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DOBROMILICE Tak snad ho najdou! Uplynulý
pátek před devátou hodinou došlo k ozbrojenému přepadení pošty v Dobromilicích. Mladý
a urostlý pachatel byl při něm nejen agresivní,
ale i značně nervózní. Dle exkluzivních informací Večerníku si kapuci a respirátor nasadil až
při odchodu z pobočky, z níž si odnesl tisíc korun a několik losů. Při útěku srazil z kola ženu
a na ukradeném bicyklu se vydal ve směru do
Doloplaz. Po neznámém pachateli loupežného přepadení se okamžitě
rozjelo rozsáhlé pátrání, policie hledá svědky. V souvislosti s přepadením se hovoří i o spojitosti s požárem, který vypukl v Doloplazech...
/CN¾ RQwVC X &QDTQOKNKEÊEJ UG UVCNC
XR¾VGM×PQTCFQRQNGFPGUX÷FMGO
FTCOCVW
Foto: Michal Kadlec
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RYCHLÝ
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Na Hromnice o hodinu více
Prostějov (mik) – Také se chytáte
stébla a toužebně již očekáváte jaro?
Nejste sami. Večerník vyslechl ve
středu odpoledne rozhovor dvou
postarších dam na prostějovském
náměstí, které se už těšily na příchod jara a také s povděkem sledovaly stále se prodlužující světlo během dne. „Dneska jsou Hromnice,
tak to máme zas o hodinu více,“ zasmála se jedna ze žen a připomněla,
že jaro je tu co nevidět. Opravdu?

Jít na test? Zbyteèné...
Prostějov (mik) – Večerník se minulé úterý před jednou z čerpacích
stanic v Prostějově zastavil u dvou
mladých mužů. Jeden z nich hovořil
o tom, že má již druhý den vysoké
teploty, bolí ho na plících a ztratil
čich i chuť. „A byl jsi na testech na
covid?“ ptal se ho druhý z mladíků.
„Ne, proč? To je zbytečné, to vyležím,“ odpověděl dotázaný, který
na první pohled nebyl ve své kůži.
Tak nás napadá, kolik lidí vlastně
přechází nejen chřipku, ale rovněž
nákazu koronavirem...

Za bruslením na zimák
Prostějov (mik) – Mobilní kluziště na prostějovském náměstí
je již dávno minulostí a jak to tak
vypadá, nikde jinde si už našinec
nezabruslí než na zimním stadionu. „Zima stojí za prd, takže už ani
nečekáme, že by pořádně mrzlo
a mohli bychom tak bruslit na nějakém rybníku nebo na přehradě.
Musíme se tedy s klukama trmácet až na zimák,“ posteskla si mladá Prostějovanka, která se dvěma
malými syny mířila i s bruslemi na
zimní stadion. No, měla pravdu,
nedá se nic dělat.

www.vecernikpv.cz
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Investice potvrzeny. Náměstek
primátora Prostějova Jiří Rozehnal
začátkem minulého týdne potvrdil,
že na základě schváleného rozpočtu
chtějí radní dodržet objem stavebních investic ve městě v roce 2022 ve
výši 248 milionů korun. Investice za
bezmála čtvrt miliardy nemají ohrozit
ani případné covidové problémy.
&21É68',9,/2

Martin ZAORAL
PROSTĚJOV Tak tady chybí už jen
alej! Originální, výstižný a zábavný dort
k 18.narozeninám své vnučce darovala jedna
z prostějovských babiček. Upekla jej pro ni
Kristýna Cetkovská, která nejen tímto svým
kouskem dokázala, že umí vytvořit dort
skutečně „na míru“. „Jsem vždy ráda, když
výsledný dort potěší. Na to, že se nemusí líbit
všem, jsem si už zvykla. Je třeba respektovat,
že každý máme jiný vkus,“ vyjádřila se sama
autorka. Babička, která si dort objednala,
však byla z výsledku nadšená.


2
5
3
8
.
ÿ
8
91

Čeká nás dopravní peklo. Vedení
prostějovského magistrátu potvrdilo,
že příští pondělí 14. února se uzavře
další část Vrahovické ulice a začne druhá etapa její rekonstrukce. Opravovat
se bude úsek od křižovatky s Janáčkovou ulicí až po náměstí Padlých hrdinů. Hlavní objízdná trasa povede přes
Průmyslovou a Dolní ulici, kde nejen
prostějovské řidiče čeká dopravní peklo. Zhruba na tři měsíce...
=$&+<7,/,-60(

Agentura Tajná podzemní chodba z radnice nalezena 1 000
OJak je všeobecně známo, prostějovští konšelé mají v plánu vybudovat podzemní parkoviště na Pernštýnském náměstí. Ať se to zdá
někomu jakkoliv bláznivé, je to tak. V rámci
tohoto projektu však proběhl už podrobný
průzkum podzemí pod zmíněným náměstím a výsledkem jsou ohromné objevy!
„Provedli jsme několik hloubkových sond
do podzemí Pernštýnského náměstí.
Objevili jsme desítky tisíc metrů všelijakých drátů, dva zakopané Moskviče,
ztracenou sochu Vladimíra Iljiče Lenina
a také množství koster, které podle všeho

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

•• Pondělí ••
Zloděj na záchytce. „Nic nezavinilo tolik starostí, tolik chorob a bídy
jako požívání alkoholu,“ byl přesvědčený Charles Darwin. Slova anglického přírodovědce i po letech potvrzují mnozí z nás. Příkladem může
být starší muž, který kradl v Lidlu alkohol. Policistům tvrdil, že jakmile
odjedou, bude krást dál. Jelikož nadýchal přes dvě promile alkoholu, byl
odvezen na záchytku.
•• Úterý ••
Divadlo svět. 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 ••
Návod na štěstí. Radost ze života člověk získá spíše v přírodě než
mezi lidmi... Čerpat energii a životní elán dlouhodobě zajišťují pravidelné vycházky s Ekocentrem Iris. Ta zatím poslední jeho účastníky
zavedla z Vincencova do Otaslavic.
•• Čtvrtek ••
Na shledanou. „Tak na shledanou. Na shledanou,“ rozloučil se Zdeněk Svěrák v roli Smrtky se všemi lidmi v publiku v samém závěru
představení Posel z Liptákova. Nejmrazivější hra z dílny nesmrtelného Járy Cimrmana byla k vidění v Městském divadle v Prostějově.
•• Pátek ••
Škola pokory. Cestování nepochybně učí snášenlivosti. Být někde
hostem a také se podle toho chovat je totiž dobrou školou pokory.
Té mají nepochybně dost i manželé Jiří a Alena Márovi, kteří mimo
jiné procestovali podstatnou část Střední Ameriky. O svých zážitcích
nejen z Guatemaly spojených i s výbuchem sopky vyprávěli na přednášce v kostelecké knihovně.
•• Sobota ••
Bez lyže. Kdo na lyžích hodně padá, ten se vždy může vymluvit na to,
že už má takovou povahu. Prostě chvíli nepostojí... Naopak dobří i velmi
dobří lyžaři se měli o víkendu sejít na Kladecké lyži. Akce však musela
být kvůli teplému počasí a dešti zrušena, neboť trať by nebyla regulérní.
Zda se Kladeckou lyži letos podaří zorganizovat, tak zůstává otázkou.
•• Neděle ••
Tajemství dobré pohádky. Když před zlem jednou utečeš, budeš už utíkat pořád... I takové poučení si mohli lidé odnést z velmi podařené pohádky Tajemství staré bambitky. Ta se po letech dočkala svého pokračování,
které bylo k vidění v prostějovském kině Metro 70.

(QVQ(CEGDQQM

patří podnikatelům z devadesátých let
minulého století. Ale ten největší objev
s námi opravdu otřásl,“ zvěstoval Jeroným Průzkumníček z firmy Hledej a najdeš, kterou si prostějovští radní objednali
k průzkumu podzemí na Pernštýnském
náměstí. „Narazili jsme na dosud tajnou
chodbu, která vede ze sklepení prostějovské radnice až po zámek. Kam vede
dál, to teprve zkoumáme,“ prozradil na
nátlak Agentury Hóser Jeroným Průzkumníček s tím, že nyní bude záležet na
vedení magistrátu, co s objevem učiní.
Proto naše slovutná agentura okamžitě
kontaktovala primátora Francimóra Kopačku, který se však k tajné chodbě moc
vyjadřovat nechtěl. „Přemýšlíme co s tím,
avšak původně jsem chtěl, aby to zůstalo

KRIMI
Ü½NGJ

Může takovou škodu člověk vůbec někdy splatit? Těžko. Policie
na začátku minulého týdne obvinila staršího muže z Prostějovska, který si více jak tři roky bez
souhlasu autorů stahoval z internetu filmy, písničky a další umělecká díla a následně je vkládal
na veřejný server. Tím si pak díla
mohli stáhnout další uživatelé.

10 500 000
Podle policie si muž takto stáhl
z internetu 3 900 titulů, čímž
desítky autorů a společností poškodil minimálně na autorských
právech o deset a půl milionu
korun. Vzhledem k obrovské výši
škody teď staršímu muži hrozí
před soudem až osmileté odnětí
svobody.

Předplatné levněji

608 960 042

v tajnosti. Když vám to už ale někdo vyslepičil, tak se nedá nic dělat. Poradíme se, jak
podzemní chodbu využít,“ uvedl primátor
Kopačka. Jeho první náměstek byl mnohem sdílnější. „Nedivte se panu primátorovi, původně jsme mysleli na to, že chodbu
utajíme, abychom měli letos na podzim
před volbami kudy utíkat z radnice. Máme
totiž už takové hlášky, že nás občané chtějí
defenestrovat! Teď už to samozřejmě neutajíme, když to vaše agentura určitě vyklebetí do světa. Počítám s tím, že chodba
projde rekonstrukcí a bude lákadlem pro
turisty,“ míní Jiří Nikamnepospíchal, první
náměstek primátora Prostějova.
Otázkou ještě zůstává, co udělat s dalšími
nálezy, které byly objeveny v podzemí na
Pernštýnském náměstí. „Moskviče prodá-

me do autobazarů a ztracenou sochu Lenina poskytneme muzeu, které podle našich
informací chce v Prostějově vybudovat jeho
mauzoleum. Co se týká těch koster podnikatelů, tak to fakt nevím,“ podotkla náměstkyně primátora Miládka Bitva u Sokolova.
Podle zaručených informací Agentury Hóser se už o ostatky prostějovských podnikatelů zajímá policie. „V devadesátých letech
minulého století z Prostějova záhadně zmizely desítky podnikatelů. Budeme muset ty
kostry podrobit průzkumu a identifikovat
je,“ sdělil nám jeden z prostějovských krimiZa Agenturu Hóser Majkl
nalistů.
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.

VÁCLAV TVRDÍK
se narodil 11. prosince 1975 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 1. února
2022. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 46 do 55 let, měří okolo 177 centimetrů, má hubenou až střední postavu,
modrohnědé oči a hnědé rovné vlasy.

Prostějovský magistrát výrazně
zvýšil příspěvky občanům města na
kastraci koček. Nově bude vyplácet
tisíc korun za kastraci každé jednotlivé kočky, šest set pak za kocoura.
=$8-$/1É6
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ZDENĚK SVĚRÁK
Prostějov navštívil ve čtvrtek večer
Jára Cimrman! Na prknech Městského divadla byla k vidění hra
Lijavec a u toho nemohl chybět
pochopitelně ani legendární herec,
divadelník, scénárista či skladatel.
=$6/(&+/,-60(

„POZITIVITA U PCR
TESTŮ JE UŽ
44 PROCENT!“
Mluvčí společnosti Agel Adam Knesl potvrdil, že skoro každý druhý
člověk, který se do nemocnice dostaví na testy, je pozitivní na covid-19.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

6/4 °C
Veronika

¶WHUÙ

8/3 °C

Støeda

8/0 °C

Ètvrtek

8/3 °C

Pátek

9/2 °C

Milada
Apolena

KRYŠTOF MIRGA

Mojmír

se narodil 19. ledna 2006 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 2. ledna 2022.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 14 do
15 let, měří okolo 168 centimetrů, má
hubenou postavu, hnědé oči a hnědé
vlasy.

Blažena

Sobota

10/3 °C

Nedìle

9/4 °C

Slavěna

Věnceslav
Zdroj: meteocentrum.cz

Zpravodajský a společenský týdeník PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Vychází 1x týdně po celém území Prostějovska. Vydává: Haná Press s.r.o. Sídlo firmy: Olomoucká 10, 796 01 Prostějov. IČO: 26782294.
Provozovna a příjem inzerce: Vápenice 19, Prostějov (608 960 042, inzerce@vecernikpv.cz, Nikola Strouhalová). Výrobní sekce: Průmyslová 20, Prostějov. Kontakty: 582 333 433, 608 960 042, vecernik@pv.cz.
Provozní ředitel a šéfredaktor: Petr Kozák (608 706 148, kozak@pv.cz). Vedoucí redaktor: Michal Kadlec (redakce@vecernikpv.cz). Redaktor: Martin Zaoral (editor@vecernikpv.cz).
Redaktor sportu a zpravodajství: Michal Sobecký (sport@vecernikpv.cz). Telefonický kontakt na oddělení zpravodajství, sportu a kultury: 608 723 851.
Grafické oddělení: Zuzana Brázdilová (grafika@vecernikpv.cz), Zdeněk Tesař (grafik@vecernikpv.cz).
Vedoucí obchodního oddělení: Hedvika Kozáková (733 325 041, reklama@vecernikpv.cz).
Fakturace, administrativa a zástupkyně provozního ředitele: Romana Majchráková(773 775 648 , administrativa@vecernikpv.cz).
Tiskne: MAFRAPRINT a.s., Pavelkova 7, Olomouc. Rozšiřují: společnost PNS, a.s. a soukromí prodejci. Distribuci pro předplatitele provádí Česká pošta, s.p. Materiály označené -pr- jsou placenou inzercí.
„PROSTĚJOVSKÝ Večerník“ je ochrannou slovní grafickou známkou. Registrováno pod číslem 037090297. Evidováno u Ministerstva kultury České republiky pod číslem MK ČR E 11906

<24#81&#,568ª

3

Tragédie v ulici Jana
SENIOR SE
Zrzavého: ZABIL
PÁDEM

PROSTĚJOV Policejní vozy, sanitka a nakonec i pohřebák, které
se ve čtvrtek 27. ledna ráno objevily před domem v ulici Jana
Zrzavého v Prostějově, nevěstily nic dobrého. Nepříjemná podívaná pro všechny, kteří v tu dobu šli okolo. Na zemi mezi stromy
bylo nalezeno bezvládné tělo staršího muže. Ten podle všeho
spáchal sebevraždu skokem z pátého patra!

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Tragickou událost Večerníku potvrdila mluvčí krajské policie. „V uvedený
den v ranních hodinách došlo k pádu
čtyřiašedesátiletého muže z balkonu
panelového domu na zem. Poškozený
na místě utrpěl zranění neslučitelná
se životem a zemřel. Na místě nebylo
provedeným šetřením zjištěno podezření, že by na této události měla podíl další osoba,“ zareagovala na dotaz
Večerníku Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.

7. února 2022
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Těžko říct, co seniora k sebevražednému skoku dohnalo. „Já si ho vybavuji
jen matně, potkávala jsem ho pouze
zřídka. Byl to takový tichý pán. Je to
hrozné, co se tedy dělo, byl to pro nás
strašný šok,“ svěřila se Večerníku jedna z obyvatelek domu. „Mohl ale taky
nešťastně spadnout, nemuselo jít hned
o sebevraždu,“ míní další obyvatel
domu, ale jak sám posléze uznal, moc
tomu nevěří.
Policisté do tohoto případu ale další
světlo veřejně vnášet nehodlají. „Okolnosti této nešťastné události jsou nadále v šetření a s ohledem na rodinu
a její přání nebudeme zveřejňovat další
podrobnosti,“ uvedla stroze Zajícová.
Podle zjištění Večerníku měl starší
muž pouze „sociální“ pohřeb, rodina si nepřála vyhotovit ani smuteční
parte...

Z 5. PATRA!

„Podmínka“

pro estébáka!

PROSTĚJOV Čekání na opravdovou spravedlnost je někdy
enormně dlouhé. V případě
Prostějovana Petra Hanzlíka
&čOXWNKEK,CPC<T\CXÆJQX2TQUV÷LQX÷MFGMVTCIKEMÆOWR¾FWOWåG\DCNMQPW to trvalo neuvěřitelných 40 let!
XR¾VÆORCVąGFQwNQ
Foto: Michal Kadlec Teprve minulé pondělí Okresní
soud v Prostějově udělal tečku
za akcí Asanace, při které komunistická Státní bezpečnost
donutila režimu nepohodlné
PROSTĚJOV Žena bydlící osoby k vystěhování do zahraniv Kučerově ulici v Prostějově čí. Petr Hanzlík musel z rodinou
je podle svědectví sousedů do Rakouska...
už několik let týrána svým Známý prostějovský disident, sigmanželem. Rány do obli- natář Charty 77 a v sedmdesátých
čeje a dalších částí těla a osmdesátých letech oblíbený orkonečně
nehodlala ganizátor diskoték v celém regionu
Petr Hanzlík byl donucen k emigraci
snášet a minulý týden
společně s celou rodinou. Lví podíl
vše oznámila poli- na jeho vystěhování v roce 1982 měl
cistům. Ti přijeli i tehdejší zástupce náčelníka Státní
na místo a násilníka bezpečnosti v Prostějově Pavel Buna deset dní vykázali reš. Dlouhá léta odolával žalobě,
z domu. Jeho pravděpodobná jeho podíl v akci Asanace ale koidentita je redakci známa. Podle informací Večerní- nečně minulé pondělí 31. ledna
ku jde o bývalého vedoucího odboru prostějovské- ohodnotil senát Okresního soudu
ho magistrátu! Jmenovat jej však prozatím nemů- v Prostějově.
„Případem se soud zabýval poté, kdy
žeme. Totožnost se totiž do uzávěrky
schválil dohodu o vině a trestu. Za
vydání nestihla dostatečně ověřit, navíc se osobu nepodařilo zkontaktovat 2À=?ßNíN? zneužití pravomoci úřední osoby byl
a nemáme tak k dispozici její vyjádře- H;MNL;Hí obžalovaný odsouzen k dvouletému
podmíněnému trestu,“ informoval
ní. To však nic nemění na tom, co se
předseda prostějovského soudu
v minulých dnech událo...
František Jurtík.

Bývalý šéf odboru
SURVWěMRYVNpKR
magistrátu

Michal KADLEC
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na vlak strom!
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Foto: SDH Dzbel

DZBEL To byl fičák! Poslední lednovou neděli padaly stromy jako sirky. U Dzbele to odnesl
osobní vlak jezdící na trati mezi obcí a Chornicemi. Před prvním spadlým stromem dokázal
strojvůdce ještě zastavit, ten další mu následně spadl přímo na střechu!
22030210205

2GVT *CP\NÊM \GOąGN RąGF PGEGNÚOK
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Vlak po této trati v neděli projede přesně dvakrát denně. V neděli 30. ledna to však byla skutečná cesta
odvahy. Zhruba o půl desáté dopoledne tu strom spadl přímo na soupravu. „Nehoda se obešla bez zranění, pomohli jsme s evakuací dvou cestujících a vlakového personálu,“ uvedl mluvčí HZS Olomouckého
kraje Radek Buryánek.
(mls)

Po 40 letech se tak dočkali perzekuovaní členové rodiny Hanzlíkovy
spravedlnosti. Bohužel sám Petr
Hanzlík, proti kterému byl útlak zejména namířen, se již spravedlnosti
nedočkal. Zemřel v březnu roku
2020.
(mik)

SULP¿WRU
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Minulý týden jsem jménem našeho
města pogratuloval finalistovi juniorského Australian Open Jakubovi
Menšíkovi. V závěru ledna se statečně pral o vítězství v tomto prestižním
grandslamovém turnaji a nebýt jeho
zdravotních obtíží, mohl jej vyhrát.
I tak se v aktuálním žebříčku posunul o několik příček nahoru a mezi
juniory je nyní světovou trojkou.
Šestnáctiletý Jakub je skvělým reprezentantem prostějovské tenisové školy i celého našeho města. Kromě něj
v Prostějově vyrůstá několik dalších
velkých talentů, o kterých ještě určitě
hodně uslyšíme. Jsem rád, že se naše
město daří udržet na světové mapě
špičkového sportu, a děkuji všem,
kteří na tom mají svou zásluhu. Jakubovi Menšíkovi budu držet palce,
aby si svůj velký sen vyhrát velký světový turnaj už brzy splnil.

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX
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Policie o drtivé většině
trestných činů neinformuje

QHY]GiYi

BEDIHOŠŤ Má nechat lidi, ať
si do přírody vyvážejí, co chtějí? Nebo se s tím nemá smířit i za
cenu případných komplikací? To
je dilema, před kterým dle svých
slov stojí starosta Bedihoště Jiří
Zips. Je to už dva roky, co objevil
u bývalé skládky na katastru obce
prostějovského řemeslníka s autem a vozíkem naloženým odpadem. Strhla se mela, ke které byli
přivoláni policisté. S odstupem
času Večerník zajímalo, jak celá
záležitost dopadla.
Přistižený muž po celou dobu
tvrdil, že na bývalou skládku nevyvážel odpad, ale naopak si zde
nabíral kompost, který chtěl zužitkovat na své zahrádce. V souvislosti
s rozbitím mobilu svědkovi svého počínání pak hovořil o tom, že
pouze nechtěl, aby ho někdo fotil.
Celá věc skončila u přestupkové

Napsáno
SĊHG

6. 2. 2012
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ZHQVQCTEJKX,KąÊJQ<KRUGC8GéGTPÊMW

komise prostějovského magistrátu,
která rozhodla, že ani jeden z účastníků sporu se proti zákonu neprovinil. „S tímto závěrem kategoricky
nesouhlasím. Svá tvrzení o vyvážení
odpadu mohu opřít o fotografie
a videozáznam. I proto to tak nechci
nechat a chystám se v této záležitosti
podat stížnost ke Krajskému úřadu
v Olomouci,“ netajil svoji nespokojenost Jiří Zips. Případ budeme i nadále sledovat.
(mls)

$÷JGONQÿUMÆJQTQMWPGFQwNQPC2TQUV÷LQXUMWMRąÊRCFWXTCåF[XEGNÆO1NQOQWEMÆOMTCLKLKEJD[NQUR¾EJ¾PQR÷VCXwGEJP[D[N[
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PROSTĚJOV V Olomouckém
kraji bylo v roce 2021 spácháno
7 802 trestných činů, z toho 4 601
z nich bylo policisty objasněno.
Vyplývá to z nedávno vydané statistiky kriminality, kterou Večerníku poskytlo Krajské ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Pro zdejší region je podstatný
fakt, že na rozdíl od předešlých
let nebyl vloni na Prostějovsku
spáchán nejzávažnější zločin –
vražda.

Z pohledu na statistická čísla,
která však policejní krajské ředitelství nechalo bez jakéhokoliv
komentáře, vyplývá, že v prostějovském regionu došlo v roce
2021 k nápadu 1 388 trestných
činů, z nichž 844 bylo objasněno,
což činí 61,7 procenta.
Na Prostějovsku nedošlo vloni
k vraždě, celkem jich bylo v Olomouckém kraji spácháno pět,
všechny byly objasněny a pachatelé
obviněni. Současně se přitom v loň-

ském roce událo celkem 92 jiných
násilných trestných činů, dále 28 deliktů mravnostního charakteru, 612
případů majetkové kriminality a 196
případů kriminality hospodářské.
Z tohoto výčtu je patrné, že Prostějovsko i přes absenci vraždy nebylo
vloni zrovna bezpečným místem.
O drtivé většině případů násilného
či mravnostního charakteru policie veřejnost vůbec neinformovala.
Důvod přitom není vůbec jasný...
(mik)

0ċVWRNRQWUDSDPiWNiŁL%RMR6PHWDQRY\VDG\
Historický dřevěný altán je již opraven, nová kanalizační síť napříč parkem položena a východní strana se
pyšní nově vydlážděnou silnicí a novou zídkou oplocení. Teď však prostějovští radní připravují projekt rozsáhlé revitalizace Smetanových sadů,
a to včetně veřejné zeleně a cestní sítě.
Radní si ale stěžují na to, že klacky
pod nohy jim hází památkáři. „Tak
to vůbec není,“ namítá šéf oddělení
památkové péče Daniel Zádrapa.
Někteří radní včetně starosty města
si však postěžovali, že při plánu další
revitalizace jediného parku v centru
Prostějova nemají stejné názory s památkáři. Podle jejich výkladu to dokonce vypadá, že památkáři jsou brzdou
dalšího vývoje Smetanových sadů.
„Už delší dobu připravujeme, a dokonce

jsme už začali realizovat revitalizaci Smetanových sadů. Jedním z problémů,
který musíme v současnosti řešit, je naprosto jiný názor památkářů. Například
na to, jakým způsobem pojmout cestní
síť v tomto parku. Těch věcí, ve kterých
máme s památkáři odlišný názor, je ale
víc. Nechci názor památkářů zlehčovat,
ale podle nich bychom se při úpravách
parku měli vrátit do doby před sto lety,“
uvedl starosta Miroslav Pišťák. Ještě
konkrétnější byl místostarosta zodpovědný za stavební investice. „Smetanovy
sady v současné době už neslouží tomu
účelu, ke kterému byly před více než sto
lety vybudovány. Tedy pro špacírování
Prostějovanů, kteří tady dříve korzovali
s deštníčky. Dnes je park průchozí a slouží vyloženě jako komunikační prostor
pro přechod z centra města na Vápeni-

ci a třeba na Havlíčkovu ulici. Většina
cestiček v parku je nyní vyasfaltována či
vydlážděna. Podle památkářů bychom
se ale při revitalizaci parku a jeho cestní
sítě měli vrátit k původnímu systému
cest, které tvoří osmičky či kruhy, jež
vlastně vedou odnikud nikam. To by
ale veškerý průchozí smysl park ztratil.
Navíc památkáři požadují původní
mlatovou úpravu cest místo současných
asfaltových. Jenže my zastáváme názor,
že tyto cesty je potřeba v zimě udržovat, což se dnes provádí strojově. A to
by na nezpevněných cestičkách nebylo
možné, při mlatové úpravě by úklidová
technika v zimě zapadla do bahna. A navíc dámy na podpatcích by se tady těžko
mohly procházet i v letních měsících...
Mezi námi a památkáři jde o střet různých názorů a doufáme, že vyhrajeme

my,“ sdělil přímo bojovně Zdeněk Fišer,
místostarosta.
Vedoucí oddělení památkové péče
městského úřadu v Prostějově Daniel Zádrapa je však jiného názoru.
„Musíme si uvědomit, že Smetanovy
sady jsou jediným uceleným parkem
a zelenou plochou v centru města.
A za druhé jde o lokalitu, která je
nejstarším historickým parkem na
území města vůbec, vznikl už v první
polovině 19. století. Takže pojímat
Smetanovy sady čistě jako komunikační prostor, přes který se potřebujeme rychle dostat, není úplně správné.
Z hlediska památkové péče zastáváme názor, že podobná území musí být
památkově chráněna. Už proto, že
sám park leží v památkově chráněné
zóně města,“ řekl Daniel Zádrapa.

$.78/1«
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Boj mezi představiteli města a památkáři
je tak trochu tradiční už po několik let.
Památkáři totiž vždy mají jiný názor než
investoři, kteří by si přáli za spoustu vynaložených peněz mít všechno rychle z krku
a každou rekonstrukci co nejvíce urychlit.
Pravdou ale je, že při revitalizaci parku
v centru Prostějova se vedly dlouhé spory.
Možná až příliš. Nakonec se celá městská
investice povedla náramně a dnes už byste
při pohledu na Smetanovy sady vůbec nepoznali, že se před deseti lety vedly spory
o každou cestičku, o každý strom... Výsledek vidíte sami.
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Koželuhova ulice

21080910986

8GFNC FQ åKFQXUMÆJQ O÷UVC -QåGNWJQXC WNKEG LG PC\XCP¾ RQFNG (TCPVKwMC -WåGNWJ[ t 
RTQHGUQTCRTQUV÷LQXUMÆTG¾NM[CRTXPÊJQF÷LGRKUEG2TQUV÷LQXC1FTQMWUGLOGPQXCNC2GMCąUM¾ FQ
TQMW$ÁEMGT)CUUG QFTQMW6TKGUEJGVQXCCUQWéCUPÚP¾\GXRNCVÊQFąÊLPC 
-QåGNWJC)CUUG 0CEJ¾\ÊUGXDG\RTQUVąGFPÊOEGPVTWO÷UVCCURQLWLG-QOGPUMÆJQVąÊFWUDÚXCNÚOåK
FQXUMÚOO÷UVGOè¾UV\¾UVCXD[WVTR÷NCwMQF[RąKDQODCTFQX¾PÊPCMQPEK++UX÷VQXÆX¾NM[8÷VwÊé¾UV
UVCTÆ\¾UVCXD[D[NC\DQWTCP¾XNGVGEJOKPWNÆJQUVQNGVÊXUQWéCUPQUVKUG\FGUVCXÊXÊEG×éGNQXÚQDLGMV
é¾UVWNKEGUNQWåÊLCMQXGąGLPÆRCTMQXKwV÷
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Příště: ulice Přemyslovka

PRACOVNÍ AGENTURA PAVLÍNA DUJKOVÁ
20040910555

PŘIJMEME ZAMĚSTNANCE
na celoroční práci v Prostějově

SVATOPLUKOVA 60a, PROSTĚJOV

TEL.: 603 218 526

NABÍDKA VÝHODNÝCH VÍKENDOVÝCH BRIGÁD
PRÁCE VHODNÁ JIŽ OD 16-TI LET y DŮCHODCŮM POMÁHÁME S NAVÝŠENÍM DŮCHODŮ PŘES ČSSZ

LZE NAPLÁNOVAT POUZE NĚKTERÉ DNY A SMĚNY V TÝDNU
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Bezohledný
a „tupý“ řidič

PROSTĚJOV Stahovat filmy
nebo koncerty či jiná umělecká díla z internetu zadarmo?
Možná v dnešní přetechnizované době pro někoho
nic výjimečného, ale málokdo se pozastaví nad tím, že
je to nelegální. Starší muž
z Prostějovska to přitom už
vážně přehnal, když porušil
autorská práva dvou desítek
společností a způsobil jim
škodu za deset a půl milionu
korun. Policisté jej už obvinili a „pirát“ tak může strávit až
osm let v kriminálu.

Agresivní k zákazníkům

Staršímu muži hrozí až osm let kriminálu

Michal KADLEC
(QVQ/22TQUV÷LQX

Velkou dávku arogance předvedl ve středu 2. února řidič osobního vozidla při parkování. Jakým způsobem by se nemělo
parkovat, názorně ukázal na vyhrazeném parkovišti pro osoby
se zdravotním postižením. Svůj
automobil zaparkoval přes dvě
parkovací místa, navíc nebyl
označen parkovacím průkazem,
který umožnuje stání na takto
označených parkovištích. Strážníci vše zadokumentovali
a oznámili správnímu orgánu.
A co ignorantovi hrozí? Kdo neoprávněně stojí na vyhrazeném
parkovišti pro osoby se zdravotním postižením nebo zneužije
parkovací průkaz pro osoby se
zdravotním postižením, tomu
se vedle pokuty také zapisují do
bodového hodnocení řidičů dva
body. Navíc pokuta ve správním
řízení je v rozmezí od 5 000 do
10 000 korun, příkazem na místě může být uložena sankce do
výše 2 500 korun.

Nakupovala do bundy
Hned z rána minulého úterý
1. února si přišla dvaadvacetiletá žena nakoupit do obchodu
kosmetiku. Zvolila přímou cestu do oddělení drogerie a z regálu vybrala deodoranty, odličovač očí, pleťovou vodu a ústní
vodu. Vybrané věci si ovšem ihned vložila do kapes od bundy
a bylo jasné, že platit za ně rozhodně nemá v úmyslu. Přesvědčená o tom, že ji nikdo neviděl,
prošla přes pokladny a chtěla
z obchodu odejít. Nečestné
chování neuniklo pozornosti
ochranky prodejny, která ji při
odchodu zastavila. Přivolaná
hlídka zjistila odcizené zboží
v celkové hodnotě 527 korun.
Své jednání bude vysvětlovat
u správního orgánu pro podezření z přestupku proti majetku.

Za vodku nezaplatili
Bez peněz se do hospody holt
nechodí! Ve čtvrtek 3. února
po jednadvacáté hodině vyjížděli strážníci do restaurace
v Plumlovské ulici, kde měli
hosta, jenž odmítl zaplatit
zkonzumované nápoje. Devětapadesátiletý muž si objednal
a následně vypil pět panáků
vodky. Když došlo na placení,
muž obsluze najednou sdělil,
že nemá peníze. Při podání vysvětlení hlídce uvedl, že u sebe
nemá žádnou finanční hotovost, a to věděl již předem, než
vstoupil dovnitř provozovny.
Spoléhal na domluvení s obsluhou ohledně uhrazení vzniklé
částky, která činila 125 korun.
Jelikož se tak nestalo, podezření z přestupku proti majetku
oznámili strážníci správnímu
orgánu k projednání.

„Z trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv
k databázi byl obviněn starší muž
z Prostějovska, za který mu podle
trestního zákoníku hrozí trest odnětí svobody od tří do osmi let,“ informovala Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
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Co vlastně starší muž provedl, že
mu hrozí tak dlouhý kriminál?
„Obviněný minimálně od začátku
roku 2018 do prvního čtvrtletí roku
2021 bez souhlasů autorů, výrobců
nebo vlastníků autorských práv hu-

debních a filmových děl tyto vkládal na veřejný server, kde si je mohl
kterýkoliv uživatel vyhledat a volně
stáhnout. V uvedeném období zveřejnil víc než 3 900 titulů, které byly
chráněny podle autorského zákona,

tím poškodil téměř dvě desítky společností. Majitelům autorských práv
tak způsobil škodu minimálně za 10,5
milionu korun,“ dala jasnou odpověď
mluvčí krajské policie s tím, že obviněný muž je vyšetřován na svobodě.

3ROLFLHQiVLOQtNDY\Ni]DOD]GRPX
➢ ze strany 3

PROSTĚJOV U jednoho z domů
v Kučerově ulici v Prostějově se minulý týden okolo půl čtvrté odpoledne objevili policisté. Zásah vzbudil zájem veřejnosti. Co se stalo?
A koho to vedou z domu? Vždyť to
je známá tvář pohybující se kolem
radnice a politiky! Vydali jsme se
zjišťovat podrobnosti.
„Ve středu 2. února využili policisté
oprávnění vykázat z místa bydliště
a bezprostředního okolí staršího muže
z bytu v Prostějově, který obývá společně s manželkou. Ve večerních hodi-

nách předchozího dne totiž oznámila
poškozená, že byla dne 31. ledna fyzicky napadena ze strany manžela, který
ji několikrát uhodil pěstí do obličeje
a dalších částí těla. Po útoku vyhledala
lékařské ošetření v nemocnici,“ uvedla
pro Večerník Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
Redakci se dále podařilo získat
svědectví jedné ze sousedek. V Kučerově ulici se teď o ničem jiném
nemluví. „Policisté zvonili na vícero
zvonků v sousedství a získávali svědectví. Ten chlap svoji manželku týral
a mlátil několik let. Není to dobrý člo-

věk a takovým šmejdům by to nemělo procházet. Z domu se běžně ozýval
křik a hluk, údajně jí i vyhazoval věci
z oken. Dokonce prý na zastávce,
která je za rohem, byla viděna s monoklem pod okem,“ sdělila nám pod
podmínkou zachování anonymity
žena přímo z Kučerovy ulice v Prostějově. „Asi před deseti lety ho vyhodili
z radnice a údajně ho vyšetřovala hospodářská kriminálka,“ přidala k ozřejmění identity násilníka. Večerníku se
podařilo zjistit, o koho jde, avšak se
zveřejněním totožnosti musíme ještě
počkat. Snažíme se totiž jednak důvěryhodně ověřit získané informace

a také získat vyjádření inkriminovaného muže.
Mluvčí krajské policie nám mezitím
potvrdila, že případ z minulého týdne byl jen vrcholem déletrvajícího
domácího násilí. „V průběhu šetření
se zjistilo, že ze strany manžela dochází
opakovaně k fyzickému a slovnímu
napadání a ponižování jeho manželky,
která jsou stále intenzivnější. Proto byl
využit institut vykázání na dobu deseti
dnů. Událost je dále šetřena jako přestupek proti občanskému soužití a po
zadokumentování bude postoupena
příslušnému správnímu orgánu,“ potvrdila Miluše Zajícová.
(mik)
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o zkrácení doby bez řidičáku

PROSTĚJOV Jako by to byli dva úplně jiní
lidé. Na jedné straně je čtyřiadvacetiletý
Dominik Z. z Prostějova rocker, který si bez
alkoholu nedokáže svůj život představit.
Úplně jiný mladý muž předstoupil před EXKLUZIVNÍ
prostějovský soud, kde žádal o snížení do- zpravodajství
by zákazu řízení. Obžalován byl poté, co jej
policisté zastavili a on jim nadýchal 1,74 pro Večerník
promile alkoholu. Soud mu nakonec vyho- Martin ZAORAL
věl, na druhou stranu mu navýšil peněžitý
trest na 56 000 korun. Večerník sledoval nás můj otec zavezl domů. Jí se v noci udělalo špatně a zvracela, proto jsem se rozhodl, že jí zajedu na
jednání naživo v soudní síni.
„Žer a chlasté, aji kdyby ti měl bok prasknót,“ doporučuje na svém facebookovém profilu Dominik Z.
Zřejmě právě tímto heslem se řídil koncem listopadu loňského roku. Bohužel mu to nezabránilo v tom,
aby nesedl za volant. Prostějovští policisté jej zastavili
v ulici Dr. Horáka a vzhledem k množství alkoholu
mu na místě zabavili řidičák.
Soud jej pak trestním příkazem zasílaným poštou potrestal pokutou 30 000 korun a dvěma
roky zákazu řízení. To však pro milovníka vozů
značky Ford, který pracuje v lese jako dřevorubec,
znamenalo zásadní komplikaci při dojíždění do zaměstnání. Proto si vzal advokáta a rozhodl se bránit
přímo během hlavního líčení. „Zklamal jsem rodinu,
stydím se v práci. Moc toho lituji,“ přečetl mimo jiné
z vytištěného papíru Dominik Z.
Zatímco policistům odmítl osvětlit, co jej vedlo
k tomu, že sedl za volant opilý, u soudu byl sdílnější.
„Byli jsme s přítelkyní na akci v Olomouci, odkud

benzinku koupit colu, která je dobrá na žaludek.
Policisté mě zastavili jen pár metrů od domu,“ popsal obžalovaný. Nakolik byla tato verze události
pravdivá, věděl pouze on sám. O čem nebylo třeba pochybovat, bylo to, že obžalovaný toužil zkrátit
původně udělené dva roky zákazu řízení. Byl přitom
ochotný zaplatit i vyšší pokutu.
S ohledem na to, že Dominik Z. dosud nebyl
trestaný a v minulosti se dopustil pouze banálních dopravních přestupků, rozhodl se soud
v tomto případě jeho žádosti nakonec vyhovět a dobu bez řidičáku snížit na 18 měsíců.
Na druhou stranu téměř na dvojnásobek navýšil
pokutu, kterou bude muset Dominik Z. zaplatit.
„Nelze v žádném případě být mírnější než v přestupkovém řízení, kde vám rovněž hrozil minimálně rok
zákazu řízení. Doufám navíc, že už vás nikdy nenapadne sednout opilý za volant,“ rozloučil se s ním
soudce Petr Vrtěl.
Rozhodnutí soudu je již pravomocné.

BYLI JSME
U TOHO
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Na záchytce v Olomouci skončil
v pondělí 31. ledna vpodvečer
čtyřicetiletý muž, který znepříjemňoval zákazníkům v obchoďáku v Janáčkově ulici v Prostějově nakupování. Chodil po
prodejně, pokřikoval tam a obtěžoval tak, že z něj měli lidé strach.
Na základě oznámení na místo
vyjeli policisté z oddělení hlídkové služby, kteří si s ním, i přes jeho
agresivitu a slovní urážky, věděli
rady. Z marketu byl, bez nutnosti
použití donucovacích prostředků, odvezen na služebnu. Dechovou zkouškou mu byla naměřena
hladina alkoholu v dechu téměř
dvě promile a nakonec byl eskortován na noc do příslušného zařízení. Dál se bude zodpovídat
z přestupku proti veřejnému pořádku před správním orgánem.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Straka na stavbě
Policejní hlídka z Prostějova vyjížděla ve čtvrtek 3. února ráno
na základě oznámení na linku
158 ke krádeži do ulice Za Velodromem. Na místě se zkontaktovala s oznamovatelem,
který
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
uvedl, že z oploceného pozemku
někdo ukradl kovové stojky lešení, kovové profily a lešeňové
trubky v hodnotě necelých 6 000
korun. Případ šetří policie pro
trestný čin krádeže s dvouletou
trestní sazbou.

Cyklostezka
mu byla malá
Předminulé pondělí 31. ledna
po páté hodině sedl pod vlivem
alkoholu na jízdní kolo sedmapadesátiletý muž a uháněl si to
po cyklostezce v Okružní ulici
v Prostějově směrem k Určické ulici. Jízda ale nedopadla
dobře, protože ji nezvládl, spadl
na zem, zranil se a skončil v nemocnici. Při provedené dechové zkoušce se ukázalo, že jel ve
stavu vylučujícím řízení jakéhokoliv dopravního prostředku
motorového i nemotorového,
protože nadýchal 2,01 promile
alkoholu. Policistům uvedl, že
se popíjení alkoholu oddával až
do půlnoci a kombinoval pivo se
slivovicí. Nehoda je nadále v šetření a byla kvalifikována jako
přestupek proti zákonu o provozu na pozemních komunikacích.

Tašku při útěku
zahodil
Škodu za necelé 2 000 korun
způsobil v pondělí 31. ledna krátce po poledni neznámý lapka
poškozenému seniorovi, který
parkoval v Janáčkově ulici v Prostějově. Otevřel zadní dveře a ze
zadního sedadla neuzamčeného
vozidla značky Peugeot mu ukradl příruční tašku a dal se na úprk.
Kousek od místa činu a při útěku
vybral z tašky peněženku a zbytek odhodil. V peněžence měl poškozený v době krádeže hotovost
ve výši 1 600 korun a také platební kartu s doklady. Událost šetří
policisté pro trestné činy krádeže
a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku.

Thea HORÁKOVÁ
28. 1. 2022 49 cm 2,80 kg
Myslejovice

Šimon ŠVEC
27. 1. 2022 49 cm 3,50 kg
Prostějov

VÁŽENÍ RODIČE,
z důvodu zákazu návštěv v prostějovské nemocnici nemůže

Posílejte svá
miminka
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Děkujeme za pochopení!
Redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

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.

vše archivuje v databázi, ve které
uživatel zpětně nalezne veškeré
informace o proběhlých zmrazovacích cyklech. Doposud přitom
v nemocnici sloužil zmrazovač
s rokem výroby 2008, který již
potřeboval obnovit. „Z nového
zmrazovače máme velkou radost.
Už nyní se ukazuje, že nám práci
ulehčí i urychlí, což samozřejmě
vítáme,“ shrnuje Lukešová s tím,
že ročně by v novém zmrazovači
mohlo být zmraženo až 1500 litrů
plazmy, která se následně používá
zejména k výrobě koncentrátů pro
zástavu krvácení.

Foto: Adam Knesl
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Majitelé obdrželi výzvu,
město vyčkává na odtahy

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.

3(-6&,+/('$-Ì69e3É1ÌĠ.<

zároveň, a to na teplotu -30°C do
šedesáti minut,“ popisuje Milena
Lukešová, vedoucí lékařka hematologicko-transfúzního oddělení Nemocnice AGEL Prostějov
s tím, že po zapnutí je stroj předmražen do 15 minut a po vyjmutí
dávky lze ihned zakládat dávku
novou, což významně zrychluje
proces mražení.
Součástí zmrazovače je navíc
i počítač s tiskárnou a softwarem,
který celý proces zamrazování
monitoruje a po jeho ukončení
vydá protokol o průběhu mrazicího cyklu. Software zároveň
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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!

PROSTĚJOV (Adam Knesl,
tiskový mluvčí společnosti Agel)
Rychlejší mražení i komfortnější ovládání čeká na zdravotníky
hematologicko-transfuzního
oddělení Nemocnice AGEL Prostějov díky novému šokovému
zmrazovači. Kontaktní zmrazovač plazmy vyšel nemocnici na
téměř milion korun.
„Nový šokový zmrazovač plazmy
je od firmy Medista, výrobce B
Medical Systems, a jde konkrétně
o model MBF 21, což je výkonný kontaktní model umožňující
chladit i čtrnáct krevních vaků
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galerie miminek na www.vecernikpv.cz

WWW.VECERNIKPV.CZ

redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku až do odvolání pokračovat
„Nejefektivnější prevencí je kvalitní kastrační
program,“
ve fotografování vašich miminek přímo v porodnici. Pokud máte

Vítejte na svìtì

7. února 2022

BLAHOPØEJEME!!!
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Michal KADLEC
Na magistrát se obrátila obyvatelka Janáčkovy
ulice, která podle svých slov hovoří za všechny
nájemníky domů číslo 6 a 8. „Opět se rozhodlo
o stavbě bez toho, aby se někdo zeptat lidí, jaký
mají názor na tuto stavbu. Znovu se budou kácet vzrostlé i nově zasazené stromy. Zajímal se
někdo, jaký bude pak provoz na silničce k poště? Cyklisté beztak nebudou kola do cyklověže
dávat a budou je dál stavět před nádražím. Proč?
Protože je to o pár kroků dál než kdyby cyklověž
stála na místě, kde kdysi byla „mašinka“. Rozhodně protestujeme, aby tato zbytečná stavba stála
na pozemku před poštou. Víme, že na náš názor
radnice nebude brát ohled, ale mrzí nás, že se
zase rozhoduje bez nás,“ láteří Marie Starobová.
Na její kritický dopis brzy odpověděla Jana
Gáborová, vedoucí oddělení vnějších vztahů
prostějovského magistrátu. „Pro umístění cyklověže vznikla studie, která polohu lokality vyhodnotila mimo jiné po projednání s dopravní
policií jako nejvhodnější ve vztahu k dopravnímu režimu a také ve vztahu k blízkosti autobusového nádraží. Samozřejmě předpokládáme,
že i nadále lidé budou využívat stávající stojany
na jízdní kola. Ti, kteří budou chtít mít svoje
často drahé kolo bezpečně uschované, však
využijí služby cyklověže,“ uvedla k výtkám občanky. „Co se týče obsazenosti, vycházíme ze
zkušeností z Přerova, kdy již rok po dostavění
byla věž pravidelně zaplňována z téměř devadesáti procent, a to se nachází v obdobné vzdálenosti od nádražní budovy. Vnímáme vysoké

náklady na stavbu zařízení, proto čekáme na
vhodný dotační titul, který by většinu nákladů
pokryl,“ přidala Gáborová, která se vyjádřila
také k nutnosti kácení starších i nedávno zasazených stromů. „Hlavním cílem je navýšení podílu cyklodojížďky do tohoto dopravního uzlu
s možným efektem snížení podílu motorové
dopravy. Mrzí nás nezbytné kácení, nicméně
již v tomto roce chystáme kompenzační opatření v lokalitě ve formě výraznějšího ozelenění
ve formě trvalkových záhonů na nárožním
pozemku u křižovatky ulic Janáčkova a Svatoplukova. Dále je třeba dodat, že Správa železnic
připravuje kompletní rekonstrukci hlavního
nádraží v Prostějově.“

2ąGUP÷PCVQOVQOÊUV÷O¾UV¾VE[MNQX÷å5VCXDW\C\JTWDCQUOP¾EVOKNKQPčMQTWPDWFGRąGFEJ¾\GV
M¾EGPÊNGVKVÚEJUVTQOčKV÷EJPGF¾XPQX[UC\GPÚEJ
Foto: Michal Kadlec
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PROSTĚJOV Je možné, aby časně ráno někdo nadýchal
skoro dvě promile alkoholu? U čtyřiadvacetileté slečny
z Prostějova zřejmě žádný problém... Jenže opilost se
mladé ženě ve čtvrtek šeredně vymstila. Při přecházení
silnice v Plumlovské ulici vběhla přímo pod auto a to jí
přejelo nohu!
Ve čtvrtek 3. února brzy ráno nedbala příliš na svoji osobní
bezpečnost čtyřiadvacetiletá mladá žena, která přecházela
Plumlovskou ulici v Prostějově. „Šla od obchodního centra
Haná ve směru k Penny Marketu. Při chůzi nebyla zrovna
pozorná a nepřesvědčila se, zda může bezpečně přejít silnici.
Následně tak vstoupila přímo do dráhy přijíždějícímu vozidlu
Hyundai,“ popsala nepříjemnou událost Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Opilost a neopatrnost v jednom se mladé dámě vzápětí vymstily. „Došlo ke kolizi a vozidlo přejelo nohu chodkyně
zadním kolem. Po úrazu bylo zřejmé, že za její nepozorností
z velké části stojí alkohol. Dechovou zkouškou jí totiž bylo
naměřeno 1,97 promile. Po nehodě skončila slečna v prostějovské nemocnici na ošetření,“ potvrdila mluvčí krajské
policie s tím, že hmotná škoda nebyla způsobena a nehoda
je nadále v šetření.
(mik)
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PROSTĚJOV Není to ani měsíc, co Večerník
informoval o protestech běžných občanů,
ale i opozičních zastupitelů, proti stavbě cyklověže za zhruba osmnáct milionů korun
v blízkosti budovy pošty u hlavního nádraží
v Janáčkově ulici. Nyní se obrátila na magistrát rozhořčeným dopisem další obyvatelka
této lokality, která poukazuje na fakt, že kvůli
stavbě cyklověže se budou muset pokácet nejen letité stromy na travnaté ploše u pošty, ale
i ty nedávno zasazené!

PROSTĚJOV Už po schválení rozpočtu města Prostějova na rok 2022 v listopadu loňského roku bylo zřejmé, že se
radní také letos chtějí pustit do nákladných stavebních investic. Minulý týden
náměstek primátora Jiří Rozehnal potvrdil, že na plánu investic ve výši přes
čtvrt miliardy korun se nic nemění.
Schválený rozpočet kalkuluje celkem
s 248 miliony korun na stavební investice. Dalších 20 milionů korun je určeno
na opravy a údržbu staveb investičního
charakteru. „Celkově jde tedy o více než
čtvrt miliardy korun. Je to ambiciózní
plán, ale naše zkušenosti z předcházejících let a dobrá ekonomika města nám
to umožňují. Celkový objem financí se
samozřejmě ještě může měnit, protože
v některých případech vycházíme z rozpočtovaných nákladů a skutečnou cenu
zakázek budeme znát až po vyhodnocení
soutěží na dodavatele,“ uvedl Jiří Rozehnal (ANO 2011), který vzápětí podtrhl

PROSTĚJOV Necelé dva měsíce
klidu a pohody, ovšem od příštího
pondělí to začne znovu! Prostějov
totiž od tohoto dne čekají další výrazné dopravní komplikace. Vedení magistrátu Večerníku potvrdilo,
že právě od 14. února bude uzavřena část Vrahovické ulice, a to od
křižovatky s Janáčkovou ulicí až po
náměstí Padlých hrdinů! Začne totiž druhá etapa rekonstrukce této
významné a velice frekventované
silnice. Ta sice měla proběhnout
už vloni, ale kvůli obrovskému
zdržení a pomalosti stavební firmy
byla odložena na rok 2022. Připraveny jsou objízdné trasy, ale už
nyní je zřejmé, že největší dopravní problémy nastanou v Průmyslové a Dolní ulici.

ty nejdůležitější stavební investice roku
2022. „Pokud jde o výši nákladů, tak tou
největší akcí bude regenerace sídliště Brněnská – Dobrovského, kde počítáme se
37 miliony korun. Obnovu sídlišť považujeme za mimořádně důležitou, protože
v nich žije významná část našich občanů.
I proto je to už několikátá regenerace
v řadě, která navazuje na práce financované v minulých letech, například na sídlišti
Šárka nebo Šmerala. Brněnská - Dobrovského není jediným projektem tohoto
typu, do kterého chceme letos investovat,
celkem dvanáct milionů korun máme
připraveno také na první etapu regenerace Sídliště Svornosti. Obyvatelé Prostějova si zaslouží důstojné prostředí odpovídající jedenadvacátému století a veřejné
plochy kolem jejich domů k tomu patří,“
má jasno náměstek pro stavební investice
v Prostějově.
Město hodlá letos investovat desítky milionů korun také do sportu. „Vlajkovou

Když konečně došlo těsně před Vánoci loňského roku k otevření opraveného úseku mezi mostem přes
Hloučelu a křižovatkou s Průmyslovou ulicí, náměstek primátora Prostějova Jiří Rozehnal už tehdy avizoval,
že by druhá etapa rekonstrukce Vrahovické ulice mohla začít v polovině
února. A nyní je potvrzeno, že tomu
tak skutečně bude. „Zhotovitel, tedy
pražská stavební společnost PORR,
potvrdil termín zahájení prací na

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

„Druhou etapu rekonstrukce odloží jen silný mráz,“

vyjádřil se Jiří Rozehnal k připraveným
objížďkám, na kterých se dají očekávat
dopravní problémy, zejména v ranních
a odpoledních hodinách.
Večerník taktéž zajímalo, zda již stavební firmou byly odstraněny mnohé
nedodělky z první etapy rekonstrukce. „Město Prostějov převzalo pouze
úsek od základní školy v Majakovského

ulici po křižovatku s ulicí Tovární. Zbylé,
již dohotovené úseky nebyly převzaty
a jsou předmětem odstraňování vad
a nedodělků ze strany zhotovitele. Poté
bude následovat opětovné převzetí,“
zareagoval náměstek primátora Jiří Rozehnal, podle něhož by druhá etapa
rekonstrukce Vrahovické ulice měla
trvat zhruba tři měsíce.

lodí v této oblasti by měly být položka do
sportoviště Základní školy Jana Železného,
kde plánujeme výstavbu běžeckého tunelu
za sedmadvacet milionů korun a čekáme
na vypsání dotačního titulu. Dokončena
bude rekonstrukce druhé tělocvičny na ZŠ
v ulici Valenty a budeme také investovat do
obnovy zimního stadionu. Nezapomínáme ani na velodrom, kde bude třeba opravit asfaltový chodník uvnitř areálu,“ vypočítává Jiří Rozehnal s tím, že nemalé finanční
prostředky půjdou také do dopravní infrastruktury. „V tomto případě musím samozřejmě zmínit rekonstrukce dvou komunikací, a to Vrahovické a Wolkerovy ulice.
V obou případech jde primárně o investice
Olomouckého kraje, náklady města ovšem rovněž nejsou zanedbatelné, počítáme s částkou kolem devíti milionů korun.

Práce samozřejmě probíhaly už v loňském roce, takže jde jen o část nákladů.
Projektová dokumentace na dopravní
terminál Újezd bude zpracována do 30.
dubna 2022 a následovat bude veřejná
soutěž na zhotovitele a realizace letos ve
druhém pololetí. Cílem je zklidnit autobusovou dopravu v nevyhovujících
stávajících ulicích v centru města trpících
hlukem a smogem a usnadnit lidem přijíždějícím do Prostějova přestup na autobusy jak městské, tak zajišťující dopravu
do východní a jižní části našeho okresu,“
uzavřel náměstek prostějovského primátora.
(mik)
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Druhá etapa rekonstrukce pochopitelně
souvisí s kompletní uzavírkou celého
úseku. „Objízdná trasa pro tranzit a nákladní dopravu je stanovena po ulicích
Průmyslová a Dolní, pouze pro osobní
vozidla povede po ulici Janáčkova a Svatoplukova. Ulice Přemyslovka bude takzvaně slepá, ale obousměrná pro zajištění přístupu do blízkého supermarketu,“

1F RąÊwVÊJQ RQPF÷NÊ DWFG W\CXąGP
×UGM 8TCJQXKEMÆ WNKEG QF MąKåQXCVM[
U ,CP¾éMQXQW WNKEÊ Cå RQ P¾O÷UVÊ
2CFNÚEJ JTFKPč <CéPG FTWJ¾ GVCRC TG
MQPUVTWMEG
Foto: Michal Kadlec

zmínil jedinou možnost náměstek primátora Jiří Rozehnal
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pondělí 14. února. Jediný faktor, který by to mohl ohrozit, je počasí, hlavně silné mrazy, kdy by nemohla pracovat stavební technika,“ informoval
minulý čtvrtek Jiří Rozehnal (ANO
2011), náměstek primátora pro stavební investice v Prostějově.
Ten také Večerníku popsal, co bude
druhá etapa rekonstrukce Vrahovické ulice obsahovat: „V této etapě
bude provedena kompletní oprava
úseku ve stejném rozsahu jako na
první etapě, a to od křižovatky s ulicí
Janáčkova po křižovatku na náměstí
Padlých hrdinů, přičemž Janáčkova
ulice i komunikace na náměstí Padlých hrdinů zůstanou v provozu. Součástí rekonstrukce je také navíc sanace nosných vrstev vozovky v celém
úseku,“ prozradil Rozehnal.

od pondělí 14. února. NA TŘI MĚSÍCE!

POTVRZENO: Vrahovická bude opět uzavřena

Jak se Večerník dozvěděl, aby občan
Prostějova dosáhl na zvýšený příspěvek od města, musí mít trvalé bydliště na území města a součástí žádosti
musí být originál dokladu veterinárního lékaře o úhradě platby za provedený veterinární úkon sterilizace
kočky nebo kastrace kocoura. Doklad
nesmí být starší více než sedm měsíců.
Žádost se pak uplatňuje na Odboru
životního prostředí Magistrátu města
Prostějova. „Bohužel se stále setkáváme
s problémem nechtěných koťat, kterých
se jejich majitelé různě pokoutně zbavují. Samozřejmě tím porušují zákon
na ochranu zvířat proti týrání, ovšem
vymahatelnost práva v tomto ohledu
značně zaostává. Taková koťata odhozená na ulici jsou v lepším případě nalezena a osvojena nebo předávána různým
organizacím. V horším případě venku
uhynou, nebo se z nich stávají kočky
toulavé. Ty se poté mohou dál nekontrolovatelně množit,“ zmínila ještě jeden
z velkých nešvarů dnešní doby náměstkyně primátora Milada Sokolová.
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Prostějov (mik) - V úterý 1. února bylo
zahájeno hlasování participativního
rozpočtu města Prostějova. „Občané
mohou hlasovat na rozvijime.prostejov.
eu/participativni-rozpocet/2021 a vybrat tak svého favorita! Kromě informací
k projektům jsou k dispozici ‚zásady‘ informující o pravidlech hlasování a výběru projektů. Děkujeme všem, kteří předložili celkem 36 námětů, z nichž půjde
realizovat 14 projektů,“ uvedl primátor
Prostějova František Jura (ANO 2011).
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Prostějov (mik) - Pokud nenastanou
nějaké komplikace v souvislosti s proticovidovými opatřeními, měl by se
prostějovský masopust 2022 uskutečnit
v sobotu 26. února tradičně na náměstí T. G. Masaryka. „Masopustní veselí
odstartuje v 10.00 hodin průvodem
okolo rynku, na pořadu bude mimo
jiné pohádka pro malé i větší, jarmareční kejklování, připraveni budou žongléři
a kejklíři a zahraje i masopustní kapela.
Je to akce, na kterou se každoročně
těším, a to nejen kvůli zabijačkovým
specialitám, z nichž černá polévka patří
k mým nejoblíbenějším, ale také se těším na masopustní průvod a vůbec celý
program,“ říká náměstkyně primátora
pro kulturu Milada Sokolová (ODS
a nezávislé osobnosti města Prostějov).
„Věřím, že si to po všech proticovidových opatřeních už opravdu pořádně
užijeme,“ dodala.
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Prostějov (mik) - Jak Večerník již na
začátku roku informoval, stavbaři dokončili městskou investici v podobě
návštěvnického zázemí v Kolářových
sadech. Nyní vedení magistrátu hledá
zájemce, který by v něm provozoval
občerstvení. „Informujeme o možnosti
provozování mobilního prodejního
stánku s prodejem například nealkoholických nápojů, kávy, občerstvení
a podobně. Jde o zařízení nově vybudovaného návštěvnického zázemí, kde je
veřejné WC, nabíječka na elektrokola,
servisní stojan na kola a jehož součástí je
také dlážděná plocha pro provozování
mobilního občerstvení se samostatným
vývodem přípojky elektrické energie,“
uvedl první náměstek primátora Prostějova Jiří Pospíšil (PéVéčko). Jak dodal,
zájemci se mohou hlásit do 31. března
na odboru správy a údržby majetku
města prostějovského magistrátu, oddělení komunálních služeb.
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Prostějov (mik) – Pořádnou porci
bodů programu jednání mají před sebou prostějovští radní, kteří se v úterý
8. února sejdou k další schůzi Rady
statutárního města Prostějova. Kromě
více než šesti desítek bodů se budou
zabývat také analýzou veřejného pořádku a jeho statistikami za rok 2021, které
předložil ředitel Městské policie Prostějov Libor Šebestík. „Dále budeme
jednat o zřizovacích listinách jednotek
dobrovolných hasičů v Prostějově, o zřízení pracovní skupiny pro udělení Cen
města Prostějova za loňský rok a jako
vždy se budeme také zabývat dotacemi
a veřejnými zakázkami. Na programu
máme také projednání udělení dotací
sportovním klubům, mnohé školské
záležitosti a diskutovat budeme i o doporučeních ze strany komise pro životní
prostředí,“ nastínil primátor Prostějova
František Jura (ANO 2011). Konšelé
mají na programu také několik majetkoprávních záležitostí. „Půjde například o schválení plánu oprav chodníků
v Prostějově, jednat budeme o cenách
za pronájem urnových míst v kolumbáriích na hřbitovech nebo se budeme
rovněž zabývat navýšením paušálních
a jednotkových cen komunálních služeb o inflaci za rok 2021. Jednat budeme
také o pronájmech nebytových prostor,
bytů či pozemků,“ přidal první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko).
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Radní projednají nejen
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vu. Pomineme-li, že tím trpí samo zvíře, může být nebezpečné i pro své okolí, tedy jak další zvířata, tak lidi, neboť se
snadno může stát přenašečem různých
onemocnění. Je proto jistě ve veřejném
zájmu, aby bylo toulavých koček ve
městě co nejméně,“ má jasno náměstkyně primátora pro životní prostředí
v Prostějově Milada Sokolová (ODS
a nezávislé osobnosti města Prostějov).
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Opatření, jak toho docílit, existuje
podle ní vícero. „Základem je ale
prevence, protože problémy s toulavými kočkami začínají nechtěným kotětem v domácnosti. Nejefektivnějším
preventivním nástrojem, který může
město použít, je kastrační program.
Ten teď projde výraznou změnou,“
uvedla Sokolová, která vzápětí popsala,
na čem se radní na svém lednovém jednání usnesli. „V Prostějově funguje kastrační program již od roku 2010 a počty
koček, které i díky němu byly kastrovány, jsou pečlivě dokumentovány.“
Magistrát dosud přispíval částkou 300
korun na kastraci první kočky, 150 korun na kastraci každé další kočky v daném kalendářním roce. Aby se nadále
dařilo snižovat počty koček končících
na ulici, schválila Rada města Prostějova nová pravidla pro poskytování finančních darů občanům na provádění
sterilizace koček a kastraci kocourů.
„Tato změna se týká zejména výše příspěvku, který může majitel zvířete od
města obdržet. Nově to bude až jeden
tisíc korun na sterilizaci každé jednotlivé kočky a až šest set korun na kastraci
každého kocoura. Na toto výrazné navýšení příspěvku by měla navázat také
osvětová kampaň, aby se do programu
zapojilo co nejvíce chovatelů,“ sdělila
náměstkyně primátora statutárního.
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PROSTĚJOV Silný vítr páchal škody v neděli 30. ledna také přímo
v Prostějově. Živel po celý den pravidelně zaměstnával strážníky i hasiče
a zanechal po sobě i mnoho škody.
Nejvíce případů bylo zaznamenáno u vyvrácených stromů, vichr ale
poškozoval i střechy a části sloupů
veřejného osvětlení. Po celou předminulou neděli pak byly uzavřeny
dva největší prostějovské parky, které strážníci obehnali páskami.
„Hlídky městské policie vyjížděly společně s hasiči k popadaným stromům
i uvolněným plechům na střechách
budov. Hned v ranních hodinách byly
také vymezovací páskou obehnány

vstupy do Smetanových i Kolářových
sadů, a to kvůli možnému zranění pohybujících se osob v parcích. Hlídky
během dne řešily odfouknutý kryt
elektrického rozvaděče, čtyři vyvrácené stromy, uvolněnou krytinu na
střeše a spadený fotovoltaický panel
ze sloupu veřejného osvětlení. Dále
stromy, které spadly na cyklostezku
v lesoparku Hloučela, poté rovněž
v ulici A. Krále a Hrázky. Hasiči vždy
provedli ořezání nebo úplné odstranění stromů, aby nikoho neohrožovaly
a neomezovaly běžný provoz. Hasiči
provedli také zajištění poškozených
střech a odstranění krytiny, kde hrozilo nebezpečí,“ popsal větrnou ne-
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děli Petr Zapletal, zastupující tiskový
mluvčí Městské policie Prostějov. Jak
dodal, během neděle 30. ledna došlo
také k jednomu problému při zásazích. „V jednom případě, a to na objektu základní školy na Skálově náměstí,
nebylo možné z důvodů silného větru
použít hasičskou techniku ve výškách.
Prostor byl strážníky zabezpečen proti
vstupu, aby nedošlo k ohrožení života nebo zdraví. Odstranění závady
na střeše budovy základní školy bylo
provedeno následující den. Vlivem
špatného počasí a nepředvídatelných
situací nedošlo k žádnému zranění,
což je na závěr velice pozitivní informace,“ uvedl Zapletal.
(mik)
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majiteli více jak šest měsíců na pozemních komunikacích. Z celkového počtu
osmdesáti vozidel s propadlou STK se
podařilo odboru správy a údržby majetku města ve spolupráci s Městskou policií
Prostějov dohledat majitele šedesáti vozů,
kteří již svá vozidla z veřejného prostranství odstranili,“ potvrdil první náměstek
primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko).
Jak dodal, od začátku odtahů bylo z komunikací a pozemků města odstraněno
celkem 10 vozidel, z nichž dva majitelé již
odtahy uhradili a svá vozidla si tedy mohli
z odstavné plochy, kde jsou odtažená vozidla skladována, vyzvednout. „Z osmi
desítek původně odstavených vozidel na
území města Prostějova zbývá k dořešení
pouze posledních deset aut. Ta budou
odtažena po uplynutí zákonných lhůt,“
nastínil aktuální situaci Pospíšil. (mik)
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Majitelé obdrželi výzvu,
město vyčkává na odtahy

PROSTĚJOV Už na konci loňského
léta vyhlásil prostějovský magistrát
válku těm majitelům, kteří svá vozidla
nechávají odstavená v ulicích či na parkovištích bez více než půl roku platné
STK. Radnice vyzvala majitele všech
zjištěných 80 aut, aby si své vraky odtáhli sami, jinak se o to postará magistrát ve spolupráci s městskou policií.
Takových vraků už nyní podle vyjádření vedení magistrátu zbývá v Prostějově ještě deset.
Jak Večerník v nedávné minulosti informoval, v posledních měsících došlo už
ke dvěma velkým sériím odtahů v režii
magistrátu s tím, že náklady jdou plně za
majiteli či provozovateli vozidel. „Město
Prostějov pokračuje v úspěšném řešení
problematiky nelegálního parkování vozidel s propadlou STK odstavených jejich
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PROSTĚJOV Toulavé kočky jsou problémem pro každé město.
PŮVODNÍ
V Prostějově existuje už od roku 2010 kastrační program, na jehož
zpravodajství
základě město vyplácí příspěvky občanům na kastraci koček. Jak
již Večerník nedávno informoval, od letošního roku schválili radní pro Večerník
aktualizovaný program, v němž je hlavní změnou význačné naMichal
výšení příspěvku na kastraci koček. Žadatelům bude místo 300
vypláceno rovnou 1 000 korun! V posledních třech letech zájem KADLEC
Prostějovanů o příspěvky poklesl, takže jejich navýšení má občany „Toulavé kočky nemají lehký život, a to
se často odráží na jejich zdravotním stataké motivovat k řešení problému toulavých koček ve městě.

„Nejefektivnější prevencí je kvalitní kastrační program,“
apeluje náměstkyně prostějovského primátora M. Sokolová

příspěvky na kastraci koček

Magistrát významně zvýšil
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používání pyrotechniky. Lidé by
tak své světlice měli odpalovat pouze na Silvestra od 14:00 do 03:00
hodin prvního dne každého roku.
Bohužel ignorantů mezi námi je
tolik, že dohlížet na její dodržování
rozhodně není nic snadného. Po letošních svátcích lze konstatovat, že
se to policistům nepodařilo. Důvodů může být více. Snad je to i proto,
že zatím nepadly dostatečně vysoké
pokuty alespoň v případech, kdy se
šiřitele otravného hluku během svátků podařilo dopadnout. Nic jiného

než finanční postihy prostě na tyto
lidi nezabere. Do té doby jsme my
ostatní, kteří chceme prožít Vánoce
v klidu a tichu, odsouzeni k tomu,
abychom pociťovali pouze vztek
a bezmoc. Zbývá nám snad jen naděje, že příští rok to bude lepší.
Boj s vánočním hlukem by se bez
nadsázky dal přirovnat k boji s lidskou hloupostí. Ani v něm nelze trvale zvítězit, ale nikdy ho nemůžeme vzdát. Jinak by totiž hluk stejně
jako hloupost zcela zaplavily celý
náš svět…

A

$1$/ă=$
0$57,1$
02.52ð(

+/$6/,'8+/$6%2æÌ

M

„Druhou etapu rekonstrukce odloží jen silný mráz,“

NA TŘI MĚSÍCE!
zmínil jedinou možnost náměstek primátora Jiří Rozehnal

J
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I okrajové èásti mìsta Prostìjova mají zelenou
Za toto volební období vedení města v čele s pri- prvky pro seniory ve Vrahovicích, rekonstrukci stezky spojující Žešov s centrem Prostějova, dále
mátorem Františkem Jurou a jeho náměstky komunikace Vrahovická, přilehlé chodníky, re- proběhla modernizace mostu přes D46 v ŽešoJiřím Pospíšilem, Jiřím Rozehnalem, Janem Kr- vitalizaci pivovarského rybníčku ve Vrahovicích vě, cesta, která spojuje místní část města Prostějova a přilehlá pole. Připravují se rekonstrukce
chňavým, Miladou Sokolovou a Alenou Raško- a mnoho dalších akcí.
vou v žádném případě nezapomíná na okrajové Čechovice, Domamyslice, Krasice – V této části komunikace a chodníků v Žešově. Ani na zeleň,
části našeho města. Vizí je i další přeměna k lep- je vynikající spolupráce mezi Sokolem Čechovice tak důležitou pro život, vedení města nezapomíšímu. Vidí Prostějov jako dobrou adresu a dobré a městem. A co se zde podařilo? Rozšíření soko- ná. Jde namátkou třeba o nový park jih – Okružní
místo pro život. A všichni k tomu tak přistupují lovny, kterou také využívají žáci zdejší školy, fotba- ulice, údržbu zeleně, revitalizaci školních zahrad,
po celé volební období. Jen pro připomenutí sto- lové hřiště v Čechovicích prochází modernizací, vybudování biocentra ve Vrahovicich u soutoku
jí za zmínku, co se v těchto částech vybudovalo jde o rozšíření šaten, zateplení či vedlejší hřiště Romže a Hloučely, obnovu krajiny v jihozápadní
na malou kopanou. Na ZŠ Čechovice se provedlo části města, 1. etapu jižního prstence, a tak by se
nebo připravuje.
Vrahovice – Kouzelné koupaliště, které si hned kompletní zateplení hlavní budovy včetně výmě- dalo pokračovat.
obyvatelé města zamilovali, rekonstrukce křižo- ny okenních a dveřních prvků. Součástí prací bylo Na většinu vyjmenovaných akcí, které jdou a půjdou
vatky Tovární – Říční kvůli značnému provozu, nainstalování klimatizačních jednotek do jednot- do desítek milionů korun, vedení města spolu s jedvybudování parkovacích stání, v čemž se bude livých učeben a úprava tepelného zdroje. A ještě notlivými odbory magistrátu zajistilo dotace.
i nadále pokračovat, dále proběhne 1. etapa re- se nesmí zapomenout na revitalizaci krasického Naše je celé město a na žádnou část se nesmí
generace Sídliště Svornosti a vybudováno bylo rybníka a vybudování malého parčíku. Do výč- zapomenout. To je heslo vedení radnice. Je to
i veřejné hřiště v této oblasti. Místní kvitovali, že tu samozřejmě patří nádherné hřiště za školou, jen takový malý nástin toho, co se v Prostějově
je to úžasné. Dále šlo o kompletní rekonstrukci kterou využívají jak žáci zdejší školy, tak sokolové buduje. Velké poděkování za to, že máme v čele
takové konšely, které nám mohou jinde závidět.
požární zbrojnice, výměnu oken na budově škol- a i veřejnost. Výborný počin. To zde scházelo.
Mgr. Antonín Dušek, Prostějov
ní družiny ZŠ v Majakovského ulici, cvičební A co Žešov? Došlo na vybudování cyklistické

T

D

Jako vystudovaný historik se rád probírám starými věcmi, a to
v jakékoliv podobě. Samozřejmě že významné místo zabírají
pohlednice a fotografie třeba i díky kamarádům, kteří se zabývají
sběratelstvím těchto artefaktů. S jedním z nich pravidelně sedávám a probíráme se třeba starým mocnářstvím, 1. republikou,
okupací, ale i dobou novější, takže díky za to, Honzo.

odstěhuje do sklepa, ale to mě jistě
jen tak škádlí. Jágr team mě i dnes
tak trochu motivuje, tuším, že jsem
si někdy v roce 2007 koupil jejich
triko s nápisem. A pokud se mi do
něj teď zase podaří zhubnout, bude
to takové moje osobní vítězství.
nes ovšem chci mluvit o tom, vo hokejové ikony, které viděli noraromír Jágr tedy slaví padesát
že jsou i fotografie ne tak staré, málně jen v televizi, mohli se s nimi
let, ovšem jen naivka si může
ale je důležité, kdo na nich je. Ob- fotit, získat jejich podpis i na hoke- myslet, že jako důchodce. Všichni
čas zalistuji jistým albem a vzpomí- jové kartičky, jejichž sbírání zažívalo víme, že aktivně stále hraje, prožívá
nám… A jsou ty vzpomínky hodně v té době velký boom. Pamatuji si, že nervy i jako majitel klubu se svým
února.
Jedinýpodepsat
faktor, kteaktuální, protože jedna z postav, pondělí
kte- i já14.
jsem
si nechal
Ručín- „Kladýnkem“ a jeho slovo má stále
rý by to
mohl Hniličku,
ohrozit, je bratry
počasí, Františka
hlavrá na těch obrázcích je, slaví 15. únováhu nejen v hokeji, ale i obecně ve
ského,
ně silné
mrazy, kdy
by nemohla
prara své padesáté narozeniny. Znalci
společnosti. I když ne každý umí
a Tomáše
Kaberle,
Petra Nedvěda,
covat stavební
technika,“
informoval
již možná tuší, o kom chci mluvit,
Petra Klímu
a podařilo
se mi získat pochopit Jágrův specifický smysl
minulýi čtvrtek
Jiří Rozehnal
(ANO
a kdo ne, tak tedy přidám odtajnění
pro humor, jeho ironii a vůbec jeho
autogram
toho nejslavnějšího,
2011),velkého
náměstek
primátora
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se při- osobnost. To, že bulvár soustavně
v Prostějově.
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68 investice
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mám stále
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Oilers v NHL, že mě
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obdivovat
Happyškoly
Birthday
Mr. #68. trvat zhruba tři měsíce.

PÁR SLOV O JEDNOM JUBILANTOVI

zalo, že dát v této záležitosti lidem
svobodu a spoléhat na jejich soudnost, v tomto ohledu prostě nejde.
Staré dobré pravidlo hlásá, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Nelze tedy
tvrdit, že třeba na svém pozemku si
mohu bouchat, co chci a kdy chci.
Pokud hluk obtěžuje kohokoliv
z okolí, pak je naprosto v pořádku,
že to možné není.
I proto je určitě jen dobře, že vstoupila v platnost městská vyhláška,
která zásadním způsobem omezila

Na lidskou tupost jsou
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PROSTĚJOV Není to ani měsíc, co Večerník
informoval o protestech běžných občanů,
ale i opozičních zastupitelů, proti stavbě cyklověže za zhruba osmnáct milionů korun
v blízkosti budovy pošty u hlavního nádraží
v Janáčkově ulici. Nyní se obrátila na magistrát rozhořčeným dopisem další obyvatelka
této lokality,
kterádvě
poukazuje
na fakt,
že kvůli
„Pouze
věci jsou
nekonečstavbě cyklověže
se budou
muset
pokácet
né. Vesmír
a lidská
hloupost.
Uneté
jen letitéprvní
stromy
travnaté
ploše u pošty,
ale
si na
tím
však nejsem
tak jist,“
i ty nedávno
zasazené!fyzik Albert Einstein.
konstatoval
Důkazy tohoto tvrzení lze objevit
na každém kroku. Přímo ukázkový příklad nepochopitelné tuposti
mnohých z nás lze sledovat během
adventních svátků. Hlavně kvůli ní
jsme si i letos v Prostějově mohli
opět naplno „užít“ naprosto nesmyslného bouchání petard a dělobuchů během adventních svátků.
Přitom je to už dva roky, co se uká-

PUBLICISTIKA

PROSTĚJOV Necelé dva měsíce
klidu a pohody, ovšem od příštího
pondělí to začne znovu! Prostějov
totiž od tohoto dne čekají další výrazné dopravní komplikace. Vedení magistrátu Večerníku potvrdilo,
že právě od 14. února bude uzavřena část Vrahovické ulice, a to od
křižovatky s Janáčkovou ulicí až po
náměstí Padlých hrdinů! Začne totiž druhá etapa rekonstrukce této
významné a velice frekventované
silnice. Ta sice měla proběhnout
už vloni, ale kvůli obrovskému
zdržení a pomalosti stavební firmy
byla odložena na rok 2022. Připraveny jsou objízdné trasy, ale už
nyní je zřejmé, že největší dopravní problémy nastanou v Průmyslové a Dolní ulici.
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MASO

A UZENINY
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a vhodné složení bílkovin, minerálů
a vitaminů.
Pokud máte rádi hovězí maso, dopřejte si občas jeho nejlepší část, a to
svíčkovou. Je nejméně tučná a také
v ní najdete plnohodnotné bílkoviny. Maso obsahuje vitaminy A a D,
vitaminy skupiny B a minerální látky, například železo – důležité pro
krvetvorbu.
Dobré složení má také hovězí roštěná, takže i tu můžete občas zařadit
do jídelníčku. V menším množství si
můžete dát i hovězí zadní.

Naučte se však také jíst ryby. Jejich
maso obsahuje důležité látky a většinou není příliš tučné. U všech jmenovaných mas je však třeba dbát na
způsob přípravy – i málo tučné maso
můžete „znehodnotit“ smažením či
opékáním na velkém množství tuku.
Na smažení při hubnutí zapomeňte.
I lidé s normální váhou by si neměli
takto upravená jídla dopřávat příliš
často. Vhodnou úpravou je vaření
nebo dušení. Netučné maso si klidně můžete dát na večeři, stačí, když
přílohu nahradíte zeleninou.

22020210202

Ačkoli se za nejlepší dietní maso
považuje většinou to kuřecí, nemusíte se při shazování kil spoléhat jen na ně. Velmi dobrá je také
krůta, jejíž maso obsahuje jen 3
procenta tuku. Dobrá je i svíčková.
Většina tuků u drůbeže je soustředěna v kůži, proto je lepší ji po upečení
odstranit. Na vysvětlenou – kuřecí
prsa s kůží obsahují 20 až 25 procent
tuku, ty bez kůže jen 2 až 5 procent.
Ale jsou i další varianty. Výborné
je králičí, ale také srnčí maso. Oba
druhy mají nízké množství tuku

22020210201

Maso máme rádi víceméně
všichni. Pravdou je, že někteří
z nás mívají na talíři jehňátko
a jiní starého kozla. Masných
výrobků lze na našem trhu objevit v současné době poměrně velké množství. Jenže jak
poznat opravdu kvalitní šunku a uzeniny? A jak jíst dostatek masa navzdory tomu, že
byste rádi zhubli? Odpovědi
nejen na tyto otázky přináší tato tematická strana
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Texty připravil: Martin Zaoral

&

6¦/#8'è'40ª-7

WWW.VECERNIKPV.CZ

22020310206

8

REGION

zprávy z regionu

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

aneb jsme s vámi u toho...

Konice: Skvělé školství, horší služby
V žebříčku kvality života si město polepšilo a je výš než Prostějov!
KONICE Přesně na konci první stovky. Takové je umístění města
Konice v indexu kvality života, který každoročně vydává společnost Deloitte. V něm se srovnává řada oblastí, a to od školství přes dopravu až po kulturu nebo přírodu. Všechny jednotlivé výsledky pak shrnuje do tří hlavních kategorií. O umístění
Prostějova Večerník informoval nedávno, nyní jsme se podrobněji zaměřili také na dalšího hodnoceného zástupce regionu.
A Konice v součtu dopadla lépe než statutární město! S obstojnou známkou 4,7 patří v celorepublikovém žebříčku průměru,
v oblasti „Vzdělání a materiální zabezpečení“ je dokonce nadprůměrná. Celkem bylo hodnoceno 206 měst a městeček.

pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Porovnání kvality života i práce městských radních a zastupitelů. Obojí přináší
výzkum společnosti Deloitte, která od
Vroku 2018 pravidelně zveřejňuje výsledky více než dvou set obcí s rozšířenou
působností. Bodování od 0 do 10 bodů
ve třech kategoriích obvykle vyhrávají
středočeské Říčany a ani rok 2021 nebyl
výjimkou. Zhruba šestnáctitisícové město v regionu Praha-východ jako jediné
získalo konečné hodnocení na nejvyšší
úrovni. Nejblíže se mu přiblížilo hlavní
město Praha, pomyslný bronz drží Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.
Zajímavé výsledky letošní index kvality
života přinesl Konici. Vyplývá z něj, že
vůbec jedno z nejmenších indexem
hodnocených měst v České republice
si nevede vůbec zle. Konečná známka
4,7 není na ostudu, dokonce o několik desetin předstihla Prostějov.
Konici pomohlo zejména skvělé
hodnocení v oblasti „Vzdělání a materiální zabezpečení“. Město podle
něj vykazuje nízký počet lidí žádajících
po státu dávky, málo exekucí, zejména
však dostatek míst ve školce a ve školách. Index ocenil i kvalitu konického
gymnázia. „Velmi k tomu přispívá to,
že máme kvalitní školství,“ souhlasí starosta Konice Michal Obrusník. „Máme
základní školu i gymnázium na vysoké
úrovni, co se týká výsledků i v celostát-

ním srovnání. To je určitě potěšující.
Kvalitní učitelský sbor a celková práce škol je opravdu vysoká. Totéž platí
o předškolním vzdělávání,“ konstatoval
dále první muž města s 2 753 obyvateli.
Konice pak zazářila i v dostupnosti bydlení. Proti mnoha městům v kraji se zde
náklady na něj nedají srovnat.
V řadě dalších oblastí jsou pak výsledky již trochu kolísavé. Je tomu tak třeba
u lékařské péče. V Konici není nemocnice. Řada doktorů, praktických
i specialistů, zde však má ordinaci.

V hodnocení služeb a vztahů pak
město propadlo. Dobře nedopadlo
ani z hlediska kin a supermarketů,
přičemž kino město nedávno obnovilo a supermarket je v plánu. Dále se
nezadařilo v železniční dopravě, přírůstku obyvatel a taky v restauracích.
„Živnostenský dům však teď získal nový
majitel. Jde o rozsáhlý areál a doufáme,
že nyní získá zpět na lesku,“ přeje si starosta města.

regionu. Pro pokrytí nabídky volných
míst pořádáme schůzky firem s potenciálními pracovníky. Míst je obecně nadbytek,“ podivoval se Michal Obrusník.
A u tématu zaměstnanosti a práce ještě
zůstal. „Doba se otočila. I dnes hodně lidí
z Konice za prací dojíždí, to je samozřejmé. Myslím si ale, že nyní už je i v Konici
dost kvalifikované i méně kvalifikované
práce. I platy na Konicku už nejsou takové, jaké byly v minulosti,“ řekl Obrusník.

jak si historicky vede konice...
Zdroj: Deloitte
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Plumlov(mls)– Studii nové tělocvičny
u základní školy si nechalo zpracovat vedení Plumlova. Z dokumentu vyplývá,
že její výstavba by si vyžádala demolici
stávajícího objektu, kde žáci aktuálně
cvičí. Celá záležitost je na samém začátku, město zatím nemá zpracovanou ani
projektovou dokumentaci. O všem by
se mělo ještě diskutovat.

6NXSLQRYÙYRGRYRG
mìl havárii
Dobrochov (mls)– Už řadu let dodává
vodu obyvatelům Dobrochova, Otaslavic, Vřesovic a Výšovic skupinový vodovod. Ten se od 20. ledna musel potýkat
s výpadkem vrtu v Dobrochově, a to
v důsledku havárie ponorného čerpadla.
Voda se tak čerpala ze studny v Dobrochově a dodávky byly posíleny propojením s vodovodem Dětkovice – Skalka.
Přesto uživatelé nízký tlak vody v domácnostech po několik dní pociťovali
a byli nuceni šetřit vodou. Situace by se
v těchto dnech měla vrátit do normálu.
„Nové čerpadlo už dorazilo, chystáme
se jej instalovat,“ prozradil nám uplynulý čtvrtek Vlastimil Nakládal, který má
provoz vodovodu na starost.

Hledá se zubaø. Nutnì
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Zdroj: www.aktualne.cz

Tìlocviènu nahradí nová.
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Prostějovsko(mls)–ZubařůjenaProstějovsku akutní nedostatek. I z tohoto
důvodu vypsal Olomoucký kraj výběrové řízení. Nového zubaře pro okres
Prostějov potřebuje sehnat nejpozději
do 1. dubna letošního roku.

Zimní mlejn v Hradèanech
Hradčany (mls) – Pořádně živo bývá
zejména během léta a podzimu v bývalém vodním mlýnu v Hradčanech.
Budovu dlouhodobě spravuje Petr
Burian, nadšenec do motorek. A právě
(nejen) o motorkách bude také první
letošní společenská akce, která se na
mlýnu uskuteční. Sraz Zimní mlejn je
pro všechny, kteří mají rádi zvuk motorů. Osobitá akce v kulisách sto let starého mlýna zve na diskuze o motorkách
i životě, na česnečku i udírnu. Nebo
třeba kotlíkový guláš. „Dojet můžete na
motorce, se sajdou, hadraplánem, na
kole, stopem, vlakem s mopedem a zajímavým autem. Auta mladší roku 1990
budou zneuctěna,“ vzkazuje Petr Burian
zájemcům o akci. Zimní mlejn je první
akcí na mlýně v zimě, a hned dvoudenní. Lidé se sem mohou začít sjíždět tuto
sobotu 12. února okolo poledne.

S jarem se pustí do silnice
Protivanov (mls) – Tady se musí připravit na komplikace. Ale také se mohou těšit na novou silnici. Od začátku
letošního dubna až do konce září by
měla v Protivanově probíhat obnova komunikace v ulici Pod Sokolovnou.

Propojí øady

Zdroj: Deloitte

Ladín (mls) – K propojení vodovodních řadů se chystají v Ladíně. Výkopové
práce by měly probíhat po celý březen
aneobejdousebezdopravníhoomezení.

22020410211

PŮVODNÍ
zpravodajství

„U praktických lékařů jsme na desátém
místě, nicméně s těmi je všude problém.
A nahradit je v odlehlejším místě je obrovský problém. I vzhledem k úhradovým vyhláškám a politice státu z hlediska dostupnosti péče,“ uvedl Obrusník.
Lépe si město vedlo u dětských lékařů.
Jak ale starosta připustil, zde se dá do budoucna čekat sešup. „U dětských lékařů
jsme v kraji na prvním místě. Zde nám
ale hrozí, že vyšší věk našich dětských
lékařek, které zde ordinují, nás v příštích letech posune níž,“ poznamenal
k dlouhodobému problému, kterým je
průběžné stárnutí pediatrů.
Konice je na tom solidně i s nezaměstnaností. Pozoruhodně špatný
výsledek i tak přineslo hodnocení
volných pracovních míst nabízených
pobočkou Úřadu práce. „Nezaměstnanost je velmi nízká. Proto mě udivuje,
že v indexu nabídky pracovních míst
jsme na desátém místě. Mám totiž úplně opačnou zkušenost. A je otázka, zda
jde o hodnocení Konice, nebo celého
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Ve středu 2. února se na policisty
v Prostějově obrátili zaměstnanci prodejny nacházející se v ulici
Sebastiniho v Držovicích. Uvedli,
že neznámí pachatelé, muž a žena,
odcizili aku nabíječku a utahovák,
dali je do vozíku a bez zaplacení
věci v hodnotě 3 600 korun provezli ven z prodejny. Událost policisté
evidují a šetří jako přestupek proti
majetku.

Nákup provezli,
nezaplatili

Tím, že neměl kam jít, se před policisty hájil jednapadesátiletý muž
z Prostějovska, který v úterý 1.
února vnikl do rekonstruovaného neobydleného domu v Konici.
Následující den byl na základě
oznámení o pohybu cizí osoby
v domě zadržen policejní hlídkou
a putoval do cely. Do domu se dostal po vytržení dveří v zadní části
objektu. Uvnitř mu byla zima, tak
si zatopil nalezeným dřevem, zkonzumoval tři piva a přes noc se zde
vyspal. V domě by zřejmě pobýval
i déle, kdyby nebyl odhalen. Kontrolou vnitřních prostor po jeho zadržení se zjistilo, že navíc poškodil
i vodoměr. Škoda, kterou majitelce
nemovitosti způsobil, byla vyčíslena na 5 500 korun. Podezřelému
bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření z trestného
činu krádeže, kterého se nedopustil poprvé a byl za něj v minulosti
i odsouzen. Poté byl ze zadržení
propuštěn na svobodu..

Neměl prý kam jít...

Škodu za téměř 43 000 korun po
sobě zanechal v noci ze soboty 29.
na neděli 30. ledna neznámý pachatel v garáži, která stojí v několikametrové vzdálenosti od domu na
volně přístupné parcele v Kralicích
na Hané. Pod pootevřené plastové
okno si přinesl kovovou bránu, po
které se dostal do potřebné výšky,
okno vyhákl a dostal se dovnitř.
Z garáže pak odcizil dvě jízdní kola
a elektrickou koloběžku. Zloděj
způsobil poškozeným také škodu
na fasádě garáže, kde zůstaly vrypy
po bráně a také v okolí otevřeného
okna.

Do garáže přes bránu

.521,.$
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➢ z titulní strany

životě. Poškozená mu vydala jeden
tisíc korun a stírací losy, pachatel poté
z místa utekl,“ popsala horké chvilky
z obce na Prostějovsku Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Když vyběhl z pošty, srazil z kola ženu,
které bicykl ukradl a ujel s ním ve směru na Doloplazy. „Při útěku ukradl
další poškozené ženě jízdní kolo, na
kterém odjel. Ke zranění pracovnice
pošty nedošlo,“ potvrdila Zajícová.
Do následného pátrání se kromě desítek těžkooděnců zapojil i policejní

PROSTĚJOVSKO Téměř 250 případů zaznamenali hasiči Olomouckého kraje během předminulé neděle, kdy řádil silný vítr. Odklízet tak
museli popadané stromy, likvidovat
dopravní nehody na silnicích i železnici či stabilizovat střechy firem i rodinných domů. Nejvíce výjezdů pak
bylo hlášeno právě na Prostějovsku
a nevyhnulo se to žádné části regionu. Jen na Prostějovsku bylo hlášeno
72 výjezdů. Během noci a pondělí
31. ledna se už situace naštěstí uklidnila.
Z velké části se jednalo o utržené plechové krytiny střech, které hrozily

případným pádem na chodník či komunikaci. „Provizorně jsme tak zajistili
v Prostějově na Husově náměstí střechu na budově pošty. Ve Školní ulici
na budově magistrátu či na panelovém
domě v Kostelecké ulici,“ uvedla tisková mluvčí HZS Olomouckého kraje
Lucie Balážová.
Uvolněné plechové střechy ale potřebovaly zabezpečit i na rodinných
domech. Zasahovalo se tak v Olšanech u Prostějova, Konici, Plumlově,
Hradčanech, Drahanech či Doloplazech. Důsledky řádění živlu řešili také
ve Vřesovicích či Brodku u Prostějova.
K tomu se na řadě míst přidaly popada-

né stromy. Několikrát k takové události
během neděle 30. ledna museli vyrazit
například dobrovolní hasiči z Protivanova, kde stromy blokovaly komunikaci. Ve dvou případech spadl strom
přímo na vlak, takový případ se odehrál
ve Dzbelu (více na jiném místě této
dvoustrany – pozn.red.).
Silný nápor větru někde nevydrželo
dopravní značení či billboardy. Jeden
se ulomil na D46 směrem z Vyškova do
Prostějova, druhý poškozený billboard
museli odstraňovat u komunikace hasiči ve Vícově. Demontáž dopravního
značení se pak řešila také v Protivanově.
Určité části regionu pak kvůli těmto
skutečnostem zůstaly dlouhé hodiny
bez elektrické energie. Na jihu regionu
například nesvítilo ani veřejné osvětlení a bez energie zůstala po celý den část
Otaslavic i Brodku u Prostějova. Podle
stávajících informací ale naštěstí během větrné neděle nedošlo k žádnému
závažnému zranění či k tragédii. (jaf)

0GLXÊEG\¾UCJčD[NQMXčNKRQRCFCPÚOUVTQOčOCUVąGwPÊOMT[VKP¾O Foto: hzscr.cz

a kde nešla elektrika?

Kde padaly stromy

K poslednímu obdobnému přepadení pošty na Prostějovsku došlo
poslední únorový den roku 2019. Podezřelého muže ve věku přibližně 25
let a vysokého zhruba 180 centimetrů se dodnes policistům nepodařilo
dopadnout. V roce 2015 byla přepadena pošta v Kelčicích. Pobočka
v Dobromilicích byla naposledy vy-

Lupič z Drahan
uniká
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krajských policistů s tím, že v současné době nejsou žádné další bližší
informace k dispozici.
Z výše uvedeného vyplývá, že pachatel
na místo činu dorazil zřejmě po svých.
Jednalo se tedy o někoho z místních?
„Na poště jej prý ještě neviděli. Ale jeho
podrobný popis už má policie k dispozici, muž si totiž při příchodu ani nenasadil respirátor či kapuci. Tu si prý dal,
až když odcházel ven,“ přidal pro Večerník jeden z dobromilických občanů.

6LOQÛYËWUQDS¿FKDOĆDGXxNRGSRFHOÇPUHJLRQX

„V pátek čtvrtého února před devátou hodinou ranní došlo k přepadení
pracovnice pošty v obci Dobromilice.
Neznámý pachatel měl dle prvotních
informací vytáhnout na obsluhu střelnou zbraň a vyhrožovat jí újmou na

Martin ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

DOBROMILICE Musel to být
šok! Ten chlapík vstoupil na poštu zrovna ve chvíli, kdy z ní vycházela jedna z klientek. Po vstupu
do místnosti vytáhl pistoli a šokované zaměstnankyni začal vyhrožovat zastřelením. Ta mu dala dle vyjádření policie tisíc korun
a několik stíracích losů. Pachatel se s tímto úlovkem vydal na útěk.
Naštěstí při něm nikoho vážněji nezranil. Naposledy k podobnému činu na územní regionu došlo před třemi roky v Drahanech.

vrtulník a psovod. Jejich přítomnost
vzbudila vzrušenou pozornost obyvatel Dobromilic a okolních obcí, kteří
Večerník na celou událost opakovaně
upozornili. Ozbrojenému muži se
přesto po činu podařilo z místa zmizet.
„V současné době po pachateli intenzivně pátráme za pomocí všech
dostupných sil a prostředků, do
pátrání byl nasazen také policejní vrtulník a psovod. Jednalo se
o muže ve věku přibližně 25 až 27
let, vysokého asi 175 až 185 cm,
který byl oblečen do tmavé bundy
a kalhot, na hlavě měl čepici, mluvil
česky a v ruce měl papírovou tašku.
V případě, že by veřejnost mohla
poskytnout informace k tomuto
muži, který je v současné době stále na útěku, aby se obrátila na linku
158. Děkujeme za spolupráci,“ žádá
veřejnost o pomoc tisková mluvčí

Nervózní pachatel si roušku
nasadil až při odchodu

BYLI JSME
U TOHO
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aneb jsme s vámi u toho...

Vymlácená okna, střepy všude kolem, vyházené židle a zbytky po odpáleném ohňostroji. To vše za sebou
po oslavách příchodu nového roku
nechali vandalové, kteří poničili „luxusní“ posed. Ten si myslivci vybudovali v krásné přírodě poblíž
Hrochova na okraji zalesněného údolí Brodeckého potoka.
„Když jsem šel kolem při venčení našich psů, tak se mně
pěkně zvedl tlak. Nikdy nepochopím toho idiotského
‚tvora‘, co si vůbec neváží práce druhých a umí jen ničit
cizí majetek. Je mi moc líto
majitele, jeho poničeného posedu
i zmařené práce. Předpokládám, že ke
zničení všech oken posedu, vyházení
židlí a bůhví čeho ještě došlo kolem
letošního Silvestra, protože nedaleko jsem viděl zbytek pyrotechniky.

Martin ZAORAL

Některé střepy skla
z rozbitých oken spadly dolů, takže
se může někdo i poranit,“ netajil svůj
vztek Martin Prášek, který se rozhodl
na vše upozornit na sociálních sítích.
Vandalové ovšem nepočítali s tím, že

HROCHOV Tohle hrubě neodhadli! Neuvěřitelně poničený posed
mezi Brodkem u Konice a Hrochovem zůstal po návštěvě „bezmozků“,
odku
kteří sem vyrazili, aby si tu odpálili
dou do Br byl
Stopy ve
pyrotechniku. Jenže se přepo, pachatel vil
u Konice
čítali! Jejich chování dle mysy vše opra
ab
,
án
zv
vy
livců zachytila fotopast. Nyní
mají nejvyšší čas, aby vše dali do
původního stavu.

K požáru rodinného domu v Doloplazech došlo vpodvečer pátku 4. února.
Na místo se bezprostředně po ohlášení vydala profesionální jednotka
z Prostějova i dobrovolní hasiči z Doloplaz, Němčic nad Hanou, Brodku
u Prostějova a Nezamyslic. V době
jejich příjezdu byli už obyvatelé domu
v bezpečí venku. „Hasiči dostali oheň
rychle pod kontrolu, ochlazovali zasažený prostor, odvětrali jej a rozebrali
střešní konstrukci, aby nalezli skrytá

Martin ZAORAL

DOLOPLAZY Padesát let nic a teď
tohle! To si mohli říct v Doloplazech, kde během pátku 4. února
prožili skutečně „perný den“. Už od
dopoledne nad obcí létal policejní
vrtulník a po obci se pohybovali
policejní zakuklenci, kteří pátrali
po ozbrojeném muži, jenž přepadl
poštu v sousedních Dobromilicích.
Ve stejný den tu vzplanula půda rodinného domu. Nelze přitom zcela
vyloučit, že obě události spolu úzce
souvisí. Ostatně právě v Doloplazech měla být nalezena ozbrojencova papírová taška i s jeho lupem.
A nejen to!

NĚ
EXKLUZIV

ohniska a dohasili je. Protože dům
stojí v řadové zástavbě, kontrolovali
i sousední objekt,“ konstatovala Lucie
Balážová, mluvčí HZS Olomouckého
kraje.
Velký otazník visí nad příčinou
požáru. Někteří z místních si jej
spojují právě s uprchlíkem, který
utíkal před policisty. Nepochybné
je, že do Doloplaz dorazil na kole, které bezprostředně po loupeži ukradl
v Dobromilicích jedné z místních žen.
Spatřen měl být i na záznamu z některých kamer. Dle zatím nepotvrzených
informací měla být na břehu místního
rybníka objevena taška s penězi a losy.
Financí v tašce však mělo být výrazně
víc než tisíc korun, které si měl z pošty
dle policistů odnést. Proč se pachatel
zbavil lupu i oblečení právě u rybníka?
Odpověď se přímo nabízí. Zřejmě si
byl vědom toho, že jej budou pronásledovat policisté se psy a přechodem
přes vodu chtěl za sebou před psovody
„zamést“ stopy.

„Tohle vše od vás slyším poprvé. Pravdou ovšem je, že příčina požáru je
hodně nejistá a nelze zcela vyloučit, že
souvisí s prchajícím ozbrojencem,“ reagoval na dotazy Večerníku starosta
Doloplaz Ladislav Sypko, který zaznamenal požár jako první a na místo zavolal hasiče. „Na dům jsem viděl přes
zahradu. Někdo dokonce říkal, že v ní
viděl někoho podezřelého, já jsem nic
takového nezaznamenal. Hovořil
jsem s jeho mladými majiteli, byli
v šoku a příčinu si nebyli schopni vysvětlit,“ prozradil Sypko.
Bylo tedy možné, že dům někdo zapálil
úmyslně? „To si nemyslím. Mohla za
tím být třeba odhozená cigareta nebo
tak něco. Ale to jsou vše jen spekulace,“
zauvažoval Sypko, podle něhož způsobená škoda nebude naštěstí nijak závratná. Jisté je, že skutečnou příčinu požáru by měli stanovit až vyšetřovatelé.

Požár nahlásil
starosta
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U rybníka v obci
mělo být nalezeno
oblečení lupiče
i jeho taška
s penězi a losy
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by jejich řádění mohla zachytit fotopast. „Stopy vedou do Brodku u Konice. Dotyčnému člověku, který dorazil
na čtyřkolce, a jeho doprovodu dávám
týden na to, aby vše uvedli do původního stavu, nebo se mi ozvali ohledně
náhrady škody. Jinak vše bude předáno Policii ČR,“ upozornil v průběhu
uplynulého týdne Ivan Barták z Mysliveckého spolku Lipová-Hrochov.
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loupena na konci roku 2011. Tehdy
do ní s pistolí vstoupil třiadvacetiletý
muž, jenž tam kvůli své mentální retardaci pravidelně chodil pro invalidní důchod. Policistům tehdy uvedl,
že jej k činu navedli Štefan a David
Tulejovi z Dřevnovic, u kterých v té
době bydlel. Ti mu rovněž opatřili
zbraň. K dalšímu případu, kdy je v lidech „malá dušička“, došlo až teď...

Foto: Michal Kadlec

FOTOGALERIE
a VIDEO klikni na

www.vecernikpv.cz

Dozvuky silvestrovských oslav?

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

zprávy z regionu
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DOBROCHOV Následky koronaviru na chod společnosti jsou různé.
Už několikrát v médiích proběhla
zpráva, že se firmy potýkají s nedostatkem řidičů. Dlouhodobý podstav pak ještě umocnily karantény,
a to nejen v autobusové nebo kamionové dopravě, problém je například
i u komunálních služeb.
Jeden takový nyní zažívá Dobrochov.
Obec nedávno uveřejnila zprávu, že se
obyvatelé mohou setkat s větším nepořádkem. Důvod? Nedostatek těch, kteří
by jej odvezli. „Z firmy AVE, která nám
odváží tříděný odpad, mi volala paní, že

mají hodně řidičů v karanténě. A že se
budou snažit odpad odvážet, za současné situace ale tuto službu nemohou zaručit,“ potvrdil Večerníku starosta obce
Miroslav Kříž.
Katastrofické scénáře, které při nevyvážení odpadu bylo v minulosti možné
vidět například v Neapoli nebo v blízkovýchodním Libanonu, ale nehrozí.
„Ve čtvrtek například odpad vyvezli.
Věříme, že jde jen o přechodné období.
Počítám, že by snad situace nebyla vážná, kdyby se během deseti až čtrnácti
dnů vše vrátilo do normálních kolejí,“
věří Kříž.
(sob)

ODPADU

vázne odvoz

VWUDQD
Dobrochově
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DOOPRAVDY JSEM“
Herečka a spisovatelka Jana Bernášková
rozzářila Instagram Večerníku
PROSTĚJOV Druhým hostem
živého vysílání na Instagramu
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
byla herečka a spisovatelka Jana
Bernášková (na snímku), kterou
diváci znají z řady úspěšných českých seriálů i divadelních představení. Do povědomí se nyní dostala
také čtenářské obci, v uplynulém
období totiž vydala hned dvě knihy, které na sebe volně navazují.
O titul „Coura“, jež vyšel na konci
loňského roku, jste si také mohli
s námi zasoutěžit. S další známou
osobností jsme probrali nejen její
novou kariéru spisovatelky, ale
také herectví a mnoho dalšího.
Celou verzi on-line rozhovoru
najdete na našem Instagramu,
upoutávka běží i na internetových
stránkách www.vecernikpv.cz. To
nejzajímavější jsme pak pro vás
zpracovali do exkluzivního rozhovoru, který si můžete přečíst právě
v dnešním čísle.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptala

Justina
FERKOVÁ
text
zpracoval

Jan
FREHAR
yy Po seriálových rolích jste se vydala na dráhu spisovatelky, když
jste napsala dvě knížky „Jak přežít
svého muže“ a „Coura“. Jak byste
tyto tituly charakterizovala?
„Ony ty dvě knížky spolu souvisí.
Je to takové volné pokračování, kde
můžete číst každou z knížek samostatně, ale u obou se potkáte se stejnými hrdiny. A já mám takovou věc,
že jsem úplně jiná, než na první pohled i před kamerou působím. Jsem
spíše takovou divoškou, která je ale
uvězněna v takovém éterickém těle.

Spousta lidí je vždycky velice překvapená, že jsem někdy dost divoká,
často drzá, pro peprné slovo nejdu
daleko, takže ano, mám to tak, že tak
trochu dali duši do špatného těla.“
(úsměv)
yy V tom se odrazila i vaše knižní
tvorba?
„Ano, něco v tom je. Ty knihy jsou
opravdu hodně otevřené, mají trošku
erotický nádech a jsou vtipné. Celkově mají takový ženský říz. To také čtenáře překvapilo, protože čekali spíše
něžný román, a to teda úplně není, to
jsem ani sama nechtěla.“ (smích)
yy V sedmi pádech Honzy Dědka
jste přiznala, že máte seznam mužů
a hodnotíte je s kamarádkami. To
opravdu máte takové lejstro?
„Ne, tak to úplně není. (směje se) On
to trošku rozmázl a já jsem mu na to
naletěla. Tam šlo o to, že si přečetl
knížku a v jedné z kapitol si holky sepíšou své milence, načež označí, koho
milovaly, s kým to bylo jen o sexuální
zkušenosti a jaký u toho měly prožitek. Jedna z postav v knize Alča tam
má čtyřiašedesát mužů. To vychází
podle mé jedné kamarádky, která
mě k tomu inspirovala. A já jsem se
jí ptala, proč tak moc? A ona mi řekla, že si myslela, že když s nimi bude
spát, tak ji budou milovat. To už je asi
dvacet let stará historka. Ale dodnes
si ji pamatuji. Na tohle konto se právě
Honza vyptával, jaký si myslím, že je
průměr? A pak to vypadalo, že to jsou
moje seznamy, ale není to tak.“
yy Máte tedy zjištěno, jaký je průměr partnerů?
„To fakt nevím. (smích) Musím se
podívat do nějakých statistik. Každá
holka by určitě měla něco zažít, než
se vdá, ale to je hodně individuální,
každý z nás to má jinak. Takže to si
netroufám ani odhadovat.“
yy A je některá z částí knihy přímo
o vás?
„Často se mě lidé ptají, zda jsou knihy autobiografické, tak na to odpovídám, že všechny postavy jsou tak
trochu já, jen každá z určitého úhlu.
Všechny jsem vymyslela, napsala já

a vychází hlavně z mých zážitků a prožitků. Ale třeba ony
erotické scény nejsou úplně
reálné.“
yy Lidé si vás hodně
pamatují ze seriálu Horákovi, kde jste ztvárnila
postavu učitelky Markéty. Jak
na tuto hereckou část kariéry
vzpomínáte?
„Vím, že pro určitou generaci to byl
vcelku zásadní seriál, na kterém vyrůstala a který je opravdu bavil. Pro
mě ale upřímně tento seriál zase tak
zásadní nebyl, byla jsem z něj hodně vyřízená. Natáčeli jsme ho, když
měla dcera necelé čtyři měsíce, takže podmínky byly poměrně složité.
Točilo se brzy ráno, bylo tam hodně
dětí. Nemělo to největší rozpočet,
takže ani zázemí nebylo přepychové.
Upřímně na to nevzpomínám zcela
s láskou. A musím se přiznat, že jsem
to celé ještě neviděla, byť větší část
samozřejmě ano. Objevil se i nabídka
na pokračování, ale já jsem už nechtěla. Nebýt malého miminka, tak by to
asi bylo jiné, ale takto pro mě byla na
prvním místě dcera.“

(QVQCTEJKX,$GTP¾wMQXÆ

Pamatuji si, že jsem v Prostějově už hrála.
Matně si i vzpomínám, že jsem byla ve městě
i v malé kavárně nedaleko divadla, kde byla
úplně fantastická káva. A kdo ví, třeba se u vás
brzy zase někdy objevím a skočíme si na ni spolu...
yy V čem je zmíněné prostředí náročné, nebo co mu schází?
„Tady zkrátka nejsou takové finance
na podobné projekty, jako je tomu
v Americe či Německu. V Česku
si nikdo nemůže dovolit karavany
a podobně. Většinou se to řeší nějakou tělocvičnou, která se rozdělí na
maskérnu, šatnu a další věci. Bývají

vizitka
JANA BERNÁŠKOVÁ
✓narodila se 21. února 1981 v Krnově
✓česká divadelní a filmová herečka, čerstvě také spisovatelka
✓mezi její nejvýznamnější role patří Bety v seriálu Ulice, Iveta v seriálu Vyprávěj
a Markéta v seriálu Horákovi
✓v mládí se věnovala sborovému zpěvu a chodila do školního dramatického kroužku
✓po dokončení základní školy byla přijata na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, kde žila
✓ v šestnácti letech dostala v Divadle Petra Bezruče svou první roli ve hře Tajemná zahrada, o rok později získala
v Národním divadle moravskoslezském nejprve stipendium a poté stálé angažmá, ve kterém zůstala šest let
✓ ve čtyřiadvaceti letech se rozhodla odejít do Prahy, zpočátku byla bez angažmá a pracovala jako servírka,
uklízela a prodávala v obchodě
✓ následně dostala v Divadle na Vinohradech hlavní ženskou roli ve hře Král se baví a zároveň jí také režisér
Dušan Klein nabídl již zmíněnou roli kadeřnice Bety v televizním seriálu Ulice, díky níž se stala známou
✓ rovněž hrála ve filmu Bestiář, Hranaři, Duše jako kaviár, Správnej dres, pohádce Čertoviny či seriálech
Mazalové, Kriminálka Anděl, Cukrárna, Kadeřnictví, Co ste hasiči a další
✓ na kontě má také spoustu divadelních rolí
✓ v roce 2020 vydala svou první knihu Jak přežít single
✓ na podzim 2021 na titul navázala volným pokračováním Coura, který slaví velký úspěch
✓ pět let žila s divadelním režisérem Davidem Drábkem, s nímž má dceru Justýnu
✓ od roku 2010 byl jejím partnerem scénárista Rudolf Merkner, s nímž se seznámila při natáčení seriálu Vyprávěj
✓ v sobotu 16. června 2012 měli svatbu, obřad se konal v kostele U Salvátora v Praze (za svědky jim šli Nela Boudová
a Filip Bobiňski), hostina byla na lodi Vyšehrad na řece Vltavě a na svatební cestu jeli v srpnu do New Yorku
✓ v srpnu 2013 se páru narodil syn Theodor
zajímavost: do její první televizní role si ji vyhlédl Dušan Klein a obsadil ji jako princeznu
v pohádce Král ozvěny

to tak jen nějaké kamrlíky, kam se
navozí kostýmy, židle a zrcadlo, a my
se tváříme, že je to umělecká kostymérna. Když se točí v exteriéru, tak
je k tomu autobus. Zbytek věcí je pak
ve stanech, tudíž je to takové jako na
táboře. Třeba v seriálu Vyprávěj jsme
točili zabijačku v mínus 25 stupních
a v exteriérech se nebylo ani kam
schovat. Člověk byl za ten den opravdu promrzlý.“
yy Kromě Horákových jste ale
odehrála role v řadě seriálů, filmů
i na divadle. Zmínila byste nějakou
zásadní postavu?
„Já si myslím, že jeden z nejosobnějších a nejzásadnějších byl pro
mě seriál Vyprávěj. Neměla jsem
tam sice až tak velkou roli, spíše zábavnou, což mi sedlo. Pro herečku
je to vždycky takové vtipné, když
máte hrát trochu ‚cáklou‘ roli, která
není úplně charakterově rovna ostatním. Bylo to pro mě zásadní období
i v tom, že jsem se tam seznámila se
svým nynějším manželem. Celkově
šlo o hezké natáčení. Seriál měl navíc velký divácký úspěch. Potom to
byl ještě sitcom Mazalové, který byl
určen hlavně pro děti. To bylo zase
docela náročné, protože tento druh
pořadů u nás moc často nevzniká.
To pro mou hereckou kariéru byl
hodně důležitý seriál. A ještě bych
zmínila pana Kleina, který nedávno
zemřel, protože ten mě našel pro televizní obrazovky, když mi v pohádce Král ozvěny svěřil roli princezny,
což byla první a poslední taková role
v mé kariéře.“

yy Vy jste zamířila z Ostravy do
Prahy, jak na tento přesun vzpomínáte?
„Já jsem po svém příjezdu do Prahy práce moc neměla. Točila jsem tak například reklamu na vlasy, kde jsem dělala
takovou tu chuděru, která má špatné
vlasy a potřebuje od kamarádky poradit. Právě tam si mě všiml Dušan Klein,
jenž připravoval seriál Ulice. A do něj
jsem nakonec roli dostala. Což je dnes
už celkem běžný seriál, ale v době, kdy
vznikal, tak to byl opravdu velký projekt. V té době se v Česku netočilo nic
podobného rázu. A nám všem mladým
hercům nastartovalo kariéru.“
yy Ano, Ulice je už takovou českou
klasikou…
„Je to neuvěřitelných sedmnáct let.
Nebo kolik už vlastně běží? A někteří
herci tam jsou od začátku, to je až šílené.
A stále to tu svou diváckou enklávu má.“
yy Teď jsme vás viděli také na Primě, kde jste měla velmi zajímavou
roli v seriálu 1. mise.
(smích) „Tam jsem si zahrála zajímavou epizodní roli, byla jsem viroložkou a dávala jsem dohromady fotbalový tým, který jsem léčila z pohlavní
nemoci. Mě takové role očividně přitahují.“
yy Máte něco naplánováno na další měsíce?
„Plánujeme. V létě proběhla premiéra
seriálu Co jste hasiči, která by měla
mít pokračování. To bychom měli
v blízké budoucnosti začít natáčet.“
yy A jsou ještě další novinky, kde
by vás mohli diváci vidět, či třeba
něco pro čtenáře?

„Teď začínáme zkoušet hru v divadle Radka Brzobohatého, která by
měla mít v dubnu premiéru. Nově
také začínám psát třetí knížku,
o které zatím nedokážu říct, kdy ji
dokončím.“
yy O čem bude? A má znovu volně
navazovat na dva úspěšné tituly?
„Ano, chtěla bych z toho udělat takovou trilogii, kde bude opět hlavní
protagonistka Lucie, u níž se zase
ukáže, že si umí šlapat po štěstí a kazit
si život. K tomu nebudou chybět ani
její kamarádky, kde čtenářky zajímalo, jak jejich osudy dopadnou. Ve třetím díle by tak mělo dojít k rozuzlení.
Název ale ještě nemám.“
yy Byla jste někdy v Prostějově?
„Ano, pamatuji si, že jsem u vás hrála.
Matně si i vzpomínám, že jsem byla
i v malé kavárně nedaleko divadla, kde
byla úplně fantastická káva. A kdo ví,
třeba se zde zase někdy objevím.“
yy Vy se také netajíte tím, že velmi
ráda něco oslavujete. Jak se to u vás
probudilo?
„Můj manžel je celkově trošku na
nervy, že já potřebuji slavit spoustu
věcí. Ale já to tak mám, protože si
myslím, že těch radostných chvil není
zase tolik. Je tedy důležité si tyto okamžiky dělat a užívat, když je jakákoliv
možnost. Není to o dárcích, ale hlavně o pocitu, protože až přijde období,
kdy je nám ouvej, tak vždy dokáže
člověku zvednout náladu právě taková vzpomínka. Já je přirovnávám
k zavařenině. Je potřeba si je uschovat a v pravý čas případně vytáhnout
a otevřít.“

PANDEMIE
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PROSTĚJOVSKÁ JIP? NEMÁTE
SE
ČEHO
BÁT
Pacienti si chválí zejména sestřičky
JK<>D@IOĄ

PROSTĚJOV Může to potkat každého z nás. Ani nevíme jak
a ocitneme se na jednotce intenzivní péče (JIP) prostějovské
nemocnice. Nebo na ní bude za pomoci lékařů a sester bojovat
o život někdo z našich blízkých. Co v takovém případě můžeme
čekat? A jak na toto prostředí vzpomínají ti z pacientů, kteří svůj
nejtěžší boj úspěšně zvládli?

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Je to asi nejdůležitější číslo celé doby covidové. Řeč je o počtu zaplněných lůžek
na tzv. JIPkách. Tam pacientům pomáhá s dýcháním ventilátor, monitorovány jsou všechny důležité životní funkce
a pro případ nutnosti je k dispozici defibrilátor, díky němuž je možné obnovit
činnost srdce, či zařízení schopné zaskočit v případě selhání ledvin. K dispozici
je také celá řada léků nejen k léčbě, ale
i ke zmírnění bolesti.

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
%$MHQDNDzOLYÈMvÉ
DOHQHQÉ]½YDzQÈMvÉ
Prostějov (jaf) – Stále častěji se ve
všech zemích objevuje subvarianta
omikronu BA.2. Ve srovnání s původním omikronem se podle vědců
šíří ještě rychleji, horší průběh však
u ní není vypozorován. Největší nejistotou vědců je, zda proti této variantě bude tělo imunní po prodělání
předchozí variantou omikron. Rozdíly mezi těmito mutacemi jsou totiž
dle vědců velké a je otázkou, zda se
dá vůbec srovnávat s původní verzí.

3ÈWGQÉÄDVWRQHVWDÄÉ
Prostějov (jaf) – Pětidenní izolace
po pozitivním testu stále častěji nestačí. Někteří lidé jsou totiž infekční
i po této době. V některých zemích
slouží jako pojistka povinný negativní test, ten ale v Česku není potřeba.
Na pěti dnech v izolaci vláda nic měnit nehodlá. Případů, kdy ale i po pěti
dnech je člověk infekční, přibývá. Své
o tom vědí například také ve školách,
kde se někteří ze žáků po pěti dnech
vrací opět do karantény po pozitivním testu.

9NDUDQWÅQÈNDzGÙ
VHGPQ½FWÙ¤HFK
Prostějov (jaf) – Povinné karantény po pozitivním testu ve školách či
firmách se projevují i v číslech. Během minulého týdne do karantény
spadlo více než 600 tisíc osob, což
znamená, že v karanténě byl každý
sedmnáctý občan. Situace souvisela
s rekordními přírůstky nově nakažených a dá se očekávat, že s úpadkem
omikronu bude i tohle číslo klesat.

6SXvWÈQDUHJLVWUDFH
NRÄNRY½QÉYDNFÉQRX
1XYD[RYLG
Prostějov (jaf) – Od 1. února byla
spuštěna registrace pro zájemce
o očkování vakcínou Nuvaxovid od
společnosti Novavax. Dorazit by
měla do konce února. Očekává se
o ni zájem i odmítačů mRNA vakcín. Nuvaxovid funguje na stejném
principu jako odzkoušené vakcíny
proti jiným nemocem, kdy se jedná
o proteinovou vakcínu.

Intenzivní péče v prostějovské nemocnici je rozdělena na dvě pracoviště – JIP A, JIP B. Na 10 lůžkách
je zde poskytována péče pacientům
nejen s covidem, ale také po velkých
operačních výkonech, intoxikacích
či závažných zraněních.
Zatímco materiální vybavení jednotek je napříč všemi nemocnicemi
podobné, v čem se od sebe výrazně
liší, je odborný personál. Jakou zkušenost udělali s JIPkou prostějovské
nemocnice někteří z pacientů? „Je
to zhruba rok a půl, co jsem tam
týden ležel a bojoval o život. Dali
mě do kupy a starali se. Měli výborný přístup,“ netajil vděčnost jeden
z Prostějovanů v diskusi facebooko-

,+2RTQUV÷LQXUMÆPGOQEPKEGO¾MFKURQ\KEKEGNMGONčåGM
Foto: www.nemocniceprostejov.agel.cz

vé skupiny Prostějov Bez Cenzury.
V ní tentokrát v drtivé většině převládaly pozitivní komentáře. „Byla jsem
tam před necelými pěti lety a nemůžu říct žádné špatné slovo. Ležela
jsem tam čtrnáct dní, zachránili mi
život. Byla jsem velmi spokojená,“

vyjádřila se třeba Martina Krejčí.
V podobném duchu se nesly víceméně všechny příspěvky, lidé
obvykle vyjadřovali plnou spokojenost s péčí a přístupem zdravotních
sester. „Jsou to zlatíčka,“ uzavřela za
všechny Jitka Švancarová.

PROSTĚJOV Počet paci=½MHPRRÄNRY½QÉNOH
V½
entů s covid-19 v prostěVNRURNDzGÙGUXKÙSR]
jovské nemocnici se ustálil
LWLYQÉ
na devatenácti, jeden z nich je
ve velmi vážném stavu, který vyža- tiskový mluvčí společnosti AGEL, která
duje umělou plicní ventilaci. Mluvčí provozuje také prostějovskou nemocspolečnosti AGEL navíc podotkl, že nici.
stoupá procentuální pozitivita pro- Večerník zajímalo, jaký je zájem o PCR
váděných PCR testů. Naopak mezi testování v prostějovské nemocnici. Oblidmi klesá zájem o vakcinaci.
zvláště v době, kdy neustále pokračuje
„Počet pacientů ve všech nemocnicích enormní nárůst nakažených. „Stále velAGEL Středomoravské nemocniční se mi vysoký, za jeden den se uskutečnilo na
během týdne navýšil na celkový počet odběrovém místě i téměř 500 odběrů.
padesáti případů. Nejvíce jich je hospita- V týdnu ale také opět významně vzrostlizováno v Přerově, ve které se zdravotníci la jejich pozitivita, která se vyšplhala na
starají o jedenadvacet pacientů, ve váž- čtyřiačtyřicet procent,“ informoval Knesl
ném stavu je jeden. Dalších devatenáct s tím, že naopak klesá zájem o vakcinaci.
nemocných je v Prostějově, kdy tři z nich „Zájem o očkování v poslední době u vejsou na lůžku intenzivní péče, z toho je- řejnosti klesá, tím i vytíženost očkovacíden pacient vyžaduje podporu umělé ho centra v prostějovské nemocnici,“ připlicní ventilace,“ prozradil Adam Knesl, pustil mluvčí společnosti AGEL. (mik)

Prostějovsko opět vystoupalo na druhé

místo v počtu aktuálně nakažených
PROSTĚJOV Když jsme si předminulý týden mysleli, že počet
nově pozitivně testovaných osob
při současné drtivé vlně covid-19
dosáhl vrcholu, zmýlili jsme se.
Také během uplynulého týdne pokračoval exponenciální
charakter vývoje a v některých
ohledech trhal rekordy. Situace
„houstne“ opět v prostějovském
regionu, který se v žebříčku počtu aktuálně nakažených vrátil
po třech týdnech poklesu znovu
na druhé místo hned za Olo-

mouckem. Během uplynulého
týdne v kraji také dvacet osob zemřelo v přímé souvislosti s nákazou covid-19.

Michal KADLEC
K nedělnímu poledni 6. února registrovala Krajská hygienická stanice v Olomouci již 191 840 případů
pozitivně testovaných osob v celém
kraji od začátku pandemie covid-19.
V období od pondělí 31. ledna do
soboty 5. února přibylo v kraji neuvěřitelných 12 566 nakažených,

GHQQÉQ½UÕVWQDNDzHQÙFK
FRYLGHPYRORPRXFNÅPNUDML

Zdroj: KHS Olomouc

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

což je ještě o dalších 1 005 osob více
než předchozí týden. A to jsme si
mysleli, že právě předminulý týden
byl vrcholem současné vlny nákazy
covid-19...
Z celkového počtu pozitivně testovaných od začátku pandemie v kraji je
22 850 případů u seniorů nad 65 let.
Celkový počet vyléčených pacientů
dosáhl výše 170 552 osob. Na druhé
straně ale v Olomouckém kraji od
začátku pandemie zemřelo v přímé
souvislosti s covid-19 již 2 266 lidí,
což znamená, že během minulého
týdne zemřelo v kraji dvacet osob

na covid-19. Negativní zprávou je, že
již pátý týden za sebou opět vzrostla
hodnota počtu potvrzených případů nákazy za posledních sedm dní
v přepočtu na 100 tisíc obyvatel,
a nyní jde dokonce o bezmála pětinásobek oproti hodnotám ze začátku tohoto roku. V kraji jde aktuálně
o 2 160 obyvatel, což je o 158 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

18 885 osob, což je o dalších 3 891
případů více než předchozí týden.
Nejvíce aktuálně nakažených je na
Olomoucku, a to 5 108 osob. Na
druhé místo se po třech týdnech
poklesu vrátil prostějovský region,
kde je aktuálně 2 649 nakažených.
Další v pořadí je Přerovsko (2 349),
dále Šumpersko (2 115), následují
stanice Hranice na Moravě (1 127),
Zábřeh na Moravě (1 033), Jeseník
(955) a Šternberk (731). Na Konicku je aktuálně koronavirem nakaženo 205 lidí, což je o 88 případů více
než předchozí týden.

/JUQJGIîIÁà@Fµ

KONEC CERTIFIKÁTŮaneb návrat DI<NKJMOJQIÁ<F>@
neočkovaných do společenského života
PROSTĚJOV Do restaurací,
hospod, kaváren či na kulturní
a sportovní akce budou moci od
středy znovu všichni. Potvrzení
o očkování či prodělaném covidu
už totiž nebude třeba. Krátce před
rozhodnutím vlády části aktuálně
platného mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví zrušil
i Nejvyšší správní soud. Zákon
platil od 29. prosince loňského
roku. Podle NSS nemělo ministerstvo pro omezení služeb oporu v pandemickém zákonu, jenž
v tomto týdnu schválila Poslanecká sněmovna. A pokud novelu
podpoří i Senát a prezident, měla
by vejít v platnost.
„Vláda s přihlédnutím k aktuálnímu
vývoji zruší k 9. únoru povinnost

prokazovat se certifikátem o očkování či prodělání nemoci při vstupu
do restaurací, služeb či na kulturní
a společenské akce. K rozhodnutí
nepřistupujeme pod tlakem Nejvyššího správního soudu. Jen to naše
rozhodnutí o několik dnů urychlilo,“
uvedl na tiskové konferenci premiér
Petr Fiala.
Od nadcházející středy se tak budou moci vrátit do společenského
života i lidé, kteří neprodělali covid
či nejsou očkovaní. „Říkal jsem, že
nejpozději začátkem března oznámím omezení opatření, nakonec
jsme s odborníky dospěli k tomu,
že to můžeme udělat daleko dříve
v postupném režimu. První krok je
vypnutí certifikátů, další je ukončení
plošného testování,“ prozradil mi-

nistr zdravotnictví Vlastimil Válek.
Během února by se pak měla vláda
zabývat i zrušením pandemické pohotovosti. Povinnost nosit respirátory ve vnitřních prostorách bude ale
nejspíš zachována. Podle odborníků
se stále jedná o efektivní a zároveň
minimálně omezující opatření.
Změny se dotknou i plošného testování ve školách a firmách. To by
po zasedání mělo skončit v pátek
18. února.

Pandemický zákon
prošel po 30 hodinách
Tento týden zákonodárci schválili
novelu pandemického zákona. Jednání trvala dva dny a po třiceti hodinách se zákon podařilo odhlasovat.

Během týdne jej odsouhlasil také
Senát, zákon potvrdí podpisem prezident Miloš Zeman.
Pandemický zákon je předlohou
pro vyhlašování protikoronavirocýh opatření. Ten současný ale platil
pouze do konce února. Pokud by se
nepodařilo jeho novelu schválit, od
1. března by všechna opatření přestala platit.
Na základě této novely tak budou
moci úřady nařídit testování na
covid podnikatelům, studentům
i předškolákům. Nejen jako doposud zaměstnancům a jiným pracovníkům. Změny se dotknou i povinné
karantény či izolace. Nově do ní budou moci poslat orgány veřejného
zdraví i prostřednictvím telefonu či
krátkou SMS zprávou.
(jaf)

PROSTĚJOV Maximálně tisíc
možných fanoušků se od 18. února zvýší na padesát procent kapacity. Od března může být plno.
Zásadní dohoda mezi Národní
sportovní agenturou a státem
nabrala ve čtvrtek reálné obrysy.
Nyní to ještě musí posvětit vláda.
Prázdným stadionům tak zřejmě
už pomalu odzvonilo.
Na čtvrtečním jednání se podařilo
docílit dohody mezi zástupci Národní sportovní agentury, Ministerstva zdravotnictví a Národního
institutu pro zvládání pandemie.
Nyní už se pouze čeká na potvrzení z vlády, které by mělo přijít.
Na stadiony tak budou moci i lidé
bez certifikátů. Pro kluby se jedná
o velmi radostnou zprávu, protože na vstupném a s ním spojených financích hlásily velké ztráty.
(jaf)
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Konstelace hvězd Prostějova
Většina Prostějovanů se zahledí do sebe a bude řešit jen své osobní problémy. I tím
nastanou v nejedné rodině velké neshody a posléze bude následovat takzvaná tichá
domácnost. Tento čas nebude přát romantice, natož lásce a pohodě u rodinného krbu.

BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Váš protějšek vám najednou začne
vyčítat úplně všechno, co dřív přehlížel nebo dělal, že nic nevidí. Tentokrát to ale pořádně slíznete a budete
hodně dlouho přemýšlet, zda ještě ve
vztahu pokračovat.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Zamilovaní budete až po uši, přestože se neustále budete snažit zůstat
stát pevně nohama na zemi. Přestože
jste z předchozího vztahu zklamáni
a otráveni, nyní popusťte uzdu své
opatrnosti a užívejte si.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Peněz nemáte nazbyt, přesto se pustíte do riskantní investice. Nejdříve
se vám bude dařit, ale už na konci
tohoto týdne poznáte, že jste přestřelili. Rychle ze všeho vycouvejte
a stáhněte si peníze zpět.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Obchodům se raději vyhýbejte, utratili byste v nich poslední korunu.
Držte se zpátky a své úspory nechte
u ledu. Během víkendu vás čeká setkání se zajímavou osobu, která ve
vás vzbudí neobvyklý zájem.

LVI – 23. 7. až 22. 8.
Pokud se dostanete k příležitosti pohovořit si se svým nadřízeným, řekněte si mu rovnou o vyšší plat. V těchto dnech je k tomu příhodná doba, šéf
bude mít dobrou náladu a minimálně
si vyslechne vaše požadavky.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Celý týden ovlivní vaše špatná nálada. A ať uděláte cokoliv, nedostanete
se z ní jen tak lehce. Možná by to
chtělo kratší výlet s osobu, do které jste zamilováni. Neváhejte, pro
úsměv udělejte maximum.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Během uplynulých týdnů jste nasekali spoustu chyb a právě nyní nadchází
doba, kdy si můžete spravit reputaci.
Pusťte se do řešení svých vlastních
přehmatů a poctivě se zabývejte jedním za druhým.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Osloví vás člověk, ke kterému už delší
čas chováte náklonnost. Najednou
mezi vámi přeskočí tak velká jiskra, že
budete muset málem hasit celé okolí.
Vám tento týden láska zamotá hlavu,
to jednoznačně.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Domácí práce vám od ruky moc
nepůjdou, proto je přenechte partnerovi nebo zaúkolujte potomstvo.
Vy se raději zabývejte něčím nenáročným, při čemž se nezraníte nebo
nezpůsobíte škodu.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Dbejte více o své zdraví, kdo se má
pořád dívat na to, jak si stěžujete
na bolesti hlavy nebo zad? Choďte
pravidelně sportovat a postupně se
dostávejte do kondice. Prášky na
bolesti vyhoďte.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
V zaměstnání si získáte respekt kolegů poté, co se vám podaří vyřešit
dlouho neřešený problém. Doma
už to taková sláva nebude, tam se
vám nebude dařit vůbec nic. Raději
si vezměte knížku a lehněte si.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Časté flámy vám škodí, proto se jim
alespoň pro tento týden vyhněte.
Zkuste si zajít do přírody a pokochat
se krajinou, která se probouzí pomalu
do jara. Uvidíte, že hned budete mít
lepší náladu.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: MINERÁLNÍ VODY...
0DWWRQLEH]SĝtFKXWč
1,5 l
3RGčEUDGNDRFKXFHQi
1,5 l
.RUXQQtRFKXFHQi
1,5 l
0DJQHVLDSĝtURGQt
1,5 l
'REUiYRGDRFKXFHQi
1,5 l
2QGUiäRYNDRFKXFHQi
1,5 l
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Minerální voda, zkráceně minerálka, je běžné označení pro vodu z podzemí. Termín je
obecně chápán podle historických zvyklostí v konkrétních regionech. V Evropě po staletí pojem „minerální voda“ splýval s pojmem „lázeňský pramen“. V roce 2001 byla terminologie sjednocena a termín „minerální voda“ může být použit pro jakoukoli vodu
získanou z podzemí bez ohledu na stupeň její „mineralizace“. Tato změna názvosloví
se projevila v nápojovém průmyslu, kdy se nízkomineralizované vody bez specifického
lázeňského účinku propagují ve spojení s tradičními lázeňskými prameny. Nejlevnější
Mattoni bez příchutě koupíte v Kauflandu, ochucenou Poděbradku a přírodní Magnesii nabízí nejvýhodněji Billa, ochucenou Korunní seženete za nejnižší cenu v Lidlu,
ochucenou Dobrou vodu má za mrzký peníz Tesco a ochucenou Ondrášovku pak Penny market.
Na zdraví!
Průzkum byl proveden ve středu 2. února 2022.

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 za zvýhodněnou cenu

1 560 Kč

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

Oznámení o přerušení dodávky el. energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
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. 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: 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.
Obec: Prostějov
Dne: 2.3.2022 od 13:00 do 16:00 hodin. Vypnutá oblast: odběratelská trafostanice nemocnice
(č. 300629) - Centrum sociálních služeb Prostějov,
p.o., Zdravotní doprava, s.r.o., Lidická 86.
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 3.3.2022 od 7:30 do14:30 hodin. Vypnutá
oblast: nov. RD ul. Lešanská č. 903, dále č. 926 a 961.

Obec: Přemyslovice, Růžov
Dne: 28.2.2022 od 7:30 do 14:30 hodin. Vypnutá
oblast: celá obec Přemyslovice mimo části napájené
z TS 3. Habeš tj. celý spodní konec Habeš od Pěnčína po č. 361 a po č. 30 včetně chat. Celá obec Růžov
včetně chat nalevo od silnice na Ptenský Dvorek.
Chaty směrem od Přemyslovic na Růžov od č. 7 po
č. 24. Odběratelské trafostanice: Přemyslovice drůbežárna 1. (č. 300814), Přemyslovice drůbežárna
2. (č. 300815), Přemyslovice ZD (č. 300816) Areál
ZD Přemyslovice - Zemědělská společnost Terris, fy.
Zahrada Olomouc, Antikon Lex.
Obec: Přemyslovice, Růžov
Dne: 2.3.2022 od 7:30 do 14:30 hodin. Vypnutá
oblast: celá obec Přemyslovice mimo části napájené
z TS 3. Habeš tj. celý spodní konec Habeš od Pěnčína po č. 361 a po č. 30 včetně chat.
Celá obec Růžov včetně chat nalevo od silnice na
Ptenský Dvorek. Chaty směrem od Přemyslovic na
Růžov od č. 7 po č. 24. Odběratelské trafostanice:
Přemyslovice drůbežárna 1. (č. 300814), Přemyslovice drůbežárna 2. (č. 300815), Přemyslovice ZD
(č. 300816) Areál ZD Přemyslovice - Zemědělská
společnost Terris, fy. Zahrada Olomouc, Antikon Lex.
Obec: Vrahovice
Dne: 2.3.2022 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá
oblast: pravá strana ul. Čs. armádního sboru - od
č. 2 po č. 32.
Obec: Přemyslovice
Dne: 4.3.2022 od 7:30 do 14:30 hodin. Vypnutá
oblast: Přemyslovice - celý spodní konec Habeš od
Pěnčína po č. 361 a po č. 30 včetně chat. EG.D, a.s.

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 tel.: 582 333 433, 608 960 042
e-mailu: predplatne@vecernikpv.cz
či přímo v redakci na adrese: Vápenice 19, Prostějov,

kde nás nyní najdete každý den.

„DOPŘEJTE SI V NEJISTÝCH
ČASECH VÍCE JISTOTY“
- Večerník je vždy s vámi

Ą&-18+0<'4%'8<21/ª0-;
REALITY

KOUPÍM

Nabídněte RD se zahradou. Ke koupi GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
– do 30 km. Zn. STĚHOVÁNÍ. nám. Svatopluka Čecha 2, (vchod za
Tel.: 605 011 594
Zlatou bránou) vykupuje a zdarma
oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti,
Hledám chatu/chalupu i mimo okres. zlaté šperky 1g/1000 Kč. NeprodáTel.: 732 116 877
vejte překupníkům, ale odborníkům
za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
Koupíme starší nemovitost na chalupu. tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
Tel.: 737 827 329

7. února 2022
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Přestalo srdíčko tlouci,
přestala ústa se smát,
budeme, tatíčku drahý,
stále na Tebe vzpomínat.

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

Sháním pronájem 1-2+1. Tel.: 604 635 465
Dne 6. února 2022
jsme si připomenuli
1. smutné výročí úmrtí
pana Josefa POŠTULKY
z Prostějova.
S láskou stále vzpomínají
sestra Helena s manželem
a neteř Pavlína
s rodinou.
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Dne 24. prosince 2021
by se dožil 85 let
náš milý a starostlivý manžel,
tatínek a dědeček
pan Vlastimil LIZNA
z Horního Štěpánova
a dne 3. února 2022
uplynulo 26 roků plných bolesti,
co od nás odešel.
Stále vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.

Dne 11. února 2022
vzpomene 12. smutné
výročí úmrtí
pana Karla HANÁČKA.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina
Hanáčkova.

Dne 21. ledna 2022
jsme vzpomenuli 3. výročí úmrtí
pana Františka KALOUSE
z Konice.
Vzpomíná manželka Danuška,
syn Petr, dcera Pavla
a Iveta s rodinami,
dcera Dana,
syn Zdeněk.

Kdo v srdci žije, neumírá...

21081211002

Čas neúprosně letí
a bolest v srdci zůstává .
Slzy v očích Tě neprobudí
a domov prázdný je.

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

Prodám nerezovou zánovní myčku
Siemens. Rozměry: 60 × 54 × 80.
Cena 4.000 Kč. Tel.: 773 919 167

Zdrav.Ivka-ulicePlumlovská21nabízí
Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč, zákazníkům zimní obuv na velmi
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes. problémové nohy, pánskou zimní
Tel.: 603 218 330
koženou obuv, teplé důchodky
s kožešinou, teplé papuče, zdravotní
pantofle. Zboží i v nadměrných
SLUŽBY
velikostech. Tel.: 603 445 601
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Odvoz fekálií - čištění kanalizace.
Svoboda, tel.: 774 368 343.

Provádím renovaci koupelnových
van akrylátovou vložkou, bez bourání
a nepořádku. Práce trvá cca 3 hod.
Informace na tel.: 775 562 356

Dne 10. února 2022
vzpomeneme 1 rok od úmrtí
pana Karla VOJÁČKA
z Kostelce na Hané.
Všichni, kdo jste Karla znali,
vzpomínejte s námi.
Manželka Helena, syn Petr,
rodina a přátelé.
Děkujeme.

Celoroční údržba zahrad, kácení stromů,
prořez ovocných stromů, štěpkování Provádím opravy a servis šicích strojů
všech značek. Tel.: 775 562 356
dřevin. Tel.: 605 864 140 - Ivo Kroupa.

21061620769

Odešla... Jediná na světě,
kdo by ji neměl rád,
jež umí odpouštět a tolik milovat.
Která vždy potěší,
tak měkce pohladí,
jediná na světe,
jež nikdy nezradí.
Nám na ni zůstává
nejlepší vzpomínka,
ta bytost nejdražší,
to byla maminka.

20043020669

Kdo v srdci žije, neumírá....

Dne 12. února 2022
uplyne rok od úmrtí
naší milované manželky,
maminky a babičky
paní Ludmily KŘUPKOVÉ.
Za tichou vzpomínku
děkuje manžel Alois, děti Soňa,
Lukáš a Barbora
s rodinami.

Dne 9. února 2022
vzpomeneme 30. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Stanislav DOLEŽEL
z Prostějova – Čechovic
a dne 28. ledna 2022
by se dožil 82 let.
S láskou stále vzpomínají
dcery Jana a Jiřina
s rodinami.

Jak těžké je hledat slova,
aby vyjádřila smutek náš.
Vzpomínky vracejí se znova
a bolest nezahojí ani čas.
Už nikdy dětem neporadíš,
vnoučata nepohladíš,
odešel jsi jak vánek, když zajde do polí,
jen vzpomínky zůstaly.

Dne 12. února 2022
vzpomeneme již 23. výročí,
co odpočívá na kosteleckém
hřbitově náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček
pan Rudolf MEDŘICKÝ
ze Smržic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte prosím s námi.
Vzpomínáme a nikdy
nezapomeneme.
S láskou a s úctou vzpomíná
manželka Jiřina, dcery
Tereza a Zuzana
s rodinami.

21123020016

Nyní vzpomínka

dvojitá vzpomínka
21102921407

za
UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
je v PÁTEK
11. února,
v 10.00 hodin

350 Kč

REALITY

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

Dne 4. ledna 2022
by se dožila 110 roků
paní Marie STROUHALOVÁ
z Hluchova
a dne 25. února 2022
uplyne 30. výročí,
kdy nás navždy opustila.
Dne 13. února 2022
by se dožila 100 let
paní Františka KVÍČALOVÁ
z Otaslavic.
Stále vzpomínají Kvíčalovi,
Vozihnojovi a Jarošovi.

Dne 10. února 2022
vzpomeneme 33. výročí úmrtí
pana Františka STROUHALA
z Hluchova
a 5. března 2022
si připomeneme
jeho nedožitých 110 roků.
Za tichou vzpomínku
děkuje nejbližší rodina.

Dne 11. února 2022
si připomeneme 11 let,
kdy nás navždy opustil
pan Jaroslav NAKLÁDAL
z Prostějova.
Vzpomínají manželka Eliška
a synové Pavel a Libor
s rodinami.

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

AKCE
250 Kč,

Kdo jste je znali,
vzpomeňte s námi.

Dnes, tj. 7. února 2022,
vzpomeneme 12. výročí úmrtí
pana Jana MAREŠE
z Prostějova.
Vzpomínají manželka Marie,
syn Jan a dcera Monika
s rodinou.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

ÚNOROVÁ
za

Dne 9. února 2022
uplyne 24 roků od úmrtí
paní Marie SELINGEROVÉ
z Otinovsi.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery Jana a Naďa
s rodinami.

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Alois Sychra 1931
Radek Krajíček 1964
Jan Galbavý 1955
Božena Viktorinová 1930
Milada Lavičková 1951
Mgr. Alena Dostálová 1946
Otto Kolařík 1940
Dalibor Šmída 1950
Zdeněk Soldán 1973

Ptení
Ptení
Vřesovice
Vyškov
Bílovice
Bedihošť
Opatovice
Prostějov
Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 7. února 2022
Marie Javůrková 1931 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jiřina Chlupová 1938 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Úterý 8. února 2022
Dobroslava Hájková 1941 Ivaň 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Čtvrtek 10. února 2022
Jan Drbálek 1938 Výšovice 13.00 Obřadní síň Brněnská 104

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Miroslav Drmola 1931
Miloslava Pořízková 1943
Marie Přikrylová 1932

Kandia
Prostějov
Bedihošť

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 7. února 2022
Karel Přidal 1946 Prostějov 13.00 Smuteční síň Mlýnská úzký rodinný kruh

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Helena Pospíšilová 1943
Dáša Čechmánková 1940

Prostějov
Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Středa 9. února 2022
Marta Kaštilová 1956 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Pátek 11. února 2022
Vladimír Šmíd 1964 Brodek u Konice 13.15 Obřadní síň Prostějov
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HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
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.

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

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,

Bezpečnostní a úklidová agentura přijme
do pracovního poměru invalidní
důchodkyni na úklid kanceláří v Kelčicích.
Informace na tel.: 602 786 692.

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

22020420216

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE
JE V PÁTEK 11. ÚNORA
V 10.00 HODIN

24%'0#$ª<ª
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AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Pozice

Plat

Provoz

Kvalifikace

Firma

Zedník/-ce
Dělník/-ce
Operátor/-ka výrobní linky
Aranžér/-ka
Brašnář/-ka
Administrativní pracovník/-ce
Manažer/-ka nákupu

23 640 Kč
22 000-26 000 Kč
22 000 Kč
25 000-32 000 Kč
17 000 Kč
15 000 -20 000 Kč
26 000 Kč

jednosměnný
třísměnný
nepřetržitý
dvousměnný
jednosměnný
jednosměnný
pružná prac. doba

bez vzdělání
bez vzdělání
základní+praktická
základní+praktická
střední odborné
ÚSO s maturitou
ÚSO s maturitou

Romaniv servis, Prostějov
Galva, Držovice
Profrost, Prostějov
Florcentrum, Prostějov
Gala, Prostějov
Kvintech solution, Prostějov
Gala, 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.

22020310210

22020310207

22020310208

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

5176öä'
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Husovo náměstí
Lenka ŠPALTOVÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZv hodnotě 400 Kč na služby..

I šesté vydání letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, 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 10. 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
Radim Fiala
Eva RATIBORSKÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZvhodnotě400Kčnasortimentprodejny.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
...V BENÁTKÁCH
Karel ŠTĚPÁNEK, Tištín
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na vybranou premiéru.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
5, 3, 5, 1
Pavel MARCIÁN, Prostějov
Výhercezískává:DÁRKOVÝ POUKAZvhodnotě400Kčnamasáž.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
U nás si vychutnáte nejen skvělou kávu a zákusek.
Jaroslava KOUTNÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč ze sortimentu muzea.

21032560360

Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:
Vydavatel týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník – společnost Haná Press s.r.o. - zpracovává
osobní údaje o soutěžících v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště. V případě zaslání odpovědi
e-mailem, SMS zprávou či v případě jejího oznámení telefonicky zpracovává vydavatel nad rámec
uvedených údajů též údaj o emailové adrese či telefonním čísle. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely účasti v soutěži, losování a kontaktování výherců. Výherci soutěže jsou vždy
zveřejněni v následujícím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a to s uvedením těchto údajů:
jméno, příjmení, obec bydliště. Po vyhlášení soutěže jsou osobní údaje soutěžících zničeny.
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UFON, AUTOR, GOLF, FABIA, ČRTA, ÚDAJ, DÍLO, STUDIUM,
LÁVA, PLEN, JUDO, GRYF, STÁREK, ÚJMA, TUBA, KEUI,
ETIOPKA, KNÍR, DĚNÍ, JÍVA, ANTI, ŽLEB, VELRYBA, ARPA, IRÁK,
DUNĚT, JÁSAT, TÁGO, UČEŇ, LEPY, DBÁT

20101661623
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BÁDEJTE, KDO SE
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY
a graficky lehce poupravili profesora, který od roku 2016
vede ateliér Grafiky na katedře Fakulty umění Ostravské
univerzity a aktuálně probíhá v prostějovském muzeu jeho
výstava Rozhraní...
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10. MISTROVSTVÍ ČR V KRALÍČÍM HOPU
KDY: SOBOTA 12. ÚNORA 2022, 8:00 HODIN
KDE: NÁRODNÍ SPORTOVNÍ CENTRUM, ZA VELODROMEM 7, PROSTÌJOV
Jubilejní desáté Mistrovství České republiky v králičím hopu se uskuteční nadcházející sobotu v Prostějově. V Národním sportovním centru se představí republiková elita v tomto odvětví, která se na
šampionát musela kvalifikovat. O tituly budou ušatí mazlíčci bojovat ve čtyřech disciplínách. Chybět
nebude ani bohatý doprovodný program. Celou
akci pořádá Klub Králičí Hop.
Králičí hop je netradiční sportovní disciplína, ve
které zápolí člověk se svým ušákem, jehož vede
na vodítku a postroji. „Zveme všechny příznivce
králíků a sportu. Své výkony předvede závodnická
elita z celé České republiky, přičemž mistrovství se
mohou zúčastnit jen závodní dvojice, které uspěly
v kvalifikacích a proto se jedná o nejprestižnější
událost celé hopácké sezony,“ prozradila Barbora

Kohoutová, předsedkyně Klubu Králičí hop, který
je členem Svazu chovatelů.
Start závodu je naplánován na osmou hodinu a program
bude v NSC Prostějov pokračovat po celou sobotu. Na
králíky a jejich majitele čekají čtyři klasické disciplíny –
rovinná dráha, parkur, skok vysoký a skok daleký. V každé z nich se tak rozhodne o novém republikovém šampionovi, který kromě titulu získá i pohár a věcné ceny.
Vstup pro fanoušky bude povolen v rámci současných
epidemických podmínek a ti se mohou těšit nejen na výkony králíků, které budou moci v soutěži podpořit, ale
také na doprovodný program, v němž se představí teddy
králíčci. Dále bude připravena i tvořivá dílna a v průběhu
akce proběhne nezbytná tombola o zajímavé ceny.
Seznam přihlášených najdete na internetových
stránkách www.kralicihop.eu.

akce v regionu
Drsná krása Islandu v Konici

.XOWXUQËRNÇQNR
Kino
Metro 70
Školní 3694, 796 01 Prostějov

pondělí 7. února
18:00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
komedie ČR
20:00 NINJABABY
norské drama
úterý 8. února
17:00 SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
akční film USA
20:00 KINO NASLEPO
náhodně vybraný film
středa 9. února
15:00 SRDCE NA DLANI
česká komedie
17:30 MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
komedie ČR
20:00 UTÉCT
animovaný francouzský dokument
čtvrtek 10. února
15:00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
17:00 VEM SI MĚ
americká komedie
19:30 MOONFALL
akční sci-fi USA
pátek 11. února
15:30 TAJEMSTVÍ STARÉ
BAMBITKY 2
česká pohádka
17:30 UNCHARTED
akční film USA
20:00 SMRT NA NILU
americké mysteriózní drama
sobota 12. února
15:30 TAJEMSTVÍ STARÉ
BAMBITKY 2
17:30 UNCHARTED
20:00 MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
neděle 13. února
10:30 TAJEMSTVÍ STARÉ
BAMBITKY 2
15:30 MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA
animovaný film Rusko
17:00 MUŽ ZBAVENÝ TÍŽE
český dokument
18:30 SRDCE NA DLANI
20:00 UNCHARTED

Zámek
Prostìjov
Uprkova 18, Prostějov

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
virtuální prohlídka a video
na www.teliportme.com
čtvrtek 10. února
17:00 OBRAZY, KRESBY, GRAFIKA
vernisáž výstavy Antonína Kameníka

Divadlo
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

středa 9. února
19:00 SMRT OBCHODNÍHO
CESTUJÍCÍHO
Nejslavnější drama Arthura Millera.
Requiem za sen jednoho obyčejného
člověka, který se probouzí z třpytivého
snu do nemilosrdného rána reality. Snu
o úspěchu, popularitě, ocenění, naplnění, rodině jako z reklamy na životní
pojištění. Ale Willy Lohman je jenom
obchodní cestující za volantem otřískaného auta. V rozpadajícím se domě
s hypotékou a ledničkou na splátky. Kde
skončí jeho jízda čím dál složitějším
světem? Komu by ještě prodal vlastní
důstojnost? Na sklonku života zjišťuje,
že dosáhl jediného – pro všechny má
větší cenu mrtvý než živý…
Hrají: Miroslav Donutil, Zuzana Kronerová, Viktor Dvořák, Martin Donutil,
Jiří Štrébl ad.
Režie: Michal Dočekal
čtvrtek 10. února
19:00 PÁNSKÝ KLUB
Na sezení pro eroticky závislé se
seznamuje majitel cykloservisu Eda
s učitelem dějepisu a tělocviku Cyrilem,
stárnoucím rockerem jménem GIGI,
scenáristou na odpočinku Přemkem
a mladým ajťákem Martinem. Terapii
vede čerstvě dostudovaná a nezadaná
Linda, pro kterou se setkání s partou
rozličných mužských charakterů stává
osudovým krokem nejen v profesní
kariéře. Smát se přestanete až doma –
možná...
Hrají:Milan Šteidler, Michal Stejskal/
Dan Šváb, Zdeněk Žák, Ruda Stärz,
Martin Leták, Kristýna Hrušínská
Režie: Matěj Balcar
pátek 11. února
19:00 TRHÁK MUZIKÁL NECH BROUKA ŽÍT!
Hrají: Martin Dejdar, Oldřich Navrátil,
Václav Kopta, Alžbeta Stanková, Bořek
Slezáček, Dana Morávková/Sandra
Pogodová, Igor Bareš/Tomáš Racek,
Peter Pecha/Robert Urban, Josef Carda/Michal Kavalčík, Tereza Nekudová/
Andrea Holá, Lukáš Pečenka
neděle 13. února
15:00 LICHOŽROUTI
Hrají: Pavel Šupina, Irena Vacková,
David Vacek, Vladimír Doskočil ad.
5HåLH: Lukáš Kopecký

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

úterý 8. února
15:00 NAMALUJTE SI SVÉHO
OBLÍBENÉHO SVĚTCE
Podmalby na skle se začaly rozšiřovat zejména v druhé polovině 18. století a staly se
více jak na sto let hlavní součástí vesnických
interiérů. Jejich pestrá barevnost a velká
působivost však láká ke zhlédnutí i dnes.
Právě v tento den startuje výstava, která
nabízí bohatou sbírku podmaleb a v rámci
kreativního odpoledne si namalovat na sklo
jeden z lidových motivů, postavu oblíbeného světce či křestního patrona.
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

Kulturní klub
DUHA
Školní 4, Prostějov

úterý 8. a středa 9. února
9:00 ,,ZDRAVÍČKO“ DOKTORA
SE NEBOJÍME
Jak vštípit dětem správné životní návyky
tak, aby je to bavilo a zapamatovaly si je?
V tomto pořadu zazní takové dětské písničky, které budou kluky a holky bavit.
Účinkuje: Pavel Novák ml., Přerov

Kino klub
DUHA
Školní 4, Prostějov

sobota 12. února
15:00 KÁŤA A ŠKUBÁNEK
pásmo pohádek ČR
17:30 HLEDÁ SE PRINCEZNA
animovaná pohádka Ukrajina
20:00 MEKY
československý dokument

Zámek
Konice
středa 9. února
19:00 KONCERT
Michal Svoboda - kytara
pátek 11. února
17:00 ISLAND – DRSNÁ KRÁSA
vernisáž výstavy fotografií Josefa France

KDE SE CO DÌJE?
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Městské kulturní středisko Konice pořádá výstavu fotografií Josefa France nazvanou Island – drsná krása. Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 11. února od 17:00 hodin v galerii
zámku Konice. Její součástí bude také beseda o Islandu. Snímky
vzniky počátkem léta 2018, kdy si člen Spolku prostějovských fotografů splnil svůj sen a společně s dalšími sedmi kamarády se vydal na čtrnáctidenní výpravu na Island. Výprava se dostala i do
drsného a špatně přístupného islandského vnitrozemí včetně známé Pouště zločinců a jiných nádherných míst. Expozice bude
v prostorách zámku k vidění až do 11. března.

Špičkový kytarista na zámku
Kruh přátel hudby Konice a Městské
kulturní středisko Konice pořádají kytarový recitál Michala Svobody, který se
bude konat nadcházející středu 9. února od 19:00 hodin na zámku v Konici.
Kytarista Michal Svoboda získal mimo

jiné titul absolutního vítěze na 6. ročníku hudební soutěže v italském Trevisu.
Rakouská ORF ho také angažovala
do koncertního cyklu „Talenti v rádiu“.
V roce 2017 mu vyšlo debutové studiové
album s názvem „la búsqueda“.

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 8. února od 17:00 hodin bude
na programu kulturní beseda MLUVÍTE
JAZYKEM LÁSKY SVÉHO DÍTĚTE?
Jak děti poznají, že je máme rádi? Ne všichni
to máme stejné. Podívejme se na pět jazyků
lásky a na to, jak je používat. Cílem semináře
je představit přirozený a dítětem srozumitelný způsob láskyplné verbální i neverbální komunikace. Otvírá dveře k mnohem
hlubšímu pochopení a naplnění citových
potřeb dítěte.

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
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 9. února od 9:30 hodin proběhne vycházka nejen pro seniory ÚNOROVÉ KEŠKY Z ALOJZOVA. Trasa povede
do lesů nad Alojzovem, kde spojíme zimní
procházku s hledáním kešek. Ráno odjezd
autobusem do Alojzova v 9:30 hodin (st. č.
12). Návrat do Prostějova do 13:30 hodin.
Délka trasy 6-7 km.

RÙZNÉ...
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR
Svatoplukova 15, Prostějov,
tel. 775 549 777
Provozní doba: úterý a středa od 8:30
do 11:30 a od 13:00 do 16:30 hodin,
čtvrtek jen pro objednané klienty.
Můžete využít služeb našeho zařízení
v podobě odborného sociálního poradenství a nabídky baterií do sluchadel
a drobné příslušenství ke sluchadlům
(hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky
různých velikostí).
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např.
polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
chodítka, WC křesla aj. Služby jsme
rozšířili o rozvoz pomůcek. Bližší info na
tel. č. 588 008 095,
724 706 773
Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým
občanům na adrese: Kostelecká 17,
Prostějov. Provozní doba: pondělí od
8:00 do 12:00 a od 12:30 do 14:00.
V úterý a ve středu po telefonické
domluvě.

BASKETBAL:
sobota 12. února
17.00 BCM Orli Prostějov – Basketpoint
Frýdek-Místek (6. kolo žákovské ligy
U15, DDM Sportcentrum Prostějov)
9.00 a 11.00 BCM Orli Prostějov – TJ
Slavia Kroměříž MIX (6. kolo středomoravského přeboru nejmladších minižáků
U11, ZŠ Dr. Horáka Prostějov)
neděle 13. února
9.00 BCM Orli Prostějov – BC Nový
Jičín (7. kolo žákovské ligy U15, DDM
Sportcentrum Prostějov)

HÁZENÁ:
sobota 12. února
14.00 Házenkářská akademie Olomouckého kraje – KH Kopřivnice (12.
kolo 1. ligy mladších dorostenců ČR,
městská sportovní hala Kostelce na
Hané)
16.00 Házenkářská akademie Olomouckého kraje – KH Kopřivnice (12.
kolo 1. ligy starších dorostenců ČR,
městská sportovní hala Kostelce na
Hané)
neděle 13. února
10.30 TJ Sokol Kostelec na Hané HK
– HBC Olomouc 1966 (12. kolo 2. ligy
mužů JM, městská sportovní hala Kostelce na Hané)
12.30 TJ Sokol Centrum Haná – Sokol Juliánov (12. kolo 2. ligy mladších
dorostenců JM, městská sportovní hala
Kostelce na Hané)

KRÁLIÈÍ HOP:
sobota 12. února
8.00 10. MČR v králičím hopu (jubilejní ročník celostátního klání v závodech
králíků, Národní sportovní centrum
Prostějov)

LEDNÍ HOKEJ:
úterý 8. února
17.00 LHK Jestřábi Prostějov - Frýdek-Místek (dohrávka 36. kola Chance ligy,
Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
pátek 11. února
17.00 LHK Jestřábi Prostějov - Kolín
(dohrávka 38. kola Chance ligy, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
neděle 13. února
9.45 SK Prostějov 1913 „A“ – HC Orlíci
Uničov (10. kolo nástavby olomoucké
ligy mladších žáků, Víceúčelová hala-ZS
Prostějov)
11.45 SK Prostějov 1913 „A“ – HC Orlíci Uničov (10. kolo nástavby olomoucké
ligy starších žáků, Víceúčelová hala-ZS
Prostějov)
16.30 SK Prostějov 1913 „A“ – HC Černí vlci (6. kolo nástavby olomoucké ligy
juniorů, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)

VOLEJBAL:
sobota 12. února
9.00 krajský přebor starších žákyň (6.
kolo skupiny C s účastí VK Prostějov,
letní hala u velodromu Prostějov)
neděle 13. února
8.00 Hanácká volejbalová liga smíšených
družstev (5. kolo základní části, hala RG
a ZŠ Otto Wichterleho Prostějov)
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Nadìjný tenista Menšík

Naleznete
uvnitř

se doèkal uznání i „dukátu“
FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz
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LYŽE
NEBYLA
ƔƔ V Kladkách museli odložit tradiční závod, střediska bojovala s přívalem
sněhu a jeho táním současně…
strany 23 a 24
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Petr KOZÁK

Do Městského divadla
zavítali Cimrmani!
A smáli se všichni…
strana 22

PROSTĚJOV Uplynulou středu došlo v prostorách Národního sportovního centra
Prostějov ke slavnostním okamžikům. V hlavní roli byl Jakub Menšík, který se před pár dny
probojoval až do finále juniorského Australian
Open. Z rukou majitele tenisového klubu
Miroslava Černoška převzal symbolickou
medailijakoupomínkunasvůjčerstvýúspěch.

ZPRAVODAJSTVÍ Z TISKOVÉ KONFERENCE NAJDETE
NA STRANĚ 27, EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR S JAKUBEM
MENŠÍKEM SI MŮŽETE PŘEČÍST NA STRANĚ 26

&! *+12é0+1
ƔƔ V pátek 11. února od 18.00 hodin proběhne v hasičské zbrojnici v Krasicích setkání zástupců okresní dětské ligy se zájemci o zařazení
družstev do letošních závodů.
ƔƔ Prostějovský hokejový brankář Marek Micka zamířil minulý týden kvůli větší vytíženosti
v bráně do druholigové Kopřivnice.

21102611400

ƔƔ S problémy musí počítat řidiči u Pěnčína, od
minulého týdne je uzavřený silniční úsek mezi
Pěnčínem a Kandií – a to až do půlky června.

Tiskové konference se zúčastnili také Maxim Mrva, který ovládl neoficiální mistrovství světa
juniorů na mezinárodním turnaji Tennis Europe ve francouzském Tarbes a Jan Kumstát,
další prostějovský tenisový talent. Ten vybojoval bronzovou
medaili na Mistrovství světa
juniorů do 14 let, oba společně
pak dosáhli titulu ve čtyřhře na
turnaji Tennis Europe v Mostu.

ƔƔ Hned několika talentovaným sportovcům
může Olomoucký kraj držet palce během letošních zimních olympijských her. Za lyžařské
disciplíny odletěli do čínského Pekingu jeseničtí běžci na lyžích Adam Fellner a Jan Pechoušek, které doplňuje snowboardistka z Loštic
Vendula Hopjáková. V ledním hokeji hájí české
národní barvy hráč HC Olomouc David Krejčí
a olomoucká rodačka Vendula Přibylová. Součástí olympijské výpravy je také hokejová brankářka Blanka Škodová. Rodačka ze Šternberka
byla nominovaná jako náhradnice.

ƔƔ Prostějovský deblista Roman Jebavý si v Rotterdamu
hlavní soutěž nezahraje, po
boku svého parťáka Davida
Vegy Hernándeze prohrál už
v 1. kole kvalifikace s domácí
dvojicí De Jong - Verbeek po setech 6:3, 2:6, 9:11. Jebavý s Hernándezem měli přitom do finále
kvalifikace velmi blízko, v supertiebreaku vedli už 9:5, poté však
nevyužili čtyři mečboly.

➢

DO SENICE
NEODJELI
ƔƔ Fotbalisté Prostějova se měli
v sobotu utkat s týmem bývalého kouče
Pavla Šustra. Na Slovensko se ale
nevypravili. Proč?
strana 29

ŠLÁGR VEČERNÍKU – VOLEJBAL
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PROSTĚJOV MOd poloviny ledna sehrály volejbalistky VK Prostějov kvůli dvěma pauzám (nejprve covidové a pak pohárové) jediný soutěžní duel. Další je čeká ve čtvrtek 10. února od 18.00
hodin v Národním sportovním centru PV – a hned půjde o šlágr 23. kola UNIQA extraligy žen
ČR 2021/2022 proti vedoucímu Liberci!
Dukla obhajuje mistrovský titul z minulé sezóny a také momentálněje v čele průběžné tabulky s šestibodovým náskokem na druhé KP Brno,o uplynulémvíkendu bojovala přizávěrečném turnaji Final Four
Českého poháru v Táboře. Na rozdíl od Hanaček, které tam těsně nepostoupily. A měly tudíž zápasové
volno. „Ve větší rozehranosti bude mít soupeř určitě výhodu, my však zase můžeme být po volnějším
programuodpočatějšíinabuzenější.NavícjsmeodehráliaspoňpřáteláksOstravou,tudížúplnězvoleje
dotěžkéhoutkáníprotiLibercinepůjdeme,“řeklVečerníkutrenérvékáčkaMiroslavČada.
V aktuálním ročníku nejvyšší tuzemské soutěže jeho svěřenkyně nesebraly Severočeškám ani set,
neboť v obou vzájemných střetnutích podlehly 0:3. „Hlavně u nás doma to ale byl dost vyrovnaný
souboj, kde rozhodovaly koncovky. Proto věřím, že s kvalitním výkonem můžeme favorita potrápit
a třeba i porazit,“ nebál se Čada.
(son)

vs.

21102911414

Foto: Jan Frehar

„Rád jsem nositelem hezkých příběhů a jeden z nás ho
napsal. Byl to příběh hlavně
o bojovnosti, kdy Jakub na
Australian Open překonal sám
sebe. Jsem rád, že to dokázal
a dohrál zápasy i přes bolest.
Je to skvělý výkon, kterým
ukázal, že je předurčen dostat
se k nejvyšším metám,“ vysekl
mladému Čechovi poklonu
Miroslav Černošek.

ƔƔ Veteránský cyklokrosař z Prostějova
dosáhl dalšího výrazného úspěchu své
kariéry a je ve své kategorii šampionem
strana 25
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DIVADLO JÁRY CIMRMANA
9<.28=/,/2Ô60ħ9<
PROSTĚJOV Čtvrteční večer patřil v Prostějově Divadlu Járy
Cimrmana, které znovu zavítalo do Městského divadla. Zaplněný
sál do posledního místečka se nakonec dočkal inscenace Posel
z Liptákova místo původně plánovaného Lijavce, kdy představení zhatilo onemocnění jednoho z herců. Tato změna však nikomu nevadila, ba naopak. U nezapomenutelných hlášek, někdy
humorných, jindy melancholických a na zamyšlení, se tak bavil
každý z návštěvníků a herecké výkony ocenili diváci dlouhým potleskem ve stoje. U toho prostě Večerník nemohl chybět.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan
FREHAR
Po „covidovém“ čase se i prostějovské publikum dočkalo divadelní
inscenace ze Žižkovského divadla
Járy Cimrmana. V inscenaci Posel
z Liptákova tak byli diváci svědky
dvou seminářů, na které následně
navazovaly hry Posel světla a Vizionář. Už úvodní slova Marka Šimona,
který popisoval cestu obou skupin
z Prahy do Liptákova, přítomné bavila. Často jej doplňoval i přísedící
Zdeněk Svěrák, Robert Bárta a Petr

Reidinger, který se, stejně jako tomu
obvykle bývá, svého času na přednášení o horninách nedočkal.
Následná četba z kroniky Liptákova
i bádání po nástěnných nápisech,
kde museli protagonisté oškrábat šestatřicet vrstev malby, přinesly řadu
úsměvných momentů, smích se nesl
divadlem. Ještě před začátkem první
hry Posel světla neopomněl Zdeněk
Svěrák diváky upozornit, aby zapojili
fantazii a představili si, že syn Standa
je mladý muž s hřívou, tedy ne, jak
uvidí na jevišti, kde bude nejstarším
účastníkem.
V první inscenaci se děj přesunul
do vzdálené budoucnosti, kdy se
už změnily zavedené pořádky. Syn
Standa v podání Zdeňka Svěráka

dorazil z Prahy potrubní osobní
dopravou s oznámením, že rodiče
čeká osobní přesun, nikoliv stěhování do útulku pro přestárlé. Vše se
ale změní, jakmile otci dojde, co po
nich jejich syn žádá. Baterií jej uhodí,
jak stálo v návodu, do zátylku a pošle
zpátky do Prahy, čímž první hra s řadou humorných scén končí.
Před druhou inscenací přichází na
řadu odborné semináře, nejprve se
tak diváci dozvědí, že Jára Cimrman
byl dle historických zápisů i prvním
zemědělským pyrotechnikem a díky
němu je jeden z rybníků pojme-
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FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz

$÷JGOEGNÆJQRąGFUVCXGPÊPGUEJ¾\GNJWOQTPCLGXKwVKKXU¾NG
nován Petarda. Následně přichází
jeden ze zlatých hřebů celého představení, kdy profesor Bárta představuje Cimrmanova univerzálního
ptakopyska, který má neuvěřitelné
množství vlastností i schopnost regenerace. Každá z těchto vlastností
vyvolala smích v publiku.
„Neuvěřitelně jsem se dnes pobavila.
Humor Divadla Járy Cimrmana mám
opravdu ráda a všichni herci dnes na
jevišti jasně ukázali, jakými jsou velikány. U obou představení, ale i seminářů
jsme se i s manželem od srdce zasmáli
a shodli jsme se, že univerzální ptakosaa

Foto: Jan Frehar

pysk nás dostal zcela do kolen. Cimrmanovská představení jsou zkrátka
nesmrtelná,“ hlásila paní Petra, jedna
z návštěvnic v doprovodu manžela.
Po druhém referátu odborného
semináře přišla na řadu i inscenace
z pera Ladislava Smojlaka a Zdeňka
Svěráka Vizionář, jenž svou myšlenkou patří k vážnějším cimrmanovským hrám. V roli Smrtky je obzvlášť
nezapomenutelný Zdeněk Svěrák,
z jehož závěrečného „na shledanou“
proneseného do publika až mrazí.
Závěr celé inscenace pak provázel
mohutný potlesk vyprodaného sálu

jjací
ací byli
byli ccimrmani...
im
mrmaani....
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Městského divadla, jehož návštěvníci si večer náramně pochvalovali.
„Bylo to opravdu úžasné. Myslím si,
že herci záhy navodili v celém divadle skvělou a poklidnou atmosféru.
Na divácích bylo znát, že mají radost
z představení a bylo patrné, že jsou
opravdu šťastní, když dorazili na nekonfliktní, úsměvnou a inteligentní
hru. K samotnému představení pak
asi není ani potřeba co dodat. Všichni herci ukázali svou velikost a byl to
jeden z neopakovatelných zážitků,“
zhodnotila akci produkční divadla
Hana Šprynarová.
3x foto: Jan Frehar
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Opravdu nabitý týden
má SőHG VHERX PěVWVNp
GLYDGOR Y 3URVWěMRYě
PROSTĚJOV Druhý únorový týden se návštěvníci divadla
mají opravdu na co těšit. Kromě
pozvánky na středeční odložené představení Smrt obchodního cestujícího v rámci festivalu
Aplaus, kterou najdete na jiném
místě této strany, se hned ve
čtvrtek 10. února můžete těšit na
komedii pražského divadla Na Jezerce, jež uvede komedii Pánský
klub o eroticky závislých mužích
v hlavní roli s Milanem Šteindlerem. A nadcházející pátek se také
stejně jako u předchozích akcí
uskuteční v náhradním termínu
muzikál Trhák – nech brouka žít
v podání předních českých herců.
Týden v divadle pak zakončí nedělní veselá pohádka Lichožrouti
pro nejmenší diváky.
Čtvrteční večer bude v divadle zcela jednoznačně znovu o humoru.
V komedii Pánský klub režiséra

Matěje Balcara bude k vidění sezení pro eroticky závislé muže v čele
s Milanem Šteindlerem, kde jejich
terapii povede čerstvě dostudovaná
a nezadaná Linda v podání Kristýny Hrušínské. Co všechno se tak
během této terapie může přihodit
a na jaké vtipné scény narazíte, se
dozvíte ve čtvrtek.
Pátek bude v městském divadle ve znamení muzikálu. Přední české umělce
na jednom jevišti bude možné vidět
právě u příležitosti muzikálu Trhák režiséra Radka Balaše na motivy Zdeňka Svěráka a Ladislava Smojlaka. Své
herecké umění předvede například
Martin Dejdar, Václav Kopta, Oldřich
Navrátil a mnoho dalších. Po dvou
úspěšných sezónách v pražském divadle Broadway se muzikál vydal na regionální tour po celé republice. Bohužel
ji však přibrzdil koronavirus. V pátek
už by ale odehrání představení opravdu nic zabránit nemělo.

Zkrátka nepřijdou ani nejmenší návštěvníci divadla. V neděli 13. února se totiž mohou těšit na druhou
letošní víkendovou pohádku. Po
Ošklivém káčátku z ledna se nyní
v hlavním sále představí Slovácké
divadlo z Uherského Hradiště s příběhem Lichožrouti. Příběh Pavla
Šruta uvidí diváci od 15.00 hodin.
Lichožrout Hihlík se po smrti svého dědečka musí naučit postarat
sám o sebe a najít si nové přátele.
K tomu však má také jeden velmi
podstatný úkol společně se svou
sestřenicí Ramonou, a sice zachránit bratrance Tulamora ze spárů
Kudly Dederona a jeho zlé bandy.
Podaří se jim to a dokážou se společně s lidmi Lichožrouti domluvit?
To se dozvíte už tuto neděli. A kdo
nemůže, nemusí smutnit. V rámci
letošní sezóny prostějovského divadla napíše pohádka své pokračování každý měsíc.
(jaf)

PROSTĚJOV Tak se konečně dočkáme! Původně v pondělí 11. října 2021 mělo být v Městském divadle Prostějov v rámci přehlídky
Aplaus k vidění představení Smrt
obchodního cestujícího s Miroslavem Donutilem a Zuzanou
Kronerovou. Právě kvůli nemoci
hlavního představitele musela být
inscenace odložena. Nadcházející
středu by však již vše mělo proběhnout bez komplikací.
„Vážení přátelé Aplausu, představení Smrt obchodního cestujícího,
které bylo původně přesunuto, se
uskuteční ve středu 9. února 2022
v 19:00 hodin v Městském divadle

Prostějov. Zakoupené vstupenky
zůstávají v platnosti,“ hlásí webové
stránky marketingové společnosti TK PLUS. Informaci o konání
představení i platnosti vstupenek
pak potvrdil přímo Večerníku
manažer Tomáš Cibulec s tím, že
představení je vyprodané.
Jaké je to žít z provizí? Smrt obchodního cestujícího by měla nabídnout silný
příběh, při němž divák pocítí smutek
nad osudy hrdinů. Inscenace režiséra
Michala Dočekala vznikla podle nejslavnějšího dramatu Arthura Millera.
Nabídne requiem za sen jednoho
obyčejného člověka, který se probouzí ze snu do reality. Snu o úspěchu,

popularitě, ocenění, naplnění, rodině
jako z reklamy na životní pojištění.
Ale Willy Lohman je jen obchodní
cestující za volantem otřískaného auta.
V rozpadajícím se domě s hypotékou
a ledničkou na splátky. Kde skončí
jeho jízda čím dál složitějším světem?
Komu by ještě prodal vlastní důstojnost? Na sklonku života tak zjišťuje, že
dosáhl pouze toho, že pro všechny má
větší cenu mrtvý než živý.
Jak si slavní herci povedou na prostějovských prknech, co znamenají svět, bude sledovat Večerníi
naživo.
(mls, pk)
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PROSTĚJOV Pamětní list i s děkovným dopisem od hejtmana Jihomoravského kraje Jana
Grolicha přišel na konci ledna
dobrovolným hasičům z Brodku
u Prostějova za jejich pomoc při
odstraňování škod a zaplachtování střech.

Jan FREHAR

PROSTĚJOV Téma umírání může
být pro mnohé lidi tabu. Smrt společnost často bere jako něco strašného, něco, o čem se nedá bavit.
S jiným náhledem doputoval do
kin snímek Jednotka intenzivního
života. Dokument Adély Komrzý
představuje lékaře Ondřeje a Kateřinu. Ti se věnují nevyléčitelně
nemocným pacientům i jejich rodinám v těžkých chvílích. Večerník
zjišťoval, nejenže proč si režisérka
vybrala právě toto téma?

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník
Michal SOBECKÝ
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„V nemocnici skončila sestra její
kamarádky. Bohužel vše proběhlo
dost nešťastně. Nikdo nebyl o průběhu ze strany lékařů informován,
rodina plula v mlze a neměla možnost se s nevyhnutelnou skutečnos-

tí srovnat. Chtěla se zkrátka pustit
do kritiky společenského nastavení
a systému, který zapomíná na hodnoty lidství,“ představil za kino
Metro 70 motiv autorky Michael
Zábranský.U této příležitosti do kina
zavítal také neurochirurg a odborný
garant paliativního oddělení Nemocnice Prostějov Miroslav Kala.
„Velice se mi na nich líbí přístup
k pacientům. Ten je založen na silné empatii. Film určitě vyvolá silné
emoce a nepochybně i řadu dotazů,“
vyjádřil se ke snímku před začátkem
promítání. A vysvětlil, jak on sám
bere paliativní péči. „Palium znamená v klasických jazycích plášť. A máme-li před sebou pacienta, který trpí
nevyléčitelnou chorobou, tak jej zabalíme podobně jako novorozence
do pomyslného pláště, abychom jej
chránili,“ řekl Kala. Coby šedesátník
zažil ale i jiný přístup. „Předvedený
přístup je přístupem, který je nesmírně humánní. Přispívá k humanizaci naší medicíny. A je diametrálně

odlišný od toho, co jsem zažíval jako
mladý lékař na různých odděleních.
Pozoroval jsem chování starších kolegů k umírajícím pacientům. Vypadalo ve zkratce takto. Na ten pokoj
už ani nemá smysl chodit, pacient
umírá, tam nemá smysl cokoli dělat,“
vzpomíná smutně.
Miroslav Kala se rozhodně nemýlil, když hovořil o emotivním náboji
snímku. Ten sledoval práci dvojice
lékařů, kteří na rovinu a bez přikrašlování hovořili s umírajícími a zároveň
pacientům a jejich rodinám nabízeli
řešení, ptali se na jejich názory. Jiří, jeden z pacientů, se tak oproti očekávání
dostal zpátky domů. Ke konci filmu ale
nemoci podlehl. „Odešel ale jako král,“
konstatuje do objektivu kamery jeho
sestra se slzami v očích.
Snímek ukazuje, jak může fungovat paliativní péče, jak je potřeba komunikace a pochopení. A ještě něco, co shrnul
stručně Miroslav Kala při závěrečné
besedě. „Není jedno, s jakými pocity
opouštíme tento svět,“ zdůraznil.
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nádo, které sice odneslo střechy stávat,“ ohlíží se za tornádem Žák.
a někde i okna, ale vevnitř jste tře- Pro brodecké hasiče se nejednalo
ba kolikrát viděli, že i obraz zůstal o první takové poděkování a vyznaviset. Být to mokré tornádo, to by menání, doufají však, že jich bude
bylo ještě drastičtější. Pomáhali co nejméně a podobných katastrof
jsme tak s odklízením a plach- nebude přibývat. Jak ale doplnil
tovali jsme lidem střechy, aby se velitel, už během ledna měli více
mohli do svých domů postupně než deset výjezdů, což je na leden
vracet a zase začít žít. Domy se opravdu hodně. K tomu jim ještě
vždycky dají nějak opravit, horší přibyly další výjezdy po silném věto bude pro místní krajinu, která tru, který se nedávno prohnal regise z toho bude ještě dlouho do- onem.

Zamilované %ĘçNDħLVH
oslaví i v kině DVLQHGRĀNDMt

PROSTĚJOV Večeří, kyticí nebo romantikou při
svíčkách. Valentýn, pokud ho tedy jako svátek uznáváte, se dá oslavit různě. Třeba však i netradičně.
Jednu takovou oslavu nabízí taky kino Metro 70.
Letošní ročník nebude ovšem patřit přehlídce ve
Slam poetry, ale téměř čistě filmu. Jak láká osazenstvo kina, na svátek zamilovaných zde ani letos nezapomněli.
„Ideální rande je ‚do kina a na víno‘. My máme oboje! Pro
čistě romantické duše připravujeme na pondělí 14. února
v 17.30 hodin novinku Vem si mě, pro otrlejší drásavou
romanci Jima Jarmusche Přežijí jen milenci,“ vzkazuje
Barbora Kucsa Prágerová, ředitelka kino Metro 70.
Při objednávce sedadel pak na tyto snímky můžete získat k jednomu lístku jeden zdarma – stačí zde použít
slevovou možnost Valentýn. Kino zároveň láká taky na
méně tradiční drinky. S afrodiziakálními účinky, když
bude ten Valentýn? Těžko říct. Jisté ale je, že i letos Metro 70 plánuje pro vyznavače svátku zamilovaných spoustu zážitků...
(sob)

PROSTĚJOVSKO Je to smutné, ale je to tak. Sníh,
který v neděli ve velkém napadl, nebude mít dlouhého
trvání. A to bohužel platí i pro vyšší polohy prostějovského regionu. Pokud byste tedy chtěli vyrazit na běžky, použijte raději starší model lyží. Nijak optimisticky
situaci nevidí ani na svahu v Kladkách.
Zatímco před týdnem běžkování komplikoval silný vítr, v závěru týdne sníh mizel před očima. „V pátek zůstával navátý pouze na okrajích lesů, na volných prostranstvích však rychle
tál,“ zvěstoval svoji zkušenost jeden z běžkařů.
V neděli došlo na husté sněžení, sníh však velmi brzy roztaje. Uprostřed týdne by se totiž dle meteorologů měly
teploty šplhat dokonce až k 10 °C. To ostatně může znamenat velké komplikace i pro lyžařský areál v Kladkách,
kde se v sobotu měl konat závod v obřím slalomu. Ten
byl kvůli měkkému sněhu odložen. Rekreačních lyžařů
však sem o uplynulém víkendu dorazilo velké množství,
v sobotu si mimo jiné užívali i noční lyžování. Doufejme
jen, že letos nebylo poslední.
(mls)
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Foto: Michal Sobecký

Dobrovolníci z Brodku u Prostějova
se na jižní Moravu vydali na konci
června po ničivém tornádu, které
zpustošilo čtyři obce. „Chlapi, chci
vám touto cestou poděkovat! Když to
lidé na jižní Moravě nejvíce potřebovali, neváhali jste ani minutu. Dokázali jste jako už tolikrát, že jste nenahraditelnou složkou integrovaného
záchranného systému,“ stojí mimo
jiné v dopise hejtmana Jana Grolicha,
který připojil k pamětnímu listu.
K celé situaci se tak vrátil i vedoucí
sboru dobrovolných hasičů Marcel
Žák. „Udělalo nám to samozřejmě
radost, že jsme dostali takovéto poděkování. Troufám si říct, že jsme
v Moravské Nové Vsi udělali kus
práce. Byli jsme tam tři dny ve svém
vlastním volnu, kdy si někteří z nás
brali dovolenou. Velké poděkování
zaslouží i obec, která nám poskytla prostředky a pohonné hmoty,“
prozradil Žák. Sám také přiznává,
že pohled na zpustošenou krajinu
má před sebou dodnes. „Něco v takovém rozsahu je opravdu jen těžko představitelné. Bylo to doslova
jako z nějakého hororu. Začátek
prázdnin a nikde nebyl ani kousek
zeleně, stromy opadané, všude bláto. Domy beze střech, kusy tašek,
větví ve fasádách. V tom bylo ještě
štěstí, že se jednalo o suché tor-
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výraznou výhodu,“ vysvětlil Jiří Křeček z TJ Sokol Kladky, která areál
provozuje.
Organizátoři zatím počítají s náhradním termínem, který byl stanoven na
sobotu 19. či neděli 27. února. „Doufejme, že tou dobou v Kladkách ještě
nějaký sníh bude,“ modlí se Křeček.
Předpověď počasí ovšem po nedělním hustém sněžení počítá na nadcházející týden s ještě výraznějším
oteplením...
(mls)
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PLUMLOV Hanáci, lidé otužilí? Snad. Například každoroční
koupel ve výpusti plumlovské
přehrady má již velkou tradici
i oblibu. Ač počet přihlížejících
mnohonásobně převyšuje „koupálisty“. Že je však otužování
v módě, dokládá i vznik novějších akcí.
Aktuálně je to první ročník koupele
v Podhradském rybníku pod plumlovským zámkem. Od 14 hodin se

tak mohou tuto sobotu 12. února
smočit ti, kteří pracují na tom, aby
se mohli nazývat otužilci. Akce by
se v tomto případě měla obejít bez
masek.
O nadšení ze studené vody a sebepřekonávání by ale naopak nouze
být neměla. Událost je určená všem,
kteří se už otužování nějaký čas věnují. Kdo však přijde, neodejde hladový, účastníky čeká totiž i guláš.
(sob)
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v Osvětimi, stejně tak i uvěznění rodičů v Terezíně. Mimochodem osudy židovské rodiny Bock-Löwových
jsou připomenuty i ve vašem článku
„V Konici si připomněli vyvražďování Židů“ (PROSTĚJOVSKÝ Večerník, 31. ledna 2022, str. 23).
V koncentračních táborech zahynulo
pět jeho příbuzných. On se za okupace skrýval u tety Marie v Luké. V roce
1952 maturoval na prostějovském
gymnáziu. Na AVU bohužel nebyl
přijat, začal studovat na Pedagogické
fakultě obor matematika a výtvarná
výchova. Po roce však byl z politických důvodů ze studií vyloučen. Potom pracoval řadu let v dělnických
profesích v Litovli, Ostravě a v Kladně, až nakonec zakotvil v roce 1960
jako závozník ve filmových ateliérech
na Barrandově. Později pracoval jako
rekvizitář, pomocný režisér a jako režisér až po roce 1989.
Následovala práce u filmu, ale také
bakalářské studium oboru Judaistika na Husitské teologické fakultě
UK v Praze (tento obor studovala
i manželka Olga).
Byl pozoruhodným prozaikem. Jeho
knihy byly v tehdejší normalizační
próze zjevením. Především svými
náměty a zpracováním, například
vypravěčským stylem, smyslem pro
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lu společně. Pokud se v neděli
13. února vydají na Kosíř, bude na
ně od 10:00 hodin čekat „Valentýnské“ překvapení.
Manželské i partnerské páry se mají
na co těšit. Po roční pauze se na nejvyšší hanáckou „horu“ vrací akce
Valentýn na Kosíři pořádaná Mikroregionem Kosířsko. Organizátoři se
nepochybně postarají o stylovou výzdobu a zamilovaní turisté se budou
moci potěšit výhledem z rozhledny.
Akce Valentýnská pusa se poprvé na
rozhledně konala v roce 2014, tehdy
se jí zúčastnilo přes 350 výletníků.
Kromě sladkých polibků bývá na
„hanáckém Mont Blancu“ k mání
také občerstvení.
(mls)
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detail, vnitřními monology. Jednalo se o prozaický cyklus Zvěrokruh.
I zde však narážel na útoky ze strany
marxistické literární kritiky. Například novely Střelec, Rak a Kozoroh
nesměly vyjít pod původními názvy, ale jako Vrata, Rekrut a Labuť.
Ano, jeho díla už nevycházejí více
než čtvrtstoletí. Je to bohužel velká
škoda. Mnohé jeho práce zůstaly
v rukopise, například novela Panna
či autobiografické vzpomínky na
dobu dětství. V roce 1994 vyšla novela Ryby. Až teď vyšla další Dostálova dosud nevydaná kniha – novela
Malý vůz.
A nyní ona oprava. V závěru uvádíte,
že poděkování Nakladatelství Akropolis vzkázala dcera Olga Dostálová,
která je sama známou spisovatelkou.
Olga Dostálová byla manželkou
Zeno Dostála. Onou spisovatelkou
je nejmladší dcera a violoncellistka
Zuzana Dostálová. Je autorkou čtyř
próz. Autobiografický ráz má její
kniha nazvaná Proč všichni odcházejí. Dcery Johana, Debora a Zuzana byly také přítomny na oslavách
120. výročí založení prostějovského
Gymnázia Jiřího Wolkera v říjnu
roku 2019 a vystoupily v komorním
souboru Zenowitz Trio.
PhDr. Hana Bartková, Prostějov

Večerník provedl podrobnější rozbor, jak by mohl dopadnout
VELKÝ KOSÍŘ Už den před svátkem svatého Valentýna mohou
zbytek dlouhodobé části ženské volejbalové extraligy 2021/2022
zamilovaní dosáhnout vrcho-

VEČERNÍKU

PROSTĚJOV Toto je reakce na
článek „Konickému rodákovi vyšla kniha“ alias „Bezmála po 26
letech po jeho úmrtí“, který vyšel
v PROSTĚJOVSKÉM Večerníku
31. ledna 2022 na straně 23 pod
značkou (mls). Jelikož jsem se
osobností a dílem konického rodáka, spisovatele, režiséra a předsedy Židovské obce v Praze Zeno
Dostálem (1934–1996) zabývala, dovolím si doplnit váš článek
o pár informací a malou opravu.
Zeno Dostál prošel skutečně tvrdou školou života. Pocházel totiž ze
smíšené česko-židovské rodiny. Jeho
otec JUDr. Mojmír Dostál – původně učitel – pocházející z rodiny řídícího učitele z Luké byl renesančním
člověkem. Vystudoval práva, kreslil,
hrál na fagot, měl rád divadlo, četl,
zajímal se o astronomii. V době, kdy
nemohl vykonávat advokátní praxi,
hrál na fagot v orchestru olomouckého divadla.
Matka Charlotta Bock-Löwová pocházela z konické židovské rodiny,
obchodnické rodiny. Zeno svoje rodiče velice miloval, velice zbožňoval
svého dědečka – majitele obchodu
se smíšeným zbožím na konickém
náměstí. Těžce také nesl smrt prarodičů v koncentračním táboře
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KLADKY Oteplení ze závěru
uplynulého týdne zásadním způsobem zasáhlo také do příprav
závodu v obřím slalomu Kladecká
lyže. Ten se měl původně konat
v sobotu 5. února. Jeho organizátoři se jej však z technických důvodů rozhodli přesunout na konec
února. Bohužel nelze vyloučit, že
jej budou muset zrušit úplně.
Již uprostřed uplynulého týdne meteorologové předpovídali, že v pátek
bude v Kladkách pršet. „Trať slalomu
by tak kvůli tomu změkla a postupem času by se stávala neregulérní.
Závodníci, kteří by na ni vyrazili
dříve, by proti těm pozdějším měli
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Ostřílený kormidelník zmínil ještě
jednu podstatnou okolnost. „Výborné je, že po covidové karanténě je
teď všech dvanáct děvčat zdravých
a můžeme denně trénovat v kompletním složení. Což nám v před-

chozím průběhu tohoto ročníku nevycházelo, naopak nyní pracujeme
v plném počtu. A možnost kdykoliv
nacvičovat herní situace šest na šest
hojně využíváme,“ pochvaloval si
Miroslav Čada.
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Foto: Marek Sonnevend
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yy Za poslední dobu jste z různých
důvodů absolvovaly minimum soutěžních střetnutí. Pomůže takový
přátelák?
„Určitě. Zápasů jsme hrály v novém
roce opravdu málo, a pokud nepočítám
pohárové čtvrtfinále s Olomoucí, tak
spíš proti papírově slabším soupeřům,
kteří jsou v ligové tabulce pod námi.
Koncentrace pak asi není úplně taková,
jako když teď půjdeme na nejsilnější
celky. Proto je moc dobře, že jsme si to
mohly přátelsky rozdat se silnou Ostravou. Bylo to dobré přípravné utkání,
rozhodně lepší než celý týden jen trénovat.“
yy Může vám víc volna a odpočinku
v něčem naopak i pomoct?
„Například pro mě to bylo v létě i na
podzim náročnější tím, že jsem hned
z reprezentace naskočila do klubové

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

přípravy a zápasy pak šly delší dobu
rychle za sebou. Únava docela rostla,
proto jsem byla ráda za víc odpočinku
okolo Vánoc. Potom v první půlce ledna bylo utkání zase dost, ale od té doby
většinu času jen trénujeme, do toho
přišla karanténa. Měly jsme tak prostor
nabrat síly do další části sezóny, která
bude náročná, věnovat se důkladné přípravě. Což není vůbec špatné.“
yy V covid pauze jste měla potíže
s kolenem. Už je to v pořádku?
„Myslím, že už jsem v pohodě. Doktor
mi po vyšetřeních říkal, že v koleně není
žádná strukturální vada, spíš se jednalo
o únavovou záležitost z určitého přetížení. Asi ve spojení se svalovými problémy,
které někdy cítím po větší zátěži. Nejde
snad o nic vážného, teď je to dobré a klepu na zuby, ať to tak zůstane.“
yy Očekávala jste, že budete
v téhle sezóně takovou bodovou
tahounkou družstva a extraligovou
osobností?
„Až do takové míry jsem to nečekala,
i když se na sobě snažím stále pracovat,
abych se zlepšovala. V létě po mistrovství Evropy jsem se cítila dobře, chtěla

PROSTĚJOV V jednu z nejplatnějších hráček české UNIQA extraligy žen se vypracovala Karolína Fričová (na snímku). Slovenská smečařka VK Prostějov je v popředí či přímo na čele několika stěžejních
individuálních statistik aktuálního ročníku soutěže, během sezóny
2021/2022 udělala další výkonnostní skok nahoru. A byla například
i ústřední postavou přípravného přemožení Ostravy 3:2.

pokračovat kvalitními výkony také
s Prostějovem a co nejvíc pomáhat, aby
se nám jako týmu dařilo. To docela vychází, z čehož mám samozřejmě radost.
Zároveň to však je i zodpovědnost, protože kvalitní výkony a potvrzování herní úrovně se pak ode mě logicky očekávají pořád. Proto doufám, že formu
udržím až do konce sezóny.“
yy Pomůže příchod Karin Šunderlíkové, byť měla tříměsíční zdravotní
pauzu?
„Věřím, že ano. Ona potřebuje trochu
času se do toho víc dostat a sehrát se
s mančaftem, zatím máme za sebou
málo společných utkání. Musíme zapracovat na týmové chemii, jak společně fungovat na hřišti co nejlepším
herním způsobem. Obecně je Karin
razantní hráčka, taková bouchačka
nebojící se vzít na sebe zodpovědnost.
Pro nás určitě posila.“
yy Ve čtvrtek přivítáte vedoucí
Liberec, kterému jste ve dvou vzájemných střetech zatím nevzaly ani
sadu. Můžete Duklu zaskočit?
„Hrajeme doma, navíc odpočinuté po
delší přestávce, zatímco Liberec bude
mít za sebou pohárové Final Four. Uvidíme, jestli tohle bude výhoda pro nás
nebo pro soupeře. Každopádně do zápasu půjdeme na maximum, abychom
předvedly dobrý výkon, a zkusíme
favoritovi sebrat aspoň bod nebo dva.
Vítězství by bylo super.“

Prostějov (son) – Odložený dvojzápas krajského přeboru juniorek
2021/22 doma proti Kojetínu dohrávaly mladé volejbalistky VK Prostějov B. Tabulkového souseda jasně
porazily 3:0 (21, 12, 19) a 3:0 (10,
19, 9), čímž se vyšvihly na průběžné
třetí místo.
KP juniorek 2021/22 – pořadí po
14. kole: 1. VAM Olomouc 37, 2. TJ
OP Prostějov 33, 3. VK Prostějov B
17, 4. Šumperk 17, 5. Kojetín 9, 6.
Přerov B 5.
Pokračoval také aktuální ročník
krajského přeboru kadetek, kde se
střídavě (ne)dařilo béčku vékáčka.
Nejprve v dohrávaných utkáních
podlehlo Uničovu 0:3 (-20, -15, -13)
a 0:3 (-13, -5, -21), naopak o den později porazilo vedoucí a do té doby naprosto suverénní Žichlínek 3:1 (21,
13, -23, 9) a 3:0 (12, 14, 21).
Přímé bitvy o druhou pozici zatímní tabulky nevyšly zcela optimálně
volejbalovým nadějím TJ OP Prostějov, když proti Kojetínu dosáhly
výsledků 1:3 (-22, 22, -22, -16) a 3:2
(25, -14, 23, -22, 6), tedy „pouze“
dvoubodového zisku.
KP kadetek 2021/22 – pořadí po
24. kole: 1. Žichlínek 60, 2. Kojetín
45, 3. TJ OP Prostějov 43, 4. Uničov
38, 5. VAM Olomouc 32, 6. Přerov B
18, 7. Šumperk 18, 8. VK Prostějov
B 15, 9. Mohelnice 0.

Pokraèoval KP juniorek
i kadetek

Prostějov (son) – Hodně divoký
vývoj měla situace okolo zápasu 5.
kola základní skupiny C evropské
Ligy mistryň 2021/22 mezi volejbalistkami Dukly Liberec a Dynama
Moskva. Střetnutí plánované na středu 2. února se totiž neodehrálo, přičemž jeho osud prošel dramatickými
změnami.
Nejprve se měl duel normálně uskutečnit, ale pět členů realizačního
týmu ruského klubu nedostalo kvůli nesplnění covidových podmínek
víza pro vstup do České republiky.
Na základě toho vedení Dynama
rozhodlo, že moskevský kolektiv na
sever Čech nepřicestuje.
Orgány Evropské volejbalové federace CEV následně vynesly verdikt,
že utkání dopadne kontumačním
výsledkem 3:0 (25:0, 25:0, 25:0)
pro domácí družstvo, jež by si tím
připsalo svůj premiérový bodový
zisk v elitní Champions League.
Ani tato verze daného „případu“
však nebyla konečná. Vzápětí se do
vzrušeného dění vložily oba zainteresované oddíly, aby se mezi sebou
dohodly na odehrání vzájemného
mače v náhradním termínu. Tím
bude neděle 13. února. Navzdory
průběžnému Kocourkovu tedy nakonec zvítězí (snad) sportovní stránka věci…

Dynamo Moskva nedorazilo,
pøišla kontumace, potom
MHMÉ]UXvHQÉDQRYÙWHUPÉQ

ŽHAVÁ NOVINKA

yy Průběžně jste páté, ale jen dva
body za čtvrtou Olomoucí i třetí
Ostravou. Je u vás v šatně tématem
případný zisk extraligové medaile?
„Určitě se o medaili bavíme, zvlášť po
posílení o Karin Šunderlíkovou i Kláru Faltínovou je to pro nás velké téma.
Proto chceme co nejlépe zvládnout
zbytek dlouhodobé části soutěže, abychom do play-off šly z výhodnější pozice. Uvidíme, na koho pak ve čtvrtfinále
narazíme, ale o postup do semifinále
rozhodně chceme zabojovat. A potom
už by medaile byla blízko.“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

medaili určitě velké téma“

Karolína Fričová: „Po posílení týmu
je pro nás útok na extraligovou

všechny hráčky, utkání se nám po
pravdě moc nepovedlo a zaslouženě
jsme podlehli,“ stručně okomentoval porážku na jihu Moravy Čada.
V pátečním dopoledni jeho svěřenkyně doma naopak přemohly Ostravu 3:2. „Zahráli jsme celkově o dost
lépe, i když tam pořád bylo střídání
vydařených i horších úseků, nahoru
a dolů. Pět vyrovnaných setů s kvalitním soupeřem však mělo každopádně velký přínos,“ zdůraznil Čada.
Nejdůležitější význam obou přáteláků nemusel dlouze vysvětlovat.
„Zůstat dva týdny bez jakéhokoliv
utkání by znamenalo problém, tak
dlouhá zápasová přestávka uprostřed sezóny není vůbec dobrá. Holky herně znejistí, protože sebelepší
trénink nenahradí konfrontaci s jakýmkoliv soupeřem, proti kterému
je tam vždycky větší napětí. Byť jde
o přáteláky. Proto jsme za dva přípravné souboje rádi.“

U?M<QÑ>C hGD=PE@NDß<?<
hGD=PE@NDß<?<

RYCHLÝ

PROSTĚJOV Zápasové pauzy
v UNIQA extralize žen ČR
2021/22 jsou už snad minulostí, nejvyšší tuzemská soutěž
pokračuje. A pro volejbalistky VK
Prostějov velkým šlágrem, neboť
ve 23. kole přivítají vedoucí celek
tabulky z Liberce! Atraktivní
souboj propukne ve čtvrtek 10.
února od 18.00 hodin v Národním sportovním centru PV.
Proč se vlastně hraje už před víkendem? Neboť v sobotu hostí hala NSC
dlouho dopředu nasmlouvanou akci –
mistrovství republiky v králičím hopu.
Špičkový sport pod vysokou sítí proto
musel ustoupit do termínu o dva dny
dříve, než kam směřuje plánovaný

program třiadvacátého extraligového
dějství.
Což ale pranic nemění na
fanouškovské lákavosti nadcházejícího duelu. Průběžně páté Hanačky
(41 bodů) vyzvou první Severočešky
(51 bodů), kterým ve dvou vzájemných střetnutích této sezóny ještě
nesebraly ani sadu. Nejprve favoritky
kralovaly doma 3:0 (20, 11, 20) a poté
si pro třísetový triumf zajely i ven
poměrem 0:3 (-22, -22, -24).
„Na vlastním hřišti jsme ale proti
Dukle měli na mnohem víc a utkání si
vyloženě prohráli sami vlastní vinou,
zbytečnými chybami i nezvládnutými
koncovkami. Tentokrát nechceme nic
podobného opakovat. Rádi bychom

předvedli kvalitní výkon odpovídající
našim možnostem. A na co to bude
výsledkově stačit, se uvidí,“ poukázal
kouč vékáčka Miroslav Čada.
Zatímco jeho svěřenkyně měly nejprve volno covidově karanténní
a následně i pohárové, liberecké
obhájkyně mistrovského titulu absolvovaly v Táboře závěrečný turnaj Final
Four ČP. Budou tedy rozehranější,
ačkoliv prostějovský mančaft doháněl
zápasové manko dvěma přípravnými
duely u Šelem Brno (1:3) i s Ostravou
(3:2). Zároveň může mít svou roli
větší únava družstva zpod Ještědu.
Ten každopádně táhne pronikavým
způsobem slovenská univerzálka
Nikola Kvapilová, nejúdernější

útočnice celé soutěže. Další opory
trenérských manželů Gálíkových?
Nahrávačka Šárka Poddaná (za svobodna Kubínová, nahradila odchod
Lenky Ovečkové), smečařky Lucie Nová i Petra Kojdová (obě dřív
působily na Hané), blokařky Kateřina
Kohoutová s Michaelou Nečasovou
a libero Veronika Dostálová.
„Liberec je papírově největší favorit
na zlato, přesto se ho určitě nebojíme. Do utkání půjdeme s otevřeným
hledím a zabojujeme o co nejlepší
výsledek, jakýkoliv bodový zisk by
byl úspěchem. I když člověk chce
samozřejmě pokaždé zvítězit, zvlášť
na domácí půdě,“ neskrýval Čada
touhu po dílčím překvapení. (son)

povat stoprocentní zátěž univerzálka
Michaela Beránková. „Palec má při hře
samozřejmě zafixovaný, tudíž jí nedělá
problémy už ani smečování nebo blokování,“ upřesnil Čada.
Většinu tréninků s kolektivem absolvuje také prostějovská odchovankyně
Pavla Meidlová, jež se k vrcholovému
volejbalu vrátila po velice dlouhé pauze.
„Máza chodí poctivě pokaždé, když
může. A je vidět, že na sobě opravdu
chce pracovat a volejbalově se vrátit
tam, kde dřív byla. Její forma pomalu
roste,“ všiml si zkušený lodivod.

%HU½QNRY½XzPÕzHQDSOQRKU½W
0HLGORY½SRVWXSQÈQDEÉU½IRUPX
Všech dvanáct členek volejbalového A-družstva žen VK Prostějov
je momentálně zdravých a v plné
přípravě na rozhodující závěr letošní
sezóny. „Je super, že teď můžeme
pravidelně trénovat šest na šest. Pro
týmové sehrávání i společnou práci
na zvyšování výkonnosti je to hodně
důležité,“ kvituje kouč vékáčka Miroslav Čada.
Po řadě týdnů léčení přetrženého
vazu u palce pravé ruky, následné rekonvalescence a postupného zapojování do přípravy již může podstu-
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Současnéumístění:10.(0bodů).
Zbývá odehrát (6 zápasů): venku
Šternberk,domaFrýdek-Místek,venku
Liberec,domaKPBrno,venkuOstrava,
doma Olomouc.
Odhadumístěníponadstavbě:10.
ResuméVečerníku:Vnejbližšíchdvou
střetnutíchmajíZubřiceposlední
reálnoušancipremiérovězacelýročník
zabodovat,čidokoncezvítězit.Při
stavusvéhodružstvavčetněnulového
sebevědomítovšakasinezvládnou.

VOLEJBAL
PŘEROV

Současné umístění: 5. (41 bodů)
Zbývá odehrát (6 zápasů): doma
Liberec,domaŠternberk,venkuKP
Brno,domaOstrava,venkuOlomouc,
doma Šelmy Brno
Odhad umístění po nadstavbě: 4.
Resumé Večerníku: Posílený
prostějovskýtýmzaberetaknapůl,
některé duely mu vyjdou lépe
ajinéhůř.Cožbudestačitnatěsné
předstiženíOstravy,kteroupakvyzve
ve čtvrtfinálové sérii s výhodou
zápasového startu doma.

VK
PROSTĚJOV

„V první řadě jsme tenhle týden se
žádným mistrákem chtěli využít ke
kvalitní týmové přípravě. Nastavili
jsme vysokou náročnost a v případě potřeby trochu ubrali, aby holky
nebyly moc přetažené, nezranily se.
Náplň? Vedle kondice a síly hlavně
herní věci, aby nedošlo ke ztrátě volejbalové jistoty,“ přiblížil kouč Hanaček Miroslav Čada.
Právě proto absolvoval prostějovský mančaft hned dva přátelské
mače. V tom úvodním uprostřed
týdne podlehl na půdě Šelem Brno
1:3. „Rovnoměrný prostor dostaly

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Pět náročně intenzivních tréninkových dnů prožily
volejbalistky VK Prostějov od pondělí 31. ledna do pátku 4. února.
Celý týden se musely obejít bez
soutěžního duelu, neboť těsně nepostoupily do závěrečného turnaje Final Four Českého poháru žen
2021/2022, které se odehrálo 5.
a 6. února v Táboře. S danou situací
si však poradily.
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Současné umístění: 6. (35 bodů)
Zbývá odehrát (6 zápasů): venku
Ostrava,domaŠternberk,venkuKP
Brno,venkuOlomouc,domaFrýdekMístek, venku Prostějov
Odhad umístění po nadstavbě: 6.
ResuméVečerníku:Šelmypředváděly
vuplynulýchtýdnechsolidnívolejbal,
ovšempředseboumajíčtyřitěžké
mačenahřištíchkvalitníchsoupeřů.
Tudížpřisvébodovéztrátěšestýflek
nevylepší.

Současné umístění: 7. (27 bodů).
Zbývá odehrát (5 zápasů): doma
Šternberk,venkuFrýdek-Místek,doma
Liberec,venkuKPBrno,domaOstrava
Odhad umístění po nadstavbě: 7.
Resumé Večerníku: Výběr PVK
postupnězvyšujesvůjhernílevel,jenže
vzhledemkmankunavyššíposty
ibodovémupolštářinanižšípoziceje
jehomomentálnípostaveníprakticky
nezměnitelné.

OLYMP
PRAHA

Současné umístění: 2. (45 bodů)
Zbývá odehrát (7 zápasů): venku
Olomouc,domaŠelmyBrno,doma
Prostějov,domaOstrava,venkuPřerov,
domaOlympPraha,venkuŠternberk
Odhad umístění po nadstavbě: 2.
Resumé Večerníku: Mladé
Jihomoravankyjsounavlně,budou
pokračovatvesvéničivěvítězné
jízdě.ZtrátunaDukluvšakužtěsně
nedotáhnou,cožalenikteraknesníží
jejich velkou nebezpečnost.

Současné umístění: 1. (51 bodů)
Zbýváodehrát(6zápasů): venku Prostějov,domaPřerov,domaOlomouc,venkuOlympPraha,domaŠternberk,venku
Frýdek-Místek
Odhad umístění po nadstavbě: 1
ResuméVečerníku:Obhájkynětitulu
zvládnouudržetnejvyššípříčku,byťbude
rozpumpovanéKrálovoPolenepříjemně
dotírat.RozhodnouzkušenostiSeveročešek, jejich kvalita i přijatelný los.

ŠELMY
BRNO

KP
BRNO

DUKLA
LIBEREC

PROSTĚJOV Kolikáté skončí volejbalistky VK Prostějov po nadstavbové fázi UNIQA extraligy žen ČR? A na koho narazí v klíčovém
čtvrtfinále následného play-off? To jsou zásadní otázky za současného vývoje elitní české soutě- PŮVODNÍ
že, kdy do vypršení její dlouho- zpravodajství
dobé části zbývá už jen něco pro Večerník
přes jeden měsíc. Večerník se Marek
snažil najít odpovědi na to, co
SONNEVEND
nejbližších pět týdnů přinese.

7. února 2022

Slavíková do Olomouce

hým dlouhodobá „neforma“ klíčové
univerzálky Gabriely Kopáčové po
dubnové operaci achilovky.
Pokud chtěl hanácký klub i nadále
atakovat plánovaný postup do semifinále, musel danou situaci personálně vyřešit. Což se podařilo
– a zatím to vypadá, že stoprocentně. V prosinci přišla na smeč Klára
Faltínová, jež sice nemá zdaleka tak
jistou přihrávku jako Michalíková,
ovšem zato disponuje mnohem
vyšší útočnou úderností. A po Novém roce dorazila také slovenská
bomberka Karin Šunderlíková na
účko. Ta po tříměsíční pauze kvůli
zdraví samozřejmě není na své optimální výkonnosti, návrat k ní ještě
nějaký čas potrvá. Pokud ovšem její
herní zlepšení proběhne v dohledné době několika týdnů, má Prostějov na extraligovou placku bez
jakéhokoliv přehánění. Rozhodne
jediné, nakolik zvládne závěrečné
play-off.

MEDAILOVÝ POTENCIÁL
VÉKÁÈKA VZROSTL

Aktuální sezóna 2021/22 ještě ani
nezačala, byl konec loňského léta
a teprve finišovala příprava na start
UNIQA extraligy žen ČR. Přesto
nová kapitánka prostějovských volejbalistek Simona Bajusz už tenkrát na
tiskové konferenci odvážně prohlásila: „Já osobně chci medaili a věřím, že
tenhle náš tým na ni má!“
Po velkém trápení z předchozího
ročníku zakončeného až na sedmé
pozici ligového pořadí to mohlo znít
jako hodně silná slova. Reprezentační nahrávačka však dokonale zná
české prostředí sportu pod vysokou
sítí, tudíž vůbec nestřílela do větru.
A postupem času se ukázalo, že její
výsledková touha skutečně odpovídá
možné realitě.
Zároveň se ale vyskytly dva závažné
problémy komplikující plánovanou
cestu za ziskem cenného kovu. Prvním byl předčasný konec kariéry
zkušené smečařky Martiny Michalíkové ze zdravotních důvodů, dru-

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

Dvě zajímavé změny dresu ve volejbalové UNIQA extralize žen ČR se udály
ještě před uzávěrkou přestupů (31. ledna) v případě bývalých hráček prostějovského klubu.
Jeden pikantní přesun se týká univerzálky Gabriely Kopáčové, s níž se vedení VK dohodlo koncem minulého roku na předčasném ukončení smlouvy.
„Kopy“ následně zamířila do Olympu Praha, kde už absolvovala svou zápasovou premiéru, ovšem neúspěšnou (venku Šelmy Brno 1:3).
Nové působiště má i odchovankyně vékáčka a rodačka z Prostějova, libero
Tereza Slavíková. Ze Sokola Šternberk, kde po nedávném odchodu Lucie
Herdové dělala kapitánku, si ji stáhl do svého kádru oddíl UP Olomouc.

Současné umístění: 8. (16 bodů)
Zbýváodehrát(7zápasů):domaPřerov,
venkuOlympPraha,venkuProstějov,
venkuŠelmyBrno,domaFrýdekMístek,venkuLiberec,domaKPBrno.
Odhad umístění po nadstavbě: 9.
Resumé Večerníku: Šternberská
omladinadoplatínaodchoddvou
hráčských opor do„spřátelené“
Olomouce. Oslabený kolektiv
teenagerekpodlehnevrozhodujícíbitvě
Frýdkuaklesnepodnějmimoplay-off.

Současné umístění: 9. (14 bodů)
Zbývá odehrát (5 zápasů): venku
Přerov,domaOlympPraha,venku
Šternberk,venkuŠelmyBrno,doma
Liberec
Odhad umístění po nadstavbě: 8.
ResuméVečerníku:Sokolkyzeseveru
MoravynarozdílodŠternberkanijak
neoslabily,cožbudeprovyrovnaný
bojoposlednípostupovémístodo
vyřazovacífázestěžejní.Frýdek-Místek
tamproklouznedvěmavýhrami.

FRÝDEK-MÍSTEK

TJ SOKOL

Současné umístění: 4. (43 bodů)
Zbývá odehrát (6 zápasů): doma KP
Brno,venkuOstrava,venkuLiberec,
domaŠelmyBrno,domaProstějov,
venku Přerov.
Odhad umístění po nadstavbě: 3.
Resumé Večerníku: Cizinecká legie
volomouckýchslužbáchhrajepořád
kolísavě,nahoruadolů.Nicméně
ve finiši dlouhodobých bojů se
zkoncentruje,abyofouspředčila
severomoravskýcelekivékáčko.

Současné umístění: 3. (43 bodů)
Zbýváodehrát(6zápasů):domaŠelmy
Brno,domaOlomouc,venkuKPBrno,
venkuProstějov,domaPřerov,venku
Olymp Praha
Odhad umístění po nadstavbě: 5.
Resumé Večerníku: Ostravankám
skvělevyšelvstupdosezóny,leč
poslednídoboušlyvýkonnostně
trochudolů.Jejichhráčskýkádrpřece
jen nemá až takovou sílu, a to se
v náročném závěru projeví.

TJ SOKOL
ŠTERNBERK

UP
OLOMOUC

TJ
OSTRAVA
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MCLGLKEJWOÊUV÷PÊJQFP÷FčNGåKVÚ
(QVQ#PT[.WM¾é

V extraligové tabulce jsou Severomoravanky třetí, Hanačky páté jen o dva
bodíky zpět. A hodně vyrovnaný byl
také vzájemný přátelák. Nejvíce ze všeho úvodní část, během které se bitva
družstev nastoupivších v kompletním
složení neustále přelévala ze strany na
stranu. V závěru vékáčko prohrávalo
19:22, leč skóre otočilo na 23:22. Načež postupně neproměnilo čtyři setboly, naopak soupeř hned svůj první ano
– 26:28 a 0:1.
Za vlastní vinou ztracenou koncovku
kouč Čada svěřenkyním dost vyčinil
a zkraje druhého dějství jim chvíli trvalo, než se zvedly. Potřebný impuls nastal
pětibodovým obratem (0:4, 5:4), pomohl nástup střídající Michaely Smolkové, pak už byly hostitelky jasně lepší.
A precizní volejbalovou produkcí dominovaly rozdílem třídy – 25:16 a 1:1.
Třetí díl probíhal téměř zrcadlově. Domácí tým rychle přišel o počáteční náskok (ze 4:1 na 6:6) a pak vyloženě špat-

Marek SONNEVEND
BYLI JSME
U TOHO
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klikni na

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz
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ným úsekem v jednom postavení dovolil 2TQUV÷LQXUMÆXQNGLDCNKUVM[ XNGXQ RQTC\KN[XRą¾VGN¾MW1UVTCXW
Foto: Marek Sonnevend
oživeným protivnicím utéct na 7:13. Ve
81,4$(;75$/,*$å(1þ5².2/2
zbytku sady si Ostrava tažená výbornou
Sandrou Kotlabovou nabraný odstup
9.3URVWčMRY²7-2VWUDYD
bezpečně pohlídala – 19:25 a 1:2.
Do čtvrtého pokračování poslal prostějovský lodivod všechny plejerky, jež
v tu dobu pobývaly na lavičce (Klára
Dvořáčková, Klára Faltínová, Michaela

6HVWDYD3URVWčMRYD
Beránková, Petra Kožoušková). Odpočinout si šly kapitánka Simona Bajusz,
)DOWtQRYi.YDSLORYiâXQGHUOtNRYi)ULþRYi/|II%DMXV]OLEHUR6WDYLQRKRYi6WĝtGDO\6PRONRYi
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nedávná posila Karin Šunderlíková
i střeďačka Kateřina Kvapilová, zatímco
opory Karolína Fričová a Raquel Löff
zůstaly na palubovce.
7,6.29&(
V dané sestavě si bojující hanácká parMIROSLAV ÈADA – hlavní trenér VK Prostìjov
ta nevedla vůbec špatně. Většinu setu
číslo čtyři vedla (3:0, 8:5, 10:7, 13:11) „Byl to kvalitní přátelák, ve kterém jsme střídali dobré pasáže s horšími. Místy se nám dařilo
a ve svůj prospěch rozhodla náporem hrát to, co chceme a čemu odpovídá naše výkonnost. Místy jsme se ale horšili, dělali zbytečné
chyby a výkon šel dolů. Pochvalu za celé utkání zaslouží zejména Kája Fričová, solidně se chytpři účinném servisu Beránkové z 16:17 ily střídající holky. Sice šlo jen o přípravný zápas, ale každá výhra má pro mančaft přínos.
na 21:17. Zkrátka finiš přesvědčivě pat- Každopádně nejdůležitější je, že jsme soutěžní pauzu mohli vyplnit takhle dobrým střetnutím.“
řil VK – 25:18 a 2:2.
Totéž platilo o závěrečném tiebreaku, 2:4. Poté však zaúřadovala nejen skvě- a Prostějovanky tak dospěly k potěšujíačkoliv do něj lépe vstoupil výběr TJ - lým podáním lídryně Fričová (10:4) címu vítězství – 15:10 a 3:2.

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 0:1, 3:1, 3:3, 5:3,
7:4, 8:5, 8:9, 10:9, 10:11, 13:12, 13:15, 14:17,
15:18, 18:18, 18:20, 19:22, 23:22, 24:23,
25:24, 26:25, 26:28. Druhý set: 0:4, 5:4, 8:5,
13:6, 14:8, 16:8, 19:9, 19:11, 20:13, 22:14,
23:16, 25:16. Třetí set: 2:0, 4:1, 4:3, 6:4, 6:6,
7:13, 9:13, 9:15, 14:19, 14:21, 16:21, 18:22,
18:24, 19:25. Čtvrtý set: 3:0, 3:4, 4:5, 8:5, 8:7,
10:7, 10:10, 11:11, 13:11, 13:14, 16:17, 21:17,
25:18. Pátý set: 1:0, 1:3, 2:4, 10:4, 10:6, 12:6,
12:9, 14:9, 15:10.

ERMV~VSěåQìPNRQFHPSUR9.

PROSTĚJOV Vrcholem minulého
týdne prostějovských volejbalistek bez soutěžního zápasu se stalo
operativně domluvené přípravné
střetnutí s Ostravou. Oba celky jej
odehrály v pátek dopoledne v Národním sportovním centru PV,
protáhlo se na pět sad a nakonec po
dvouhodinovém boji zvítězily domácí ženy.

4.

SPORT

7. února 2022
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KRALICE NA HANÉ Životní
jubileum konce ledna oslavil
dlouholetý fotbalový funkcionář Jiří Svozil. Za desítky let si
prošel mnoha pozicemi, všechny ale měly jedno společné – lásku ke hře a oddanost ke klubu.
„Jirka Svozil je dlouholetým členem FC Kralice na Hané, a to
jako trenér mládeže i dospělých.
Byl taky dlouholetým jednatelem
FC a pro fotbal v Kralicích je neodmyslitelnou součástí, víkend co
víkend byl na hřišti jako jednatel
nebo hlasatel a každý, kdo v regionu hraje, se s ním potkával na
hřišti i mimo něj,“ poznamenal na
adresu legendárního bafuňáře Jan
Novotný, předseda klubu FC Kralice na Hané.
Fotbalový život Jiřího Svozila však
není svázaný jen s oddílem. „Byl
dlouhodobý funkcionář jak v OFS
Prostějov, tak i na Olomouckém
KFS. Dostal několik ocenění za
svou celoživotní práci ve fotbale,
hlavně bych chtěl vyzdvihnout
jeho vyznamenání v podobě Ceny
JUDr. Václava Jíry za rok 2020,
kterou si převzal osobně v Praze.
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Pro řadu sportovců se jedná o nejdůležitější závod
kariéry. Možnost získat olympijskou medaili v nejlepších letech, která se už nemusí opakovat, protože
kdo ví, co bude za čtyři roky? Jenže roky přípravy
a načasování nejlepší formy mohou rychle přijít vniveč. Až do svého závodu má tak každý sportovec trému nejen z výkonu, ale hlavně z negativního testu,
který je podmínkou vstupenky.
Už během letní olympiády strašil covid sportovce,
hlavním úkolem bylo zachování zdraví, tedy být negativní. Což bohužel zcela neplatilo pro jeden z letů
naší výpravy. Ale situace v letních měsících je s tou
zimní, navíc s variantou omikron, která se šíří neuvěřitelnou rychlostí, nesrovnatelná.
Zatím omikron komplikuje nejvíce práci hokejistům. Nejprve vypadli všichni tři čeští brankáři.
Díkybohu se u nich covid objevil tři týdny před
startem olympiády, protože jinak by nastal téměř
neřešitelný problém. Teď to vypadá, že kvůli nákaze
přijde o svůj olympijský sen Michael Špaček. Potíže
se ale netýkají jen Čechů, hlásí je i další hokejisté.
V Pekingu panují velmi přísná opatření, řada sportovců už musela místo příprav do karantény.
Obvyklá olympiáda, kde je stoprocentní koncentrace na výkon, zkrátka letos nebude. V první řadě
je teď zkrátka zásadní zůstat negativní, ale i zároveň
pozitivní, to však jen po sportovní stránce.

OLYMPIÁDA ZMÍTANÁ
OBAVAMI

Pro nezaujatého fanouška hokeje musí být letošní
druhá nejvyšší soutěž velmi zajímavá. Příznivci klubů
od pátého po čtrnácté místo ji ale vnímají s nervozitou.
Za současné konstelace před poslední třetinou soutěže
rozhoduje každá maličkost. To je po letech bez přímého sestupu velmi pozitivní změna v rámci první ligy.
Jakýkoliv bod radikálně mění pořadí a z příčky zaručující přímou cestu do play-off se mužstvo může ocitnout
na hraně baráže o udržení. Během prosince a ledna se
očekávalo, že se tabulka už rozmělní, a zatímco někteří
budou hrát o přímé místenky do play-off, jiné kluby
se budou chtít hlavně udržet, ale nic z toho se nestalo.
A tak se i nadále hned desítka klubů pohybuje mezi
tenkou hranicí úspěchu a nevydařené sezóny.
Do této společnosti patří i Prostějov. Jestřábům se zatím daří udržovat se okolo šestého místa, které zaručuje přímý postup do čtvrtfinále, a mimo desítku se dlouho neocitli, ale stačí se podívat, že náskok na čtrnácté
místo je v rozmezí šesti bodů, což je šest bodů. Do toho
řada odložených zápasů během ledna vinou omikronu, takže z takového náskoku může být i po jednom
nevydařeném týdnu ztráta.
Díky tomu se ale je na co dívat, protože kromě první
čtyřky a posledních dvou celků z Havířova a Benátek,
kterým už vlak ujíždí, hraje každý z celků o všechno. Už
to vypadá, že tento boj bude pokračovat až do konce
soutěže.

DRAMA V CHANCE LIZE

kamenů přede dvěma lety mě přiměla
shodit, následně jsem na sobě začal
znovu makat a dostal se zpátky do formy. Ročně najezdím okolo deseti tisíc
kilometrů, dost toho i nachodím. Proč?
Sport a obecně pohyb mám nesmírně
rád, je to životní styl i přirozená potřeba.
Moc by mě potěšilo, kdyby třeba i můj
příklad motivoval lidi ke sportování tím,
že začít a vést aktivní způsob života se dá
v každém věku. Což pochopitelně platí
taky pro mladé,“ zdůraznil Ejem.
Obsáhlý rozhovor s milovníkem
cyklistiky přineseme v některém
z příštích vydání Večerníku. (son)

LITVÍNOV, PROSTĚJOV Mistra republiky v cyklokrosu 2021
v kategorii Masters 65+ má Prostějov. Koncem minulého roku se
jím stal cyklistický nadšenec Petr
Ejem, když týden před Vánocemi
na šampionátu v Litvínově porazil
všechny soupeře věku nad pětašedesát let.
„Nebylo to tak suverénní vítězství, jak
bych si přál, protože mě dost vyčerpala
sobotní kvalifikace za špatného počasí. Druhý den se konalo finále o medaile a já musel jet víc hlavou, abych
to v únavě zvládl. Což se povedlo, za

vítězství i mistrovský titul jsem samozřejmě moc rád,“ pověděl Večerníku
spokojený Petr Ejem.
V jeho případě nešlo zdaleka o první
podobný úspěch. Například loni získal
mezi „veterány“ bronz na silničním
MČR pořádaném jako Alojzovské
okruhy v našem regionu, pravidelně
objíždí řadu jiných závodů, dokonce
před více než deseti roky obsadil šesté
místo na mistrovství světa Masters
v Rakousku.
„Po tomhle dílčím vrcholu jsem měl
delší pauzu, postupem času přibral hodně kilogramů. Až operace ledvinových

2TQUV÷LQXUMÚPCFwGPGE WRTQUVąGF X[
DQLQXCNOKUVTQXUMÚVKVWN
Foto: archiv Petra Ejema
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ví a hlavně hodně dalších sportovních zážitků,“ vzkazuje předseda
klubu, přičemž se ke gratulantům
přidali také členové kralického výkonného výboru Jan Kubalák, Petr
Navrátil, Zdeněk Zachar a Radovan Fabiánek, stranou nezůstali
současní ani bývalí hráči Kralic.
(sob)

ŽHAVÁ NOVINKA

Z VÉKÁČKA

Jestli je ve fotbalovém prostředí něčeho opravdový
nedostatek, jsou to útočníci. Ač se podíváte přes ligu až
do „pralesa“, drtivá většina klubů hlásí téměř to samé.
„Sháníme útočníka, který dá pravidelně dvouciferný
počet branek“. Hledání nyní pokračuje i v eskáčku, které střelce také stále vyhlíží.
Těžko soudit, čím to je, ale ať už se podíváte do jakékoliv profesionální i amatérské soutěže, hráčů, kteří by
dávali pravidelně vysoký počet branek, je jako šafránu.
Koncových hráčů v tom pravém slova smyslu u nás
zkrátka příliš neběhá. Na úrovni regionálních mužstev
jich ještě určitá část je, ale v profi fotbale je jich jako jehla
v kupce sena. Stačí se podívat i na tabulky střelců. Hrotových útočníků, kteří za podzimní část nasázeli alespoň deset branek, napočítáme na prstech jedné ruky.
To stejné platí i o soutěž níže.
To je pak nadlidský výkon pro klubové vedení někoho
takového sehnat. Pokud navíc jakýkoliv klub má hroťáka se zabijáckým instinktem, jedná se o neprodejné
zboží. Na půlročním hostování by tuto úlohu mohl
převzít Píchal, kdy se nyní jedná o win-win situaci pro
obě strany, ale je to zase zřejmě jen dočasné řešení.
Jenže najít dlouhodobého střelce je téměř nemožné.
Nezbývá tak než doufat, že se postupně klubům podaří zakončovatele vychovat, protože branky jsou kořením fotbalu a fanouška zápasy o jednom gólu opravdu
netáhnou.
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V současné době se věnuje jako
trenér mužům v TJ Biskupice, kde
vlastně začínal svoji fotbalovou kariéru,“ přidal Novotný.
A co by v Kralicích činovníkovi
popřáli? „Tímto bych chtěl Jirkovi popřát za sebe a hlavně za FC
Kralice na Hané všechno nejlepší
k jeho krásnému jubileu, také zdra-
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Petr Ejem vyhrál MČR Kralický funkcionář Jiří Svozil
v cyklokrosu Masters! slaví sedmdesátku

Karolína Fričová:

PROSTĚJOV Tak už je to venku! Hlavní trenér nohejbalistů TJ Sokol I Prostějov prozradil
Večerníku jména tří nových posil hráčského kádru pro nový ročník 1. ligy družstev mužů
ČR 2022, který odstartuje začátkem dubna. A jednoznačně nejzvučnější akvizicí hanáckého týmu se stal Martin Müller, ostřílený borec mající na kontě tituly mistra světa i Evropy!

MAREK SONNEVEND
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PO NADSTAVBĚ MÍSTO

Večerník provedl podrobnější rozbor, jak by mohl dopadnout
zbytek dlouhodobé části ženské volejbalové extraligy 2021/2022

VEČERNÍKU

ODHAD
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Kopáčová v Olympu, 3őiWHOiNSURWL2VWUDYěSőLQHVOY\URYQDQì
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Podruhé v probíhajícím ročníku 2021/2022 udolaly ženy VK Prostějov doma družstvo TJ Ostrava
nejtěsnějším poměrem 3:2. Tentokrát ale nešlo
o extraligové měření sil, nýbrž o přátelák v hale
Národního sportovního centra PV. Zajímavé je, že
Hanačky znovu dokázaly otočit nepříznivý vývoj
z 1:2 na sety.
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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

Během uplynulého týdne nehrály prostějovské volejbalistky žádné soutěžní střetnutí, na programu
měly „pouze“ dva přípravné duely. A v obou byla
jejich nejlepší hráčkou slovenská smečařka, která
především v pátek doma proti Ostravě (3:2) tradičně dominovala komplexně skvělým výkonem.
Vysoký standard odvedla i předtím na palubovce Šelem Brno (1:3), tudíž v této
rubrice nemůže zářit jiné jméno než
Kája Fričová. Jako většinou během
celé aktuální sezóny.

KAROLÍNA FRIÈOVÁ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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vizitka

✓ narodil se 1. září 2005 v Prostějově
✓ juniorský tenista a odchovanec klubu
TK Agrofert Prostějov
✓ od útlého věku ukazoval pod dozorem kouče
Josefuse svůj potenciál
✓ vyhrál řadu turnajů ve svých věkových kategoriích, v současné chvíli
třetím nejlepším hráčem juniorského žebříčku
✓ v loňském roce vyhrál v Kapském městě (JAR) juniorský turnaj
ITF kategorie A
✓ nyní se pokouší získat úspěch na grandslamech juniorů a prosadit
se na turnajích nižší kategorie mužů
✓ na Australien Open 2022 došel do finále, kde po obrovské bitvě
prohrál i kvůli vyčerpání
✓ jeho tenisový příběh obletěl během pár hodin celý svět
✓ v prosinci se stal vítězem v anketě Zlatý kanár 2021 v kategorii Talent roku
zajímavost: už od dětství se chtěl Jakub Menšík stát světovou jedničkou
a rád by jednou napodobil úspěchy Novaka Djokoviče

JAKUB MENŠÍK

yy Jak se nyní s krátkým odstupem
ohlížíte za svým působením v Austrálii?
„Od doby, co jsem tam vstoupil, tak to
byla nádhera. Sice panovalo brutální
počasí, ale jinak tomu není co vytknout. I když se na to nyní podívám
z výsledkového hlediska s mírným
odstupem, tak to musím hodnotit
jedině pozitivně. Beru to jako úspěch,
ale cítím samozřejmě i trochu zklamání, že ten poslední krok nevyšel.
O to je to ale větší motivace do dalších bojů.“
yy Už přebolela porážka ve finále,
nebo ještě pociťujete hořkost?
„Hned po zápase to nebylo ani zklamání, ani radost, ale měl jsem spíše
trochu strach o své zdraví. Jestli je
všechno v pořádku. První dva dny
jsem byl hodně zklamaný a sám na
sebe naštvaný. Nějak jsem si to stále
4KUMDÚX¾\KUM6GP
promítal, co šlo udělat třeba lépe. Ale
když
se za tím ohlédnu, tak mě nenaRTQUV÷LQXUMÚUPCFX[LFG
padá, co bych měnil. Samozřejmě nějaké drobnosti tam byly, ale nemyslím
si, že bych to až takto zlepšil.“
yy V prvních kolech jste se kromě
zápasu s Kimem na kurtu příliš

Jan
FREHAR

nezdržel. Věřil jste v tak hladký postup až do semifinále?
„Na tom turnaji byla kompletní špička, co se týče juniorů, takže žádného slabého soupeře tam nepotkáte.
První dvě kola mi ale vyšla parádně.
V tom druhém to bylo nejnáročnější,
kde jsem prohrával 3:6 1:3 a 15:40,
ale podařilo se mi zvrátit game i následnou sadu a utkání otočit. Od té
doby jsem věděl, že můžu dojít daleko. Z pohledu výsledků to tak sice
možná vypadalo jednoznačně, ale
byly to opravdu náročné zápasy.“
yy Už v semifinále jste ale strávil na
kurtu přes dvě hodiny. Jak náročný to
byl zápas se Švýcarem Feldbauschem?
„S Kilianem se známe už velmi dlouho a jsme kamarádi i mimo kurt. Poprvé jsme se na turnajích potkávali už
ve dvanácti letech. Moc dobře jsem
věděl, do čeho jdu, stejně jako soupeř.
Podařilo se mi ale zahrát můj vysoký standard a mohl jsem se radovat
z postupu do finále. Ale už tam to byl
opravdu náročný souboj.“
yy Ve finále vás pak čekala druhý
den neuvěřitelná bitva s Američanem Kuzuharou, která trvala téměř čtyři hodiny. Zažil jste někdy
podobně dlouhý zápas?
„O náročnosti se asi nemusíme ani
bavit. To byla opravdu přetahovaná
o každý míč. Celkově ale byla radost
to finále hrát a pro mě obrovská čest
si zahrát v Rod Laver Areně. Zápas
byl od začátku velmi vyrovnaný a samozřejmě taky náročný nejen kvůli
podmínkám, ale i po celém týdnu,
kdy se hrálo prakticky každý den. Byl
to takový tenisový maraton, ale těžko
se mi to popisuje, protože z těch posledních momentů už si toho upřímně ani moc nepamatuji.“
/+%*#.
yy Na konci finálového zápasu vás
51$'%-º
postihly silné křeče. Dalo se s tím
vůbec hrát a nepomýšlel jste, že
byste utkání skrečoval?
„Ono to všechno přišlo až v těch posledních míčích. I za stavu 30:30, kdy
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ti, by bylo skvělé. Všichni, kteří jsou
v top 10, se tam dostali ještě před dvacátým rokem. Zatím nemám žádný
ATP bod, takže jsem si vědom, že je
to kus náročné práce.“
yy Zmínil jste se, že vaším vzorem
je Novak Djokovič. Manažer prostějovského klubu Miroslav Černošek ve vás ale vidí nového Tomáše
Berdycha. Co na to říkáte?
„Je to pro mě čest, Tomáš byl jedním
z nejlepších českých tenistů. Když mi
bylo pět nebo šest let, hodně
jsem se na něj díval, to probíhala zrovna jeho nejslavnější éra. Byl to můj
vzor hned po Djokovičovi. Ke sportu mě
tak trochu přivedl
i on, takže je to moc
pěkné přirovnání.
Jsem moc rád, že
můžu jít v jeho
šlépějích a hrát za
Prostějov.“
yy Setkali jste
se? Sbíral jste
mu třeba míčky při zápasech?
„Ano, při
tenisové

¸67<
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jsem cítil, že se asi nedokážu zved- brát všechno,
nout, tak jsem stále věřil, že to ještě a to ať už věci, které se
můžu dotáhnout. Ostatní to vnímali, vydaří, či naopak nevydaří, z nich
že je konec, ale myšlenku na skrečo- si pak ale vzít to dobré do další práce.“
vání jsem vůbec neměl. Takové finále yy Kromě toho jste na sebe ale
a takový souboj by si skrečování ani také hodně upozornil. Pociťujete
nezasloužily, na to jsem ani na chvíli
nepomyslel. Pro mě bylo náročné
se udržet i na nohou, ale pořád jsem
věřil.“
yy Rodiče trávili noci u přenosů.
Je u vás doma tenis tématem číslo
jedna?
„S rodiči se o tenise bavíme rozhodně víc než o škole. (usmívá se) Taťka
mě posouvá nejvíc, od malička je po
mém boku, to samé mamka. Oba
jsou do tenisu zažraní skoro jako já. Je
neuvěřitelné, co všechno pro mě udělali. Nesmírně si toho vážím, protože
každý takové štěstí nemá.“
yy Jak jste sám prozradil, že vás
křeče neopouštěly ani v letadle
cestou domů. Podařilo se už tělo
zregenerovat?
„Cesta zpátky pro mě opravdu nebyla
jednoduchá. Po utkání jsem upřímně
spal asi patnáct hodin v kuse. A jak
jsem se probudil, tak jsem byl neuvěřitelně zatuhlý a měl jsem snad ještě
větší problémy se udržet na nohou
nežPROSTĚJOV
den předtím. Navíc
jsem věděl,
V sobotním
45. kole
že ještě
ten den
jsem,před
Chance
ligyodlétám,
chtěli tušil
Jestřábi
že mě
čeká možná
ještě větší
problém
vlastním
publikem
napravit
bodový
1FEJQXCPGERTQUV÷LQXUMÆJQVGPKUW,CMWD/GPwÊMUVTQHGLÊ\CHKP¾NGITCPFUNCOQXÆJQRQFPKMWLWPKQTčXCWUVTCNUMÆO/GNDQWTPG
nežnezdar
na tomv Jihlavě.
kurtu a Proti
opravdu
to tak tav průběžné
Foto: Robert Rumler
bylo.
“ třetímu Vsetínu je ale nečekalo
bulce
yy nic
Co se
přihodiloVe
povelmi
cestě zpátky?
na sebe tak už i větší tlak ze strany
snadného.
atraktivním
„Když
jsem
nastoupil
doale
letadla,
takletka
veřejnosti?
duelu
plném
šancí se
domácí
jsem
seděl uprostřed
a letadlo
bylo
„Samozřejmě je to pro mě taková
nedokázala
ani jednou
dostat
do vekompletně
takže jsem
ani neměl
trošku novinka. Takový kolotoč kodení. Toplné,
se naopak
hostům
podařilo
možnost
se alespoňJestřábi
přes sedadla
na- polem mě zatím nikdy nebyl. Snažím
hned čtyřikrát.
však našli
táhnout.
tohoa muselo
jsem tam
seděl se na to nemyslet a nepřipouštět si „Známe se od jeho devíti let. Poslední dva a půl roku spolupracujeme na nejinkaždéMísto
odpověď
rozhodnout
jakoprodloužení.
sardinka a opravdu
to nebylo
to, musím se nadále soustředit jen tenzivnější možné bázi. Kuba vyniká hlavně v motorickém učení. To, co někteV něm bod
navíc pro
mocVsetín
příjemné,
protože přicházely
zařídil šikovnou
tečí Stach. na svůj tenis. Teď mám od něj tedy rým hráčům trvá měsíce až roky, on má dar naučit se v řádech minut, možná
vteřin. V tom je výjimečný, unikátní a vynikal v tom už od útlého věku. Kuba
další křeče a jen jsem doufal, že to chvíli pauzu, ale za tři týdny už do na prvním juniorském grandslamu ukázal, že patří mezi špičku. Přechod
přežiji ve zdraví až domů...“
toho znovu vletíme i na turnajích. mezi muže je ale velice náročný. Při vší úctě je to složitější oproti ženskému
yy V Austrálii panuje obrovské Pro mě ale bude vždycky priorita tenisu, konkurence je zkrátka obrovská. Do elitní stovky žebříčku před dvacávedro, vlhkost. Dá se vůbec na ta- výkon na kurtu a snažit se přibližo- tým rokem života nakouknout jen ti, kteří pak do budoucna zamíří do top 10.
kové podmínky připravit v našich vat svým cílům.“
Celý proces je nesmírně náročný. Jsou k tomu třeba skvělé podmínky, vedení,
končinách?
yy Jaké jsou před vámi aktuálně cíle? být cílevědomý a jít si za svým snem. Ale jdeme za tímto cílem a máme velkou
„Pro mě to byla premiéra v Austrálii. „V první řadě se chci postupně zapo- motivaci do další práce.“
TOMÁŠ JOSEFUS, trenér prostějovské mládeže
I když ten první zápas netrval příliš jovat do turnajů kategorie Futures,
dlouho, tak jsem na sobě cítil klima- kde už se budu soustředit na turnaje
tické podmínky. Je to úplně něco dospělých, snažit se postupně vyjiného než tady v Česku i v ostatních lepšovat své postavení na žebříčku,
evropských městech během léta. abych absolvoval stále lepší turnaje.
V Česku je nemožné se na tohle při- Druhým cílem, který jsem si ještě
pravit. Šlo by to jedině tak, kdyby se před sezónou dal, bylo dovézt si dva
třeba vytopila hala na pětatřicet stup- tituly z juniorských grandslamů. Teď
ňů.“ (úsměv)
mám před sebou určitě French Open
yy Na konci roku jste byl oceněn a Wimbledon, takže po tom neúspěš- 8[éGTRCPÚ ,CMWD /GPwÊM UG UPCåÊ RąGMQPCV MąGéG XG HKP¾NG LWPKQTM[ #WUVTCNKCP
2x foto: internet
v anketě Zlatý kanár Talentem ném pokusu v Austrálii se to pokusím 1RGPPCéGåQRQWwVÊMWTVPCXQ\ÊMW
roku. Oprávněnost tohoto oceně- vybojovat tam. Pak už chci sezónu lám pro to maximum a věřím, že na extralize. Když mi bylo osm nebo
ní jste tedy dokázal velmi rychle zakončit v mužské kategorii.“
to budou stačit schopnosti i píle.“
devět, sbíral jsem mu míčky, nosil
potvrdit.
yy A do vzdálenějšího budoucna? yy Kdy byste si přál proniknout do mu ručníky a v uvozovkách jsem
„Pro mě to ocenění bylo také poprvé „Určitě bych rád prorazil do elitní- elitní stovky světového žebříčku?
se o něj staral. (usmívá se) Taky
a udělalo mi to velkou radost. Byla pro ho mužského tenisu, ale to je přede „Trenér mi říkal, že ve světové stovce jsme si během několika akcí v namě čest se zařadit mezi takové hráče, mnou ještě spousta práce. Rozhodně se prostřídá pět až sedm lidí za rok. Je šem klubu mohli zahrát s ním,
kteří to předtím získali, beru to jako však chci ukázat, že Česko stále patří náročné se mezi ně dostat. Nemám s Radkem Štěpánkem nebo i s Ivamotivaci do další práce, abych ukázal, mezi tenisovou elitu, a to i mezi muži, nastaveno, kdy by se to mělo podařit, nem Lendlem. Mám z toho moc
že to byla správná volba. Snažím se tak kde nám to teď trochu uletělo. Udě- ale dostat se tam ještě v devatenác- pěkné vzpomínky.“

Cesta zpátky nebyla jednoduchá. Když jsem
nastoupil do letadla, seděl jsem uprostřed,
takže jsem ani neměl možnost se alespoň
přes sedadla natáhnout. Místo toho jsem tam
seděl jako sardinka a opravdu to nebylo moc
příjemné, protože přicházely další křeče a jen
jsem doufal, že to přežiji ve zdraví až domů...

ZAUJALO NÁS

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

WWW.VECERNIKPV.CZ

Finalistu juniorky Australian Open braly na kurtu křeče,
prostějovský rodák Jakub Menšík jde dál za grandslamem

7. února 2022

PROSTĚJOV Heroický výkon podal prostějovský rodák Jakub Menšík (na snímku) na prvním grandslamovém podniku v letošním
roce. Tenisové Australian Open
2022 se mu povedlo na výbornou
a záběry z finále juniorky obletěly
celý svět. Bitvu o titul trvající tři
hodiny a 43 minut dokončil zcela
vyčerpán a v křečích. Velkolepou
arénu Roda Lavera opouštěl na vozíku i za potlesku svého amerického přemožitele Bruna Kuzuhary.
Nejen za nezměrnou bojovnost,
ale i celou jízdu turnajem si hráč
TK Agrofert vysloužil uznání tenisových expertů a přivítání se dočkal i na domácí hroudě, kde mu
gratulovali šéf klubu i primátor
města Prostějova. Když minulý
čtvrtek po delší době navštívil prostějovské Gymnázium Jiřího Wolkera, mohl si připadat jako skutečný šampion. „I učitelky říkaly, že
fandily. Jsem rád, že to všichni tak
sledují. Je to neskutečné,“ usmíval
se šestnáctiletý příslib českého tenisu. Že na Hané roste další velký
talent, o tom není sporu. Ostatně
krátce před koncem roku 2021
získal ocenění Talent roku v anketě
Zlatý kanár a svůj potenciál nyní
rozbalil naplno. Aktuální světová
trojka juniorského žebříčku by
chtěla již brzy některý z grandslamů a pomalu se přesunout do mužské kategorie na okruh ITF.
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víc zvítězil tým, který dal méně střel na
bránu. Jenže efe má Frýdek-Místek solidní. Rysi patří k velice produktivním
týmům a mužstvům, která vstřelila
nejvíce branek v soutěži. Zasluhují se
o to zejména hráči jako David Klimša,
Jonáš Peterek nebo obránci Teper
se Zbořilem. Vůbec nejlepší čísla ale
má duo polských posil Lyszczarczyk-Komorski. Prvně jmenovaný zažívá
skvělou sezónu a patří k nejproduktivnějším hráčům celé ligy. Velmi dobrá
čísla pak má také brankář Samuel Baroš, přičemž pro slovenského muže v
masce jde o první štaci v Česku. I on
však stojí za tím, že je Frýdek-Místek
blízko postupu do vyřazovacích bojů.
Má navíc parádní formu, v lednu porazil Slavii, Havířov, Benátky nad Jizerou
i Třebíč. V průběžné tabulce je na osmém místě.
tak se občas v zápise m i h n o u
i extraligová jména. Jmenujme třeba
Bohumila Janka nebo Jakuba Orsavu.
V Kolíně je i prostějovská stopa, aktuálně za něj hrají Ján Niko, René Piegl,
Patrik Miškář, Lukáš Krejčík a Kryštof
Ouřada. A na závěr aktuální bilance s
Kolínem. Týmy se v nynější sezóně
utkaly dvakrát a pokaždé zvítězil domácí tým rozdílem 4:2.
(sob)

ƔƔS Ústím nad Labem berete dva
body. Jste s nimi spokojený?
„Určitě jsou pro nás pozitivním počinem. Teď se nám úplně nedařilo, takže
jsme za ně velice rádi. Je to vyválčený
bod navíc, jak jste říkal. Od dnešního
příspěvku se můžeme odrazit do dalších zápasů.“

Michal
SOBECKÝ

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

ƔƔ Utkání bylo poměrně otevřené,
s mnoha akcemi i góly. Čekal jste
to?
„To jsme asi úplně nečekali. Ústí brání
dobře střední pásmo. Postaví se a my
jedeme do plných pěti hráčů. Je to pro
nás těžké se dostávat přes střední pásmo. Musíme o to aktivněji hrát. Jsem
rád, že jsme to ale uhráli. Přišel sice gól
na 2:3, poté jsme trochu polevili, ale
byla tady ta týmová síla, srovnali jsme
a další bod uhráli v prodloužení.“
ƔƔ Pomohl time-out, který si kouč
Totter ve druhé třetině vzal?
„Určitě ano. Byli jsme předtím dost
aktivní. Párkrát nás sice soupeř zavařil.

PROSTĚJOV Spolehlivý při bránění, ovšem méně výrazný
směrem dopředu. To je veskrze vizitka Davida Valy (na snímku). V sobotním duelu Chance ligy proti Ústí nad Labem to ale
neplatilo. Obránce Jestřábů byl hodně vidět i v ofenzívě, měl
celou řadu šancí. A kromě toho, že tedy solidně bránil, podílel
se nakonec i na podobě skóre gólem. Ve třetí třetině totiž jeho
bomba upravila na 3:3, poslala utkání do prodloužení, které
pak rozhodl další obránce Josef Zajíc. Vala se naposledy trefil
11. října a je to pro něj třetí gól v sezóně. Navíc zrovna proti Ústí
nad Labem, za které v minulém ročníku hrál!

Ale myslím, že time-out pomohl dost
k tomu, abychom zápas zvládli.“
ƔƔ Váhal jste se střelou, která nakonec znamenala vyrovnání? Nebo
jste hned věděl, že budete střílet?
„Já předtím dvakrát jel sám na brankáře, bohužel jsem to ale nedal. Takže
pak mi to tam Zajda hezky nabil na
volej a se štěstím mi to tam proletělo.“
ƔƔ Nebudete to mít po tom gólu
drahé?
„Doufám, že ne. (smích) Říkal jsem,
že bude tisícovka za tři body. Ale
urvali jsme jen dva. Tak uvidím,
jak to dopadne.“
ƔƔ Čeká vás možná rozhodující část sezóny. Mohou
být utkání s Ústím, ale
i se Vsetínem důležitým základem?
„Ano, je teď rozhodující část sezóny.
My se musíme odrazit od dvou bodů, jít
tak do dalších zápasů.
Bude třeba sbírat bod po
bodu.“
ƔƔ Pomůže i to, že další dvě utkání
hrajete doma?

Foto: Michal Sobecký

„To určitě. Nemusíme cestovat, snad
tedy pošetříme nějaké síly. Musíme
právě minimálně ty domácí zápasy urvat. Za plný počet bodů.“

David Vala prolomil střelecký půst. Proti Ústí vepředu řádil
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Program základní části Chance ligy
spěje ke svému konci. Jeho závěr ale
bude pro Prostějov hodně hektický.
Důvod je nasnadě, řada zápasů byla
z důvodu karantén odložena. I tak
ale tentokrát Jestřáby čekají jen dva
zápasy, navíc oba domácí. V úterý 8.
února tým lodivoda Tottera nastoupí proti Frýdku-Místku a v pátek 11.
února se utká s Kolínem. Oba zápasy začínají shodně v 17.00 hodin.
Jestli se o nějakém týmu dá říct, že je
to pro Jestřáby hodně neoblíbený soupeř, pak je to Frýdek-Místek. Mužstvo
z pomezí Moravy a Slezska už dvakrát
v aktuální sezóně Prostějov porazilo. V
obou případech hlavně díky skvělému
nástupu do zápasu. Jak doma, tak venku jej zkrátka výběr z Hané nezachytil
a manko už v průběhu utkání nedokázal dotáhnout. V obou případech na-

Přesuňme se ke druhému soupeři,
kterým jsou kolínští Kozlové. Ani ti
neprožívají vyloženě špatnou sezónu.
Zatímco v té minulé se pohybovali
okolo 16. místa, nyní jsou už jako farma královehradeckého
Mountfieldu-HK devátí. I když ve vyrovnané tabulce
se vše přeskupuje den ode
dne. V posledních zápasech se
mužstvo trochu
potýká s nevyrovnanými výsledky. Zatímco
Slavii porazilo, na Litoměřice Kolín
nestačil. Porážku s Ústím nad Labem
zase tým napravil proti Havířovu. Kolín patří k týmům, které tolik nestřílejí.
Přesto jsou ale Kozlové velice produktivní. Zásluhu na tom mají především
útočníci Zdeněk Král, Jankovský, Jan
Veselý a taky Šafránek. Tým trvale
spolupracuje s Hradcem Králové, a

Včerejší dohrávka byla zprvu v režii
Prostějova. Jestřábi měli tlak, vytvářeli si
náznaky šancí. Zato žádné velké příležitosti. Ty naopak přišly na druhé straně
při vyloučení Staňka. Ústí se nejprve
trápilo, na konci početní výhody však
měl možnost Vladimír Brož dorážet do
poloprázdné branky a plně ji využil. V 6.
minutě se tak Ústí nad Labem dostalo
do vedení. Prostějov mohl odpovědět

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Obtížnou hokejovou bitvu mají za sebou prostějovští
Jestřábi. Ty po sobotním zápase se
Vsetínem čekalo hned v neděli další
utkání, tentokrát s Ústím nad Labem. Navíc opět velkou část zápasu
Prostějov soupeře dotahoval. To se
nicméně tentokrát podařilo. A v tak
duelu plném zvratů nakonec dokonal obrat během prodloužení, těsně
před jeho koncem. Po bezbodovém
utkání s Jihlavou a bodu se Vsetínem
si tak Jestřábi připsali na závěr týdne
body dva.

záhy. Koblížkova rána měla parametry a
někteří diváci možná už křičeli „gól“. Jenže puk do brány nezamířil. Následovaly
nepřesné pokusy Milfaita a Miloslava
Jáchyma, v 10. minutě už ale bylo srovnáno. Nejprve střílel z první Tomáš Jáchym, puk se od brankáře odrazil ke Švecovi, který se před Hamalčíka natlačil a
byl přesný – 1:1. O minutu později už
Jestřábi vedli, Zajíc po hezké kombinaci
vyzval nahrávkou ke střele do prázdné
brány Mrázka a ten byl na místě včas:
2:1. Prostějov navíc mohl odskočit, nicméně v přesilové hře se ukázal jen Vala,
kterému ale nebylo přáno. Aktivní byl i
Klimíček, nebezpečně na druhé straně
střílel Drtina. Ústí ale nakonec přeci jen
vyrovnalo, Brož si sjel krátce před sirénou na kruh a zavěsil do růžku – 2:2.
Druhá třetina byla na góly méně bohatá. Hlavně však vyznívala lépe pro Ústí.
Zprvu to tak ale nevypadalo. V rychlém
sledu se snažili prosadit Mrázek, Račuk
a zejména byl blízko Kloz. Ten znovu
byl v dobré pozici ve 26. minutě, z osy
ale nebyl přesný. A krátce nato hrozil i
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Vala. V brejku však nakonec střelecky
selhal. A tak zaúřadovali hosté. Nejprve zaútočil Vladimír Brož na hattrick.
Úspěšný ale byl až David Tůma. Ten
si sjel do mezikruží a k tyči umístěnou
střelou znovu poslal Ústí do vedení –
2:3. Slovanu pak byl plný led. Hostující
Bláha měl velkou šanci, následně znovu
dobře hrající Brož. Aleš Totter reagoval
oddechovým časem. Jestřábi se ale ani
poté dlouho nemohli dostat do velkých
šancí. Až ve 34 minutě zahrozil Švec, po
jehož střele odražený puk před bránou
způsobil zmatek. Hamalčík pak skvěle

vychytal Mrázka a v závěru třetiny taky
Rudovského.
Poslední dějství přineslo nadále otevřenou hru plnou šancí. Prostějované
v nich ale selhávali. Pohroma mohla
přijít ve 46. minutě, kdy Vrdlovec obral
obránce o puk a předložil jej Havránkovi – Bláha skvěle zasáhl. Prostějované
ale stříleli mnohem častěji. Bombou
se prezentoval Staněk, trefil mantinel.
Aktivní byl Vala i další bek Havlík. Ve
48. minutě ale málem nastal problém,
když David Tůma poslal puk do břevna
a odražená pryž se šourala za branko-

+DPDOþtN±'UWLQD9DFtN%URå+DYUiQHN7UHIQê0DUHã=iUXED±â%OiKD7UiYQtþHN9UGORYHF±
6HYHUD2%OiKD8UEDQ±'7ĤPD07ĤPD0LOIDLW±%HUQDW*ULP-RX]D
7UHQpU Mach.

6HVWDYDÓVWtQDG/DEHP

%OiKD±.OLPtþHN0-iFK\P6WDQČN+DYOtN9DOD=D
MtF +XViN ± %HUiQHN7 -iFK\P 5XGRYVNê ± 1RYiN
.OR]âYHF±-LUiQHN5DþXN0Ui]HN±âWHIND.REOtåHN
Jelínek.
7UHQpU7RWWHU

6HVWDYD3URVWčMRYD

%UDQN\DQDKUiYN\âYHF 7-iFK\P3%HUiQHN 
0Ui]HN =DMtF-LUiQHN 9DOD =DMtF5DþXN =DMtF 7
-iFK\P5XGRYVNê ±9ODGLPtU%URå '7ĤPDâ+DYUiQHN 
%URå '7ĤPD '7ĤPD 2%OiKD 6WĝHO\QDEUDQNX
 5R]KRGÿt 6NRSDO &DEiN ± .RQYLþND .RPtQHN
9\ORXÿHQt9\XæLWt'LYiNĥ

/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY²+&6ORYDQÓVWtQDG/DEHP

V prodloužení následně byla k vidění
řada pološancí a střel. Až do 65. minuty nic vážného, 38 vteřin před koncem
už ale nadvakrát po dobré nahrávce ze
strany uspěl jeden z hrdinů zápasu Josef
Zajíc. A dokonal již druhý obrat Jestřábů v zápase.

<PQXWXNCWHWLUQWRąGTQXwVÊ<WDąK6KVąGNK
DÊFWUPQW\ÊCD[NKFQMQPEGCåFXCP¾EVÊ
0[PÊCNG\PQXWLGFQW2QTC\KNK.KVQO÷ąKEG
FXCMT¾V5NCXKKCVCM[6ąGDÊéEQåLGX[wXKJNQ
KPCFQUVąGN2TQUV÷LQXC&CNwÊFTCOCLGVCM
PCUX÷V÷

3. Pøerov se zvedl

5KVWCEGPCURQFMWVCDWNM[LGDNÊåGMTQ\
UGMPWVÊ<F¾UGUV¾NGRTCXF÷RQFQDP÷LwÊ
åGRQUNGFPÊdéGTPÚ2GVTqXRQFQD÷RąÊOÆJQ
UGUVWRWRCFPGPC$GP¾VM[PCF,K\GTQW6[
LUQWCMVW¾NP÷XGXÚUNGFMQXÆMTK\KMFGåVQ
·UVÊK-QNÊPWUGXRQUNGFPÊEJWVM¾PÊEJXEGN
MWFCąÊ#UDÊTCLÊPCXÊEDQF[

.ROÉQD¶VWÉEOÉz
k záchranì

<F¾UGåGRąGFRQX÷òQJNGFP÷6ąGDÊéG
MVGTQWLUOGUKFQXQNKNKXOKPWNÆOéÊUNG
UGPCRNÿWLG*QT¾EM¾5NCXKCP[PÊJTCLG
XGXGNOKFQDTÆHQTO÷CUVCJWLGP¾UMQM
.KVQO÷ąKEMVGTÆPCQRCM\CX¾JCN[6ąGDÊé
RąKVQO PGéGMCNQ PKE NGJMÆJQ 2ąGTQX
8UGVÊP,KJNCXWC2QTWDWRąGUVQRQTC\KNC

1. Tøebíè znovu válí

NEJ události
Chance ligy

Prostějov znovu předváděl poměrně zajímavou hru. Zejména
zápas se Vsetínem stál za vidění.
Ale ani většina utkání s Ústím
nebyla po hokejové stránce špatná. A totéž se dá do značné míry
říct i o Jihlavě. Hlavně však utkání se Vsetínem mělo grády a pořádně zamotanou zápletku.

Atraktivní hra

Tohle je ztráta. A ztráta, která může
mrzet. Ani v jednom utkání Prostějov dlouho nevedl. Proti Vsetínu dokonce celý zápas dotahoval. Výsledkem jsou tři body z devíti možných.
Při vyrovnanosti tabulky to mohou
být právě ony body, co budou chybět
na šestou příčku. Nebo hůř.

Pouhé
tøi body

!&҃ ࡡ

HOKEJOVÉ

b_Ѵ-vh$ol࢙ݭ-1_o|vh
;v|ং࢙0 Ѵbhb7o-Ѵ ࣂ|ংlb
0o7ĺ$-h|ohol;m|o-ѴvbŊ
|-1brং;7vouom࢙-1झ
0u-mhoĺ

„Ráča na mne trošku
vych…ně zařval
‚tandem‘ a já jsem
ho nedal.“

„Pro nás je každý bod parádní. Na začátku byl Prostějov lepší. V první třetině hodně dobře
bruslil, měl více šancí. I když paradoxně jsme dali dva góly a třetina pro nás dopadla dobře 2:2.
Ve druhé třetině se hra trochu otočila. Bruslení bylo stejné, ale my jsme měli čtyři šance ku
dvěma prostějovským, ale dali jsme jen jeden gól, což rozhodlo. Ve třetí části to bylo o jedné
chybě, jedné šanci. Měl tam jednu fakt dobrou střelu: 3:3. Prodloužení už je taková loterie, kdy
bývá jedno mužstvo šťastnější, i když třeba není lepší. A zrovna to vyšlo na domácí.“

Jaroslav ROUBÍK - asistent trenéra HC Slovan Ústí nad Labem:

„Výkon byl horší než se Vsetínem. Byl to ale zase jiný soupeř. Myslím si, že po druhé třetině
jsme byli někde na dně. I kabina byla taková bez sebevědomí, padla na nás velká zodpovědnost. Našli jsme ale klíč k vítězství, i když za dva body. Tabulka je vyrovnaná, musíme
si vážit každého bodu. Je pořád rozdíl v prodloužení vyhrát nebo prohrát. Dva body tedy
bereme. Věříme, že to bude potřebný impulz pro další těžké zápasy, které nás nyní čekají
doma.“

Aleš Totter - LHK Jestøábi Prostìjov

¸67<75(1§5č
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vou čáru. Defenziva zasáhla na poslední
chvíli. Pak ale přišly momenty Davida
Valy. S nájezdem nejprve neuspěl, v 51.
minutě ale střílel od modré a puk zapadl k tyči – 3:3. Hned poté mohly oba
týmy rozhodnout, v prvním případě byl
ale proti Bláha, ve druhém nepřesnost
střely Husáka. Následovaly i další šance,
rány ale vesměs mířily mimo. Výjimkou
bylo zakončení Severy po rychlé akci a
dua Bláhů v ústeckém dresu. Zejména
střela Štěpána Bláhy měla potenciál rozhodnout, ani teč ji však neposlala pod
břevno.
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Jestřábi nakonec v závěru přestupového období vůbec neposilnili, ale ani neoslabili, tým tak
zůstává oproti začátku sezóny
jen s minimálními změnami.

,GUVą¾DKOCLÊFXCFQO¾EÊ\¾RCU[ 0
dMQ\NQXÆCT[UKq
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&XCDQF[RQV÷åMÆDKVX÷<¾RCUU·UVÊO
D[NRNPÚ\XTCVč

&QJT¾XMCMQNC 2QTWDCt5QMQNQX 
  $TCPM[  $KVVGP )WOCP -QTMKCMQUMK  
*TPÊéMQ 6QOCPäQXKPGE )ąGw 6QOCP5VNQWMCN 
t8TCEQXUMÚ 2QJN 
 MQNQ .KVQO÷ąKEG t 2ąGTQX     
$TCPM[-WDQw 8¾NGM2ąKMT[N /CTEGN 8¾NGM
2ąKMT[N t5XQDQFC -TCVQEJXÊN4èGTPÚ 5ÙUU
iQWUVCN   )QKw *TFKPMC 5ÙUU   5ÙUU 
5XQDQFC -T¾N&XQą¾M  6ąGDÊé t 8UGVÊP  
 $TCPM[<CDNQWFKN )CLCTUMÚ8QFPÚ 
8QFPÚ .&QWFGTC5VąQPFCNC &QéGMCN (QTOCP 
*CXÊąQXt-QNÊP  $TCPM[*W
FGéGM &QMVQT <JQNQDQX ),CPUQPU/CTWPC 
-ąGOGP *WFGéGM),CPUQPU t8GUGNÚ ,CPMQXUMÚ
iCHT¾PGM /QTQPI 5ÊNC 8GUGNÚ -T¾N2KGIN 
2CLGT /QTQPIèÊåGM  5NCXKC2TCJCt2QTWDC22
t $TCPM[äGLFN 2QNGVÊP.KPVW
PKGOK 6-PQVGM äGLFN-CHMC äGLFN -PQVGM
-CHMC *QXQTMC .KPVWPKGOKiVGKPGT t-QTMKC
MQUMK $TQFGM *WUC   *QWFGM 7TDCPGE ,GP[w 
 ,GP[w 8CEJQXGE 8QT¾éGM   )ąGw 7TDCPGE
,GP[w *TPÊéMQ 6QOCP5VNQWMCN  ·UVÊPCF.C
DGOtiWORGTM22 t $TCPM[
,&TVKPC /6čOC6T¾XPÊéGM /CTGw 8TFNQXGE
6T¾XPÊéGM t8KNFWOGV\ &-KPFN  (TÚFGM/ÊUVGM
t$GP¾VM[PCF,K\GTQW  $TCPM[
iGFKXÚ iNCJCą-QTÊO 1iGFKXÚ .[U\E\CTE\[M
<DQąKN -QOQTUMK 1IWTEQX-NKOwC -NKOwC $CT
VQw1IWTEQX .[U\E\CTE\[M -NKOwC<DQąKN -Q
OQTUMK .[U\E\CTE\[M2GVGTGM 2GVGTGM /CTV[PGM
1IWTEQX t,KTWw #&NQWJÚ*CORN (CwMQt4W
F¾w 4[EJNQXUMÚ-WPUV ,KTWw $WMCé2CDKwMC  
2TQUV÷LQXt-CFCÿMQPVWOCéP÷
MQNQ 8UGVÊPt5QMQNQX  $TCP
M[  ,QP¾M 2wWTPÚ ,GTQHGLGXU   2čéGM iVCEJ
)CIQ 2wWTPÚ ,QP¾M4QD ,GTQHGLGXU 2wWT
PÚ  2QTWDCt6ąGDÊé22 t 
$TCPM[  ,GP[w )ąGw 8QT¾éGM   8[EJQXGE
äQXKPGE8QT¾éGM *TPÊéMQ -QTMKCMQUMK8QT¾éGM 
*CLPÚ -QTMKCMQUMKäQXKPGE t5VąQPFCNC $KVVPGT
8QFPÚ /GNW\ÊP iċQXÊéGM&5MNGP¾ą &QéGMCN
$KVVPGT 5VąQPFCNC   /KEJ¾NGM 5MNGP¾ą -TNKw  
iċQXÊéGM &QWFGTC  .KVQO÷ąKEGt8TEJNCDÊ 
 $TCPM[5KJXQPGP -NKMQTMC*CWUGT 
-TCEÊM 2TQEJ¾\MC -NKMQTMC   5KJXQPGP /CTEGN
2ąKMT[N t7TDCP /TÿC-CLÊPGM 7TDCP 8QåG
PÊNGM0GFDCN  -QNÊPt(TÚFGM/ÊUVGM 
 $TCPM[8GUGNÚ /KwM¾ą0KMQ t/KEJ¾NGM
.[U\E\CTE\[M -QOQTUMK   %JTKUVQX 1IWTEQX  
iWORGTMt*CXÊąQX  $TCPM[
/CEWJ (WTEJ .4WVCT &TVKNä¾NéÊM iKNJCXÚ
*TCEJQXUMÚ-QJ×V &TVKN -KPFNä¾NéÊM t/CVK
CwMQ *QV÷M &QMVQT *WFGéGM-ąGOGP  2ąGTQXt
5NCXKC2TCJC50 t $TCPM[
iQWUVCN )QKw5WUU TQ\JP¾LG\F,CP5XQDQFCt
-TWåÊM /CEJCé/KEJCLNQX  -CFCÿt·UVÊPCF.CDGO
MQPVWOCéP÷
MQNQ 5NCXKC2TCJCt8TEJNCDÊ50 
 t   $TCPM[  8NéGM /CEJCé -TWåÊM  
-CHMC-TGLéÊ-PQVGM TQ\JP¾LG\F2QNGVÊPt-QHHGT
-CWV/TÿC -WUÚ 0GFDCN8QåGPÊNGM  ·UVÊPCF
.CDGOt,KJNCXC  $TCPM[6T¾X
PÊéGM ,&TVKPC8TFNQXGE ,QW\C <¾TWDC)TKO 
$N¾JC /CTGw&6čOC 7TDCP 1$N¾JC&
6čOC 1$N¾JC *CXT¾PGM&6čOC t5MQ
ąGRC +NNÆw  5QMQNQXt2QTWDC  
$TCPM[ 64QJCP ,WTéÊM -NGLPC8TJGN
0QX¾M -XGTMC t*TPÊéMQ5VNQWMCN äQXK
PGE $KVVGP )WOCP  (TÚFGM/ÊUVGMtiWORGTM
     $TCPM[  -QOQTUMK -NKOwC
.[U\E\CTE\[M %JTKUVQX 1IWTEQX %JTKUVQX &
$CTVQw-NKOwC t&-KPFN8CEJWVMC $GP¾VM[
PCF,K\GTQWt-QNÊP  $TCPM[
9KGPEGM ,CPUC2CDKwMC iRCéGM &WwGM2TčåGM 
,CPUC èGTO¾M -QX¾ą äčTGM2CDKwMC t
iCHT¾PGM-T¾N0KMQ 5MNGP¾ą -T¾N ,CPMQXUMÚ
/QTQPI iCHT¾PGM 0KMQ8GUGNÚ /KwM¾ą 5MNG
P¾ą8GUGNÚ  6ąGDÊét2ąGTQX50 
t $TCPM[8QFPÚ &QéGMCN$KVVPGT $KVVPGT
<WMCN t*TFKPMC 5ÙUUiQWUVCN iQWUVCN )QKw
4èGTPÚ TQ\JP¾LG\F2GEJCPGE *CXÊąQXt-CFCÿ
MQPVWOCéP÷
&QJT¾XMCMQNC 5NCXKC2TCJCt2ąGTQX22
t $TCPM[-CHMC -TGLéÊ 
2QNGVÊP &-TGLéÊäGLFN -TWåÊM *QXQTMC/CEJCé t
/-TCVQEJXKN &QNGåCN,CP5XQDQFC -WDGw /
-TCVQEJXKN&QNGåCN )QKw *TFKPMCèGTPÚ 5ÙUU
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JIHLAVA – PROSTĚJOV 4:2

1. star: #FCO*CXNÊM DQF[ 2. star: ,CP4WFQXUMÚ
DQF[ UVCT6QO¾w,KT¾PGM DQF 

PROSTĚJOV – VSETÍN 4:5 PP

1. star: #FCO *CXNÊM  DQF[  2. star: ,CP -NQ\
DQF[ UVCT2CVTKM*WU¾M DQF 

1.

6KEJQ,GPVWCVCOR¾TOGPwÊEJ
XÚO÷P OG\K MNWD[ P÷MQNKM O¾NQ
PQXKPGM # \CUG VKEJQ 6CMVQ PG
\¾åKXPÚMQPGERąGUVWRQXÆJQQD
FQDÊ UPCF  NKIC PGRCOCVWLG
0GDÚV \¾RNGVM[ MQNGO &WFQXC
PG RąGUVWRW PGWF¾NQ D[ UG VÆ
O÷ąPKE\C\PCOGP¾PÊJQFPÆJQ
d2Q\CFWqNGVQUPG\čUVCNXVQOJNG
UO÷TW CPK 2TQUV÷LQX ,GUVą¾DK FQ
RąGFW CXK\QXCNK åG D[ LGwV÷ RQ
UÊNKV OQJNK # \GLOÆPC UG éGMCNQ
LGUVNK PGRąKLFG P÷LCMÚ QDT¾PEG
<¾TQXGÿ UG XwCM PKMF[ PGJQXQąK
NQQP÷LCMÆRąGUWPQXÆNCXKP÷7å
OKPWNQW PGF÷NK XwCM #NGw 6QVVGT
WRąGUPKN åG å¾FPÆ XÚO÷P[ PC
RQUNGFPÊ EJXÊNK PGéGM¾ ,GJQ UNQ
XC UG RQVXTFKNC JPGF X RQPF÷NÊ
XPQEK,GUVą¾DKUMWVGéP÷CPKå¾F
PÆJQ JT¾éG PGRWUVKNK CPK M PKO
å¾FPÚPGRąKD[N
2TQUV÷LQX VCM VTQEJW RQNGXKN
X VQO EQ OW FąÊXG PGD[NQ EK\Ê
6GF[ CPICåQX¾PÊ XGNMÆJQ OPQå
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Mezi hokejovými mantinely
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Více než deset měsíců čekal
Robin Staněk na návrat k ostrým
zápasům. Uplynulou sobotu se
konečně dočkal! Nejzkušenější
člen prostějovské obrany se
vrátil po vleklých problémech
s achillovkou. Hned přitom ukázal, v čem je potřebný: přehled
ve hře, souboje, rozehrávka. To
jsou hlavní přednosti třiatřicetiletého obránce, který má na
kontě i stovky extraligových zápasů. Nyní je mohl uplatnit v první obranné dvojici s Lukášem
Klimíčkem. Staněk si zapsal
něco přes 16 minut strávených
Foto: internet
na ledě, taky ovšem dvě trestné
minuty. Při svých zkušenostech, přehledu i množství gólů, které jsou
schopni Jestřábi dávat, ale brzy nepochybně přidá i nějaký ten bod.

Návrat bojovníka do obrany

ZAUJALO NÁS

2GVT/T¾\GM,CP-NQ\1PFąGL$N¾JC2GVT$GT¾PGM
/CTVKP#NVTKEJVGTC6QO¾w,KT¾PGM,CP4WFQXUMÚ/CTVKP0QX¾M
#FCO*CXNÊM6QO¾w,¾EJ[O,KąÊ-NKOÊéGMCiKOQP,GNÊPGM
,CMWD$CDMCC2CVTKM*WU¾M/KNQUNCX,¾EJ[OC,QUGH<CLÊE
/KEJCN,CPGéGMC&CXKF8CNC/CTGMiXGEC2GVT-TGLéÊ/CTGM
/KEMCC,CPiVGHMC/CTVKP&WDUMÚ

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ

1. star: &CXKF 8CNC  DQF[  2. star: ,Q\GH <CLÊE
DQF[ UVCT6QO¾w,KT¾PGM DQF 

PROSTĚJOV – ÚSTÍ NAD LABEM 4:3 PP

1.

HRÁČSKÉ HVĚZDY UTKÁNÍ

Začátek druhé třetiny se nesl ve vyrovnaném duchu. Hned na úvod
byla nebezpečná dorážka Zadražila.
Hosté odpověděli Mrázkem a Havlíkem. Ve 28. minutě nahrával do střeleckého prostoru před branku Krejčí.
Na puk ale těsně nikdo ze spoluhráčů nedosáhl. Minutu nato Jestřábi
zatočili obranou Jihlavy. Na závěr
pohledné akce tu byla střela Husáka, jenže Wolf byl pozorný. Konec
třetiny naopak patřil Jihlavě. Ve 37.
minutě se nejprve jeden z domácích
proháčkoval do zakončení. Nedal,
následně si ale Bláha musel poradit
s pokusem Kowalczyka. Tlak Dukly
rostl. A nakonec se jí povedlo využít
přesilovku. Seman si sjel před bránu
a šikovně tečoval nahození od modré
čáry – 2:1. Závěr patřil nadále Jihlavě,
hosté se spíše bránili.
Už zkraje poslední periody bylo vidět, že chtějí Prostějované se skóre něco udělat. A od začátku dělali
obraně soupeře problémy. Jiránek si
ve 41. minutě sjel až do brány, Wolf
se ale překonat nenechal. Na Jiránka navázal třeba Beránek. Nicméně
Prostějov místy zapomínal na soupeře. A tak ve 45. minutě ztratil puk
a z následného přečíslení byl gól někdejšího Prostějovana Jakuba Illéše.
Jestřábi se snažili vyrovnat, Jihlava
však dobře bránila. Navíc Prostějov
srážely časté fauly. V přesilovce Jestřábů měl dobrou šanci po nahrávce
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Rudovského Mrázek, jenže minul.
S blížícím se koncem zápasu taky
pracovaly nervy. Akci Jihlavy tak
v 54. minutě následovala šarvátka,
do níž se aktivně zapojili zejména
Jelínek a Husák. Snížení se ale nakonec konalo až v 58. minutě, po
souboji u mantinelu propadl puk na

k utkání se nevyjádřil

modrou, odkud si sjel do mezikruží
Havlík a bombou nedal brankáři šanci. Poslední slovo však měla Jihlava.
V závěrečné minutě při power-play
Jestřábů se totiž dostal s pukem na
útočnou modrou Skořepa a rozhodl.
Dukla tak Prostějov porazila podruhé v sezóně.
(sob)

Aleš Totter - LHK Jestøábi Prostìjov

„Jak jsme do zápasu vstoupili a jak nás to asi na patnáct minut odrovnalo, tak na kolaps
z první třetiny dopadl zápas výborně – myslím ziskem tří bodů. Zaplaťpánbůh nám na
konci třetiny vyšla přesilová hra. Sice po individuální akci, ale využitá. Ve třetí části jsme
parádně sehráli přečíslení dva na jednoho a dostali jsme se do vedení 3:1. Prostějov snížil,
ale naštěstí se nám zadařilo dát gól do prázdné branky. Základní stavební kámen úspěchu
byl Adam Wolf v brance, který předvedl parádní výkon.“

Karel NEKVASIL - asistent trenéra HC Dukla Jihlava:
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Úvod střetnutí patřil jednoznačně Prostějovu, který vstoupil do utkání aktivně.
První větší příležitost měl Beránek, ale
na Gábu si nepřišel. Podruhé zahrozili
domácí tečovanou ranou, která ale také
skončila před brankářem hostů. Po pěti
minutách se osmělil dopředu i Vsetín
a dokázal otevřít skóre. Tvrdou střelu
Buchty Bláha vyrazil přesně na hůl Bergera, který trefil odkrytou část branky
– 0:1. Z vedení se ale hosté příliš dlouho
neradovali. Fantastickým pasem našel
Havlík rozjetého Beránka, který si v úniku dokázal poradit s brankářem provedenou kličkou – 1:1.
Vyrovnaný stav vydržel pouze osmnáct
sekund. Po přihrávce Roba zůstal na
chvíli osamocen mezi kruhy Pšurný
a svou střelu ještě otřel o tyč domácí
svatyně – 1:2. Po druhé brance hostů se
aktivita opět vrátila na domácí hokejky.
Ale na brankáře si nepřišla šikovná teč
Nováka, ani pokus o otočku Račuka.
Vyrovnání ale ještě v první třetině přišlo.
V signalizované výhodě domácích se

Jan FREHAR

PROSTĚJOV V sobotním 45. kole
Chance ligy chtěli Jestřábi před
vlastním publikem napravit bodový
nezdar v Jihlavě. Proti v průběžné tabulce třetímu Vsetínu je ale nečekalo
nic snadného. Ve velmi atraktivním
duelu plném šancí se ale domácí letka
nedokázala ani jednou dostat do vedení. To se naopak hostům podařilo
hned čtyřikrát. Jestřábi však našli pokaždé odpověď a muselo rozhodnout
prodloužení. V něm bod navíc pro
Vsetín zařídil šikovnou tečí Stach.

podle sudích dopustili hosté ještě jednoho faulu. Domácí tak měli kompletní
dvě minuty výhodu pěti proti třem. Startu přesilovky předcházela dlouhá diskuse hostujícího klubu s výrokem sudích,
ale nic se na tom neměnilo. Tuto výhodu dokázali Jestřábi využít. Po kombinaci se nemýlil Kloz – 2:2. Poslední minuty
první části patřily hostům, kteří si také
zahráli i první přesilovku. Do kabin se
ale šlo za vyrovnaného stavu.
Kde zakončili hosté první část, nastartovali i druhé dějství. První situaci ještě
dokázal Bláha nadvakrát vyřešit. Druhou hrubku v rozehrávce už ale využil
Rob, který se neukvapil se zakončením
a puk poslal do odkryté části branky –
2:3. Oba celky si pak v krátkém sledu
vyzkoušely hru v oslabení i přesilovce
a blíže ke skórování byl Prostějov. Ale
z tlaku se neuchytila střela Račuka ani
bomba Rudovského.
Srovnat se ale i potřetí domácím nakonec podařilo. Po tlaku v útočném pásmu
napřáhl od modré Klimíček a jeho rána
skončila až pod víkem. Brankář Gába měl
pozici těžkou, protože před ním skvěle
clonila hned dvojice domácích hráčů –
3:3. Vyrovnaný stav ale znovu vydržel
jen chvíli. Tři minuty před druhou sirénou totiž využili hosté chybného střídání
Jestřábů. Puk od Gáby protečoval Jonák
a Rob si dokázal s Bláhou poradit bekhendovým blafákem – 3:4. Srovnat mohl
Jáchym, ale jeho prudkou ránu skryl
brankář. Na druhé straně měl na hokejce
pátou branku Berger, ale přihrávku Klimka před odkrytou klec nedokázal využít.
Do třetí části vstoupil Prostějov podobně jako v jeho úvodu. Díky dobrému
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forčekingu si vynutil tlak a následnou
přesilovku. Tu po čtyřiceti sekundách
využil Rudovský. Jeho tvrdá rána od
modré skončila až mezi betony Gáby –
4:4. Stejně jako u třetí branky na ní měli
velký podíl dva clonící hráči před brankářem.
Po vyrovnávací brance se hra trochu
oproti předešlému trendu změnila. Oba
celky hrály více na jistotu s cílem neudělat chybu. Přesto se však zajímavé střelecké pokusy na obou stranách objevily.
Zřejmě největší šanci měl necelé dvě

minuty před koncem Račuk, který se
dostal do úniku, ale na Gábu stejně jako
v předchozích svých pokusech nevyzrál.
Utkání tak muselo rozhodnout prodloužení. Velkou šanci mohl mít opět Račuk,
ale na přihrávku nedosáhl a místo toho
se dopředu hnali hosté. Půček našel
na modré Vlacha, který pobídl k teči
Štacha, ten míč poslal přesně za záda
bezmocného Bláhy – 4:5. Z divácky zajímavého duelu, kde Prostějov dokázal
čtyřikrát srovnat skóre, se tak z bodu navíc nakonec radovali hosté.

„Věděli jsme, že nás čeká silný soupeř, který se proti nám umí extrémně vytáhnout. Celý zápas to i potvrzoval. Domácí hráli výborně v útočném pásmu, byli silní na puku, s čímž jsme
ze začátku měli problém a špatně jsme bránili. Soupeř měl několik nebezpečných brejků,
hodně nás podržel brankář Gába. Nám se prosadila první formace, Luboš Rob zaznamenal
dva pěkné góly. Od druhé třetiny jsme už hráli víc disciplinovaně, hru jsme kontrolovali, ale
nedokázali jsme odskočit na výraznější náskok a domácí vždy srovnali. Zápas byl těžký až do
konce. V prodloužení po pěkné akci a povedené přihrávce Vlacha rozhodl Štach a získali jsme
potřebné body.“

Roman STANTIEN - VHK ROBE Vsetín:

„Byl to nadstandardní zápas v této soutěži. Myslím si, že lepší tým zde asi do konce soutěže
nebude, se vší úctou k soupeřům, co jsou v tabulce před ním. Oba týmy chtěly hrát hokej. Je
tam velká škoda nevyužitých šancí. Možná jsme si zasloužili více než jeden bod. Ale sport
není někdy spravedlivý.“

Aleš Totter - LHK Jestøábi Prostìjov
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JIHLAVA, PROSTĚJOV Druhou prohru v řadě zapsali minulou středu svěřenci trenéra Aleše
Tottera. V Jihlavě se v rámci 44.
kola Chance ligy sice brzy dostali
do vedení, nicméně jej do konce
třetiny neudrželi. Jihlava naopak
přidala a herně i výsledkově otočila zápas ve svůj prospěch. Marné
dobývání jihlavské obranné tvrze
pak vyvrcholilo v gól domácího
kapitána z poslední minuty a rozhodnutí o zisku tří bodů pro Duklu.
Zápas přitom začal pro Prostějov
skvěle. Už ve druhé minutě rozehrál
Švec na Tomáše Jáchyma, který se
v přečíslení nemýlil. Jestřábi byli
zprvu aktivnější, další náznaky šancí
měli Račuk a Havlík. Puk pak rychle
měnil majitele, brankáři ale zůstávali bez práce. Až v 10. minutě mohli
hosté využít přesilovku. Jenže se nedokázal prosadit. Jihlava si poté sama
vyzkoušela přesilovku. Harkabus
a Čachotký však nebyli přesní. V 15.
minutě si Bláha musel dávat pozor
ne na puk, ale na branku, která mu
málem přistála na zádech. Hra poté
znovu získala na rychlosti, ne ale na
přesnosti. Krátce před sirénou se však
ukázalo známé nedáš – dostaneš. Jiránek šel nejprve sám na bránu. Jenže
nedal. Následně si od mantinelu sjel
před prostějovskou bránu Čachotský,
který po individuální akci vyrovnal.
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poslední míče značně limitovaly.
Kvůli nim opouštěl po konci utkání
kurt dokonce na vozíku!
„Bohužel mě na konci zápasu zastihly zdravotní problémy, ale do posledního míčku jsem věřil, že dokážu
vyhrát. Nemohl jsem se postavit na
nohy, ale doufal jsem, že naděje stále
žije. Počasí bylo nesmírně náročné
a navíc jsme neměli skoro žádné
pauzy, což bylo vyčerpávající. Na
kondiční stránce prostě musím ještě
zapracovat, ale chci se stále zlepšovat ve všech ohledech,“ zavzpomínal prostějovský tenista na těžké
chvilky. „Sice to nevyšlo, ale jde pro
mě o motivaci do dalších turnajů.
Ukázal jsem, že dokážu hrát se
světovou špičkou a budu dělat vše
pro to, abych si z příštího grandslamu odvezl titul,“ bral po návratu
do Prostějova vše již s nadhledem.
„Do Austrálie jsem jel s cílem zvítězit, od začátku jsem se cítil skvěle. V
Melbourne jsem byl poprvé, a když
jsem viděl, jak tam vše funguje, chtěl

jsem dokráčet až pro ten titul. Byla
ohromná čest hrát finále přímo v
Rod Laver Areně, bylo to neuvěřitelné. Před námi tam zrovna dohrál
svůj duel Nadal s Berretinim,“ neskrýval až dojemné pocity hráč prostějovského TK Agrofert, který svůj
vzor vidí v Novaku Djokovičovi. „Je
těžké se takovým hráčům vyrovnat,
ale kladu si co nejvyšší cíle. Bude těžké se k němu byť jen přiblížit, ale pokusím se o to. Budu dělat vše pro to,
aby příští grandslam už patřil mně,“
pravil s úsměvem odchovanec prostějovského Agrofertu, který se chce
nyní plně etablovat na okruhu ITF.
Majitel marketingové společnosti TK PLUS a šéf prostějovského
tenisu Miroslav Černošek předal
Menšíkovi symbolickou medaili – „dukát“ jako vzpomínku na
australský úspěch. „Rád jsem nositelem hezkých příběhů a jeden z
nás ho napsal. Byl to příběh o bojovnosti, kdy na Australian Open
překonal opravdu sám sebe. Jsem
rád, že to dokázal a že zápasy dohrál
i přes bolesti. Je to obrovský výkon
a Jakub Menšík tím ukázal, že má
předurčeno dosáhnout na nejvyšší
mety,“ pronesl při této příležitosti a
pochválil také další dvě prostějovské
naděje, a sice Maxima Mrvu a Jana
Kumstáta. Oběma popřál, aby pokračovali ve šlépějích právě Jakuba
Menšíka, k čemuž mají nakročeno.
V neposlední řadě poděkoval i jejich trenérovi Tomáši Josefusovi a
též přítomným rodičům obou mladíků. Vyzdvihnout nezapomněl i
spolupráci s městem Prostějov, které
i přes problémy s koronavirem našlo
finanční prostředky na podporu tenisové akademie.
„Jsem velmi rád, že se Kubův úspěch
urodil, opravdu mu ho přeji. Berdych, Novák, Kvitová, Šafářová, to
všechno byli skvělí hráči a hráčky,
ale až nyní dosáhl světového úspěchu kluk přímo z Prostějova, což je
úžasné i pro město samotné. Finále
jsem viděl až ze záznamu, ale i tak mi
přineslo obrovské emoce. Jak jsem
několikrát slyšel a sám jsem to rád
říkal svým svěřencům, bez takové
porážky nejsou velká vítězství. Pevně věřím, že to dotáhneš na vysněné
mety,“ poznamenal prostějovský primátor František Jura přímo směrem
k Jakubovi Menšíkovi. Jak dodal, v
případě, že bude ve vedení města
i v následujícím volebním období,
bude sport podporovat i nadále.
Na adresu svého nadějného svěřence promluvil rovněž trenér prostějovské mládeže Tomáš Josefus.
„Člověka zahřeje u srdce, když jeho
svěřenec dosáhne tak obrovského
úspěchu, jakým je finále grandslamu. Slovy se nedá vyjádřit, co pro
nás finálová účast znamená. Vlila
nám do žil spoustu energie do další
práce,“ přiznal kouč, jenž v Melbourne z rodinných důvodů chyběl. Očekává totiž narození potomka. Menšíka místo něj v Austrálii doprovázel
Robert Rumler, dlouholetý aktivní
hráč prostějovského klubu. „Je to až
neuvěřitelné, jací tři kluci tu s námi
sedí. Kuba je ročník 2005, Maxim s
Honzou 2007 a každý už má za sebou opravdu velké úspěchy. Zažíváme spolu úspěchy už od babytenisu,
a i když je ta cesta stále dlouhá, pevně věřím, že se jim podaří probojovat se až mezi nejlepší hráče. Kuba
startoval poprvé na tak velkém turnaji a hned z toho bylo finále. Nejde
ani vyjádřit, co to pro nás znamená

www.vecernikpv.cz
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a jakou energii nám to vlilo do další
práce,“ přidal lodivod mládeže TK
Agrofert.
Slovo pak moderátor tiskovky
Tomáš Cibulec předal i dalším
dvěma přítomným nadějím Maximu Mrvovi a Janu Kumstátovi,
kteří v loňské sezóně slavili úspěchy na turnajích kategorie do 14
let. „V minulé sezóně byl můj nejlepší podnik ve Francii na neoficiálním mistrovství světa, kde jsem ve
čtvrtfinále odvracel čtyři mečboly,
nakonec jsem dokázal celý turnaj
ovládnout,“ hlásil Mrva a vzápětí jej
doplnil Kumstát. „Pro mě bylo nej-

významnější mistrovství Evropy do
14 let, kde jsem prohrál ve finále,“
dodal nadějný tenista. Společně pak
na téže akci zvítězili ve čtyřhře.
Závěrem oficiální části neopomněl
Miroslav Černošek ani úspěchy dívek. „Dneska je to trochu genderově
nevyvážená tiskovka, ale nesmíme
zapomenout i na naše velmi úspěšně dívky,“ usmál se. „Sára Bejlek už
v patnácti letech dosáhla na řadu
úspěchů. Podporujeme i například
sestry Fruhvirtovy, o kterých jistě
každý z vás slyšel. I zde vidím velké
předpoklady do budoucna,“ uzavřel
Miroslav Černošek.

3x foto: Adam Kodet

yy Jak dlouho se znáte s Jakubem
a čím je výjimečný?
„S Jakubem se známe od jeho devíti let, kdy jsme se poprvé potkali.
Naše spolupráce se prohloubila až
za poslední dva a půl roku, kdy je
to na velmi intenzivní bázi. Kuba

Jan FREHAR

PROSTĚJOV Velké zásluhy na
úspěších prostějovských tenistů
v mládežnických kategoriích má
jejich trenér Tomáš Josefus (na
snímku), který připravuje nejen
čerstvého finalistu juniorky na
Australian Open Jakuba Menšíka,
ale i další talenty Maxima Mrvu
a Jana Kumstáta. Za normálních
okolností by u zatím největšího
úspěchu prvně jmenovaného
svěřence nechybě osobně, ale
vzhledem k očekávanému narození potomka byl svému svěřenci
nápomocen alespoň na dálku.
Jak s úsměvem říká, i když zůstal
v Česku, už byl aklimatizovaným
Australanem.

má řadu předností, tou hlavní je ale
podle mého názoru jeho schopnost
motorického učení. To, co některým
hráčům trvá měsíce až roky, se dokáže naučit během pár minut, možná i
vteřin. V tom je hodně výjimečný už
od útlého věku.“
yy Jak byste hodnotil vy osobně
jeho nedávný úspěch a ukázalo to
i něco do budoucna?
„Jakub si na prvním juniorském
grandslamu dokázal, že patří mezi
nejlepší hráče v dané kategorii. Nyní
už se kromě dalších dvou podniků
této kategorie připravujeme hlavně
na přechod do mužské kategorie,
kde už ale bude konkurence obrovská a přechod je velmi těžký. Uděláme ale určitě všechno pro to, aby
se to Kubovi podařilo. Musí se ale

všechno sejít. Talent, píle, skvělé
podmínky, vedení i cílevědomost.“
yy V Melbourne jste osobně nebyl. Můžete prozradit důvod?
„V Austrálii jsem nemohl být z rodinných důvodů. Očekáváme každým dnem narození potomka, takže
jsme to řešili už dopředu. S Kubou
tam tak byl trenér Robert Rumler.
Kluci se znají velmi dobře a určitě
to byl kvalitní doprovod. Robert
zaslouží si poděkování, protože i on
má na tomto úspěchu podíl.“
yy S Jakubem Menšíkem jste ale
byl přesto v denním kontaktu. Dařilo se něco řešit na dálku?
„Bylo to samozřejmě náročné hlavně v tom, že Kuba byl ode mě nejdál,
jak to jen jde. Rozdíl deseti hodin.
Zatímco u nás byl den, u nich noc

Je to opravdová rarita mít tady pohromadě takové hráče. Věřím, že
se tímto ukazuje, že má naše
práce význam. Člověka
opravdu potěší, když
pak může s kluky takové úspěchy slavit.
Tyto úspěchy jsou
navíc novou energií
do další práce, protože tyto momenty
chcete zažívat i nadále.“

¸67<

a opačně. Ale byli jsme neustále v
kontaktu ať už během Australian
Open, tak předešlého přípravného
turnaje v Austrálii. Měl jsem tak budíčky mezi jednou až pátou hodinou
ranní podle času zápasu, takže jsem
byl už aklimatizovaný spíše na ten
australský čas. (úsměv) Denně jsme
tak spolu řešili různé věci a využívali různé možnosti, které současná
doba nabízí, takže i nějaká taktická
analýza přes sdílenou obrazovku
mohla proběhnout.“
yy Kromě Jakuba Menšíka tu
máte i další dva talenty Maxima
Mrvu a Jana Kumstáta.
„Ano, Maxim i Honza jsou ročníky
2007 a jsou také prostějovskými odchovanci, kteří už ve svých čtrnácti
letech za sebou mají velké úspěchy.

3

mne si ruce kouč prostějovských
4
tenisových talentů Tomáš Josefus

Foto: Michal Sobecký

„Takov
vé úspěěchy jso
ou enerrgií do další práce,“

Hlavním tématem byl samozřejmě
úspěch prostějovského rodáka Jakuba Menšíka, který na sebe již upoutal
pozornost nejen v Česku, ale i v zahraničí. Po finále Pardubické juniorky 2021 a triumfu na „Mother City“
v jihoafrickém Kapském městě, kde
loni v listopadu vyhrál turnaj špičkové kategorie ITF „A“, která zahrnuje
největší podniky včetně grandslamů, uspěl i samotném podniku „velké čtyřky“. Na juniorce Australian
Open v Melbourne předvedl úchvatnou jízdu, kterou zastavil až ve finále
po téměř čtyřhodinové bitvě Američan Kuzuhara. Svět obletěly záběry,
kdy Menšík bojoval doslova až do
posledních sil a konec utkání dohrával v bolestných křečích, které jeho

Jan
FREHAR

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV V prostějovském Národním sportovním centru
proběhla uplynulou středu před polednem tisková konference, jejíž hlavní tváří byl čerstvý finalista juniorského Australian
Open Jakub Menšík. Šestnáctiletý talent TK Agrofert prožívá ve
své kariéře výrazný vzestup, za což jej veřejně ocenil šéf prostějovského tenisu a jeho manažer Miroslav Černošek, pogratulovat přišel i primátor statutárního města Prostějov František Jura.
Na mediálním setkání se vedle juniorské „trojky“ světa objevily
také další naděje ze zdejší líhně Maxim Mrva či Jan Kumstát s
trenérem Tomášem Josefusem.

vedení TK Agrofert i primátor města

TENIS

16
Naděje
budoucnosti
ocenilo
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PROSTĚJOVSKO Jarní část se kvapem blíží a fotbalové kluby
napříč regionem se na ni už začínají poctivě připravovat. Po
prvních tréninkových dávkách už některé z celků přistupují také k úvodním přátelským utkáním. Už předminulý týden odehrála první duel Konice, která dostala šest branek od divizních
Nových Sadů. Uplynulý víkend si zimní premiéru odbyl Pivín, ale
také třeba Čechovice, do akce se dostaly i ženy Prostějova.

Èechovice se rozešly
s Bohuòovicemi smírem
První přípravný duel odehráli v neděli v areálu Za Olympijskou ulicí
i fotbalisté Čechovic. Lídr B skupiny
I.A třídy odehrál duel proti Bohuňovicím hrajícím krajský přebor, kde
by se v příští sezóně mohly týmy
i potkat. V prvním poločase svěřenci
kouče Koláčka dominovali, ale změnit skóre se jim podařilo díky brance
Šteigla pouze jednou, dvakrát scházelo málo, ale jednou zvonila tyč a podruhé břevno. Do druhého poločasu
udělal kouč hned osm změn a hra se
vyrovnala. Bohuňovicím se podařilo srovnat. Vedení Čechovicím ještě
vrátil dorostenec Bílek. Ale i podruhé
se podařilo soupeři dorovnat a zbytek
utkání se už pak spíše dohrával. Do
prvního utkání si Čechovice vypůjčily dva hráče, konkrétně Davida Trajera a Víta Kopečného. U obou se ale
dle slov trenéra jednalo pouze o výpomoc, kdy chtěl rozdělit odehrané
minuty do co nejvíce hráčů. Vinou
karantény pak scházel ještě Filip Halouzka a nová posila Marek Bezecný
(více na jiném místě – pozn.red.).
Hodnocení trenéra Čechovic
Lukáš Koláčka:
„Myslím si, že na utkání bylo znát, že
se jednalo o první přípravný duel před
jarní částí. Bylo k vidění mnoho ne-

přesností z obou stran. Když se vrátím
k našemu týmu, tak první poločas byl
daleko lepší než ten druhý. Tím nechci
snižovat výkony hráčů ve druhé půli,
ale když tam uděláme osm změn, tak
se to muselo někde projevit. Troufám
si říct, že jsme měli první půli pod kontrolou a mohli jsme mít i větší náskok.
Ve druhé jsme dostali zbytečnou
branku ze standardky. Dostali jsme se
znovu do vedení, ale po naší taktické
chybě přišlo opět srovnání. Trochu mě
mrzí dva ostřejší zákroky na Sobotu
a Pospíšila, kdy oba hráči museli střídat. Snad budou v pořádku.“

2:2
(1:0)
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Branky Čechovic: Šteigl, Bílek.
Sestava Čechovic v 1. poločase:
Sedlařík – Veselý, Jurníček, Haluza,
Hanák – Muzikant, Novák, Lakomý,
Kadlec – Petržela, Šteigl.
Sestava Čechovic v 2. poločase:
Klimeš – Běhal, Jurníček, Walter,
Pospíšil – Bílek, Novák, Petržela,
Kopečný – Šteigl, Trajer.
Trenér: Lukáš Koláček.

Pivín v prvním zápase
turnaje schytal debakl
Zimní přípravu si fotbalisté Pivína
zpestřují turnajem v Chropyni. V jeho

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan FREHAR

prvním díle se představili proti Zborovicím, které hrají I.B třídu ve Zlínském
kraji a tabulce vévodí s desetibodovým náskokem. Jednoznačným cílem
je pro ně postup do I.A třídy a svou
kvalitu ukázali i v souboji s Pivínem,
který nastoupil i s řadou dorostenců.
O všem rozhodla první půle, která
skončila 7:1. Ve druhém poločase už
se hra více vyrovnala a branka padla na
obou stranách. Konečné resumé 8:2 je
však zcela jednoznačné.
Hodnocení hrajícího kouče
Pivína Pavla Valtra:
„Tam dneska není moc co hodnotit.
Pro nás se jednalo o první přípravný zápas po prvním týdnu tréninků.
Soupeř na tom byl kvalitou jinde. Co
jsme se bavili, tak by chtěli postoupit
ze své soutěže, k tomu také doplnili
kádr, což bylo jasně vidět. My jsme
nasadili hned pět dorostenců, aby
se postupně otrkávali v mužském
fotbale. Věci, které jsem od nich chtěl,
plnili dle svých možností, ale ta celková kvalita byla na straně soupeře.
Určitě z toho ale neděláme závěry
a soustředíme se na další zápasy.“
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M. Svozil, J. Svozil, Fica – Trajer, Ko- žet krok. Ve druhém už ale domácí
nupka. Střídali: Valtr, Krejčí, Zlá- dominovali a vítězství o šest branek
mal, Verbický. Trenér: Pavel Valtr. bylo zcela zasloužené. Hned čtyřmi
brankami se blýskla Kopečková,
æHQ\ 3URVWĘMRYD VL kterou doplnila ještě Domesová
a Navrátilová. Po prvním duelu
zastøílely proti Bøezùvkám
mají ženy naplánované tréninkové
V neděli se v areálu Za Olympij- jednotky a další přípravný duel by
skou ulicí představily také ženy Pro- je měl čekat až na začátku března,
stějova, které pod vedením kouče jak se trošku uklidní situace s koroVybíhala čekal první letošní duel. navirem.
Na svojí domácí půdě přivítaly Hodnocení trenéra Prostějova
holky Březůvky, které nahradily půMatěje Vybíhala:
vodního soupeře, jenž utkání musel „Byl to náš první zápas v rámci příkvůli covidu odříct. Ani Prostějovu pravy, což bylo určitě znát. Navíc
=ERURYLFH
se potíže s karanténami nevyhnuly, jsme se sešli v dost okleštěné sestavě
8:2
(7:1)
ale do zápasu nakonec patnáctka dí- kvůli covidu, takže to byla taková
3LYtQ
vek byla připravena a se soupeřem trošku divočina. Nakonec se nám
Branky Pivína: Trajer, J. Svozil
hrajícím o soutěž níže neměla vý- ale podařilo dát dostatek holek doSestava Pivína: Oršel – S. Vrba, raznější starosti. V prvním poločase hromady. Děkujeme i soupeři, že za
Pospíšil, Prečan, Šimek – Hýžďál, ještě soupeř dokázal s eskáčkem dr- námi přijel. Holky musím pochvá-

Foto: Jan Frehar

lit, protože ty branky byly všechny
vypracované, vyloženě až do situací
samy na brankářku či do prázdné
branky. Jsem rád, že jsme to zvládli
i fyzicky a nikdo se nezranil, takže
to splnilo vše, co jsme si od zápasu
slibovali.“

6:0
(1:0)

6.3URVWđMRY
%İH]ļYN\

Branky Prostějova: 4x Kopečková,
Navrátilová, Domesová.
Sestava Prostějova: Bednaříková –
Zapletalová, Koudelková, Navrátilová, Ležanská – Vičarová, Vykopalová, Pitáková, Teplá – Zahradníčková,
Barešová. Střídaly: Kopečková, Domesová, Oršelová, Kateřina Koudelková.
Trenér: Matěj Vybíhal.
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Exprostějovský trenér Pavel Šustr
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Michal SOBECKÝ
yy Jak moc vás mrzí, že vzájemný
střet Senice a Prostějov byl zrušen?
„Dost, ale nedá se nic dělat. V dnešní
covidové době se to může stát. Dozvěděli jsme se o tom od Karla Kroupy den před zápasem. Měl jsem už informace, že je málo lidí, vstoupila do
toho zranění a koronavirus. Dohodli
se tedy, že je pro ně zápas neodehratelný. A jelikož i tady řádí koronavirus,
tak jsme sehnali soupeře, který měl
hrát s Ružomberkom a nakonec přijel k nám. Bylo to Jastrzebie ze druhé
polské ligy.“
yy Jste už na Slovensku tři čtvrtě
roku. Splnilo zatím vaše angažmá

očekávání, s nimiž jste šel do soutěže a klubu?
„Úplně ve všem ne. Co se týká kvality, tak je to přeci jen první liga. Takže
některé zápasy mají skutečně dobrou
úroveň. Zejména ty mezi týmy, které
hrají vršek tabulky, tedy Slovan, Trnava, Žilina, Dunajská Streda, tam ty
zápasy jsou zajímavé. Obecně zázemí
první slovenské ligy je o trošičku výše
než v naší první lize. Takže v tomhle
ano. Ale samozřejmě ne vše funguje
tak, jak má. Že bych tedy byl úplně
naplněný optimismem, to ne…“
yy Senica je ale v půlce tabulky.
Berete to jako úspěch?
„Vzhledem k tomu, v jakém stavu
jsem tým přebíral a jak jsme jej poskládali na poslední chvíli, tak jsem
říkal, že sice nejsem úplně spokojený,
ale výsledky jsou nad očekávání.“
yy V čem je druhá česká
a první slovenská liga
rozdílná?
„Tady je fotbal určitě techničtější než
u nás. A běhavější.
To jsou asi nejzásadnější rozdíly.“
yy
Sledujete
i po těch měsících
dění v Prostějově?
„Ano, sleduji. Viděl
jsem pár zápasů, popravdě jsem toho moc
nestihl, protože termíny
se dost potkávají. Myslím,
že jsem na vlastní oči
naposledy viděl zápas
se Zbrojovkou. Ale
s kluky si občas zavolám, s Karlem Kroupou
si volám docela často.
Takže mám, nechci říct

přehled, ale informace ano.“
yy Údajně jste měl zájem o služby záložníka Solomona Omaleho.
Nakonec ale z jeho cesty na Slovensko sešlo. To pro vás muselo být
zklamání…
„Ano (zamyslí se). Je pravda, že jsem
o Solomona měl zájem. Protože hráč,
který hraje jeho styl hry, nám chybí.
Takže jsem věřil do poslední chvíle
to m u , že přijde. Nevyšlo to. Tak to
prostě ve fotbale občas je. Víc asi nemá
smysl se o tom
bavit.“

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

PROSTĚJOV Okresní fotbalový svaz svolal na čtvrtek
10. února od 17.00 hodin valnou hromadu. Stejně
jako v minulých letech, kdy to koronavirová situace
umožnila, se i ta letošní uskuteční v kulturním domě
ve sportovním areálu ve Smržicích.
Delegáti všech klubů (či zástupci klubů, kteří budou
delegáty pověření) z regionu se tak mohou zúčastnit
a případně prodiskutovat a zhodnotit poslední fotbalový rok. Po loňské volební valné hromadě přijde letos na
řadu hodnoticí.
Na letošní schůzi se tak bude hlavně bilancovat loňský rok po
sportovní i finanční stránce, na programu budou i plány do
roku následujícího. Nutno dodat, že i loňský rok silně ovlivnila
epidemie a stejně jako v roce předchozím ze soutěží pod hlavičkou OFS proběhla zase jen podzimní část.
(jaf)

PROSTĚJOV První oficiálně dotažený přestup
hlásí adept na postup do krajského přeboru z Čechovic. Kádr pro jarní část vyztuží zkušený Marek
Bezecný. Dnes už bývalý kapitán Slavonína by měl
pomoci lídrovi I.A třídy především ve hře směrem
dozadu.
„Mohu potvrdit, že Marek už je naším hráčem. Vše
se nám podařilo administrativně dotáhnout. Jedná se
o zkušeného hráče s perfektní levačkou, který nám může
velmi pomoct v defenzivě ať už na středu obrany, či na
pozici štítového záložníka,“ potvrdil zprávu trenér Čechovic Lukáš Koláček. Na první start si ale hráč musí
ještě počkat. První přípravný duel totiž vinou karantény
musel vynechat. V Čechovicích zatím jinak další odchody či příchody neregistrují, ale dodávají, že do sezóny je
ještě dost času a stát se může cokoliv.
(jaf)

22020410214

PROSTĚJOV V Prostějově nepůsobil dlouho. Přesto za sebou nechal kouč Pavel Šustr (na
snímku) nemalou stopu. Právě
on naučil eskáčko vítězit. Za něj
se začala ve větším razit politika
přivádění mladších, neokoukaných hráčů. Ti v Prostějově
dokázali vyrůst. Někteří poté
následně nakoukli do ligy, z jiných se staly ve druhé lize opory. Jeho éra už je ale minulostí,
nyní načne druhou půlsezónu
na lavičce slovenského ligového týmu Senice. Právě s tímto
celkem se měl Prostějov utkat
v sobotu v rámci další přípravné prověrky, leč vzhledem ke
zdravotnímu stavu eskáčka na
prestižní souboj nedošlo.

FOTBAL

7. února 2022
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Přípravu eskáčka narušilo zdraví
Klub musel rušit zápas na Slovensku
PROSTĚJOV Další týden tréninkových dávek mají za sebou
fotbalisté eskáčka. Uzavřít jej měl sobotní duel proti slovenské
Senici, kterou vede bývalý kouč Prostějova Pavel Šustr. Z přátelského duelu ale nakonec sešlo. Už jen tréninky totiž trenérskému týmu komplikovaly zdravotní neduhy hráčů a drobná
zranění, kvůli kterým utkání vedení klubu zrušilo. Místo toho
dostali hráči během uplynulého víkendu volno, aby nabrali síly
a vyléčili drobné šrámy či nachlazení. Dnešním dnem se vrací
zpátky do přípravy, tak uvidíme...

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Jan FREHAR
Měsíc přípravy má Prostějov za sebou
a druhý je nyní před ním. V lednu se
účastník FORTUNA:NÁRODNÍ
LIGY představil v Zimní Tipsport
lize, kde se prezentoval velmi dobře,
v celkovém pořadí obsadil čtvrté
místo. Mimo to si střihl ještě zápas
proti Kroměříži, který ale i přes vítězství z herního hlediska zase tak
pozitivně nehodnocen nebyl. Co je
však během přípravy nejzásadnější,
zatím se hráčům vyhýbají vážnější
zranění. Drobné komplikace ale přicházející a ty se v tomto týdnu nakupily víc, než bylo záhodno.
„Máme některé z hráčů, kteří bojují
s drobnějším zraněním, a do toho
přišly i nějaké virózy. Nechceme
v současné situaci riskovat, takže
hráči, kteří se necítí nejlépe, zůstávají preventivně mimo tým. Z těchto
důvodů jsme tak v pátek museli rozhodnout o zrušení přípravného due-

lu v Senici. Zkrátka bychom to nyní
nedali dohromady a kvůli pravidlům
panujícím na Slovensku jsme mužstvo nemohli doplnit o dorostence.
A jet na zápas v jedenácti lidech,
to prostě nepřicházelo v úvahu,“
prozradil kouč Šmejkal, co stálo za
nesehraním duelu, který sliboval přímou konfrontaci s bývalým koučem
Pavlem Šustrem.
Na Slovensko by i v případě
odehrání neodcestoval například Jiráček, Bartolomeu, Machynek, Stříž, Schaffartzik či
Schuster. U některých z nich se
jedná o drobné šrámy a svalová

'UM¾éMQUV¾NGéGM¾PCRQUKN[1FGLFGCNG5QNQOQP1OCNG"

zranění. U dalších hráčů bylo na
vině nachlazení. Vinou protikoronavirových opatření tak jejich
kontakt s mužstvem trenéři raději
kompletně zavrhli.
Tréninkové jednotky ale proběhly
v týdnu podle plánu, jen se trochu
lišily počty hráčů. Místo víkendového duelu pak kvůli regeneraci dostali
hráči volno. „Nad nějakým náhradním tréninkem či modelovým zápasem jsme ani nepřemýšleli, protože
s tím počtem hráčů to nedávalo

Foto: Michal Sobecký

smysl. Raději jsme se rozhodli, aby
si kluci odpočinuli a dostali se do
formy. V pondělí se opět sejdeme
a budeme se připravovat na start
sezóny. Tento týden nám to doplní
ještě příprava se Sigmou ve středu,
která stoprocentně proběhne, protože v domácím prostředí budeme
moci mužstvo případně i doplnit,“
prozradil k dalšímu programu hlavní
trenér.
Oproti předchozímu týdnu doznala
i soupiska určitých změn. Ke svým

spoluhráčům se už přidal navrátilec a odchovanec Prostějova David
Píchal, který by měl zaplnit díru
v útoku po odchodu Žáka. Kromě
příchodu ale ohlásil klub i jeden odchod. Na hostování do Uničova pro
jarní část odešel Michal Sečkář. Fotbalový univerzál se s klubem dohodl kvůli většímu hernímu vytížení.
Další výraznější změny zatím v Prostějově nejsou. Klub je ale nadále
na přestupovém trhu aktivní a do
konce přestupového období by ješ-

obchodní a mediální partneøi 1. SK Prostìjov pro sezónu 2021/2022

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Vyškov posílil
ze Zbrojovky
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PROSTĚJOV Znovu před vlastními fanoušky by se měli představit svěřenci kouče Šmejkala
už ve středu dopoledne v areálu
Za Olympijskou ulicí. Tentokrát se Prostějov utká se třetiligovou rezervou olomoucké
Sigmy. I když musel být sobotní duel proti slovenské Senici
zrušen, nadcházející zápas by
měl proběhnout bez komplikací
a fanoušci se tak dočkají třetího
domácího střetnutí v rámci přípravy na jarní část.
Po podzimním mistrovi Moravskoslezské fotbalové ligy tak čeká

tě rád posílil. Ve hře jsou například
stále hráči Mladé Boleslavi. Otázkou
ale bude i udržení všech dalších hráčů, neboť zájem nadále panuje stále
o Solomona Omaleho. „Soupiska
dosud není uzavřená. Ještě bychom
rádi minimálně o dva hráče posílili.
Čas do konce přestupního termínu
stále je, takže pro to uděláme maximum. Určitě bych minimálně chtěl
uvítat alespoň jednoho útočníka
a jednoho hráče na kraj. Hodně napoví už první jarní kolo nejvyšší
soutěže,“ přeje si lodivod prostějovského eskáčka.

na eskáčko i její vicemistr. Rezerva
ligového celku, se kterou spolupracuje i Prostějov – a už nejednou
jsme byli svědky hráčských přesunů
mezi těmito kluby – patří mezi nejlepší třetiligové kluby, neztratil by
se ani ve druhé lize. Mužstvo kouče
Chromého staví především na mladých odchovancích a na zkušenosti
ligových hráčů, kteří se po zranění,
případně při nenominaci na zápas
A týmu chodí rozehrát.
Za podzimní část se může Sigm
„B“a pochlubit jednoznačně nejlepším skóre, kdy vstřelila nejvíce
branek, hned 46. Ale také vynika-

jící defenzivou, zde jí se třinácti
obdrženými brankami patří druhé
místo. S bilancí dvanácti výher,
čtyř remíz a jediné porážky jí to
pak stačí na druhé místo, tři body
za vedoucí Kroměříží. Do utkání
by pak mohli zasáhnout i dobře
známí hráči, kteří něco odehráli
i v Prostějově, jako Jakub Matoušek a Jiří Spáčil.
Domácí celek nyní řešil jisté
zdravotní komplikace, ty by ale
neměly znamenat nic zásadního
pro středeční duel. „Na Slovensko bychom nemohli vycestovat
doplněni o případné dorostence

vs.

kvůli proticovidovým opatřením.
U některých hráčů se navíc jedná
o drobnější virózu a lehčí zranění,
takže ve středu už bychom na tom
měli být i počtem v pohodě a se
zápasem stoprocentně počítáme,“

doplnil lodivod mužstva Daniel
Šmejkal.
Přípravné utkání začne ve středu 9. února v 10.30 hodin na
hřišti v areálu Za Olympijskou
(jaf)
ulicí.

Prostějov (jaf) – Fotbalisté Vyškova
získali hned tři hráče z vedoucí Zbrojovky Brno. Na přestup tam zamířili záložníci Barnabáš Lacík a David Moučka, na hostování pro jarní část útočník
Martin Sedlák. Moučka už dříve ve
Vyškově působil. Pro další dva hráče
se bude jednat o premiéru. Nováček
a nejbližší geografický soupeř Prostějova v soutěži tak bude chtít v jarní části
bezesporu zlepšit dvanáctou příčku.
Obzvlášť, když ze Slavie Praha mají
přijít hostovat brankář Kinský a obránce Matys.

Èervenka zamíøil
do Dukly
Prostějov (jaf) – Do jarní části vstoupí fotbalisté pražské Dukly i s novou
posilou na hrot. Do jejich kádru nově
přibyl Marek Červenka, který zamířil na Julisku z Vlašimi. Mezi zájemci
o zkušeného útočníka přitom byl i Prostějov. Nakonec ale bude stejně jako na
podzim jeho soupeřem.

přeje si po návratu David Píchal
PROSTĚJOV Klub zná jako své boty. Vždyť je odchovancem, odehrál za něj podstatnou část své kariéry, aby před půl rokem zamířil zkusit štěstí mezi prvoligovou smetánku do Mladé Boleslavi. Jenže vinou zranění nemohl předvést, co v něm dřímá,
a téměř celou podzimní část musel kvůli vazům v kotníku vynechat. Na jaře se tak
David Píchal (na snímku) pokusí dostat do formy, jakou měl v průběhu loňské sezóny
v Prostějově, díky které si vysloužil právě přesun do ligy. V situaci, kdy Prostějov shání
akutně útočníka, je tato situace výhrou pro obě strany.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Jan FREHAR
yy Jak se upekl návrat do mateřského klubu?
„Bylo to tak, že jsme po jednání s vedením
Mladé Boleslavi řešili současnou situaci. Bylo
mi naznačeno, že po tom dlouhodobém zranění bych se nyní nedostával příliš do hry a herní
vytížení by mi scházelo. Dohodli jsme se tak, že
by bylo pro mě i Boleslav lepší, abych odešel na
půlroční hostování, jelikož tam má Boleslav i na

léto opci na přestup. Pak už se tak konkrétně
řešilo vše s Prostějovem, kde prostředí velmi
dobře znám a klub zná mě.“
yy Podzimní část z vaší strany nebyla vůbec
dobrá, trápilo vás zdraví. O co konkrétně šlo
a jste už nyní stoprocentně fit?
„Absolvoval jsem celou přípravu bez nějakých
problémů. V každém z utkání jsem i nastoupil
v přípravě. Zahrál jsem si i v prvním kole proti
Plzni nějakých deset minut. Pak nás čekal pohár
s Vyšehradem, kde mi jeden z protihráčů natrhl
vazy v kotníku kolíkem. To se nedařilo dát do
pořádku a tři měsíce jsem s tím laboroval. Zranění se zhojilo, ale v přípravě, kdy se lámal chle-

ba, jsem se zranil podruhé. Teď už je naštěstí vše
v pořádku.“
yy Co vám půlrok v prvoligovém klubu dal?
A jaké to bylo ve společností takových osobností jako například Marek Matějovský či
Milan Škoda?
„Určitě to beru jako velký přínos. Už jen trénovat s takovými osobnostmi ligy a českého fotbalu je skvělé. Snažil jsem se je po očku sledovat nejen na hřišti, ale i mimo něj. Beru to jako
velký přínos. Jsem rád, že jsem něco takového
mohl absolvovat, a pevně věřím, že se mi tam
podaří vrátit s větším úspěchem.“
yy Hlásíte návrat po půl roce. Už se vám podařilo zaklimatizovat? Přeci jen těch změn
proběhlo více.
„Většina hráčů tady v Prostějově stále je, takže
s tím nebyl problém. U některých nových to
teď zvládáme za pochodu, stejně jako s trenéry, ale určitě už se cítím velmi dobře. I prostředí je pro mě velmi známé. A těším se na jarní
část.“

yy Sledoval jste během podzimu i mateřský
klub? A jak se vám výkony eskáčka líbily?
„Výsledky a tabulky jsem sledoval poctivě.
Úplně dopodrobna, že bych si některé
zápasy pouštěl, tak to sice ne, ale
měl jsem nějaké zprávy od
kluků. Určitě ale kluci opět
ukázali sílu, a i to umístění to
jasně dokazuje.“
yy Na pozici útočníka po
odchodu Žáka vznikla
mezera. Věříte, že se na
něj podaří navázat a přidat alespoň stejný počet branek?
„Nechci předvídat ani si
dávat nějaké konkrétní
cíle. Ale určitě bych rád
dosáhl dobrých výsledků. Hlavně ale chci zůstat
zdravý a mužstvu pomoci k co nejlepším výsledkům a výkonům.“

Foto: Josef Popelka
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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)
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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)
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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 Uf, 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“. Poté jsme se pak ve dvou dílech po sobě zaměřili na „béčko“, v němž se
naopak představilo hned pět týmů z Prostějovska.
Aktuálně nás čeká již deváté pokračování seriálu a s ním druhé ohlédnutí
za podzimem ve skupině „A“ I.B třídy, v níž má Prostějovsko čtyři zástupce.
Zatímco minule pronesli své pocity a dojmy zástupci Pivína a Otaslavic, nyní
přichází řada na Klenovické a Vrchoslavické. Opět nechybí tabulky, statistiky,
redakční komentář a exkluzivní rozhovor.
V příštím čísle se dočkají přívrženci legendárního oddílu Haná Prostějov,
který je účastníkem skupiny„B“ I.B třídy O KFS. Ochuzeni nebudou ani jejich
pobočníci a rivalové z grupy Mostkovice, Smržice a Jesenec.
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?
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Strastiplný podzim mají za sebou
fotbalisté Vrchoslavic. V průběhu
první poloviny soutěžního ročníku I.B třídy Olomouckého KFS
2021/2022 sčítali zraněné a kvůli
nižší šíři kádru se hráči museli na
hřiště vracet i přes zranění, což nemohlo vytvořit nic jiného než další,
snad ještě větší komplikace. V prvních duelech se to nějak látat podařilo, postupně už to ale byl úkol
neřešitelný a výsledkem byla dlouhá šňůra porážek, kterou zastavil až

(QVQ#TEJKX8GéGTPÊMW

yy První kola ještě bodově vyšla,
ale ani tam jste nebyli zrovna v optimálním počtu, už tam se projevovala marodka?
„Už na začátku sezóny jsme bojovali
s marodkou, ale ještě se nám to dařilo
nějakým způsobem lepit, těch třináct
hráčů na tom zdravotně bylo v pohodě. Hráli jsme i dobrý fotbal, který
jsem po klucích vyžadoval, a body
jsme měli zasloužené. Jenže postupně
nám marodka spíše přibývala a místo
sčítání návratů jsme počítali další zraněné, což se pak jednoznačně projevilo.“
yy Co bylo důvodem takto nebývalé marodky? Byla to jen shoda

.DSLW¿Q9UFKRVODYLF9ODGLPËU)LDONDP¿MDVQR

konec podzimu. „Do jara se musíme dát dohromady a navýšit kvalitu
i kvantitu,“ má jasno kapitán mužstva Vladimír Fialka (na snímku).
Úvodní čtyři kola znamenala body,
pak už ani ťuk. Přesto by podzimní část skupiny „A“ na dvě pasáže
záložník Vrchoslavic nerozděloval.
„Ani bych podzim necharakterizoval
z pohledu dvou částí. V prvním zápase jsme se dokázali sejít a měli jsme
i hráče na střídání, pak už to bylo horší. A i ta další tři utkání, v nichž jsme
bodovali, jsme odehráli pouze v jedenácti, jednou dokonce v deseti lidech.
Pak už to byly stavy, kdy jsme utkání

dohrávali třeba v devíti či osmi lidech,“
vrací se k událostem první poloviny
sezony Fialka.
S nízkými počty hráčů tak postupně odpadaly tréninky a na zápasy
se jen těžko sháněla kompletní
jedenáctka. „Když jsme pak jeli do
Jezernice, kde jsme se konečně sešli
i s některými zraněnými, chtěli jsme
to dát do kupy a zvednout se proti
poslednímu týmu v tabulce, bohužel
ani to nedopadlo. Dostali jsme se do
vedení, ale v desáté minutě odstoupil
jeden z hráčů. Chvíli na to se zranil
druhý hráč. Pak odešel třetí, a ten co
jej nahradil, si natáhl tříslo při prvním

kontaktu s míčem. Takže jsme dohrávali v deseti, to byla kalamita. Prohra
4:1 a zase jsme jen sčítali marody,“
vzpomíná neradostně kapitán mužstva.
Největším strašákem, se kterým
celek bojuje, je tak marodka i počet hráčů. „S tím zkrátka zápolíme
a není to dobré. Bohužel i kvůli tomu
pak hráči, kteří na tom nejsou ještě
stoprocentně zdravotně dobře, museli nastupovat, a i když třeba zápas
odehráli, pak nám vypadli na ještě
delší dobu. Chybí nám tak větší počet
hráčů, z čehož plyne konkurence, bez
které se na jaře neobejdeme, i pokud

hráči zůstanou zdravotně v pořádku,“
má jasno Fialka. „Když je množství
hráčů takto katastrofické, tak to jedete spíše jen odehrát... Do jara budeme bojovat hlavně s tím, abychom
kádr dali dohromady. Teď to jsou
klíčové chvíle. Přípravu máme naplánovanou a vedení i s trenérem pro to
dělá maximum. Pro nás bude klíčové
se z nastalé situace vyhrabat, protože
jinak bude jaro kopírovat podzim, a to
si nikdo z nás nepřeje,“ velí do boje
o lepší jaro středopolař. Souhlasí také
s vyjádřením trenéra, že to po fotbalové stránce špatné není. Na marodku se
ale už vymlouvat odmítá. „Fotbalově

dostávali hodně branek, ale zase jsme
jich dokázali obvykle vstřelit víc než
soupeř. Postupně byly naše výkony
stále horší. Přestali jsme téměř trénovat, protože jsme se nemohli sejít, a to
se zkrátka hned projevilo. Sedmé místo
odpovídá tomu, co jsme předváděli, určitě to mohlo být lepší,“ prozradil kouč
Klenovic Vladimír Horák.
S výkony směrem dopředu je kouč
spokojený, trápí jej ale hra defenzivy, kde cítí, že inkasovaných branek
je opravdu hodně. Za hlavní důvod
považuje pravidelné rotace na defenzivních postech. „Dostali jsme přes
třicet branek, což je opravdu hodně.
Na to se musíme zaměřit. Často jsme
i naše jednoznačné vedení zbytečně
zdramatizovali a byly z toho celkem
divoké výsledky. Těžko se však hledá
určitý viník, protože téměř každý týden hrála obrana v jiném složení. Na
tomto postu je důležité mít sehrané
hráče,“ doplnil Horák.
Nyní se zahájili zimní přípravu, ve které
využijí zdejších podmínek a okoření ji
čtyřmi přátelskými zápasy. „Určitě se

budeme připravovat v domácím zázemí. Máme tu halu, umělou trávu i trasy
na běhání, takže zde najdeme všechno,
co potřebujeme. Pevně věřím, že se po
konci podzimu začneme zase scházet
v adekvátním počtu a na jarní část se
připravíme tak, abychom se tabulkou
posunuli směrem nahoru,“ doplnil
lodivod, který také potvrdil, že před
startem jarní části by je měly čekat čtyři zápasy. Konkrétně Plumlov, rezerva

Kralic, Určice a Brodek u Prostějova.
K případným změnám v kádru jsou
zatím v Klenovicích opatrní. „Nějaké
dva příchody se snažíme nyní řešit, ale
zatím to není nic stoprocentního, takže
o tom ještě mluvit nebudu, ale určitě
bych uvítal, pokud by se nám podařilo mužstvo alespoň částečně doplnit.
A k tomu doufám, že nám přes zimní
přestávku nikdo neodejde,“ dodal trenér Vladimír Horák.
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Za podzimní část skupiny „A“ I.B třídy Olomouckého KFS nescházel na hřišti ani minutu,
což je v klenovickém kádru téměř unikát. Nastupoval na své obvyklé pozici ve středu zálohy, ale když bylo potřeba, šel pomoct vyztužit
i defenzivu. Stejně jako i trenér ale s vystoupením
v úvodní polovině sezony zcela spokojený nebyl
a otevřeně přiznává, že střed tabulky odpovídá výkonům. Vnímá, že do jarní části by mužstvo
potřebovalo mírně okysličit, hlavně pak
zapracovat na tréninkové morálce.
yy Sedmé místo, vyrovná bilance
vítězství a porážek. Odpovídá tabulka podzimním výkonům?
„Řekl bych, že to odpovídá
tomu, co jsme předváděli na
hřišti. Výkony byly jako na
houpačce a někdy nám scházela i trocha štěstí. Ke konci
podzimu se u nás projevila
slabší tréninková morálka, se kterou jsme zase
bojovali.“
yy Do poloviny září
to bylo výsledkově
dobré, pak to ale šlo
z kopce. Kde byl největší problém?
„Je to přesně tak. Z velké části šlo hlavně
o přístup k tréninkům. Navíc se k tomu
dostavila i určitá zranění a sestavu jsme
tak často lepili, jak to jen šlo. V téhle
situaci to vůbec nezávidím trenérovi,
není to vždy jednoduché.“
yy Téměř každý zápas jste hráli v jiném složení. Čím to, že se sestavu
nepodařilo utužit?
„Vše na sebe navazuje. Jednak jsme

od mistrovské sezóny zase o tři roky starší. Máme poměrně
starší mužstvo, někteří hráči už skončili, jiní to plánují. Je tak
potřeba obměna, aby byla pevně daná kostra týmu. Když
to tak není, tak se sestava pořád točí a není prostor, aby si
to nějak sedlo. Hezky se to sice mluví, ale na druhou stranu
vím, že sehnat hráče dnes není jednoduché.“
yy Na co se bude v Klenovicích potřeba do jarní části
nejvíc zaměřit?
„Nejdůležitější bude celá zimní příprava. Z té prostě každý
hráč čerpá po celý rok, ať je pro něj příjemná, či ji nemá rád.
K tomu tak musíme přistoupit zodpovědně. Pak také trochu omladit mužstvo, hlavně však přivést ty, kteří budou mít
opravdu zájem. Něco se rýsuje, tak doufám, že to klapne.“
yy Změnila se během posledních dvou let úroveň soutěže?
„Nevím, zda se nějak radikálně změnila za poslední dva
roky, ale dopad, že se odehrály jen dvě podzimní části, tam
bude. Ale z celkového pohledu jde úroveň soutěží bohužel
stále níž.“

Exkluzivní rozhovor
se železným mužem klenovické sestavy

Erik Dreksler: „Výkony
byly jako na houpačce“

to z naší strany ani tak nebylo špatné,
ale vydrželi jsme to většinou jen část
zápasu, zbytek už jsme dohrávali v nízkém počtu. Nemůžeme se na to stále
vymlouvat, protože to je náš problém.
Kalkulovat s tím, co by bylo, kdyby…,
to je úplně zbytečné. Zkrátka nás potkalo, co nás potkalo, kvůli tomu jsme
podzim nezvládli. Štvalo to samozřejmě nejen nás, ale i některé soupeře,
protože ať už jste v týmu, co hraje
v osmi lidech, nebo stojíte na opačné
straně hřiště, tak to zkrátka do takové
soutěže nepatří. Tohle není k vidění
ani v nejnižší soutěži,“ doplnil upřím(QVQ#TEJKX8GéGTPÊMW
ně závěrem Vladimír Fialka.
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náhod, nebo pro to máte nějaké vysvětlení?
„Nedokážu říct, zda jsme to od startu přípravy na nový ročník přepálili
a kluci to po dlouhé pauze zdravotně neustáli, nebo zda nastala chyba
v tom, že se během měsíců v uzávěře
kluci vůbec nepřipravovali. Asi tam
bude od každého něco. A s tím jsme
bohužel bojovali už před začátkem
ročníku. Horší je, že když vám odpadne více hráčů, tak už není čas na lepší
regeneraci, potřebujete tam ty hráče
dostat, i když nejsou stoprocentně fit.
Takže u nejednoho hráče se zranění
ještě obnovilo a byl to začarovaný
kruh, ze kterého nebylo úniku.“

To, co během podzimní části soutěžního ročníku 2021/2022 zažívali ve Vrchoslavicích, se jen tak nevidí. Zraněními sužovaný kádr
zvládl velmi dobře start do nové sezóny, ale pak už nebylo sil a devět porážek v řadě ho odsoudilo k jarnímu boji o vyhnutí se záchranářským starostem ve skupině„A“ I.B třídy Olomouckého KFS.
V herním projevu mužstva ale zakopaný pes není. Největším problémem byl nedostatek hráčů a nejeden zápas končilo mužstvo
v početní nevýhodě, se kterou se zkrátka dá jen těžko bodovat.
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však prohrály devětkrát v řadě a skončily
tak po podzimu předposlední. Podzim
suma sumárum vlastně z hlediska konečných výsledků přinesl jen jedno nepříjemné překvapení v podobě Vrchoslavic…

Mírně za očekáváním se po
podzimní části pohybují v Klenovicích. Mužstvo patří dlouhodobě mezi lepší polovinu
skupiny „A“ I.B třídy Olomouckého KFS. Po polovině soutěžního ročníku
2021/2022 ji na sedmé
příčce s vyrovnanou
bilancí vítězství a porážek uzavírají. Klenovický
(QVQ#TEJKX8GéGTPÊMW podzim by se dal celkově
rozdělit na dvě poloviny.
Úvodní byla velmi dobrá, v té druhé
è-
ale následoval postupný sešup, který už se nepodařilo zastavit. Kouč
ϭ
Vladimír Horák (na snímku) věří, že
èdo jarní části se mužstvo svědomitě
připraví a vyrovnanou tabulkou se
Ϭ
posune vzhůru.
Ϭ
Do poloviny září mohli být v Klenovicích spokojení. Mužstvo pravidelně
Ϭ
bodovalo a dařilo se sbírat body doma
Ϭ
i venku. Po vítězství ve Vrchoslavicích
Ϭ
ale přišel zlom a začala série porážek.
Ϭ
„První část podzimu byla dobrá, dařilo
Ϭ
se nám herně i výsledkově. Sice jsme
Ϭ

VRXWěçH9ODGLPtU+RUiN

KRőHNXMHSRSUYQtSRORYLQě

YìNRQ\VWiOHKRUåt´

62.2/95&+26/$9,&(
< /+0 +)
80
ä-
%UDQN½ÔL
DĂƌŝĄŶ:ƵƌēşŬ
ϭϭ ϭϬϬϰ ϰϵ
Ϯ
ϭ


<
/+0 
)
ä-
2EU½QFL
ŽƵĨĂůşŬdŽŵĄƓ
ϭϬ ϴϮϯ
ϭ
Ϯ
,ŽůƵďůĞƓ
ϯ
ϵϴ
Ϭ
Ϭ
:ĂƓĞŬDĂƌƚŝŶ
ϴ
ϳϯϭ
Ϭ
Ϯ
<ĂŶŬŽǀƐŬǉWĞƚƌ
ϳ
ϰϭϬ
Ϭ
Ϯ
<ƌŽƵƉĂ:ĂŶ
ϱ
ϯϲϳ
Ϭ
ϭ
sĠǀŽĚĂKůĚƎŝĐŚ
ϭ
ϱϮ
Ϭ
Ϭ
EĞũĞĚůǉ:ĂŶ
ϰ
ϯϲϯ
ϭ
ϭ
^ƚƌĂƓĄŬ:ĂŬƵď
ϯ
ϮϭϬ
Ϭ
Ϭ
=½ORzQÉFL
yy Na samotný herní projev jste
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s vámi zkrátka soupeř dokáže bez vět- zápasy a pevně věřím, že na jaře se už ůĞƓĂsşƚ
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kým cílem půjdete do jarní části?
„Je to možné, ale zatím je to ve fázi
„Začali jsme letos velmi brzo a po- jednání. Dorazit by mohl nový bran- OTEVÍRACÍ DOBA REDAKCE PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU
prvé jsme se sešli už 9. ledna. Po kář, který se do Vrchoslavic přistěhozdravotní stránce už jsme naštěstí val a už s námi trénoval. Úmluvu pak
z nejhoršího venku. Kompletní jsme máme také s Chropyní, odkud by
se však zatím nesešli. Ale to bylo mohla nějaká posila dorazit. Zde to
z důvodů dovolených na horách, či ale bude záležet na více faktorech a zacovidu, takže doufám, že kvůli zdra- tím tak nemohu konkretizovat, protovotním patáliím už to bude vyřešeno. že uvidíme, jak nakonec celá situace
Máme domluvené i nějaké přátelské dopadne.“

tým každopádně trápila produktivita.
Z půltuctu mačů totiž jen dvakrát vstřelil
dvě branky, jindy skončil na jedné nebo
také bez gólového příspěvku. Přesto tým
i v této situaci ukázal, že zvládá bodovat
i bez kvanta míčů v soupeřově bráně.
Zatímco předešlé týmy mohou být s průběhem podzimní části zcela nebo aspoň
zčásti spokojené, neplatí toto označení
o Vrchoslavicích. „Vrchátka“ v posledních
dvou letech nehrála špatně a po opětovném postupu do krajské soutěže předváděla obstojnou hru. Ze začátku podzimu
2021 tomu tak bylo také. Pak ale přišel
velký herní útlum a pád. Ukázalo se, že
týmu chybí hráči. Toho následně soupeři
využili k divokým výsledkům v neprospěch Vrchoslavic. Ty dostaly i například
výprasky v podobě 0:9 nebo 2:11. Hlavně

KOMENTÁØ

„Nedokážu říct, zda jsme to přepálili a kluci stav
po dlouhé pauze zdravotně neustáli...,“
přemýšlí nad nezdařilým podzimem
kouč Vrchoslavic Miroslav Panáček

znovu rozjel a sázel branky soupeřům
ve velkém.
Pátou příčku pro sebe dokázaly získat
Otaslavice. Ty tak potvrzují trend z posledních dvou let, kdy si tým upevnil pozice těsně pod špicí soutěže. Zprvu střídal
tým vítězství a porážky. Poté ale zabral
a sérii zápasů s bodem natahoval a natahoval. Nakonec z toho byly i body s druhými Opatovicemi a celkově velice dobrý
dojem. Otaslavice ukazují, že nejenže do
1.B třídy, kam se dostaly relativně nedávno, patří, ale zároveň přísluší k nejlepším
celkům skupiny.
Mírně za očekáváním naopak zůstaly Klenovice na Hané. Ty tradičně sází
na rychlý, kombinačně vyspělý fotbal.
A zvyklé jsou na umístění na stupních
vítězů. Nynější sedmá příčka je tak nepochybně zklamáním. Těsně tedy sice
uhájily lepší polovinu tabulky, přesto se
tak silný tým, jaký Klenovice mají, mohl
umístit i výše. V posledních šesti zápasech

7,ß"(3+¡*&[()"+(6h 

Kvarteto týmů z Prostějovska, které
startují ve skupině „A“ I.B třídy Olomouckého KFS, má za sebou velmi
rozmanitou sezónu plnou zvratů, obratů, zklamání i úspěchů. Navíc všechna
tato mužstva napsala zcela rozdílné
příběhy. Tři týmy si přesto mohou po
podzimu gratulovat, zvládly se dostat
do lepší poloviny tabulky.
Nejlépe se nakonec vedlo Pivínu. Ten byl
donedávna vždy okolo druhého třetího
místa. A výjimkou nebyl ani tento podzim. Bronzová příčka a nejvyšší počet
vstřelených branek v soutěži jsou vskutku
dobrou vizitkou. Současně také Pivín
příliš neinkasoval, na propustnou obranu přitom ještě přede dvěma roky žehral
dnes již bývalý trenér Jaroslav Svozil.
Nyní se ukazuje, že výměna kouče Pivín
níže tabulkou neposlala, hrající kouč
Pavel Valtr si zatím mužstvo dokázal
ukočírovat. Zároveň se ale projevil znovu „faktor Trajer“. Pivínský snajpr se
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Branky a nahrávky: 27. Musil (Krištofík), 31. Krištofík (Musil), 38. Grygárek (Grygar), 58. Grygar – 2. ThiHPHO :HF]HUHN 5RXVHN+DQ]OtN+UEiþ +DQ]OtN +UEiþHN +DQ]OtN +UEiþHN
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PROSTĚJOV Do konce zápasu hokejového potěru zbývalo
přesně 8 minut a 35 sekund. Hostující Opava vedla nad rezervou
mladších žáků SK 1913 Prostějov jednoznačně o čtyři branky. Ale
rázem to vypadalo, že se utkání zřejmě nedohraje a bude ho muset řešit výkonný výbor Českého hokeje. Po souboji u mantinelu
se zranil jeden z hostujících hráčů a trenér Opavy se rozhodl stáhnout své hráče z ledu. Nastalá situace se pak řešila v kabinách,
nakonec se hostující celek na plochu vrátil. Po více než patnáctiminutové pauze už ale především o hokej nešlo...

Jan
FREHAR

B





0

/LJDPODGvÉFKz½NÕc'psRXPÉVWÈQÉVNXSLQVNs$







&26(1$Å=,0É.8´3ŏ,+2',/2"
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

/LJDVWDUvÉFKz½NÕc%psRXPÉVWÈQÉVNXSLQVNs$








HOKEJ

WWW.VECERNIKPV.CZ

Regionální liga juniorù 2021/2022 - skupina o umístìní

LCH

-(ä7Ě32ŐÉ'0Ţæ(7(0Ì7
1$ä(129,1<
=$/(3äÌ1(æ67$528&(18

6WDĀtVLY~QRUX]DMLVWLW
SőHGSODWQp
QHMĀWHQěMåtKR
UHJLRQiOQtKR
SHULRGLND VWUDQD

16

Během poslední části se zranili hned
dva hostující hráči. Nejprve brankář,
jehož ale srazil vlastní obránce, když
podklouzl těsně před brankovištěm.
Nepříjemně vypadající střet se snad
obešel bez následků. Brankář sice
utkání nedochytal, ale dokázal odejít
po svých do kabiny, i když otřesený.
Necelých devět minut před koncem
pak s bolestnou grimasou opouštěl
led další hráč, který špatně dopadl po
souboji rameno na rameno s obrán-

cem domácích. To nemohl rozdýchat
trenér hostů, který až po protestech
získal pro své hráče početní výhodu.
Přesto se ale rozhodl své svěřence nakonec z ledu stáhnout a zamířil s nimi
do kabiny.
Překvapení tak zůstali nejen rodiče a fanoušci na tribunách, ale i domácí hráči,
trenéři a také rozhodčí. Věc šel do kabin
řešit šéftrenér mládeže a kouč žákovských kategorií Filip Smejkal. „To, co se
událo, jsem osobně moc nepochopil.
Trenér hostů tvrdil, že je to z preventivního důvodu o zdraví hráčů. S tím určitě nesouhlasím a nemyslím si, že by tam
přišel jediný faul, který by byl zákeřný
s úmyslem soupeře zranit. S trenérem
Opavy se navíc znám od dětství, kdy
jsme proti sobě nastupovali. Tak jsem
tam za ním z tribuny šel a věc jsme si

)272*$/(5,(
klikni na
BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz
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Foto: Jan Frehar

vyříkali. Nakonec to dopadlo tak, že mi
řekl, ať to jdu vysvětlit hráčům a že zápas
dohrají,“ popsal Smejkal.
Šéftrenér prostějovského eskáčka byl
rád, že došlo ke zvratu a utkání se dohrálo. „Zápas se už dvakrát odkládal,
kdyby se teď znovu nedohrál, tak už by
to nebylo dobré. Ale ty poslední minuty
už s hokejem neměly nic společného.
Chování našich i soupeřových hráčů už
nebylo adekvátní. Hlavně chceme, aby
ty děti hrály. Nevím, jak by to případně
řešil svaz. Jestli kontumace, či by zůstal
výsledek. Netroufám si tvrdit, ale určitě

pro tento postup nebyl ze strany hostů
důvod,“ doplnil šéftrenér.
S takto málo vídanou situací se podle
vlastních slov nikdo z klubu snad ještě
nepotkal. „Hlavně pro to opravdu nebyl důvod. Jsem také zastáncem toho,
aby mládež hrála hlavně s pukem a nehrálo se především do těla, ale nesmíme zapomínat, že je to stále kontaktní
sport. Tam se navíc ani nejednalo
o fauly, bohužel tam přišla dvě zranění,
ale rozhodně to nebylo kvůli nějakým
likvidačním zákrokům,“ uzavřel k případu kouč Smejkal.

[½àFJhHG<?nÁ>CÜµFĄ0(
PROSTĚJOV Pololetních prázdnin využili mladší žáci prostějovského eskáčka k dohrávce
druhého kola s Opavou. Na ledě
Víceúčelové haly-ZS se tak střetly
dva kluby se stejným bodovým
ziskem i shodnou bilancí. Na ledě
ale měli navrch hráči hostů, kteří
ji dokázali přetavit i v branky a odvezli si zpátky domů zasloužené
vítězství. Obzvláště v první třetině byl vidět značný rozdíl, postupně se do hry dostali i domácí,
ale své vedení už naděje Opavy
nepustily. Večerník utkání sledoval naživo v exkluzivní reportáži.

Jan FREHAR
Skóre zápasu se poprvé měnilo už
po minutě a dvaceti sekundách, kdy
si po přihrávce Weczereka udělal
prostor Thiemel a trefil přesně na
zadní tyč – 0:1. Domácí po rychlé
brance zůstali opaření a Opava si
vytvářela další příležitosti, k čemuž
jí pomohly i dvě přesilovky v krátkém sledu za sebou. Pak se hra začala
trochu vyrovnávat a první možnost
přesilovky dostal i Prostějov. Úvodní
minuta ale nevyšla a ve druhé přišla
inkasovaná branka. Střela Rouska
se odrazila od bruslí jednoho z bránících hráčů a puk přeloboval bran-

I@NO<àDGJI<,K<QP
káře – 0:2. Příležitost ke snížení měl
Musil, který jel sám na brankáře
a byl faulován. U trestného střílení
mu puk přeskočil hokejku. Místo
snížení tak přišel třetí zásah hostů.
Hanzlík se dostal až před brankáře
a našel skulinu na přední tyči – 0:3.
Druhá dvacetiminutovka pro domácí také nezačala nejlépe. Střelu
Hanzlíka doklepl do prázdné branky Hrbáč už po půl minutě – 0:4.
Krátce poté navíc přišel pětiminutový trest pro Kadlčíka za faul kolenem, když se hráči střetli na polovině hřiště. Dlouhou přesilovku
se Opavě podařilo využít po dvou
minutách, kdy skóroval Hrbáček –
0:5. V tom stejném oslabení se ale
branky dočkali i mladí Prostějované. Musil se znovu dostal do úniku a tentokrát zakončil přesně pod
víko – 1:5. Po polovině odehraného času se domácí radovali znovu.
Puk za záda brankáře po přihrávce
Musila poslal Krištofík – 2:5. Po
necelé půlminutě bylo vedení hostů ale zase čtyřbrankové. Chyby
v obraně využil Hrbáček a poradil

si i s brankářem – 2:6. Dvě minuty
před druhou sirénou se ale eskáčko
dočkalo branky naděje, když chybu
soupeře potrestal Grygárek – 3:6.
Ve třetí části začal Prostějov lépe než
v prvních dvou a byl aktivnějším
mužstvem, ale větší šanci si vytvořit
nedokázal ani přes početní výhodu.
Hned po ní si navíc přesilovku mohli
zahrát i hosté a zmákli ji velmi dobře.
Thiemel si poradil s obránci a naservíroval puk Rouskovi před odkrytou
klec – 3:7. Pak aktérům i fanouškům
mírně zatrnulo, když jeden z hostujících hráčů neubrzdil před svým
brankářem a povalil ho, přičemž se
gólman ještě silně uhodil o tyč branky. Nakonec ale naštěstí odjel na střídačku a následně do kabin za pomoci po svých. Podobný osud potkal

o chvíli později i dalšího hráče hostů,
který po souboji rameno na rameno
u mantinelu špatně upadl. Po tomto
zranění přišel moment, který se jen
tak nevidí. Hostující kouč stáhl hráče z ledu a poslal je do kabin! Už to
tak vypadalo, že se zápas možná ani
nedohraje.
Po delší pauze se ale hráči na led vrátili a utkání se mohlo dohrát. Tam už
to ale s hokejem mnoho společného
i přes tři branky nemělo. Nejprve
zvýšil Hrbáček na 3:8 a následně
na rozdíl šesti branek Hanzlík. Na
konečných 4:9 pak v závěru upravil
Grygar, ale to už se spíš řešily osobní
spory a hádky než hokej…
Statistiky z utkání najdete v rámci výsledkového servisu na této
straně.

¸67<75(1§5č
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Filip SMEJKAL – SK Prostìjov 1913:
„Vstoupili jsme do utkání velmi vlažně a nemohli jsme se chytit. Trenéři se snažili ještě
něco změnit, ale na nějaký obrat to nebylo, což ukazuje i výsledek. Musíme uznat i kvalitu
soupeře, ale celkově to byl špatný den. To, co se pak dělo ve třetí části a k tomu ten výkon,
to se zkrátka sešlo až moc špatných věcí v jeden moment.“
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PROSTĚJOV Příští týden by snad
už měl pro hokejovou mládež proběhnout bez komplikací, které tento týden ochromily více než polovinu utkání.
Junioři SK 1913 by se v neděli 13.
února odpoledne měli doma představit proti Černým vlkům. Dorost má
pro příští týden volno a čas na přípravu. Starší žáky čeká už dnes, tj. v pondělí 7. února, výlet do Opavy, kde se
dohraje odložené utkání z víkendu.

vs.

Společně se staršími žáky čeká tentýž
soupeř na témže stadionu i „A“ družstvo mladších žáků. Shodný program
mají i v neděli 13. února, kdy se oba
celky na domácím ledě poměří s Orlí-

ky z Uničova. Rezerva mladších žáků
eskáčka vyrazí hned v sobotu na půdu
Černých vlků a souboje v Uničově
a Šumperku čekají na čtvrtou a pátou
třídu.
(jaf)

QR÷VRąKDT\FKN[MCTCPVÆP[

PROSTĚJOV Už podruhé během
letošního roku se potýkají s komplikacemi v důsledku koronaviru
mládežníci eskáčka. Stejně jako
v minulém případě se i nyní jedná o problémy na straně soupeřů,
kvůli kterým tak musel být program tohoto týdne značně zredukován. Situace se dotkla domácích
i venkovní duelů a odloženy jsou
zápasy u juniorky, dorostu i žáků.
„Programu se koronavirová situace
bohužel znovu dotkla více než obvykle. V sobotu byl odložen zápas dorostu, v neděli se ale hrálo. Do Krnova
ani do Opavy neodjeli starší žáci.

Mladší pak odehráli oba zápasy. Junioři bohužel také museli odložit duel
na žádost Černých vlků,“ přiblížila
Večerníku situaci předsedkyně klubu
Martina Marková.
Během tří týdnů se tak jedná už
o druhé masivnější odkládání duelů.
V klubu řeší, kdy se zápasy budou
následně dohrávat. „Těch neodehraných duelů spíše přibývá, než by ubývalo. Do toho je potřeba také přičíst
fakt, že i u A týmu Jestřábů se zápasy
odkládaly, takže volných termínů na
ledě nezbývá. Budeme se to tak snažit
vložit do každého termínu, který se
naskytne“ přemítá Marková.

Místo zápasů se tak snaží v klubu alespoň trénovat, ale i sportovní manažer
SK 1913 ví, že zápasy to nenahradí.
„Bohužel musíme situaci přijmout
jako fakt. Samozřejmě bychom raději hráli, protože na zápasy se těšíme
všichni. Odložená domácí utkání
využíváme na trénink, kdy máme zamluvený led. U těch venkovních je to
dle obsazenosti. Snad se podaří vše co
nejdříve dohrát a další komplikace nenastanou. Ve většině kategorií hrajeme
téměř s těmi stejnými mužstvy a kvůli
povinným karanténám se to opakuje,“
prozradil sportovní manažer a žákovský trenér Filip Smejkal.
(jaf)
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PROSTĚJOV Vydřené dva body s Ústím, atraktivní zápas se
Vsetínem a návrat Robina Staňka do zápasů po více než půl roce.
To jsou pozitivní zprávy ze sestavy Jestřábů. O moc víc jich není.
Prostějov se stále pere s formou a využíváním šancí. Přesilové hry
se pak týmu rovněž nedaří tolik jako dříve. A konec základní části
se blíží. Otázka, zda Jestřábi udrží aspoň předkolo, začíná být stejně namístě, jako ta na návrat do elitní šestky.

původní
zpravodajství
pro Večerník

Michal SOBECKÝ
Další těžký týden mají za sebou
hokejoví Jestřábi. Čekaly je tři zápasy, z toho dva doma. Ve dvou
případech se jednalo o špičkové
soupeře, s nimiž se počítá vysoko:
Jihlava a Vsetín. Ve třetím s Ústím
nad Labem, které válčí o to, aby
nemuselo do baráže. Výsledek? Tři
body. Tým však dokázal dlouho
vzdorovat Vsetínu, s nímž dokonce čtyřikrát vyrovnal. A taky otočit
těžký zápas s Ústím nad Labem.
Dvakrát. „Tým to může jedině posílit. Síla tam je. Čtyřikrát vyrovnávat se Vsetínem…, s Ústím jsme
to zase otočili, pak vyrovnávali na
3:3. Ve třetí třetině byly šance, sou-

peř je měl taky, ale my rozhodli.
Určitě nám to neublíží, může nám
to jen pomoci,“ prohlásil po zápase s Ústím nad Labem Aleš Totter,
trenér Prostějova.
S čím ale nebyl příliš spokojený, to
byla upracovanost, obtíže s dáváním branek. „Bylo to s Ústím i se
Vsetínem. Na každý gól se nadřeme.
Pracujeme, máme tam akce nacvičené, dále chytré hráče, kteří umí
improvizovat. Ale musíme si fakt ten
gól odpracovat. Jak s Ústím, tak se
Vsetínem jsme dostali neuvěřitelně
laciné góly. Soupeře to samozřejmě
nakopne. Nedokážeme využít momentu, není tam z naší strany zabijácký instinkt. A proti Ústí? Spousta
střel letěla jen do plexi,“ kroutil hlavou Totter. K dispozici má přitom jeden z nejkvalitnějších útoků soutěže.
„Koncovka nás sráží. Procentuální
využití šancí, přehrávání šancí, tam
je to špatné. Je to i o převzetí zodpo-

Jestřábi hledají formu. Pokračovat budou doma

CHANCE LIGA 2021/2022

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO
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vědnosti. Ale je to věc, která se dá odstranit,“ je si vědom trenér Jestřábů.
Ti nyní nezažívají jednoduché období. Celek třikrát prohrál za sebou,
následně proti Ústí vybojoval dva
body. „Vážím si toho, že všichni držíme pohromadě, i takhle na konci
sezóny. Zranění, koronavirus a některé další věci samozřejmě neovliv-

níme. Ještě to bude boj, zbývá nám
nějakých devět zápasů. Z toho pět
doma, čtyři venku. A máme vše ve
svých rukách,“ připomíná Aleš Totter. I další dva zápasy pak čekají Prostějov doma: Kolín a Frýdek-Místek. V obou mají Prostějované co
oplácet, naposledy s těmito soupeři
prohráli. „Čekám, že nám pomůžou

diváci. Byli výborní v obou domácích zápasech. Nevím, co s tím udělá
čas zápasů, které začnou v 17 hodin,“
poznamenal. Diváci budou skutečně
v ochozech potřeba. Už jen pro nesmírnou vyrovnanost zápasů. „Kromě utkání Benátek a Havířova už je
to válka. Zápasy se hodně podobají
play-off,“ uzavřel kouč Prostějova.
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Kdo potáhne z kola ven? Havířov je jistý, Benátky pravděpodobné
PROSTĚJOV Prvoligová hokejová
soutěže je v sezóně 2021/22 nesmírně vyrovnaná, vyhrát může každý s
každým. Letos je to snad ale ještě více
pravda než v minulosti. Ztrácí pouze
Havířov, který je po finančně vyprahlé Kadani druhým jistým sestupujícím. V problémech, a to výrazných,
jsou Benátky nad Jizerou, zbytek
spodku tabulky a slabšího středu je
ale neskutečně vyrovnaný. A to pouhých 9 zápasů před koncem. Roztrhání tabulky, ve které před časem doufal
Aleš Totter, se nekoná. Kdo je tedy
aktuálně nejvíc namočen v záchranářských bojích?

Benátky nad Jizerou – 15. místo
Tým z Mladoboleslavska to má nahnuto dlouhodobě. Málokdy se byť
jen přiblíží předkolu play-off. Už dříve
mu mohla zvonit hrana. Letos je ale
situace horší, mnohem horší. Tým je
patnáctý, na aspoň boj v baráži ztrácí
už 15 bodů. Z posledních pěti utkání
Benátky vyhrály dvě. Dlouhodobě se
jim ale spíše nedaří. Příkladem budiž
z poslední doby zdánlivě vyhraný zápas s Kolínem. Jenže v samém závěru
tým padl a přišel o všechny body. Ne
poprvé. Situace Benátek je už špatná
až kritická. Navíc se šušká, že Liberec
už nemá záchranu Benátek mezi prio-

buje okolo 12. – 14. místa, což moc na
sebevědomí nepřidá. Mužstvo ale může
chlácholit několik věcí. Jednak produktivita Bláhů, veterána Trávníčka nebo
Vrdlovce. Zadruhé zkušenost týmu. A
zatřetí aktuální forma. Tým před soubojem s Prostějovem třikrát vyhrál a s
Jestřáby bral bod. Byl méně na puku,
ale velice efektivní. Ústí nad Labem dříve někteří pasovali na adepta na přímý
sestup. Benátky si ale častými porážkami situaci značně zkomplikovaly. Ústí
naopak může pomýšlet minimálně na
Ústí nad Labem – 14. místo
Minulá sezóna pro Severočechy ne- předkolo. A možná i na první šestku.
dopadla zle, užili si i vyřazovací boje. O motivaci tak Slovan nouzi nemá. Ani
Letos je to horší. Tým se trvale pohy- Ústí ale nemá snadný los, i když třeba
ritami. Ostatně ani Liberec, jehož jsou
Benátky farmou, neprožívá dobrou sezónu. Mužstvo navíc podivně přišlo o
Radka Dudu, veterána, stále však produktivního. Proti Benátkám mluví i
forma a umístění zbývajících soupeřů.
Náskok na přímý sestup: -15 bodů
Zbývající zápasy Benátek: doma –
Třebíč, Prostějov, Vsetín, Přerov; venku
– Sokolov, Šumperk, Jihlava, Poruba
Pravděpodobnost sestupu: 85 %

Vrchlabí se dost trápí. Navíc mu zbývá
odehrát nejméně utkání ze všech.
Náskok na přímý sestup: 15 bodů
Zbývající zápasy Ústí n.L.: doma –
Havířov, Poruba, Vrchlabí, Slavia Praha;
venku – Vsetín, Přerov, Litoměřice.
Pravděpodobnost sestupu: 40 %

Poruba – 13. místo
Kdo by před sezónou čekal Porubu takto nízko. Jenže očekávání a realita se v
tomhle případě minuly opravdu hodně
velkým obloukem. Přesto se nedávno
Ostravané zvedali. Jenže aktuálně opět
střídají prohry s výhrami. Tým přitom
udržel kostru z minulého roku, pyšní

se hráči jako Bitten, Szathmáry, Korkiakoski či Dominik Hrníčko. Jenže už i
měnil trenéra a byl v tabulce i níž než
nyní. Pro Porubu mluví přeci jen aktuální forma, dále zkušenost a kvalita
týmu. Pomoci může i papírově nejpřijatelnější los z týmů, které jsou nejvíce namočené v boji o baráž či sestup.
Podle Večerníku by se mohl vyhnout i
baráži. I když…
Náskok na přímý sestup: 15 bodů
Zbývající zápasy Poruby: Doma –
Přerov, Prostějov, Havířov, Benátky nad
Jizerou. Venku – Vsetín, Ústí nad Labem,
Frýdek-Místek, Kolín.
Pravděpodobnost sestupu: 25 %
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PROSTĚJOV Po více než dvou letech se vrátil na led Jestřábů
i jeho bývalý kapitán a oblíbenec fanoušků Matouš Venkrbec (na
snímku), který před čtrnácti dny posílil do konce sezóny Vsetín,
kam zamířil z extraligových Českých Budějovic. Do děje utkání
výrazněji nepromluvil, načež přiznal, že pro něj byl návrat na tento stadion opět specifický a vždy se sem rád vrací. V sobotním
podvečeru navíc mohl odjíždět i spokojen, protože jeho celek
dokázal utkání po prodloužení zvládnout a odvézt si tři body.
yyJak jste si užil návrat do vám
velmi známého prostředí?
„Bylo to pro mě velmi specifické už
při příjezdu na stadion. Vzpomínal
jsem, kdy jsem tu hrál naposled
s Motorem před více než dvěma
lety. Je to pro mě hlavně nevšední
místo. Vždy, když sem přijedu, tak
se mi vybaví spousta vzpomínek,
krásných chvil a úspěchů, které
jsem tady zažil. Nezapomenutelné chvíle se spoluhráči i fanoušky.
Zkrátka taková velmi příjemná nostalgie.“ (úsměv)
yyČtyřikrát jste v zápase vedli,
zatímco Prostějov ani jednou. Panuje přesto spokojenost i s těmi
dvěma body?
„Musím říct, že panuje. Myslím si,
že to byla zasloužená remíza a zasloužený druhý bod pro nás, protože
jsme v tom zápase měli pravidelně
o něco navrch, ale nedá se říct, že by
byl jeden z celků výrazně lepší. Bylo
to nahoru – dolů. Šancí bylo dost

na obou stranách. Muselo se to líbit
i místním fanouškům, protože to
mělo spád. Za ten bodík navíc jsme
opravdu rádi.“
yy Překvapil vás něčím Prostějov? Přece jen v první třetině zápasu byl určitě aktivnějším mužstvem.
„Máte pravdu, že Prostějov byl ze začátku lepším mužstvem. Nevím, zda
to bylo tím, že na nás vletěl, ale my
jsme dělali zbytečné chyby, bylo to
od nás takové vlažné. V tom jsme to
domácím usnadnili. Měli jsme štěstí,
že jsme šli z první výraznější šance
do vedení a díky tomu jsme se dostali více do hry.“
yy Tým se v Prostějově za poslední roky změnil. Proběhla s některými hráči přesto nějaká hecovačka či případná sázka?
„Sázka žádná neproběhla, ale čas
na nějaké popovídání i pohecování samozřejmě byl. Spousta hráčů
se v Prostějově obměnila, ale před

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

Duda ve Vsetínì?
Zastavily ho papíry

pro Večerník

Jan
FREHAR
letošní sezónou se zase vrátila řada
těch, se kterými jsem si měl možnost zahrát. Před utkáním i po něm
jsme tak našli chvilku si popovídat,
takže i díky tomu to pro mě byl
opravdu specifický zápas, protože tu
stále mám a vždy mít budu spoustu
opravdu dobrých kamarádů.“
yy Vsetín má ty nejvyšší ambice. Věříte, že se je podaří naplnit?
A jak náročné to bude?
„Bylo by to určitě skvělé. Všichni
v klubu k tomu tak nějak směřujeme,
ale zároveň si uvědomuje, jak náročná cesta před námi je. Jsou tam velmi dobré týmy před námi i za námi,
takže už jen každé kolo play-off bude
velkou prověrkou. A i kdyby se to
podařilo dotáhnout, je tam stále baráž, kde bude extraligový klub určitě
favoritem, ať tam bude kterýkoliv
z týmů první ligy. Teď se tak musíme
hlavně soustředit na nejbližší zápasy
a postupnými krůčky jít za hlavním
cílem.“

Foto: Jan Frehar

Prostějov (sob) – Malou bouři
způsobila zpráva z minulého týdne, že
by se měl hokejový šikula i bouřlivák
Radek Duda přesunout do Vsetína.
Nejeden fanoušek Valachů se na sociálních sítí děsil zkratkovitého jednání
zkušeného útočníka. Další připomínali
jeho kvality směrem dopředu. Znovu
se ukázalo, že Radek Duda nenechává
žádného z hokejových fanoušků
chladným. Nyní se ale zdá, že si bude
muset Duda na premiéru ve Vsetíně
počkat. Vsetín totiž podle zjištění
serveru www.hokej.cz udělal administrativní chybu. V jejím důsledku za
slavný tým nebude moci nastoupit.
„Bohužel k dnešnímu dni jsme zjistili,
že došlo k administrativní chybě, kdy
po schválení hostování hráče oběma
kluby a hokejovým svazem nedošlo
následně k navedení hráče do seznamu hráčů našeho klubu do půlnoci
31 ledna, kdy končil přestupní termín,“ uvedl vsetínský hokejový klub
na svém webu. Radek Duda patří
k nejstarším hráčům v Chance lize.
Jeho specialitou jsou šikovné ruce,
dobrá střela. Ale také rtuťovitá povaha.
V kariéře zapsal přes 700 zápasů v extralize, dále působil ve Švýcarsku, Finsku, Švédsku a Německu.
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PROSTĚJOV Až dohrávané utkání mezi Opavou
a Olomoucí rozhodlo, že basketbalisté Prostějova budou
v nadstavbové části 1. ligy hrát
pouze ve skupině o 13. až 20.
místo. Orli totiž v úvodní fázi
sezóny skončili ve „východní“
skupině až sedmí, se stejným
bodovým ziskem jako šestá
Olomouc. O pořadí rozhodly
vzájemné zápasy a ty měl lehce lepší regionální rival.
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PROSTĚJOV Během stejného
víkendu
pokračovaly krajské přebory starších
i mladších žákyň 2021/22,
ve kterých úspěšně bojují talentované volejbalistky VK Prostějov. Jak si vedly tentokrát?

Důležitý triumf
v Přerově
Elitní skupina A pátého kola dívčího KP U15 se hrála na přerovské
palubovce, kde excelovaly prostějovské svěřenkyně trenérky Solange Soares. Nejprve smetly jasně
Šumperk 2:0, pak nedaly absolutně šanci ani domácímu Přerovu
a nakonec udolaly i UP Olomouc
2:1, čímž přesvědčivě vyhrály celé
tohle dějství soutěže.
„Holky se navíc dotáhly na čelo
nesmírně vyrovnaného průběžného pořadí, kde tři družstva včetně
našeho bojují o dvě postupová
místa na mistrovství republiky.
Vzhledem k tomu, jak se náš tým
během sezóny neustále zlepšuje
a nakolik dobré výkony tentokrát

předvedl, může určitě celý krajský
přebor vyhrát,“ zhodnotil vedoucí
kouč mládeže vékáčka Aleš Novák.
Krajský přebor starších žákyň
2021/22, turnaj 5. kola skupiny
A (Přerov) – výsledky VK Prostějov A: Šumperk 2:0 (10, 12),
Přerov A 2:0 (11, 11), UP Olomouc A 2:1 (15, -22, 12). Pořadí:
1. VK Prostějov A 8, 2. Přerov A 6,
3. UP Olomouc A 4, 4. Šumperk 0.
Krajský přebor starších žákyň
2021/22, turnaj 5. kola skupiny B (Přerov) – výsledky VK
Prostějov B: Přerov B 0:2 (-22,
-12), Bohuňovice 1:2 (-4, 21, -12),
Uničov 1:2 (15, -17, -8). Pořadí:
1. Přerov B 8, 2. Bohuňovice 5, 3.
Uničov 3, 4. VK Prostějov B 2.
Krajský přebor starších žákyň
2021/22 – průběžné pořadí po
5. kole: 1. UP Olomouc A 62,
2. VK Prostějov A 62, 3. Přerov
A 61, 4. Přerov B 39, 5. Uničov 36,
6. Šumperk 33, 7. UP Olomouc
B 32, 8. Bohuňovice 27, 9. Šternberk 21, 10. VK Prostějov B 19,
11. VAM Olomouc 13, 12. Česká
Třebová 5.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Až třetí pozice
v Olomouci
Nejvyšší grupu A sedmého dějství
dívčího KP U13 hostila olomoucká
Čajkaréna. Tam se ale volejbalovým nadějím Prostějova nedařilo, neboť podlehly dvakrát hladce 0:2 suverénnímu
SK Olomouc i Uničovu. Tím obsadily
až třetí příčku a příště se tak budou snažit ve skupině B o opětovný postup do
áčka. Ovšem celkově nemělo tohle dílčí
zaváhání na pořadí soutěže nijak velký
vliv, kolektiv vékáčka je pořád druhý se
značným náskokem na další posty.
Krajský přebor mladších žákyň
2021/22, turnaj 7. kola skupiny
A (Olomouc) – výsledky VK Prostějov: SK Olomouc 0:2 (-5, -16),
Uničov 0:2 (-11, -16), SK Olomouc
0:2 (-8, -12), Uničov 0:2 (-15, -20).
Pořadí: 1. SK Olomouc 12, 2. Uničov 6, 3. VK Prostějov 0.
Krajský přebor mladších žákyň
2021/22 – průběžné pořadí po 6.
kole: 1. SK Olomouc 84, 2. VK Prostějov 56, 3. UP Olomouc 42, 4. VAM
Olomouc 39, 5. Moravská Třebová 35,
6. Přerov 34, 7. Uničov 29, 8. Šternberk
17, 9. Šumperk 7.
(son)

Sobotní vyvrcholení KP v Přerově
bude pro starší žákyně Prostějova
bojem o postup na mistrovství ČR
PROSTĚJOV Nesmírně vyrovnaná bitva o medailové příčky
hoří v krajském přeboru starších
žákyň 2021/22. Zapojeny jsou do
něj i mladé volejbalistky VK Prostějov, které se s Přerovem a Olomoucí přetahují o konečný triumf
i neméně klíčovou druhou pozici
celkového pořadí. Boj vyvrcholí
závěrečným kolem soutěže v sobotu 12. února od 9.00 hodin,
přičemž elitní skupina A je na programu v Přerově.
„Jde hlavně o to, že nejlepší dva
týmy KP postoupí do úvodní fáze
mistrovství republiky starších žákyň,
zatímco třetí v konečné tabulce už

ne. Čelo krajského přeboru téhle
věkové kategorie je přitom po pěti
dosavadních kolech velmi našlapané. Zatím první UP Olomouc má 62
bodů stejně jako naše družstvo, třetí
Přerov zůstává o jediný bodík zpět.
Rozhodne tedy právě až nadcházející poslední turnaj,“ přiblížil dramatičnost situace šéftrenér mládeže ve
vékáčku Aleš Novák.
Za vítězství v každém dějství se uděluje patnáct bodů, za druhou příčku
dvanáct punktů a ze třetí post deset.
Tím pádem jsou před sobotním kláním na přerovské palubovce karty
rozdány naprosto jasně. Kdo z trojice favoritů vyhraje, bude se radovat

i z konečného vítězství v soutěži.
A kdo obsadí druhé místo, vybojuje
celkové stříbro a rovněž postup na
MČR. Zatímco ten třetí vzadu smutně ostrouhá…
Zvládnou prostějovské svěřenkyně
Solange Soares vypjaté zápasy takzvaně o všechno? „Naše holky sice
nevstoupily do sezóny moc dobře, ale
v jejím průběhu se postupně zlepšovaly a dokázaly ovládnout uplynulá
dvě kola krajského přeboru. Což
svědčí o jejich zvyšující se výkonnosti i kvalitní formě. Proto jim věřím,
že minimálně druhé místo obsadí.
A spíš půjdou naplno za prvenstvím,“
nepochybuje Aleš Novák.
(son)

Nábor do volejbalové přípravky VK Prostějov
PROSTĚJOV Volejbalový klub VK Prostějov pořádá další nábor dívek do své žákovské přípravky. Tentokrát bude probíhat celý únor vzhledem k tomu, že začalo druhé pololetí tohoto školního roku.
Nábor je určen pro děvčata ročníku narození 2009 a mladší. Koná se každé pondělí od 16.30 do 18.00 hodin a každou středu od 17.00 do 18.30 hodin v hale
Národního sportovního centra Prostějov v rámci tréninků přípravky vékáčka.
Sportovní obuv a oblečení s sebou!

Bližší podrobnosti poskytne šéftrenér mládeže VK Prostějov Aleš Novák:
telefon 777 110 864, e-mail koordinatordivky@gmail.com
HOLKY, POJĎTE HRÁT VOLEJBAL!

Ladislav VALNÝ
V závěru základní části skupiny „Východ“ 1. ligy sice hráči Prostějova
porazili silný celek Snakes Ostrava
a vyhráli i v Brně, dobrý finiš ale
k průniku do skupiny hrající o 7. až
12. místo nestačil. „V této fázi sezóny
jsme o postup nepřišli. O konečném
výsledu rozhodovaly jiné zápasy.
Některé porážky byly naprosto zbytečné. Doplatili jsme na to, že tým
nedokázal opakovaně podat výkony,
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které byly v jeho silách,“ hodnotil
základní část trenér prvoligového
výběru Michal Pešta.
Ve vyrovnaném středu „východní“ grupy ztratili Orli na páté Pardubice jediné vítězství. Šestá Olomouc dokonce ukončila základní
část se stejným počtem výher jako
Prostějov. „Právě s těmito soupeři
jsme měli bodovat, byly z toho ale
čtyři porážky. Stačilo přitom vyhrát
jediné z těchto utkání… Z tohoto
pohledu můžeme být zklamaní. Právě tady v těch střetnutích se naděje
na úspěch rozplynula,“ našel důvod
nesplněného cíle Pešta.
Před startem nadstavbové části sku-

piny o 13. až 20. místo Orli vedou
tabulku o bod před dvojicí Basketbal Polabí a GBA Sojky Pelhřimov.
V následujících osmi zápasech tým
chce ukázat, že herně patří do lepší skupiny. „Se záchranou bychom
neměli mít problémy, to ovšem
neznamená, že nemáme o co hrát.
Chceme v nadstavbě v naší skupině
obsadit první místo a ukázat, že basketbal umíme,“ plánuje kouč Orlů.
„Hodláme se prezentovat rychlou
a agresivní hrou a v domácím prostředí bavit naše fanoušky, kteří si během sezóny našli cestu do hlediště.
Věříme, že budou chodit i ve druhé
části sezóny,“ přeje si Pešta.
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1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo

pátek 11. února, 19.00
pátek 18. února, 19.00
neděle 27. února, 17.30
pátek 4. března, 19.00
pátek 11. března, 19.00
pátek 18. března, 19.00
pátek 25. března, 19.00
neděle 3. dubna, 18.00

BCM Orli Prostějov – Sokol Vyšehrad
BK LOKO Plzeň – BCM Orli Prostějov
Basketbal Polabí – BCM Orli Prostějov
BCM Orli Prostějov – GBA Sojky Pelhřimov
Sokol Vyšehrad – BCM Orli Prostějov
BCM Orli Prostějov – BK LOKO Plzeň
BCM Orli Prostějov – Basketbal Polabí
GBA Sojky Pelhřimov – BCM Orli Prostějov
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3. Snakes Ostrava
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13
5
1651:1482
4. Basket Brno U23
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7
1540:1419
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6. Basketbal Olomouc
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8
10
1453:1508
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10. Basket Opava 2010
18
2
16
1164:1704
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RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Orli proti Sokolùm
z Vyšehradu
Prostějov (lv) - PDo zápasů o konečné umístění ve skupině Východ 1.
ligy vstoupí basketbalisté Prostějova
na domácí půdě. Orli přivítají v pátek
11. února celek Sokol Vyšehrad a hrát
se bude od 19.00 hodin. Domácí budou jasným favoritem, protože jejich
soupeř zatím v sezóně vyhrál jediné
utkání. „V tomto zápase jsou karty
rozdané. Porážka by znamenala ostudu a to rozhodně nechceme připustit,“ uznává kouč Prostějova Michal
Pešta. „Bude záležet pouze na našem
přístupu. Cílem je odvést dobrou práci a ukázat hezký basketbal, na který se
bude dobře dívat,“ zve diváky do haly
Sportcentra DDM Pešta.

Olomoucko èeká
NOÉÄRYÙVRXERM
Prostějov (lv) - Jedno z nejdůležitějších utkání v Kooperativa NBL čeká
12. února na hráče BK Redstone
Olomoucko. Ve třetím kole nadstavbové skupiny A2 přivítají od 19 hodin
Jindřichův Hradec. Vítěz se výrazně
přiblíží k záchraně nejvyšší soutěže.
„Při pohledu na tabulku je zřejmé, že
soupeřům půjde o hodně. Musíme
být silní mentálně, tým je nachystaný
a složitou situaci zvládne,“ je přesvědčený kouč Olomoucka Miljan Čurovič. Hosté budou spoléhat na Torina
Dorna, nejlepšího střelce soutěže,
který se po zranění již vrátil do sestavy.
„Je to výborný, ale basketbal je týmový
sport. A my chceme ukázat, že máme
lepší tým,“ dodává bojovně Čurovič.
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PROSTĚJOV Vedle nižších soutěží mužů v házené odstartuje o nejbližším víkendu také druhá polovina mládežnických lig 2021/202 v tomto tradičním kolektivním sportu.
Na nejvyšším výkonnostním levelu – tedy v 1. lize ČR –
působí starší i mladší dorostenci Házenkářské akademie
Olomouckého kraje. Její šéftrenér Radek Flajsar zodpověděl několik otázek jak rekapitulujících úvodní půlku sezóny,
tak směrem k pokračování aktuálního ročníku.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
yy Jak hodnotíte podzimní část
soutěží?
„Se smíšenými pocity. Naši mladší
dorostenci ji zvládli velice dobře, tým
se na první ligu výborně aklimatizoval, šlape na paty těm nejlepším a má
jisté místo v nadstavbě, což považujeme za úspěch. Ale budeme makat dál
a věřím, že jsme ještě neřekli poslední

slovo. Naopak podzim našich starších
dorostenců se mi nehodnotí vůbec
dobře. Po kvalitní přípravě nevypadala hra špatně, bohužel krátce před
zahájením soutěže začaly problémy
s docházkou zaviněnou především
zdravotními komplikacemi. A smolná
vstupní prohra s Frýdkem-Místkem
ovlivnila negativně celý zbytek podzimní části. Nenašel se nikdo, kdo by
tým zvedl, a mančaft padal psychicky
dolů. Výsledky navíc výrazně ovlivňovala zmíněná tréninková docházka, do které zasáhla zranění (bohužel
i dlouhodobá), nemoci včetně covidu,
taneční a školní povinnosti. Nic však

nevzdáváme,
budeme tvrdě
pracovat a dál
bojovat o záchranu.
Tenhle kolektiv na to
4CFQUV 4CFMC (NCLUCTC \ TGOÊ\[ UVCTwÊEJ
FQTQUVGPEč*#1.-UGUKNPQW-CTXKPQWD[NC
rozhodně má.“
QDTQXUM¾ (QVQCTEJKX2GVTC-WFN¾éMC
yy Můžete víc přiblížit konkrétní plány a cíle pro jaro?
„Chci velice poděkovat všem našim
„Věříme v poctivou práci, proto jsme partnerům, bez jejichž pomoci byzimní přípravu začali už 2. ledna. chom nemohli dát šanci mladým
Mladší dorostenci svůj sezónní cíl již házenkářům hrát nejvyšší české sousplnili postupem do nadstavby, ale ur- těže. Velký dík patří i rodičům našich
čitě mají ještě na víc. Proto se budeme hráčů. Uvědomujeme si, že každý
snažit přiblížit medailovým příčkám rodič se musí obětovat, a proto věřím,
a nadále předvádět moderní rychlou že všichni vidí, nakolik se snažíme jim
házenou. Starší dorostenci půjdou za pozitivně pomáhat s výchovou jejich
jednoznačným cílem, kterým je zá- synů. V neposlední řadě nesmím
chrana. Podřídíme tomu vše, možná zapomenout na všechny funkciodo starších přeřadíme některé mladší náře a dobrovolníky, kteří pomáhají
dorostence. Také věřím, že se vrátí s chodem klubu, i jim patří obrovské
dlouhodobě zranění kluci a že se nám poděkování.“
už zdravotní komplikace budou vy- yy Ještě něco na závěr?
hýbat.“
„Snad jen to, že všichni v klubu uděláyy Co byste vzkázal těm, jež HA- me maximum, abychom naplnili naše
OLK fandí a podporují?
krátkodobé cíle i dlouhodobé vize.“

7. února 2022
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KOSTELEC NA HANÉ S předstihem otevřeli druhou polovinu této
sezóny starší dorostenci Házenkářské akademie Olomouckého
kraje. Z podzimní části 1. ligy ČR
2021/2022 totiž měli hned dva odložené duely, přičemž ten úvodní
dohrávali v městské sportovní hale
Kostelce na Hané. A proti favorizovanému celku HCB Karviná vyválčili cennou remízu 19:19 (10:9),
která pro ně znamenala premiérový
bodový zisk v dosavadním průběhu
soutěže!

Marek SONNEVEND
„V zimě jsme vhodně doplnili kádr, velmi se zvedla tréninková morálka a dnes
to bylo hned vidět. Remíza je dle mého
názoru zasloužená. Utkání vévodily
obrany, výborně chytali gólmani, skóre

se přelévalo z jedné strany na druhou,“
spokojeně hodnotil hlavní trenér HAOLK Radek Flajsar.
„Takový zápas jsme už potřebovali, konečně jsme ukázali emoce. Přišlo poměrně dost fanoušků, kteří nás velmi hlasitě
povzbuzovali, což také pomohlo. Chtěl
bych jim všem moc poděkovat. Jsem
velice rád, jak jsme ukázali, že házenou
umíme. O záchranu se chceme rvát až
do konce,“ zdůraznil kouč.
Po uzávěrce této strany absolvoval hanácký tým ještě druhou dohrávku ve
Zlíně. A během nejbližšího víkendu již
odstartuje prvoligové jaro. Dorostenci
Házenkářské akademie Olomouckého kraje přivítají v Kostelci výběry KH
Kopřivnice. V sobotu 12. února nejprve
nastoupí mladší (od 14.00 hodin) a po
nich přijdou na řadu starší (od 16.00
hodin).
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PROSTĚJOV Nepřetržitě od prosince 2019 byl jedničkou českého
mužského tenisu osmadvacetiletý Jiří Veselý, nyní ale jeho série
skončila. Na zmíněném postu ho
totiž nahrazuje o sedm let mladší
Tomáš Macháč, jenž má v žebříčku ATP Tour o 42 rankingových
bodů více než člen TK Agrofert.
Je tomu tak po dlouhých více jak
dvaceti letech, co tuzemskému tenisu nebude vládnout hráč z dílny
prostějovského tenisového klubu,
když Veselému předcházela dynastice Tomáše Berdycha a postavení Jiřího Nováka.
Velkou porci 295 bodů „bránil“ minulý týden Jiří Veselý, z toho 250 za
předloňský titul v Puné. Zkušený
Čech nakonec vypadl v Indii „už“ ve
čtvrtfinále, které mu přineslo pouze 45 bodů. Dlouholetý lídr oddílu
z Prostějova se tak v pondělí 7. února kvůli čisté ztrátě 240 bodů (deset

,KąÊJQ8GUGNÆJQPCJTC\WLGPCRQ\KEKéGUMÆLGFPKéM[6QO¾w/CEJCééNGPRTCåUMÆ
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mu po přepočtu zůstane za výsledek
z jiného, dosud nepočítaného turnaje) propadne z 80. na přibližně 122.
příčku. Ve světovém pořadí ho tak
předstihne člen TK Sparta Praha
Tomáš Macháč, jenž aktuálně nikde nehraje, zároveň ale žádné body
neobhajuje. Tenista z Berouna drží
díky porci 621 bodů v živém žebříčku 114. pozici.
Závod o nejlepšího Čecha v singlovém rankingu je pro příští týdny

a měsíce velmi otevřený. Kupříkladu Macháč obhajuje od poloviny
února do poloviny března vzhledem
ke komplikovanému systému ATP
hned 288 bodů „čistého“. Veselý
může ve stejném čase odepsat maximálně 70 z nového počtu 579 bodů,
Jiří Lehečka 30 z 522 bodů a Zdeněk
Kolář nicotných osm ze 474 bodů.
Českou jedničkou tedy může být na
jaře kdokoliv ze zmíněné čtveřice...
(pk)

PUNÉ, PROSTĚJOV Na titul z roku
2020 v indickém Puné Jiří Veselý
nenavázal, když vypadl ve čtvrtfinále. Kvůli ztrátě bodů po dvou
letech vypadl z první světové
stovky žebříčku ATP Tour a přišel
také o post české tenisové jedničky!
„Vím, jaká je momentální situace. Musím se soustředit na kvalitu hry a snažit
se nevnímat žebříček. Když budu podávat kvalitní výkony, můžu se vrátit na bývalé pozice. Je to náročné, ale taková je
realita,“ uvědomuje si hráč TK Agrofert.
Prostějovský hráč měl v prvním kole
volný los a do turnaje vstoupil výhrou
nad Španělem Bernabém Zapatou. Pak
ovšem prohrál s Finem Emilem Ruusuvuorim, proti němuž si za celé utkaní
nevypracoval na příjmu ani jeden brejkbol. Sám pak v obou setech shodně
ztratil jeden servis. „Soupeř dobře podával, nedostal jsem šanci,“ uznal Veselý.
V Indii se v hlavní soutěži po úspěšné
kvalifikaci představil také další člen
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zdejšího oddílu Vít Kopřiva a v úvodu
si poradil s Cemem Ilkelem. Tureckého protivníka porazil podruhé v sezóně. Cestu mezi nejlepší osmičku mu
pak uzavřel taktéž následný přemožitel
Veselého Ruusuvuori. „Celkově to
nebylo špatné. Každý zápas na turnaji
ATP se počítá,“ uvedl Kopřiva, který
se naopak posunul na 176. místo světového žebříčku.
Další hráči Prostějova na velkých turnajích skončili v kvalifikaci. Jiří Lehečka
neuspěl ve francouzském Montpelieru
po porážce s Kazachem Michaelem
Kukuškinem a Zdeněk Kolář skončil
v argentinské Cordobě na raketě domácího Thiaga Tiranteho. Stejně dopadl
i o uplynulém víkendu v Buenos Aires,

08l,
Puné – ATP Tour
Dvouhra – 1. kolo: Veselý (4) volný los;
.RSĜLYD±,ONHO 7XUHFNR 2. kolo
9HVHOê  =DSDWD âSDQČOVNR   
.RSĜLYD±5XXVXYXRUL )LQVNR 
þWYUWÀQiOH9HVHOê±5XXVXYXRUL

kde se rozloučil už v prvním kole, když
podlehl domácímu Tomasi Martinu
Etcheverrymu 3:6, 2:6. To Lehečka se
úspěšně kvalifikoval do hlavní soutěže
turnaje ATP v nizozemském Rotterdamu! Nejprve zvládl vstup do kvalifikace,
když v úvodním kole porazil domácího
De Jonga ve dvou setech 7:6(5), 6:0, ve
finálovém kole porazil člena elitní světové stovky Corentina Mouteta (89.),
jehož zdolal ve třech setech 6:4, 4:6, 6:4.
Pro Lehečku se jedná o první postup
do hlavní soutěže na turnaji ATP. Letos
se sice kvalifikoval na Australian Open,
ale grandslamy jsou oficiálně pod hlavičkou Mezinárodní tenisové federace
ITF.
(lv, pk)
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PRAHA, PROSTĚJOV Kvarteto Tomáš Macháč, Jiří Lehečka,
Zdeněk Kolář a Vít Kopřiva se
4. a 5. března bude v Argentině
snažit postoupit z kvalifikace do
finálového turnaje nového ročníku Davis Cupu. Až na prvně
jmenovaného se do nominace
národního týmu České republiky
dostali výhradně tenisté Prostějova. Po dlouhé době naopak chybí
Jiří Veselý, jehož na pozici české
jedničky čerstvě vystřídal právě
jediný hráč mimo soupisku TK
Agrofert Macháč.
„Forma nominovaných je dobrá. Tomáš Macháč uhrál kolo na Australian
Open, Jirka Lehečka se poprvé dostal
přes kvalifikaci do hlavní soutěže.
Slušné výkony podává také Zdeněk
Kolář s Vítkem Kopřivou. Nominace
nebyla nijak složitá,“ objasnil kapitán
národního týmu Jaroslav Navrátil.
„Pochopitelně jsem mluvil i s Jirkou
Veselým. Sám požádal, aby proti Argentině nehrál. Musí obhajovat hodně bodů a v týdnu zápasu by rád hrál
některý z turnajů, i proto aby nahradil
čerstvý výpadek z Indie,“ vysvětlil absenci Veselého Navrátil.
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Podle očekávání se bude hrát v Buenos Aires na antuce a do střetnutí
půjdou domácí v sestavě Diego Schwartzman, Federico Delbonis, Sebastian Baez, Horacio Zeballos a Máximo González. Podle žebříčkového
postavení budou Argentinci favoritem. „Všichni tři singlisté jsou z první
světové stovky. K tomu má soupeř
k dispozici elitní deblový pár. Naši
kluci navíc několik měsíců nehráli na
antuce. Bude to těžké, ale nejedeme

prohrát,“ věří svému týmu Navrátil.
„V Argentině jsme hráli naposledy
před deseti lety a i tehdy se cestovalo
s vědomím, že nás čeká hodně těžký
soupeř. Nechci současný tým srovnávat se sestavou, v níž byl Tomáš Berdych a Radek Štěpánek. Ale kluci už
také mají za sebou těžké zápasy a povedené turnaje. Pojedeme se poprat.
Nemáme co ztratit, uvidíme, jak se
zápas vyvine,“ říká odhodlaně daviscupový kapitán.
(lv)

PROSTĚJOV Nohejbalisté Prostějova zbrojí na novou sezónu
2022, v níž budou znovu účastníkem 1. ligy, druhé nejvyšší soutěže ČR. A jak se zdá, po opakovaně
špatných zkušenostech s některými místními hráči, se vedení klubu
rozhodlo do kádru říznout. A to takovým způsobem, že čtvrtá příčka
z loňského roku se otřásá v základech. Ambice Sokola I budou zřejmě vyšší! Vždyť na soupisce se objeví hned tři noví a kvalitní hráči.
Jedno jméno je přímo senzační.
„Martin Müller byl dlouholetou oporou extraligových Modřic, podílel
se na zisku řady mistrovských titulů
z nejvyšší české soutěže. Navíc šest
let patřil do národní reprezentace naší
země a dokázal vyhrát jak světový, tak

evropský šampionát. Tahle léta na
vrcholu má teď sice už za sebou, ale
pořád jde o výborného nohejbalistu
s hromadou zkušeností,“ představil
Müllera kouč Beneš. Oceňuje i jeho
lidské kvality. „Na to, co všechno
v kariéře dokázal, zůstává normálním
skromným člověkem. Kromě toho si
vyloženě zakládá na týmovosti, stále
povzbuzuje spoluhráče, radí jim a na
prvním místě je pro něj vždy kolektiv.
Už s námi absolvoval několik tréninků, kde jsme jeho smysl pro partu
mohli hned poznat,“ zmínil Beneš.
Povahou podobně pozitivními
typy jsou rovněž další dva plejeři,
kteří posílili hanácký mančaft formou hostování. V obou případech
z Ivanovic na Hané. „Petr Deutsch
se vrací po roce a půl, na jeho šikovnou levačku i bojovnost si všichni ještě dobře pamatujeme. A též Petr Ze-

mánek již v Prostějově dříve působil,
přibližně před pěti lety. V minulosti
hrával extraligu za Vyškov, potom
první ligu za Přerov, je znám jako všestranný a zkušený univerzál, kvalitní
singlista. Stejně jako Martin Müller
má toho dost za sebou a v sobě vrozenou týmovost,“ navázal kormidelník
Sokola I.
Kompletní trio příchodů je dle jeho
slov prakticky jisté, zbývá jen administrativní potvrzení od Českého nohejbalového svazu. „Mám velkou radost, že se podařilo náš hráčský kádr
takovým způsobem vyztužit. Což
nebylo vůbec jednoduché, proto chci
za pomoc s posílením družstva moc
poděkovat doktoru Miroslavu Černoškovi,“ zdůraznil Richard Beneš
klíčový přínos známého prostějovského manažera a místního patriota.
(son)
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Házenkáře Kostelce i Prostějova čeká už jaro

PROSTĚJOV Českou republiku sice momentálně svírají
proticovidová opatření s desítkami tisíc pozitivně testovaných denně a hromadami lidí
zavřených v karanténě, přesto
i do takového zmatku startuje odvetná část házenkářské
2. ligy mužů 2021/2022. V její
jihomoravské skupině půjdou
o nejbližším víkendu do boje
házenkáři TJ Sokol Kostelec na
Hané HK i Sokola II Prostějov.

Borci HK chtìjí navázat na vydaøený konec
podzimu, Sokol II se pokusí zvednout
ze spodku druholigové tabulky

Tip Večerníku na pořadí 2. ligy házenkářů
Jižní Morava 2021/22 před začátkem sezóny
1. Tatran Bohunice

Při pohledu na reálnou tabulku po
podzimní části soutěže je zřejmé,
že nejvíc vzdáleni od skutečnosti
zatím jsme v našem odhadu u Holešova. Ten jsme tipovali čtvrtý a ve
skutečnosti je až desátý. Podobně
výraznějším způsobem (leč opačným směrem) jsme netrefili kvalitu
Kuřimi, která je druhá, zatímco my
jsme ji dávali až na sedmou pozici. Jinak to docela sedí, a to včetně
dvou týmových zástupců zdejšího
regionu. V případě Prostějova je
odchylka o jediné místo, neboť jsme
mu trochu víc věřili, u Kostelce se
dosud mýlíme o dvě příčky dolů.
Nyní uvidíme, co s naším tipem
provede jarní fáze druholigových
bojů...

2. HK Ivančice
3. Sokol Telnice
4. TJ Holešov
5. Velké Meziříčí
6. Kostelec na Hané
7. SK Kuřim

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

8. SHC Maloměřice B

Marek
SONNEVEND

10. Sokol II Prostějov

9. HBC Olomouc

Navzdory všeobjímající nejistotě můžeme
tuhle stať otevřít jednou příznivou zprávou, na sklonku ledna se podařilo dohrát
všechny odložené duely z úvodní poloviny
soutěže. Bylo jich šest a dopadly následovně: Holešov – Maloměřice B 23:38, Ivančice – Juliánov 41:16, Kuřim – Olomouc
29:25, Telnice – Holešov 32:28, Olomouc
– Ivančice 42:35, Holešov – Bohunice
17:46. Díky stoprocentnímu dohnání zápasového manka dostalo průběžné pořadí
zcela kompletní podobu.

*¾\GPM¾ąK-QUVGNEGPC*CPÆ XOQFTÆO K2TQUV÷LQXC XGåNWVÆO LFQWFQFTWJQNKIQXÆJQLCTC (QVQ/CTGM5QPPGXGPF
1. Bohunice
11 0 0 365:183 22 Kostelečtí tedy zůstali na lichotivé čtvr- hrát dobrou házenou, mít z ní radost.
.XĜLP
     té pozici, kam vyskočili vynikajícím A udržet se v horních patrech tabulky,
90H]LĜtþt      závěrem podzimu. Na jeho sklonku se minimálně tak vysoko, kde jsme mo.RVWHOHF
     i v oslabené sestavě parádně semkli, do mentálně,“ řekl Večerníku hlavní trenér
,YDQþLFH
     té doby průměrné výkony i výsledky HK David Ševčík.
2ORPRXF
     nechali za sebou a šňůrou čtyř vítězství O poznání hůř na tom zatím jsou Pros7HOQLFH
     v řadě si zařídili pohodovou zimní pře- tějovští. Za celou první půlku aktuální0DORPČĜLFH%     
ho ročníku porazili jen slabý Juliánov,
stávku ve výborné týmové atmosféře.
ÒMH]GX%UQD     
„Je jasné, že bychom teď v pokračo- přidali tři remízy, leč poztráceli několik
+ROHãRY
    
vání druholigové sezóny na tu pove- slibně rozjetých střetnutí. A s pouhými
3URVWČMRY     
denou sérii rádi navázali. Nedáváme pěti získanými body figurují až na před-XOLiQRY
    
si žádné výsledkové cíle, ale chceme poslední jedenácté příčce, kam je po-

11. Újezd u Brna
12. Sokol Juliánov
slaly především permanentní potíže se
skládáním konkurenceschopné sestavy.
„Doba a situace v našem hráčském kádru jsou nadále takové, že dát dohromady solidně složený tým pro každé
utkání bude asi problém pořád. S kompletnější sestavou jsme přitom schopni
konkurovat každému kromě suverénních Bohunic, ale to je bohužel jen teorie. Uvidíme, jak bude na jaře vypadat

praxe. Přesto stále věřím, že se můžeme
posunout aspoň na nějaké deváté nebo
i osmé místo,“ pověděl kouč Sokola II
Tomáš Černíček.
Nejzásadnější věcí přitom samozřejmě
je, aby se v časech koronavirových podařilo soutěž zdárně dohrát. A nejen
druhá liga mužů v házené zažila po
dvou zrušených předchozích sezónách,
co to je konečné pořadí.

Å&KFHPH Y\KUiYDW D GUçHW se Tomáš Černíček: „I přes problémy
stále věřím v osmé místo“
YWDEXOFHQDKRőH´
SőHMHVLNRVWHOHFNìORGLYRG
KOSTELEC NA HANÉ Šanci na nejlepší umístění za mnoho posledních
let mají kostelečtí házenkáři. Dvě minulé sezóny byly kvůli covidu zrušeny,
předtím bylo maximem TJ Sokol ve
2. lize páté místo. Teď jsou muži HK
průběžně čtvrtí a jejich kouč David
Ševčík (na snímku) si v exkluzivním
rozhovoru pro Večerník přeje pokračování surfingu na vítězné vlně.

Marek SONNEVEND
yy Jak vypadala příprava na odvetnou
část soutěže?
„Zahájili jsme ji 5. ledna a trénovali pravidelně třikrát týdně. Pondělí bylo vždy
regenerační, středa i pátek pak herně
kondiční. Čtyři dny od 27. do 30. ledna
jsme navíc strávili na soustředění v Jeseníkách, tenhle pobyt na horské chatě
ve Chvosticích byl zaměřený vyloženě
na kondici. Hodně tam sněžilo, mrzlo
i foukalo, lyžování a třeba též saunování
v takových třeskutých podmínkách byly
pro nás Hanáky dost nezvyklé. Ale velmi
přínosné.“ (smích)
yy Tudíž jste s přípravným obdobím
spokojen?
„V současné nelehké době to mohlo být
mnohem horší, současně však i lepší.

'DYLGäHYĀtN
Na mysli mám tréninkovou
docházku, která dosahovala
průměrné úrovně s tím, že kluci
různě chyběli vinou pracovních
povinností, covidových karantén
a podobně. Taky jsme chtěli odehrát aspoň jeden přátelák, ovšem
sešlo z něj právě kvůli karanténě
soupeře. Určitě si ale na nic nestěžuji, celkově příprava proběhla
velice slušně.“
yy Došlo k nějakým změnám v hráčském kádru?
„Nedošlo, soupiska zůstala v podstatě
stejná. A zatím to vypadá, že se budeme
opírat hlavně o zdravé jádro mančaftu,
které výborně odtáhlo povedený závěr
podzimu. Týmová parta se hodně utužila, soudržný kolektiv může být naší
silnou zbraní. Když vidím tyhle kluky na
trénincích, jak chtějí pracovat, makat na
sobě i zlepšovat se, naplňuje mě to optimismem. Snad zůstaneme zdraví a jediný zraněný Mára Grepl se v dohledné
době dá do pořádku.“
yy Dáváte si konkrétní výsledkový cíl

Samuel Duroň
David Flajsar
Filip Kalvoda
Šimon Kintr
Jiří Kosina
Vojtěch Micka
Filip Mikulka
PIVOTI
Martin Hacura
Michal Jura
Tomáš Jurík
Vojtěch Pospíšil
Jan Růžička
Pavel Šestořád

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
ohledně konečného umístění?
„To nikdy nedělám. Každopádně bychom moc rádi pokračovali na vítězné
vlně, protože na ní se velice dobře surfuje. (směje se) Snad nás zimní pauza
nepřibrzdí a hned od startu odvetné
části navážeme na rozjetou sérii úspěšných výsledků. Rozhodně chceme dál
předvádět co nejlepší házenou, mít ze
sportování radost a často vyhrávat, s tím
půjdeme do každého utkání. Udržet herní dravost, chuť, motivaci, nadšení, super
týmovou atmosféru. Pokud se nám bude
dařit, udržíme se v horní polovině tabulky co nejblíž úplnému čelu. A právě to
chceme.“

Marek
SONNEVEND
yy Jak vypadala příprava na odvetnou
část soutěže?
„Začátek byl po pravdě hrozný, na první
trénink přišlo jen pár hráčů. Potom se ale
kluci částečně polepšili a příprava tak vypadá aspoň trochu slušně. Scházíme se
dvakrát týdně v hale na reálce, pravidelně
makají především zkušení držáci se silným
vztahem k házené. Kluci z mladší generace
chodí jak kdo, někteří častěji a jiní občas.
A někoho jsem od 4. ledna až doteď ještě
neviděl. Přístup je prostě individuální člověk od člověka, jako tým se snažíme dělat
v rámci možností maximum. Bohužel
úroveň amatérského sportu šla za poslední

roky vzhledem k okolnostem velmi dolů.“
yy Co tím přesně myslíte?
„Vezměte si třeba zrovna zimní přípravu. Dřív jsme pokaždé plánovali minimálně několik přátelských zápasů,
hrávaly se přípravné turnaje, dokonce
se jezdívalo na soustředění. A tréninková účast bývala většinou dost vysoká.
Před iks lety to však začalo jít postupně
dolů a covid se všemi opatřeními kolem
něj všechno zhoršil ještě mnohem víc.
Teď jsme rádi, že se vůbec nějak scházíme
na trénincích, přáteláky ani turnaje už ani
neřešíme a v podstatě jen čekáme, co přijde. Kluci pak skočí z voleje do soutěžních
zápasů, kvalita hry tím logicky trpí. Zkrátka úpadek.“
yy Má tedy vůbec smysl se ptát na případné změny v kádru?
„Že by k nám mělo přijít několik nových posil, to opravdu ne. Maximálně
je ve hře jeden mladý kluk na hostování
z vyšší soutěže, ale teprve se uvidí, jestli
to dopadne. My i tak máme dostatečně
širokou soupisku s řadou kvalitních hráčů na úroveň druhé ligy mužů, jenže rozhodující u nás je, s kým lze na ten který
zápas reálně počítat. Často jsme rádi, že
se vůbec nějak sejdeme a utkání důstojně odehrajeme, než abychom si mohli
vybírat tu nejlepší sestavu.“
yy Věříte přesto ve vylepšení stávající
jedenácté příčky?
„Já i přes všechny problémy a těžkosti

Los odvetné části 2. ligy mužů JM 2021/2022 v házené

Hráčská soupiska TJ Sokol II Prostějov
BRANKÁŘI
Jakub Hromek
2003
Jiří Hrubý
1987
Matyáš Micka
2004
Zdeněk Micka
1975
Jiří Sladovník
1982
KŘÍDLA
Alexandr Bábek
2003
Jan Čelovský
1997
Tomáš Čižmárik 1984
Jan Grepl
1987
Tomáš Chytil
1978
Filip Janeček
2003
David Jurečka
1992
Michal Nevrlý
1979
Svatopluk Ordelt 1976
Pavel Procházka
1995
SPOJKY
Martin Bečička
1992
Kristián Bokůvka 1997

PROSTĚJOV Dělat v současnosti
trenéra neprofesionálnímu týmu
v kolektivním sportu (ale nejen tam)
není zrovna vděčná role, pro niž potřebujete hlavně pevné nervy. Své
o tom ví Tomáš Černíček (na snímku),
dlouholetý kouč házenkářů Sokola II
Prostějov. Navzdory enormní snaze
se mu v probíhajícím ročníku druhé
ligy mužů nedaří svěřence přiblížit
klidnějšímu středu tabulky.

2004
2004
1996
2004
1989
2001
1994
1998
1984
1981
2001
2004
1989

REALIZAČNÍ TÝM
Hlavní trenér:
Tomáš ČERNÍČEK
Asistent trenéra:
Svatopluk ORDELT

 MQNQ PGF÷NG  ×PQTC
17.00 hodin:
6,5QMQN-QUVGNGEPC*CPÆ*-
t *$% 1NQOQWE   
5*%/CNQO÷ąKEG$TPQ$t6,5Q
MQN·LG\FW$TPC UQDQVC
 5QMQN6GNPKEGt5QMQN++
2TQUV÷LQX*-+XCPéKEGt6,*Q
NGwQX UQDQVC     5-
-WąKO t 5QMQN ,WNK¾PQX  
6CVTCP$QJWPKEGt6,5QMQN8GN
MÆ/G\KąÊéÊ 
 MQNQ PGF÷NG  ×PQTC
17.00 hodin:
2TQUV÷LQX t +XCPéKEG  
,WNK¾PQX t -QUVGNGE 1NQOQWE
t ·LG\F W $TPC UQDQVC  
  8GNMÆ /G\KąÊéÊ t 6GNPKEG
UQDQVC    $QJWPKEG t /C
NQO÷ąKEG $ *QNGwQX t -WąKO

 MQNQ PGF÷NG  ×PQTC
17.00 hodin:
/CNQO÷ąKEG$t1NQOQWE UQDQVC
    -QUVGNGE t *Q
NGwQX   +XCPéKEG t 8GNMÆ

/G\KąÊéÊ UQDQVC    
6GNPKEG t $QJWPKEG -WąKO t
2TQUV÷LQX  ·LG\FW$TPC
t,WNK¾PQX
 MQNQ PGF÷NG  DąG\PC
17.00 hodin:
2TQUV÷LQX t -QUVGNGE UQDQVC
    8GNMÆ /G\KąÊéÊ t
-WąKO    *QNGwQX t ·LG\F
W $TPC   6GNPKEG t /CNQ
O÷ąKEG $ $QJWPKEG t +XCPéKEG
,WNK¾PQXt1NQOQWE
 MQNQ PGF÷NG  DąG\PC
17.00 hodin:
/CNQO÷ąKEG$t,WNK¾PQX UQDQVC
 +XCPéKEGt6GNPKEG
UQDQVC ·LG\FW$TPCt
2TQUV÷LQX 1NQOQWE t *QNGwQX
  -QUVGNGE t 8GNMÆ /G
\KąÊéÊ  -WąKOt$QJWPKEG

 MQNQ PGF÷NG  DąG\PC
17.00 hodin:
2TQUV÷LQX t 1NQOQWE UQDQVC
 $QJWPKEGt-QU
VGNGE   8GNMÆ /G\KąÊéÊ t

·LG\FW$TPC UQDQVC *Q
NGwQXt,WNK¾PQX  6GNPKEG
t-WąKO+XCPéKEGt/CNQO÷ąKEG$
 MQNQ PGF÷NG  FWDPC
17.00 hodin:
,WNK¾PQX t 2TQUV÷LQX /CNQ
O÷ąKEG $ t *QNGwQX UQDQVC 
   -QUVGNGE t 6GNPKEG
 1NQOQWEt8GNMÆ/G\KąÊéÊ
 ·LG\FW$TPCt$QJWPKEG
-WąKOt+XCPéKEG 
 MQNQ PGF÷NG  FWDPC
17.00 hodin:
2TQUV÷LQX t *QNGwQX UQDQVC
 +XCPéKEGt-QUVG
NGE UQDQVC 8GNMÆ
/G\KąÊéÊt,WNK¾PQX UQDQVC 
$QJWPKEG t 1NQOQWE 6GNPKEG t
·LG\FW$TPC-WąKOt/CNQO÷ąK
EG$ 
 MQNQ PGF÷NG  FWDPC
17.00 hodin:
*QNGwQXt8GNMÆ/G\KąÊéÊ  
/CNQO÷ąKEG$t2TQUV÷LQX UQ
DQVC     1NQOQWE
t6GNPKEG  ,WNK¾PQXt$Q

JWPKEG·LG\FW$TPCt+XCPéKEG
-QUVGNGEt-WąKO 
 MQNQ PGF÷NG  MX÷VPC
17.00 hodin:
-QUVGNGE t /CNQO÷ąKEG $
 , +XCPéKEG t 1NQOQWE
UQDQVC $QJWPKEG
t*QNGwQX6GNPKEGt,WNK¾PQX-W
ąKOt·LG\FW$TPC  8GNMÆ
/G\KąÊéÊ t 2TQUV÷LQX UQDQVC

 MQNQ PGF÷NG  MX÷VPC
17.00 hodin:
$QJWPKEG t 2TQUV÷LQX  ,
·LG\F W $TPC t -QUVGNGE,
/CNQO÷ąKEG $ t 8GNMÆ /G\KąÊéÊ
UQDQVC     *QNGwQX t
6GNPKEG  1NQOQWEt-WąKO
 ,WNK¾PQXt+XCPéKEG
6, 5QMQN -QUVGNGE PC *CPÆ
*- JT¾X¾ UXÆ FQO¾EÊ \¾RC
U[ X O÷UVUMÆ URQTVQXPÊ JCNG
-QUVGNEG
5QMQN ++ 2TQUV÷LQX X JCNG 4)
C<i1VVQ9KEJVGTNGJQ28

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
pořád věřím ve zlepšení situace a zůstávám optimista, byť poučený realitou. Pokud půjdeme do většiny zápasů v aspoň trochu slušné sestavě, tak
určitě můžeme vítězit častěji než na
podzim, sbírat víc bodů. A nechat pod
sebou Juliánov, navíc předběhnout některé další týmy – například Holešov,
Újezd u Brna nebo béčko Maloměřic.
Jak říkám, záleží na přístupu kluků, na
jejich ochotě dát přednost házené před
jinými zájmy a povinnostmi.“

Hráčská soupiska TJ Sokol Kostelec na Hané HK
BRANKÁŘI
Jan Mayer
Pavel Navrátil
Tomáš Varha
KŘÍDLA
Martin Hanták
Filip Havlík
Aleš Kiš
Dušan Knápek
Radim Lakomý
Jan Milar
Martin Popelka
Jindřich Prášil
Václav Prášil
SPOJKY
Marek Dostál
Marek Grepl
Michal Nevrla
Ondřej Oščádal

1993
1986
1975
2002
2001
1988
2001
2004
2004
1998
1996
1994
1996
1989
2000
2003

Rostislav Podhrázský 1998
Jan Smékal
1994
Jan Ševčík
2002
Lukáš Varhalík
1999
PIVOTI
Roman Bílek
2001
Jan Oščádal
1996
David Palička
1994
REALIZAČNÍ TÝM
Hlavní trenér:
David ŠEVČÍK
Asistent trenéra:
Martin GRULICH
Vedoucí mužstva:
Martin POPELKA starší
Starosta Sokola:
Lukáš CHALUPECKÝ

