportům? Třeba s obavou, že se jejich dítě může
zranit?
„Ne, to právě ne. Stalo se nám celkem hodně úrazů. Ale tak nějak
v závodních sportech se úrazy moc
neukazují. Není to mediálně vhodné je ukazovat. Třeba teď na přeboru České obce sokolské v Mohelnici si klučina hodně hnusně
zlomil ruku, měl ji do pravého úhlu.
Zdrátovali mu to. A není to tak, že
by zanevřel na judo, chce se uzdravit a vrátit. Nějaké úrazy tedy jsou.
Vy ale budujete v judu nějakou disciplínu. Protože pokud dítě nebude
poslouchat to, co po něm chcete,
tak jde vstříc k úrazu. Díky Lukáši
Krpálkovi a jeho úspěchům si lidé
k tomuto sportu hledají cestu.
V době internetu a médií je vidět
u sportu velký nárůst zájmu. Nepočítají s tím, že by se jejich dítě zranilo. Vždy ale chceme po rodičích,
aby šli s potomkem aspoň jednou
ročně na kontrolu k doktorce, která
by posvětila, že zátěžový sport dělat může. A zároveň aby bylo dítě
zdravé, aby třeba někdo neprodělal
například epileptický záchvat.“
yy Dostáváme se ke zdraví, proto
by mě zajímalo, jak těžké bylo pro
vás období koronaviru?
„Když se zavřely tělocvičny, bylo to
pro nás likvidační. Během dvou měsíců jsme to ale vyřešili. Jak se oteplilo, šli jsme do Kolářových sadů.
Běhali jsme tam, trénovali a rozvíjeli
koordinaci. Zakázali ale i kontaktní
sporty. Bohužel ubylo hlavně hodně
dětí. Z devadesáti dětí nám jich zbylo nějakých čtyřicet, ovšem vesměs
taková mentálně zralá děcka. Nevím
proč, ale téměř úplně nám zmizely
děti do jedenácti let. Ale po ´Krpošově´ úspěchu na olympijských
hrách jich přišlo dvaatřicet nových.
Říkáme jim Krpálkovy děti. (úsměv)
Vždy jsem počítal, že po nějakém
roce euforie přestane zhruba polovina dětí, tak snad tomu tak bude
tentokrát. Dříve to totiž bylo daleko
horší. Když přišlo dvacet dětí, zůstalo jich třeba pět. Nevím, třeba je to
i cenou tréninků. Takový fotbal, hokej, karate, tam se ale platí nepoměrně větší částka než u nás.“
yy Dá se tedy říct, že je judo levný
sport?

„Na poměry Prostějova celkem ano.
Za rok zaplatíte 2200 korun jako
členský příspěvek a za zhruba 600
korun koupíte kimono pro dítě.
Veškerá investice na rok tak činí necelé tři tisíce. Na trénink to vychází
nějakých patnáct korun. Plus nějaké
soustředění. Máme zimní a koncem
srpna míváme letní týdenní.“
yy Vy sám ještě závodíte. Na jaké
úrovni?
„V roce 2019 jsem byl na veteránském MS v Marrákeši. Vůbec to
byl tehdy pro mě z trenérského
i závodního pohledu nejúspěšnější rok. Byli jsme v Itálii,
Chorvatsku, do Polska
jsme jezdili. Pravidelně
bojovalo třicet děcek,
mohli jsme je posadit
do autobusu a vyjet
kamkoli. Udělaly se
navíc krásné výsledky, děti to bavilo, dala
se dohromady parta.
Z těch starších i zůstala.
Ale zjišťujeme, že v Itálii příští

rok nebudou závody pořádat. Chtěli
jsme do Lotyšska, nevíme, zda
tam závody budou.
To samé Chorvatsko...“

Foto: Michal Sobecký

Nevím proč, ale téměř úplně nám zmizely děti
do jedenácti let. Ale po ´Krpošově´ úspěchu
na olympijských hrách jich přišlo dvaatřicet
nových. Říkáme jim Krpálkovy děti...

vizitka
✓ narodil se v Prostějově
✓ judista, český reprezentant, v současnosti trenér a zároveň
předseda oddílu juda Sokol I Prostějov
✓ s judem začal v roce 1996, o dva roky později už poprvé trénoval malé děti
✓ v 16 letech získal 3. místo na dorosteneckém MČR, o rok později byl druhý
✓ v roce 2000 skončil na 4. místě na MČR mužů
✓ od dvaceti let působil v mužské reprezentaci
✓ roku 2003 udělal prvního DANA, tedy černý pás v judu, a dva roky poté druhého
✓ v červenci 2020 absolvoval úspěšné zkoušky na další mistrovský stupeň III. DAN,
se kterým a nejvyšším trenérským vzděláním může, při splnění všech požadavků a směrnic Českého svazu Juda,
žadateli udělit mistrovský stupeň černý pás I. DAN
✓ v roce 2006 s judem přestal, vrátil se k němu o čtyři roky později
✓ od roku 2013 je v čele celého oddílu prostějovských judistů
✓ v anketě Sportovec roku 2019 uspěl v kategorii trenér
zajímavost: v minulosti se pak ucházel o mandát v zastupitelstvu města Prostějova, ale neúspěšně.
Je členem sportovní komise města.
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$NFH7ëGHQKRNHMHSUREĚKOD
LY3URVWĚMRYĚ
Úspěšného náboru se zúčastnilo 23 dětí

PROSTĚJOV Ve čtvrtek
odpoledne se krátce před
šestnáctou hodinou otevřely
brány zimního stadionu
v Prostějově, kde působí
mládežnický klub SK 1913. Ten
vespoluprácisČeskýmhokejem
a jeho projektem Pojď hrát hokej
uspořádal náborovou akci
pro všechny mladé sportovce,
v rámci níž si ti nejmenší mohli
poprvé vyzkoušet, jaké to je
být hokejistou. Registrace
probíhala až do půl páté, kdy
se děti přesunuly společně
s klubovými i svazovými trenéry
na led. Akci si užívali všichni
přítomní.

původní
reportáž
pro Večerník

Jan
FREHAR
Registrace probíhala hned za hlavní branou na stadionu, kde po úspěšné registraci dostal každý z účastníků lahev na
pití a dres s logem akce Pojď hrát hokej.
Následovala poctivá příprava v šatně,
se kterou pomohli rodiče, aby byla výbava správně použita, a šlo se na to. Na
ledové ploše se nakonec objevilo hned

)272*$/(5,(

klikni na

www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Repete pátečního
střetnutí si dali v neděli starší žáci
Prostějova s Černými vlky. Zatímco na jejich půdě v Rožnově se
radovali z vysokého vítězství 8:4,
doma se jim na něj nepodařilo navázat a dva body si tentokrát připsal soupeř. Ač byl po celý zápas
domácí celek dominantní a svého soka přehrával, tak potřebné
branky nedokázal vstřelit a soupeř ukázal lekci z produktivity.
Úvod utkání začali domácí velmi
dobře a po minutě a půl šli také do
vedení, kdy se dokázal prosadit Palánek. I v dalším průběhu domácí
udávali tempo hry, ale hned z první
vážnější akce hostů bylo srovnáno,
když přesně po pěti minutách hry
dokázal procedit puk za záda Rych-
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]YDO 0DWXãNRYLþ 6NĜLYiQHN %HGQDĜtN 76 ±0DãHN 3tFKDO7iERU 3tFKDO 7iERU0DãHN 
0DVDUH 3HWU 3HWU 3tFKDO3RNRUQê 7iERU 3HWU 5R]KRGÿt3HWU%ODKD±5REHUW.RåHOXKD=GHQČN
+HQGU\FK9\ORXÿHQtDiváci
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00DãHN.3HWĜHNRYi3âNRUStNRYi77iERU'3tFKDO)3HWU
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Branky a nahrávky:3tFKDO 0XGUiN 7DUãLQVNê 3HWU 3RNRUQê 7iERU 0DãHN 7iERU3tFKDO 
3HWU 0DãHN ±.RSþLO 2SUDYLO/DYLþND 9iFKD 2SUDYLO 5R]KRGÿt6WDQLVODY&LN²$GDP6WXGHQê
0DUWLQ'ROHåHO9\ORXÿHQtDiváci
6HVWDYD 6. 3URVWčMRY  0 'XEVNê ²$ ýHUQê â =DWORXNDO 9 0XGUiN 2 3RNRUQê ²$ 0DVDUH 0
0DãHN77iERUâ7DUãLQVNê'3tFKDO)3HWU06ODEê
6HVWDYD+..URPčĝtæ70iOHN²'2SUDYLO/.RQtþHN$9iFKD00RMåtã'ýDSND0.REOtåHN²$
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BYLI JSME
U TOHO

Foto: Jan Frehar

23 nových tváří, které si přišly vyzkoušet hokej. „Opět se podařilo uspořádat
skvělou akci, se kterou můžeme být
opravdu spokojení. Myslím si, že počet
23 dětí je velmi dobrý, protože u nás
mají děti dveře otevřené po celý rok,
takže i mimo tento nábor se nám jejich
počet v průběhu roku zvyšuje. Trenéři
si jako každý rok připravili zábavný program, jenž si podle mého názoru vedle
dětí užili i jejich rodiče,“ prozradila předsedkyně klubu Martina Marková.
V rámci unikátní příležitosti seznámit
se s ledním hokejem a vytvořit si první
hokejový zážitek dávali trenéři eskáčka
první lekce v bruslení, ke kterým využili

pomocná chodítka. Malým adeptům
ukazovali nejrůznější první cviky a připravili si pro ně i soutěže. Nechyběla tak
například střelba, hry s míči, tenisáky
i puky, ale i basketbal, slalom a překážková dráha. Na výběr toho tak bylo
opravdu dost. K tomu navíc stadionem
do rytmu zněla hudba z reproduktorů.
Během tohoto prvního hodinového
tréninku měly děti možnost se podívat
i na své starší kolegy, kteří hráli mezi sebou na části kluziště zápas a předvedli
ukázku minihokeje. Na ledě pak vše
sledoval a dával první rady i sportovní
manažer Filip Smejkal a za dětmi si přišla zabruslit i předsedkyně klubu Mar-

tina Marková. Nechyběli samozřejmě
ani trenéři všech mladších kategorií.
Tímto ukázkovým tréninkem ale akce
nekončila. Po něm totiž zůstali k dispozici všem rodičům i trenéři přípravky v čele s hlavním koučem Patrikem
Liškou, kteří rodičům představili klub
a odpovídali na dotazy rodičů i dětí.
Domů si tak nakonec odnesli kromě zážitků, lahve a dresu i informace
o klubu, milou pozorností byl i nafukovací balónek. Někteří z hokejistů se
hlásili už během víkendu trenérům na
oficiálním tréninku. Zdá se, že se akce
nejen vydařila, ale splnila to, co si organizátoři přáli.

Starší žáci v odvetě s Černými vlky selhali v koncovce
SK PV
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lého Machač – 1:1. Po zbytek třetiny byl ale obraz hry jasný. Eskáčko
mačkalo soupeře a drželo jej ve své
třetině, Černí vlci se naopak snažili
využívat rychlých kontrů, kterých
v první části příliš nebylo. Skvěle
soupeře držel hlavně brankář Vašek,
po prvním inkasovaném gólu zavřel
branku. Za zmínku pak ještě stojí
záhada ztraceného puku tři minuty
před přestávkou. Ten se schoval do
výstroje hostujícího brankáře tak šikovně, že vyplaval až po dvou minutách. Před koncem první části se do
šance dostali i hosté, ale skóre už se
neměnilo.
Obraz hry se ale ani po přestávce
nezměnil. Domácí hned začali náporem, ale i střídající brankář Lukašík zvládal situace vyřešit. Na druhé
straně měl naopak velkou příležitost
Křenek, ale branku netrefil. Pak si
dvě velké šance připravil domácí
Mudrla, ale brankář hostů je zlikvidoval. Pěkný zákrok si pak připsal i
domácí brankář po tvrdé ráně. Na

druhé straně se pak tvořila řada šancí
i soubojů před brankou, ale puk za
zády brankáře neskončil. Tlak částečně otupila také dvě vyloučení na
domácí straně, kdy si druhé vyloučení přenesli až do třetí části za hru
v šesti hráčích.
Ani v závěrečné části se ale ve hře nic
příliš nezměnilo. Prostějov diktoval
tempo a soupeř se soustředil hlavně
na defenzivu a opíral se o skvělé zákroky brankáře. Nabídnutá přesilovka šanci nenabídla, ale krátce po ní
měl velkou příležitost Vitásek, když
se dostal ke kotouči před brankářem,
našel ale jen vyrážečku brankáře.
Následně se v praxi projevilo staré
známé pravidlo nedáš – dostaneš.
Ke špatně zpracovanému puku se
dostal hostující Kysela a tváří v tvář
brankáři se nemýlil – 1:2.
Prostějov mohl záhy srovnat, kdy
se řítil do brejku dva na jednoho,
jenže na střelu Stryka byl brankář
nachystán. Další dvě velké šance
Prostějova skončily v lapačce

perfektně chytajícího brankáře Lukašíka. Následně neuspěl ani forvard
Pítr, který ujel obraně, a následnou dorážku už obrana nepovolila.
Srovnáno nebylo ani po akci Raise,
když našel před brankou Kumstáta, protože brankář dokázal betony
sklapnout včas. Pojišťujícího gólu se
nedočkali ani hosté, když po brejku
netrefil hostující útočník prostor
mezi tyčemi.
Konec se ale nezadržitelně blížil a
trenéři tak zkusili ještě oddechový
čas a hru bez brankáře. Ta ale netrvala příliš dlouho, když rozehrávku
vystihl Chalupa a z poloviny hřiště
zamířil přesně – 1:3. Minuta do konce a skóre už bylo pro domácí hráče
kritické. Domácí to ještě zkusili, ale
už to nestačilo na víc jak korekci
skóre. Ta totiž přišla až sedm desetin
před koncem řádné hrací doby, kdy
se podruhé v utkání prosadil Palánek
– 2:3. V pátečním i nedělním utkání se tak z vítězství radovali hosté.
(jaf)
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PROSTĚJOV V klubu má na starost společně se svými asistenty právě
ty nejmenší děti, kterým dává první hokejové rady a základy, ale především se v nich snaží probudit lásku ke sportu, aby u něj zůstaly, ať už se
vydají na jakoukoliv dráhu. V rámci čtvrteční náborové akce pořádané
společně se svazem tak byl jednou z hlavních tváří na ledě i mimo něj.
Dával první rady začínajícím bruslařům i budoucím hokejistům a od
začátku akce se snažil komunikovat i s rodiči, kterým vysvětloval, jak to
všechno v klubu chodí, případně odpovídal na položené dotazy - Pavel
Liška (na snímku).
a nevydrželi tam, než jsem to stihl
Jan FREHAR
všechno probrat. Z celkového hleyyJak jste spokojení se čtvrteč- diska je to tedy určitě skvělé. Přišli
ní náborovou akcí?
nám tam i dva kluci ročníku 2014,
„Určitě můžeme být spokojení. u kterého máme menší nedostaCelkově šlo nakonec o jednadva- tek hráčů, takže to se také vydařicet nových přírůstků, co jsem za- lo. Pochválit musím i všechny své
registroval na ledě. Mohlo jich být kolegy. Myslím si, že se odvedl kus
ještě více registrováno, ale někteří práce a na ledě to bylo vidět.“
ještě byli přeci jen hodně malincí yy Po ukončení tréninku ná-

sledovala debata s rodiči. S nimi
i dětmi jste ale stíhal komunikovat
už během tréninku. Podařilo se už
někoho zaregistrovat?
„Ano, s některými rodiči jsme se už
hned domlouvali, kdy máme tréninky, řešili jsme i možné vypůjčení výstroje. Některé jsem bohužel nestihl,
protože odešli poměrně rychle, ale
to byli ti nejmenší, většinou tříletí,
kterým toho třeba do podzimu určitě
moc neuteče. Už na víkendové tréninky by tak měly některé nové přírůstky dorazit. Takže teprve uvidíme,
jak se to bude dále vyvíjet. U dalších
se ještě domlouváme na tom, kdy se
připojí.“
yy Na akci dorazili i trenéři ze
svazu. Stihli jste s nimi probrat

třeba různé novinky či připomínky ohledně mládeže?
„Jen jsem tam zaregistroval některé členy ze svazu, ale upřímně já
jsem to měl tak ‚rozlítané‘, že jsem
se s nimi nestihl ani pozdravit. Ale
u nás v klubu máme pravidelné trenérské schůzky, kde situaci probíráme. Myslím si, že jdeme tím správným směrem, který nás posouvá
vpřed.“
yyNábor u vás probíhá celoročně, tedy nejen v rámci této akce.
Co mají případní zájemci udělat,
aby se mohli přihlásit?
„Stačí mě kontaktovat ať už prostřednictvím e-mailu, či telefonního čísla, které rodiče naleznou na
našich stránkách. No a pak už to

jen záleží na osobní domluvě, jak a kdy mohou
časově zvládat tréninky,
co je na to všechno potřeba a podobně, třeba
velikost výstroje, kterou
můžeme zapůjčit. To je
vlastně vše. Určitě
se tak v případě
zájmu stačí
ozvat.“

Foto: archiv P. Lišky
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ORLI STÁLE ÈEKAJÍ, ZDA NEBUDOU
HRÁT POUZE O ZÁCHRANU
O osudu sezóny rozhodne dohrávka
mezi Opavou a Olomoucí


2.





8.



PROSTĚJOV Základní část sezóny zakončili prvoligoví basketbalisté Prostějova vítězstvím, přesto stále nevědí, jestli to
bude stačit na postup do skupiny hrající v nadstavbě o 7. až
12. místo. Pokud v dohrávce 11. kola vyhraje celek Basketbal
Olomouc v Opavě, spadnou mezi týmy, které budou hrát pouze o záchranu. Rozhodne se 1. února ve Slezsku.
do konce hned několik dobře rozehraných zápasů,“ uvedl k aktuální situaci
kouč Prostějova Michal Pešta.
Orli především na domácí palubovce
pro Večerník
ztratili několik utkání, klíčové byly ale
Ladislav VALNÝ
porážky v hanáckém derby. V OloTabulku srovnala výhra Olomouce mouci padli po výsledku 72:73, v odv Brně, kde hosté po výsledku 77:63 vetě si hosté z haly Sportcentra DDM
získali sedmé vítězství. Orli sice uspěli odvezli body po vítězství 73:68.
v osmi případech, s regionálním rivalem ale mají horší vzájemné zápasy.
A pokud Opava ve svém posledním
utkání neuspěje, spadnou na sedmou
příčku.
„Musíme čekat a doufat, že utkání dopadne tak, jak si přejeme. Nemáme to
ve své moci. Je to nepříjemná situace,
do které jsme se dostali sami. Během
sezóny se nám nepodařilo dotáhnout

PŮVODNÍ
zpravodajství

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

Foto: Jan Frehar

„V obou případech šlo o naprosto vyrovnané zápasy. Nezvládli jsme klíčové
okamžiky. Máme mladý tým, který se
stále učí. Každá taková zkušenost hráče posune. Jen se může stát, že za to
draze zaplatíme,“ uvědomuje si Pešta.
Kouč stále věří, že vše může dobře

dopadnout. Musí ale spoléhat na to,
že Opava zakončí základní část úspěchem. „Bude hrát určitě naplno, protože potřebuje body v boji o záchranu.
Rozhodně nic nevypustí. Jestli to ale
na Olomouc bude stačit, to se teprve
uvidí,“ poznamenal Pešta.

Orli s menšími problémy
potvrdili ve Slezsku roli
favorita 82 94
/,*$%$6.(7%$/,67Ĥ6.83,1$9ê&+2'².2/2

Olomouc, Prostěšjov (lv) Pokud herní plán nenaruší žádné
neočekávané okolnosti, odehrají
basketbalisté BK Redstone Olomoucko své další utkání ve skupině A Kooperativa NBL 5. února
v Ostravě. Zápas je v hale Tatran
naplánovaný na 17.30 hodin.
„S Novou hutí jsme v prosinci
odehráli jeden z nejhorších zápasů. Nic nám nevycházelo, to už
se opakovat nebude. Ostrava je
silná pod košem a také při střelbě z dálky, víme, které hráče si
musíme pohlídat, abychom měli
šanci na vítězství. Na palubovkách soupeřů hrajeme v posledních kolech dobře, na to chceme
navázat,“ říká trenér Olomoucka
Miljan Čurovič.

OPAVA Hodně dramatický průběh mělo poslední utkání prostějovských basketbalistů v základní
části v Opavě. Orli na začátku poslední čtvrtiny vedli až o čtrnáct
bodů, přesto dovolili soupeři snížit na rozdíl koše a o výhře 94:82
rozhodli až v závěru.

Ladislav VALNÝ
HDomácí mohli v případě úspěchu přiživit naději, že neskončí po
základní části na posledním místě
tabulky, a v první čtvrtině mírného
favorita utkání zaskočili. Dlouho byli
ve vedení a chvílemi měli náskok čtyři bodů. V 6. minutě sice Erik Klepač
trojkou otočil na 12:11 pro hosty,
žádný velký nápor Orlů se ale nekonal a Slezané po úvodní desetiminu-

 
tovce prohrávali o jediný bod 20:21.
Po šňůře sedmi bodů v řadě si pak
basketbalisté Prostějova vybudovali
nadějný náskok už ve 12. minutě, další jejich ofenzivu zastavil povedenou
střelou z dálky Ihring a o chvíli později celek Opavy srovnal krok (30:30).
I tak minutu před poločasem Hanáci
vedli 49:41, koncovku ovšem nezvládli a dovolili soupeři, aby se po
koších Čarneckého a Pavlíka dostal
po dvaceti minutách na dostřel –
45:49.
Po návratu z kabiny basketbalisté Prostějova výrazně zlepšili hru
pod vlastním košem. V domácí se-

1HMYtFHERGĥýDUQHFNê.XUHþND3DYOtN
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Marek SONNEVEND
BÉČKO VÉKÁČKA
JDE NAHORU

Atakovat horní patra tabulky chtěl
trenér béčka VK Zdeněk Sklenář.
A jeho svěřenkyním zatím útok
z páté příčky na vyšší pozice slibně
vychází. Důležité bylo hlavně dvojí
skolení Kroměříže na vlastní palubovce Národního sportovního centra PV, nejprve 3:0 (21, 15, 11) a poté
3:1 (14, -23, 21, 17).
„V obou utkáních nám hodně pomohla prostějovská odchovankyně
Tereza Baláková nastupující v této
sezóně za extraligový Přerov. Celý

první zápas, a navíc úvodní set odvety odehrála také Klárka Dvořáčková z našeho áčka, obě s Terkou
byly tahounkami celého týmu. Další, vesměs mladé holky se přidaly
a dobré výkony znamenaly cenná
vítězství,“ radoval se Sklenář.
Následovaly souboje v Juliánově,
kde to z pohledu tamního Sokola
dopadlo 3:2 (19, 24, -29, -22, -9)
a 1:3 (22, -11, -21, -15). Z obávané
nafukovací haly, kde se hrává na tartanovém povrchu, si tak Hanačky
odvezly solidní čtyřbodový zisk, který zatím pomohl k posunu na čtvrtý
post průběžného pořadí.
„Vzhledem ke specifickému prostředí i velmi nepříznivému vývoji
prvního střetnutí musíme být spokojeni. Holky si na pro ně neznámé
podmínky nějakou dobu zvykaly,
zabojovaly a ve druhém utkání už
předváděly o dost techničtější volejbal, což byla cesta k úspěchu. Znovu
přitom nastoupila Balča, kolem níž


































se mančaft semkl,“ přiblížil Sklenář.
V sobotu 5. února od 10.00 a 14.00
hodin přivítá rezerva vékáčka druhé
Svitavy. „Půjde o klíčový dvojzápas,
abychom se dotáhli minimálně ke
třetímu místu, což je náš cíl. Chceme
šest bodů,“ řekl kouč jasně.

ÓPÉČKO SE ZVEDLO,
PAK ZASÁHL COVID
Ženy TJ OP Prostějov otevřely
pokračování druholigové soutěže
doma proti vedoucím Šlapanicím.
A favoritovi dokázaly sebrat tři hodnotné body po výsledcích 2:3 (26,
18, -19, -23, -8) a 3:2 (25, 11, -15,
-19, 14)!
„Celý tým podal výborné výkony.
Už první zápas jsme mohli vyhrát,
tam to z vedení 2:0 na sety ještě
o kousek nevyšlo. Holky ale dál bojovaly, kolektivně makaly a odvetu
už těsně zvládly. Zaslouží pochvalu,
přesně takhle jsem si představoval
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PROSTĚJOV Jak jsme již dříve
informovali, mladí házenkáři TJ
Sokol Centrum Haná postoupili
do Žákovské ligy starších žáků ČR
2021/22. V této celostátní soutěži
už mají za sebou turnaje úvodních
dvou kol a v konkurenci nejlepších tuzemských klubů dané věkové kategorie si nevedou vůbec
špatně.
Turnaj prvního dějství Žákovské
ligy uspořádal oddíl Centra Haná
v domácím prostředí městské sportovní haly Kostelce na Hané. A na
vlastní palubovce začali chlapci
skvěle, když porazili Jiskru Třeboň
25:21. Potom ale připsali tři prohry
za sebou: se Sokolem Telnice 21:30,
s Frýdkem-Místkem těsně 16:18
i s Novým Veselím 21:28.
Výsledkově lépe vyšlo hanáckým
házenkářským talentům klání druhého kola soutěže v Lovosicích. Po
dlouhé cestě vlakem tam vyslanci
Sokola CH dokázali přehrát Úvaly 29:16 a zdolat Handball Club
Zlín 19:15, zatímco nestačili na silné domácí Lovce Lovosice 16:25

stavě se v této čtvrtině trefili pouze
tři hráči a dohromady zaznamenali
jen devět bodů. Navíc přes čtyři
minuty nedali ani koš a toho Hanáci využili k navýšení svého vedení.
Po sérii osmi bodů v řadě v závěru
periody odskočili na 66:54 a měli
úspěch na dosah.
V závěrečné pasáži domácí vsadili
vše na útok a ve 37. minutě snížili na
75:77, pak ale Schneider proměnil
tři trestné hody a faul a technickou
chybu opavské lavičky, vzápětí přidal dvě rychlé trojky v řadě Nábělek
a další trojciferné vedení si už Orli DOBŘICHOVICE, PROSTĚJOV Slabší start do aktuální sezóv koncovce vzít nenechali.
ny už začínají mladé volejbalistky
VK Prostějov U17 nechávat daleko za sebou. A v průběžné tabulce
extraligy kadetek ČR 2021/22
stoupají díky zlepšujícím se výkonům i výsledkům čím dál výš
naše zlepšení oproti špatnému pod- – po vydařeném turnaji 3. kola
zimu,“ spokojeně hodnotil trenér v Dobřichovicích již atakují elitní
desítku průběžného pořadí.
ópéčka Ladislav Sypko.
Leč vzápětí jeho partu přibrzdil ko- Hanačky absolvovaly třetí dějství ve
ronavirus. „Museli jsme do covido- skupině B o 6. až 10. místo, kde se
vé karantény a nemohli absolvovat v silnější konkurenci kvalitních souutkání v České Třebové, což byla peřů vůbec neztratily. Vynikající byl
škoda. Dohrávat se bude 13. února,“ hlavně úvodní skalp favorizovaného
Brna, jež se povedlo přehrát jednoinformoval Sypko.
Ještě předtím – konkrétně v sobo- značně 3:0 (19, 17, 21)!
tu 5. února od 10.00 a 14.00 hodin Pak sice následovalo podlehnutí
– vyzvou ženy prostějovského TJ domácímu SVBC 1:3 (-16, -21, 18,
v letní hale u velodromu Juliánov. -20) i poněkud smolná porážka od
„To budou hodně důležité zápasy, Hradce Králové 2:3 (24, 21, -21,
do nichž jednoznačně půjdeme bo- -24, -10) z vedení 2:0 na sety, ale
dovat naplno. Je potřeba udržet tý- prostějovské bojovnice se nevzdamové nadšení a bojovnost, zároveň ly. A závěrečným, tvrdě vydřeným
záleží samozřejmě i na sestavě, v jaké obratem v derby s Přerovem na 3:2
(-21, -20, 24, 19, 13) si zajistily třetí
nastoupíme,“ odtušil lodivod OP.
Druhá liga žen ČR, skupina C pozici, tím důležité udržení béčko2021/22 – průběžné pořadí: 1. Šla- vé grupy.
panice 40, 2. Svitavy 36, 3. Česká „Do céčka tentokrát padaly dva
Třebová 32, 4. VK Prostějov B 29, 5. celky, tudíž jsme předem věděli, že
Šelmy Brno B 22, 6. Kroměříž 18, 7. uhájit skupinu B bude dost náročné.
Juliánov 14, 8. TJ OP Prostějov 13. Přesto holky zabraly a dokázaly to,

'UXKROLJRYÙPYROHMEDOLVWN½PVHSRSDX]HGDÔÉ
PROSTĚJOV Zápasovou přestávku vyplněnou nejen vánočními
svátky vystřídal volejbalistkám
VK Prostějov B i TJ OP Prostějov
start druhé poloviny 2. ligy žen
ČR 2021/22. Oběma družstvům
se vydařil.
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ani na favorizovanou Plzeň 10:24.
Přesto zvládli dohromady nasbírat
solidních šest bodů a v průběžné
tabulce drží mezi pětadvaceti účastníky elitní společnosti starších žáků
patnáctou příčku. „Důležité je, že
kluci můžou měřit síly s nejlepšími
mančafty republiky ve své kategorii.
Hodně jim to dá, mají radost z každého utkání, Žákovskou ligu si užívají a tím víc se snaží výkonnostně
posouvat, pracovat na sobě,“ zdůraznil předseda TJ Sokol Centrum
Haná Petr Kudláček.
Žákovská liga starších žáků ČR
v házené 2021/22 – průběžné pořadí: 1. Plzeň 16, 2. Telnice 16, 3.
Dukla Praha 15, 4. Litovel 15, 5.
Lovosice 14, 6. Jičín 13, 7. Frýdek-Místek 13, 8. Zubří 10, 9. Kopřivnice 9, 10. Nové Veselí 8, 11. Ostrava 8, 12. Velké Meziříčí 8, 13. Kuřim
7, 14. Zlín 6, 15. Centrum Haná 6,
16. Rokycany 6, 17. Liberec 6, 18.
Chodov 6, 19. Louny 5, 20. Brno 4,
21. Havlíčkův Brod 3, 22. Hostivice 2, 23. Úvaly 2, 24. Třeboň 0, 25.
Olomouc 0.
(son)

zvláádly extrralliggovéé kolo
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hrály opravdu moc dobře. A potvrdily, že minimálně do první desítky
v extralize dané věkové kategorie patří,“ pravil spokojený kouč kadetek
vékáčka a šéftrenér klubové mládeže
Aleš Novák.
Cenný dílčí úspěch klapl navzdory
postupnému zranění trojice členek
základní sestavy. „Hráčky bojovaly,
zvládly se vyrovnat i s tímhle oslabením. Pro další kolo je znovu jasným
cílem zůstat v béčku a zároveň se
pokusit o postup do nejvyšší pětky,
kam příště projdou první dvě družstva,“ nadhodil Novák.
Extraliga kadetek ČR 2021/22 – konečné pořadí 3. kola ve skupině B
o 6. až 10. místo (Dobřichovice): 1.
SVBC 9, 2. Brno 7, 3. VK Prostějov
6, 4. Hradec Králové 5, 5. Přerov 3.
Extraliga kadetek ČR 2021/22
– průběžné pořadí po 3. kole: 1.
Liberec 57, 2. Olymp Praha 55, 3.
Chodov 55, 4. Brno 50, 5. Ostrava
47, 6. Hradec Králové 45, 7. Frýdek-Místek 44, 8. Přerov 38, 9. SVBC
36, 10. České Budějovice 31, 11. VK
Prostějov 30, 12. Havlíčkův Brod 28,
13. Střešovice 22, 14. Olymp Praha
B 22, 15. Šternberk 19, 16. Kralupy
17, 17. Plzeň 16, 18. Orion Praha 8,
19. VAM Olomouc 7, 20. Mikulova
Praha 3.
(son)
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Petr Šnajdr: „Máme sílu, momentálně jsme v lize
-QTHDCNQX¾FQOKPCPEG5-4)RQMTCéWLG nejlepší
a titul je blízko, ale nechci to zakřiknout“
PROSTĚJOV Už před začátkem sezóny to bylo jasné téma, které teď ještě víc rezonuje. Dalo by se výstižně shrnout
do stručné věty: Útok korfbalistů SK RG Prostějov na zisk
historicky prvního mistrovského titulu z extraligy dospělých ČR. Zlatá meta se totiž víc
a víc přibližuje každým dalším
zápasem!

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Naposledy Hanáci a Hanačky porazili na domácím hřišti KK Brno, když
otočili nepříznivý vývoj duelu proti
největšímu konkurentovi z poločasových 12:14 na konečných 23:18. Svou
výsledkovou bilanci tím vylepšili na
sedm vítězství při jedné remíze a jediné prohře, dosud posbíraných patnáct
bodů jim dává téměř stoprocentní jistotu prvenství po základní části.
Definitivně zpečetěno to sice ještě není,
ale vzhledem k dosavadnímu průběhu
soutěže i výkonům jednotlivých družstev si lze jen těžko představit, že by do
téhle chvíle dominantní ergéčko o nejvyšší příčku ještě přišlo. „K ideálu mají
naše výkony daleko, ale většinu času
hrajeme v utkáních velice dobrý korfbal, místy až výborný. Z čehož máme
samozřejmě radost, nic to však zatím
neznamená,“ říká opatrně hlavní trenér
prostějovského týmu David Konečný.

-QTHDCNKUVÆ5-4)2TQUV÷LQX XéGTPQåNWVÆO WåRQVąGVÊXCMVW¾NPÊOGZVTCNKIQXÆO
TQéPÊMWRQTC\KNK$TPQ
Foto: Jan Frehar

Naprosto si totiž uvědomuje, že
o medailích včetně té nejcennější
bude rozhodovat až závěrečné play-off. Výhodou ovšem je, že vítěz
dlouhodobé fáze tentokrát postoupí
přímo do Superfinále hraného na jediný rozhodující duel. Stačí tedy jednou porazit Znojmo – a minimálně
stříbro už souboru ze srdce Moravy
nikdo nevezme! „Klíčová věc? Udržet
nebo ještě vystupňovat naši dosavadní výkonnost, protože soupeři se určitě zlepší. A nic nám nedají zadarmo,“
uvědomuje si Konečný.
Bohužel v tuto chvíli není žádnou
samozřejmostí, že se extraligovou základní část podaří v plném rozsahu
zápasově zkompletovat. SK má sice
jediné odložené střetnutí na vlastní
palubovce s Modrými Slony, jehož
náhradní termín se hledá, leč ostatní
kolektivy jsou na tom v daném ohledu mnohem hůř. Brno musí dohrávat
dva přeložené duely, Budějovice pět
a Znojmo dokonce šest!

U některých mačů možná dojde ke
kontumaci výsledků, nicméně i tak
musí Český korfbalový svaz upravit
termínovou listinu. Konkrétně protáhnout dlouhodobou fázi o několik
týdnů, čímž odstartuje play-off právě
o tuto dobu později. „Hlavní je, aby
se zvládlo soutěž dokončit a extraliga
měla po třech letech zase svého vítěze
i medailisty. My to máme skvěle rozjeté, případné nedohrání sezóny kvůli
covidu by nás velice mrzelo,“ připustil
Konečný.
Aktuálně mají jeho svěřenkyně a svěřenci absolvovat o nejbližším víkendu
dva venkovní zápasy posledních kol.
Nejprve v sobotu 5. února od 14.30
hodin v Českých Budějovicích (11.
dějství), následně v neděli 6. února
od 10.00 hodin ve Znojmě (12. kolo).
„Pokud nedojde k dalšímu odkládání
a bude se normálně hrát, tak pojedeme zvítězit. Chceme uspět v každém
utkání, do kterého nastoupíme,“ ujistil
kouč Prostějova.

PROSTĚJOV Korfbalem pořád
doslova žije. Petr Šnajdr je hráčskou
oporou A-družstva dospělých SK RG
Prostějov a reprezentantem České
republiky, kromě toho trenérem mládeže, stále i koordinátorem Školního
korfbalu v regionu, a navíc šéfem
oddílu KCL Kostelec na Hané, který
založil před půldruhým rokem. Aktuálně jsme se tohoto třiadvacetiletého
sportovního nadšence ptali především na spanilou jízdu ergéčka probíhajícím ročníkem tuzemské extraligy.

Marek SONNEVEND
yy Jak vnímáte prostějovskou dominanci v této sezóně nejvyšší soutěže
ČR?
„Máme velkou výhodu, že náš klub
funguje i v těžkých časech covidové
krize na výborné úrovni, a to po všech
stránkách. V rámci možností maximálně trénujeme, máme dostatečně silný
i široký hráčský kádr, kde všichni splňují
současné podmínky k nastupování do
zápasů. A máme výraznou podporu jak
od vedení klubu, tak od našich fanoušků.
Díky tomu všemu jsme absolvovali skoro všechna ligová utkání, vždycky jsme
byli připravení nastoupit, herně se nám
daří, věříme si a jsme v pohodě.“
yyCítíte, že jste teď nejlepší v Česku?
„Dá se to tak říct. Síla našeho týmu je
velká, můžeme zkoušet různé varianty
sestavy a hledat tu ideální, pracovat na
svém dalším postupném zlepšování.
Přitom v utkáních podáváme většinou
dobré výkony, skoro pokaždé vítězíme
a jasně vedeme tabulku extraligy. Funguje nám herní systém, v němž to střelecky

èVXTVÚITCPFUNCOQXÚVKVWN
RTQ-TGLéÊMQXQW

MELBOURNE, PROSTĚJOV Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou se staly vítězkami ženské čtyřhry na
Australian Open poté, co porazily kazašsko-brazilský pár
Anna Danilinová, Beatriz Haddadová Maiaová po téměř
tříhodinové bitvě. Češky ztratily během turnaje poprvé
set, ale utkání dokázaly otočit a slavily tak čtvrtý společně
vyhraný grandslam.
„Byl to opravdu těžký zápas, soupeřky hrály dobře. Tlačily
nás a my jsme jim ze začátku nemohly vnutit naši hru. Ale
vydržely jsme bojovat a snažily jsme se navzájem podporovat. Říkaly jsme si, že hrajeme dobře a že šance
dostaneme. Vydržely jsme hrát každý míč, ony pak šly
trochu dolů a začaly dělat chyby, na které jsme čekaly,“
nabídla svůj pohled na rozhodující utkání Siniaková.
Češky napravily prohrané finále z loňského roku. Už
tehdy věřily, že Australian Open vyhrají, jenže v posledním zápase nestačily na belgicko-běloruskou dvojici Elise
Mertensová-Aryna Sabalenková. I v letošním duelu o trofej zprvu ztrácely a v tiebreaku prohrály první set, tentokrát
ale utkání otočily.
„Na titul v Austrálii jsme útočily docela dlouho. Už jsme
v Melbourne hrály semifinále i finále. Teď je z toho konečně
titul. Je to úleva, máme splněno,“ poznamenala Krejčíková a potvrdila, že pár bude ve spolupráci pokračovat.
„Jsme domluvené na celou sezónu, máme cíle, kterých bychom chtěly dosáhnout. Udělám vše pro to, abychom to zvládly,“ uvedla Krejčíková, která chce
hrát obě soutěže, že se nebude soustředit jen na singl, v němž je světovou čtyřkou a v Melbourne došla do čtvrtfinále.
(lv)

C5KPKCMQXQW

Jakub Menšík byl dva míče od titulu
z Australian Open
MELBOURNE, PROSTĚJOV Jen kousek chyběl Jakubu Menšíkovi
k senzačnímu vítězství v juniorské dvouhře na Australian Open. Prostějovský tenista se po skvělých výkonech dostal do finále, v němž padl
po heroické bitvě, která trvala téměř čtyři hodiny, s Američanem Brunem Kuzuharou ve třech setech. Drama vrcholilo ve dvanácté hře rozhodující sady, ve které Menšíka přemohly křeče. Šestnáctiletého českého juniora po utkání odvezli z kurtu na vozíčku a kvůli zdravotním
problémům se ani nezúčastnil závěrečného ceremoniálu.
„Je velmi nešťastné vyhrát tako- všechno. Jestli se v šatně díváš, děvým způsobem. Přeju Jakubovi kuji ti za úžasný boj,“ vzkázal při
brzké uzdravení, byl to skvělý přebírání trofeje soupeři vítězný
zápas, vydali jsme ze sebe úplně Kuzuhara.

Poté, co český tenista neudržel v prvním setu vedení 3:1 a ztratil sadu
v tiebreaku, se mu povedlo ve druhém
dějství oplatit soupeři stejnou mincí
a ve zkrácené hře si vynutil rozhodující
set. V něm, stejně jako v předchozích
dvou sadách, oba hráči předváděli velmi dlouhé výměny a rvali se o každý
fiftýn. Ve výměně při stavu 15:30 v poslední hře duelu například míč přešel
přes síť ve třiatřiceti případech. Byla
to poslední výměna, při které Menšík uspěl. Pak už mu stopku vystavilo
vlastní tělo.
„Celý týden bylo strašné vedro. Hodně
jsem se potil. Třeba v semifinále jsem
vystřídal čtyři ručníky. Před bouřkami
bylo dusno, podmínky byly hodně

těžké,“ popisoval novou zkušenost
Menšík.
Přes finálovou porážku talent z prostějovské líhně ukázal, že je pro český
mužský tenis velkým příslibem. Ve
zbytku sezóny plánuje útok na první
místo juniorského světového žebříčku a rád by také nakoukl na seniorský
okruh.
„Pro mě je cenné a mimořádné, že po
dlouhé době jsme trefili kluka, který
je z Prostějova. Já jsem Prostějovák
a jsem na to pyšný. Znám dobře Kubovu rodinu, s jeho dědou jsem byl
osobní kamarád. Vidím v něm nového
Tomáše Berdycha,“ potěšil Menšíkův
výkon jeho manažera Miroslava Černoška.
(lv)

stojí hlavně na nás klucích, zatímco holky
skvěle asistují a všichni výborně doskakujeme i bráníme. Jakmile zabereme
v defenzivě a padají nám střely do koše,
soupeři odpadají.“
yySměřujete tedy za ziskem prvního
mistrovského titulu v celé historii SK
RG?
„Je pravda, že titul moc chceme. A výkonností i vším ostatním na něj určitě máme.
Ale zároveň to nechceme zakřiknout,
byť nám vlastně ke zlatu chybějí už jen
dvě výhry. Pokud ze zbývajících tří duelů
základní části jednou porazíme Znojmo,
potvrdíme naše prvenství, což znamená
přímý postup do Superfinále. To se bude
hrát na jediný rozhodující zápas, a právě
tím může být cesta za konečným triumfem nejtěžší. Soupeř třeba dá pro tohle
závěrečné utkání dohromady mnohem
silnější sestavu, než v jaké nastupoval dosud, nám se nemusí dařit a hned to bude
hodně náročné. Přesto naplno půjdeme
za splněním role favorita.“
yyNemáte obavy, aby se soutěž vzhledem ke spoustě odložených střetnutí
protivníků i aktuální covidové situaci
vůbec dohrála?
„Nějaké obavy samozřejmě jsou, snad se
nenaplní. Každopádně Český korfbalový svaz moc chce, aby se letošní sezóna
po těch dvou předchozích zrušených
zdárně dokončila. Proto se bude termínově posouvat play-off, aby hlavně Znojmo a České Budějovice stihly dohrát
všechny odložené zápasy. Jde o to, aby situace s covidem umožnila vše zvládnout.
Stoprocentní záruky logicky nemáme,
nejdůležitější je chuť a vůle hrát. My ji
máme obrovskou, soupeři snad taky.“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

yy Nakolik jste spokojený s fungováním kosteleckého oddílu?
„Tím, že jsem Korfball club lightning
Kostelec na Hané sám založil, je to pro
mě srdcovka, takové moje dítě. A v rámci
možností jsem určitě spokojený, jak se
rozjel i že děti v něm dělají velké pokroky.
Pochopitelně jsme mohli být ještě mnohem dál a na větších počtech členské základny, ale faktor koronaviru veškeré snahy dost komplikuje. Vždyť jednu dobu
jsme měli už pětačtyřicet dětí, jenže pak
přišly hygienické zákazy, dlouhá pauza
a po ní rázem ubylo dvacet nadějí. Vidím
okolo, jak se s tímhle potýkají i ostatní
sporty, fakt to není lehké. Což vlastně
platí pro všechny korfbalové projekty
nejen s mládeží. Teď je důležité udržet
fungování na nějaké standardní úrovni.
A až konečně nastane příhodnější doba
bez větších covidových omezení, tak do
toho zase pořádně šlápnout pro pozvednutí na vyšší level včetně opětovného zapojení škol. Nápadů, chuti i energie mám
pořád spoustu.“

Návrat na challengery

tenistům nevyšel
SANTA CRUZ, PROSTĚJOV Po
vystoupení na grandslamovém
Australian Open si Jiří Lehečka
a Zdeněk Kolář příliš neodpočinuli a na turnajích kategorie
challenger usilovali o další body
do světového žebříku. Daviscupovým reprezentantům se ale nedařilo. Lehečka ve francouzském
Quimperu jako nasazená sedmič-

ka vypadl hned v 1. kole, o zápas
více uhrál Kolář v Santa Cruz
v Bolívii.
„Dalo se to čekat. Přechod na jiný
povrch a přelet přes půl světa je vždy
náročný. Ale už další turnaj může být
úplně o něčem jiném. Pokud to půjde, chci hrát. Pauzu si dám později,“
komentoval své vystoupení Kolář.
(lv)

Bejlek postoupila mezi
osmičku
KÁHIRA, PROSTĚJOV Další
tři zápasy v turnajích žen absolvovala nadějná prostějovská
tenistka Sára Bejlek v Káhiře.
V egyptské metropoli došla do
čtvrtfinále, v němž talentované
hráčce došly síly a proti Seleně
Janicijevičové z Francie uhrála
pouhé tři hry.

Dalším hráčkám Prostějova se nedařilo. V tuniském Monastiru neprošla
přes 1. kolo Monika Kilnarová ani
Anna Sisková, která přitom byla osmou nasazenou tenistkou podniku
s dotací 25 tisíc dolarů.
(lv)
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Quimper
Dvouhra – 1. kolo:/HKHþND  ±%DUUHUH )U 
Santa Cruz
Dvouhra – 1. kolo:.ROiĜ  ±9LOODQXHYD $UJ 2. kolo:.ROiĜ±ÈOYDUH]
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Australian Open
'YRXKUD²ÿWYUWÀQiOH.UHMþtNRYi  ±.H\VRYi 86$ 
Andrézieux-Bouthéon
Dvouhra – 1. kolo:/)UXKYLUWRYi±0DVDURYi âS NROR/)UXKYLUWRYi
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Monastir
Dvouhra – 1. kolo:.LOQDURYi±âLQLNRYRYi %XO 6LVNRYi  ±6HERYRYi
.DQ 
.iKLUD
Dvouhra – 1. kolo:%HMOHN±-DNXSRYLþRYi 6ORYLQ 2. kolo:%HMOHN±
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Juniorka Australian Open
Dvouhra – 1. kolo:0HQãtN  ±.RELHUVNL 5DN %DUWRĖ±7RNDF 7XU 
2. kolo:0HQãtN±.LP 86$ 3. kolo:0HQãtN±-RQHV $XVWUDO 
ÿWYUWÀQiOH0HQãtN±'HPLQ 5XV VHPLÀQiOH0HQãtN±)HOGEDXVFK
âYêF ÀQiOH0HQãtN±.X]XKDUD 86$ 

STAŇTE SE VĚRNÝM ABONENTEM PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU!

OPRAVDU POSLEDNÍ ŠANCE
NA LEVNĚJŠÍ PŘEDPLATNÉ!
VYSVĚDČENÍ ZA JEDNA
PLUS TŘI DVOJKY
a sleva je na světě:
TAKÉ V ÚNORU MŮŽETE ZÍSKAT VEČERNÍK
ZA STÁLE JEŠTĚ LEPŠÍ CENU!
PŘEDPLATNÉ NA
12 KALENDÁŘNÍCH MĚSÍCŮ
si můžete nyní pořídit
1 560 Kč
za zvýhodněnou cenu

1 222 Kč

Předplatné vás vyjde levněji než ve stánku. Doručení až do domu je zdarma!
- získáte poukaz na vzpomínku v hodnotě 350 Kč
- vyberete si dárek od jednoho z našich partnerů

STÁLE NEMÁTE PŘEDPLATNÉ NEJČTENĚJŠÍHO REGIONÁLNÍHO PERIODIKA
NA ROK 2022? NEDOPATŘENÍ MŮŽETE STÁLE JEŠTĚ NAPRAVIT…

Stát se předplatitelem vás vyjde levněji.
Zatímco u svých prodejců zaplatíte po vynuceném zdražení 30 Kč,
s doručením až do domu vás jedno číslo vyjde na 23,50 Kč.

A to se přece vyplatí!
Více informací na číslech 582 333 433, 608 960 042, e-mailu: predplatne@vecernikpv.cz
či přímo v redakci na adrese: Vápenici 19, Prostějov, kde nás nyní najdete každý den.

„DOPŘEJTE SI V NEJISTÝCH ČASECH VÍCE JISTOTY“
- Večerník je vždy s vámi
Distribuuje Česká pošta s.p.

