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RYCHLÝ
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Nebe rozdunìlo
letecké cvièení
Prostějov (mls) – Co je to zase za
rambajs? Asi nějaké cvičení! Tak
to byla zřejmě nejčastější otázka
i odpověď uplynulého týdne. Před
hlukem z nízko letících stíhaček
nebylo možné po tři dny ve městě
uniknout. Důvod? Od úterý 8. až
do čtvrtka 10. února probíhalo na
prostějovském letišti cvičení předsunutých leteckých hlídek. „Vzhledem k nácviku navádění útoku
letectva na pozemní cíle je nad
letištěm v Prostějově v uvedených
dnech vyhlášena zóna, ve které
byly minimální výšky letu nad terénem sníženy,“ vysvětlila Jana Gáborová, referentka vnějších vztahů
prostějovského magistrátu.

.QLK\VLPÕzHWH
pùjèovat nonstop
Prostějov (mls) – Pozoruhodnou
novinku zavedla nedávno prostějovská knihovna. Před její budovou se objevily schránky, které
slouží k půjčování i vracení knih.
„Čtenáři si tak mohou příslušný
svazek prostřednictvím on-line
služby objednat a pomocí unikátního kódu později také sami
vyzvednout, a to i mimo otevírací
dobu knihovny,“ objasnil ředitel
knihovny Aleš Procházka.

Iris zajistí ekologickou
YÙFKRYX
Prostějov (mls) – Tahle organizace se osvědčila! Celkem
700 000 korun uvolní v letošním
roce město Prostějov na ekologickou výchovu. O tu se postará
Ekocentrum Iris. „Půjde o programy nejen pro děti mateřských
a základních škol, také o vzdělávání
pedagogů, ale i o celou řadu akcí ,“
přiblížila náměstkyně primátora
Milada Sokolová.
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Město opět rozkvete. Bezmála 6 milionů korun investuje magistrát v průběhu letošního roku do výsadby a úpravy
veřejné zeleně. Peníze budou využity
pro tradiční výsadbu letniček a závěsů
na veřejném osvětlení na nám. TGM,
dále pro výsadbu záhonů, stovky keřů,
stromů a výsev lučních směsí v travnatých plochách na území celého města.
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DUBANY V Dubanech se zjišťovalo, kdo je Králem slivovice. A podařilo se najít! Ukázalo se, že Jaroslav Vrábel může
směle kralovat. Nechyběla ani koruna, žezlo se taky nakonec našlo, byť improvizované. Vrábelovi tak už nikdo nikdy
nevezme, že opanoval první ročník dubanského koštu. A jako takový pochopitelně odcházel královsky naladěn. I když
pro vládce místních pálenek to bude v budoucnu těžké. Zatímco obvykle království přechází z generace na generaci,
šikovný palič bude muset o udržení titulu znovu tvrdě bojovat.

Agentura 'UæRYLFHVH]DVHFKWĚMtVSRMLWV3URVWĚMRYHP
Letí to jako voda, už před více než
osmnácti lety opustili Prostějov naši
bratři a sestry z Držovic, kteří se
v roce 2004 trhli od města a zvolili si
cestu samostatnosti. Ovšem jak starý
klasik praví, nic netrvá věčně! Agentura Hóser se z politického zákulisí
dozvěděla horkou novinku, která
vztahy mezi Prostějovem a Držovicemi může ještě více utužit! Minulý
týden se totiž sešlo tajně držovické
zastupitelstvo, které kuje plány na
znovupřipojení obce k Prostějovu!

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

•• Pondělí ••
Slepý spěch. „Říká se, že spěch je nepozorný a slepý. Právě přehnané
kvaltování zřejmě stálo za nehodou třiašedesátiletého řidiče, který v Kostelecké ulici nedaleko velodromu narazil do sloupu veřejného osvětlení.
Po nehodě skončil muž v nemocnici a jeho auto asi na vrakovišti.
•• Úterý ••
Ztráta paměti i kašny. „Pravděpodobnost zapomenutí deštníku v hospodě je přímo úměrná množství vypitého alkoholu a množství kapek
deště, které na tebe spadnou při cestě domů,“ praví jeden z Murphyho
zákonů. Marián Nedzbala toho musel vypít mnohem víc, než je zdrávo.
Nezapomněl totiž pouze na deštník, ale také na fakt, že ze zahrady rodinného domu ukradl kašnu. Kvůli tomu skončil před soudem.
•• Středa ••
Horší než smrt. Smutné není, že všichni zemřeme. Mnohem smutnější
je, že mnozí z nás ani pořádně nežijí. To platilo i pro hlavního hrdinu
divadelní hry Smrt obchodního cestujícího, kterého si zahrál Miroslav
Donutil v představení Divadla ABC. V Prostějově byla inscenace k vidění v rámci přehlídky Aplaus.
•• Čtvrtek ••
Koho se týká erotika? Nevěra není společenský, ale přírodní úkaz. To je
základní myšlenka divadelní komedie Pánský klub pojednávající o mužích závislých na sexu. S inscenací, která slibovala, že se diváci „přestanou smát až doma – možná“, do Prostějova dorazilo pražské Divadlo Na
Jezerce.
•• Pátek ••
Islandské sudy. „Co do sudu přijde nejdřív, tím je cítit napořád,“ praví
jedno moudré islandské přísloví. Poznat krásy, chutě i vůně pozoruhodného ostrova mohou lidé na výstavě Josefa France, která byla slavnostně
zahájena v Galerii zámku Konice.
•• Sobota ••
Králičí hip hop. „Ptáš se, jak mi dupou králíci: skvěle – pojď si poslechnout, stejný krok, stejný vous, každý láskou by tě kous', v očích žár a pevný cíl – tak mi dupou králíci!“ extaticky svého času zpíval Jan Vodňanský.
Zjistit, jak dupou králíci, mohli lidé na 10. mistrovství ČR v králičím
hopu, které se konalo v prostějovském Národním sportovním centru.
•• Neděle ••
Vrchol lásky. „Láska jsou křídla, která dal Bůh člověku, aby mohl vystoupat až k němu,“ napsal italský sochař, malíř, architekt a básník Michelangelo Buonarroti. Vystoupat alespoň na vrchol Kosíře mohli zamilovaní v závěru týdne. V rámci oslav Valentýna tam na ně čekalo zajímavé
překvapení.

„Ta schůze byla tajná, jak to do
prdele víte?“ obořil se na redaktora
Agentury Hóser starosta Držovic
Jarouš Horký. Asi nevěděl, že naší
slovutné agentuře neuteče ani myš!
„Když je to už venku, tak proč to
neříct nahlas. Ano, už několik měsíců se zabýváme návrhem vrátit se
pod Prostějov. Tajné jednání našeho
zastupitelstva bylo velice bouřlivé,
dokonce došlo i na pěsti. Já sám jsem
musel po schůzi odjet na pohotovost
se zlomenou čelistí. Nakonec jsme
ale poměrem hlasů čtyři ku třem
rozhodli, že zahájíme jednání s prostějovským magistrátem o spojení
našich dvou obcí,“ uvedl starosta Držovic Jarouš Horký s tím, že v obec-
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Jedenapadesátiletou ženu oklamal neznámý pachatel, který z ní
v době od 5. ledna do 8. února
podvodně vylákal částku vyšší
přes 50 000 korun. Podvodník
měl převést ve čtyřech platbách
peníze z bankovního účtu na
údajný investiční účet, ale platby nakonec skončili na různých
účtech v západní Africe a východní Asii. Jak se mu to povedlo?



Dáme se na internetu zaregistrovala u společnosti zabývající
se obchodování s kybernetickou
měnou. Následně ji telefonicky
kontaktoval anglicky hovořící
zástupce této společnosti, který
jí měl pomoci s vytvořením účtu,
jeho vedením a investováním.
Také jí do počítače nainstaloval
program pro vzdálený přístup,
prostřednictvím kterého se připojoval do jejího internetového
bankovnictví. Případ nyní šetří
prostějovští kriminalisté.

ním referendu se pro návrat pod
křídla Prostějova vyjádřilo 50,001
procenta obyvatel Držovic. „Musíme
tyto výsledky referenda ctít, většina
je prostě většina,“ zamyslel se Horký,
který prozradil, že aktuálně pobývá
v azylu v Prostějově. „Do Držovic se
zatím nemohu vrátit, hrozí mi tam
defenestrace od 49,999 procenta lidí,
kteří s návratem nesouhlasí,“ obává
se starosta Držovic.
Podle zjištění Agentury Hóser se vedení prostějovského magistrátu nebrání přijetí Držovic zpátky do svého
lůna. „Je vidět, že samostatnost Držovicím nesvědčí. My rádi vyhovíme
většině občanů této obce a na našem
zastupitelstvu budeme hlasovat pro

znovusjednocení. S tím také souvisí
zbourání držovické zdi, kterou mezi
Držovicemi a Prostějovem nechala
před lety postavit bývalá starostka,“
sdělil nám Francimór Kopačka, primátor Prostějova.
Opětovné připojení Držovic bude
pro Prostějov velice výhodné. „Znamená to, že budeme mít zase o dva
tisíce obyvatel víc, tím vymáčkneme
ze státního rozpočtu více peněz,“
mne si ruce první náměstek primátora Jiří Nikamnepospíchal.

&21É68',9,/2
Ozbrojenec na svobodě. Hned dva
nože a pistoli neváhal vytáhnout v pátek 4. února nebezpečný recidivista
na majitele dřevěné buňky na břehu
rybníka u Nivy. Muž se však úspěšně
ubránil a útočníkovi opakovaně zbraň
z ruky vyrazil. Nevítaný návštěvník se
dal na útěk, policistům se jej však podařilo dopadnout. Přesto byl návrh na
jeho vzetí do vazby odmítnut.
=$&+<7,/,-60(
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Tolik let je Tomáši Capayovi, který
stojí za přepadením pošty v Dobromilicích. Navícna útěku v Doloplazech založil požár. Policisté jej
chytili u jeho přítelkyně. K činům se
již doznal a nelze pochybovat, že jej
čeká vězení…
=$8-$/1É6

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

PÁTRÁNÍ

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

ADRIANA ZACPALOVÁ
se narodila 18. června 1996 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 10. listopadu 2021. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 22 do 25 let, měří asi 170 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči
a hnědé rovné vlasy.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

MIROSLAV DONUTIL
Jeden z nejznámějších českých herců
je ceněn zejména jako nadaný komik
a vypravěč. Ve hře Smrt obchodního
cestujícího ukázal, že dokáže ztvárnit i obyčejného člověka, jemuž se na
konci života zhroutily všechny iluze.
=$6/(&+/,-60(

„KAŠNU JSEM
UKRADL, ALE NIC
SI NEPAMATUJU.“
Opilý zlodějíček Marián Nedzbala
vytrousil při krádeži kašny s motivem
chlapce u domu ve Vrahovicích peněženku. Zpět ji získal paradoxně až od
policistů, kteří ji našli na místě činu.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

4/0 °C

Valentýn/Valentýna

¶WHUÙ

7/2 °C

Støeda

8/3 °C

Ètvrtek

6/3 °C

Jiřina
Ljuba

DAVID SVOBODA

Miloslava

se narodil 29. června 2005 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 26. července
2021. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 16 do 17 let, měří 178 až 183 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči
a hnědé vlnité vlasy.

Pátek

7/4 °C

Sobota

6/3 °C

Gizela

Nedìle

Patrik/Ella

7/3 °C
Oldřich
Zdroj: meteocentrum.cz
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Prostějov je městem, ve kterém se
dlouhodobě daří zeleni. Naše samospráva se k tomu snaží maximálně
přispívat. Jen v letošním roce máme
v plánu investovat do zeleně téměř
6 milionů korun ze speciálního fondu. Za tyto peníze hodláme vysadit
230 nových stromů a velké množství
keřů. Na řadě ploch vysejeme luční
směsi trávy. Doplníme trvalkové záhony, připravíme letničky zkrášlující centrum města a máme v plánu
i strojní výsadbu lilií. Náměstí T. G.
Masaryka znovu oživí také oblíbené
květinové závěsy na veřejném osvětlení. Věřím, že se k nám letos znovu
připojí také prostějovská veřejnost
a přispěje k ozelenění našeho města.
Těším se na krásné květinové záhony,
na vyzdobené balkony i na truhlíky
v oknech prostějovských domů.

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX
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pro Večerník

František
OMASTA
Bavorský zpravodajský server Idowa
přinesl v průběhu uplynulého týdne
výsledky genetických rozborů sraženého zvířete. „Genetické testy ukázaly,
že to byl vlk, který koncem roku 2021
zabil několik hospodářských zvířat
v Horním Bavorsku. Samec vlka má
genový kód GW2425m a mohl být
takto identifikován. Místo poslední detekce GW2425m v Bavorsku v Marktschellenbergu je vzdušnou čarou asi
360 kilometrů od místa ve východní
České republice,“ cituje německý web

Foto: Michal Sobecký

notil pro Večerník aktuální situaci
Pavelka.
Redakce oslovila i samotnou firmu, jejíž zástupci však do uzávěrky
nereagovali na e-mailovou zprávu,
ani telefonní kontakt. Přesto však
Večerník získal odhad, kdy by zhruba k otevření nové pobočky řetězce
rychlého občerstvení mohlo dojít.
„Měla by to být druhá polovina roku
2023. To je realistický termín. Záleží i na tom, jak dlouho bude trvat
žádost o stavební povolení a stavba,
což se nedá nikdy příliš předpovídat,“ poznamenal Tomáš Pavelka
k prodejně řetězce fast foodu, která
by měla vzniknout jižně od obce
směrem do Morkovic-Slížan.

BRODEK U KONICE V noci
ze středy 9. na čtvrtek 10. února museli hasiči na Konicku
řešit požár rodinného domu.
Krátce před třiadvacátou hodinou se tak na místo vydalo hned pět jednotek hasičů.

Profesionálové z Konice za
pomoci dobrovolných hasičů z
Protivanova, Brodku u Konice,
Konice a Suchdola dostali díky
včasné lokalizaci požár brzy
pod kontrolu. Událost se naštěstí obešla bez vážnějších následků a všech sedm osob stihlo
utéct do bezpečí.
>>>dokončení na straně 10
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nerku. „Pokud samec hledá partnerku,
většinou musí ujít delší vzdálenost.
Vlčice to v tomto ohledu mají podstatně jednodušší,“ prozradil Jiří Šafář
z olomouckého pracoviště Agentury
bavorský státní úřad pro životní pro- ochrany přírody a krajiny ČR.
ské ženy nejlepší, lze podle Šafáře jen
středí v Augsburgu.
stěží odhadnout. „To byste se museli
5VQXM[MKNQOGVTč
zeptat jeho,“ řekl s úsměvem zoolog
PGLUQWRTQDNÆO
*QąGNCOWRčFC
s tím, že není vyloučena ani eventuaRQFPQJCOC
Desítky až stovky kilometrů nejsou lita, že si bavorský vlk hledal jen nové
Jak z článku německého serveru vyplý- prý pro vlky žádným problémem. loviště.
vá, utekl vlk ze svého původního půso- „Pro vlka taková vzdálenost opravdu
0CUVQCLGFGP
biště doslova za pět minut dvanáct. není žádný problém,“ konstatoval
TQMX[JWDGP
Vláda Horního Bavorska totiž v lednu Šafář a dodal: „Klidně mohou ujít
schválila jeho odstřel s tím, že jde o za- třicet až čtyřicet kilometrů za noc.“ Vlk je největší psovitou šelmou. Žije
bijáka, který by mohl být nebezpečný Podle Šafáře to prý není poprvé, kdy prakticky na celé severní polokouli
se na Moravu zatoulali vlci z Němec- Země. V českých zemích byl v roce
i pro člověka.
ka. „Před pár lety byli sraženi dva vlci 1914 na sto a jeden rok vyhuben.
náklaďákem na Zlínsku a ti také po- V roce 2015 se vlci opět objevili na
8QN¾PÊRąÊTQF[
cházeli z alpské oblasti, tedy pravdě- Šumavě, na Kokořínsku a v BesVysvětlení, co dělal vlk z Bavorska až podobně z Německa,“ konstatoval kydech. V současnosti se vykytuje
na Hané, je snadné. S největší pravdě- Šafář.
i v Orlických horách, objevuje se
podobností se v něm s blížícím se ja- Proč se vlk z Bavorska vydal směrem i v Jeseníkách. Celková početnost vlčí
rem probudil rozmnožovací pud a on na východ, zda předpokládal, že mo- populace v Česku byla k začátku roku
se vydal za hlasem přírody, najít si part- ravské vlčice jsou stejně jako morav- 2019 odhadována na asi 70 jedinců.

OLŠANY U PROSTĚJOVA Byl to zabiják z Bavorska a na Hané si
hledal nevěstu. Takové jsou nejnovější informace o mohutném
vlkovi, který byl v lednu nalezen sražen autem u dálnice u Olšan.
PROSTĚJOVSKÝ večerník je získal díky svému externímu redaktorovi.

PŮVODNÍ
zpravodajství

v Brodku u Konice

2TXPÊ/E&QPCNFPC2TQUV÷LQXUMWD[O÷NX[TčUVWF¾NPKéPÊJQGZKVWPGFCNGMQ/QąKE

o smlouvě budoucí, protože část
pozemků je obecní a část je soukromá, kterou už má McDonald’s zajištěnou. Bude také potřeba nějaká
drobná korekce územního plánu.
Pokud to dopadne a zastupitelstvo
schválí řečenou smlouvu, tak by
nemělo nic bránit tomu, aby zde
McDonald’s stál,“ potvrdil žhavá jednání o možnosti zakoupit si na Prostějovsku legendárního hamburgera
starosta Mořic Tomáš Pavelka.
„Ze strany firmy je zájem velký, ze
strany obce taky a z mé určitě, přinepracovní místa a dobrou službu
Michal SOBECKÝ seprotolidi
ze širšího okolí. Mluvíme až
„Ano, byl vyhlášen záměr. Pro za- o sto místech na vrcholu sezóny, což
stupitelstvo připravujeme smlouvu naší lokalitě určitě pomůže,“ zhod-

3

rodinného domu
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MOŘICE Je to jen pár let, co na
Prostějovsko poprvé zavítal fast
food řetězce KFC. Od té doby
se průběžně spekulovalo o tom,
že by v regionu měla vzniknout
i pobočka dalšího velkého řetězce McDonald’s. Nyní se zdá, že
je k tomuto počinu opravdu blízko. Obec Mořice bude v brzké
době na zastupitelstvu rokovat
o smlouvě právě s touto společností. Na jejím základě by měla
u dálničního exitu Mořice vyrůst
tolik oblíbená prodejna.

14. února 2022
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DDomestikací vlka vznikl pes domácí.
DVlci jsou citliví na vibrace a dokáží rozpoznat blížící se zemětřesení
několik dní před jeho příchodem.
DVlk dokáže čelistmi vyvinout tlak až 10 MPa, což mu dovoluje rozkousávat
i velké kosti. (Pro srovnání – německý ovčák dokáže vyvinout tlak 5 MPa).
DV mytologii, folklóru a obecně v lidské kultuře mají vlci prominentní
postavení. V Japonsku například rolníci uctívali vlky ve svatyních,
nechávali obětiny u vlčích doupat a žádali je, aby ochránili jejich úrodu
před jeleny a divokými prasaty.

Prostějovská herečka z Ulice
čeká holčičku!

PROSTĚJOV
V Navzdory koronaviru má výborná herečka
a zpěvačka s úžasným hlasem Eva
Hacurová za sebou perný rok.
Své četné aktivity však nyní bude
muset poněkud omezit. Se synem
letitého člena Divadla v Dlouhé
Jana Vondráčka Kryštofem očekávají narození potomka. Na svět by
měla přijít do konce dubna.
Osmadvacetiletá Eva Hacurová
diváky obrazovek dlouhodobě

oslovuje rol
a vášnivé ko
TV Nova U
ji pak moh
kdy zazpíva
hlídky kona
náměstí v r
turního léta
Hacurová je
ňovanou div
licí oblíbené
v Dlouhé. M

'XC*CEWTQX¾URCTVPGTGO-T[wVQHGO8QPFT¾éMGO
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Eva Hacurová
by měla porodit
již v dubnu
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PROSTĚJOV, PRAHA Zhruba
před rokem Večerník přinesl zprávu o tom, že Městský soud v Praze zahájil insolvenční řízení se
společností Čezeta Motors, která
ve Vrahovické ulici v Prostějově
vyrábí elektrické skútry Čezeta.
S odstupem času nás zajímalo, jak
se situace vyvinula.
Insolvenční návrh podal generální ředitel a majoritní vlastník společnosti
Čezeta Motors Neil Eamonn Smith,
který jej zdůvodnil tím, že se firmě
nepodařilo najít kupce a její stávající
majitelé nebyli ochotni vložit dostatečnou hotovost pro další pokračování výroby. Závazky společnosti byly
tehdy vyčísleny na 13,273 milionu
korun, zatímco hodnota jejího majetku na 5,265 milionu korun.
V rámci probíhajícího insolvenčního řízení však vyšlo najevo, že druhý
z jednatelů společnosti s podáním návrhu nesouhlasil.
„Pan Smith je ve střetu zájmů se
zájmy společnosti, což ostatně řeší

<CLÊOCXÚP¾RCFX[T¾D÷VX2TQUV÷LQX÷GNGMVTKEMQWMQRKKUNCXPÆJQUM×VTWUGPGWLCN
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právě zdejší soud,“ vyjádřil se
v této souvislosti u pražského
soudu Daniel Gašpar ze Slovenska. Vyřešením sporů mezi oběma jednateli se zabývá dozorčí
rada firmy. Na návrh jejího
člena pak bylo soudní jednání
odročeno na letošní květen.
Špatnou, nicméně dosti zásadní
zprávou je ovšem také to, že během
uplynulého roku nikdo k soudu
nepředložil návrh na případnou reorganizaci společnosti, což by ji mohlo
pomoci zachránit.
Společnost před
lety přišla s prototypem elektrického skútru, který
vycházel ze slavného
„prasete“ vyráběného továrnou ČZ v 50. a 60. letech minulého století. V letech 2018 až 2020
vyrobila společnost první sérii 60 skútrů typu 506, které vyvezla do deseti
zemí v Evropě.
(mls)

PROSTĚJOV Jak je něco takového vůbec možné!? To je asi to první, co vás napadne v souvislosti
s „podnikáním“ Kateřiny Koldové. Šestapadesátiletá žena, která aktuálně slibuje nové byty v projektu u prostějovské Galy a v Lesnické ulici v Plumlově, má za sebou mnohem temnější minulost, než
by si člověk vůbec dokázal představit. Dlouhé hodiny by o ní mohli hovořit mimo jiné podvedení
zájemci o byty v domě, který se měl stavět ve Velké

(QVQYYYEG\GVCEQO

7
5HSRUW½z¤
nila
nic nezmì

Bystřici. Ten však dodnes nestojí, přestože lidé už
před 13 lety složili zálohu ve výši 80 000 korun.
Ačkoliv o celé záležitosti natočila reportáž i Česká
televize, věc zcela nepochopitelně
vyzněla do ztracena. Tento obří
STÍN MINULOSTI nyní s plnou 2À=?ßNíN?
vahou téměř jistě dopadne i na lidi, H;MNL;Hí
kteří projevili zájem o byty v Prostějově či v Plumlově.
(mls)

-CVGąKPC-QNFQX¾UVQLÊK\CRTQLGMVGOXÚUVCXD[D[VQXÆJQFQOWX2NWONQX÷
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Baťova univerzita končí v Prostějově s ostudou
Pobočka Univerzity Tomáše Bati
v Prostějově končí. Definitivně. Po
zhruba roce vleklých problémů a neschopnosti vedení univerzity zajistit
kvalitní výuku škola balí kufry a mizí
z našeho města. S ostudou! Zbývá po
ní hořká pachuť, protože radnice před
lety kvůli ní investovala do opravy budovy na Husově náměstí přes 30 milionů korun. Teď to vypadá, že to byly
zcela vyhozené peníze. Chudák Tomáš
Baťa, ten se musí v hrobě obracet!
„Baťova univerzita opravdu končí svůj
program v prezenční i kombinované
formě studia. Nadále bude v Prostějově
realizovat pouze celoživotní vzdělává-

ní,“ vysvětluje na úvod Ivana Hemerková, místostarostka Prostějova. Škola
nesplnila podmínky akreditační komise a ta se v Prostějově rozhodla ukončit
studijní programy denního studia. Výuka se přesune do Uherského Hradiště.
„Univerzita respektuje stanovisko komise, která neudělila akreditaci studijnímu oboru Logistika průmyslu a služeb.
Studenti třetího ročníku budou moci
ukončit studium v Prostějově, druhé
ročníky budou převedeny do Uherského Hradiště a první ročníky nemáme
zaplněné, protože jsme na tento akademický rok nepřijímali žádné studenty,“
uvádí na oficiálních stránkách univer-

zity její kancléřka Andrea Kadlčíková.
Tříleté působení školy a hlavně její neslavný konec v Prostějově vyvolávají
negativní emoce i na radnici. „Sám sobě
si říkám, zda investice do rekonstrukce
budovy na Husově náměstí, kterou
jsme za třiatřicet milionů korun přizpůsobili přímo na míru požadavkům
Baťovy univerzity, byla správná investice, či nikoliv. Teď bude hlavně důležité,
abychom po domluvě s ministerstvem
školství našli pro objekt jiné využití.
Pokud se tak nestane, hrozí reálně možnost, že budeme muset vracet dotaci ve
výši sedmnácti milionů korun,“ uvedl
Miroslav Pišťák, starosta Prostějova.

$.78/1«.20(17ą
9(é(51«.8
Nejlepší je zapomenout na zklamání, které Prostějovu přineslo
působení Univerzity Tomáše Bati ze Zlína. Právě kvůli této vysoké
škole muselo město vynaložit šílené miliony korun, aby opravilo
budovu na Husově náměstí. Ještě větší průšvih pak byl s hledáním
nového využití budovy. Sice se našlo, ale vzpurní opoziční zastupitelé udali na ministerstvo vlastní radní, že postupovali nezákonně
v rozporu s dotační smlouvou. Sami opozičníci v zastupitelstvu
dokonce trvali na tom, že město má vrátit 17 milionů korun!
Nakonec se ale vše uhrálo ve prospěch magistrátu, jehož postup
shledalo ministerstvo financí bezchybným. Celkově vzato nám ael
působení Baťovy university byl tak trochu čert dlužen!
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

ulice Přemyslovka

$ÚXCNQVWHQVDCNQXÆJąKwV÷#ITQUVTQLG2ąGO[UNQXMCD[NCRQLOGPQXCP¾NKUVQRCFWRQFNGD¾LPÆ
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Čtyři promile

Zanedbaného opilce sbírali minulé
pondělí 7. února ve večerních hodinách strážníci nedaleko prostějovského hlavního nádraží. Vyslaná hlídka
našla na zemi ležícího a silně opilého
osmačtyřicetiletého muže, který nebyl
schopen vstát a na jakékoliv otázky
strážníků odpovídal jen těžko srozumitelnými skřeky. S obtížemi provedená dechová zkouška ukázala, že muž
má v sobě přes čtyři promile alkoholu
a tak ho strážníci odvezli do nemocnice. Vzhledem k tak vysoké hodnotě
alkoholu v krvi a možnému podchlazení, byl po prohlédnutí lékařem odvezen k dalšímu vyšetření do nemocnice.

(QVQ/22TQUV÷LQX

Trestající cyklobox
Použít cyklobox na Floriánském
náměstí k jiným účelům, než pro
který je určen, se nevyplatilo pětatřicetiletému chlapíkovi. Při stěhování
do nového bydliště si totiž uložil do
boxu na úschovu jízdních kol tašky
s osobními věcmi a ještě tentýž den
si je chtěl vyzvednout. Když se však
pro své věci vrátil a zadal platný pin
kód k otevření, dveře zůstaly zablokované a nešly otevřít. S žádostí
o pomoc požádal městskou policii,
kde nahlásil jaké má potíže. Vyslaná
hlídka bezradnému muži pomohla
a za pomocí klíče box otevřela. Strážníci muže poučili, že cykloboxy jsou
určeny k uložení jízdního kola, koloběžky, kočárků, lyží, snowboardu,
což je uvedeno v provozním řádu
umístěném na ovládacím panelu.

Našel palety
V odpoledních hodinách středy
9. února řešili strážníci krádež ve
výkupně palet. Hlídku kontaktoval
dvaatřicetiletý muž, který uvedl, že si
poznal své vlastní paletové ohrádky.
Jednalo se o dvanáct kusů dřevěných
ohrádek, jejichž hodnota byla vyčíslena na 4 800 Kč. Majitel při vysvětlení
uvedl, že mu byly odcizeny z pozemku jeho firmy. Jelikož měl ohrádky
zabezpečené zabodovanou GPS lokaci, nebyl nejmenší problém je najít
a identifikovat. Obsluha provozovny
nejprve předložila strážníkům údaje
dvou osob, které odcizené ohrádky
do výkupny přivezly. Jak se záhy ukázalo při ověření totožnosti, tyto údaje
byly falešné. Šestačtyřicetiletý pracovník navíc nedokázal hodnověrně
objasnit, jakým způsobem se ohrádky v provozovně ocitly. Odcizené
věci byly vráceny majiteli a všechny
zjištěné skutečnosti hlídka oznámila
správnímu orgánu pro podezření
z přestupku proti majetku.

Milovník čokolády
Chuť na čokoládu byla tak velká,
že minulé úterý 8. února přilákala
osmadvacetiletého muže do jednoho z prostějovských supermarketů.
Muž při návštěvě obchodu zamířil
rovnou do oddělení sladkostí. Zde si
vybral tři čokolády Milka a místo do
nákupního košíku je vložil rovnou
do bundy. Posílen sebevědomím, že
nebyl při pokusu o odcizení spatřen,
následně prošel přes pokladní zónu.
Bystrému oku ostrahy však počínání
pachatele neuniklo a za pokladnami
byl zastaven. Strážníci zjistili odcizené zboží v celkové hodnotě 120 Kč.
Podezření z přestupkového jednání
proti majetku, hlídka oznámila příslušnému správnímu orgánu.

PROSTĚJOV Tak už to mají spočítané. O osudech dosti neobvyklé manželské dvojice jsme vás už podrobně informovali v dřívějších vydáních Večerníku. Minulé úterý 8. února padl v kauze Ilie
Sisova a Jany Hlochové prvoinstanční rozsudek.

Martin ZAORAL
Dvaatřicetiletý Ilie Sisov je za velké množství
krádeží se železnou pravidelností souzen posledních více jak deset let. Jeho o sedm roků starší
manželka sice absolvovala Ostravskou univerzitu
a pracovala na prostějovském magistrátě, život jí
naruby převrátily drogy. Právě jejich prostřednictvím se dala dohromady se svým budoucím
mužem, který ji vzal na několik málo ze svých
četných loupežných výprav. Společně také počali
dítě, které však Jana Hlochová potratila. Následně přišla i o práci. Přesto se oba dva snaží hradit
škodu. Za Ilie Sisova to tedy dělá jeho nesmírně
obětavá maminka, Jana Hlochová pak může těžit
z toho, že má k dispozici vlastní byt.
Před Okresním soudem v Prostějově oba manželé
čelili obžalobě z toho, že společně vykradli Střed-

Známý zloděj si odsedí 30 měsíců,
Jana Hlochová vyvázla s podmínkou

ní odbornou školu obchodu a služeb v Olomouci,
odkud si odnesli zhruba 55 000 korun, či dům na
náměstí Spojenců v Prostějově, odkud zase vzali
nářadí v hodnotě zhruba 10 000 korun.
V případě Sisova toho ovšem bylo výrazně víc.
Mimo jiné vykradl i kolárnu v domě v Rejskově
ulici či Palačinkárnu na náměstí Spojenců. Hned
dvakrát to zkoušel i na faře u hlavního prostějovského kostela, vždy jej však u toho někdo přistihl,
takže raději bez lupu utekl.
Ilie Sisov nakonec byl za sérii krádeží odsouzen ke
30 měsícům nepodmíněně, Jana Hlochová odcházela s trestem 18 měsíců, který soud na 30 měsíců
podmíněně odložil. „Soudkyně zdůraznila, že ve 2Q RTQRWwV÷PÊ \ X÷\GPÊ +NKG 5KUQX PC UXQDQF÷ \C
výši trestu sehrál významnou roli fakt, že oba obža- éCN XåF[ HGVQXCV C RQWwV÷N UG FQ FCNwÊEJ MT¾FGåÊ
(QVQ(CEGDQQM
lovaní se snaží hradit škodu, kterou svým jednáním 
napáchali,“ vysvětlila Večerníku státní zástupkyně Rozsudek dosud není pravomocný, obě procesní
strany si ponechaly lhůty pro možnost odvolání.
Libuše Bartlíková, která případ dozorovala.

$XWR]DSDWQiFWVHWQHNRXStå +<KµGDON@I@I@>C<G<

PROSTĚJOV Na elegantní vizáž
a medový hlas naletěla v úterý
8. února vpodvečer postaršímu
milému a protřelému podvodníkovi mladá servírka jednoho z prostějovských barů.
„Starší milý muž ji oslovil se žádostí
o drobnou finanční výpomoc s tím,
že má možnost levně zakoupit nějaký tvrdý alkohol, konkrétně Jacka
Daniels. Bydlí prý nedaleko a ženě
by hotovost vrátil do půl hodiny.
A že když mu finančně vypomůže,
vydělají na tom oba. Aby ale neměla
strach, že by přišla o peníze, nechá
jí svazek klíčů od svého auta a od
bytu,“ nastínila podhloubí případu Miluše Zajícová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

Naivní důvěřivá barmanka chlapíkovi ochotně půjčila 1 500 korun.
Na město ale padl soumrak, přiblížila se zavírací hodina a muž se
stále nevracel. Servírka se uklidňovala tím, že alespoň nebude muset
jít domů pěšky, ale sveze se autem,
od kterého jí neznámý muž nechal
klíče. Když ovšem zavřela a vyšla
před bar, marně v potemnělé prázdné ulici nějaký vůz hledala. „Teprve
tehdy si pořádně prohlédla svazek
klíčů a zjistila, že v něm nejenže
nejsou žádné klíče od auta, ale také
v něm nejsou ani žádné klíče, kterými by se dal otevřít nějaký byt,“
prozradila mluvčí krajských policistů. „Událost vyšetřujeme jako
přestupek proti majetku,“ dodala
Zajícová.
(ofr)

PROSTĚJOV Okrást dvaasedmdesátiletou seniorku z Prostějova se pokusil minulé pondělí zatím neznámý
podvodník. Měl však smůlu, že narazil na pravidelnou čtenářku Večerníku a dalších periodik, která z tisku
věděla, co dělat, když ji osloví někdo,
kdo o sobě tvrdí, že je z banky…
„V pondělí sedmého února dopoledne zavolal na telefonní číslo
dvaasedmdesátileté ženy neznámý
muž, který se nejprve představil jako
bezpečnostní pracovník bankovního ústavu, následně také jako tajný
policista a pokusil se dámu napálit,“
potvrdila případ Miluše Zajícová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.
Jak hovor pokračoval? „Řekl jí, že vnitřním vyšetřováním v bance zjistil, že ně-

kdo ze zaměstnanců peněžního ústavu
neoprávněně manipuluje se dvěma sty
tisíci korun na jejích účtech. Dle jeho v
uvozovkách dobře míněné rady měla
seniorka peníze vybrat a dovézt mu je
do obchodního centra v Olomouci,“
prozradila policejní mluvčí.
Z tisku poučená žena, dobře si vědoma, že dnešní svět je plný podvodníků, kteří se na úkor důvěřivých lidí
takto obohacují, však lumpovi na
lep nesedla. „Naopak okamžitě kontaktovala policii a pokus o podvod
oznámila,“ chválila počínání seniorky
Miluše Zajícová.
Muži zákona teď po darebákovi, který se pokusil ženu připravit o úspory, pátrají. Díky její správné a rychlé
reakci mají velkou šanci, že ho brzy
dopadnou.
(ofr)
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Poškodil vrata
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Neukojené výtvarné ambice si
někdy mezi pondělím 7. a úterým
8. února vybil na vratech domu
v Knihařské ulici neznámý sprejer. Na pomoc si k tomu vzal černou barvu a na dřevěném opláštění vrat po sobě nechal nastříkaný
nesmyslný nápis o rozměrech 50
x 20 cm, čímž tento vandal způsobil majiteli nemovitosti škodu
sedm tisíc korun. Událost Policie
ČR šetří pro trestný čin poškození cizí věci.

Kyberměna neklapla
Jedenapadesátiletou ženu oklamal neznámý pachatel, který z ní
v době od 5. ledna do 8. února
podvodně vylákal přes 50 000
korun. Anglicky hovořícímu
podvodníkovi naletěla konkrétně
prostějovská spekulantka s kryptoměnou, která se na internetu
zaregistrovala u společnosti zabývající se obchodování právě s kybernetickou měnou. Medovou angličtinou hovořící neznámý muž
jí následně v telefonu měl pomoci
s vytvořením+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
účtu, jeho vedením
a investováním, načež ji přesvědčil, aby si do počítače nechala nainstalovat speciální program, díky
němuž z jejího základního vkladu
udělá jmění, které jí do smrti zajistí bezstarostný život. Také ovšem přidal program pro vzdálený
přístup, prostřednictvím kterého
se připojoval do jejího internetového bankovnictví. Podvodník
měl ve čtyřech platbách převést
50 000 korun z bankovního účtu
na údajný investiční účet, ale platby nakonec skončily na různých
účtech v západní Africe a východní Asii. Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinů podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací, za
který pachateli hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.
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PROSTĚJOV Tenhle chlapík je na první pohled svéráz. Upovídaný zlodějíček
Marián Nedzbala se narodil na
Slovensku, nicméně už nějaký čas žije na Hané. Jeho život
zásadně ovlivnila závislost na
pervitinu a alkoholu. Pod jejich
vlivem začal krást. Nedlouhý
pobyt ve vězení jej však prý
změnil a za mříže se už nikdy
nechce vrátit. Se zadluženým
mužem je to však hodně nahnuté. Minulé úterý se opět
objevil před Okresním soudem
v Prostějově. A místy to byla docela úsměvná podívaná, u které
nechyběl ani Večerník.

Marián Nedzbala žije v maringotce
v Jesenci a chce se napravit

hrady rodinného domu vzal ozdobnou kašnu s motivem chlapce a psa.
K tomu ještě přeřezal elektrický kabel.
Jenže mu při krádeži z kalhot vypadla
peněženka, v níž měl náhradní doklad
za ztracenou občanku. Identifikovat
zloděje tak pro policisty byla hračka.
„Asi jsem to udělal, ale už si na to nepamatuji. Byl jsem tehdy na pervitinu,
několik dní jsem nespal, do toho jsem
hodně chlastal. Absolutně třeba netuším, kde ta kašna skončila, jestli jsem ji
prodal, nebo někde ztratil, fakt nevím,“
připustil obžalovaný, který tak způsobil
škodu za zhruba tři tisíce korun.
Vše se neobešlo bez zajímavých pepůvodní
ripetií. „Bydlel jsem tehdy na chatě
reportáž
v Močidýlkách. Když jsem vystřízpro Večerník
livěl a zjistil, že nemám peněženku,
obvinil jsem všechny své spolubydlící
Martin
z toho, že mi ji ukradli. Jaké však bylo
ZAORAL
překvapení, když mi ji nakonec vrátili
Třicetiletý Marián Nezdbala u soudu sami policisté,“ pobavil Nedzbala.
rozhodně nebyl žádným nováčkem.
Chytili ho sami
V rejstříku trestů má sice zatím „pouze“
místní
tři záznamy, jeden z nich je však za sérii
třinácti krádeží. Těch se dopouštěl ze- Tím to ovšem neskončilo. V polovijména po prostějovských supermarke- ně září vyrazil Nedzbala na pivo se
tech. Nyní čelil obžalobě z dalších dvou svým kamarádem Petrem Batíkem.
zlodějen. A při obou měl docela smůlu. Tento urostlý mladý muž je již také
K té první došlo koncem loňského zkušeným zlodějem. Když v jednom
května ve Vrahovicích, kde ze za- z paneláků v Dolní ulici uviděl ote-

vřené okno do sklepní kóje, nedalo
mu to a vlezl tam. Z ní podal Nedzbalovi kolo a koloběžku. Přitom
si jich při venčení psa všiml jeden z obyvatel domu. Dvojice se
před ním dala na útěk. Zatímco
Batíkovi se podařilo uprchnout,
Nedzbala takřka vběhl do náruče
dalšímu z místních, jenž právě vycházel z nedaleké pizzerie. Ten jej
i vzhledem ke své váhové převaze
bez problémů srazil na zem. V této
poloze s ním počkal, dokud nedorazili policisté. Samozřejmě i v tomto
případě obžalovanému nezbývalo
nic jiného než se k činu doznat.

Odešel s podmínkou
U soudu obžalovaný žadonil o podmíněný trest. „SKoupil jsem si maringotku, kterou mám na zahradě
v Jesenci a bráchovi coby zedník
pomáhám s opravou domu v Olomouci. Také jsem připraven se léčit
ze závislosti na drogách,“ rozpovídal
se Nedzbala, který však má na krku
14 exekucí a dlouhodobě neplatí výživné na své dítě.
Přesto se mu soud rozhodl dát poslední šanci a jeho dvouletý trest
na 3 a půl roku podmíněně odložit.
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Uhradit však bude muset škodu přesahující 50 000 korun. „K tomuto
trestu soud sáhl s ohledem na vaše
doznání i to, že se chcete sám léčit.
Snad vám vaše předsevzetí vydrží
a vy se sebou začnete něco dělat.
Zkušební doba je však dlouhá, pokud se během ní něčeho dopustíte,
dlouhý trest vás nemine,“ upozornila
soudkyně Adéla Pluskalová.
Rozsudek je již pravomocný.

Měl to za pár

Jen pár dní zbývalo chlapíkovi
z Prostějova do vypršení dvou zákazů řízení motorových vozidel.
Čtyřiatřicetiletý muž byl však
tak nedočkavý, že za volant sedl
ještě před vypršením trestu a měl
tu smůlu, že ho ve středu 9. února
krátce před 23:00 hodinou zastavila v Olomoucké ulici policejní
hlídka, provádějící namátkové
kontroly. Přitom se zjistilo, že
měl dvakrát, různými magistráty,
vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových
vozidel, kdy jeden mu končí 16.
února a druhý 3. března letošního roku. Vzhledem k tomu, že byl
chlapík pod vlivem pervitinu, řidičák hned tak zpátky nedostane,
přestože test na alkohol byl čistý.
Vyšetření v nemocnici s odběrem
biologického materiálu se odmítl
podrobit. Ještě ten den mu bylo
ve zkráceném přípravném řízení
sděleno podezření z trestného
činu maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání. Tentokrát
mu za neuvážené jednání hrozí
i odnětí svobody až na tři roky, ale
to už je v kompetenci soudu, aby
rozhodl o jeho potrestání.

9. 2. 2022 50 cm 3,35 kg
Ptení

29. 1. 2022 52 cm 3,75 kg
Prostějov

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

Posílejte svá
miminka

osvětlení a v případě nutnosti resuscitace zajišťují vhodný komfort
jak miminku, tak i zdravotníkům,“
prozrazuje Lenka Šigutová, primářka dětského oddělení Nemocnice
AGEL Prostějov s tím, že tato nová,
moderní výhřevná lůžka nahrazují
stará používaná na porodním sále.
Lůžka Panda budou moci v nemocnici využít všechna miminka po porodu, ať už císařským
řezem, nebo spontánně. Zejména jsou ale určena pro novorozence
se zhoršenou poporodní adaptací
či zdravotními obtížemi těsně po
porodu.
„Přestože k těmto situacím dochází na našem pracovišti výjimečně,
je dobré být připraveni například
i na situace, kdy je nutné miminko
po porodu resuscitovat. V těchto
případech pak velmi oceníme lůžko Panda, které má v sobě zabudovaný resuscitační modul, kyslík,
odsávačku a celou řadu dalších

technologických vychytávek, které
umožňují efektivní resuscitaci,“ vysvětluje Šigutová.
V Nemocnici AGEL Prostějov
přišlo v roce 2021 na svět celkem
740 dětí. Zdejší porodnice
nabízí budoucím maminkám tři samostatné uzavřené klimatizované
porodní boxy, které poskytují rodičce i jejímu partnerovi maximální soukromí. Součástí těchto boxů
je kromě speciálních polohovacích
lůžek také porodní vana, rehabilitační balony, žíněnky, sprcha, křeslo, rádio s CD přehrávačem. Nejmodernější porodní místnosti tak
umožňují nespočet alternativních
způsobů vedení porodu.
Porodnice Nemocnice AGEL Prostějov je také držitelem titulu Baby
Friendly Hospital, tedy nemocnice
přátelské k dětem. Po porodu je
samozřejmostí bonding i zavedený systém rooming-in na oddělení
šestinedělí.

Program do škol, který učí děti
zlepšovat životní prostředí
v místě, kde žijí. Cílem je, aby
děti, učitelé a rodiče snižovali
ekologický dopad školy a jeho
okolí na životní prostředí
a zlepšili tak prostředí ve škole a jejím okolí. Hlavním koordinátorem v ČR je sdružení
Tereza. Program probíhá pod
záštitou Ministerstva životního
prostředí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

CO JE TO
EKOŠKOLA?

PROSTĚJOV Mateřská škola
ve Smetanově ulici se v letošním
školním roce přihlásila do mezinárodního vzdělávacího programu Ekoškola. Její zaměstnanci
si uvědomují odpovědnost za
budoucnost naší planety a zábavným způsobem k tomu vedou
i malé děti.
Mateřská školka ve Smetanově ulici
má v oblasti environmentální výchovy zkušenosti. Program Ekoškola
nově využívá zejména k posilování
samostatnosti dětí. „Děti se učí rozhodovat, kriticky myslet a přebírat
odpovědnost za naplňování cílů
a konkrétních úkolů. Stavíme na aktivitě dětí a na jejich spolupráci s učiteli, rodiči, vedením školy, provozními zaměstnanci a dalšími členy naší
komunity. Děti se učí spolupracovat

plno dobrých nápadů a zaměstnanci školky je pomáhají realizovat. „Spolupracujeme s FCC – sbíráme papír v ‚Soutěži s panem Popelou‘
a třídíme odpad s ‚Tondou Obalem‘,
který se věnuje nejen třídění, ale
i recyklaci odpadu,“ vypíchla Pírková,
která rovněž poděkovala Iloně Kovaříkové z odboru správy a údržby majetku města Prostějova za její laskavost a pomoc s propagační kampaní.
Po úspěšném naplnění kritérií programu Ekoškola může školka získat
celkem tři stupně certifikace. „Bronzovou cestu, Stříbrnou cestu či
největší mezinárodní titul Zelenou
cestu, který se symbolizuje mezinárodní Zelenou vlajkou. Tak nám držte palce, ať se nám daří a máme ‚Zelenou‘,“ uzavřela Eva Pírková. (red)
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Foto: archiv MŠ Smetanova

v týmu a odhalit možné cesty vedoucí k pozitivním změnám ve školce,“
nastínila ředitelka školky Eva Pírková.
Ve školce se osvědčila komunikace
s rodiči v tzv. velkých EKOtýmech,
které se schází 4x ročně. Malý EKOtým je pak složený pouze z dětí. Ten
je hlavní hybnou silou aktivit ve školce, děti se schází jedenkrát měsíčně
pod vedením učitelky a formou her
se věnují zvolenému tématu.
„V rámci projektu se postupně
budeme zabývat dalšími zajímavými tématy, jako jsou voda,
prostředí a jídlo. Zásadní pro nás
však je tematika odpadů, neboť
si všichni uvědomujeme tíživou
problematiku s odpady na naší
planetě,“ zdůraznila Eva Pírková.
Děti ve spolupráci s rodiči mají
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.

BYLI JSME
U TOHO
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PROSTĚJOV (Adam Knesl,
tiskový mluvčí společnosti Agel)
Dvě nová moderní vyhřívaná
lůžka v hodnotě přes 1,2 milionu
korun slouží čerstvě narozeným
miminkům v Nemocnici AGEL
Prostějov. Určena jsou především pro poporodní adaptaci
dětí, přičemž jejich výhodou je
především schopnost zajistit pro
miminko ideální podmínky – ať
už jde o teplotu, osvětlení, nebo
i komfort. V případě nutnosti jsou pak plně vybavena i pro
případnou resuscitaci miminek,
která je díky lůžkům efektivní
a pohodlná pro děti i zdravotníky.
Nemocnice investovala konkrétně
do pořízení vyhřívaných novorozeneckých lůžek Panda, která
využijí zdravotníci na porodním
a operačním sále u rizikových novorozenců. „Tato lůžka umí zajistit
novorozenci optimální podmínky
zahrnující termoregulaci či vhodné
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V Ekoškolce „Smetanova“
(Uµ>CM<IîHDHDI@F
KJHJCJPIJQµGĄÜF< XçYěGtMDNQDRGSDG\

„Drtivou většinu tvoří přestupky v dopravě,“ zdůvodňuje
Tomáš VYSLOUŽIL
Laura
DANIELOVÁ
Rozálie
HONOVÁ
nárůst oproti
roku
2020 ředitel městské
policie
Libor Šebestík

Co může být pro každou maminku s tatínkem
největším darem? No přece miminko!
Všem novorozeňátkům a jejich pyšným
rodičům přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník život
provázený klidem, zdravím a jen těmi
nejradostnějšími událostmi.
Vítejte na tomto světě, děťátka!
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galerie miminek na www.vecernikpv.cz
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9. 2. 2022 49 cm 3,55 kg
Prostějov

Vítejte na svìtì
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ulice ve stejném rozsahu jako na první
etapě. Součástí je navíc sanace nosných vrstev,“ prozradil Jiří Rozehnal
(ANO 2011), náměstek primátora
statutárního města Prostějov.
Co to pro řidiče a řidičky znamená?
„Objízdná trasa pro tranzit a nákladní
dopravu je stanovena po Průmyslové
a Dolní ulici. Objízdná trasa pouze 8TCJQXKEM¾ WNKEG LG W\CXąGPC X ×UGMW QF P¾O÷UVÊ 2CFNÚEJ JTFKPč RQ MąKåQXCVMW
U,CP¾éMQXQWWNKEÊWJNCXPÊJQCWVQDWUQXÆJQP¾FTCåÊ1D÷MąKåQXCVM[XwCM\čUV¾XCLÊ
pro osobní vozidla vede po Janáčkově XRTQXQ\W
(QVQ/CTVKP<CQTCN
a Svatoplukově ulici. Ulice Přemyslovka bude slepá, ale obousměrná pro
zajištění přístupu do blízkého supermarketu. Janáčkova ulice a náměstí
Padlých hrdinů zůstanou v provozu,“
upřesnil Rozehnal.
Dopravní omezení pro osobní dopravu by tedy v případě nadcházející rekonstrukce nemusela být tak
výrazná jako v předchozích etapách, nicméně je nutné s nimi počítat. „Uzavírka jakékoli frekventované
komunikace v Prostějově znamená
vždy komplikaci, ale na druhou stranu
je potřeba opravu této ulice dokončit.
Věřím, že to ve svém důsledku zvý- 8[\PCéGP¾QDLÊ\FP¾VTCUC5XCVQRNWMQXC·LG\F&QNPÊ-TCNKEM¾OÊUVPÊMQOWPKMCEG
4GRTQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC
ší komfort řidičů i občanů bydlících 2TčO[UNQX¾C\R÷V
v dané lokalitě,“ uvedla náměstkyně
prostějovského primátora Alena Raš- Současná uzavírka Vrahovické ulice konstrukce této rušné ulice, které proková (ČSSD).
navazuje na dvě předchozí etapy re- bíhaly v uplynulém roce.

klad v Krasicích, Vrahovicích či
Smetanových sadech,“ potvrdil
první náměstek prostějovského
primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko).
Vedení Prostějova se neváhá
inspirovat i v jiných městech.
„Do volných travnatých ploch
ve městě bude doplněno asi
230 stromů, budou založeny
nové keřové záhony a dosazeny
ty stávající. Na jaře nově plánujeme i výsadbu lilií. Ve Vrahovicích v tzv. „cviklu“ založíme na
rozlehlé ploše novou květnatou
louku a budou zde vysázeny
také keře,“ upřesnila Milada Sokolová, náměstkyně primátora
statutárního města Prostějov.
(mls)

?J=<MP
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Prostějov (mik) - Chystá se stavebně historický průzkum budovy muzea. „Průzkum povede specialistka
Lucie Augustinková, která naváže
na již vypracovaný dokument z roku
2020, v němž byl podobně zpracován průzkum sousední budovy fary
u kostela Povýšení sv. Kříže. Oba objekty jsou stavebně navzájem propojené. Průzkum muzea, tj. staré pernštejnské radnice, bude dokončen do
30. listopadu a poslouží jako východisko pro všechny budoucí stavební
a restaurátorské úpravy objektu,“ objasnil náměstek prostějovského primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011)
s tím, že rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 92 000 korun.

&RVNUÙY½PX]HXP"

(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

Prostějov (mik) – Jak už Večerník
informoval, bude v Prostějově nově
možné ukládat do speciálních nádob i použitý rostlinný kuchyňský
olej. Nyní vedení města podepsalo
smlouvu s firmou Viking group, která vše bude zajišťovat. „Důležité je,
aby lidé ukládali použitý kuchyňský
olej v plastových obalech, protože
skleněné obaly by se po odhození
mohly rozbít,“ připomněl první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVíéčko). Celkem 20 nádob bude
umístěno na sídlištích Hloučela,
Západ, Svobody, E. Beneše, Šárka,
Svornosti a také v ulicích Kostelecká, Tylova, B. Šmerala a Mozartova. Po půl roce bude provoz tohoto
systému sběru olejů vyhodnocen
a počet nádob případně rozšířen
o další lokality. I nadále mohou lidé
využívat k odevzdání použitých
rostlinných olejů oba sběrné dvory.

.GHEXGRX
Q½GRE\QDROHM"
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PROSTĚJOV Celkem čtyři miliony korun investuje prostějovská radnice do oprav chodníků ve
městě. Na radnici vybrali ty, které
jsou ve špatné stavu. Přihlíželi také
k tomu, jaký je na nich pohyb.
Rada města schválila plán oprav
chodníků na letošní rok. „K provedení celoplošné opravy byly vybrány chodníky, které jsou ve špatném
stavu z původní staré dlažby 30 x
30 cm. U navrhovaných chodníků
byl také současně posouzen jejich
dopravní význam a frekvence pohybu chodců. V souvislosti s tím
jsme mimo jiné řešili propojení již
opravených chodníků nebo návaznost na realizované investiční akce

Šárka
Nerudova
Západní
Lidická
Sídl. Svobody

ulice

upřesnění úseku chodníku
severní strana od ul. Jezdecká po ul. Dolní
na západě č. 33-55 a na východ č. 44 – 68
podél domu č. 3-75
podél domů č. 41-55
podél bloků 13, 14, 15

města,“ popsal první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko) s tím,
že v letošním roce půjdou do oprav
chodníků 4 miliony korun. „Seznam
byl konzultován s odborem rozvoje
a investic i se správci inženýrských
sítí tak, aby nedošlo k opravě chodníku tam, kde jsou plánované investiční, případně výkopové či jiné práce,“ ujistil Pospíšil.
(mls)

_ĈĎ΄ƵƍƞĈĎ͠΄΄

640
670
960
120
270

celková plocha (m2)
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PROSTĚJOV Vstupu do jednoho
z prostějovských herních klubů se
předminulou neděli 6. února kolem
jedenadvacáté hodiny domáhal dvaatřicetiletý chlapík. V podniku o něj
však, vzhledem k řadě incidentů
z minula, nestáli a tak ho klubový vyhazovač odmítl pustit dovnitř. Jenže,
na první dobrou nepochodil...
O tři roky starší muž se mu dlouhou
dobu snažil vysvětlit po dobrém, že o něj
nikdo v klubu nestojí a že má prostě
zákaz vstupu. „Nechtěný host však byl
stále urputnější a stále agresivněji se dožadoval vpuštění dovnitř. Když se nakonec pokusil vyhazovače odstrčit, tomu
už došla trpělivost a udeřil ho levou
pěstí do obličeje. Teprve tehdy pochopil, že do klubu se nedostane,“ popsal
vrchní inspektor Petr Zapletal z Oddělení prevence Městské policie Prostějov.
„Následkem rány došlo k drobnému
poranění v oblasti spodního rtu, lékařské ošetření však chlapík odmítl. Případ
bude mít dohru u přestupkové komise,“
dodal zastupující tiskový mluvčí prostějovských strážníků.
(ofr)
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PROSTĚJOV Město Prostějov letos opět rozkvete.
Bezmála šest milionů korun
uvolněných půjde letos do
výsadby a úpravy veřejné
zeleně. Sázet se budou nejen
stromy, ale také květiny. Půjde jak o trvalky, tak i o luční
kvítí.
Na náměstí TGM i letos proběhne tradiční výsadba letniček
a závěsů na veřejném osvětlení.
„Dojde také k obnově a doplnění trvalkových záhonů, a to
například poblíž kostela Milosrdných bratří, ve Smetanových sadech, na náměstí Padlých hrdinů, ve Svatoplukově
ulici, či k výsevu lučních směsí
v travnatých plochách napří-

82TQUV÷LQX÷X[UCFÊUVTQOčCURQWUVWMX÷VKP
82TQUV÷LQX÷X[UCFÊ
UVTQQOčCCUURQQWUVVWMXX÷VVKPP

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Tak už to opět začíná. Právě dnes, tj. v pondělí 14.
února, nastává čas pro další uzavírku od loňského roku se inovující
Vrahovické ulice. Konkrétně se to
týká úseku od náměstí Padlých hrdinů po křižovatku s Janáčkovou
ulicí u hlavního autobusového nádraží. Uzavírka by měla skončit až
stupky spočívající v porušení vyhlášky 30. června. Všichni účastníci silničo zákazu požívání alkoholu na veřej- ního provozu by si tak měli pořádně
ném prostranství, kdy se osvědčuje obalit nervovou soustavu...
i odebrání alkoholu přímo na místě.
Dále podomní prodej, kdy byli zjištěni pachatelé nabízení služeb v devíti Stavební práce ve Vrahovické ulici
případech. Zákaz kouření na určených jsou zahájeny právě na Valentýna.
místech byl zjištěn pouze v jednom Ohrozit jejich začátek mohly pouze
případě. Porušení zákona o odpadech silné mrazy, kdy by nemohla pracovat
osobami bylo zjištěno v několika pří- stavební technika. Ty však začátkem
padech. V roce 2021 bylo řešeno 91 tohoto týdne rozhodně nehrozily.
případů nesplnění povinností podle Stavební technika bude hrčet téměř
zákona na ochranu zvířat, zejména byl pět měsíců mezi křižovatkami s Jazjištěn pes na volno nebo nepřihlášený náčkovou ulicí a náměstím Padlých
pes. V průběhu roku strážníci provedli hrdinů. Objízdná trasa pro tranzit
odchyt celkem 77 zvířat, z toho 62 psů, a nákladní dopravu povede přes Dolkdy 12 z nich bylo odvezeno do útul- ní a Průmyslovou ulici, u nichž se
tedy dá očekávat, že budou pořádně
ku,“ vypočítal dále Libor Šebestík.
I přes nárůst počtu spáchaných pře- ucpané.
stupků oproti roku 2020 je ředitel „V této etapě bude provedena komměstské policie s úrovní veřejného pletní rekonstrukce úseku Vrahovické
pořádku v Prostějově spokojen. „Jak
ze statistických ukazatelů městské policie, které vykazují obdobné tendence jako statistiky Policie ČR v oblasti
pouliční kriminality, tak i z průzkumů,
ale i reakcí veřejnosti lze učinit závěr,
že stav veřejného pořádku je na dobré
úrovni. Vždy se však čas od času vyskytnou protiprávní jednání, na která
je třeba ihned reagovat a činit opatření
k jejich nápravě. Díky dobré spolupráci s veřejností lze účinně reagovat na
požadavky a potřeby občanů v oblasti
zajištění veřejné služby našimi strážníky. Požadavky na bezpečnost obyvatel
jsou ovlivněny i mediálními zprávami,
obavami z kriminogenních faktorů, ale
i právním vědomím a vymahatelností
práva,“ sdělil svůj názor Libor Šebestík.
Zpráva o stavu veřejného pořádku
v roce 2021 v Prostějově, kterou má 6CMVQ LKå RąGF DG\O¾NC
Večerník k dispozici, nabízí i mnoho R÷VK NGV[ TQ\MXGVN[ PCTEKU[
dalších zajímavých informací, kterými X$TP÷PUMÆWNKEK
 (QVQCTEJKX288GéGTPÊMW
se budeme zabývat i v dalších číslech.
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a jeho pokojný stav. Veškerá činnost
však byla značně ovlivněna vyhlášením
nouzových stavů, usneseními vlády
s nařízeními a omezeními a nařízeními
dalších ústředních orgánů státní správy, zejména Ministerstva zdravotnictví
ČR. Tato opatření velmi významně,
zejména v první vlně, ovlivnila i činnost a statistickou výslednost městské
policie,“ zmínil ve zprávě její autor Libor Šebestík, ředitel Městské policie
Prostějov.
V roce 2021 byl vyšší nápad přestupkového jednání oproti roku 2020.
„V průběhu druhého pololetí došlo ke

<FTQL/22TQUV÷LQX
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Prostějovští radní v úterý 8. února vzali na vědomí zprávu o stavu veřejného
pořádku v Prostějově za loňský rok.
„V průběhu loňského roku nedošlo
k významným či mimořádným událostem z pohledu veřejného pořádku,
které by vážně narušily veřejný pořádek

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

soužití, v 79 případech porušili Prostějované městskou vyhlášku a v 11
případech zjistili strážníci podávání alkoholu mladistvým osobám.
Přesně 433 případů je pak zařazeno
do kategorie ostatních přestupků.
„Do té patří všechny ostatní přestupky
uvedené ve speciálních zákonech, například na ochranu zvířat proti týrání,
zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákon
o pozemních komunikacích, nikoliv
však přestupky zákona o provozu na
pozemních komunikacích, který patří do dopravy. Patří sem také zejména přestupky spáchané porušením
obecně závazných vyhlášek a nařízení
města. Jedná se o vyhlášky o pohybu
psů, o ochraně nočního klidu, zákazu
požívání alkoholických nápojů, tržní
řád a podobně,“ vysvětlil Libor Šebestík. „Co se týká tržního řádu, strukturu
těchto přestupků tvoří převážně pře-

<FTQL/22TQUV÷LQX

mu přes cestu přeběhla zvěř a proto
strhl volant vlevo. Bohužel ale najel na
středový ostrůvek, kde postupně narazil a povalil dvě dopravní značení,“
potvrdila nehodu Miluše Zajícová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje s tím, že
dechová zkouška u řidiče byla negativní a k jeho zranění nedošlo.
Hmotná škoda na vozidle a značkách
byla předběžně stanovena na 160 000
Kč. „Nehoda z naší strany byla uzavřena na místě uložením pokuty v příkazním řízení,“ dodala Zajícová.
(ofr)
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ní zejména v centru města, porušení
zón s dopravním omezením v pěších
a obytných zónách či na vyhrazených
parkovištích. „Technické prostředky
k zabránění odjezdu vozidla, takzvané
botičky, byly použity v 469 případech.
Značná pozornost je věnována i chodcům a cyklistům, v roce 2021 i řidičům
na sdílených kolech a elektrických koloběžkách, kteří jsou často ohroženi na
komunikacích, mnohdy neuváženým
chováním a nedodržováním pravidel.
Kontroly cyklistů jsou prováděny jak
při běžném výkonu služby, tak cíleným
zaměřením na cyklostezkách a v centru
města. Celkem bylo zjištěno 191 přestupků cyklistů,“ zhodnotil nejčastější
zdroj přestupků šéf prostějovských
strážníků.
Vloni bylo také v Prostějově spácháno 292 přestupků proti veřejnému
pořádku, 239 přestupků proti majetku, 89 přestupků proti občanskému
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PROSTĚJOV Takto si začátek pracovního týdne určitě nepředstavoval. Minulé pondělí dopoledne
přijížděl 63letý řidič po Kostelecké
ulici ve směru do Prostějova. Na
rovném úseku ztratil kontrolu nad
autem a narazil do sloupu veřejného osvětlení. Příčiny nejsou známy,
za jeho havárií mohly stát zdravotní
problémy.
K nehodě došlo za odbočkou v ulici
Za Velodromem. „Řidič z nezjištěných důvodů vyjel vpravo mimo
komunikaci, kde narazil do dopravní
značky a pak do sloupu veřejného
osvětlení,“ popsala nehodu Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Krajského

ZHQVQ2QNKEKGè4

klikni na
www.vecernikpv.cz

FOTOGALERIE

ředitelství policie Olomouckého kraje.
Z místa havárie byl starší řidič převezen sanitkou do nemocnice. „Dechovou zkouškou se nepotvrdilo, že by
muž před jízdou holdoval alkoholu.
Hmotná škoda byla vyčíslena na vozidle a dopravní značce předběžně
na čtyřicet tisíc korun. Na veřejném
osvětlení škoda vyčíslena nebyla,“ prozradila Zajícová.
(mls)
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PROSTĚJOV Kojetínská ulice byla
příliš tvrdým oříškem pro postaršího cizince za volantem Seatu Leon.
U odbočky k prostějovským železárnám prudce strhl volant vlevo
a najel na středový ostrůvek, který
zcela zbavil veškerého dopravního
značení. Byť byl zcela střízlivý a při
nehodě si neporanil údy, tělo ani
hlavu, nechápal, co se vlastně stalo...
„V pondělí sedmého února před dvacátou hodinou jel starší cizinec ve
vozidle Seat Leon po ulici Kojetínská
v Prostějově. U odbočky do železáren

PROSTĚJOV Zavedené organizace
působící v sociální oblasti dostanou
finanční dotace, které schválila Rada
města Prostějova na svém jednání
v úterý 8. února.
„Doporučujeme podpořit například
činnost Lipky, Azylového centra, Mateřského centra, Mateřského centra
Cipísek, Společnosti Podané ruce, Svazu tělesně postižených, Charitě, SOS
vesničkám a dalším. Nerada bych v tuto
chvíli ještě upřesňovala částky, protože
rozhodnutí je v kompetenci zastupitelstva. Jsem ale přesvědčena, že všechny
projekty mají své opodstatnění a zmiňované organizace působí v sociální oblasti
dlouhodobě, tudíž již prokázaly svou
potřebnost,“ komentovala Alena Rašková (ČSSD), náměstkyně primátora
statutárního města Prostějov.
(mik)
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Prostějov (mls) - Krajina v jihozápadní
části města by se měla výrazným způsobem změnit. Na základě doporučení
komise životního prostředí se realizací
návrhu zabývali prostějovští radní na
svém zasedání v úterý 8. února. „Týká
se to velké plochy od Záhoří až po Brněnskou ulici. Opatření jsou zaměřena
proti vodní a větrné erozi či prašnosti,“
vysvětlila náměstkyně primátora Milada
Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti
města Prostějov). „Dále by měla napomoci zadržení vody v krajině a podpořit
zvýšení biodiverzity. Realizace bude nejdříve probíhat na pozemcích, které jsou
ve vlastnictví města,“ doplnila Sokolová.
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„Na základě požadavků občanů Krasické
ulice navrhujeme přetrasování linky 61.
Aktuální autobusové linky odsud nejezdí
k nemocnici, což nově trasa linky 61 napraví,“ vysvětlila změnu náměstkyně pro
dopravu Alena Rašková (ČSSD). Trasa
linky by nově vedla od nemocnice na ulici
Plumlovská, Anglická, Anenská, Krasická
na zastávku Prostějov-koupelky a Prostějov Krasice, odtud by pokračovala stejně
jako dosud na zastávku do Domamyslic
a zpět. „V souvislosti s tím by autobus najel
o 3 520 kilometrů více, což by si pro FTL
vyžádalo roční kompenzaci ve výši 173
149 korun,“ připustila Rašková.

zvýšení četnosti dopravních přestupků,
zejména z důvodu toho, že se veřejnost
mylně domnívala, že policejní složky
jsou v defenzivě a nedohlíží na veřejný
pořádek a dopravu jako obvykle,“ konstatoval
Během uplynulého letopočtu spáchali Prostějované na území města
celkem 7 478 přestupků, což je o 1
581 případů více než v roce 2020.
Mezi nejčastější hříchy patří ty v dopravě, těch bylo vloni přesně 6 334.
„Dopravních přestupků bylo vyřešeno
celkem 6 334, což je o 1 531 přestupků
více než v předchozím roce. Na místě
jich bylo vyřešeno v blokovém řízení
3 a na pokutách pak uloženo celkem
697 600 korun. Domluvou bylo vyřešeno 2 101 dopravních přestupků,
správnímu orgánu předáno 747 přestupků,“ prozradil Šebestík s tím, že
strukturu přestupků v dopravě tvoří
převážně nedovolené stání a zastave-

„Drtivou většinu tvoří přestupky v dopravě,“ zdůvodňuje
nárůst oproti roku 2020 ředitel městské policie Libor Šebestík

rapidně zvýšil

PROSTĚJOV Redakce Večerníku získala kompletní zprávu o stavu
veřejného pořádku v Prostějově za loňský rok, kterou radním velice
podrobně a do nejmenšího detailu sestavil ředitel Městské policie
Prostějov Libor Šebestík. Ze zprávy vyplývá, že oproti předcházejícímu roku 2020 došlo vloni k poměrně rapidnímu zvýšení počtu spáchaných přestupků. Přesto je pravdou, že například v roce 2017 na
(QVQ/CIKUVT¾V
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tom byl Prostějov v tomto ohledu ještě mnohem hůře. Také během
letopočtu 2021 zaměstnávaly prostějovské strážníky v drtivé většině
=.UDVLFGRQHPRFQLFH případů nejvíce přestupky v dopravě. Mohou za to nejen radary na
EXVHP
měření rychlosti, ale i zábory místa, špatné parkování a velkou měProstějov (mls) – Jedna z linek autobu- rou se na tomto vysokém počtu 6 334 dopravních přestupků podísové MHD by měla změnit svoji trasu. lela nedisciplinovanost řidičů při blokovém čištění města.

Prostějov (mls) - Špatný stav Vodní
ulice by se v dohledné době měl změnit.
Prostějovský magistrát již nechává na
projekt její opravy zpracovat projektovou
dokumentaci, která by měla být k dispozici letos v květnu. Následně přijde
na řadu hledání financí. Půjde přitom
o celoplošnou opravu ulice. „Vodní je
v nedobrém technickém stavu a vyžaduje již kompletní rekonstrukci,“ potvrdil
Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek
prostějovského primátora. „Na jakou
částku tato rekonstrukce přijde, by mělo
být zřejmé z projektové dokumentace,“
dodal.
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Počet spáchaných přestupků
v Prostějově se vloni
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dřil mírný optimismus. A teď tohle.
Chtělo se mu skrýt hlavu do dlaní.
Tak tohle je konec, hleděl Pepa nepřítomně na zavřené dveře jejich
hospůdky. Už se mu ani židle nechtělo dávat ze stolů dolů. Má to všechno
vůbec smysl? Stejně nikdo nepřijde!
Cinknutí zvonku nade dveřmi mu
přišlo jak vzdálená rajská hudba,
kterou už neuslyší. Ani si nevšiml, že
jej Jarka upřeně pozoruje.
Karel si na samotu jaksi zvykl. Prázdným bytem rezonovaly už jen jeho
kroky. Raději se usadil pohodlně ve
svém prastarém křesle a zaposlouchal se do tónů svého mládí. Zadíval
se z okna a mysl se ponořila kamsi
hluboko do minulosti. Anetu, která
vklouzla do pokoje, ani nevnímal.
Madla stála na zastávce a na její deštník bubnoval déšť. Kapky sklouzávaly všude kolem, když netrpělivě vyhlížela autobus. Dali si tady sraz už po
několikáté. Dorazí ta holka konečně?

Pavel se vytrhl ze snění a pracně zaostřil. Sevřené rty doširoka roztáhl
blažený úsměv. Jano, Janičko, tak ty
jsi přišla! Už ani neví, co jí šeptal do
ouška, když ji vzal do náručí. Točí se
s ním hlava nebo celý svět?
Jarka už se na Pepu a jeho trápení
nedokázala dívat. Udělala pár kroků
a vřele jej objala, jako kdysi, když byli
mladí. Už jsme spolu prožili desítky
let, všechno jsme překonali, tohle přece společně také nevzdáme!
Je ti smutno, že dědo? Aneta vytáhla
starého pána z jeho ušáku. To víš, že
jsme na tebe nezapomněli, jak tě to
vůbec mohlo napadnout? Tohle Karel
fakt nečekal. Vnučka mu udělala velkou radost. Najednou se přistihl, jak
s ní tancuje na známou melodii a v dlaních má mladou dívčí ručku jako tenkrát… Léta už raději nepočítal.
Radim si ani nevšiml letmého pohybu
taxikářovy ruky směrem k taxametru, na němž se znenadání objevila

P

na vysoké noze. Obtloustlý kudrnáč
střídal milenky jako ponožky, což mimo
jiné přispělo k jeho rozchodu s manželkou Ludwikou. Když si žena začala
nárokovat právo na část Discolandu, nechal ji Jonák zavraždit. On sám ve stejné
době unikal smrti jen o vlásek. V červenci 1994 vybuchla pod jeho autem silná
nálož, hned o den později byl postřelen.
Kulka mu prošla oběma tvářemi a vyrazila všechny spodní zuby. To už se mu však
čas na svobodě krátil, po prázdninách
téhož roku byl vzat do vazby. Později byl
odsouzen za vraždu manželky, odseděl si
celkem 12 let.
říběh Jiřího Večeře se v mnoha
ohledech tomu Jonákovu nápadně
podobá. I on se vždy pohyboval na hra-

S

ně zákona i on se po poměrně krátký čas
topil v penězích a zejména stejně jako
on provozoval vyhlášenou diskotéku.
S Jonákem jej pojí také dlouholetý pobyt
v kriminále. Jiří Večeř byl odsouzen
za podíl na vraždě obchodníka s lehkými topnými oleji Marka Lehkého.
Muž, který ve své době dlužil řadě
lidí desítky milionů korun, byl v roce
1995 dovezen k řece Moravě, na tělo
mu byla připojena výbušnina, která
byla na dálka odpálena. Sám Večeř se
nějakou dobu skrýval, po svém zatčení
se rozhodl k tomuto činu přiznat. Po propuštění v roce 2016 ještě proběhl pokus
dokázat mu další dvě vraždy, ten však již
nevyšel.
tejně jako Ivan Jonák se i Jiří Večeř
po svém propuštění na svobodu pokoušel navázat na kdysi slavné období
své diskotéky. Na rozdíl od Jonáka se
mu to nakonec v roce 2018 i povedlo,
když se spojil s Petrem Hrůzou. Obnovený Relax však ve stejných prostorách fungoval necelý rok, přičemž jen
potvrdil rčení, že vstoupit do stejné
řeky zkrátka nelze. Od té doby zůstává zavřený. Ivan Jonák si po propuštění
„užil“ na svobodě pouhých 666 dní. Na-

konec zemřel v osamocení a bez majetku
ve svém bytě v pražských Kobylisích na
zdravotní komplikace spojené s cukrovkou. V nelehké situaci se na svobodě ocitl
i Jiří Večeř, který si o svém předchozím
nákladném způsobu života mohl nechat jen zdát. Přesto měl bývalý voják na
rozdíl od Jonáka očividně výrazně tužší
kořínek a snad i dostatek obezřetnosti na
to, aby si svůj pobyt za mřížemi brzy nezopakoval. Přesto dosud nesplnil slib,
který Večerníku před lety dal, že totiž po svém definitivním propuštění
z vězení poskytne obsáhlý rozhovor,
který odkryje mafiánské zákulisí tehdejších prostějovských „sametových
zbohatlíků“. O tom, že by mezi čtenáři
byl stále zájem, ostatně svědčí úspěch
televizních „Devadesátek“.

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA

Radary jsou brzdou
Nejsem vůbec proti měření rychlosti v Prostějově, však jen ať se chytí do že mnozí šoféři nejedou ani předepsanou padesátkou, ale mnohem nižší
pasti ti, kteří si z prostějovských ulic dělají závodní dráhu. Jde mi ale o něco rychlostí. Prostě ze strachu, aby tu předepsanou nepřekročili a neblýskl je
jiného. Stacionární radary mají sice hlídat bezpečnost na našich silnících, někde radar. Pak se nedivme, že doprava v centru Prostějova zpomaluje,
ale zároveň jsou až příliš velkou brzdou! Poté, co jsme se dozvěděli, že tvoří se většinou kolony, což určitě nebylo cílem vedení magistrátu. Takže
se bude měřit už na pěti místech ve městě, začali být řidiči až příliš opa- měřit rychlost ano, ovšem jen na vybraných místech. Na těch nejrizikovějFrantišek Lánský, Prostějov
trní. Projíždím denně jako profesionální řidič Prostějovem a všímám si, ších, nikoliv téměř všude.
Místo zelenì beton
Severní obchvat nezabral
Ještě vloni prostějovští radní dekla- nemocnicí a lesoparkem Hloučela se Může mi někdo vysvětlit, že když šestnácti hodin. Kolony vozidel
rovali, že hodlají postupně rozšiřovat má stavět nová široká silnice, a navíc je postaven a otevřen severní ob- se jen krokem posouvají vřed,
celý biokoridor Hloučela. Měly se desítky nových domů! Tedy další be- chvat Prostějova, jak je možné, že a když se k tomu ještě na přejezdu
vysazovat nové stromy, keře a další ton a asfalt místo zeleně! Jak je to mož- je několikrát denně totálně ucpa- v Olomoucké ulici stáhnou na pět
zeleň. Jako dlouholetý obyvatel sídliš- né a proč radnice tak náhle změnila ná Olomoucká ulice? Zmíněný minut závory, je o neštěstí postatě Hloučela jsem tyto zprávy přijímal svůj pohled na rozšiřování biokorido- obchvat zřejmě není všelék na do- ráno. Po obchvatu jezdí jen pár
s potěšením. Ale místo toho se v po- ru? Tyto náhlé změny se mi zdají více pravu v Prostějově, že, páni rad- desítek aut, takže svůj účel absosledních týdnech dozvídám, že vedení než podezřelé, a to nejen mně.
ní! Podívejte se na Olomouckou lutně nesplnil.
Jindřich Potočný, Prostějov ulici každý den od čtrnácti do
Josef Nádvorník, Prostějov
města naprosto změnilo plány! Mezi
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ekordní divácký zájem vzbudila
šestidílná televizní minisérie Devadesátky popisující vyšetřování klíčových
případů devadesátých let u nás. Podobně
jako v úspěšných Případech 1. oddělení
vsadili její tvůrci na autenticitu policejních postupů. Kromě nich však za jejich
úspěchem nepochybně stála nostalgie
po divokých a uvolněných devadesátkách, kdy se z naší vlasti náhle stala v dobrém i zlém „země neomezených možností“. Zřejmě největší ohlas vzbudil
právě druhý díl věnovaný životu Ivana
Jonáka. Mafián, který se ještě před revolucí živil jako popelář, vyhazovač,
vekslák či taxikář, si počátkem devadesátých let otevřel Discoland Sylvie,
což mu na krátkou dobu vyneslo život

R

Devadesátá léta v Prostějově definitivně skončila až v roce 2019.
Stalo se to ve chvíli, kdy po ročním obnoveném provozu definitivně zavřel diskotékový klub Relax v Komenského ulici. Svého času
hojně navštěvovaný podnik v době po sametové revoluci vlastnil
Jiří Večeř, který byl posléze odsouzen za organizaci vraždy obchodníka s LTO. Po dlouhých letech se stejný muž dostal opět na svobodu a stál v pozadí rozjezdu obnoveného Relaxu, který však vydržel
necelý rok. O Jiřím Večeřovi se přitom dá říci, že prošel podobným
vývojem jako majitel známého pražského Discolandu Sylvie Ivan
Jonák, o němž pojednával druhý díl diváckého hitu Devadesátky.
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Rovnou říkám, že na reklamy pravidelně vypínám zvuk, abych aspoň
neslyšel ty povětšinou trapné hlášky.
Je ale jedna čestná výjimka.
Pavel se ve svitu večerního slunce
toulal vesnicí. Neodolatelně jej to
táhlo k výběhu na okraji lesa. Tam
ji kdysi potkal. Cválala na koni
s rozpuštěnými vlasy a jemu ta
plavovláska připadala jako křehká víla, která se zčistajasna zjevila
v jeho fantazii. Za těch pár týdnů,
co měl možnost Janu poznat, zjistil,
že to je docela obyčejná prima holka. Přijde dnes?
Radim právě sedl na nádraží do taxíku a tak nějak automaticky sdělil
řidiči cílovou adresu. Těšil se zase
na prostředí, které důvěrně zná. Ta
zpráva ovšem neměla přijít. Proč
zrovna teď? Vždyť už to všechno
vypadalo tak nadějně! S Lenkou to
zkoušeli už poněkolikáté a i se všemi
peripetiemi obeznámený lékař vyjá-
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PROSTĚJOV Tak už to opět začíná. Právě dnes, tj. v pondělí 14.
února, nastává čas pro další uzavírku od loňského roku se inovující
Vrahovické
Konkrétně
se tov hlíně
Možná je to hodně troufalé ani
ne Na to,ulice.
až se začnu
zase hrabat
od náměstí
Padlých
hr-věcí je
v polovině února tvrdit, že jetýká
jaroúseku
a připravovat
zahrádku.
Těch
dinů
křižovatkuvíc,
s Janáčkovou
za dveřmi. Ale tak nějak cítím,
že posamozřejmě
například s velkou
autobusového
názima je na konci svých sil. A ulicí
těšímu hlavního
netrpělivostí
čekám na houbařskou
draží. Uzavírka
by měla
skončit
se z toho. Já osobně zimu přímo
sezónu, která
je však
ještěažhodně
června.
Všichni
účastníci
silničnesnáším, přináší mi jen samé30.stadaleko.
Ale radši
se těším
a sním, než
ního provozu
by si tak
měli
pořádně
rosti, chřipkou či covidem počínaje
abych doma
přes
záclonu
koukal naobalit
soustavu...
a „blbou“ náladou konče. Každý
rok nervovou
štvaně z okna
a durdil se z toho, jak
v zimním období tvrdím, že nejhorší mrzne a sněží. Ostatně s příchodem
je přečkat prosinec a leden. Únor je jara se vrací dobrá nálada i většině
krátký a uběhne rychle. A březen? dalších lidí, což mi přináší také raJasný posel jara!
dost. Zima byla hodně dlouhá a urS narůstajícími teplotami a sluneč- čitě si všichni zasloužíme jaro a první
ním svitem se mi vrací každoroč- květy, které už ostatně v podobě sněně nálada. Těším se třeba na to, že ženek nacházíme na vícero místech.
na silnicích nebudu mít problémy Věřím, že není moc těch, kteří by
s řízením auta a cestou do Konice s jarem nepookřáli, nevrátil se jim
„nezahučím“ na náledí do příkopu. úsměv do tváří. Těším se. A co vy?

SLOUPEK

Ahoj všichni,
btaky jste se díky této hloupé době stali
místo zákazníky v kamenných obchodech klienty e- shopů? Pokud ano, tak
jsem rád, že jsme na stejné lodi. A asi
bych to nebyl já, abych se k několika
věcem z této oblasti nevyjádřil. Řeknu
to asi tak. Z devadesáti procent musím konstatovat spokojenost, a to se
domnívám, že jsem vcelku kritický, ale
většina e-shopů zvládá vše na jedničku, zboží, které si objednáte, vskutku
přijde. Pouze jednou byla zásilka rozbitá a v jednom případě jsem se nechal
kapku napálit a uvěřil, že inzerovaná
značka skutečně dorazí, ale místo toho
na mém stole přistála jen nepovedená,
a navíc přiznaná napodobenina nevalného designu. Ale budiž, stane se,
chybami se člověk učí.
Co se mi ale hrubě nelíbí, to je systém
dopravy. Na koho se chci ale více zaměřit, jsou dopravci nábytku. Zde
mám tedy zkušenosti jednak mimořádně výborné, kdy pánové donesli
věci, kam jsem si řekl, byli pohodoví,
usměvaví. Opravdu jsem neviděl problém dát jim nějakou tu kačku navíc.
Upozorňuji, že byli zdaleka. Pak tu
mám případ dvou pánů místních,
kteří neustále operovali tím, že mi
lednici a sporák dají za první dveře,
a když jsem si ten sporák odnesl pomalu sám, kam jsem potřeboval, tak
s velkým remcáním dovezli na rudlu
(!!!) lednici tam, kam jsem chtěl. Jenže pak předvedli divadlo jak z „Národního“, jak je straaašně bolí záda.
No, nedostali navíc ani Ň.
Poslední zkušenost. Řidič byl skvělý,
pohodový, ale sám. A ve dvou rvát
dva metráky ložnice v těžkých balících, já se jako klient ptám proč?
A ptám se dál, co kdyby na mém místě stála babička, někdo se zlomenou
rukou či seděl vozíčkář? Myslím, že
toto je v e-shopech a přepravních firmách nedořešeno a mělo by se na to
tak nějak lidsky myslet.
Marty

MARTYHO

nula. Ten chlapík v kšiltovce, kterého
doteď vůbec nevnímal, dobře sledoval
zpětné zrcátko. Vlastně byl moc rád,
že zastavil, a mohl jemu, úplně neznámému člověku, všechno vysypat.
Ten bol prostě musel ven. Taxikář
chápavě pokyvoval hlavou. Radimovi se během pár minut hodně ulevilo.
S taxikářem se loučil objetím jako
s kámošem na celý život.
Autobus zastavil na zastávce, dveře se
otevřely. Tak přece jen Klára přijela!
Promiň, mami, že to trvalo tak dlouho. Dnes jsem prostě všechno zrušila,
tenhle autobus jsem už ujet nenechala. A že prší? To teď přece nevadí.
I naše země má kolem sebe přátele
a spojence. Údajné. Takové, kteří nás
neváhají místo dodání pocitu bezpečí
zatáhnout do svých vojenských dobrodružství, hrozících už i apokalyptickým koncem.
Ano, svět se opravdu zbláznil. Tak se
držme.

Příběh jako z reklamy?
KMµQî?I@N
1înÁHN@ Vy
ne?
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Michal
KADLEC
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Úrokové sazby jsou měřítkem ceny peněz.
Určují, jakou část jistiny musí dlužník za stanovenou dobu zaplatit věřiteli za půjčku. Čím
jsou úrokové sazby nižší, tím více úvěrů si berou domácnosti, kterým nižší splátky tolik
nezatíží rodinný rozpočet.
Z ekonomického pohledu se rozlišují nominální
úrokové sazby a reálné úrokové sazby. Nominální
úrokové sazby jsou sazby uváděné ve smlouvách
o úvěrech, v sazebnících bank či v reklamách na
spořicí produkty a půjčky. Reálné úrokové sazby ukazují, jak se změní kupní síla vložených či
půjčených peněz. Spočítají se tak, že se od nominálních úrokových sazeb odečte míra inflace. Při
nízkých nominálních úrokových sazbách a vyšší
inflaci mohou být reálné úrokové sazby záporné.
To znamená, že hodnota peněz sice díky úročení
roste, nicméně neroste tak rychle, aby tento růst
dokázal pokrýt tempo, jakým se peníze kvůli
inflaci znehodnocují. Ve výsledku tak vložená
či půjčená suma ztrácí kupní sílu. Tento stav je
výhodný pro dlužníky, kterým klesá reálná hodnota dluhu, naopak je nevýhodný pro věřitele,
kterým klesá reálná hodnota půjčených peněz.
Úrokové sazby bank se odvozují od úrokových
sazeb na mezibankovním trhu. Ty zase reagují na
nastavení základních úrokových sazeb centrální
banky. Z mezibankovních sazeb odvozují banky
výši úrokových sazeb pro klienty. U úvěrů k nim
připočítávají sazbu nákladů banky, rizikovou
přirážku daného produktu, rizikovou přirážku
podle bonity klienta, rizikovou přirážku podle
splatnosti produktu, přirážku nákladů na kapitál
a ziskovou přirážku banky.
V posledních měsících centrální bankéři pokračují v rychlém zvedání úrokových sazeb. Nejnověji se klíčová sazba usadila na 4,5 procenta. Je to
nezvyk, na tak vysoké úrovni byla naposledy před
dvaceti lety.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

ÚROKOVÁ SAZBA HYPOTÉKY
Úroková sazba představuje částku, kterou je
dlužník povinen platit věřiteli z jeho pohledávky.
Bývá vyjádřena v procentech z dlužné částky za
určité období. Například roční úroková sazba
10 % znamená, že věřitel obdrží 10 haléřů z každé koruny, kterou měl dlužník vypůjčenou po
dobu jednoho roku.
Výše úrokové sazby se odvíjí od úrokových
sazeb vyhlašovaných Českou národní bankou
a od úrokových sazeb konkurence na trhu.
Výši úrokové sazby hypotéky může ovlivnit to,
jaký typ hypotéky jste si vybrali, LTV (loan to
value neboli částka k zapůjčení), doba fixace
úrokové sazby, doba do splatnosti hypotéky
a bonita klienta. Výši úrokové sazby hypotéky může dále ovlivnit to, u které pojišťovny
je zastavená nemovitost pojištěna, životní

pojištění dlužníka, ale také poplatky za vedení hypotečního nebo běžného čerpacího účtu
v bance.
Fixací úrokové sazby hypotéky je myšleno období, po které platí úroková sazba sjednaná ve
smlouvě mezi bankou a klientem. V období
fixace hypotéky nemá banka oprávnění měnit
smluvně dohodnutou úrokovou sazbu u poskytnuté hypotéky. Změny fixace nebo úrokové sazby hypotéky požadované klientem jsou obvykle
spojeny se sankcemi (sankčními poplatky).
Doba fixace úrokové sazby výrazně ovlivňuje
výši úrokové sazby a sazby pro různou dobu fixace se průběžně mění.
Půjčit si na bydlení bude letos čím dál méně výhodné. Rozbujelá inflace a kroky České národní
banky se začínají projevovat u hypotečních úvěrů, většina bank zvyšuje sazby. Ekonomové se
vesměs shodují, že sazby letos ještě povyrostou
až k šesti procentům, přičemž jejich pokles bude
jistě pomalejší než strmý nárůst.
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Z ekonomického hlediska vstupujeme do nikterak příznivého období.
Inflační spirála se roztáčí
nejvíce za dvě desítky
dlouhé období stability,
a to nejen u nás, ale v celé
Evropě.Natentovývojpochopitelně reaguje centrální banka, která adekvátně navyšuje úrokové
sazby. To vede ke zdražování nejen nových úvěrů,
ale i těch fixovaných na
určité období, které právě
vypršelo. A protože nedávný průzkum ukázal, že
už na středních školách to
s tzv. finanční gramotností
není bůhví jaké, neškodí si
pár základních informací
připomenout.
Texty připravil:
Tomáš Kaláb
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aneb jsme s vámi u toho...

HORKÉ CHVILKY U VODY
Majitel dřevěné chatky
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se nezalekl dvou nožů ani pistole
KUR]tOHW3İHVWRÆHO
NIVA Smůlu měl osmatřicetiletý poberta, který se zabyd]YD]E\1$692%2'8« lel v rybářské
chatce na břehu ryb-

pro Večerník

František OMASTA
Majitel dřevěné chatky si v pátek 4.
února dopoledne všiml, že z komína
vychází kouř. Šel tedy prověřit, co se
děje. Nezvaného vagabunda přistihl
právě ve chvíli, když tento přikládal do
kamen. Muž na vetřelce křikl: „Co tady
děláš?!“ Zaskočený lump však ze
sebe nedokázal vypravit ani hlásek.
Místo toho sáhl k opasku a na majitele chatky vytáhl lovecký nůž. To

však staršího chlapíka nijak nevystrašilo. Jedním bleskurychlým pohybem
vyrazil útočníkovi nůž z ruky. Ten se
s tím však nesmířil, sáhl do kapsy blůzy
a vytáhl další kudlu. A šel majiteli chaty
doslova po krku! Ovšem nepochodil.
Ani to totiž staršího z mužů nijak nevystrašilo. Jeden zkušený hmat a vetřelec
byl i bez druhého nože.
Ovšem ani to ho nepřimělo, aby
přestal útočit. Do třetice se sehnul
k tašce a vytáhl pistoli! Ani teď mu
majitel objektu nedal šanci a zbraň mu
také vyrazil z ruky. Teprve tehdy vetřelci došlo, že nemá šanci a dal se na útěk
směrem do lesa k obci Žďárná.

„Majitel chaty nás poté prostřednictvím linky 158 informoval o tom, co
se stalo. Okamžitě začalo rozsáhlé
pátrání po nebezpečném pachateli
a to i ve spolupráci s policisty z jihomoravského kraje, do kterého byl
zapojen psovod a policejní vrtulník,“ sdělila Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
Policistům trvalo jen zhruba dvě
a půl hodiny, než delikventa vypátrali a zadrželi. „Při vyšetřování vyšlo najevo, že jde o osmatřicetiletého
muže a několikanásobného recidivistu,“ prozradila Zajícová. Nenapravitel-

0C&TCJCPUMWwNQQåKXQV0GPCRTCXKVGNPÚTGEKFKXKUVCQDUCFKNFąGX÷PQWEJCVMWRQ
RąÊEJQFWOCLKVGNGPCP÷LX[V¾JNPčåKRKUVQNK
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

ný potížista skončil po provedených
úkonech v policejní cele. „Následující
den mu bylo sděleno obvinění z trestného činu těžké ublížení na zdraví ve
stadiu pokusu. Z naší strany byl vydán
podnět k podání návrhu na vzetí obvi-

něného do vazby, který ale nebyl orgány činnými v trestním řízení akceptován a trestní stíhání muže je vedeno na
svobodě,“ prozradila mluvčí krajských
policistů s tím, že muži hrozí až deset
let kriminálu.

0DMLWHOpæDOX]Lt1HYD].UDOLFVHOLV UWDOL
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KRALICE NA HANÉ Zpráv o šikovných a pracovitých lidech není
nikdy dost. Mezi takové nepochybně patří také majitelé rodinné firmy Žaluzie Neva z Kralic na
Hané. Těm se v dosti silné konkurenci podařilo zvítězit v letošním
ročníku prestižní soutěže EY Podnikatel roku v Olomouckém kraji. Jejich odolné žaluzie najdete
třeba na sídle Fotbalové asociace
ČR, bojují však i se 40stupňovými
vedry v Izraeli.

Martin ZAORAL
Ve srovnání s minulým ročníkem se
počet účastníků soutěže zdvojnásobil. Porota, jíž předsedal držitel
titulu Podnikatel roku 2020 Josef
Průša, tak letošního držitele krajského titulu nevybírala snadno. Nakonec volba padla právě na majitele
rodinného podniku Neva Žaluzie
z Kralic na Hané. „Vítězové ukazují,
jak lze podnikat světově a udržitelně zároveň. Na špičce svého oboru
jsou rovněž v oblasti automatizace

výroby,“ vysvětlila volbu Martina žaluzie, markýzy a sítě proti hmyzu.
Kneiflová, vedoucí partnerka EY S rozmachem kancelářských prostor
se postupně dostali až k výrobě venv České republice.
žaluzií a látkových rolet, kteChtějí předat firmu dětem kovních
ré dnes tvoří hlavní sortiment firmy.
O tom, že se jedná skutečně o rodin- Vyrábí na nejmodernějších strojích
nou firmu, svědčí mimo jiné i fakt, že současnosti, pyšní se také vlastní
oba muži do budoucna plánují pře- práškovou lakovnou, která zajišťudat firmu dětem. „Držíme palce, aby je rychlý a kvalitní výrobní proces.
se jim generační výměna povedla,“ Mají vlastní vývojové středisko i 3D
popřála vítězům Kneiflová.
tiskárny.
Vítěze dle jejich slov rozhodnutí po- Již 30 let se společnost Neva řadí
roty překvapilo. „Je to pro nás velká k předním českým výrobcům stínicí
pocta. Tím spíše, že jsme uspěli v tak techniky a žaluzie z Hané lze najít na
silné konkurenci, která se neschází budovách po celé Evropě i v náročkaždý rok. Určitě je to i závazek do ném podnebí Blízkého východu.
dalšího období, abychom pokračoUspějí i ve finále?
vali ve stejných šlépějích, stále jako
rodinná firma, která má podporu Soutěž má letos ve spojení s pandea uznání ostatních,“ vyjádřili se Jiří mickým opatřením i další rozměr.
„Letošní udělení titulu Podnikatel
Nesvadbík a Ladislav Vrána.
roku Olomouckého kraje má pro
Stíní po celém světě
mě zvláštní význam. OceňujeOba muži založili v Kralicích na me totiž ty, kteří zvládli podnikat
Hané malou firmu na montáž ža- a prosperovat v době, která byla
luzií hned po revoluci. Postupem mimořádně obtížná. Uznání a počasu začali vyrábět vlastní vertikální děkování si však zaslouží všichni

Kosíø objedete
jen po jedné stranì
Lhota pod Kosířem (mls) – Ač se
to na první pohled nezdálo, tak úplná
uzavírka související s opravou mostu
v Drahanovicích se výrazným způsobem dotkla i regionu. Uzavřena byla
silnice vedoucí z Čech pod Kosířem
přes Lhotu pod Kosířem právě do
Drahanovic. Kdo se tedy bude chtít
dostat z Drahanovic do Lhoty, musí
objet Kosíř přes Ludéřov, Pěnčín
a Čechy pod Kosířem. Situace se dotkla i autobusových spojů. Uzavírka
by měla skončit 9. května.
Hasièárna v Èunínì prodána

níka poblíž Nivy na Drahanské vrchovině.
Oprávněně rozzlobeného o dvacet let staršího majitele boudy nezastrašil ani dvěma noži,
ani pistolí. Policejní složky nebezpečného recidivistu stíhali předminulý pátek i za pomoci
vrtulníku a psů! Scény jak z akčního filmu nakonec dopadly úspěchem.

původní
zpravodajství
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Čunín (mls) – Hlad po investicích
do nemovitostí je v dnešní době
značný. A tak se daří prodat i reality,
které dlouho kupce najít nemohly.
To platí i pro hasičskou zbrojnici
v Čuníně. Město Konice ji k prodeji
nabízelo již od roku 2013. Po bezmála devíti letech se konečně podařilo
najít seriózní zájemce. Noví majitelé
by za samostatně stojící budovu spolu s přilehlými pozemky měli zaplatit
2 400 000 korun. Takto získané peníze by přímo v Čuníně plánovalo
město Konice využít k opravě objektu bývalé školy.
Silnice potøebuje opravu
Suchdol (mls) – Už je to opravdu
nezbytné. Po budování potřebné
kanalizace v Suchdole zůstala zdejší
hlavní silnice ve skutečně dezolátním
stavu. Její oprava se však již chystá.
Projekt řešící rekonstrukci vozovky
vedoucí kolem zdejšího kulturáku již
získal stavební povolení.
Díky tøídìní platí ménì
Plumlov (mls) – Už je to více jak
pět let, co v Plumlově rozjeli velkou
revoluci v třídění odpadů, nyní už
mohou sklízet její ovoce. Děje se tak
za situace, kdy poplatky za skládkování odpadu celorepublikově strmě
rostou. Tomu je nezbytné přizpůsobit i roční výši poplatku za odpady,
která v Plumlově letos vzrostla z 540
na 720 korun. To je stále méně než
třeba v Prostějově, kde každý zaplatí
800 korun. Nicméně právě díky svědomitému třídění dosáhnou mnozí
z občanů Plumlova na citelnou slevu.
Každý třetí z nich tak ročně na odpadech už nyní ušetří 200 korun, další
zhruba čtvrtina dosáhne na slevu ve
výši 100 korun.

.CFKUNCX 8T¾PC C ,KąÊ 0GUXCFDÊM OCLKVGNÆ URQNGéPQUVK äCNW\KG 0GXC UK RąGX\CNK
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podnikatelé, kteří celospolečenská
omezení zvládli a dokázali svoje
firmy i živnosti z nelehké situace vyvést,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.
Nominovat podnikatele do soutěže

mohl kdokoliv, stačilo využít formulář na stránkách www.podnikatelroku.cz. Krajští vítězové postupují
do celorepublikového finále, jméno jeho vítěze zazní na slavnostním předávání 1. března 2022.
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➢ z titulní strany

PROSTĚJOVSKO Dlouholetý feťák a odsouzený dealer Tomáš Capay se v minulosti
už nadělal hodně hloupostí. Tou největší bylo, když předminulý pátek 4. února
s maketou pistole vyrazil pěšky do Dobromilic, kde přepadl poštu. Opakovaně
jej však zachytily kamery, z jejichž záznamů jej policisté bezpečně poznali. Během útěku však Capay zřejmě stihl zapálit půdu domu v Doloplazech, kde se
chtěl usušit a ohřát. Následující neděli si pro něj policisté přijeli do bytu jeho
přítelkyně. Ve středu 9. února pak putoval do vazby. Nyní mu hrozí vysoký trest.
Třicetiletý Tomáš Capay je poměrně urostlý o svůj život finanční hotovost čtyřiatřicet timladý muž, jemuž drogy už mnohokrát za- síc korun a losy v hodnotě jednoho tisíce kotemnily mozek. Možná je to pózer, ale žád- run. Po přepadení pachatel při útěku okradl
ný velký drsňák to určitě není. O tom svěd- ženu o jízdní kolo, které bylo později nalečí fakt, že si při svém extempore na poště zeno u místní pily v Dobromilicích. Dál pak
v Dobromilicích počínal dosti amatérsky. Při pokračoval pěšky a cestou se zbavoval svých
výslechu se pak policistům ke všemu doznal oděvních svršků. V potoce byla policejními
a uplynulou středu putoval do vazby.
potápěči nalezena odhozená maketa střelné
„Prověřováním případu se zjistilo, že pra- zbraně. Při útěku také skryl v terénu v blízcovnice pošty vydala pachateli z obavy kosti potoka ukradené peníze včetně losů,

Tomáš C. se policistům ke všemu přiznal
kde byly ještě ten den policisty nalezeny,“ řil, díky identifikaci z kamerových záznamů
popsala dosti podrobně okolnosti případu si pro něj policisté nakonec došli do bytu
Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského jeho přítelkyně Michaely T.
ředitelství policie Olomouckého kraje.
=QLÄHQÙ
Nadìlal škodu za
zLYRW
statisíce
Nyní mu hrozí až deset let vězení. U soudu
Podle hned několika zdrojů to měl být právě to přitom rozhodně nebude jeho premiéra.
Tomáš Capay, kdo zapálil půdu rodinného Tomáš Capay je přímo ukázkovým příkladomu v Doloplazech, které sousedí s Dob- dem mladého člověka z Prostějova, jemuž
romilicemi. Právě do této obce se lupič vydal zcela zničil život pervitin. Už na střední
na ukradeném kole. V jednom domě se chtěl škole se motal kolem Ilie Sisova a jeho parnejen skrýt před policisty, ale pravděpodob- ty, která po Prostějově vykradla, co se dalo.
ně i ohřát. Přestože se mu útěk nakonec zda- Na rozdíl od jiných se mu však vězení dlou-

ho vyhýbalo. Odsouzen k nepodmíněnému trestu byl až před čtyřmi lety. Konkrétně za mříže putoval na 38 měsíců za prodej
drog a vandalství, když svými nápisy počmáral zhruba 15 domů po celém Prostějově. Tehdy působil dosti pokorně a zdálo se,
že je připravený za svým minulým životem
udělat tlustou čáru.
To se mu však absolutně nepodařilo. Naopak po propuštění z vězení své předchozí
činy dokázal ještě překonat. Nyní tedy bude
opět pykat. A je jisté, že ani po propuštění na
svobodu to vzhledem k rozsahu způsobené škody nebude mít vůbec jednoduché...
(mls)

Otužování dokáže s tělem i myslí
zázraky, jaké byste nečekali. Nejenže
posiluje imunitu a krevní oběh, zoceluje též tělo i ducha. Díky němu
získáváme vytrvalost a schopnost
snášet fyzickou a psychickou nepohodu. Navíc koktejl endorfinů, které
se po něm vyplavují, nám bezpečně
zvedne náladu a zajistí prima den.
V regionu je nejznámější převelice

Martin ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

oblíbená Vánoční koupel ve výpusti
plumlovské přehrady. Kdo však tráví
Štědrý den jinak, mohl letos vůbec poprvé vyrazit na Štěpána k Nebeskému
rybníku u Drahan či na koupaliště do
Nezamyslic, kde se na Silvestra pravidelně scházejí zdejší chladumilní recesisté z řad místních Mažoretů.
Vůbec poprvé letos dorazili otužilci také k Podhradskému rybníku. Do vody o „luxusní“ teplotě
4 °C se ponořilo 12 mužů. „Touto
dobou se tady loni proháněla spousta bruslařů. Zároveň jsme však vysledovali, že se sem pár lidí chodí
přes zimu i otužovat. Tak nás napadlo pro ně uspořádat akci, s čímž nám
hodně pomohl Milan Piňos, který

jjací
ací byli
byli ot
otužilci
tužžilcci u ssandokana...
anndokkanna....
3x foto: Martin Zaoral
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se sám otužuje,“ prozradil Večerníku
David provozující u Podhradského
rybníka už čtvrtým rokem občerstvení U Sandokana, jež funguje i přes
zimu.
Právě to poskytlo plavcům nezbytné
zázemí pro převlečení a mnoha desítkám diváků pak teplé nápoje či guláš.
„Otužuju se již několik let. Loni jsem 8T[DPÊMWRQFRNWONQXUMÚO\¾OMGOUGQVWåKNEKRQX\DW\QXCPÊFKX¾M[UGwNKXčDGERQRTXÆ0÷MVGąÊ\XQF[NG\NKTWFÊLCMQTCEK
Foto: Martin Zaoral
s kamarádem chodil přes zimu sem
k ‚Podhraďáku‘ až třikrát týdně. Letos čtvrté,“ svěřil se nám Michal Prachař Příští rok by se v obdobném úno- hle bereme jako zkoušku, která se určitě
ale odjel do Itálie, takže je to mnohem z Plumlova, který přesto ve stude- rovém termínu měli otužilci u Pod- vydařila. Věříme, že příští rok se nás tu
slabší, do vody půjdu asi teprve po- né vodě vydržel více jak pět minut. hradského rybníka setkat opět. „To- sejde ještě více,“ vzkazuje Milan Piňos.

Místo bruslařů tentokrát
k Sandokanovi dorazili plavci

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
a VIDEO klikni na

PĚNČÍN Příště si snad už dá větší pozor... V nemocnici
skončila jízda 22letého řidiče, který havaroval minulou
středu 9. února večer na silnici mezi Přemyslovicemi
a Pěnčínem. Za nehodou zřejmě stála příliš vysoká rychlost a málo nasbíraných zkušeností.
Koordinace rukou a nohou, tedy šlapáním na pedál a ovládání volantu dělá zjevně velké problémy mladíkovi ve voze
Volswagen Scorpio. Buď nedával pozor nebo v autoškolo zapomněli vysvětlit, že i průjezd zatáčkami má jisté limity. A že
do zatáčky nemůže vjet takovou rychlostí, jakou se hnal po
rovném úseku...„Pravotočivá zatáčka vynesla jeho vůz vlevo
mimo silnici. Následně přední částí vozidla narazil do náletových křovin, které dopomohly k tomu, že se auto převrátilo
na střechu,“ popsala karambol Miluše Zajícová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Řidič, jenž nebyl pod vlivem alkoholu, se při nehodě zranil
a z místa byl posádkou rychlé záchranné služby převezen do
prostějovské nemocnice. „Hmotná škoda byla předběžně stanovena na sto tisíc korun,“ přidala Zajícová.
(mls)

KLADKY Tohle mohlo být pro některé překvapení. Zatímco po celý
pracovní týden vleky v Kladkách stály, o uplynulém víkendu se navzdory
citelnému oteplení rozjel alespoň ten
kratší z nich. A v sobotu 12. února dokonce došlo i na noční lyžování.
Krásného slunečného počasí a zasněžené sjezdovky si o víkendu mohli užívat
lyžaři v Kladkách. K dispozici jim byl
vlek Poma a dětské lano. „V pondělí sedmého února jsme provoz až do pátku jedenáctého přerušili. Sníh byl hodně rozměklý, ale nebylo by to pro nás efektivní.
Ovšem na víkend jsme byli opět připraveni. Návštěvnost byla slušná, přesto se
lyžovalo prakticky bez front,“ prozradil
5EKTQEEQLGURQTVQXPÊOOQFGNGOCWVQOQDKNM[8QNMUYCIGP/NCFÊMVQXwCMUGUXKåPÚO\RčUQDGOLÊ\F[ Večerníku Jiří Křeček z TJ Sokol Kladky,
\ąGLO÷RąGJPCN
(QVQ2è4 který areál spravuje.

Provozovatelé se nyní obávají nadcházejícího týdne. Výraznějšího ochlazení,
které by odpovídalo polovině února, se
totiž bohužel nedočkáme. Ba právě naopak. Zejména ve čtvrtek 17. a v pátek
18. února hrozí, že by mohlo na sjezdovku pršet, což pro sněhovou pokrývku
představuje vždy pravou pohromu.

„Pokud se déšť změní ve sníh a napadne
ho dost, tak to snad ještě nějak zvládneme. Bude-li to možné, jsme připraveni
sjezdovku děly dosněžit. Pokud vše dobře dopadne, tak vlek pojede i nadcházející víkend, ale slíbit to v tuto chvíli nemůžeme,“ vzkazuje všem přívržencům
lyžování Jiří Křeček.
(mls)

0CRTQUNWP÷PÚUXCJN[åCąGV¾JNRQW\GMTCVwÊ\QDQWXNGMč Foto: www.lyzovanikladky.cz

Oblevě navzdory

/NCFÊMVQTQ\R¾NKNCRQUNCNURQTċ¾MPCUVąGEJW Kladky lyžování nezabalily.

„Hasiči po svém příjezdu rychle lokalizovali místo požáru a zahoření několika
krovních trámů v okolí komínového tělesa. Včasným zásahem nedošlo k dalšímu rozšíření požáru i do půdních
prostor,“ potvrdil mluvčí hasičů Olomouckého kraje Zdeněk Hošák.
Po dohašení hasiči část dřevěné konstrukce rozebrali a vše raději ještě zkontrolovali pomocí termokamery. Na
závěr celé prostory odvětrali. V domě
se při požáru nacházelo sedm osob,
čtyři dospělí, tři děti a jeden pes. Všem
se podařilo opustit dům včas a nedošlo
k žádnému zranění. Škoda zatím nebyla přesně vyčíslena. Podle hasičů došlo
k požáru s největší pravděpodobností
od komínového tělesa.
(jaf)
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aneb jsme s vámi u toho...
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Původně se počítalo s přesazením
stromků, byla již dokonce i vybrána
lokalita, kde by mohly nadále růst.
„Odborným posudkem z Ovocné
školky Litenčice nebylo přesazení doporučeno vzhledem k průměru kmene,“ vysvětlila Nezdařilová s tím, že
do Sadové ulice bude ve spolupráci s odborníky navrženo vysazení
nové zeleně.

5CFQX¾WNKEGPCEJ¾\GLÊEÊUGPCQMTCLKCTG¾NWDÚXCNÆJQEWMTQXCTW\CéÊP¾WOÊUVPÊRQNK
MNKPKM[
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ochranného pásma plynu. Pokud by
nedošlo k odstranění stromků, město by bylo odpovědno za poškození
potrubí v uvedené lokalitě a hradilo
by veškeré náklady případného poškození v plné výši,“ vysvětlila Eva
Nezdařilová, referentka odboru životního prostředí v Němčicích nad
Hanou, který povolení ke kácení
vydal.

Foto: internet

životního prostředí,“ nastínil Sypko.
Lokalita, kde biocentrum vznikne,
bude však bokem od Doloplaz. Zároveň ale nemusí být poslední svého
druhu. „Je to docela daleko od obce,
ale jde o nejvýhodnější pozemky.
Do budoucna zvažujeme poskytnutí
pozemků blíže k obci okolo potoku
Želečka, který k nám teče ze Želče.
To by mělo být mnohem blíže obci,“
objasnil Večerníku starosta Doloplaz
k projektu, na kterém by se mělo začít
pracovat na jaře.
Biocentra v posledních letech vznikají
ve velkém. Na Prostějovsku kupříkladu ve Vranovicích-Kelčicích nebo
Dobrochově.
(sob)
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DOLOPLAZY Nová oáza vznikne
již brzy nedaleko Doloplaz. Obec se
i s pomocí dotace rozhodla celkem investovat přes 6 milionů korun. Cílem
je ještě zelenější Haná. Právě ale okolo
Doloplaz trvale chybí plochy zeleně,
což by měl nový projekt změnit.
„Oáza vznikne na pozemcích obce
mezi Doloplazy a Želčí. Je to kolem
hlavní cesty a jít by mělo o zhruba
dvouhektarovou plochu,“ prozradil
Večerníku starosta Doloplaz Ladislav
Sypko.
Co konkrétně vznik biocentra zahrnuje? „Půjde o louky a taky hodně zeleně, vznikne zde výsadba stromů. Očekáváme od toho zlepšení

PROSTĚJOV Je to celkem jednoduchý fígl, který švihácké podnikatelce beztrestně vychází už
neuvěřitelně dlouho. Jedná za firmy,
jejichž jednateli jsou muži, které se
jí podařilo zmanipulovat. Když vybere peníze a celý projekt dospěje
ke krachu, přenechá veškerou
odpovědnost na nich. Přímo
u soudu o jejích praktikách vypovídal bývalý bankéř Emil Macků,
který kvůli spolupráci s ní nejen
čelil obžalobě, ale nakonec skončil
na samém okraji společnosti. Tímto
způsobem zneužila i svého vlastního syna, který byl jednatelem
společnosti, přestože v té době
pracoval ve skladu a následně kvůli
prodeji drog skončil ve vězení.

➢ ze strany 4

„Ohledně nového bytu jsem vždy jednal
s paní Kateřinou Koldovou, všechno
vyřizovala, stále mám k dispozici i naši emailovou korespondenci,“ potvrdil nám
Tomáš Dostál, který se po dvou letech
planých slibů, kdy se nedočkal ani bytu,

Zástupy poškozených

Podle informací Večerníku měla Kateřina
Koldová po roce 2000 kvůli kšeftům
s pozemky zakázáno soudně podnikat.
Už tehdy přesto spolupracovala se
stárnoucím Milošem F. z Ostravy. Právě
on byl původním jednatelem firmy
DEVAG BD, která ve Velké Bystřici po
vleklých problémech nakonec dostavěla
bytový dům a slibovala výstavbu dalšího.
Přestože celá řada lidí v roce 2008 složila
zálohu ve výši 80 000 korun, na jeho stavbu nikdy nedošlo a zájemci své peníze už
nikdy nedostali zpět.

ani vrácení peněz. Obrátil se nejprve na
policii a později i na Českou televizi.
Ta o celé záležitosti natočila reportáž
z cyklu Černé ovce, kterou je možné
dodnes dohledat v internetovém archivu. Navzdory jejímu odvysílání se
však vůbec nic nezměnilo. „Vše mě stálo
spoustu času i energie, přesto jsem peníze
zpět nikdy nedostal a ani dům dodnes
nestojí,“ prohlásil nedávno Tomáš Dostál.
Podobných příběhů řemeslníků a dalších
lidí, jimž uvedená žena z Kraliček dluží zejména za nezaplacené faktury, k nám do
redakce doputovalo nebývalé množství
a není v našich silách je všechny zpracovat. Kateřině Koldové se přitom povedl
doslova husarský kousek, když v době,
kdy byla v osobním bankrotu a věřitelům

Navzdory tomu Kateřina Koldová na
plné obrátky rozjela prodej bytů v domě
v areálu prostějovské Galy, kde jich
mělo vzniknout zhruba 50 v ceně od 2

Neexistující domy u Galy
a v Plumlově

dlužila přes 10 milionů korun, získala její
firma od státu pětimilionovou dotaci na
stavbu Domova pro seniory v Bedihošti.
Přitom insolvenční řízení Koldové bylo
ukončeno, neboť se u této ženy údajně
nepodařilo zjistit žádný majetek. S výstavbou objektu v Bedihošti se pak začalo
už v roce 2015, dům měl být dokončen
do dvou let, dle našich aktuálních informací se jej však ani do konce roku 2021
nepodařilo zkolaudovat.

milionů korun. Další pak měly vzniknout
v rámci projektu Viladomy v Lesnické
ulici v Plumlově. Ten měl být dokonce
dokončen už v závěru uplynulého roku.
Už nyní je jisté, že se tento slibovaný termín nestihne, reálné vybudování se nyní
jeví jako dosti nepravděpodobné. V obou
případech Kateřina Koldová vybírala zálohy ve výši 100 tisíc korun. Dočkají se někdy
zájemci bydlení či vrácení peněz? Podobný
projekt z Velké Bystřice na tuto otázku dává
dosti pesimistickou odpověď.
Sama Kateřina Koldová už
s Večerníkem ohledně celé záležitosti
odmítá komunikovat, při posledním
rozhovoru se omezila pouze na verbální útoky a pak již nezvedala telefon vůbec.
(mls)
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Kácení v Němčicích nad Hanou celkem pochopitelně vyvolalo pozdvižení. „Nechápu, proč kácí mladé a zcela
zdravé stromy, které tu sázeli asi před
pěti lety. Budou nám chybět, na jaře
vždy krásně kvetly,“ hořekovala jedna
z obyvatelek města.
Jak se Večerníku podařilo zjistit,
její lamentace byla oprávněná jen
do jisté míry. Za vším stál fakt, že
japonské okrasné třešně byly vysazeny přímo na plynovém vedení. „Ve
vyjádření Plynáren Kroměříž je uvedeno, že stromky je nutné z těchto
lokalit odstranit z důvodu narušení

Martin ZAORAL

NĚMČICE NAD HANOU Tady
to tedy nedomysleli! Před pěti lety
vysadili v Sadové ulici v Němčicích
nad Hanou 16 sakur. Nyní je poslali
k zemi! Něco takového by vyvolalo
nesouhlas nejen v Prostějově, kde
skácení každého stromu spustí vlnu
negativních reakcí. Za vším stojí
fakt, že zeleň byla vysázena přímo
na plynovém vedení.
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Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

PLUMLOV Kouzlu otužování u nás propadá stále více lidí. Někteří
z nich přes zimu pravidelně plavou v zamrzajících rybnících, jiní zatím pozvolna trénují. Třeba tím, že„vlezou“ desetkrát za noc do ledničky...Tucet otužilců, patřících do první skupiny, se sešel v sobotu 12.
února u občerstvení U Sandokana stojícího na hrázi Podhradského
rybníka v Plumlově. V nádherném slunečném a nijak zvlášť mrazivém odpoledni je ze břehu sledovalo mnoho desítek diváků, popí>>>pokračování ze strany 3
Co přesně se v Brodku u Konice stalo? jejících punč či si pochutnávajících na otužileckém guláši.

Poctivým zednickým řemeslem
se zřejmě chce živit dosavadní zloděj, který snad jako svou poslední
akci „udělal“ dvě stavební buňky
v Ochozu. Předminulou neděli 6.
února odpoledne poškozený zjistil, že se mu na pozemek, stejně tak
i jeho sousedovi, vloupal neznámý
pachatel. Zloděj vniknul po překonání dveří do dvou buněk a odcizil
z nich stavební nářadí v celkové
hodnotě 8 000 Kč. Sebral tam totiž
zednické lžíce, stavební kolečka,
kladiva a další zednické nářadí za
osm tisíc. Jak dobrý bude zedník,
je ovšem otázkou, protože sebral
i pět lahví kořalky. Po ohledání a zadokumentování na místě činu byly
zahájeny úkony trestního řízení pro
podezření z trestného činu krádež.

Bude zedníkem

.521,.$
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„MÁM VÝZVY RÁD

A PŘIJÍMÁM JE S NADŠENÍM!“

PROSTĚJOV Závěrem léta loňského roku poměrně nečekaně skončil
ve funkci ředitele Domova seniorů
Prostějov v Nerudově ulici Zdeněk
Libíček. Než zřizovatel Olomoucký
kraj vypsal výběrové řízení na jeho
nástupce, byla touto funkcí dočasně
pověřena stávající ředitelka Centra
sociálních služeb Helena Vránová.
Na konci loňského roku proběhl
úspěšně konkurz a k 1. lednu 2022
se ředitelování v „Nerudovce“ ujal
šestačtyřicetiletý Marek Němec
(na snímku) z Olomouce. Ten do té
doby vedl dvě sociální služby v Libině na Šumpersku. Zjišťovali jsme,
co nový ředitel Domova seniorů
plánuje a jak se vůbec v Prostějově
ocitnul...

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerníkv
se ptal

Michal
KADLEC
yy V Prostějově jste novou personou, můžete čtenářům přiblížit, kde
jste působil před nástupem do funkce v Domově pro seniory?
„Do této doby jsem pracoval v krajské
příspěvkové organizaci Sociální služby
Libina na Šumpersku, kde jsem osm
let působil na pozici ředitele. Vedli jsme
tam dvě sociální služby, a to domov pro
seniory s kapacitou pětadvaceti uživatelů a domov se zvláštním režimem.
V tomto druhém případě se jednalo
zhruba o dvojnásobný počet uživatelů.“
yy Pro každého člověka je změna zaměstnání velkým životním rozhodnutím. Co u vás hrálo zásadní roli při
rozhodování, abyste se přihlásil do
výběrového řízení na post ředitele
sociálního zařízení v Prostějově?
„Je pravda, že jsem se dlouho rozmýšlel, zda se po osmi letech práce
v Libině mám přihlásit do konkurzu
a případně pracovat v Prostějově.
V Libině jsem byl spokojený, měli
jsme tam stabilní tým a myslím si,
že za tu dobu jsme tam odvedli kus
dobré práce, když se celou organizaci
obou služeb podařilo posunout hodně kupředu. Nicméně jsem přemýšlel
o tom, zda by nebylo dobré své zkušenosti zúročit ve větší organizaci,
kterou Domov pro seniory v Nerudově ulici v Prostějově rozhodně je.
Nakonec jsem se rozhodl a přihlášku
do výběrového řízení podal. Byla to
výzva, a já mám výzvy rád, přijímám
je s nadšením.“

yy Každodenní dojíždění do práce
vám nevadí?
„Samozřejmě jsem zároveň zvažoval
další fakta, například ono dojíždění.
Jsem rodák z Olomouce a například do
Libiny jsem také dojížděl, což bylo sto
kilometrů denně. Nebylo to jednoduché. Sem do Prostějova dojíždím samozřejmě také, ale z Olomouce to mám
mnohem blíže.“ (úsměv)
yy Už o tom padla řeč, že „Nerudovka“ je mnohem větší sociální zařízení, než v jakém jste dosud působil.
Jaké jsou vůbec kapacity tohoto domova?
„V současné době máme v Nerudově
ulici kapacitu 225 uživatelů, ovšem to
jen kvůli aktuálně probíhající náročné
rekonstrukci budovy. Jinak ji můžeme
naplnit až do výše 250 uživatelů.“
yy Od 1. ledna 2022 jste oficiálně
ředitelem této instituce. Jaké byly začátky, když jste do funkce nastoupil?
„Bylo to velmi hektické, protože se tady
na mě všichni těšili a všichni mě chtěli
okamžitě vidět a seznámit se se mnou.
Takže se v mé kanceláři ‚netrhly‘ dveře.
A to zatím pokračuje vlastně dodnes,
pořád to nepřestalo. (směje se) Je to ale
příjemné, všichni uživatelé včetně členů
personálu jsou tady velice milí lidé.“
yy Jaké plány se pojí s novým působištěm? Máte nějaké své vlastní vize
a bude chtít něco měnit?
„Svoji vizi určitě mám, ostatně jsem ji
také musel předkládat u přihlášky do výběrového řízení. Budeme se teď hlavně
snažit dokončit se ctí stávající rekonstruk-

Nový ředitel Domova seniorů v Nerudově ulici
Marek Němec se stále seznamuje s uživateli

pergoly, vodní prvky a další věci, které
vytvoří krásné prostředí pro naše klienty.
Budeme pak také muset rozšířit cílovou
skupinu o klienty se zvláštním režimem,
protože jak nám tady senioři stárnou,
logicky se zhoršuje jejich zdravotní stav.
Přibývají nám také klienti s demencí, což
samozřejmě musíme řešit. Plánujeme
tedy, že tuto skupinu uživatelů se zvláštním režimem tady na ‚Nerudovce‘ budeme mít zařízenou od roku 2024. Musíme samozřejmě k tomu účelu proškolit
personál a připravit potřebná oddělení
v rámci domova.“
yy Už jste se stačil seznámit se vším,
co obsahuje aktuální nákladná rekonstrukce domova?
„Ano, aktuálně už máme rekonstruováno 99 z celkových 150 bytových
jednotek a zhruba za měsíc dojde k jejich kolaudaci. Končí nám tak pomalu
šestá etapa rekonstrukce z devíti. Při
rekonstrukci se kompletně mění všechny bytové jednotky. Zlikvidovala se nevyhovující umakartová jádra, udělaly se
širší chodby, zvětšily se zárubně dveří,
změnilo se celkové vybavení pokojů,
provedla se kompletní rekonstrukce
elektroinstalace a pokoje se opatřily
kompletním sanitárním vybavením
včetně nových koupelen. A nutné je
zdůraznit, že toto vše je upraveno do
bezbariérové podoby pro klienty po-

lůžkové pokoje prostě nijak nenafoukneme, i když se paní projektantka hodně snažila. Pokoje pro dva klienty tedy
mají své limity, ale musíme si uvědomit,
že jde o pokoje v typické panelákové
výstavbě. Naopak jednolůžkové pokoje
budou nadstandardně komfortní, včetně zachovaných balkónů.“
yy Jsou součástí rekonstrukce
i opravy společenských a dalších prostor domova?
„Samozřejmě! Opravovat se
budou i společenské místnosti, kanceláře zaměstnanců a pracovny členů dalšího
personálu. Chodby dostanou
zcela nový háv, bavíme
se tedy o celkové
a kompletní
rekonstrukci
domova, na
nic nebude
zapomenuto. Budova

současná covidová situace nedovoluje.“
yy Věříte, že obávaný covid-19 někdy zcela zmizí?
„Věřím, že pandemie a výskyt co-

Všechny klienty jsem ještě nestihl navštívit.
Pár pater domova jsem už obešel, ale jelikož
na několika odděleních se nám už vyskytlo
infekční onemocnění, budu muset další
návštěvu uživatelů odložit do doby jejich
uzdravení. Určitě to ale doženu...
ci budovy, která Olomoucký kraj stojí nemalé finanční prostředky. Naším cílem je
vybudovat důstojné prostředí pro klienty
a věříme, že celou vnitřní rekonstrukci
dokončíme v termínu, a to do září 2023.
Pak bychom měli přejít do venkovního
areálu, který bychom po rekonstrukci
chtěli zpřístupnit uživatelům. Dosud
není nijak zvlášť využitý, chybí nám tam

hybující se na invalidním
vozíčku. Každá bytová jednotka je navíc
vybavena systémem přivolání zdravotní
sestry klientem a kromě toho mají pokoje moderní LED osvětlení a regulovatelné topení.“
yy Vyskytly se při rekonstrukci nějaké problémy či komplikace?
„Jediné, s čím bojujeme, je fakt, že dvou-

vizitka
MAREK NĚMEC
✓ narodil se 7. března 1975 v Olomouci
✓ vystudoval Střední průmyslovou školu potravinářské technologie v Pardubicích
✓ následně absolvoval v Olomouci pomaturitní kvalifikační studium,
kde složil v pořadí již druhou maturitní zkoušku, tentokrát v oboru
sociálně právní činnosti
✓ v roce 2003 absolvoval Pedagogickou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci,
obor Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky
✓ v letech 2007 až 2010 studoval ještě na téže fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,
tentokrát obor Speciálně pedagogická andragogika
✓ od roku 1998 do roku 2006 pracoval na Úřadu práce v Olomouci na odboru zprostředkování zaměstnání,
kde vedl oddělení pro uchazeče se zdravotním omezením a následně na trhu práce, kde na oddělení
ESF připravoval projekty zaměřené na zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním
✓ v následujících dvou letech byl vedoucím Centra prevence a vzdělávání v P-centru Olomouc,
kde vedl Sociálně aktivizační službu pro rodiny s psychosociálně ohroženými dětmi
✓ během dalších dvou let působil jako regionální metodik pro diagnostiku na 1. lékařské fakultě
Univerzity Karlovy v Praze
✓ v letech 2011 až 2013 byl zaměstnán na Krajském úřadě Olomouckého kraje jako inspektor kvality sociálních služeb
✓ od roku 2013 do 31. prosince 2021 byl na Šumpersku ředitelem příspěvkové organizace Sociální služby
Libina se zaměřením na poskytování pobytových sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem
✓ od 1. ledna 2022 je ředitelem Domova seniorů v Nerudově ulici v Prostějově
zajímavost: dříve dojížděl do práce 100 kilometrů denně, nyní to má z Olomouce mnohem blíže

domova se před lety rekonstruovala
zvenku, teď je na řadě vnitřek.“
yy Stačil jste se seznámit už se všemi
zaměstnanci i uživateli domova?
„Za ten měsíc a něco, co jsem tady,
jsem stihl být i v karanténě… Všechny
klienty jsem tedy ještě nestihl navštívit.
Pár pater domova jsem už obešel, ale jelikož na několika odděleních se nám už
vyskytlo infekční onemocnění, budu
muset další návštěvu uživatelů odložit
do doby jejich uzdravení. Určitě to ale
doženu!“
yy Nakousli jsme onen nešťastný covid-19. Jak velkou komplikací je toto
infekční onemocnění pro Domov
seniorů v Nerudově ulici?
„Pokud by se nákaza rozšířila ve větším
měřítku, znamenalo by to zcela jistě
ohrožení celého provozu domova. Od
20. ledna jsme ale kvůli aktuální situaci
celé zařízení uzavřeli pro návštěvy, což
se samozřejmě neustále snažíme vysvětlovat všem uživatelům. Věřím ale,
že ještě nějakou dobu to vydržíme. Nechceme, by se nám tady nákaza ‚rozjela‘,
toto opatření jsme navíc provedli na
základě doporučení hygienické stanice
a praktické lékařky. Jakmile se počet
nakažených klientů sníží, určitě opatření zmírníme či zcela zrušíme. Aktuální
novinkou je, že už od středy 2. února
jsme zavedli alespoň pořadníkový systém jednotlivých návštěv, které jsou
realizovány odděleně v přízemí budovy
ve speciálních místnostech. Víc nám

yy Jak je to vlastně s přijímáním nových uživatelů?
„Musíme si uvědomit, že tato sociální služba je velmi drahá. Nejen co se
týká provozních nákladů na chod celé
budovy, ale také na personál, jeho odbornost, na technické vybavení a podobně. To všechno stojí zřizovatele
nemalé peníze. Proto veškerou péči
cílíme na ty, kteří to nejvíce potřebují,
kdy řešíme jejich nepříznivou sociální
situaci. Aktuálně tak nabíráme převážně klienty, kteří už akutně potřebují
péči jiné osoby a jsou na ní životně
závislí. Neřešíme tedy bytovou situaci
seniorů. Přijímáme seniory, kteří již
nemohou být sami v domácím prostředí, a to ani s podporou terénních sociálních služeb
nebo rodiny.“
yy Řekněte, jak se spolupracuje se zřizovatelem tohoto zařízení,
jímž je Olomoucký
kraj?

Foto: Michal Kadlec

vidu-19 v našem domově skončí,
čemuž napomůže proočkovanost
obyvatelstva, klientů a zaměstnanců
domova, ale nemyslím si, že virová
respirační onemocnění včetně nemoci covid-19 se nebudou v menším
měřítku i nadále v populaci vyskytovat. Ovšem v konec pandemie věřím
i proto, že tady v domově jsou velice
pečliví zaměstnanci a s covidem se
potýkají už více než dva roky. Za tu
dobu jsme my všichni už natolik ‚vycvičení‘, že dokážeme velice přísně
dodržovat veškerá nařízení a pravidla
tak, abychom zamezili dalšímu rozšíření nákazy. O tom svědčí fakt, že aktuálně v porovnání s minulými obdobími tady máme jen minimální počet
nakažených. A jsem přesvědčen, že to
tak vydrží.“
yy Jaké zažíváte pocity z práce se
seniory? Spousta z nich může pobyt
v domově brát jako takovou poslední „adresu“ svého života, což ne každý může psychicky zvládat...
„Je to individuální. Každý senior snáší přechod do kolektivního zařízení zcela jinak.
Od toho ale tady jsou zkušení zaměstnanci, kteří se seniory pracují dlouhodobě.
Dělámevšechnoproto,abychomuživatelům jejich podzim života tady zpříjemnili
a aby pro ně byl tvořivý a zajímavý. Musí
se tady cítit dobře a těšit se na aktivity,
které pro ně připravujeme. Je prostě třeba
každého klienta namotivovat a nabídnout
mu zajímavý program.“

„Upřímně musím říct, jsem rád, že
máme tak silného zřizovatele. Velice
intenzivně spolupracujeme s odborem sociálních věcí a samozřejmě
i s vedením Olomouckého kraje. Ta
spolupráce je skutečně velice úzká
a sám první náměstek hejtmana pro
sociální záležitosti Mgr. Ivo Slavotínek k nám často dochází. Jednak
společně kontrolujeme průběh rekonstrukce, pan první náměstek se
ale zároveň zajímá o sociální problematiku a celkový chod domova.
Také Mgr. Zbyněk Vočka a ostatní
zaměstnanci ze sociálního odboru
krajského úřadu nám velmi pomáhali
obzvláště v covidovém období např.
se zajištěním ochranných pomůcek
a s koordinací dodávek vakcín nebo
s naplňováním aktuálních vládních
nařízení. Kraj nám také výrazně pomohl v těžké personální krizi během
nákazy, kdy nám zprostředkoval pomoc studentů. Nemůžu tedy jinak
než našeho zřizovatele pochválit ve
všech směrech.“
yy Řídíte se při své práci nějakým
životním krédem?
„Ano, a snažím se ho přenést i zaměstnancům. Říkám jim, aby se
k lidem chovali tak, jak by oni sami
chtěli, aby se k nim chovali ostatní.
A aby se při práci neřídili jen vyhláškami a nařízeními, ale aby při tom
používali také selský rozum a lidský
přístup.“

PANDEMIE
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Nárůst počtu pacientů od úterý klesá

PROSTĚJOV Celkový počet koronavirem nakažených obyvatel v kraji překonal
v uplynulém týdnu hranici 200 tisíc, což znamená téměř třetinu všech obyvatel.
Zdá se ale, že opravdový vrchol omikronu je i v Olomouckém kraji u svého konce. Minulý týden totiž ukázal, že počet nových případů od úterý klesá a zdá se,
že největší vlna už tak postupně odeznívá, což potvrzují i další údaje, které mají
sestupnou tendenci. Nejvíce případů hlásí i nadále Olomoucko a Prostějovsko
se v tomto nepopulárním žebříčku udrželo i nyní na druhém místě.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Jan
FREHAR
Páteční výsledky testování znamenaly, že
Krajská hygienická stanice v Olomouci registruje už více než 200 tisíc případů pozitivně
testovaných osob v celém kraji. V neděli večer už byly známé i výsledky sobotního testování a celkový počet je tak nyní aktuálně
201 753 pozitivních případů od začátku epidemie. Za poslední týden počet nakažených
vzrostl o 9 256 případů, což je oproti minulému týdnu pokles o více než 3 tisíce osob. Od
úterý denní přírůstky v kraji oproti minulým
týdnům klesají.
O téměř 15 tisíc stoupnul také počet vyléčených lidí z koronaviru. Celkový počet se
v neděli zastavil na čísle 185 104 vyléčených.

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Zájem o tøetí dávku
stále klesá
Prostějov (jaf) – Dlouhodobě klesá
zájem o posilující třetí dávku proti
koronaviru. Ještě na přelomu nového roku si pro třetí dávku přišlo až 80
tisíc lidí týdně, nyní jsou jejich počty
sotva na čtvrtině. Vliv na to má určitě
rozvolnění opatření, kdy certifikát už
nebude třeba na řadě míst, ale i také
daleko menší obava z varianty omikron, jež má daleko mírnější průběh
než předchozí varianty.

V Turkmenistánu jen
s bílou rouškou
Prostějov (jaf) – V jedné z nejuzavřenějších zemí světa smí lidé v hlavním městě a dvou dalších provinciích nosit pouze bílé roušky. Důvod
tohoto nařízení není znám. I když se
v Turkmenistánu roušky nosí, vedení
země popírá, že by se v zemi koronavirus vyskytoval. Za nedodržení bílé
barvy roušky hrozí pokuta okolo 300
korun. Dosud nařízení platilo pro
řidiče a důchodce. Nyní už platí pro
všechny obyvatele.

/LGÅz½GDMÉ
NRPSHQ]DFH]D
NRPSOLNDFHSRRÄNRY½QÉ
Prostějov (jaf) – Státní ústav pro
kontrolu léčiv (SÚKL) hlásí první
žádosti o kompenzace za komplikace po očkování. Lidé, kteří po vakcíně zaznamenali nežádoucí účinky,
si o ně mohou zažádat. V současné
době eviduje SÚKL 43 žádostí
a více než polovina jich byla zamítnuta, u dalších probíhá jejich šetření.
Uznaná zatím nebyla žádná. Lidé
také žádají různé částky.

6SURWLO½WNDPLMVRX
QDWRP¤HvLGREÔH
Prostějov (jaf) – K závěrečné fázi
se pomalu blíží celorepubliková studie na přítomnost protilátek v těle.
Průběžné výsledky zatím naznačují,
že protilátky má v sobě drtivá většina vyšetřovaných. Kromě protilátek
a buněčné imunity výzkumníci testují i přítomnost viru v těle.

Bohužel ale také stoupl počet úmrtí ve spojitosti s koronavirem na číslo 2 290, což značí, že
za poslední týden zemřelo s covidem 24 osob.
Velmi pozitivní zprávou je také znatelný pokles v rámci týdenní incidence, která určuje
hodnotu počtu potvrzených na 100 tisíc obyvatel. Ta po pěti týdnech nárustů nyní klesla
z 2 160 na 1675 osob na 100 tisíc obyvatel.
Jedná se tedy o pokles téměř 500 případů.
S klesajícími přírůstky také postupně klesá
i počet aktuálně nakažených koronavirem.
S covidem nyní nadále bojuje 14 356 osob,
což je o 4,5 tisíce méně, než tomu bylo minulou neděli.
Pořád je nejhorší situace na Olomoucku, kde
je aktuálně nakažených 4 201 osob. Na druhém místě je i nadále Prostějovsko, které hlásí
jen menší úbytek oproti minulému týdnu (2
406), dále je Přerovsko (1 609), Šumpersko
(1 261), stanice Hranice na Moravě (769)
a Jesenicko (702). Nutno dodat, že v každé
z těchto částí se jedná o pokles od minulého
týdne.

Na Prostějovsku aktuálně 2 406 nakažených
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Zdroj: KHS Olomouc
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PRAHA, PROSTĚJOV Povinné
pětidenní karanténě po rizikovém kontaktu s nakaženým už
zřejmě brzy odzvoní. Krajské
hygienické stanice už dostaly novou metodiku, jak postupovat při
pozitivním testování. Podle krajských stanic by se tak povinná karanténa měla přestat vydávat už
od soboty 19. února. V současné
chvíli ještě nadále platí, že po rizikovém kontaktu s nakaženým
musí člověk na pět dnů do izolace. Prodlouží se ale současná lhůta pěti dnů izolace po pozitivním
testu na sedm.

S postupným rozvolňováním se vláda rozhodla nepokračovat ani v povinných karanténách, které platily
v prvních dvou měsících nového
roku. Ministerstvo zdravotnictví
se na tom dohodlo s hlavní hygieničkou Pavlou Svrčinovou, která
novou metodiku platící od soboty
už krajským hygienám rozeslala.
Ministerstvo zdravotnictví a hlavní
hygienička tuto informaci potvrdili
na svém sobotním brífinku.
I povinná izolaci nakažených osob,
kterým vyjde pozitivní test, se bude
od příštího týdne měnit. Nově
bude muset po prokázání onemoc-

Izolace po pozitivní testu se prodlouží

nění strávit nakažený v izolaci sedm
dnů. Nyní platilo dnů pět. Za hlavní
důvod prodloužení izolace je podle
ministerstva ukončení testování
ve školách i firmách. „Považujeme
za vhodnější sedm dní, což je také
doba, jakou bývají doma pacienti
s běžnými podobnými onemocněními,“ prozradil mluvčí ministerstva
zdravotnictví Ondřej Jakob.
Pět dnů často k vyléčení nestačilo,
což potvrdil před nedávnem také
ředitel Základní školy Jana Železného Dalibor Ovečka. „Stále častěji se
nám objevují případy, kdy některý
ze žáků ukončí pětidenní karanténu, ale následné testování vyjde
opět pozitivní a musí tak nastoupit
na dalších pět dnů,“ prozradil.

K tomuto datu by pak ale měla
skončit i takzvaná pracovní karanténa, ta nyní platí pro zdravotníky
a pracovníky v sociálních službách.
Bez příznaků mohli i po rizikovém
kontaktu nadále chodit do práce,
ale museli se denně testovat.
Už podle dřívějšího vyjádření mi-

nistra zdravotnictví Vlastimila Válka měla tato povinnost skončit až
1. března, nyní to ale vypadá, že to
bude o deset dnů dříve. Ministr ale
nevyloučil i možnost jejího znovuzavedení v případě výskytu ohniska
na některém území České republiky.
(jaf)
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Návrat nebude

8DąG\PWWåLGPTGURKT¾VQT[ jednoduchý
PRAHA, PROSTĚJOV Na svém
středečním jednání rozhodla
vláda o postupném uvolňování
dosud platných protikoronavirových opatření. První rozvolnění
přišlo na řadu už ve čtvrtek, kdy
přestala platit povinnost prokázat se certifikátem o očkování či
prodělané nemoci. Další rozvolnění nastane 19. února, kdy bude
ukončeno povinné testování ve
firmách a navýší se kapacita pro
pořádání hromadných akcí ze
současného 1 000 sedících či 100
stojících na 50 procent kapacity.
Od března už pak zůstane v platnosti pouze povinnost respirátorů
ve vnitřních prostorách.
Ve středu tak naposled platila povinnost prokázat se certifikátem o bezinfekčnosti při vstupu na akce či do
restaurace. Opatření platící od 29.
prosince už před vládou zrušil také
Nejvyšší správní soud, podle kterého k nim neměla vláda kompetence.
Rozvolnění v tomto směru už ale
plánovala vláda i bez ohledu na rozhodnutí soudu.

CO SE BĚHEM ÚNORA MĚNÍ?
yy10. února skončila povinnost prokázat se certifikáty
o očkování či prodělání nemoci v restauracích,
hospodách, barech, společenských, kulturních
či sportovních akcích
yy19. února skončí povinné testování ve firmách a školách,
které nyní probíhá dvakrát týdně
yy19. února se navýší kapacity na hromadných akcích.
V případě stojících osob bude možné obsadit kapacitu
až 500 osob. U sedících se bude jednat o navýšení
až na 50 procent kapacity
yy1. března by měla skončit všechna další omezení
a kapacity se navýší na 100 procent, jediné omezení,
které bude nadále platit, se bude týkat povinnosti
respirátorů ve vnitřních prostorách
Od příští soboty 19. února přestanou platit i další opatření. Ukončeno
bude povinné testování ve firmách.
Nyní tak přijde poslední kolo testování. Mimo ukončení testování
se navýší i kapacita na hromadných
akcích. V případě stojících lidí je
možné využít kapacitu až 500 osob,
v případě sedících bude možné na-

místo 1 000 sedících až 50 procent
kapacity. „Budeme také postupně
navyšovat počty návštěvníků na akcích. S výhledem k tomu, že od 1.
března bude z omezujících opatření
v platnosti jen velmi málo, prakticky
jen nošení respirátorů uvnitř,“ potvrdil informace premiér Petr Fiala po
jednání vlády.
(jaf)

To nejhorší s omikronem je snad už
za námi. Téměř šedesát tisíc nakažených denně, to se zřejmě už dotklo
úplně všech. Nastaly problémy pro
školy, zaměstnavatele, zaměstnance
i podnikatele. Teď už se situace postupně uklidňuje, ale dva až tři týdny
to ještě trvat bude. Všichni si klademe otázku, co bude dál? Přijde další podobná vlna, a pokud ano, jaké
bude mít dopady? Dva roky náporu
na zdravotnictví, různá omezení, nejistoty, to všechno přineslo nezamýšlené vedlejší negativní konsekvence.
Svět přede dvěma lety a nyní se ani
nedá porovnat. Jen si stačí vzpomenout, jak to vypadalo, když se
o koronaviru „jen“ nemluvilo. Pak
ale přišel březen 2020 a od té doby
s krátkými letními přestávkami
„svět“ téměř neřeší nic jiného, zejména do zdravotnictví se situace
promítla okamžitě. Zcela na rovinu
si neumím dost dobře představit velkou míru přetížení zdravotníků, jaké
byli vystaveni.
Ale dopady na zdraví nejsou jedi-

ným problémem, který s sebou epidemie přinesla, a i ty už se začínají
postupně projevovat. Prudká inflace
a s ní spojené zdražování, kdy výdaje
rostou daleko rychleji než platy. Do
toho nás drtí nejen energetická krize.
Suma sumárum to má dopad nejen
finanční, ale také psychický, což se
značně projevuje na celkové atmosféře ve společnosti. To zkrátka není
nic příjemného.
Zima i omikron teď postupně odchází a všichni pěvně doufáme, že se
zase vrací vše k normálu, který nyní
už snad nic neovlivní. Ale jednoduché to v žádném případě nebude.
Ukázaly to i společenské, kulturní
i sportovní akce v nelehké době.
Návrat k předchozím počtům návštěvníků bude jen těžko dosažitelný. Obavy navíc umocňuje i ekonomická stránka. Nezapomínejme ale,
že návrat k normálnímu fungování
společnosti nám pomůže psychicky.
Jedině dobrá nálada a bojovný duch
nám pomohou překlenout nelehké
časy.
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Konstelace hvězd Prostějova
Štěstí bude v následujících dnech přát snaživcům, kteří směle a bez zábran půjdou za svým
cílem. Takových Prostějovanů bude nyní většina, takže se zdá, že mnohé čeká úspěšný
týden. Nezaplétejte se ovšem do finančních machinací, to by vás mohlo srazit k zemi.

BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Dostanete se do sporu s osobou, se
kterou vás pojí dlouholeté přátelství.
Nedá se nic dělat, i v tomto vztahu je
občas potřeba pročistit ovzduší. Jen
si dávejte pozor, ať se nerozhádáte na
celou věčnost.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Potrápí vás zdraví, které je po posledních měsících hodně chatrné. Pokud
nechcete riskovat, okamžitě navštivte
lékaře a poslechněte jej na slovo! Prožijete sice léčbu plnou nudy, ale bude
to stát rozhodně za to.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Máte tolik problémů, že neustále
budete skákat z jednoho na druhý.
Pak se nedivte, že celý týden prožijete ve stresu a nebude vědět, co
dřív. Svěřte se někomu známému,
může vám se starostmi pomoci.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Uvažovali jsme o pořízení pejska?
Právě teď je ten pravý čas! Uvidíte, jak
se čtyřnohý miláček okamžitě stane
nedílnou součástí rodiny a dokáže potěšit nejen vás. Bude to pro vás velký
relax, přijdete na jiné myšlenky.
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LVI – 23. 7. až 22. 8.
Měli byste se více hýbat, vaše tělesná
schránka to enormně potřebuje. Asi
nebudete mít dostatek vůle, abyste
sami začali chodit do fitcentra. Přemluvte tedy kamarády, aby cvičení
zahájili společně s vámi.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Budete se potýkat s nedostatkem
peněz a každá práce či jiná možnost
výdělku budou pro vás vysvobozením. Nejste líní, takže celkem lehce
najdete nový příjem peněz. Věřte, že
za pár týdnů bude líp.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Pokud už nyní plánujete letní dovolenou, děláte dobře. Nezapomeňte na
to, jak jste vloni svým váháním přišli
o ty nejlepší destinace. Každopádně
jeďte s celou rodinou, potřebujete se
všichni stmelit.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Nebudete mít náladu zabývat se cizími problémy a někomu pomáhat.
Zaměříte se pouze na sebe a uděláte
dobře. Věnujte se třeba svému šatníku, který si už přímo říká o obnovu.
A taky sportujte.

ÚNOROVÁ

Nabídněte RD se zahradou. Ke koupi
– do 30 km. Zn. STĚHOVÁNÍ.
Tel.: 605 011 594

AKCE

Hledám chatu/chalupu i mimo
okres. Tel.: 732 116 877

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
V současném vztahu to pořádně zaskřípe, navzájem se budete podezírat z nevěry. Přiznejte si, že v tomto
ohledu nemáte zrovna nejčistší svědomí. Podle všeho váš vztah míří
k zániku.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Nenechte se proboha ovlivnit bezduchými sliby lidí, kteří vám nabízejí lehce nabyté bohatství. Tak naivní přece nejste. Řiďte se vlastním
rozumem, který vám velí držet se
zpět při finančních investicích.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
S novým partnerem strávíte první
společný víkend, který bude hodně vydařený. Shodnete se dokonce
i na tom, na čem jste nemohli najít
společnou řeč s bývalými láskami.
Budete z toho mít radost.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Využijte nabídky na výhodnější zaměstnání, dokud je čas. Taková práce se už dlouho nemusí naskytnout,
navíc za mnohem vyšší plat. Nebojte
se ani případného stěhování, však na
konci světa nebudete.

Koupíme starší nemovitost na chalupu. Tel.: 737 827 329

REALITY

Sháním pronájem 1+1 nebo 2+1.
Tel.: 604 635 465

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

Od března pronajmu garáž v dvorním traktu ulice Česká.
Tel.: 604 932 306.
Pronajímám byt 2+kk na sídlišti
Svobody. Bližší informace
po tel.: 728 851 811.
Volat mezi 15:00 –18.00 hod.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: 2Ĥ(&+<$6(0Ì1.$
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Víte, že ořechy jsou ovoce, které má nejvíce vitaminů? U ostatních druhů ovoce semínka
nekonzumujeme, ovšem ořechy představují výjimku. Protože jejich biologická funkce
spočívá v rozšiřování příslušného druhu, jsou úžasně nabité živinami. Obsahují mj.
nenasycené mastné kyseliny, vitamíny především skupiny B a minerální látky, především draslík, vápník a fosfor. A není pravda, že se po nich nejvíce tloustne! Je tuze dobré
vědět, že nejlevnější kešu natural a směs ořechů nabízí Tesco, pro slunečnicová semínka
navštivte Lidl, pekanové ořechy seženete nejvýhodněji v Kauflandu, přičemž v těchto
dvou marketech koupíte za nejnižší cenu i vlašské ořechy. Celé mandle pak kromě těchto dvou míst i v Tescu.
Přejeme dobrou chuť!!
Průzkum byl proveden ve středu 9. února 2022.
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Za pouhou desetikorunu
si můžete v tomto týdnu
podat inzerát v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.
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Kešu natural

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

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Obec: Přemyslovice, Růžov
Dne: 28. 2. 2022 od 07:30 do14:30 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 07:30 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 07:30 do 15:30 hodin. Vypnutá oblast: pravá strana ul. Čs.
armádního sboru – od č. 2 po č. 32.
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: Přemyslovice
Dne: 4. 3. 2022 od 07:30 do 14:30 hodin. Vypnutá oblast: Přemyslovice
– celý spodní konec Habeš od Pěnčína po č. 361 a po č. 30 včetně chatová
oblast, Lidická 86.

Obec: Kostelec na Hané
Dne: 3. 3. 2022 od 07:30 do 14:30 hodin Vypnutá oblast: nov. RD ul.
Lešanská č. 903, dále č. 926 a 961.
Obec: Konice
Dne: 7. 3. 2022 od 07:30 do 10:30 hodin. Vypnutá oblast: Areál požární
stanice Konice Chmelnice 746 a odběr na parc. č. 4965.
Dne: 7. 3. 2022 od 11:00 do 13:00 hodin. Vypnutá oblast: Konice: celá
ulice Bídov, ul. Staré město od Bídova po ul. Na příhonech. Č. p. 742, 721,
712, 146, 265 a 266 na ul. Chmelnice.
Dne: 7. 3. 2022 od 13:00 do 15:00 hodin. Vypnutá oblast: Konice Andělka: Ulice Pod Cihelnou po č. 712, Chmelnice od č. 244 po konec
obce směr Křemenec s čísly 478, 711, 147. Ulice Staré město od ul. Na
příhonech po ul. Chmelnice. Celá ulice Smetanova, č. p. 15 –160 na ul.
Kostelní.
Obec: Konice, Zavadilka
Dne: 9. 3. 2022 od 11:00 do 13:00 hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Zavadilka. Část obce Konice: lokalita Vyšehrad od č. 365 po č. 243 (vč.
areálu Správy silnic) a dále od č. 246 a 328 po č. 278.
Obec: Trpín
Dne: 9. 3. 2022 od 07:00 do 09:00 hodin. Vypnutá oblast: celá obec Trpín.
Obec: Výšovice
Dne: 9. 3. 2022 od 07:30 do 15:30 hodin. Vypnutá oblast: Výšovice –
lokalita novostaveb (mimo č. 183, 190 a 214 a parc. 226/42).
Obec: Klužínek
Dne: 9. 3. 2022 od 09:00 do 11:00 hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Klužínek (mimo areálu ZD).
Obec: Štarnov
Dne: 9. 3. 2022 od 13:00 do 15:00 hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Štarnov (Dolní Zavadilka) (mimo č. p. 27, 60, 72, 9, 62).
EG.D, a.s.

22012710188

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbovýcha revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:
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Živote, měl jsem Tě rád...

Vyřiďte každému,
kdo měl mě rád. Nic už mě nebolí,
věčný sen šla jsem spát.

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
nám. Svatopluka Čecha 2, (vchod za
Zlatou bránou) vykupuje a zdarma
oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti,
zlaté šperky 1g/1000 Kč. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům
za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
Dne 14. února 2022
uplyne 7. smutný rok od chvíle,
kdy nás navždy opustil
náš milovaný syn
pan Jaroslav ŠMÍD
z Kostelce na Hané.
S bolestí v srdci,
kterou čas nezahojí,
stále vzpomínáme.
Všem, kteří měli našeho syna rádi,
děkujeme za tichou vzpomínku.
Rodiče.

14. února 2022
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Dne 13. února 2021
jsme si vzpomněli
21. výročí úmrtí
pana Pavla KRAJÍČKA
z Prostějova.
Stále vzpomíná
dcera s rodinou.

Dne 15. února 2022
vzpomínáme 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Zdeňka SOLDÁNOVÁ
ze Seběsuk.
S láskou vzpomínají
manžel Josef, synové Petr
a Martin s rodinami.

Kdo jste ji znali,
zavzpomínejte s námi.
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Kdo v srdci žije, neumírá...
Kdo v srdci žije, neumírá...

Dne 17. února 2022
by oslavil 85. narozeniny
pan Jaroslav NOVOTNÝ.
S láskou vzpomíná
manželka s rodinou.

Dne 10. února 2022
uplynulo 10 let od úmrtí
pana Františka NOVOTNÉHO.
S láskou vzpomíná
celá rodina.

Osud nevrací, co jednou vzal.
Co zůstává, je vzpomínka,
bolest a žal.

Zapalte svíce,
kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte na krásné chvíle,
které jsme s ním prožívali.

Odešel jsi, jak si to osud přál,
scházíš nám ale v srdcích
a ve vzpomínkách zůstáváš dál.

PRODÁM
Prodám nerezovou zánovní myčku
Siemens. Rozměry: 60 × 54 × 80.
Cena 4.000 Kč. Tel.: 773 919 167
Zdrav.Ivka-ulicePlumlovská21nabízí
zákazníkům zimní obuv na velmi
problémové nohy, pánskou zimní
koženou obuv, teplé důchodky
s kožešinou, teplé papuče, zdravotní
pantofle. Zboží i v nadměrných
velikostech. Tel.: 603 445 601

Dne 18. února 2022
by oslavil 90. narozeniny
pan Zdeněk ABERLE
z Kostelce na Hané.
S láskou vzpomíná
celá rodina.

Prodám ručne vyrobené formy na pečení
- srdce, vějíř. Cena dle dohody.
Tel.: 731 482 495

Dne17. února 2022
uplyne 4. smutné výročí úmrtí, kdy
nás opustila naše maminka
paní Amálie KOČÍBOVÁ
a v tento den by také oslavila
své sté narozeniny.
Se slzou v oku
a se smutkem na duši
na Tebe vzpomínáme,
maminko!!!
Synové Pavel a Lubomír
se svými rodinami.

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

21061620769

Dne 10. února 2022
uplynulo 10 let od úmrtí
pana Antonína ŠTOLPY
z Mostkovic
a dne 13. února 2022
by se dožil 92 let.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera s rodinou.

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

SLUŽBY
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Odvoz fekálií - čištění kanalizace.
Svoboda, tel.: 774 368 343.
Celoroční údržba zahrad, kácení stromů,
prořez ovocných stromů, štěpkování
dřevin. Tel.: 605 864 140 - Ivo Kroupa.
Provádím renovaci koupelnových
van akrylátovou vložkou, bez bourání
a nepořádku. Práce trvá cca 3 hod.
Informace na tel.: 775 562 356
Provádím opravy a servis šicích strojů
všech značek. Tel.: 775 562 356
Mytí oken, rámů, žaluzií, skleněných
ploch, generální úklid. Nejvyšší kvalita
20 let praxe v oboru. Tel.: 604 757 384.

DARUJI
Daruji za odvoz kamna a roury na chalupu.
Kamna jsou zelené barvy, prosklená.
Tel.: 731 482 495

GRATULACE
Kalendář nám praví,
že Zdeněk a Anna
LABOUNKOVI
diamantovou svatbu slaví.
Do dalších společných let
hodně spokojenosti a zdraví
přejí vnuci Martin a Roman,
syn Zdeněk a snacha Dana.

ÚNOROVÁ

AKCE

Dne 15. února 2022
by se dožil 70 let
pan Josef IVAN
z Konice.
S láskou vzpomíná
manželka Anna,
syn Josef s rodinou,
dcera Ilona s rodinou,
vnuk Jakub s rodinou a Tomáš,
vnučka Veronika s rodinou
a Daneček.
Za vzpomínku děkujeme.

Dne 15. února 2022
vzpomeneme 14. smutné výročí
pana Bohumila VODÁKA
ze Smržic.
Stále vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá....

Dne 16. února 2022
uplyne 20 roků od úmrtí
pana Jana KTRATKÉHO
z Domamyslic.
Za tichou vzpomínku
děkuji manželka, dcera a syn
s rodinami a sestra.

Dne 17. února 2022
tomu bude 12 let, kdy nás opustil
náš milovaný manžel, tatínek a bratr
pan Jaroslav HEŽA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Manželka, děti a bratři.

Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen…

Dne 15. února 2022
vzpomínáme 8. smutné výročí
od úmrtí naší maminky,
babičky a sestry
paní Irmy ONDROVIČOVÉ
z Prostějova.
S láskou v srdci vzpomíná
celá rodina.

250 Kč,

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Očím jste odešli,
v srdcích žijete dál.

350 Kč

Vápenice 19
Prostějov

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Dne 16. února 2022
uplyne 1. rok,
co nás navždy opustila
maminka, babička a prababička
paní Marie ŠMEHLÍKOVA
z Jednova.

608 960 042

Jiřina Chlupová 1938
Marie Javůrková 1931
Dobroslava Hájková 1941
Jan Drbálek 1938
Eva Nováková 1928
Bohuslav Skopal 1930
František Kroupa 1947
Ing. Petr Zdráhal 1970
Jaroslav Žondra 1930

WWW.VECERNIKPV.CZ

Prostějov
Prostějov
Ivaň
Výšovice
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Ptení
Pivín

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 14. února 2022
Zdenka Žondrová 1930 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104, Pv
Jiřina Kreplová 1932 Smržice 13.00 kostel Smržice
Úterý 15. února 2022
Zdeněk Kučera 1962 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104, Pv
Pátek 18. února 2022
Lubomír Kejík 1949 Protivanov 14.00 kostel Protivanov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Karel Přidal 1946

inzerce@
vecernikpv.cz

Dne 20. února 2022
vzpomeneme 14. výročí úmrtí
paní Jany ALEXYOVÉ.
Za tichou vzpomínku
děkuje manžel,
děti a tatínek.

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

dvojitá vzpomínka

za

Tvůj hlas se ztratil.
Tvůj úsměv vítr vzal
a nám jen bolest zanechal...

Uzávěrka ŘÁDKOVÉ INZERCE je
v PÁTEK 18. února, v 10.00 hodin

Nyní vzpomínka

za

Dnes 17. února 2022
vzpomeneme 13. výročí od úmrtí
pana Josefa KUBY
z Jesence.
A dne 10. března 2022
by se dožil 100 let.
Všichni, kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkují děti s rodinou.

Dne 19. února 2022
by se náš tatínek,
dědeček a pradědeček
pan Miroslav ŠMEHLÍK
dožil 89 roků.
S láskou vzpomínají
dcera Marie, dcera Olga
a syn Miroslav.

Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 14. února 2022
Eva Kamzíková 1937 Držovice 11.30 Smuteční síň Mlýnská (úzký rodinný kruh)
Čtvrtek 17. února 2022
Helena Voglová 1935 Stražisko 11.30 hodin Smuteční síň Mlýnská
(úzký rodinný kruh)

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Josefa Rábková 1931
Smržice
Marta Kaštilová 1956
Prostějov
Květoslava Znojemská 1938 Prostějov
Vladimír Šmíd 1964 Brodek u Konice

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Středa 16. února 2022
Irena Hrazdilová 1936 Prostějov 11:00 kostel sv. Cyrila a Metoděje v Prostějově
Josef Šťastný 1948 Čechy pod Kosířem 13:15 Městský hřbitov v Prostějově
Pátek 18. února 2022
Olga Surmová 1931 Prostějov 11:45 Městský hřbitov v Prostějově
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PRÁCI NABÍZÍ

,>D

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

K^>h,hZW1^dE/ͬWK<>E1
sWZK^d :Ks

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

Pracovní doba:
ϮĚŶǇƌĂŶŶşͬϮĚŶǇŶŽēŶşƐŵĢŶĂ͕
4 dny volno.

DǌĚĂϮϯ͘ϬϬϬͲϮϴ͘ϬϬϬ<ēнƐƚƌĂǀŶĠ
21081321007

JE V PÁTEK
18. ÚNORA
V 10.00 HODIN

24%'0#$ª<ª
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HLEDÁTE PRÁCI?

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Pozice

Hospodyně v domácnostech
Elektrotechnik-/čka
Aramovači-betonáři
Montážní dělníci
Fasadníci, omítkáři
Lakýrník-/ce
Brusiči odlitků
Operátor-/ka
Montér-/ka
Obkladači
Obsluha CNC

Plat

Provoz

19 440 Kč
22 000-26 000 Kč
19 7000 Kč
17 900 Kč
19 700 Kč
23 800 Kč
32 000-42 000 Kč
20 857 Kč
19 700-23 000 Kč
45 000-75 000 Kč
24 100-30 000 Kč

dvousměnný
třísměnný
jednosměnný
nepretržitý
jednosměnný
dvousměnný
třísměnný
třísměnný
jednosměnný
jednosměnný
třísměnný

Kvalifikace

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

Firma

Romaniv servis, Olšany u Pv
Windmöller&Hölscher, Kralice n.H.
Atrium Dooel, Prostějov
Agusta, Prostějov
Atrium Doel, Prostějov
Kovot invest, Kostelec n.H.
Slevárna Anah, Prostějov
Kendrion, Prostějov
Preciosa, Brodek u Konice
Green trade, Prostějov
Preciosa, Brodek u Konice

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.

21112611563

22021010228

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Na Prostějovsku pouze
1 uchazeč o zaměstnání
Nezaměstnanost během ledna
opět vzrostla. Ale jen mírně

PROSTĚJOV Stejně jako v prosinci
loňského roku, tak i v lednu se v Olomouckém kraji zvedl podíl nezaměstnaných osob, který vzrostl konkrétně
na 3,5 procenta. Přímo na Prostějovsku vzrostla nezaměstnanost z 2,3 na
2,5 procenta. Během prvního měsíce
letopočtu 2021 vystoupal v kraji také
celkový počet uchazečů o zaměstnání
ze 14 382 na 15 130, počet hlášených
volných pracovních míst se zvýšil na
9 267 osob. I nadále platí, že žádná
firma neomezuje svoji činnost a nepočítá s hromadným propouštěním zaměstnanců, což jsou bezesporu dobré
zprávy. Podporu v nezaměstnanosti
pobíralo 5 580 uchazečů o zaměstnání,
tj. 37 procent z celkového počtu.
K 31. lednu 2022 evidovala Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci tedy
zmíněných 15 130 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 748 vyšší než na
konci předchozího měsíce, ve srovnání
se stejným obdobím minulého roku pak
nižší o 3 363 osob. Z tohoto počtu bylo
13 957 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let. „Bylo to o 706
více než na konci předchozího měsíce, ve
srovnání se stejným obdobím minulého
roku byl jejich počet nižší o 3 683,“ upřesnil Jaroslav Mikšaník, hlavní analytik trhu

práce Úřadu práce ČR, Krajské pobočky
v Olomouci.
V průběhu ledna bylo nově zaevidováno 2 873 osob, což ve srovnání
s minulým měsícem je o 115 osob víc
a v porovnání se stejným obdobím
předchozího roku o 93 míň. „Z evidence během uplynulého měsíce odešlo celkem 2 125 uchazečů, to je o 723 osob více
než v předchozím měsíci a o 382 osob než
ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 393, tj. o 622 více než v prosinci
loňského roku a o 44 jak ve stejném měsíci 2021. Dále bylo 258 uchazečů o zaměstnání umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 71 více než v předchozím
měsíci a o 17 více než ve stejném období
minulého roku. V neposlední řadě bylo
732 uchazečů vyřazeno bez umístění,“
poskytl souhrnné informace Mikšaník.
Vývoj nezaměstnanosti byl ve všech regionech Olomouckého kraje podobný
– všude rostla. Nejvíce se počet lidí bez
práce zvýšil na Olomoucku (o 203 osob),
ale k největšímu procentuálnímu nárůstu
došlo na Jesenicku (+13 procent), přičemž předcházející měsíc to bylo dokonce
o 23 procent. „Jedná se zároveň o čtvrtý
nejvyšší nárůst ze všech regionů v České
republice,“ vyčetl z čísel hlavní analytik.

Co se týká Prostějovska, tady bylo
k 31. lednu 2022 evidováno 1 899 osob
bez zaměstnání, z toho 1 071 žen. Zdejší pobočka Úřadu práce pak registruje
1 887 volných pracovních míst a podíl
nezaměstnaných činí na Prostějovsku
2,5 procenta.
Podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je
republiková hodnota, vykázaly tři regiony – Jeseník, Přerov a Šumperk. Naopak
nejnižší byl zaznamenán na Prostějovsku
(2,5 procenta).
„Ke konci ledna bylo evidováno 709 absolventů škol všech stupňů vzdělání
a mladistvých, jejich počet poklesl
ve srovnání s předchozím měsícem
o 31 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 168 osob.
Na celkové nezaměstnanosti se podíleli
pěti procenty,“ přidal Jaroslav Mikšaník.
Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet
dosažitelných uchazečů o zaměstnání
ve věku 15 až 64 let k obyvatelstvu stejného věku, k 31. 1. 2022 meziměsíčně
vzrostl na 3,5 procenta (což je o 0,1 p. b.
nižší hodnota než v celé ČR). Volných
pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 2 208, na jedno
volné místo připadaly 0,4 uchazeče této
kategorie. „Podíl nezaměstnaných žen
vzrostl na 3,5 procenta, podíl nezaměst-

naných mužů vzrostl taktéž na 3,5 procenta. V evidenci je i 2 373 osob se
zdravotním postižením, což představuje
16 procent z celkového počtu nezaměstnaných,“ doplnil.
Olomoucký kraj evidoval k 31. lednu
2022 celkem 9 267 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 138 vyšší než v prosinci 2021 a o 2 038 vyšší
než ve stejném měsíci minulého
roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 1,6 uchazeče,
z toho nejvíce v regionu Jeseník (3,2),
naopak nejméně na Prostějovsku (pouze 1 uchazeč o zaměstnání na jedno volné místo). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 667 vhodných
pro osoby se zdravotním postižením
(OZP), na jedno volné pracovní místo
připadaly 4 OZP. Z celkového počtu
9 267 volných pracovních míst bylo
4 103 míst bez příznaku „pro cizince“.
Na dalších 5 164 pozic pak mohli zaměstnavatelé přijímat také pracovníky
ze zahraničí.
„V rámci aktivní politiky zaměstnanosti
(APZ) bylo od počátku roku prostřednictvím příspěvků APZ podpořeno 63 osob,
z toho do rekvalifikačních kurzů bylo zařazeno 25 osob,“ dodal Jaroslav Mikšaník.
(red)

podíl nezaměstnaných v okresech kraje (mapa kraje)
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Také sedmé číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenky a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKA 17. 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.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Okružní
Petra KOLÁŘOVÁ, Prostějov
Výhercezískává:DÁRKOVÝ BALÍČEKvhodnotě400Kčnasortimentprodejny.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Martin Novák
Miroslav PROCHÁZKA, Plumlov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZv hodnotě 400 Kč na služby firmy.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
...POKLADY
Zlatka ZDRÁHALOVÁ, Hradčany
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč ze sortiment prodejny.
SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
4, 3, 2, 9
Dana VLKOVÁ, Prostějov
Výhercezískává:DÁRKOVÝ BALÍČEKv hodnotě 400 Kč ze sortimentu prodejny.
SU
DO
KU

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

20061961009

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Na Nový rok v ponožkách od Marušky šťastný krok.
Ivo NOVOTNÝ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment.

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:
Vydavatel týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník – společnost Haná Press s.r.o. - zpracovává
osobní údaje o soutěžících v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště. V případě zaslání odpovědi
e-mailem, SMS zprávou či v případě jejího oznámení telefonicky zpracovává vydavatel nad rámec
uvedených údajů též údaj o emailové adrese či telefonním čísle. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely účasti v soutěži, losování a kontaktování výherců. Výherci soutěže jsou vždy
zveřejněni v následujícím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a to s uvedením těchto údajů:
jméno, příjmení, obec bydliště. Po vyhlášení soutěže jsou osobní údaje soutěžících zničeny.
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do SPORTU
a graficky lehce poupravili šestnáctiletého prostějovského tenistu, který nedávno potvrdil svůj talent na grandslamovém podniku v Melbourne, když zazářil na juniorce
Australian Open…
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BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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ŠPAGÁTY, HEJL, KAOLÍN, JEPICE, KUPY, VÁLCE, DENS, FLÓRA,
AKTY, MEGAFON, RETKO, HÁJEK, EXIL, KUPKA, VSTUPY,
SEPTET, SÁDRA, VICHR, SONDY, OZÓN, PRUH, HÁKY, TEPLO,
KUFR
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STARŠÍ DOBA ŽELEZNÁ V SRDCI HANÉ
KDY: ÈTVRTEK 17. ÚNORA, 19:00 HODIN
KDE: GALERIE ŠPALÍÈEK, UPRKOVA 18, PROSTÌJOV
Nové unikátní nálezy nabídne výstava s názvem
Starší doba železná v srdci Hané, která čerpá ze
záchranných archeologických výzkumů Ústavu
archeologické památkové péče v Brně. Přehlídka je připravena do prostor prostějovského muzea v Galerii Špalíček, přičemž vše vypukne již
tento čtvrtek 17. února. V provozní době budete
mít možnost k návštěvě až do 17. července.
Před stavbou rodinných domů v Seloutkách u Prostějova se podařilo odkrýt několik komorových
hrobů z období starší doby železné, tzv. platěnické
skupiny (800-450 př. Kr.). Již dříve známé pohřebiště vyniká jak konstrukcí komorových hrobů, tak
i bohatou skladbou hrobového inventáře. Jelikož se
v daném období nebožtíci pálili, nachází se jejich
pozůstatky v keramických nádobách tzv. popelni-

cích. Na dalekou cestu do záhrobí se jim přidávaly
keramické nádoby, jídelní či picí servisy a často
i masitý milodar. Dále byly do hrobu přidávány
osobní předměty zemřelého či nějaké drobnosti ve
formě osobního šperku či součásti oděvu. Po dlouhé a pečlivé práci konzervátorů se podařilo hrobový
inventář zrekonstruovat a zakonzervovat.
Návštěvníci uvidí nové nálezy ze selouteckého naleziště i unikátní nálezy z průmyslové zóny v Kralickém háji či významné nálezy z posledních let
v našem regionu ze stejného období. Přijďte si tedy
prohlédnout předměty, které provázely naše prapředky na jejich poslední cestě. Výstava návštěvníkům nabídne zajímavý vhled do života tehdejších
lidí nejen pomocí archeologických nálezů, ale i rekonstrukce nálezových situací.

akce v regionu
Masopust v Kralicích i jinde…
Doba masopustů je tady. Možná zdánlivě dříve než obvykle, ale už se hlásí o slovo přinejmenším v Dubanech, Štětovicích a také v Kralicích
na Hané. Ve všech případech vyráží masky v průvodech do akce nadcházející
sobotu 19. února. V Dubanech a ve Štětovicích vychází shodně ve 13.00 hodin,
lidé se mohou těšit na originální i tradiční masky a nebude chybět ani vodění
medvěda. V nedalekých Kralicích na Hané dokonce přidali k pochodu masek
od 14.00 hodin i něco navíc. Děti tak například čeká masopustní stezka s úkoly,
hudbu obstará Markovanka. A večer v sokolovně bude od 17.30 hodin patřit
divadlu Point s hrou Charleyova teta.

Interaktivní workshop v Laškově
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Kino
Metro 70
Školní 3694, 796 01 Prostějov

pondělí 14. února
14:00 VLK A LEV: NEČEKANÉ
PŘÁTELSTVÍ
rodinný film Francie
18:30 VEM SI MNĚ
americká komedie
20:00 PŘEŽIJÍ JEN MILENCI
horor Velká Británie
úterý 15. února
15:00 STINGL - MALÝ VELKÝ
OKIMA
dokument ČR
17:00 SRDCE NA DLANI
česká komedie
19:00 SMRT NA NILU
mysteriózní drama USA
středa 16. února
17:30 UNCHARTED
akční film USA
20:00 MRTVY MUŽ
americký western
čtvrtek 17. února
17:30 V LÉTĚ TI ŘEKNU,
JAK SE MÁM
komedie ČR/SR
20:00 SUPER-BLB
francouzská komedie
pátek 18. února
15:30 HAFTAŇAN
A TŘI MUŠTERIÉŘI
animovaný film Španělsko
17:30 MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
česká komedie
20:00 UNCHARTED
sobota 19. února
15:30 TAJEMSTVÍ STARÉ
BAMBITKY 2
česká pohádka
17:30 UNCHARTED
20:00 V LÉTĚ TI ŘEKNU JAK,
SE MÁM
neděle 20. února
10:30 TAJEMSTVÍ STARÉ
BAMBITKY 2
15:30 HAFTAŇAN
A TŘI MUŠTERIÉŘI
18:00 V LÉTĚ TI ŘEKNU,
JAK SE MÁM
20:00 SUPER-BLB

Špalíèek
Uprkova 18, Prostějov

čtvrtek 17. února
STARŠÍ DOBA ŽELEZNÁ
V SRDCI HANÉ
výstava Ústavu archeologické
památkové péče v Brně

Mìstské divadlo
Prostìjov
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Živo bude v Laškově, kde se zdejší komunitní centrum stane dějištěm interaktivního workshopu. A cílová skupina? Rodiče malých dětí. Hlavním tématem
totiž bude přechod dítěte mezi školkou a školou. Jak připomínají sami organizátoři: ne všechny děti jej zvládají bez problému. Ve škole je čeká něco úplně
nového: více povinností, nějaká disciplína a režim. Stejně tak fungování spolu
se spolužáky a neznámé prostředí. To vše dohromady dává určité riziko, že si
dítko zkrátka nezvykne a začnou mu hned v úvodu školní docházky problémy.
Své si ale mohou vyslechnou i rodičů dítek, co už jsou školou povinná. Posezení a debata se speciálním pedagogem spojená s workshopem proběhne v úterý
15. února od 16.30 hodin.

Konické Srdíčko slaví 15 let
Mateřské centrum Srdíčko v Konici jsme na stránkách Večerníku podrobněji
představili koncem letošního ledna. Už tehdy jsme avizovali, že v polovině nadcházejícího měsíce by si mělo připomenout své 15. narozeniny. Celodenní oslavy i s programem budou probíhat ve středu 16. února od 10:00 hodin.

OTEVÍRACÍ DOBA REDAKCE PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

neděle 20. února
19:00 HORSKÁ DRÁHA
Divadlo Bolka Polívky
Hrají: Milan Kňažko, Eva Novotná
/ Jitka Ježková
Režie: Petr Halberstadt

FLORBAL:

Kino klub
DUHA

sobota 19. února
18.00 SK K2 Prostějov – FBK Eagles
Orlová (21. kolo Divize mužů, RG
a ZŠ Prostějov)

Školní 4, Prostějov

sobota 19. února
15:00 KYTICE POHÁDEK 3
pásmo pohádek ČR
17:30 ZAKLETÉ PÍRKO
česká pohádka
20:00 ŠTĚSTÍ JE KRÁSNA VĚC
komedie Česko

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

čtvrtek 17. února
16:00 MALOVANÉ NEBE
komentovaná prohlídka
do 20. března
ROZHRANÍ
výstava Zbyňka Janáčka a Miry Macíka,
která se zabývá grafikou a jejími přesahy
do 17. dubna
MALOVANÉ NEBE
výstava restaurovaných podmalb na skle

Zámek
Konice
do 13. března
ISLAND – DRSNÁ KRÁSA
výstava fotografií Josefa France

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

BASKETBAL:
sobota 19. února
10.00 a 11.30 K2 Prostějov – KP
Brno (8. kolo oblastního přeboru
nejmladších minižákyň U11, ZŠ
v Palackého ulici, Prostějov)
16.00 BCM Orli Prostějov – BK
Lions Jindřichův Hradec (5. kolo
extraligy kadetů U17, DDM Sportcentrum Prostějov)
16.00 K2 Prostějov – Sluneta Ústí
nad Labem (5. kolo ligy juniorek
U19, ZŠ v Palackého ulici, Prostějov)
neděle 20. února
9.00 BCM Orli Prostějov – BK
Vyškov (8. kolo ligy mladších žáků
U14, DDM Sportcentrum Prostějov)
10.00 K2 Prostějov – USK Praha
„B“ (6. kolo ligy juniorek U19 – finálová skupina, ZŠ v Palackého ulici
Prostějov)
11.00 BCM Orli Prostějov – BA
Sparta Praha (6. kolo nadstavby extraligy kadetů U17, DDM Sportcentrum Prostějov)

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

CENTRUM PRO RODINU

RÙZNÉ...

Raisova 1159, Prostějov

nám. J.V. Sládka 2, 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 15. února od 17:00 hodin bude
na programu seminář s dětskou psycholožkou na téma OBDOBÍ VZDORU,
VZTEK A AGRESIVITA DĚTÍ.
Úvodem se dozvíte, co je to dětský vzdor,
jaké jsou jeho projevy a časové rozložení.
Jakou roli hraje styl výchovy uplatňovaný v dané rodině? V diskusní části bude
prostor probrat zkušenosti a konkrétní
problémy účastníků.
* ve čtvrtek 17. února od 17:00 hodin
proběhne tvořivá dílna DEKOROVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KOLÍČKŮ. Tato
dílna je vhodná i pro děti cca 4 až 10 let
s doprovodem rodičů. Veškerý materiál
bude zajištěn.

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

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

EKOCENTRUM IRIS
Husovo nám.67, Prostějov

* ve středu 16. února od 9:30 hodin proběhne vycházka nejen pro seniory, která
povede z Krumsína k Přírodní rezervaci
KNĚŽÍ HORA, dále bude trasa pokračovat do lesa Obora nad Plumlovem.
Vycházku bude ukončena v Plumlově.
Ráno odjezd autobusem v 9:35 hodin
(st. č. 10) do Krumsína, návrat z Plumlova do 13:30 hodin. Délka trasy asi 6 km.

SONS PROSTÌJOV
Husovo nám.67, Prostějov

Prostějovská pobočka Sjednocené
organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) poskytuje zrakově
postiženým klientům základní poradenství, sociálně aktivizační služby
a dopomoc v rámci dobrovolnické
služby. Dále nabízí možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek a zajišťuje pomoc při vyřizování záležitostí
v rámci výhod a dávek sociální péče.
Konzultační hodiny na Svatoplukové ulici 15: pondělí 9.00-12.00,
14.00-16:30, čtvrtek 9.00- 12.00
a dále po tel. domluvě.

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.

HÁZENÁ:
neděle 20. února
17.00 Sokol II Prostějov – HK Ivančice (13. kolo 2. ligy mužů JM, hala
RG a ZŠ Otto Wichterleho PV)

KORFBAL:
neděle 20. února
11.30 SK RG Prostějov B – Vembloud KC Kolín (9. kolo 1. ligy dospělých ČR, hala RG a ZŠ Otto Wichterleho PV)
14.30 SK RG Prostějov B – Modří
Sloni YMCA Znojmo B (10. kolo
1. ligy dospělých ČR, hala RG a ZŠ
Otto Wichterleho PV)

LEDNÍ HOKEJ:
pátek 18. února
17.45 SK Prostějov 1913 – HC Uherské Hradiště (14. kolo nadstavby olomoucké ligy dorostenců, Víceúčelová
hala-zimní stadion Prostějov)
sobota 19. února
10.45 SK Prostějov 1913 – HC
Studénka (11. kolo nadstavby olomoucké ligy starších žáků, Víceúčelová hala Prostějov)
19.00 SK Prostějov 1913 – HCM
Warrior Brno (16. kolo nadstavby
olomoucké ligy dorostenců, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
neděle 20. února
12.00 SK Prostějov 1913 – HC
Olomouc (20. kolo olomoucké ligy
5. tříd, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
14.15 SK Prostějov 1913 – HC
Slezan Opava (12. kolo nadstavby
olomoucké ligy mladších žáků, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)



navštivte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz

MIROSLAV DONUTIL
BYL FAMÓZNÍ
I JAKO OBCHODNÍK

SPORT

KULTURA

Se zpožděním, ale přece
skončila v Prostějově
2021
divadelní přehlídka Aplaus
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Pondělí 14. února 2022
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VALENTÝN
NA KOSÍŘI
ƔƔ Dnešní svátek zamilovaných si někteří předehnali už včera výstupem na
regionální chloubu, kde polibky chutnaly dvojnásob
strana 23

Ladislav VALNÝ
Foto: Jan Frehar
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ROTTERDAM, PROSTĚJOV Životní týden má za sebou prostějovský tenista
Jiří Lehečka. Na špičkově obsazeném turnaji ATP v nizozemském Rotterdamu
postoupil z kvalifikace do hlavní soutěže, aby následně porazil skvělé soupeře,
včetně světové dvanáctky Denise Shapovalova z Kanady! Prohrál až v semifinále,
kde se jeho přemožitelem stal Stefanos Tsitsipas z Řecka. Člen TK Agrofert tímto
počinem poprvé v životě postoupil do první světové stovky a na žebříčku ATP mu
aktuálně patří 95. příčka. Současně se tímto stal českou jedničkou!

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 28

ƔƔ Prostějovštíbasketbalistévstřebávají
zklamání, ale do nadstavby o udržení
v první lize vstoupili vítězně
strana 26

➢
UTEKLO TO
MEZI PRSTY
ƔƔ Doslova promrhanou šanci musí

21040610387

21121721658

kousat volejbalistky Prostějova, které
byly blízko překvapení nad lídrem tabulky
strany 36 až 38

ŠLÁGR VEČERNÍKU – HOKEJ

Poslední hanácké derby,
-HVWőiELVHFK\VWDMtQD=XEUD

PROSTĚJOV A je to zase tady! Do Prostějova se
chystají přerovští Zubři, aby se již potřetí v sezóně
mohla odehrát populární bitva o vládce Hané. Dosavadní bilance v soutěžním ročníku Chance ligy
2021/2022 je zatím nerozhodná. Zatímco Přerov
v Prostějově loupil, Jestřábi taktéž následně svému sokovi uštědřili porážku na jeho vlastním ledě.
Kdo se bude radovat tentokrát? To zjistíme tuto sobotu 19. února. Utkání začíná v 17.00 hodin.
Nadcházející bitva může být důležitá hned ze dvou
důvodů. Oba týmy jednak vytrvale útočí o šestku.
Zatímco Prostějov v ní těsně je, Přerov by se do ní
po nepříliš povedeném začátku ještě pořád rád dostal. Tomu se v posledních zápasech dařilo, i když je
vyhrával o prsa, často až po základní hrací době. A zadruhé je třeba připomenout, že tentokrát by teoreticky už mohlo být derby s větším množstvím
fanoušků v ochozech či kontrol bezinfekčnosti. Kapacita hlediště Víceúčelové haly-zimního stadionu by měla být naplněna z více jak poloviny.
Při pohledu na přerovské mužstvo uvidíme řadu známých tváří. Ať už
jsou to někdejší extraligoví plejeři Jakub Herman a Jakub Svoboda,
zkušený obránce Tomáš Kudělka, nebo Jiří Goiš, který se vrátil k profesionálnímu hokeji. Zaujmou také dva nedávní prostějovští hráči František Hrdinka a Matěj Novák. V brance se střídají exlitvínovský Petrásek
s brněnským Klimešem. Na lavičce je nový kouč Robert Svoboda.
Mírným favoritem sobotního střetu arcirivalů jsou domácí Jestřábi.
Nicméně je velkým otazníkem, zda-li se Jestřábům podaří odčarovat
soupeřovo kouzlo a vyhrát nad ním na domiucím ledě po více než
dvou letech. A derby přece nikdy jasného favorita nemá...
(sob)

21072310901

vs.

HOKEJOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ

34-35

JEDNOU
2é0+1
ƔƔ Prostějovská plavkyně Dana Zbořilová
opět prokázala své kvality. Na víkendovém
Mistrovství světa v zimním plavání, které se
konalo v Polsku, vybojovala hned dva cenné
kovy. V Glogówu získala bronzovou medaili
v závodě na 1 km a stříbrnou na 250 m.
ƔƔ Prostějovský Masopust 2022 se blíží! Na
bohatý program se můžete těšit už v sobotu 26. února. Masopustní veselí odstartuje
v 10:00 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.
ƔƔ Prostějovský rodák Antonín Honejsek se
může brzy dočkat menšího jubilea, když má
v hokejové extralize blízko 150. asistencím.
ƔƔ Mezi 21. a 25. únorem dojde k výluce
na železniční trati mezi Dzbelem a Prostějovem, a to denně v době od 7.30 do 15.30
hodin.
ƔƔ K florbalu se nedávno po letité pauze
vrátil brankář Štěpán Tichý, někdejší nadějný mládežnický gólman SK K2 Prostějov.
ƔƔ Do konce února mohou lidé hlasovat
v desátém ročníku ankety Kraj mého srdce.
Ta mapuje popularitu regionů napříč celým
Českem. A pokud máte srdce na správném
místě a líbí se vám Olomoucký kraj, vybráno
už máte. Stačí jen hlasovat, anketa probíhá
na webové stránce KAMPOCESKU.CZ.
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PROSTĚJOV Vzdušné zámky jsou možná krásné na pohled, ale
žít se v nich nedá. Během jejich výstavby se sice budete cítit lepšími, než jste, jakmile se však budete chtít nastěhovat, přijde trpké zklamání. Tak by se dalo shrnout hlavní poselství hry Arthura
Millera Smrt obchodního cestujícího. V hlavní roli inscenace
Městských divadel pražských se uplynulou středu 9. února představil Miroslav Donutil. Hra, jež musela být odložena z původního říjnového termínu, zakončila oblíbenou divadelní přehlídku
Aplaus 2021 nabízející špičková a hvězdně obsazená představení. A u toho prostě Večerník nemohl chybět!

původní
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz
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čemuž je životní úspěch a bohatství prostě nemohou minout. Jenže postupem času zjišťuje, co divák
už dávno ví. Totiž že vše je jinak.
Smutný příběh o nechuti přijmout
svůj život takový, jaký je, tak končí tragicky sebevraždou hlavního
hrdiny.
Předností inscenace založené až na
pár scénických nápadů téměř výhradně na dialozích byly nepochybně herecké výkony. Miroslav Donutil přesvědčivě dokázal vykreslit
postavu muže, který ztratil kontakt
s realitou, přičemž ze svých malých
proher stále vztekleji obviňuje jiné.
Druhým neméně pevným pilířem
inscenace byl určitě výkon Zuzany Kronerové v roli jeho obětavé
manželky, která je ochotna jej coby
živitele rodiny ve všem podporovat. Do jejich cesty za „americkým
22021110255

Autor hry coby bývalý manžel slavné herečky s neslavným koncem
Marilyn Monroe musel o ztrátě
všech iluzí na konci života něco

vědět. Jeho nejznámější drama
však není z prostředí hollywoodské „továrny na sny“, nýbrž sleduje
příběh „obyčejného“ obchodního
cestujícího, jenž je přesvědčen, že
své zákazníky dokáže svojí předstíranou suverenitou, vtipem a šarmem zcela uhranout. Kromě toho
v sobě živí přesvědčení, že oba
jeho synové jsou ohledně osobního kouzla na tom ještě lépe, díky

BYLI JSME
U TOHO
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snem“ se jim kromě stárnutí a s ním
spojenými problémy v práci, staví
oba jejich dospělí synové. Zejména
starší z nich v podání Viktora Dvořáka očividně nebyl schopen dostát
ambicím, které do něj jeho otec
vkládal. V roli toho mladšího se pak
představil syn Miroslava Donutila Martin, jenž zaujal neokázalým
a přirozeným podáním své postavy.
Určitě se nejednalo o divácky
vděčný kus, což ostatně podtrhl
i fakt, že byl uváděn souvisle bez
přestávky. Navzdory tomu ji publikum v závěru ocenilo zaslouženým
standing ovation.

)D>CJÜMJPOD
pobavili
?îONF½
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FOTOGALERIE
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klikni na
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV I tento měsíc se vydá za svým mafiánským strýčsvého pohádkového představe- kem a sestřenicí a bratrancem hlení dočkali ti nejmenší příznivci dat novou rodinu. Naráží však na
divadla. Tentokrát se v hlavním různé překážky a zaplete se přitom
sále Městského divadla v Pro- i do války mezi dvěma gangy požístějově představilo Slovácké račů ponožek. Nakonec se mu však
divadlo s inscenací Lichožrou- i s pomocí své sestřenice Ramony a
ti. Jsou to malé potvůrky, které především lidí podaří zachránit svémá doma každý z nás, neboť se ho bratrance Tulamora, který uvízl
živí pouze lichými ponožkami. ve spárech Kudly Dederona a jeho
A ruku na srdce, komu se nikdy bandy.
nestalo, že by mu zbyla pouze Příběh plný vtipu a humorných sisudá ponožka. Divadelní insce- tuací, jemuž nechybí spád i zajímanace na motivy knižní předlohy vá dějová linie, tak bavil i v prostěslavila u dětí úspěch. Po neděl- jovském divadle nejen děti, ale také
ním představení se mohou děti rodiče, kteří na představení nechytěšit na další dvě v březnu a ani běli. Kromě zážitku si tak všichni
tím rozhodně sezóna Každý mě- domů odnesli i určitá ponaučení,
síc pohádka nekončí.
že za ztrátou ponožek vždy nemusí
Celý děj této pohádky, která roz- stát jen nepozornost, ale právě malí
hodně nezaujme pouze děti, se točí tvorečkové, kteří mají ve finále zcela
kolem malého lichožrouta Hihlí- stejné potíže a potřeby jako my lidé.
ka, jenž se po smrti svého dědečka
(jaf)

„Pro mě osobně to byl mimořádný zážitek. Přitom se nejednalo
o hru, která by šla divákovi naproti. Po jejím skončení lidé spíš měli
o čem přemýšlet, než aby odcházeli s dobrou náladou. Nicméně
Miroslav Donutil známý hlavně
jako bavič předvedl i v této dramatické roli výjimečný výkon,“
zhodnotila představení ředitelka
divadla Jana Maršálková, jíž jsme
se zeptali, zdali ji zaujalo téma
ztráty iluzí, na němž byla hra
vystavěna. „Určitě mě oslovilo,
ostatně přijde mi, že je v dnešní
společnosti aktuálnější, než bylo

třeba ještě před pěti lety,“ reagovala Maršálková.
Smrt obchodního cestujícího s odstupem času uzavřela trojdílnou
přehlídku Aplaus 2021, jež každoročně vzniká díky spolupráci vedení Prostějova, Městského divadla
a marketingové společnosti TK
PLUS. Jejím hlavním sponzorem
pak byla letos společnost Micos
Telcom, která do divadla pozvala
řadu svých zaměstnanců.
Organizátoři již mají připravený
festival Aplaus 2022, který proběhne v říjnu. Tradice pokračuje!

6 .łDçNHP
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PROSTĚJOV Celkem třikrát byl
přesouván termín brněnského
Divadla Bolka Polívky. Původně
mělo přijet loni 10. února, pak
21. června a konečně 3. listopadu. V neděli 20. února už by
to mělo opravdu vyjít. Všechny
vstupenky zůstaly v platnosti,
některé jsou ještě v předprodeji.
V hlavní roli postaršího bonvivána se představí Milan Kňažko.
Obrovské množství zvratů a vážné
pozadí slibuje chytrá a velmi vtipná hra Horská dráha. Když si starší,
ale zkušený lev salónů přivede do
svého luxusního pařížského bytu

mladší atraktivní dámu, kterou
před chvílí potkal v baru, je jasné,
že nikoho nečeká nudný večer. Naopak oba hráči rozjíždějí přehlídku
šarmu a osobního kouzla, které se
přelévá z jedné strany na druhou,
až si divák připadá doslova jako na
horské dráze. A stejně jako musí
po každém stoupání přijít prudký
sešup, tak se v důsledku nečekaných zvratů náhle proměňuje také
situace mezi hostitelem a jeho
hostem. Jízda na „Horské dráze“
je zkrátka nevyzpytatelným, ale
silným zážitkem pro všechny zúčastněné.
(mls)

Divadelní pátek
v Němčicích neproběhl
NĚMČICE NAD HANOU Na první divadelní pátek v letošním roce
se těšili v Němčicích nad Hanou. Prvním představením měla být autorská veselohra Pohádka mládí, pojednávající o pěti obrazech z let
1957, 1967, 1993 a 2018 v sále kina OKO v Němčicích nad Hanou, ta
ale nakonec neproběhla.
Představení plné humory, nadsázky a moudrosti pro všechny dospělé muselo být zrušeno. Na vině byla nemoc, která zasáhla do hereckého obsazení
v inscenaci Divadla Květ Života. Současná situace s koronavirem i povinnou
karanténou tak opět zaúřadovala a návštěvníci si tak budou muset v Němčicích počkat na náhradní termín, který ještě nebyl určen.
(jaf)
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Lidé se navíc málem potrhali smíchy

PROSTĚJOV Muzikál čekal v pátek večer na zdejší obecenstvo. Prostějovský divadelní stánek zde přivítal kousek s názvem Trhák, který mimo jiné ukazoval, jak je těžké nějaký trhák vytvořit. Hlavními hrdiny byli režisér Kohoutek ztvárněný
Oldřichem Navrátilem, dále Václav Kopta, který hrál nesmělého a věčně nespokojeného scénáristu Jíšu. A nechyběli producent, herci, bývalí herci a mnoho dalších. Ti všichni s komickým
nádechem přesvědčovali o tom, že sepsat hru, aby se protnuly
představy scénáristy, režiséra, herců a producenta, je opravdu
kumšt. U toho prostě Večerník nemohl chybět!

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
„Jo, napsat, to je jedna věc. Ale zrežírovat to!“ připomínal opakovaně režisér Kohoutek, který svými zběsilými
nápady doháněl své okolí k zoufalství.
A ano, asi ani Anton Pavlovič Čechov,
kterému chtěl původně nešťastný Jíša
vzdát hold, by se nestačil divit.

Herci na pódiu prostějovského
divadla předvedli ve dvouhodinové hře strhující výkony. Zejména
Oldřich Navrátil byl hodně vidět
(a slyšet). Zvlášť scéna, kdy po jím
iniciovaném výbuchu padly údajně
téměř nerozbitné kulisy přímo na
producenta, dostala diváky do kolen. Ale nejen tato, blýsklo se více
herců.
„Myslím si, že se povedlo obsazení.
Představení bylo celkově hezké. Největší úspěch pak měla paní Pogodová. Sama jsem byla překvapená, jaká

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Rozhledna? Obvykle je otevřená až na jaře. Jenže
v předvečer Valentýna to neplatí.
A tak i kdo v neděli 13. února zdolal nejvyšší hanáckou horu Velký
Kosíř, mohl se následně kochat
rozhledem do dálky. A to navíc
z vyzdobené stavby, každý metr
čtvereční připomínal, že se blíží
svátek všech zamilovaných. Těm
přálo přitom i počasí.

i další, kteří na ni nešli,“ konstatoval
za organizátory Ivo Richter. Díky
jeho týmu se rozhledna proměnila
v dostaveníčko párů i celých rodin.
Nechyběly přitom ani příjemné
drobnosti v podobě několika valentýnských překvapení. „Lidé si mohli
koupit perníkové srdíčko. Hlavním
valentýnským překvapením ale bylo
štěstíčko, které mnozí z nás pamatují
z mládí. Vzadu byl buď nápis „výhra“,
nic. Výherci si odnesli dárkové
Michal SOBECKÝ nebo
věci, stejně tak různé dobroty,“ pro„Byl velice pěkný den, počasí nám zradil Richter s tím, že polibků papřálo. Lidí tak přišlo hodně. Dorazi- dlo ve včerejším dni na Kosíři snad
lo jich na rozhlednu asi 350, ale přišli stovky...

8GNOK FQDTÆ QDUC\GPÊ URQWUVC JWOQTW /W\KM¾N 6TJ¾M F÷NCN éGUV UXÆOW LOÆPW
Foto: Michal Sobecký

je to komička,“ hodnotila po představení produkční Městského divadla v Prostějově Hana Šprynarová.
Komických scén ostatně byla večer
celá řada. A lidé se smáli a smáli. „Líbilo se mi, jak byla hra aktualizovaná.
Nebyl to pouhý přepis filmu. Herci

si tropili žerty sami ze sebe. Některé gagy byly klasické, ale přitom
vydařené. Podle mě bylo publikum
naprosto spokojené,“ konstatovala
Hana Šprynarová. Zjevně nadšené
prostějovské obecenstvo jí dávalo za
pravdu.

Z VERNISÁŽE

o zámku
D
na Kameníka

Foto: www.prostejov.eu

PROSTĚJOV V zámku na Pernštýnském náměstí byla uplynulý čtvrtek 10. února zahájena slavnostní vernisáží výstava obrazů Antonína
Kameníka. A to u příležitosti výročí umělcova narození, závěrem loňského roku od něj uplynulo 135 let. Jeho dílo jej každopádně přežilo.
Kdo to byl? A jaká díla jsou k vidění až do 24. března?
„Ve výtvarné tvorbě se Kameník zaměřil zejména na grafiku, ale věnoval
se i technikám akvarelu, olejomalby,
tempery nebo perokresby. Mimo to
tvořil sádrové a kamenné plakety,
busty, sošky, umělecké plakáty, čestné diplomy, prapory, pamětní desky
a scénické výpravy. Oblast jeho zájmu tvořila i knižní úprava, kromě
řady ex libris převážně s lyrickými
motivy dokonce několik knih ilustroval,“ uvádí k pozvánce na výstavu
Tomáš Cydlík.
Podobně jako Kameníkovy techniky byly různorodé i motivy jeho děl.
„Kameníkovi se podařilo portrétovat několik významných osobností,
za povšimnutí stojí portréty prostějovského starosty Ondřeje Přikryla, básníka Jiřího Wolkera nebo
hudebního skladatele Vladimíra
Ambrose. Zobrazoval také krajinu,
lesní zákoutí, architekturu a kromě
námětů ze všedního života prostých
lidí i folklórní a divadelní výjevy,“ dodává Cydlík.
(sob)
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Foto: archiv Ivo Richtera
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PROSTĚJOV Králíčí premiéra v Prostějově. Na Hanou zavítalo
jubilejní 10. mistrovství České republiky v králičím hopu. Že jde
o nějakou srandu? Omyl: jde o odvětví s jasnými a propracovanými pravidly, soutěžemi, rekordy i závodními kategoriemi.
Roztomilost králíků je jen bonus. V Národním sportovním centru
se zápolilo mezi těmi nejlepšími králíky – a jejich vodiči – vůbec.
A bylo se na co koukat. Šampionát přilákal ´do hlediště stovky diváků. Ti už se brzy přidali i k potlesku a fandění: ušatí závodníci si
zkrátka získali srdce všech

PODROBNOU REPORTÁŽ S EXKLUZIVNÍMI SNÍMKY
NAJDETE V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ VEČERNÍKU

22020810221

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz
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BYLI JSME
U TOHO

Foto: Michal Sobecký

14. února 2022
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PROSTĚJOV Již blízko je konec
podávání návrhů na Ceny města
Prostějova za rok 2021. Své návrhy
mohou lidé i organizace podávat
už jen do konce února. A to na podatelnu magistrátu. Oblast, v níž
nominant městu pomohl a přispěl,
je přitom prakticky bez omezení.
O nominacích posléze rozhodne
rada města.
Ceny města jsou již tradiční záležitostí. K udělování došlo i v době protikoronavirových omezení. Jen místo
tradičních fotografií na snímcích
nechyběly respirátory. „Osobnosti
a kolektivy, které výrazně napomohly
ke zvýšení prestiže města v jakékoli
oblasti své činnosti, si zaslouží naše
uznání. Oceňované obory činnosti
nijak nevymezujeme, abychom tím
nezúžili výběr nominovaných. Cena
města Prostějova byla poprvé udělena za rok 2005. Za tu dobu byla
udělena mnoha osobnostem, jejichž
práce je velmi rozmanitá. Od šíření
demokracie přes celoživotní práci
v divadelnictví až třeba po činnost literární, hudební či sportovní,“ uvedl
primátor města František Jura.

521.'è0156

daøilo
komu se ne
a komu

v konkurenci dalších zhruba třiceti,“
usmívala se spokojeně Blanka Čechová, ředitelka SŠDAM.
Olomoucký kraj tímto způsobem
vyzdvihl práci studentů, zároveň ale
taky výrazně ušetřil. Vznik loga není
nejlevnější. Nové logo pro Odpady
Olomouckého kraje má pak přímo na
činnost spolku odkazovat. „Naším záměrem bylo vytvořit jednotný vizuál
a logo, které by symbolizovaly naklá-

aneb názor

se další módní přehlídky zúčastnit Simony
a móduBAJUSZ
prezentovat,
nechť neváhají a kontaktují
nás,“ vyzvala módní tvůrce
a prodejce náměstkyně Milada Sokolová s tím, že letošní
přehlídka se uskuteční 18.
srpna 2022.
Pokud byste měli zájem
prezentovat svou módní
nabídku, obraťte se přímo
na náměstkyni Sokolovou,
a to do 14. 3. 2022 na e-mail: milada.sokolova@
prostejov.eu.
(red)

PROSTĚJOV Město se
v letošním roce připojí
nabídkou prohlídkových
okruhů k tradičnímu Dni
průvodců. V průběhu čtyř
dnů, a to od 21. do 24.
února 2022, nabídne zájemcům čtyři komentované trasy se začátkem vždy
v 16:00 hodin.
„V pondělí 21. února to
bude prohlídka secesní perly, národní kulturní památky
prostějovského Národního

domu. O den později nabídneme výpravu Po stopách
Jano Köhlera. Další den se
vydáme Prostějovem židovským a nabídku zakončíme
ve čtvrtek 24. února komentovanou prohlídkou interiérů
prostějovské radnice. Věřím,
že si zájemci z nabídky vyberou a společně si tak pomyslně přiblížíme zahájení
turistické sezóny,“ prozradila
náměstkyně primátora Milada Sokolová.
(red)

prohlídky mìstem

komentované

Chystají se

Jak to vidí
PROSTĚJOV
V rámci Prostějovské
kulturního léta
KAPITÁNKA
proběhly zatím dvě módní
přehlídky, do jejichž realizace se zapojily místní
firmy spojené s odíváním
a módou. A ukázalo se, že
máme co nabídnout. Obě
módní přehlídky se setkaly
s velkým ohlasem publika.
„Obracíme se proto nejen na
prostějovské výrobce oděvů,
ale také na prodejce ze zajímavých butiků či obchodů
s oděvy, pokud mají zájem

+NWUVTCéPÊHQVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC
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Chcete se prezentovat
QDSŐHKOtGNRYpPPROH"

Na prvních třech místech se umístili
Jiří Kostiha, Prokop Čala a Klára Masaříková. Vítězný návrh byl z „pera“
Jiřího Kostihy. „Je to úspěch. Pro Olomoucký kraj už dříve naši studenti takto pracovali. A nyní spolupracují také
s Muzeem a galerií v Prostějově. Ocenění si pak velmi vážíme. Tím spíše, že
naši studenti obsadili první tři místa

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Úspěch si na své
konto připsali studenti ze Střední
školu designu a módy (SŠDAM)
v Prostějově. Hned tři z nich totiž uspěli v soutěži o nové logo
pro krajskou organizaci Odpady
Olomouckého kraje a Servisní společnost odpady Olomouckého kraje.„Vymetli jsme to,“ komentuje
s úsměvem ředitelka školy Blanka Čechová úspěch studentů.

vymysleli mu PROTEKL(Y) MEZI PRSTY
LOGO

dání s odpady, cirkulární ekonomiku,
recyklaci, ale také spolupráci. A to
se nakonec podařilo,“ dodal Martin
Šmída, předseda správní rady spolku
Odpady Olomouckého kraje a krajský
radní pro oblast životního prostředí.
Počátečním návrhem ale pro studenty
prostějovské školy vše nekončí. „Naši
studenti dělají věci na profesionální
úrovni. Nyní je na nich, aby návrh

rozpracovali. Základním návrhem
nebo vítězstvím práce nekončí, naopak,“ přidala Blanka Čechová. Krajští
radní pak ocenili nejen studenty, kteří
obsadili pomyslnou „bednu“, ale také
všechny ostatní. „Jsem velmi rád, že
se opět potvrdilo, že v Olomouckém
kraji je řada nadaných žáků,“ vyjádřil
se Aleš Jakubec, radní Olomouckého
kraje pro oblast školství.
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Prostějovské ženy si vlastní vinou nechaly utéct
jasnou šanci na poražení vedoucího celku tabulky

U TOHO
Bližší informace
pak podala náměstkyně primátora pro oblast kultury
Milada Sokolová. „Žádné omezení
třeba co do bydliště zde není. Nemusí
jít nutně o člověka žijícího v Prostějově. Konkrétně se mi vybaví třeba Josef
Dolívka, který ač občan Kostelce na
Hané cenu rovněž získal. Činnost nominovaného ale pochopitelně musí
být spojená s městem Prostějovem,“
konstatovala náměstkyně. Sama uzávěrka přihlášek bude už za dva týdny.
Nicméně následný proces k udělení
tím zdaleka neskončí. „Návrhy se většinou probírají na červnovém zasedání
zastupitelstva města. Vyhlášení pak
následuje během září,“ uvedla Milada
Sokolová, která potvrdila, že sama zváží, zda někoho nominuje.
K nominaci je třeba uvést jméno a příjmení osoby nebo název kolektivu
navržených na ocenění, dále za jakou
činnost by měli navržení kandidáti
cenu získat a podpis a kontakt na navrhovatele. V minulosti ceny získali třeba
sportovní novinář Vlastimil Kadlec, pedagog a sportovní činovník Boris Vystavěl nebo Renata Čekalová, zakladatelka
občanského sdružení Lipka.
(sob)

BYLI JSME

JEDNIČKA VK
8]½YÈUNDFHQPÈVWDVHEOÉzÉ
PODLE
STUDENTI
z Prostějova
POMOHLI
KRAJI:
BOD(Y) TRESTUHODNĚ
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Zajímavostí však je, že i napodruhé se
duel dostal do ohrožení svého uskutečnění kvůli koronaviru, neboť v domácí izolaci tentokrát museli pět dnů

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV V původním termínu
22. ledna se volejbalistky Prostějova
a Šternberka střetnout ve 21. dějství
UNIQA extraligy žen ČR 2021/2022
nemohly, protože domácí kolektiv
spadl do covidové karantény. Teď přichází na řadu náhradní datum tohoto
hanáckého derby, kterým je čtvrtek
17. února od 18.00 hodin. Dějiště –
tedy hala Národního sportovního centra PV – zůstává v platnosti.

yy Co se podle vás stalo v rozhodujícím závěru čtvrté části?
„Vedeme 22:15, v tu chvíli jsme jasně
lepší a nahoře nad soupeřem, který se
trápí. Na hřišti máme dostatečně zkušené hráčky, které už mají něco za sebou,
tím víc je takový výpadek nepochopitelný. Strašně jsme znejistili v jednom
postavení, kdy se nám dlouho nedařilo

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

otočit. Nedali jsme to napoprvé, napodruhé ani napotřetí, opakovaně si nedokázali lépe připravit balón a nezvládali jej
položit útokem. Bylo tam hrozně moc
neúspěšných pokusů, v rostoucí křeči se
pak hromadily různé chyby včetně toho,
že nám do pole spadla ulívka z úplně
jednoduché situace. Liberec se naopak
chytil, ale přesto jsme se porazili hlavně
sami.“
yy Jinak byl výkon týmu v pořádku?
„Chvílemi jsme hráli dobře a chvílemi
hůř, chybí nám větší stabilita. Ale to má
v podstatě každé družstvo, že jeho výkon
kolísá nahoru a dolů. Naším problémem
dnes bylo spíš to, že jsme udělali příliš

PROSTĚJOV Vzhledem ke svým přebohatým zkušenostem už
většinou dokáže krotit emoce, včetně negativních. Uplynulý čtvrtek večer po kruté porážce 1:3 od Liberce po fatálním selhání na
konci čtvrté sady však ani Miroslav Čada (na snímnku) nemohl
jednoduše překousnout oprávněnou frustraci. A z pozice kouče
prostějovských volejbalistek musel zhodnotit zbytečnou ztrátu
oprávněně kritickým tónem.

mnoho vlastních chyb i v ne
tak složitých situacích. A celkově solidní přihrávku se
nám dařilo útočně využívat
pouze někdy. Navíc často
ztrácíme vyrovnané koncovky, což se tentokrát naplno ukázalo.“
yy Po střetnutí v kolektivu logicky
panovalo velké rozčarování. Jak z blbé
nálady ven?
„Jedině tvrdou prací. To znamená trénovat, trénovat a zase trénovat, abychom
se dál zlepšovali. A podobné výpadky se
v budoucnu pokud možno neopakovaly.
Nejsem zastánce toho přehnaně rozebírat psychiku, pitvat se v tom, co má kdo
v hlavě. I samy holky byly po utkání samozřejmě zklamané a naštvané. Důležité
však je, aby se nedívaly jedna po druhé,
že ty jsi něco zkazila nebo nedala. Každá
by měla být rozčilená v první řadě sama
na sebe a hledat důvody porážky v sobě.
Společně vítězíme, společně i prohrává-

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

ŽHAVÁ NOVINKA

me. A jen když budeme poctivě pracovat,
posuneme se výš.“
yy Sázíte tedy na další dřinu v přípravě?
„Ano. Řečmi nic nevyřešíme, musíme na
sobě co nejvíc dřít a po tréninkové stránce dělat maximum možného. Na větší
volno teď už není prostor, v nejbližším
týdnu nás čekají dva zápasy: ve čtvrtek
doma Šternberk a v sobotu venku Královo Pole. Vrcholí dlouhodobá část extraligy, zároveň se rychle blíží play-off. A přes
zbytečnou prohru s Libercem rozhodně
neslevíme z našich cílů zaútočit na postup
do semifinále.“

Prostějov (son) – Vyhrát výkonnostní
skupinu B krajského přeboru mladších
žákyň 2021/22 chtěly nadějné volejbalistky VK Prostějov v osmém dějství
této soutěže v Moravské Třebové. Dílčí
cíl a tím okamžitý návrat do elitní grupy A však nevyšel. Prostějovské žačky
přitom začaly celý turnaj slibně, neboť
porazily konkurentky z UP Olomouc
2:0 (14, 13). Pak ale ztratily set s domácí
Třebovou za výsledek 2:1 (12, -23, 12)
a vzápětí prohrály v odvetě s úpéčkem
0:2 (-18, -11), tudíž jim ani závěrečné
smetení Moravské Třebové 2:0 (10, 8)
k prvenství nestačilo. Přesto by se jejich
druhé místo v celkové tabulce nemělo
dostat do vážnějšího ohrožení, protože
stále drží před svými pronásledovateli
bezpečný bodový náskok.
Krajský přebor mladších žákyň 2021/22
– konečné pořadí skupiny B v 8. kole:
1. UP Olomouc 9, 2. VK Prostějov 8, 3.
Moravská Třebová 1. Průběžné pořadí
po 8. kole: 1. SK Olomouc 96, 2. VK Prostějov 61, 3. UP Olomouc 48, 4. VAM
Olomouc 46, 5. Moravská Třebová 39, 6.
Uničov 38, 7. Přerov 37, 8. Šternberk 19,
9. Šumperk 8.

PROSTĚJOV Družstvo s nejlepší
aktuální výkonností v českém
klubovém volejbalu ženské kategorie, to je Královo Pole. A právě
na palubovku čerstvých vítězek
národního poháru vyrazí tým VK
Prostějov za střetnutím 24. kola
UNIQA extraligy ČR 2021/22,
které je na programu v sobotu 19.
února od 18.30 hodin.
Jihomoravanky táhnou v lize osmizápasovou šňůru vítězství včetně
nedávného suverénního triumfu
3:0 u vedoucího Liberce. Průběžně
druhý celek tabulky navíc ovládl závěrečný turnaj Final Four
zmíněného ČP, když v Táboře zdolal

nejprve Olymp Praha 3:2 a následně
znovu i Duklu 3:1. Vékáčko na
převážně mladý, ale zároveň hodně
silný výběr KP nestačilo během této
sezóny ani napoprvé venku, ani napodruhé doma – v obou případech
podlehlo jasně 0:3. Co do třetice?
„Královo Pole má teď výbornou
formu, proto bych jakýkoliv bodový
zisk z nadcházejícího utkání na jeho
hřišti považoval za úspěch,“ přiznal
hlavní trenér prostějovských volejbalistek Miroslav Čada. Svěřenkyně
Richarda Wiesnera těží z vysoké
herní agresivity, rychlého pojetí,
vyrovnaně širokého kádru, obrovské kolektivní energie i rostoucího

zdravého sebevědomí. Na jihu Čech
nejvíc zářily americká univerzálka
Jzanasia Sweet a teprve osmnáctiletá
smečařka Magdalena Bukovská, favoritky však mají též skvělé blokařky
(Tereza Hrušecká, Ela Koulisiani),
nahrávačku (Elena Moreno z Kuby),
další smečařku (Denisa Pavlíková)
či libero (Daniela Digrinová). „Čeká

nás velice těžké utkání proti rozjetému soupeři, který se opírá o účinný
servis, rychlý útok i výbornou obranu
s vysokými bloky. Jediným řešením
pro nás je podat co nejlepší výkon,
dostávat Brno pod tlak a naopak
pod ním dlouho nezůstávat. Určitě
předem nic nevzdáváme, zkusíme
uspět,“ pravil Čada.
(son)

vs.

Dvaadvacátého ledna se extraligové
střetnutí volejbalistek Prostějova
a Šternberka nemohlo odehrát,
protože domácí tým právě vězel
v pětidenní karanténě kvůli koronaviru.
Z původního termínu byl mač přeložen
na čtvrtek 17. února – a stejný důvod
málem způsobil jeho další odklad.
Do domácí izolace totiž spadly tentokrát
Sokolky, které tak neabsolvovaly jinou
dohrávku proti Přerovu (z 9. února
přesunuta na 22. února) a rovněž sobotní souboj na Olympu Praha (nově 1.

března). Nadcházející krajské derby na
prostějovské palubovce Národního sportovního centra naštěstí proběhne podle
náhradního plánu.
„Pokud vím, tak šternberskému celku
končí karanténa už v neděli 13. února,
takže našeho vzájemného utkání se
tohle už vůbec netýká. Soupeř stihne po
vynucené pauze i dostatek společných
tréninků, proto předpokládám, že k nám
přijede v plné sestavě. Tím pádem ho
hlavně nesmíme podcenit,“ nabádal kouč
žen VK Miroslav Čada.

Ètvrteèní dohrávka se Šternberkem
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nabádá kouč Miroslav Čada
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Tábor, Prostějov (son) – Hodně vyrovnaný i dramatický byl závěrečný
turnaj Final Four Českého poháru žen
2021/22. V Táboře se o trofej popasovaly
volejbalistky Dukly Liberec, KP Brno, UP
pobývat hosté. Včas jim ale skončila, Ten by měl teoreticky dominovat sester Zuzany a Nikoly Látalových či Olomouc a Olympu Praha, přičemž vše
tudíž čtvrteční dohrávka by neměla být i nyní, zvlášť když se na přelomu roku přínos dvou Slovenek Kataríny Kör- dopadlo dílčím překvapením. Netriumv ohrožení.
dočkal posílení o slovenskou univerzál- mendyové s Dominikou Ramajovou. fovaly totiž favorizované Severočešky, ale
Každopádně žádnou změnu nehlásí pa- ku Karin Šunderlíkovou.
„Šternberk umí být nepříjemný a do- druhé papírově nejsilnější Královo Pole!
Liberecký celek zvládl sobotní semifinále
pírové rozložení sil. Vékáčko nasbíralo Naopak Sokolky došly personálního káže potrápit i favority, hlavně svou bo- proti Olomouci, kterou lepšími koncovuž jednačtyřicet bodů a je páté nedaleko oslabení. Jejich suverénně nejúder- jovností včetně obětavé obrany v poli. kami dlouho rovnocenných sad porazil
za vyššími pozicemi, zatímco TJ získala nější plejerku Luciu Herdovou si Nejen na tohle si musíme dát pozor, 3:1 (17, -19, 21, 18). Naopak brněnské
jen šestnáct bodíků a figuruje na osmé totiž stáhla k sobě Olomouc, stejně hrát naplno od začátku až do konce. družstvo mělo ve druhém semifinálovém
příčce. Také oba dosavadní vzájemné zá- jako o něco později odchovankyni Pokud podáme svůj standardní výkon, duelu namále, když s Olympem prohrávapasy ovládl favorit, doma 3:0 (12, 23, 13) VK Terezu Slavíkovou, libero a ná- tak věřím, že bychom s tříbodovým lo 1:2 na sety, leč nepříznivý vývoj otočilo
a venku 3:1 (20, -24, 14, 13).
hradní kapitánku. Přesto nelze svě- vítězstvím neměli mít větší problémy,“ na 3:2 (14, -25, -16, 15, 7). Nedělní střetNa výsledcích je vidět, že úplně vy- řenkyně Jana Drešla podceňovat, pohlédl směrem k nadcházejícímu mě- nutí o třetí pozici měly Pražanky znovu
rozjeté na vítězství, ovšem tentokrát neurovnaná byla vždy pouze jedna sada. velice mladý kolektiv sází na talent ření sil kouč žen VK Miroslav Čada.
držely vedení dokonce o dvě sady. A dlouA všechny ostatho bezzubé úpéčko následně
ní přesvědčivě
předvedlo výrazné herní zlepkontroloval prošení vedoucí k dokonalému
obratu na 3:2 (-18, -16, 19, 17,
stějovský tým.
9). Zápasový program logicky
uzavřelo finále, ve kterém byla
k vidění napínavá řežba o každou výměnu. Zlom nastal za
setového stavu 1:1 na sklonku
třetího dějství. Tam Jihomoravanky těsně vydřely vypjatou
koncovku, načež získaly klíčovou převahu a ve čtvrté části
už sebevědomým náporem
0GHCNwQXCPÆPCFwGPÊXQNGLDCNKUVGM-2$TPQ\G\KUMWèGUMÆJQRQJ¾TWåGP
(QVQè85
nedaly Dukle žádnou šanci
– 3:1 (23, -21, 23, 18). „Gratuluji Brnu,
zahrálo dobrý zápas, mělo Bukovskou
a Sweet. Ty jsme nedokázali ubránit a bohužel si tak musíme na pohár minimálně
rok počkat,“ litoval liberecký trenér Libor
Gálík. „Před turnajem nám byla přiřazena role ‚černého koně‘, tak jsme to splnili.
Dnes jsme byli trpělivější, právě trpělivost
se nám vyplatila ve třetím setu. A pak jsme
už měli psychicky navrch,“ povídal šťastný
kouč KP Richard Wiesner. Pro Královo
Pole jde o první získanou trofej po mnoha
letech.
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Pohárovou trofej
ukoøistilo Královo Pole
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ročníku elitní tuzemské soutěže a čerstvě získala stříbro v Českém poháru.
„Liberecké kvality respektujeme, ale
tohle už bylo vyloženě o nás. Pokud
vedete tolik co my, tak prostě musíte
koncovku zvládnout bez ohledu na
to, kdo je na opačné straně sítě. Takhle
jsme se sami hloupě připravili minimálně o jeden bod do tabulky za situace, kdy se chceme posunout z pátého
místa víc nahoru a ještě na nás dotírají
šesté Šelmy Brno. Dnešní ztráta proto
mrzí opravdu hodně,“ litoval zklamaný Čada.
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aneb názor
Simony BAJUSZ

2021/22 proti Dukle Liberec z hlediska prostějovských volejbalistek.
Ty doslova promrhaly koncovku
čtvrtého setu, jenž nedokázaly dovést
k vítěznému závěru ani ze zdánlivě
rozhodnutého vedení 22:15 vyloženě vlastní vinou.
Tím pádem jinak velmi pohledná
bitva nešla do tiebreaku, nýbrž skončila frustrující porážkou 1:3. A místo
důležitého zisku jednoho či dvou
bodů do tabulky soutěže přibyla na
konto vékáčka tentokrát nepříjemná
nula. Navíc za situace, kdy se každý
vybojovaný bodík – zvlášť s favoritem – počítá dvojnásob pro splnění
dílčího cíle VK posunout se v pořadí
po nadstavbové části z pátého místa
o něco výš.
Podobná zaváhání tedy mohou Hanačky mrzet, případně jim přijít draho rovněž v kontextu celého tohoto
ročníku. Včetně play-off.

TAKOVÉ ZTRÁTY MOHOU MRZET

Během každé volejbalové sezóny se
mnohokrát stane, že to které družstvo někdy dosáhne lepšího výsledku, než jak vypadá jeho předváděná
hra. A jindy zase naopak duel dopadne hůř v porovnání s odvedeným výkonem i celkovým průběhem utkání.
Sportovní karma bývá většinou spravedlivá, tudíž v dlouhodobém časovém horizontu každému vynahrazuje občasnou smůlu (dá-li se to tak
nazvat) příležitostným štěstím (platí
totéž), aby v konečném součtu panovala pomyslná rovnováha. Stejně jako
v životě.
Potom jsou však zisky či ztráty, u kterých (ne)přízeň osudu nehraje vůbec
žádnou roli. A zainteresovaný tým
bývá jejich strůjcem ve stoprocentní
míře bez ohledu na „paní Štěstěnu“
nebo „pacholíčka Smolíčka“.
Právě takovým případem se stal čtvrteční zápas UNIQA extraligy žen ČR

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA
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„S Libercem by to bylo zcela vyrovnané utkání, kdybychom neudělaly tolik
vlastních chyb. Soupeř jich tolik nedělal, proto zvítězil. Největší šanci jsme
měly ve čtvrtém setu při vedení o sedm bodů, ale tam jsme se bohužel posr…,
dlouho nedokázaly otočit z jednoho postavení. A to nás stálo získaný bod,
možná i dva. Celkově jsme chybovaly opravdu příliš moc, některé sety začaly
pořádně hrát až od stavu 0:3 nebo 0:4. Bez těchto nedostatků mohl zápas vypadat i dopadnout jinak, ale bohužel nedopadl. Máme tedy na čem pracovat
do dalších utkání, jež nás ve zbytku sezóny čekají.“
Simona BAJUSZ, nahrávačka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

17

Tolik chyb v útoku udělaly ženy VK Prostějov
během předehrávky 23. kola UNIQA extraligy
ČR 2021/2022 s Duklou. A právě tak vysoký
počet pokažených zakončení se stal hlavním
důvodem jejich porážky 1:3 v divácky atraktivním šlágru.
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PROSTÌJOV – ŠTERNBERK

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

Hlavní trenér prostějovských volejbalistek Miroslav Čada
o ní prohlásil: „Kája je ve svých teprve jednadvaceti letech už komplexní hráčka, která umí v podstatě všechno.
Za poslední roky se ohromně zlepšila v útoku, má výbornou přihrávku i obranu v poli a kvalitní servis, pouze blok
je průměrný.“ S koučovou charakteristikou nelze
než souhlasit, což slovenská smečařka potvrdila
i proti Liberci. Fričová zaznamenala 26 bodů
včetně 3 bloků při solidní úspěšnosti zakončení 41 procent i příjmu 39 procent a celkové
užitečnosti +16. Tedy jasná jednička Hanaček ve čtvrtečním duelu.

KAROLÍNA FRIÈOVÁ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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stě vyrovnaná bitva jako vyšitá k zaslouženému rozhodnutí v soudném
dějství číslo pět.
„My jsme dobře přihrávali, ale útočně
z toho dokázali těžit jen někdy. Nejvíc ve
druhém setu, kdy se nám podařilo zlepšit obranu, a podobně vypadala i většina
čtvrtého setu. Rozhodně jsme měli na to
dostat utkání do tiebreaku, tam by se pak
vidělo. Ztratit však takový zápas 1:3? To
je vyloženě špatně,“ rozčiloval se hlavní
trenér vékáčka Miroslav Čada.
Po zbytečně prošustrovaném střetnutí se jej drželo oprávněné naštvání.
„Vedeme 22:15, v tu chvíli jsme jed-

noznačně lepší, soupeř neví, co s tím.
A přesto pak nezvládneme jakkoliv
doplácat tři potřebné body. Místo
toho začneme kupit hrubé chyby,
upadneme do křeče, koupeme se v ní
a místo přesvědčivého doražení setu
se upínáme k rozhodčím, jestli oni náhodou nechybovali. Až ztratíme celý
zápas, což mě po takovém průběhu
strašně zklamalo,“ neskrýval Čada rozjitřené pocity.
V úvahu je pochopitelně nutné brát
sílu Dukly, která obhajuje mistrovský titul z loňska, je v čele aktuálního

BYLI JSME
U TOHO

14. února 2022

Atmosféra v domácím táboře prostě nebyla na pověstném bodě
mrazu, nýbrž hluboko pod nulou.
A v takovou chvíli čekaly malé
podavačky balónů na svou zaslouženou odměnu v podobě tradiční
společné fotografie s celým A-týmem vékáčka.
Nebylo divu, že měly za dané situace trochu strach se ke svým volejbalovým vzorům jen přiblížit. „Holky,
nebojte, my nekoušeme,“ uvolnila
aspoň trochu hmatatelné napětí
slovenská smečařka Karolína Fričová. Holky se zasmály, zapózovaly
a snímek nakonec vznikl.
(son)

2QUOWVP÷NÆXQNGLDCNKUVM[2TQUV÷LQXCRQRQFNGJPWVÊ.KDGTEKURQFCXCéMCOKDCNÐPč
Foto: Marek Sonnevend

Jako na pověstné houpačce probíhala
zahajovací část. Nejprve šel domácí
tým do mírného náskoku (z 3:3 na
5:3), poté udeřil hostující celek při
účinném servisu Dubianske pětibodovým obratem z 6:4 na 6:9, vzápětí
přišla další otáčka i díky dobrému
podání Simony Bajusz - 14:13. Vývoj
hodně ovlivňovala kvalita přihrávky, oboustranně přitom dominovaly
obrany nad útočnými snahami. Severočešky se však v zakončení mohly
opřít o údernou Nikolu Kvapilovou,
jež byla klíčovým jazýčkem na vahách
pro opětovné získání herní převahy - 15:17 a 18:22. Hanačky sice nic
nevzdaly a slibně dotáhly na 21:22,
ovšem koncovka patřila jistějším protivnicím – 22:25 a 0:1.
Prostějovské ofenzivě chyběl větší
důraz, nedařilo se jí častěji pokládat
balóny na zem. Jakmile nastalo v tomto ohledu zlepšení zásluhou Karolíny
Fričové i Karin Šunderlíkové, zrodil se

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Jednoznačně tiebreaková byla předehrávka 23.
kola UNIQA extraligy žen ČR
2021/2022 mezi volejbalistkami
Prostějova a Liberce. Na přeskáčku
měla dva sety navrch Dukla a dva
VK, strhující bitva směřovala k rozhodující páté sadě. Leč nedospěla,
protože hanácká družina promrhala zdánlivě neztratitelný náskok.
Naopak drtivý finiš kolektivu zpod
Ještědu mu zajistil plnotučný export tří bodů a tím upevnění prvního místa v tabulce.

předtím a mohutným náporem utekly
až na 18:12. Navzdory následnému
chvilkovému polevení (18:15) pak
druhé dějství s přehledem dotáhly
k dílčímu triumfu – 25:18 a 1:1.
Bylo setově srovnáno, na řadu přišel
klíčový třetí díl. Ten odstartoval dominantně liberecký soubor, jenž nechal za sebou propad výkonu a trestal
chyby vékáčka (0:5). Tomu nějakou
dobu trvalo, než krizi překonalo
(3:8), aby pozvednutím všech činností přece jen postupně likvidovalo
svou ztrátu - 6:9 a 12:13). Pomohla
také velká bojovnost v poli a několik
perfektně zvednutých těžkých míčů
poslalo dámy v růžovo-modro-bílých dresech nahoru - 15:14. Hrál se
krásný atraktivní volejbal v bouřlivé
atmosféře, přičemž rozhodoval závěr. Ten ubouchala kralující N. Kvapilová, kterou ženy VK nedokázaly
ubránit. A když Šunderlíková tvrdým
podáním vykřesala naději v podobě odvrácení tří setbolů (z 20:24 na

MDNVHXWN½QÉY\YÉMHOR
Bodový vývoj – první set: 3:3, 5:3, 6:4, 6:9,
7:11, 10:11, 12:12, 14:13, 15:14, 15:17, 17:18,
17:20, 18:22, 21:22, 21:24, 22:25. Druhý set:
2:2, 4:2, 4:4, 5:5, 9:5, 11:6, 11:10, 14:11, 18:12,
18:15, 20:15, 21:17, 24:17, 25:18. Třetí set:
0:5, 2:5, 3:8, 6:9, 8:10, 10:13, 12:13, 15:14,
17:16, 17:19, 19:20, 19:23, 20:24, 23:25.
Čtvrtý set: 0:1, 3:1, 5:2, 7:3, 9:4, 10:7, 12:9,
14:9, 17:10, 17:12, 19:14, 21:14, 22:15, 22:21,
23:23, 24:23, 24:26.

trhák (z 5:5 na 11:6). Nicméně výpadek na přihrávce zapříčinil, že Dukla
manko rychle téměř zlikvidovala 11:10. Přesto Čadovy svěřenkyně působily mnohem živějším dojmem než

3
Kojdová 1, Kohoutová 10, N. Kvapilová
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23:24), tak stěžejní další servis zkazila – 23:25 a 1:2.
Pro hostitelky mělo důležitý význam,
že se tím nenechaly nijak deprimovat
a čtvrté pokračování otevřely znovu
na vyšším levelu. Skvěle útočící Fričovou doplňovaly Raquel Löff, Klára
Faltínová i posila Šunderlíková, hru
umně dirigovala Bajusz, lépe fungující defenzivu táhla Adéla Stavinohová. Na takových základech Prostějov
vybudoval nadějný náskok 9:4, jenž

potom hájil. Podstatný byl únik z 12:9
na 17:10, po něm měla moravská jízda
sadu doslova na lopatě - 22:15. Co se
stalo vzápětí? Domácí hráčky dlouho nemohly vítězně ukončit žádnou
výměnu, zatímco soupeřky s každým
novým dosaženým bodem viditelně
rostly - 22:21. V úplném finiši navíc
odvrátily setbol (24:23) a euforicky
rozjeté zavřely celý mač. Vékáčko tím
poslaly do pořádné deprese – 24:26
a 1:3.

MIROSLAV ÈADA sKODYQÉWUHQÅU9.3URVWÈMRY
„Jsem zklamaný, protože výsledek měl vypadat úplně jinak. Dobře jsme přihrávali, i tak útočili
dost nevyrovnaně a na to jsme nakonec dojeli. Přesto se nám povedl druhý set, ve čtvrtém
jsme vedli už 22:15. A naštvalo mě, že takový náskok nejsme schopní dohrát do vítězného
konce. V závěru jsme se naprosto sesypali a nedokázali skládat balóny, přitom se nemůžeme
absolutně na nic vymlouvat. Za zbytečnou porážku 1:3 si můžeme sami.“
LIBOR GÁLÍK sKODYQÉWUHQÅU'XNO\/LEHUHF
„Po pohárovém zklamání jsme se tohoto zápasu docela obávali, ale výborně nám vyšel první
set. Myslel jsem, že se tím dostaneme do herní pohody, opak byl však pravdou. Domácí začali
bojovat, my jsme se trápili v útoku hlavně ze zóny čtyři. Bylo to těžké, naštěstí jsme velkou
bojovností i zlepšením s pomocí střídajících holek otočili v podstatě ztracenou čtvrtou sadu.
Celému družstvu proto patří poděkování, po takovém průběhu jsme s vítězstvím za tři body
samozřejmě moc spokojení.“
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Fotbalové eskáčko poslední dvě sezóny předvádí velice
slušný fotbal. Koukatelný a přitom relativně efektivní.
I výsledky šly nahoru. Zdá se, že klub našel ideální sestavení zadních řad, určitě středu zálohy. A rozhodně
brankáře, Filip Mucha už ovšem za Prostějov nenastoupí. Trošku snad místy pokulhává kraj zálohy. Kde je ale
největší mezera, to je útok.
Eskáčku chybí útočníci trvale. Kde jsou ty časy, kdy
hráli David Píchal (ten se nyní aspoň dočasně vrací)
a Tomáš Zlatohlávek. A hlavně ještě Karel Kroupa.
Přesně tento typ útočníka – vysoký, dobrý do soubojů a do zakončení jakýmkoli způsobem – eskáčku chybí. Už delší dobu. Bylo to znát například na
podzim 2021. Prostějované stříleli velmi málo gólů.
A mohli děkovat jen pevné obraně a zejména Filipu
Muchovi, že zvládali bodovat pravidelně i na jednu
vstřelenou branku.
Možná se ale už nyní během zimní přípravy ukazuje, že
problém s tím, koho poslat do útoku, nemusí být zase
až tak vážný. Adepti se totiž postupně ukazují. Předně
je to Robert Bartolomeu. Ten obvykle hraje kraj zálohy.
Je to ale šikovný, rychlý hráč, technicky skvěle vybavený
a s dobrou střelou. Pravidelně si vytváří šance a nebojí
se jít do zakončení. Potenciál směrem nahoru ale ukazuje i Michal Stříž. A když se přidá David Píchal nebo se
chytne nová zahraniční posila z Bohemky… Hledání
útočníka tak možná může skončit.

vs.

Sportování a koronavirus, tyhle věci se rády nemají.
A to tak, že vůbec. Ať už jde o profesionální nebo
amatérský sport. Co si budeme povídat, situace
byla a zčásti ještě je zoufalá. Zákazy, příkazy, nejistota. A hlavně karantény, ty ničitelky jakéhokoli
plánování…
Bohužel karantény a s nimi pozitivní testy si nevybírají. Kosí doleva – doprava. A neřeší, na jaké je to
akci, zda na nějakém plácku, nebo sranda turnaji,
nebo na reprezentaci. V Kanadě by po mistrovství
světa juniorů v hokeji mohli povídat.
Bohužel ještě předtím, než bylo oficiálně zrušeno,
se projevila jedna neřest. A tou je, že o vítězi nerozhodují sportovní výkony, trénink nebo větší hlad po
úspěchu. Ale čárky. To, zda budou někde dvě nebo
jen jedna, zda někdo bude nebo nebude „nemocný“, ač bez příznaků. Je to smutné, ale je to tak. Už
v případě Kanady se spekulovalo o tom, že vyhraje
„nejzdravější“ tým. Totéž ale platilo už před rokem,
opět na šampionátu mladíků. Jen vzpomeňme na
Německo, v jak okleštěné sestavě bylo nuceno nastupovat. Tyto situace přitom jen dokreslují zoufalost sportovců a sportovních činovníků. Výkony se
dostávají opravdu až někde do pozadí. Důležité je
vůbec hrát. A hlavně zůstat nenakažený.
Jestliže se tak třeba u hokejistů říká, že šestým hráčem je divák, nyní je to koronavirus.
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ŽHAVÁ NOVINKA

V minulosti jsme ve Večerníku několikrát polemizovali
nad tím, jak (ne)chtějí postupovat mnohé fotbalové
týmy z krajských či okresních soutěží. I od klubů na
Prostějovsku to bylo slyšet. Zmiňme třeba Vrahovice.
A taky Pivín a Klenovice na Hané. V těch sezónách
nejhůře druhé týmy v tabulce. Ale postup nechtěly
z různých důvodů, roli hrála třeba dojezdová vzdálenost
nebo obava, že by po postupu tým ztratil s přibývajícími
porážkami drajv.
Že se něco takového stane v amatérském sportu, to se
dá ještě pochopit. Osobně jsem sice spíše zastáncem
toho, že když je možnost postoupit, jdu do toho, ale to
je asi jen osobní přesvědčení.
Co už je méně pochopitelné, to je totéž v profesionálních soutěžích. Blíží se konec základní části Chance
ligy. První dvě místa trošku překvapivě obsadily Litoměřice a Třebíč. Už nyní se přitom z vícero míst ozývá,
že úspěch je to sice pro týmy velký. Ale snaha o postup?
Nula.
Litoměřice fungují (nebo by měly fungovat) jako taková akademie pro mladé. Aby se obouchali v dospělém
hokeji. Třebíč je tradiční klub 1. ligy. Ale hodně závislý
na spolupráci s extraligisty. Dokázala by se Horácká Slavia zmátořit v extralize? No, pochybnosti jsou namístě.
Teď už jen zbývá sledovat, jak se budou týmy snažit ve
vyřazovací části. Aby to nakonec nebylo jen o Vsetínu
a Jihlavě.
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to i v nejprestižnější anketě, která shrnuje počínání české cyklistiky v uplynulé
sezóně. Byl to opravdu krásný pocit
a ocenění práce našich mladých nadějí,
ale i celého týmu,“ prohlásil hrdý předseda TUFO PARDUS PV Petr Šrámek.
(son)

KDO NEONEMOCNÍ, VYHRAJE

která je součástí dnešního vydání
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Cenu ze slavnostního vyhlášení Krále
české cyklistiky za minulou sezónu
v pražském areálu EXPO Letňany
si odnesla také nejlepší současná
jezdkyně prostějovské stáje TUFO
PARDUS Gabriela Bártová. Ta se
na juniorském MS v Káhiře blýskla
bronzovým kovem v eliminaci, navíc
už během předchozího mistrovství
Evropy v Nizozemsku nedosáhla na
další medaili jen vinou smolného
pádu. A rovněž ona je několikanásobnou šampionkou ČR mezi mládežnicemi, proto se stala Juniorkou roku
plným právem.
V přímém přenosu České televize se
veřejné pochvaly dočkali též další dva
cyklisté Prostějova Matyáš Koblížek
a Daniel Babor, byť jim vítězství v anketě nepřipadlo. „Minulý rok byl pro náš
klub naprosto mimořádný a odrazilo se
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ÈEZ KRÁL ÈESKÉ CYKLISTIKY 2021

ceněný duhový dres, navrch přidal dvě
stříbra z bodovacího závodu i z madisonu (společně s oddílovým parťákem
Matyášem Koblížkem). Řadu medailí
včetně zlatých pak vybojoval také při republikových šampionátech, tudíž jeho
dvojnásobné anketní ocenění vůbec
nepřekvapilo. Štec ovládl kategorie Dráha a Junior roku naprosto zaslouženě.
Exkluzivní rozhovor s tímto nadějným dráhařem najdete ve speciální
příloze KAM ZA VZDĚLÁNÍM,
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Překonáme
to jedině prací,
z 78)23$5'863URVWøMRY
trénovat
a zase trénovat,“

PRAHA, PROSTĚJOV Výrazné
úspěchy, kterých prostějovští cyklisté dosáhli v minulém roce, se promítly do výsledků tradiční ankety ČEZ
Král české cyklistiky 2021. Hned ve
třech kategoriích totiž triumfovali
zástupci týmu TUFO PARDUS PV,
konkrétně Radovan Štec a Gabriela
Bártová!
Štec loni zazářil především na dráhovém mistrovství světa juniorů v Egyptě,
kde dokázal vyhrát omnium a tím získat
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PROSTĚJOV Nejprve dlouho nic a pak dvě posily do útoku během dvou týdnů. Fotbalové
eskáčko může slavit, konečně získalo hrotového forvarda. Jak Večerník zjistil, k navrátilcovi
Píchalovi přichází na půlroční hostování z Bohemians 1905 Michael Junior
Ugwe. Třiadvacetiletý útočník působí v pražském klubu už dvě sezóny, pevné místo v sestavě ovšem nezískal, když v aktuálním ročníku si zapsal jen tři
starty a necelou půlhodinu na hřišti. Ve FORTUNA:LIZE lize dosud nevstřelil
branku, hned na čtyři ale nahrál. 180 centimetrů vysoký Nigerijec má být nyní
hlavní zbraní Prostějova v jarních odvetách druhé nejvyšší soutěže. „Nikoho
dalšího už neplánujeme. Jedině, že by někdo na poslední chvíli vypadl ze soupisky některého z prvoligových týmů. A už by se muselo jednat o opravdu
zajímavého hráče,“ konstatoval šéf prostějovských fotbalistů František Jura.

Michal SOBECKÝ
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POSILA Z PRVNÍ LIGY:

SPORT
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PROSTĚJOV Ztratit set z vedení
22:15 a tím prohrát celý zápas 1:3
místo boje v rozhodujícím tiebreaku, to není ve volejbalu nic lehce
překonatelného. A ženy VK Prostějov tuhle kalamitu skousávaly
po hořké porážce s Duklou Liberec strašně těžko.
Vzduchem létala sprostá slova, nadávky i výčitky, dokonce také zlostně odhazované oblečení a některé
věci. Nejvíc naštvané hráčky ve zlosti bušily pěstmi do zdi, obligátní slzy
smutku tentokrát nahradilo spíš obří
rozčilení z promarněné šance zdolat
extraligové favoritky.

Hoolkky,, neebojte,, my neekouušeeme!

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

Řečeno fotbalovou terminologií, ve
čtvrtečním večeru šlo o remízovou
partii. Hostující družstvo bylo mírně lepší v úvodní i třetí sadě (22:25,
23:25), domácí tým měl naopak
výrazněji navrch ve druhé (25:18)
a dlouho taky ve čtvrté (22:15). Pro-

PROSTĚJOV Ne, tohle se nemělo stát. Volejbalistky VK Prostějov
držely v rukou vyrovnání duelu 23. kola UNIQA extraligy žen ČR
2021/2022 s favorizovaným Libercem na 2:2 v průběžném skóre
setů. Asi všichni fanoušci v hledišti Národního sportovního centra
PV už viděli před očima zřetelně se rýsující tiebreak a v něm možný
výsledkový triumf 3:2. Místo toho však přišel kolaps vedoucí k prohře 1:3. A ta bolela jako čert…

Prostějovské ženy si vlastní vinou nechaly utéct
jasnou šanci na poražení vedoucího celku tabulky

PROTEKL(Y) MEZI PRSTY

BOD(Y) TRESTUHODNĚ
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Olomouc (lv) – Hned dva zápasy
nadstavbové skupiny A2 čekají na basketbalisty BK Redstone Olomoucko
v průběhu týdne. Nejprve se představí
16. února na půdě děčínských Válečníků a 19. února přivítají od 19.00 hodin Ostravu. „Zápasy půjdou rychle
za sebou, fyzicky bychom to ale měli
zvládnout. Do rotace zapojíme maximální počet hráčů, abychom mohli
držet vysoké tempo. Především Ostravu chceme porazit, ovšem ani v Děčíně
nebudeme bez šancí, pokud zopakujeme výkon z posledního vzájemného
zápasu,“ věří svému týmu trenér Olomoucka Miljan Čurovič.

Na BK Redstone èekají
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mladé kluky čekají zajímavé duely, ve
kterých dostanou šanci další konfrontace,“ říká trenér Orlů Michal Pešta. Utkání s nymburskou zálohou bude z prostějovského pohledu hodně atraktivní.
Ladislav VALNÝ
Kromě Váni na Hané ještě před rokem
„Právě za Polabí třeba hraje rozehrávač působil také Dominik Štěpán, který se
František Rylich, který pravidelně hraje po herní pauze objevil na konci základní
nejvyšší soutěž za Nymburk. Na naše části právě v polabském výběru.
Hodně pestrou sestavou disponují
pelhřimovské Sojky, které úzce spolupracují s celkem GBA Fio banka Jin-

pro Večerník

Hned první útočnou akci střetnutí zakončil přesně Sychra, přesto se
v zahajovací čtvrtině favorit trápil.
Vyšehrad sice během sezóny dokázal
uspět v jediném utkání a v tabulce
je poslední, tentokrát ale měl dobrý
začátek a v 6. minutě po koši Večeři
dokonce vedl. Orli chvílemi ztráceli
čtyři body a periodu prohráli 16:18,
když hostům zařídil náskok závěrečnou trojkou Zach.
Během jediné minuty otočil skóre pěti
body v řadě Šiška a v dalších minutách
už Pražané ukazovali, proč patří k hlavním adeptům na sestup. Potíže měli
především při zakončení a do poločasu přidali na svoji stranu pouze devět
bodů. Ani Orli nebyli v ofenzivě extrémně úspěšní, přesto ve 20. minutě
získali dvouciferný náskok a v poločase vedli nadějným rozdílem 34:27.
Hned po pauze hosty vrátil do zápasu
Večeřa a Sokoli zahájili úspěšnou stíhací jízdu. Po trojce Zacha na začátku
25. minuty dokonce Orli prohrávali
38:40, když doplatili na nepřesnou
střelbu. Naštěstí dokázali přidat
v obraně a rychle si vzali vedení zpět.
Vyšehrad ještě dokázal několikrát odpovědět, v závěru čtvrtiny se přesto

Ladislav VALNÝ

PROSTĚJOV Očekávanou výhrou nad celkem Sokola Vyšehrad
vstoupili do nadstavbové části
prvoligové soutěže basketbalisté
BCM Orli Prostějov. Ve skupině
o 13. až 20. místo porazili poslední
celek tabulky 74:65, v pátečním zápase ale měli nečekané potíže a ještě deset minut před koncem vedli
pouze o čtyři body.

65
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Hru týmu diriguje Václav Honomichl,
další ostřílený basketbalista se zkušenostmi z nejvyšší soutěže. „Každý
zápas bude těžký. Až do konce sezóny
budeme hrát proti kvalitním týmům,
což je dobře. Takové zkušenosti se našim hráčům budou v dalších sezónách
hodit,“ míní kouč Orlů.

WHO
608 960 04
2

ně najednou. Těch problémů bylo
opravdu hodně a podepsaly se pod
konečný výsledek. Musíme se s tím
smířit.“
yy Čekají vás zápasy ve skupině
o záchranu, která ovšem Orlům
nehrozí. Nebude vám ve zbytku sezóny chybět motivace?
„Pod tlakem nebudeme, to je pravda. Ale nechceme soutěžní ročník
jen nějak dohrávat. Pokusíme se naši
skupinu vyhrát. Nebude to úplně
jednoduché, protože západní skupina
první ligy je silnější než východní. Ale
rozhodně se o to pokusíme.“

yy V nadstavbě si zahrajete s Polabím, Pelhřimovem nebo Plzní. Co
říkáte na své soupeře?
„Rozhodně jde o těžké protivníky.
Polabí i Pelhřimov až do konce základní části hrály o střední skupinu.
Plzeň má v sestavě hodně zkušených hráčů. Ale především domácí
zápasy chceme vyhrávat a odměnit
se fanouškům za přízeň v průběhu
sezóny.“
yy Prostějov má v kádru celou
řadu mladých hráčů. Jak vidíte jejich budoucnost?
„Bude záležet na tom, jak si nové zkušenosti vyhodnotí. Kluci si vyzkoušeli, jaké je to hrát první ligu. Získali
přehled o tom, jaká je mužská soutěž
a na co stačí. To je pozitivní. Teď se
budou muset rozhodnout, jestli bude
basket jejich prioritou. Šanci hrát na
úrovni mají.“
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ných utkání, který se bude schvalovat
během nejbližšího týdne. Tím pádem
se dozvíme, kdy pojedeme do Českých Budějovic a také kdy přivítáme
Znojmo, jež u nás nemohlo 22. ledna
nastoupit vinou karantény,“ připojil
Konečný pro objasnění situace.
Právě Modří Sloni byli včerejším protivníkem SK v rámci posledního 12.
kola elitní tuzemské soutěže korfbalu.
A výběr RG souboj v nedělním odpoledni na znojemské půdě nezvládl.
„První poločas probíhal vyrovnaně.
Oba týmy dobře bránily, naopak se potýkaly se špatnou střelbou,“ ohlížel se
Konečný za nepovedeným střetnutím.
Rozhodla jej druhá půle. „Po přestávce se nám domácí utrhli sérií
přesných pokusů z dálky, zatímco
my jsme pokračovali v palebné mizérii. Naše zakončení bylo celý zápas
opravdu hrozné, na což jsme doplatili.
è$WF÷LQXKEG
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Soupeř získal větší náskok a ten až do
konce bezpečně udržoval,“ rekapituloval kouč.
Možnost zajistit si s předstihem vítězství po dlouhodobé fázi soutěže
tedy nevyšla. „Řekl bych, že herně
jsme nepodali nijak vyloženě zlý výkon, jen ta střelba byla fakt katastrofální. Na třináct dosažených košů se
těžko vyhrává. Navíc Peťa Šnajdr dostal za dvě zbytečné žluté karty i červenou, tudíž bude v příštím utkání citelně chybět,“ nepotěšila Konečného
nedisciplinovanost důležitého člena
sestavy.
(son)
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Ve Znojmě Prostějov padl vinou špatné střelby
1
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yy V základní části Prostějov obsadil ve východní skupině sedmé
místo. Nečekali jste lepší umístění?
„Před sezónou jsme si mysleli, že
se v klidu dostaneme do prostřední
skupiny a zahrajeme si o play-off. Pak
přišlo několik zranění, pár odchodů
a covidové problémy. Bylo toho hod-

pro Večerník
Ladislav VALNÝ

rozhovor

EXKLUZIVNÍ

PROSTĚJOV Jednoznačně nejzkušenějším hráčem prostějovské basketbalové sestavy je Petr Dokoupil (na snímku).
Ani příspěvek bývalého hráče nejvyšší soutěže však tým nevytáhl do skupiny o 7. až 12. místo, což ostříleného křídelníka
hodně zamrzelo. „Nakonec to bylo o skóre, to je vždy nepříjemné,“ uznává Dokoupil.

přibližuje ambice týmu Petr Dokoupil

teď chceme vyhrát skupinu,“

PROSTĚJOV Uf. Ten kámen padající ze srdce byl asi slyšet na míle
daleko. Jestřábi totiž dlouho, předlouho čekali na tříbodové vítězství.
Dočkali se v úterý večer po sérii ne
zcela povedených zápasů. A hned
ZNOJMO, PROSTĚJOV Dva zápaFOTOGALERIE s nímž se
proti Frýdku-Místku,
sy extraligy dospělých ČR 2021/22
klikni na
BYLI JSME
v předešlýchwww.vecernikpv.cz
dvou duelech natrápiU TOHO
ve dvou dnech měli odehrát korfbali. Tentokrát ale drama nepřipustili,
listé a korfbalistky SK RG Prostějov
2¾VGéPÊUQWDQLUGPGUNXGX[TQXPCP÷LwÊOFWEJWPGåUGéGMCNQCNGDQF[\čUVCN[
dobrá první třetina
zaručila mužFQOC
(QVQ4CFGM8¾ÿC
o předminulém víkendu. Z obvykstvu Aleše Tottera dvoubrankový
lých koronavirových důvodů se
/,*$%$6.(7%$/86.83,1$2$å0Ì672².2/2
náskok, který už tým nepustil.
však uskutečnil pouze jeden – a ten
/+%*#.
%&02UOL3URVWčMRY²6RNRO9\äHKUDG
dopadl na jižní Moravě špatně.
51$'%-º
Modří Sloni YMCA Znojmo triumfovali 19:13 (7:7), čímž hosté ještě
nemají definitivně jisté prvenství

po základní části a tím ani postup
do Superfinále.
7URMN\2VREQtFK\E\7UHVWQpKRG\'RVNRN\'LYiNĥ
V sobotu 5. února bylo původně na
6HVWDYDDERG\3URVWčMRYD
programu střetnutí Hanáků v ČesâLãND6\FKUD1iEČOHN(ULN.OHSDþ5\WtĜ 1HMYtFHERGĥ9\äHKUDGX
kých Budějovicích. Přidalo se ovšem
=DFK9HþHĜD-RYDQRYLþ
+DYHO'RNRXSLO6WUiåQLFNê6WUQDG6FKQHLGHU
na dlouhý seznam odložených duelů.
„Jihočeši mají v hráčském kádru hodně neočkovaných a těch, kteří covid
ještě prokazatelně neprodělali. Proto
se utkání odložilo i vzhledem k tomu,
Michal PEŠTA - BCM Orli Prostìjov:
„Nebylo to z naší strany příliš povedené utkání. Nevyšel nám začátek, což ovlivnilo že má od 9. února platit hygienické
zápas až do nějaké třicáté minuty. Hosté neměli co ztratit a hráli uvolněně, s tím rozvolnění umožňující oficiálně sporjsme měli problémy. Nervozita se projevila například při střelbě z dálky. Trojky nám tovat lidem bez vakcíny,“ vysvětlil Vepříliš nešly. Až v poslední čtvrtině jsme Vyšehrad zlomili. Výhra se počítá, příště ale
černíku hlavní trenér ergéčka David
potřebujeme podat lepší výkon, abychom uspěli.“
Konečný.
prosadili Hanáci a deset minut před ní čtvrtiny a vypracovali si klíčový Budějovičtí by tak měli mít prostor
koncem vedli 52:48 po dalekonos- náskok 60:51. Pražané se pak sice dohrát všechny své přeložené mače,
ném pokusu Šišky.
přiblížili tří bodů, koncovku však lépe včetně toho aktuálního s prostějovVe zlepšeném výkonu hráči Prostějo- zvládli Hanáci a zapsali devátou vý- ským družstvem. „Existuje návrh náhradních termínů veškerých odloževa pokračovali také v úvodu posled- hru v sezóně.
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lím, že to může být hodně zajímavé,“ těší
se na střetnutí se Sojkami Pešta.
Nejbližším sokem Orlů budou basketbalisté Plzně. Zápas druhého
kola nadstavbové skupiny o 13. až
20. místo se bude hrát na půdě soupeře 18. února. Lídrem Západočechů
je velezkušený pivot Karel Aušprunk.

„K lepšímu výsledku chyběl kousek,

dřichův Hradec. Do zápasů pravidelně
nastupuje celá řada zahraničních hráčů, také z tohoto důvodu půjde o zajímavé měření sil.
„Bude to změna oproti jiným zápasům.
V Pelhřimově je hodně Američanů, ti
hrají trošku jiný basketbal. Navíc jsou
silově i technicky dobře vybavení. Mys-

Basketbalisty čekají zajímaví soupeři. Přijede Váňa?

PROSTĚJOV Na rezervní týmy Nymburka a Jindřichova Hradce narazí v nadstavbové části první ligy basketbalisté BCM Orli Prostějov.
V sestavách Polabí a Pelhřimova nastupují hráči z Kooperativa NBL.
Není ani vyloučeno, že se do haly Sportcentra DDM na chvíli vrátí
František Váňa, který za Polabí odehrál v základní části sedm zápasů.
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žení, v lepším případě z toho bude
předkolo play off. Tabulka je sice vyrovnaná a stát se ještě může cokoli.
Jenže Porubě se tato sezóna pranic
nevede. Odskákal to už i někdejší prostějovský trenér Jiří Šejba, který byl po
třetině sezóny odvolán z funkce. Poté
se přeci jen Poruba trochu zvedla.
Nicméně nejlepší období zažila hned
po Novém roce, nyní opět střídá prohry s výhrami. Tým má přitom Torax
kvalitní. Guman, Vachovec, Bitten,
Korkiakoski, Szathmáry nebo třeba
Hrníčko. Nejproduktivnější je ale se
30 body Pavel Jenyš, o post nejproduktivnějších beků se dělí dvojice
Szathmáry–Žovinec. V brance znovu
čaruje Ervins Muštukovs. Ale nic to
není platné, Poruba se stále musí bít
i o to, aby se vyhnula baráži.
Ani Přerov, sobotní soupeř, však úplně nenaplňuje předsezónní předpoklady. Tým sice znovu sází
na obstojnou defenzivu
(čísly jednu z nejlepších
v soutěži) a na to, že dokáže vyhrávat jen na málo
branek. To ale potvrzoval
zejména v poslední době, kdy porazil
v krátkém sledu Litoměřice, Třebíč
a dvakrát Slavii. V předešlém období
to až taková sláva nebyla. Zejména
na porážky od Vrchlabí a předposledního Havířova nebudou Zubři rádi
vzpomínat. Poslední utkání ale už po
herní i výsledkové stránce znamenají
zlepšení. Přerov navíc klidně dál může
uvažovat o posunu do elitní šestky.
Hodně by k tomu mohli pomoci hráči

jako Jakubové Herman a Novák, kteří
patří k velmi zkušeným a schopným
plejerům. Totéž platí o bekovi Tomáši
Kudělkovi. Mladší ročníky zastupují
třeba produktivní Tomáš Süss nebo
exprostějovský František Hrdinka
s Matějem Novákem. Přerov ale nemá
tak výrazně bodující hráče, jako jsou
Petr Mrázek nebo Tomáš Jáchym. Zároveň se navíc může „pochlubit“ nejhorší přesilovou hrou v soutěži...

vs.

hodně mrzí, že zrovna v tomhle utkání
jsme nezískali žádné body.“
ƔƔ Proti Frýdku-Místku byli naopak Jestřábi dominantní. Přestože
soupeř hrál velmi agresivně. Co si
z utkání vzít?
„Ano, máme výborný tým. Myslím si, že se můžeme měřit úplně
s každým, ať už je to Frýdek-Místek,
Vsetín, nebo Jihlava. I s těmito soupeři
hrajeme dobře a vždy máme šanci na
úspěch. Musíme ale podobné výkony,
jako jsme předvedli s Frýdkem-Místkem, podávat v každém zápase. Mezi
týmy není velký rozdíl na to, abychom
potom hráli na polovině svých mož-

se ale, že jste
nyní hodně
pookřál
a vrátil jste se do formy. Vidíte to podobně?
„Jo, samozřejmě. Já to říkal i trenérům.
Nebudu se vymlouvat, sám jsem jim
říkal, že jsem hrál špatně. Bylo to ale
i tím, že jsme zde měli koronavirus

ností a vyhráli. Musíme hrát pořád stejně dobře, pak můžeme vyhrávat.“
ƔƔ Je v kabině trochu nervozita
z toho, že je tabulka stále nesmírně
vyrovnaná?
„Nervozitu nebo paniku, to bych ani
neřekl. Asi každý ví, jak na tom je tabulka. A každému dochází, že teď už
není čas na chyby, na to, abychom si
řekli ‚nevadí, jede se dál‘. Každý zápas
musíme hrát tak, jako kdyby to byl
náš poslední. A uvidíme, kam nás
to dovede. Já doufám, že když
budeme podávat výkony jako
právě proti Frýdku-Místku,
tak budeme v pohodě.“
ƔƔ Měl jste nedávno období, kdy se vám tolik nedařilo. Zdá

Foto: Michal Sobecký

a já jsem měl trochu těžší průběh.
Byl jsem doma pět
dní, nic jsem nedělal, jen ležel v posteli.

Pak jsem šel na jeden trénink, následně
se hrálo se Šumperkem. Potom tam
byly dva dny tréninků a následovala
Jihlava. Ať je to, jak chce, ta nemoc
mě dostihla, hlavně sám jsem to cítil
na sobě, že to není ono. Ale vím, že to,
co chybí po nemoci, je otázka týdne
či deseti dnů a naskočí to zpátky.
Člověk zkrátka musí makat.
Hokej už hraju nějaký ten
pátek a vím, že je to otázka
týdne. Na to se ale nevymlouvám, vím, že jsem hrál
špatně, ale taky vím, že teď
už to bude daleko lepší.“
ƔƔ Sedla vám nová
spolupráce ve třetím
útoku, v němž nyní
hrajete?
„Myslím si, že to
není špatné. Hraju
s Markem Račukem, hráli jsme spolu dva zápasy. Taky
to chce nějaký čas.
Neříkám půl roku,
ale chvíli, abychom si
na sebe zvykli. Myslím si, že jak to bylo
dobré s Martinem Novákem a Honzou
Klozem, tak to bude dobré i teď.“

Eva REITEROVÁ

který nepustil ani jeden kotouč za
svoje záda. Kolínští pak přidali ještě
tři branky a deklasovali Hanáky v důležitém souboji výhrou 4:0. Přeskočili je tak v prvoligové tabulce.

0
4

před koncem dostal kapitán Novák,
ale branka z toho nebyla.
Ve 23. minutě přišlo první vyloučení
zápasu, a to v prostějovských řadách,
Jestřábi k oslabení přistoupili zodpovědně a nedovolili soupeři odskočit na rozdíl dvou branek. Během následujících
zhruba tří minut zasypali Kuzněcova
několika střelami, ten ale Kozly držel. Po
velké chybě v obranném pásmu domácích střílel od modré čáry Pinkas, ale naštěstí mimo. Jestřábi se snažili vyrovnat,
ale další branku opět vstřelili hosté z Kolína. V čase 34:30 vyslal Kloz nepřesnou
přihrávku, která skončila na holi Veselého, a ten se z mezikruží nemýlil – 0:2. Po
vhazování se hosté opět dostali svižně
před Bláhu, který málem potřetí inkasoval. Ve zbývajícím čase se domácí hodně
snažili, ale byl to opět hostující celek, kte-

táno. Po buly se v čase 55:10 k rychlé
a hlavně přesné střele dostal Král a využil výhodu jednoho muže v poli – 0:3.
V 57. minutě šli naopak hosté do čtyř
a domácí lavička to po chvíli zkusila bez
brankáře v šesti. Jenže Rudovský upadl
na modré, puk získal Štohanzl a završil
kolínskou výhru – 0:4. Ani další vyloučení hostů v závěru Prostějovanům ke
vstřelení alespoň jedné branky nepomohlo, a po prohře se tak posouvají na
sedmé místo, právě za Kolín.
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Chance ligy

Na tohle se dalo dívat. Frýdek-Místek hrál velice tvrdě, a tak byl
po zásluze (i když stále ještě málo)
vylučován. A Jestřábi trestali. Znovu ukázali svou hlavní přednost,
kterou jsou ofenziva a přesilovky.
Právě početní výhody rozhodly.
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Kolín sice není tím Kolínem, který
hrál loni šestnácté místo, stále by
však měl být ve vzájemných zápasech mírným outsiderem. Nestalo
se. Jestřábi sice byli o něco lepší,
nicméně produktivita rozhoduje.
A ta byla na straně Kolína.
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s Kolínem
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„Klobouk dolů před
diváky, že vydrželi až do
konce zápasu...“

(uohĹ

„My jsme tady odehráli fantastické utkání s nulou. Vezeme domů tři body, což je skvělé. Myslím si, že je to naprosto zasloužené vítězství. Byli jsme obětavější, důraznější a chtěli jsme více
uspět. Řekl bych, že toto vše se jen potvrdilo.“
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„Nejhorší výkon v sezóně, stydíme se za něj! Zaměříme se na ty věci, kvůli kterým nám to
nešlo a všude jsme byli druzí. Klobouk dolů před diváky, že vydrželi až do konce zápasu...“

Aleš Totter - LHK Jestøábi Prostìjov
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rý měl nebezpečnější střelecké pokusy.
I úvodní minuty poslední dvacetiminutovky vyšly lépe pro Kolínské. Znovu
exjestřáb Ouřada jel sám na bránu, ale
nedal. Za nepříznivého stavu byl nejvíce
vidět Mrázek, který dělal brankáři hostů
velké problémy. Ani nejlepší střelec Prostějova však branku nedal. Následující
průběh hry ovlivnilo několik vyloučení.
Až to z 56. minuty bylo poprvé potres-
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proměněna. Pak se na druhou stranu
do přečíslení tři na jednoho hnali hosPrvní útočnou akci rozehrál Račuk té, ale Bláha svůj tým podržel. V čase
společně s Mrázkem, ale zůstala ne- 2:54 však hosté zakončili nenápadnou
akci až do prostějovského brankoviště,
&+$1&(/,*$08åĤþ5².2/2
úspěšným střelcem byl Štohanzl – 0:1.
/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY²6&.ROtQ
V 5. minutě se Zajíc dostal šikovně
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do obranného pásma Kolínských
 .UiO 9HVHOê   âWRKDQ]O 6WĝHO\ QD EUDQNX 
a nahrával Beránkovi, zakončení dru5R]KRGÿt&DEiN2QGUiþHN±0DãWDOtĜ.OHSUOtN9\ORXÿHQt
9\XæLWt'LYiFL
hého jmenovaného však Kuzněcova
nepřekvapilo. V následujícím čase
se Kolín dobře dostával před Bláhu
(0:1,
0:1,
0:2)
6HVWDYD3URVWčMRYD
a byl hodně nebezpečný. Pak se opět
%OiKD±+XViN.OLPtþHN6WDQČN9DOD=DMtF.UHMþt+DY
do hry dostali Prostějovští a měli obOtN±%HUiQHN7-iFK\P5XGRYVNê±1RYiN.OR]âYHF
rovské šance k vyrovnání po střelách
±-LUiQHN5DþXN0Ui]HN±.REOtåHN-DQHþHN-HOtQHN
7UHQpU$OHã7RWWHU
Jiránka, Beránka či Račuka. Hostující
gólman ale hájil bezchybně svoji klec.
6HVWDYD.ROtQD
V čase 12:40 se na druhé straně musel
*.X]QČFRY±3LHJO.XNOD3LQNDV1LNRýiSýtåHN=RUNR±-DQNRYVNê'DYLGâDIUiQHN.UiO±
co otáčet Bláha, když úřadoval expro6NOHQiĜ0LãNiĜ-DQ9HVHOê±.UHMþtNâWRKDQ]O2XĜDGD±6tOD0RURQJ3DMHU7UHQpU3HWU0DUWtQHN
stějovský Ouřada. Do velké šance se

PROSTĚJOV Uplynulý pátek hostil
prostějovský zimní stadion dohrávku 38. kola tabulkových sousedů
v Chance lize Prostějova s Kolínem.
Vstup do utkání vyšel lépe hostům,
kteří ve třetí minutě otevřeli skóre.
Pak byla na Jestřábech vidět snaha
vyrovnat, ale klíčovým faktorem byl
hostující brankář Georgij Kuzněcov,
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Podruhé v této sezóně prohráli
prostějovští Jestřábi s Kolínem, přičemž znovu neuspěli v domácím
prostředí. Na utkání s Kozly nebudou na Hané rádi vzpomínat.

Aleš Totter:[+@ECJMnÁQÑFJIQN@UÇIî 

%ËGQ¿SRU¿æND-HVWĆ¿ELSDGOLVIDUPRX0RXQWILHOGX+.

ƔƔMáte za sebou v týdnu dva zápasy a tři body. Jak to hodnotíte?
„Určitě nejsme spokojení s tím, že
máme tak málo bodů za domácí zápasy.
Hráli jsme tři zápasy ve čtyřech dnech
a pak ten poslední s Kolínem. Tam už
bylo znát, že nám došly síly. Nešlo nic,
hráli jsme zápas špatně. Osobně mě

Michal
SOBECKÝ

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Je nejproduktivnějším hráčem Jestřábů. Znovu.
A taky nejlepším střelcem týmu. Ani jedno není překvapením,
Petr Mrázek (na snímku) jen potvrzuje své kvality, které předvedl i v předešlé sezóně. Tehdy naplno ukázal, že je rozdílovým
hráčem, který rozhoduje zápasy a hraje nad úroveň Chance
ligy. Jenže nedávno se brankostroj kanonýra zasekl. Stejně jako celkový přísun bodů. Hluché období ostatně postihlo i celý
tým a trochu se v tom odráželo, jak důležitý pro něj Mrázek
a jeho body jsou. Nyní už se ale číslo 14 dostává zpět do formy.
Skóroval proti Ústí nad Labem, prosadil se s Frýdkem-Místkem,
s Kolínem patřil k nejaktivnějším hráčům.

Útočník Petr Mrázek opět střílí důležité góly. A dostal se na 40 kanadských bodů.

Uprostřed týdne čeká Prostějov ostravská Poruba. Ta si, stejně jako v minulé sezóně, stanovila vysoké cíle.
Zdá se ale, že podobně jako loni je ani
letos nenaplní. Z prohlášení o útoku
na extraligu totiž je pouze boj o udr-

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Základní část Chance ligy spěje ke svému závěru. Právě
během něj ale čeká Jestřáby hned
několik zajímavých soubojů. Včetně klasického hanáckého derby, navíc v domácím prostředí, v sobotu
19. února se totiž Jestřábi střetnou
se Zubry. Ještě předtím, a to 16.
února, zajedou Jestřábi do Ostravy,
kde poměří síly s Toraxem Poruba.
Ani konec základní části tak nebude prost atraktivních utkání.

„Hrál jsem špatně a vím to“

Prostějov (sob) – V nedobré formě
ještě nedávno hrál Přerov. Pravidelně
prohrával, ztrácel body a nacházel se až na dvanáctém místě. Tým
dokonce měnil trenéra. Nicméně
to už je minulost. Aktuálně se Zubři
opravdu zvedají, když posledních pět
zápasů vyhráli. Jejich šňůra utkání
s bodem nyní činí sedm zápasů (osm,
když zahrneme i zápas proti Kadani,
který byl kontumován). Sílu Přerova
přitom ilustrují i soupeři, se kterými
na vítězství dosáhl: Vsetín, Slavia Praha a Třebíč jsou jen některými z nich.
Zubři navíc své soky poráželi obvykle
rozdílem jediné branky. Jestřáby tak
nečeká nic jednoduchého.

=XEÔLPDMÉSÔHG
GHUE\IRUPX

RYCHLÝ
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$WUDNWLYQËVRXSHĆLYGDOxËPSRNUDêRY¿QË&KDQFHOLJ\
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PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ:

1. star: 2GVT/T¾\GM DQF[ 2. star: 2GVT$GT¾PGM 
DQF[ UVCT,CP4WFQXUMÚ DQF 

PROSTĚJOV – KOLÍN 0:4

1. star:/CTGM4CéWM DQF[ 2. star:2GVT/T¾\GM 
DQF[ UVCT1PFąGL$N¾JC DQF 

PROSTĚJOV – FRÝDEK-MÍSTEK 3:1

HRÁČSKÉ HVĚZDY UTKÁNÍ

HOKEJ

-#/2Ąªi6ö
&QJT¾XMCMQNCRQPF÷NÊ×PQTCJQ
FKP5QMQNQXt$GP¾VM[PCF,K\GTQW
&QJT¾XM[MQNCRQPF÷NÊ×PQTCJQ
FKP8UGVÊPt8TEJNCDÊ2QTWDCt2ąGTQX
MQNQUVąGFC×PQTCJQFKP,KJNCXC
t*CXÊąQX  8UGVÊPt·UVÊPCF.CDGO  
2QTWDC t 2TQUV÷LQX   .KVQO÷ąKEG t 5NCXKC
2TCJC   iWORGTM t $GP¾VM[ PCF ,K\GTQW
-CFCÿt(TÚFGM/ÊUVGMPGJT¾PQ2ąGTQXt5QMQNQX
8TEJNCDÊt6ąGDÊé
MQNQUQDQVC×PQTCJQFKP6ąGDÊé
t .KVQO÷ąKEG   ·UVÊ PCF .CDGO t 2QTWDC
  5QMQNQX t 8TEJNCDÊ 2TQUV÷LQX t 2ąGTQX
*CXÊąQXt8UGVÊP(TÚFGM/ÊUVGMt,KJNCXC$GP¾VM[
PCF,K\GTQWt-CFCÿPGJT¾PQ-QNÊPtiWORGTM
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6ąGDÊé       
8UGVÊP       
,KJNCXC       
5QMQNQX       
-QNÊP
      
2TQUV÷LQX      
2TCJC       
8TEJNCDÊ       
2ąGTQX       
(T/ÊUVGM       
iWORGTM      
2QTWDC       
·UVÊP.      
$GPP,      
*CXÊąQX       
-CFCÿ       

t$GTIGT 1PFTCéMC<GOCP 
&QJT¾XMCMQNC 5NCXKC2TCJCtiWORGTM
50 t $TCPM[6-PQVGM
-TWåÊM*QXQTMC TQ\JP¾LG\F8NéGMt2÷PéÊM
8CEJWVMC-QJ×V 
&QJT¾XMCMQNC (TÚFGM/ÊUVGMt8TEJNCDÊ
 $TCPM[iGFKXÚ .[U\E\CTE\[M
-NKOwC t.KPJCTV -WUÚ/TÿC 7TDCP <G
OCP -WUÚ /TÿC 

,GUVą¾DKOCLÊRTQDNÆO2ąKRQJNGFWFQ
VCDWNM[UGUV¾NGFTåÊRQO÷TP÷X[UQMQ
LGPåCMVW¾NPÊRQąCFÊPGXwGQFT¾åÊ6ÊO
RTQDNÆOGOVQVKåPGPÊCPKVCMWOÊUV÷
PÊLCMQURÊwGVQMFGWå2TQUV÷LQXOQJN
JT¾V#JNCXP÷VQLCMd\XN¾F¾qFčNGåK
VÆOQåP¾TQ\JQFWLÊEÊ\¾RCU[
,GUVą¾DK OCLÊ VQVKå XÊEGOÆP÷ XwG
EQ D[ O÷N OÊV M ×UR÷wPQUVK VÚOW
FQUVCVGéPQWJNQWDMWVÚOWCRąK
VQO UGJTCPÚ EGNGM MVGTÚ X[FTåGN
QF \Cé¾VMW UG\ÐP[ VÆO÷ą DG\G
\O÷P &¾NG MXCNKVPÊJQ DTCPM¾ąG
QDUVQLPQW QDTCPW XGNOK FQDTÚ
\MWwGPÚ ×VQM # \CDKL¾EMÆ RąGUK
NQXM[+RQFNGLOGPD[O÷NQDÚV
OÊUVQRTQVÚOMQWéG6QVVGTCURÊwG
\MNCO¾PÊO
,GPåG FNQWJQFQD¾ HQTOC ,GUVą¾
Dč VQOW XwGOW PGQFRQXÊF¾ .*-
\JTWDC X RTXPÊ VąGVKP÷ UG\ÐP[ JT¾N
X RQJQF÷ 8[JT¾XCN UQWRGąG RąG
JT¾XCN # RQMWF Wå U P÷MÚO RCFN
VCM RQ XÊEG PGå X[TQXPCPÆ DKVX÷
5RÊwGUOčNC\FGJT¾NCTQNKCFTQDPQUVK
0KEOÆP÷ 2TQUV÷LQX FQM¾\CN PC NGF÷
FQOKPQXCVRTCMVKEM[XMCåFÆOWVM¾PÊ

0[PÊ CNG PCT¾åÊ PC PGX[TQXPCPÆ
XÚMQP[ /WåUVXW UG PGFCąÊ dWF÷
NCVq XÊV÷\PQW wÿčTW PGDQ WFTåGV
MXCNKVW XÚMQPW RQ EGNÚ \¾RCU
2TQDNÆOCNGLGåGRQMCåFÆMF[å
,GUVą¾DK OQJQW QFUMQéKV UQWRGąK
RąKLFG DNKMCPGE C LG \ VQJQ UGF
OÆ OÊUVQ # UV¾NG XÊEG FQT¾åGLÊEÊ
MQPMWTGPEG 6TGPÆT 6QVVGT RąGF
éCUGO JQXQąKN Q VQO åG D[ UG
O÷NCVCDWNMCEQPGLFąÊXGTQ\VTJCV
0GUVCNQUG<XGNMÆé¾UVKRTQVQåG
,GUVą¾DK \MT¾VMC MNÊéQXÆ \¾RCU[
PGWOÊ %Qå OčåG DÚV FQUV XGNMÚ
RTQDNÆOXRNC[QHH
%Q VGF[ ,GUVą¾DčO EJ[DÊ" <CRT
XÆ RTQFWMVKXKVC 6C OÊUV[ QRTCXFW
RN¾éG VÚO VQVKå UQWRGąG FQM¾åG
RąGUVąÊNGV PG CNG IÐNQX÷ <CFTWJÆ
KPFKXKFW¾NPÊEJ[D[RąKDT¾P÷PÊ/ÊUV[
DQJWåGN DKLÊ FQ QéÊ # \CVąGVÊ X[JÚ
D¾PÊUG\TCP÷PÊO,GUVą¾DKLUQWMQ
PGéP÷RTCMVKEM[MQORNGVPÊ#D[NQ
D[HCLPMF[D[VQVCMEJXÊNK\čUVCNQe
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51$'%-º

&CNwÊ\D[VGéP¾MQORNKMCEG

Mezi hokejovými mantinely

&CNwÊFQJT¾XM[MQNC 8TEJNCDÊt,KJNCXC
22 t $TCPM[-QHHGT .KPJCTV
.[VX[PQX .[VX[PQX -WUÚ t<CFTCåKN -Q
YCNE\[M*CTMCDWU -QYCNE\[M 5GOCP*CXT¾
PGM <CFTCåKN /CTGw*GNV  6ąGDÊét-QNÊP
 $TCPM[5VąQPFCNC $KVVPGT t
1WąCFC,CPMQXUMÚ iCHT¾PGM-T¾N 8GUGNÚ
-T¾NiCHT¾PGM 
&QJT¾XMCMQNC 8UGVÊPt2QTWDC 
 $TCPM[-WEJCTE\[M )CIQ*T[EKQY 
2wWTPÚ iVCEJ4QD t8CEJQXGE )ąGw,GP[w 
$KVVGP\VTGUVPÆJQUVąÊNGPÊ-QTMKCMQUMK %CT
VGT iRCéGM   6QOCP *TPÊéMQ 7TDCPGE  
,GP[w 7TDCPGE)WOCP
2ąGFGJT¾XMCMQNC ,KJNCXCt.KVQO÷ąKEG
    $TCPM[ 5MQąGRC /CTGwèC
EJQVUMÚ 5MQąGRC èCEJQVUMÚ-QYCNE\[M 
%CEJPÊP $TQå-CEJ[ÿC %CEJPÊP ,WFC 
+NNÆw 5MQąGRC-QYCNE\[M *CXT¾PGM 5GOCP 
 5MQąGRC *CTMCDWU èCEJQVUMÚ  t  2ąKMT[N
5KJXQPGP8¾NGM 
2ąGFGJT¾XMC  MQNC 5QMQNQX t iWORGTM 
    $TCPM[ 6,CPFWU ,WTéÊM0Q
X¾M 6QOK 64QJCP-CFGą¾XGM -XGTMC
-QPGéPÚ -NGLPC  t  2 -TCVQEJXÊN 8KNFWOGV\
2÷PéÊM ä¾NéÊM -KPFN8KNFWOGV\
&QJT¾XMC  MQNC ·UVÊ PCF .CDGO t *CXÊąQX
  $TCPM[6T¾XPÊéGM 8TFNQXGE
&TVKPC /KNHCKV 6čOC 7TDCP /CTGw 
$N¾JC 7TDCP t&QUV¾NGM *WFGéGM&QMVQT 
$GFP¾ą6LWTKP
&QJT¾XMCMQNC 5QMQNQXt*CXÊąQX 
 $TCPM[2QJN -NGLPC 8TCEQXUMÚ
4QJCP 6QOK -CFGą¾XGM4QJCP 5NQDQFC
6,CPFWU t%JTQDQéGM
&QJT¾XMC  MQNC $GP¾VM[ PCF ,K\GTQW t
6ąGDÊé      $TCPM[  -NCRMC
èGTO¾M &WwGM  t  5VąQPFCNC (QTOCP &QéG
MCN &QéGMCN 5VąQPFCNC8QFPÚ iċQXÊéGM
6WTGéGM & 5MNGP¾ą   iWORGTM t .KVQO÷ąKEG
  $TCPM[iKNJCXÚ iWJCL 
ä¾NéÊM -KPFN8KNFWOGV\ 2-TCVQEJXÊN -KPFN
ä¾NéÊM iWJCL -KPFN8KNFWOGV\ 8CEJWVMC
8KNFWOGV\ 
&QJT¾XMCMQNC 2ąGTQXt8UGVÊP 
  $TCPM[  6 iQWUVCN  ,CMWD 5XQDQFC
-WDGw/-TCVQEJXÊN 5ÙUU,CP5XQDQFC
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Jestli proti někomu v této sezóně Prostějov neuměl, tak proti
Frýdku-Místku. Soupeř rvavý,
nevyzpytatelný, navíc s možností
čerpat borce z extraligy. Hlavně
ale tým, který na zkrátka ví, jak na
Jestřáby. V předešlých dvou zápasech Rysi vstoupili do utkání drtivě
a náskok už si pohlídali. Při posledním vzájemném střetnutí byli sice
svěřenci trenéra Tottera aktivnější,
Foto: Michal Sobecký
a dokázali se vypořádat i s agresivně vedenou hrou některých hráčů soupeře. Výsledkem byla výhra a aspoň
částečné napravení předešlých dvou nezdarů. A co bylo v utkání nejdůležitější? Ano, přesně tak, opět vstup do zápasu, který tentokrát Jestřábi měli
diametrálně odlišný oproti předešlým dvěma duelům.

=PÈQ DV)U ÙGNHP

ZAUJALO NÁS

2GVT/T¾\GM,CP-NQ\C1PFąGL$N¾JC2GVT$GT¾PGM/CTVKP#NVTKEJVGT
,CP 4WFQXUMÚ C 6QO¾w ,KT¾PGM   /CTVKP 0QX¾M  #FCO *CXNÊM   6QO¾w
,¾EJ[O,KąÊ-NKOÊéGMCiKOQP,GNÊPGM,CMWD$CDMCC2CVTKM*WU¾M/KNQUNCX
,¾EJ[OC,QUGH<CLÊE/KEJCN,CPGéGMC&CXKF8CNC/CTGMiXGE/CTGM4CéWM
C2GVT-TGLéÊ/CTGM/KEMCC,CPiVGHMC/CTVKP&WDUMÚ
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První nebezpečnou šanci měl však na
holi hráč hostů, konkrétně Lyszczarczyk v 6. minutě. V přesilové hře byl na
konci kombinace, kterou přerušil až zásah Bláhy. Více ze hry ale měli domácí,
kteří lépe bruslili a častěji stříleli. Navíc
se záhy Jestřábi ujali vedení, Staněk
ubojoval puk u mantinelu a následně
se po ose Havlík-Račuk dostal na hůl
Šimona Jelínka, který zblízka prostřelil
Baroše – 1:0. Brzy navíc domácí přidali
druhý gól, Novák se ještě z brejku neradoval, následně ale Račuk naznačil
střelu a nahrál do strany. Po odrazu se
puk následně dostal k Tomáši Jiránkovi, který opět zblízka překonal Baroše
– 2:0. V 17. minutě mohl třetí zásah
přidat tečí Švec a v závěru třetiny byl
blízko skórování i dobře střílející Vala.
Frýdek-Místek hrál v úvodní části jednoznačně druhé housle.

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Uf. Ten kámen padající ze srdce byl asi slyšet na míle
daleko. Jestřábi totiž dlouho, předlouho čekali na tříbodové vítězství.
Dočkali se v úterý večer po sérii ne
zcela povedených zápasů. A hned
proti Frýdku-Místku, s nímž se
v předešlých dvou duelech natrápili. Tentokrát ale drama nepřipustili,
dobrá první třetina zaručila mužstvu Aleše Tottera dvoubrankový
náskok, který už tým nepustil.
A nakonec zaslouženě vyhrál.

Druhá třetina už ale byla vyrovnanější. Hosté přidali na bruslení, zejména
však na agresivitě. Už ve 22. minutě ale
přidal třetí zásah Petr Mrázek. Branka
ale nebyla uznána pro posunutí brankové konstrukce. Ve 27. minutě pak
hosté předvedli to, co jim do té doby
chybělo, tedy souvislejší tlak na bránu
soupeře. Ten ostatně vyústil ve snížení. Čmiel dostal od obrany Jestřábů
spoustu prostoru. A využil jej nejdřív
ke střele a následně i k úspěšné dorážce – 2:1. V polovině zápasu už to
ale zase bylo o dvě branky. Domácí
dostali další možnost přesilové hry.
V ní si sjel od modré směrem na kruh
Petr Mrázek a tentokrát už byl úspěšný střelou do růžku – 3:1. Krátce poté
střílel znovu dobře Vala, ale Baroš byl
pozorný. Následně se už přiostřilo
a další dvě minuty se hrálo ve čtyřech.
Zbylé minuty byly spíše v režii hostů.
Nejprve jen těsně minul Ciura, ve 40.
minutě zase pořádně zavařil Bláhovi
Komorski. Hlavně se však na ledě přiostřilo, přibývaly šarvátky i zákroky na
hraně ze strany hostů.
Ty pokračovaly i v poslední třetině.
Pro faul si v přesilovce došel po obejití dvou hráčů Jáchym, ale nepískalo
se. O zajímavou kličku na ose se následně pokusil Ogurtsov. Ale nedotáhl ji do konce. Vidět ale byl spíš při
střetech fyzických. Ve 45. minutě se
chytl s Rudovským, kterého připravil o helmu. Trochu nepochopitelně
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by teoreticky už proti Přerovu měli
mít možnost dorazit na stadion ve
větším počtu. Konkrétně by se mělo
jednat o polovinu kapacity zimního
stadionu. „Měly by být uvolněné a už
se moc těšíme. Věřím, že půl stadionu
si na utkání s Přerovem cestu najde,“
vzkazuje lodivod prostějovských hokejistů.
Snad se tak vrátí lidé do ochozů ve větším počtu, dosud se jen zcela ojediněle
naplnila nyní povolená kapacita, tedy tisíc přítomných. Ať už ale diváci přijdou
v jakémkoli počtu, měli by být svědky
hry Jestřábů v plné sestavě. Tedy téměř.
„Robin Staněk nebyl schopný v pátek
hrát. Během pondělka už by se ale zapojit měl. Nadále chybí Martin Dubský
a taky Milda Jáchym je na pět až osm
dní mimo,“ informoval o zdravotním
stavu kádru Aleš Totter.

3
1
(2:0, 1:1, 0:0 )

se ale vylučovalo až chvíli na to, kdy
hosté dostali trest za zákrok na Staňka. Trestat se ale mohlo i při nájezdu
Foltýna do Jáchyma. Hostující hráč,
známý svou agresivní hrou, si ale
naběhl a nakonec skončil hůře než
zamýšlená oběť. Jestřábi s ubíhajícím
časem stále častěji jen posílali puk dál
od své branky. Výjimkou byla střela
Rudovského z 55. minuty, kterou ale
Baroš dobře viděl a zasáhl. 57. mi-

nuta pak obraz hry podtrhla, hosté
šli do rizika, tedy hry bez brankáře.
A pořádně protočili prostějovskou
obranu. Matyáš nejprve trefil dobrou
ránou tyč, poté Bláha skvěle zasáhl
proti Lyszczarczykovi. Hosté zamkli
Jestřáby, ti naopak zkoušeli štěstí vyhazováním. Těsně před koncem jen
o centimetry minuli, mrzet je to ale
nemuselo. Drama se totiž nekonalo
a domácí mohli konečně slavit.

„Odehráli jsme špatnou první třetinu. Prvních pět šest minut bylo vyrovnaných, ale pak už
byli domácí lepší a utekli nám o dva góly. My pak dokázali snížit, mohli jsme dokonce i vyrovnat, ale po vyloučení jsme inkasovali potřetí. V dalším průběhu jsme se snažili, bojovali, ale
nebyli jsme produktivní. Navíc nám nešly ani přesilovky. K tomu se přidala naše power-play,
ve které jsme nastřelili dvě tyčky. Vítězná série jednou končí, my však věříme, že už od neděle
načneme další.“

0RMPÉU75/,¤©.+&)UÙGHN0ÉVWHN

„S Frýdkem-Místkem to byl třetí zápas ve čtyřech dnech. Měli jsme dobrý start do utkání.
Ve třetí třetině jsme pak předvedli po taktické stránce asi nejpovedenější pasáž v sezóně.
Odehráli jsme to zodpovědně. Dost mi to připomínalo prosincové utkání s Vrchlabím.“

Aleš Totter - LHK Jestøábi Prostìjov
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Šumperk, Prostějov (sob) – I přes
nelichotivé postavení v tabulce se
může pochlubit Šumperk velice dobrou produktivitou. Dokonce jednou
z nejlepších v Chance lize. A přispívá
k tomu i prostějovský odchovanec
a donedávna také obránce Jestřábů
Martin Pěnčík. Pěnčík aktuálně
zažívá velice povedenou sezónu. Hraje pravidelně v první obraně, dostává
velkou porci minut. A hlavně je velice
platný. Trvale se pohybuje v kladných
číslech při účasti na ledě a navazuje na
předešlou sezónu v dresu Jestřábů. Je
rovněž velmi produktivní, na kontě
má už patnáct bodů. Nyní se trefil
zase, proti Slavii srovnal na 1:1 a poslal zápas do prodloužení. Stylově,
v přesilové hře se trefil bombou
od modré. Nedal přitom brankáři
Pražanů šanci. Čtvrtá trefa v sezóně
byla opravdu pastvou pro oči.
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Hokejisté Prostějova
sehráli dvě zcela odlišná
utkání a vypadli z elitní šestky
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„Ani den před zápasem na tréninku to nebylo ono. Dohnala nás únava. Nechceme
se vymlouvat, ale dostihla nás karanténa
a další věci. A samotné utkání? Nebyli jsme
v něm. Nešlo nám nic. Nikdo z hráčů nebyl na ledě. A ani se neukázalo nic, co by
nás do utkání dostalo,“ povzdechl si kouč
Prostějova Aleš Totter. „Před Kolínem
jsme odehráli tři solidní zápasy. Tentokrát
jsme ale neměli nic. Takové utkání jednou
za sezónu přijde. Jediné pozitivum je, že už
je utkání minulostí,“ dodává.
Pro Jestřáby se jedná o nepříjemnost. Jednak ztratili důležité body,

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

zadruhé jim prohra sotva přidala
na sebevědomí, hlavně však Jestřábi ztratili šestou příčku zaručující
čtvrtfinále. Dostal se na ni přitom
právě Kolín. „V týdnu nás čekají dva
soupeři, kteří jsou na tom podobně.
Začínají nám ale celkově zápasy na
hraně,“ připomíná Aleš Totter, že pátečním zápasem nic neskončilo. Naopak
Jestřáby ještě čeká sedm zápasů. Tedy
boj o jednadvacet bodů. Vzhledem
k vyrovnanosti tabulky navíc mohou
stále dopadnout různě: bojovat v baráži, mít předčasný konec sezóny nebo se
dostat mezi nejlepší. „Víme všichni, jak
důležitých posledních sedm zápasů je.
Uděláme si dva kvalitní tréninky a maximálně se začneme připravovat na
první z nich,“ konstatoval Aleš Totter.
Pověstný šestý divák by se přitom
mohl vrátit. Řeč je o fanoušcích. Ti

PROSTĚJOV Dva zápasy na domácím ledě, a z nich tři body.
Taková je bilance prostějovských hokejistů v uplynulém týdnu.
A stejně tak dvě utkání, která se od sebe nemohla snad lišit více.
Proti Frýdku-Místku předvedl Prostějov koncentrovaný výkon,
byl jasně lepší a po zásluze vyhrál. S Kolínem to uplynulý pátek
vypadalo úplně jinak...
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poměrně málo. Hodně pomohla spolupráce se svazy Svitav a Olomouce,
která, doufejme, bude pokračovat.
A částečně nám nahradí nedostatek
rozhodčích v regionu. Přesto nás i tak
trápil velký nedostatek rozhodčích,“
zmínil Elfmark dlouholetý problém
fotbalu nejen na Prostějovsku.
Členové výkonného výboru se postupně věnovali svým oblastem.
Zmínili, že nebyly žádné větší problémy a porušení soutěžního řádu,
zmínili spoustu chyb v zápisech
o utkání. „Vytýkali jsme to, nad něčím
jsme museli přimhouřit oči. Potom
jsme na to upozorňovali. Pak už to
bylo celkem v pořádku. Chyby dělají i rozhodčí – všichni jsme omylní,“
pravil smířlivě Roman Minx, garant
komise STK.
Než došlo k vypití lahví s vodou, které měli delegáti v ne zcela zaplněném
sále na stolcích, odkleplo se hned
několik bodů, například schválení
rozpočtu pro aktuální rok. Schvále-

na byla i volba nového člena revizní
komise, kdy odstoupivšího Luďka
Weissera nahradil jednohlasně zvolený (a taky jediný kandidát) Juraj Šulc.
Oddíly také podpořily záměr výkonného výboru dále podporovat ty kluby, které se starají o mládež. Kromě
rozhodování ale padla i výzva. „Víte,
že odstoupil ze soutěže Brodek u Prostějova „B“, poté už v ročníku zbylo
jen sedm zápasů. Tam už to byla taková bída. Chtěl bych proto poprosit do
nového soutěžního ročníku, uděláme
koncem května předzvěst. Pokud by
klesl ještě počet mančaftů, bude se
muset řešit vše nástavbou nebo sloučením třetích tříd,“ nastínil Elfmark
a zmínil například to, že zažil na Konicku tým, kde se scházelo třeba jen
osm hráčů do pole. Tato informace
příliš nepřekvapila.
Co ale mohlo být překvapující,
bylo ticho, když došlo na diskusi,
nikdo z delegátů nepřišel s žádným
příspěvkem. Nikdo se ani nevyjádřil k některému z bodů programu.
Prostě ticho... „Děkuji všem za účast.
Valná hromada proběhla velice hladce,
za což jsem rád. Doufám, že jarní část
soutěže bude stejně bezproblémová,“
okomentoval na závěr průběh jednání
Milan Elfmark.

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

sama. Samozřejmě bylo by dobře, kdybychom měli okresní soutěž dorostu. Nevidíme to ale reálně, protože dorostenců
postupně ubývá. Proto je zde alternativa,
ať se raději spojí kluby a jsou v krajském
přeboru, než abychom něco organizovali
a měli tam třeba čtyři družstva. Pokud se
ale ukáže, že kluby budou schopny postavit v regionu dorostenecké týmy, tak
můžeme zřídit soutěž okresní. Zatím to
ale nevidím reálně.“
yy Valná hromada proběhla bez diskuse, kromě předsedajícího a členů
výkonného výboru nikdo ani nepromluvil. Překvapilo vás to?
„ Asi nepřekvapilo. Nedokážu odpovědět
na to, proč tomu tak je. Možná si kluby
myslí, že je to stejně k ničemu, když se na
něco zeptají… (pokrčí rameny) Možná
nemají důvod se na něco ptát. Asi podoba soutěží a vůbec snaha pro kluby něco
dělat jsou pro ně akceptovatelné. Vidí
třeba, že se výkonný výbor snaží spolupracovat s kluby. To je ale otázka spíš na
představitele klubů. To máte ale stejné,
jako když jsme před rokem organizovali
volební valnou hromadu. A zájem zapojit se do chodu a dění okresního fotbalového svazu, jaký byl? Na post předsedy
byl jeden kandidát. Na ostatní bylo deset
kandidátů…“

PROSTĚJOV „Vem si praporek a mávej“. Tuhle větu
mnoho z lidí, kteří se věnují
fotbalu, slyšet nechce. Přesto
je v nejnižších fotbalových
soutěžích poměrně častá.
Sudích je nedostatek. A tak
ne všude se podaří dát dohromady jejich delegaci,
praporku, případně píšťalky
se ujímají mnozí – vysloužilí hráči, fanoušci, funkcionáři. Kdo zkrátka může.
S množstvím, či spíše s nedostatkem, rozhodčích bojuje
i Prostějovsko. Dlouhodobě.
Jaká je nyní s nimi situace?
Co dělá svaz pro to, aby se
situace zlepšila? A v čem vidí
důvody, že se do pískání nikomu příliš nechce? Na to se
Večerník v exkluzivním rozhovoru ptal Petra Antoníčka, sekretáře OFS Prostějov
a zároveň rozhodčího pískajícího na celostátní i nadnárodní úrovni.
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nám rozebere nějaké rozhodčí. Naším hlavním cílem je,
aby byly obsazeny všechny
soutěže všemi rozhodčími.“
yy Jak se kluby, hráči a vlastně i diváci popasovali s tím,
že zápasy řídí i ne úplně plnohodnotní arbitři, takzvaní
oddíloví rozhodčí?
„Jde o to, že ne všechny kluby
mají proškolené oddílové rozhodčí. Některé mají vyšší počet
těchto dobrovolníků, jiné nemají vůbec žádné. Proto tam je
podmínka, že pokud ani jeden
z týmů nemá proškoleného sudího, musí pískat někdo, kdo je
alespoň členem FAČR. Původní myšlenkou projektu přitom
bylo, že dostaneme do svých řad
alespoň pár kvalifikovaných rozhodčích, že to někoho chytne
a bude bavit. Bohužel nepotkalo
se to zatím s nějakou odezvou.
Spoléháme tedy nyní na kampaň, kterou spustil FAČR. Jmenuje se ´Chci pískat´. Během
zimní přestávky se nám přihlásilo pět nových uchazečů, které
koncem února začneme školit,
aby byli nachystaní na start jarní
části sezóny.“
yy Došlo i na to, že by se vůbec nehrálo? Že by se zkrátka
nesehnal nikdo ochotný utkání odpískat?
„To se určitě nestalo. Ale stává
se, když na okresní přebor přijede jeden rozhodčí, nebo dva,
a hledá se někdo z lidu, tak se do
toho nikomu nechce. Všichni
víme, že je to nevděčná funkce.
Určitě se ale nestalo, že by se
střetnutí neodehrálo z důvodu,

Michal SOBECKÝ
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yy Na valné hromadě okresního fotbalového svazu padlo
číslo 18, tedy počet rozhodčích okresních soutěží na
Prostějovsku. Máte nějaké
číslo, na které byste se chtěli
dostat?
„To ne. Je to o tom, že musíme
z našeho okresu posílat asistenty do krajských soutěží. A už to

že rozhodčí nebyl přítomen. Je
mi ale úplně jasné, když ve třetí
třídě nepřijede nebo není delegován rozhodčí, tak je problém.
A dohady o tom, kdo bude pískat.“
yy Roman Minx ze sportovní a technické komise zmínil
chyby, které vznikly u zápasů
oddílových rozhodčích. Ty
ale postupně mizely…?
„Jasně. Tam jde o to, že kvalifikovaný rozhodčí, který chodí
pravidelně na semináře, umí
v systému pracovat, jak zápis
vyplnit. Nemůžeme chtít po laikovi nebo zcela novém rozhodčím, který když už na to hřiště
vstoupí, aby ještě vyplňoval zápis. Se systémem neumí, neumí
v tom pracovat. Jsme tak rádi, že
někdo na hřiště jde alespoň jako
rozhodčí. Napíše výsledek, doplní případné osobní tresty.“
yy Co myslíte, že stojí za nezájmem o to stát se rozhodčím?
„Je to tak nějak od každého
něco. Jde o čas, i když při školení nebo při nějakém semináři
vždy zmiňujeme, že si rozhodčí
mohou čas řídit sami. Jeden týden nemusí pískat vůbec, druhý
mohou pískat v sobotu v neděli, od rána do večera. Druhak
samozřejmě když se jedete podívat někam na utkání a vidíte,
hlavně ale slyšíte rodiče žáčků
nebo samy diváky, tak vás napadne otázka: ‚Stálo by mi to
za to? Mám si nechat nadávat?‘.
Nevím… Na to být rozhodčím,
prostě musí být povaha. A jít do
toho i s tím, že mě nikdo nepochválí.“

povaha...“

„Na to musí být
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yy Jsou zde nějaké indicie, že už
některý klub nepřihlásí soutěž
nebo zcela skončí?
„Tyto indicie jsou každým rokem,
pokaždé je to jiné. Nepředbíhal
bych. Uvidíme na základě toho,
kdo se do soutěží přihlásí. Budeme v květnu oslovovat jednotlivé
oddíly, jaké mají výhledy a v jakém počtu přihlásí svá družstva. Budeme se snažit vytvářet
nějaké alternativní modely, aby
mužstva sehrála trochu více utkání než
třeba v letošním ročníku ve III. třídě ve
skupině A.“
yy Právě o změnách pro III. třídu se
také hovořilo. Nastínil dvě možnosti:
nástavbu a spojení skupin, která je
vám bližší?
„Pokud bychom sloučili dvě skupiny do
jedné třetí třídy, vznikaly by větší cestovní náklady. Jestliže pojedou Pavlovice
někam ke Konici a obráceně, družstva
z Konicka by měla jet jinam, byly by
náklady opravdu velké. A naším cílem
samozřejmě je, abychom finančně zatěžovali oddíly co nejméně. Proto bychom
rádi zachovali skupinové rozdělení. Ale
s tím, že potom, když se kluby umístí
výše, by se hrála nástavba o umístění tak,
aby týmy, které chtějí hrát fotbal, chtějí
se zapojit do vyšších soutěží, odehrály
zápasů více.“
yy Když se před časem zapojoval pan
Liška do chodu komise mládeže, hovořil o důležitosti dorostenecké soutěže na okresní úrovni. Jak vnímáte
tuto otázku vy? Je reálné něco takového uskutečnit?
„Pan Liška v současnosti není členem
komise mládeže. Jeho zapojení bylo
okrajové. Nyní si to řeší komise mládeže
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yy Velkým tématem valné hromady byli rozhodčí a taky spolupráce
s okresními svazy Olomouc a Svitavy.
Bude se nějak tato spolupráce prohlubovat, třeba o Kroměřížsko a další?
„Zatím moc nepředpokládáme, že by
se měla spolupráce prohlubovat. Záleží
to i na tom, že se všechny okresy kromě
olomouckého potýkají s nedostatkem
rozhodčích. Abychom dokázali obsadit
soutěžemi, co organizujeme, chceme
tuto spolupráci udržet.“
yy Ve své řeči jste zmínil, že jako jisté
pozitivum berete, že se z velké většiny
podařilo podzimní utkání odehrát.
„Samozřejmě je dobře, že se nám to podařila většina zápasů odehrát. Je vidět, že organizaci soutěží, pokud se nechá na nejnižší
úrovni, jsme schopni zvládnout odehrání
utkání bez nějakých rad a zásahů z vyšších
míst, zda máme mít taková nebo maková
opatření. Návštěvnost na utkáních není
bůhvíjaká. Myslím si, že i protiepidemická
opatření se dají mnohem lépe a snáz zvládat než v ligových a profesionálních soutěžích. Když se to nechá na zdravém rozumu
a úsudku, pak není problém.“

Michal SOBECKÝ

SMRŽICE Krátká, zhruba čtyřicetiminutová byla čtvrteční valná hromada
OFS Prostějov. Zasedání ve smržickém kulturním domě neprovázely příliš emoce a ani nakonec žádná diskuse.
Výkonný výbor toho ale stihl hodně
probrat, hodně toho měl na srdci.
Od hodnocení uplynulého podzimu
přes rozpočet až po klasické trable
s rozhodčími. Zdaleka nejvíce toho
nakonec za večer nahovořil předseda
Okresního fotbalového svazu Prostějov Milan Elfmark (na snímku).

o dospělých i mládeži

Předseda OFS Prostějov Milan Elfmark

soutěž? Nereálné!“
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352 utkání odřídili v okresních soutěžích delegovaní rozhodčí
98 družstev se během podzimu 2021 účastnilo soutěží OFS Prostějov
30 týmů v kategorii mužů startuje pod hlavičkou OFS Prostějov
18 rozhodčích z okresních soutěží pískalo během podzimu 2021
6 věkových kategorií se mohlo účastnit soutěží OFS Prostějov
2 kurzy pro trenéry (licence „C“) chce svaz uspořádat
2 družstva – starší žáci Konice a muži „B“ Brodek u Prostějova – se během ročníku odhlásila
1. místo získalo družstvo rozhodčích OFS Prostějov na turnaji rozhodčích v Postřelmově

ČÍSLA Z VALNÉ HROMADY….

Foto: Michal Sobecký

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE
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BYLI JSME
U TOHO

„Okresní dorostenecká

„Jsem rád, že podzimní část aktuálního
soutěžního ročníku se podařilo zvládnout a odehrát převážnou většinu
zápasů. Nebylo sehráno celkem deset
utkání, na něž dojde ještě před zahájením jarní části ročníku,“ konstatoval
úvodem Milan Elfmark, předseda
Okresbního fotbalového svazu Prostějov. A přidal další pozitivum. „Těší mě,
že se přihlásilo do poháru OFS celkem
osm družstev. Vítězem bylo mužstvo
FC Dobromilice,“ poznamenal.
Pozitiv ale během zasedání spíše ubývalo. Dílčí úspěch si svaz připsal, když
dohodl neplacení vedení účtu v bance.
Svazu se rovněž podařila spolupráce s okresy Svitavska a Olomoucka.
„Osmnáct okresních rozhodčích je

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

PROSTĚJOV Svatební výzdoba v sále? Jenže v tomto případě se
nejednalo o svatbu. Na to zde bylo pořád málo lidí, žádná hostina,
žádné obleky. A pochopitelně chyběla také nevěsta. V kulturním
domě ve Smržicích se vzdor pozůstatkům výzdoby konala uplynulý čtvrtek 10. února vpodvečer valná hromada OFS Prostějov.
A začala hořkosladce, jak už to v době koronaviru bývá.
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Ve čtvrtek proběhla Valná hromada OFS Prostějov
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BENGALÚRU, PROSTĚJOV Pouze do čtvrtfinále se dostal Jiří Veselý
na challengeru v indickém Bengalúru. Nasazená jednička ve svém třetím
vystoupení utkání s Francouzem Enzem Couacaudem odstoupila po prvním setu. Důvodem bylo nespecifikované zranění.
Prostějovský tenista chtěl v Indii nahradit body, které mu vypadly po turnaji
v Puné, a v prvních dvou zápasech uspěl po těžkých bitvách ve třech setech.
Ve čtvrtfinále ani velká vůle na soupeře nestačila.
Do turnaje zasáhl také Vít Kopřiva, který po velkém boji nestačil na čtvrtého
nasazeného Huga Greniera z Francie. Prostějovský tenista si spravil chuť ve
čtyřhře, v níž s Rakušanem Erlerem postoupil do semifinále.
(lv)

/HKHĀNDMHQRYiĀHVNi
WHQLVRYiMHGQLĀND
➢ ze strany 21
ROTTERDAM,
PROSTĚJOV
Parádní jízda kvalifikanta Jiřího
Lehečky halovým turnajem v Rotterdamu skončila v semifinále.
Dvacetiletý Čech, který byl před
nizozemským podnikem ve světovém žebříčku na 137. místě, v něm
nestačil na favorizovaného Řeka
Stefanose Tsitsipase po setech
6:4, 4:6 a 2:6. Prostějovský tenista může být navzdory porážce se
svým účinkováním velmi spokojen, neboť nastřádal 200 bodů, které ho v dnešním vydání žebříčku
posunou do elitní stovky! A stává
se tak jako člen TOP 100 českou
jedničkou!
„Je to sen. Věci, kterých jsem v Rotterdamu dosáhl, jsou neuvěřitelné. Tohle
je velký turnaj a jsem šťastný, že tu vůbec
mohu být a hrát takové zápasy. Postup
na žebříčku je odrazem mých výkonů.
Prožívám neskutečné pocity,“ vyznal
se Lehečka, který zaujal tenisový svět
nebojácnými výkony a atraktivní hrou.
„Snažil jsem se hrát nebojácně. Rozhodně jsem nebyl ustrašený. To je dnes jediný způsob, jak můžete uspět,“ tvrdí hráč
TK Agrofert.
Lehečka si v bezmála dvouhodinovém
utkání semifinále dlouho strážil vlastní
servis, poprvé o něj přišel až v desáté
hře druhého setu. Ve třetím dějství už
na dvorci dominoval finalista loňského Roland Garros Tsitsipas, jenž získal

brejky ve druhé a závěrečné osmé hře.
Lehečka tak světové čtyřce vzal set,
v koncovce ovšem soupeř prokázal své
velké zkušenosti.
Přes porážku Lehečka poprvé v životě
postoupil do první světové stovky a na
žebříčku mu patří 95. příčka. Na začátku
roku se na Australian Open poprvé kvalifikoval do hlavní soutěže, po návratu
do Evropy se mu však na dvou turnajích
ve Francii nedařilo. Vše si vynahradil
v Rotterdamu, kde odehrál skvělé zápasy a díky tomu se stal českou jedničkou.
Na této pozici vystřídal po týdnu Tomáše Macháče.
„Jirka šel do sezóny s tím, že udělá maximum, aby postoupil do stovky. Věřil
jsem, že se to může někdy během března podařit. Přišlo to o měsíc dříve, to je
skvělé. Pro sebevědomí, ale hlavně pro
nasazování do dalších turnajů,“ přibližuje význam Lehečkova úspěchu trenér
Jaroslav Navrátil. „Odpadnou náročné
kvalifikace, které vždy stojí hodně sil.
Dojde na úpravu programu turnajů, to
jsou ale vždy příjemné starosti,“ dodává
Navrátil.
Český tenis tak opět má hráče mezi světovou elitou. Ze stovky sice vypadl Jiří
Veselý, na jeho místo ale rychle nastoupil další reprezentant prostějovské tenisové bašty. „Moc jsme si přáli, abychom
pomohli vychovat dalšího špičkového
tenistu. Věříme, že Jirku doplní další.
Talentů máme v našem klubu hned několik, vyjde to,“ je přesvědčený tenisový
manažer Miroslav Černošek.
(lv)

PROSTĚJOV Těžký zápas mají
v nohách po minulé středě fotbalisté 1.SK Prostějov. V dalším zimním
přípravném utkání přivítali na umělé trávě v Olympijské ulici „béčko“
olomoucké Sigmy Velice mladý
a běhavý tým z MSFL se ukázal pro
zkušenější tým eskáčka jako kvalitní prověrka. Hosté se navíc dokázali po necelé hodině hry dostat do
dvoubrankového vedení. Eskáčko
však i s přispěním penalty dokázalo
zápas po herní i výsledkové stránce
otočit a nakonec zvítězilo 3:2.
Eskáčko začalo další přípravný zápas
velice aktivně. Bialek ale hlavičkoval až
po odpískání, Stříž se následně tlačil do
zakončení, stejně tak Bartolomeu, který
po čtvrthodině hry marně hledal Höniga. Ve 20. minutě se protlačil přes dva
hráče Kříž, ale z osy hřiště se ke střele
nedostal. Nepřesná byla další nahrávka před bránu na Bartolomea, který se
zde dobře uvolnil. Čtyři minuty nato
naopak udeřil soupeř. Z první šance se
Fiala dostal přes Balu popošel si k bližší
tyči a přízemní ranou trefil přesně – 0:1.
Poté se hra otočila, byla to Sigma „B“,
kdo hrál aktivněji a více na míči. Taky
se přiostřilo. Nejprve přišel ostrý zákrok
na Slámu, to následovalo jen napomenutí. Omale už ale ve 32. minutě viděl
žlutou kartu. A po dalším faulu, tentokrát Bialka, následovala standardka.
Fotbalových momentů ale přibývalo

také. Ve 37. minutě si Sláma potáhl míč
3ĜÌ35$91e87.É1Ì²=,0$
a Mikeš dobře vyrazil na roh. Šlo o po6.3URVWčMRY²6.6LJPD2ORPRXFÅ%´
slední velkou šanci poločasu. Prostějov
se první střely na bránu nedočkal.
%UDQN\63. Urbanec z penalty, 75. vlastní gól,
Druhá půle byla zprvu podobná konci

83. Vichta – 28. Fiala, 53. Galus.åOXWpNDUW\
té první. Rezerva Sigmy hrála v pohodě,
32. Omale – 62. David.
její hráči dost běhali a stále více ohrožo6HVWDYD2ORPRXFH
6HVWDYD3URVWčMRYD
vala prostějovskou bránu. Ve 49. minutě
0LNHã±8UEDQHF%DOD%LDOHN6WĜtå+|QLJ 7UH¿O±6ODYtþHN'DYLG%HGQiU6OiPD±+DGDã 
přišla velká šance Fialy zakončujícího
*UHþPDO 9\PČWDOtN/DQJHU +DXVNQHFKW *DOXV
2PDOH .RSĜLYD .Ĝtå .RXGHOND %DUWR
hlavou, následně prudká střela zamířila
)DELiQHN 6ODPČQD .DãSiUHN ±)LDOD 
lomeu. 6WĝtGDOL Vichta, Skopal, Zapletal.
5LFDUGR3LĖD 
7UHQpUAugustin Chromý
7UHQpĝL Daniel Šmejkal a Michal Šmarda.
těsně vedle. Čtyři minuty nato už to ale
bylo 0:2, když exprostějovský Slaměna
popoběhl podél brankové čáry a naservíroval míč naběhnutému Galusovi, který
Pozápasové hodnocení trenérù
nekompromisně zakončil. Brzy mohl
zužitkovat standardku Koudelka, ale neDaniel ŠMEJKAL - 1.SK Prostìjov
byl přesný. V 58. minutě zakončil pouze „Sehráli jsme přípravné utkání, hráli jsme ho proti mladému, kvalitnímu a běhavému soupeři.
do brankáře Zapletal a po něm napálil Výsledek vůbec neodpovídá tomu, co jsme na hřišti viděli. My jsme ale moc rádi, že jsme proti tos tečí boční síť Stříž. Pak už ale Prostějov muto soupeři hráli. Potřebujeme hrát s týmy, které jsou pohyblivé, a to se ukázalo. Výsledek bych
začal mířit do černého. Kopřiva sice nej- nechal stranou. Soupeř hrál velmi dobře, možná si zasloužil lepší výsledek. Jsme v přípravném
dříve neproměnil penaltu, hned minutu období a výsledek není stoprocentně důležitý. Máme sice jednoho zraněného hráče, ale věřím,
nato ale eskáčko kopalo druhou a tento- že bude v pořádku.“
Augustin CHROMÝ – SK Sigma Olomouc „B“:
krát byl exekutor Urbanec přesný – 1:2.
Chvíli nato nahrával před bránu Hönig. „Pokud vezmu průběh utkání a herní stránku, tak mě uspokojily. Hráli jsme proti druholigovému soupeři a ve finále jsme si vytvořili více šancí než soupeř. Měli jsme spoustu situací,
Míč hledal někoho z Prostějovanů, trefil které kvůli nepřesnosti v předfinální a finální fázi nedohráli. Kluci se ale ukázali velice dobře.
jej ale bránící hráč, který si jej srazil do Poté jsme sestavu prostřídali a když naráz přijde více střídajících hráčů, tak se obraz hry změní.
vlastní brány – 2:2. Deset minut před Co se mi nelíbilo, to byly zbytečné fauly. Domácí pak do toho šlápli, chtěli vyrovnat, vytvořili
koncem se na hřišti objevil i exprostě- tlak i na rozhodčího. Byly tam dvě penalty, jednu sice chytil Ttrefil, ale některé fauly byly
jovský Hausknecht, který ještě před pár zbytečné.“
týdny oblékal dres eskáčka. A záhy přišel růžku od bývalého olomouckého zálož- minutách byla znovu velmi aktivní, zei kýžený obrat, 83. minuta přinesla vyto- níka Jakuba Vichty – 3:2! Olomoucká jména Slaměna a Sláma měli na nohách
čení na hraně vápna a následnou ránu do rezerva mohla smutnit, v předešlých znovu srovnání.

TŘINEC, PROSTĚJOV Další výhru,
již čtvrtou v řadě, si v zimní přípravě
připsalo fotbalové eskáčko. Poprvé se
přitom představilo v utkání s týmem,
s nímž se potkává rovněž v soutěžních
zápasech. Soupeřem byl další účastník FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY
Třinec, který v posledních letech
pravidelně bojuje na spodku tabulky.
Prostějov tak byl mírným favoritem.
A tuto svou roli potvrdil nejen vítězstvím, byť hubeným. Eskáčko nakonec zvítězilo poměrem 1:0.
Oba týmy před zápasem bojovaly s marodkou. Eskáčku chyběl Machynek, Píchal či Schaffartzik, nehrál ani nejzkušenější fotbalista Prostějova Aleš Schuster.
Za Třinec naopak ze zdravotních důvodů nenastoupila také řada hráčů. „Z marodů, kteří během utkání postávali vedle
třinecké lavičky, by se snadno dala vytvořit další fotbalová jedenáctka,“ glosoval
web třineckého fotbalu neradostnou situaci. Navíc po dvaceti minutách hry odstoupil se zraněním Habusta. Do hry pak
zasáhli i mladíci, na straně Prostějova byl
druhým brankářem opět osmnáctiletý

Mikeš, za Třinec nastoupili i šestnáctiletí
Matěj a Martin Klockovi.
Utkání vyznívalo lépe pro Prostějov.
Eskáčko bylo rychlejší, nebezpečnější,
častěji na míči. A to proti soupeři, který
byl v předešlých přípravných zápasech
nadmíru úspěšný, Třinec vyhrál předešlých 10 zápasů. Tentokrát si ale Třinečtí
vypracovali jen málo šanci. Obrana
eskáčka dobře pracovala. Přesto se po
pěkné akci Puchel dostal ke střele z úhlu
a Foltyn nebezpečně hlavičkoval.
V útoku se nicméně Prostějov dočkal až
skoro po hodině hry. Do té doby trápil
Třinec zejména díky vystihování jeho
rozehrávky. V 52. minutě se po standardní situaci postaral o první – a jak se
později ukázalo, taky jediný – gól sváteční střelec Daniel Bialek. Hasalík v bráně
Třince pak musel opakovaně zasahovat
proti Bartolomeovi, který při nepřítomnosti obou útočníků dostal znovu šanci
právě v útoku. Nakonec ale musel stačit
gól Bialka. Hasalík sice musel vytasit
i další zákroky, nicméně už neinkasoval.
Prostějov tak počtvrté v řadě vyhrál,
z toho potřetí rozdílem gólu.
(sob)

Michal SOBECKÝ

(QDOJQµ ?JNO<G<
Q/PNFPF<IµM<
PETROHRAD,
PROSTĚJOV
V roce 2018 dokázala Petra Kvitová
tradiční podnik v Petrohradu ovládnout, tentokrát se však rozloučila
již ve 2. kole. Po úvodním vítězství
nestačila na Rumunku Irinu Beguovou, se kterou uhrála pouhé čtyři
hry, ve druhém setu dokonce dostala
kanára. Soupeřku přitom dokázala
dvojnásobná wimbledonská šampionka porazit ve všech předešlých
pěti střetnutích.
„První set nebyl špatný, v tom dalším jsem ale najednou nevěděla,
co mám hrát. Zkoušela jsem různé možnosti, nic nefungovalo. Věřím, že přijdou lepší časy,“ uvedla
po nepříjemné porážce Kvitová.

Naopak úchvatná pouť Brendy
Fruhvirtové pokračuje (1078.). Čtrnáctiletá česká tenistka, kterou manažersky zastupuje šéf prostějovského klubu Miroslav Černošek, na podniku ITF
v argentinském Tucumanu po týdnu
znovu postoupila do finále. V sobotním
semifinále porazila Elizabeth Mandlikovou (331.) dvakrát 6:4. Fruhvirtová
vyhrála deváté utkání v řadě, na probíhajícím turnaji ještě neztratila ani set.
O druhý titul na profesionálním okruhu
mezi ženami se utkala v noci na dnešek
s domácí nasazenou jedničkou Paulou
Ormaecheaovou (177.). Tenistky se
střetly už uplynulý týden, Češka bývalou 59. hráčku žebříčku dvouhry porazila ve třech setech.
(lv)
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7UHQpĝL Daniel Šmejkal a Michal Šmarda.

Pozápasové hodnocení trenérù
Martin ZBONÈÁK - FK Fotbal Tøinec:
„Za měsíc hrajeme s Prostějovem znovu, a to už o body, proto jsme neodkryli všechny karty
a některé hráče jsme mu neukázali. Naše marodka je navíc pro nás velký problém, do hry museli
čtyři dosrostenci. Stejní hráči nastoupili i ve středu v Banské Bystrici. Mají toho plné zuby, takže
teď dostanou dva dny volna. Prostějov měl více ze hry, ovlivnily to i naše absence. Nějaké šance
jsme přežili, celkově jsme v kombinované sestavě nezklamali. Byl to pro nás super test.“
Michal ŠMARDA - asistent trenéra 1.SK Prostìjov:
„Vyhráli jsme zaslouženě. Myslím, že jsme byli po celý zápas lepším týmem. Měly jsme taky
více střel, akorát jsme dali jen jeden gól a další příležitosti neproměnili. Po zisku míče jsme měli
dobrý přechod do útoku, ale srážela nás špatná finální fáze. Když už jsme se pak dostali do
zakončení, netrefovali jsme bránu. Soupeř tam měl jednu nebezpečnou protiakci. Celkově
jsme za vítězství rádi, stejně tak za nulu vzadu.“
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Nemrava mohl prchnout HRÁČVEČERNÍKU
na Slovensko
PODLE

-$.8%85%$1(&

Podobně jako Michal Stříž, tak i Jakub Urbanec
ukázal, že je schopný dobře zahrát jak v záloze, tak
v obraně. Obě role si ostatně v uplynulém týdnu střihl.
Co pak bylo pro něj typické, to byla dobrá orientace na
hřišti a přehled o dění na něm. Dále jisté nahrávky,
odvážná rozehrávka na hraně rizika. A taky
dobrá schopnost kombinovat. Exžižkovská
posila potvrdil své kvality a připomněl, že
začátkem přípravy týmu hodně chyběl.

Jak se vyvíjí složení týmu eskáčka?

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

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal SOBECKÝ
Zimní příprava fotbalistů, to je dlouhý
proces. A v případě Prostějova se nenápadně posunul do druhé poloviny.
Za měsíc čekají Prostějov první jarní
kola. A s blížícími se zápasy dostává
tým nové a nové obrysy. Klub se snaží
nadále vypořádat s odchodem Filipa
Muchy. Proč? V případě Víta Nemravy se totiž málem udál nečekaný,
hlavně pak nechtěný přesun. Hrozilo,
že o něj eskáčko ještě přijde. Podle

exkluzivních informací Večerník totiž
o něj ještě stojí FK Pohronie, účastník
nejvyšší slovenské soutěže. „Nemrava
nakonec zůstane u nás, je to na devětadevadesát procent. Myslím si ale, že
to dotáhneme do konce. Jinak zatím
neodchází nikdo,“ uvádí předseda
1.SK Prostějov František Jura.
Druhou neznámou jsou tradičně
útočníci, po odchodu Filipa Žáka
do Teplic nezůstal v Prostějov žádný typický hroťák. Již v podzimní
části F:NL se absence útočníků projevila nízkou produktivitou, jednou
z nejnižších v celé soutěži. Nedávno
sice eskáčko ohlásilo návrat Davida
Píchala, který je však prozatím více

8WVM¾PÊUTG\GTXQWQNQOQWEMÆ5KIO[\RTXWEJ[D÷N[wCPEGCRTQLGXKNCUGCDUGPEG
×VQéPÊMč
Foto: Michal Sobecký

využívaný na křídle. Zdá se ale, že
je na cestě forvard, co by mohl trenérské dvojici Šmejkal -Šmarda být
k užitku. „Z Bohemians Praha přijde
útočník Michael Junior Ugwu. Je to
šikovný hráč, který nedostává v prvoligovém týmu tolik šancí. U nás bude
na půlročním hostování,“ prozradil
Večerníku František Jura.
Ugwu toho za „A“-tým Bohemians
v probíhající sezóně moc neodehrál,
když nastoupil jen do tří zápasů.
Spíše alternoval v rezervním týmu
„Klokanů“. Pro eskáčko by ale mohl
být velkou posilou. „Zjišťovali jsme
si informace o něm, nebereme hráče
jen tak. Volali jsme našemu bývalému
hráči, brankáři Le Giangovi. Od něj
jsme se dozvěděli, že je to velice šikovný hráč a hodný kluk, který nedělá
v kabině problémy. Pokud se mu sice
nedaří, tak je to horší, bývá náladový
a trochu se tomu poddává. Když mu
to ale jde, je to vynikající hráč, technicky i silově vybavený. Chybí mu ale
pro pevnější usazení v první lize čísla,
která by mohl začít sbírat právě u nás.
Přece jen je to nižší soutěž a na důrazné obránce ve druhé lize by mohla
platit jeho rychlost i agresivita,“ uvedl
k nové posile šéf prostějovského klubu.
Zimní hledání útočné posily je pro
eskáčko už opravdu zdlouhavé. „Je
pravdou, že jsme měli snad čtyři
útočníky vytipované. Ze Slovácka
Vechetu, z Vlašimi měl přijít Marek
Červenka, z Mladé Boleslavi bylo
ve hře hned několik hráčů, stejně

jako z Karviné či Baníku Ostrava,
odkud jsme chtěli Smékala a také
Jaroně. Ale bohužel nic z toho nevyšlo. Nakonec jsme tedy sáhli po
nigerijském forvardovi z Bohemians Praha. A snad ho zde oživíme,“
doufá Jura. Eskáčko má v uplynulém týdnu za sebou čerstvě další
dva zápasy. Oba vítězné. Zejména
utkání s Třincem snesla měřítka
mistrovského duelu, kvalitní prověrkou byla i záloha olomoucké Sigmy,
která staví mužstvo pro postup do
FORTUNA:NÁRODNÍ
LIGY.
„Herně jsem byl velmi spokojený.
Chybělo nám šest hráčů, ale Třinci
taky. Musím říct, že herně to bylo velice dobré. Vypracovali jsme si dost
šancí, bohužel jsme je neproměnili.
Znovu se potvrdilo, že potřebujeme
útočníka. Kdybychom jej tam měli,
nejspíše by byly zápasy jednodušší,“ konstatoval František Jura. „Jak
se dostanou do hry David Píchal,
Ugwe, vrátí se oba nejzkušenější
stopeři, dále absentující Machynek
a Vichta, zase to bude o něco lepší.“
A jaký má předseda 1.SK celkový
dojem z dosavadního průběhu přípravy? „Celkově si myslím, že jsme na
dobré cestě,“ usmál se.
V nadcházejícím týdnu nemají
prostějovští fotbalisté v harmonogramu žádný přípravný duel, což
se však může podle aktuální situace ještě změnit. Generálkou bude
utkání proti Uničovu, naplánované na sobotu 26. února. O dějišti
duelu se ještě rozhodne.

RYCHLÝ
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Prostějov (jaf) – První jarní utkání
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY odehrají
fotbalisté Prostějova již v pátek 4. března
od 17.00 hodin. Původně plánovaný termín v neděli tak byl posunut o dva dny.
Důvodem ke změně bylo zařazení do programu živého vysílání kanálu ČT Sport.
Kdo se tak do Brna nevydá osobně podpořit fotbalisty eskáčka, bude mít možnost
zápas zhlédnout na televizní obrazovce.

=EURMRYNDKO½VÉ
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Prostějov (jaf) – Urostlý zadák Jakub
Černín a brankář Jiří Floder odchází z brněnské Zbrojovky. U prvně jmenovaného
se jedná o přestup. Téměř dvoumetrový
obránce to ale nebude mít daleko. Stěhuje
se totiž pouze k městskému rivalovi z Líšně, který dýchá lídrovi na záda. Černín už
v minulosti v Líšni působil a nyní se stal
jejím kmenovým hráčem. Na půlroční
hostování pak odchází Jiří Floder, který by
měl pomoci se záchranou Chrudimi.

lLzNRYP½SUYQÉSRVLOX
Prostějov (jaf) – Do jarních bojů o záchranu přivedla Viktorka Žižkov první
posilu. Smlouvu do června 2024 podepsal někdejší slovenský reprezentant Adrián Kopičár. Pětadvacetiletý defenzivní
záložník už má z českých soutěží zkušenosti. V minulosti například pomohl
Blansku k postupu do druhé nejvyšší
soutěže. Jeho poslední angažmá bylo ve
slovenském Púchově.

REFKRGQÉDPHGL½OQÉSDUWQHÔL6.3URVWÈMRYSURVH]ÏQX

PROSTĚJOV Tři góly, otočení zápasu. Nejeden zajímavý
individuální výkon. To byl zápas s rezervou Sigmy, kterému nechybělo prakticky nic.
Ve skutečnosti se ale zprvu
jednalo zejména o souboj
olomouckých střelců s mladičkým brankářem eskáčka
Ondřejem Mikešem. V prvním poločase si totiž hosté
otevřeli střelnici, ale v cestě
jim stál právě odchovanec
prostějovského eskáčka, který předvedl parádní výkon
se spoustou těžkých zákroků
v obou poločasech. Po utkání
se mu tak dostalo zasloužené chvály. I pozornosti médií
včetně exkluzivního rozhovoru pro Večerník.

připustil debutant v brance
Ondřej Mikeš
EXKLUZIVNÍ
rozhovor

pro Večerník

Michal SOBECKÝ
yy Vychytal jste Sigmu, i když
„jen“ rezervu. Jaké byly pocity po
utkání?
„No, tak hlavně jsem to chtěl zvládnout, ten zápas. Byl to pro mě první
zápas s kluky.“
yy Jak hodnotíte svůj výkon? Asi
jste se nenudil..
„Myslím, že to bylo dobré. Docela
jsem spoluhráčům pomohl. Tedy
aspoň v to doufám. (úsměv) A na
první zápas si myslím, že to bylo
v pohodě.“

yy Čím byl soupeř nejnebezpečnější?
„Oni tam měli pasáže v zápase, že jsme
sice hráli na jejich půlce, poté se to
prohodilo. Hodně hrozili z brejků, kdy
jsme byli nastěhovaní na jejich půlce.
Nakonec jsme to ale naštěstí v posledních momentech utkání zvládli otočit.“
yy Byl jste před utkáním nervózní? Nebo jste jedním z těch lidí,
kteří nervozitu neznají?
„nějaká nervozita tam byla. Ale trenér
si mě před tréninkem vzal stranou.
A říkal mi, že se vůbec nemusím ničeho bát. Hlavně ať si věřím. A to si myslím, že se nakonec povedlo dobře.“
yy Jaká slova zazněla směrem
k vám po utkání?
„S námi komunikuje hlavně brankářský kouč Melichárek. Ten byl

se mnou spokojený. Že to
bylo na první zápas skvělé. Dodal, že přesně to, co
po mně chtěl, jsem dělal
dobře. Akorát je tam
ještě pár věcí na zlepšení. Na tom musím
hodně ještě zapracovat.“
yy S áčkem jste jel
i v sobotu do Třince…
„Byl jsem jen na střídačce
coby náhradní brankář. Ale
soupeře jsme hodně tlačili,
Třinec prakticky k ničemu
nepustili. A nakonec jsme
dokázali zvítězit.“

/NCFÊM 1PFąGL /KMGw RTQ
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Foto: Michal Sobecký
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Michal SOBECKÝ

Dva zdvižené

prsty pro

eskáčko

Ne, tohle nebylo úplně povedené. Prostějov se zdánlivě řadí ke
klubům, které nejlepší výkony
podávají proti favorizovaným celkům. Přinejmenším po uplynulých utkáních se slabšími soupeři
to bylo výrazně vidět. Zatímco
proti Karviné se eskáčko popralo
o dobrý výsledek a zaujalo skvělým výkonem, proti Kroměříži to
nebylo povedené. A eskáčko utrpělo vítězství. A rezerva Sigmy?
No, bylo vidět, že mladíci dávají
eskáčku opravdu pořádně zabrat.
Soupeř byl hodně běhavý, mladý,
energický. A rovněž přímočařejší
a nebezpečnější. Prostějov mohl
děkovat Bohu a taky brankáři Mikešovi, který podal životní výkon.
V některých pasážích zápasu byl
zdaleka nejlepším hráčem Prostějova na hřišti. Eskáčko ale dostalo
i přes dvě výhry v obou utkáních
nemalou facku, byť si pověst zčásti
napravilo v Třinci. Jenže dva nepříliš povedené zápasy se soupeři
z nižších soutěží, to je trochu moc.
Tým Prostějova má rozhodně na
víc, než aby se trápil proti kvalitním, ambiciózním, ale stále ještě
třetiligovým týmům. Na druhou
stranu je lepší se spálit nyní než
o měsíc či dva později. Teď se hraje
o dojem ze hry a zlepšení výkonů.
Potom? Potom jdou do hry body.

Í6/2

ZÁPASU

3UR XWN Q¬ SURWL UH]HUYÚ
Sigmy vybíráme troMNX $ WR ] MHGQRGXFK¨KR
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EUDQNDPLVYÚĘHQFLNRXÌH
'DQLHODğPHMNDODRW ÌHOL
vývoj utkání.
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1206 – Marek Rozehnal (Kožušany), 1199 – Lukáš Darda a Matěj Holub (oba Hněvotín), 1198
– Nikos Malinovský, Jan Mužátko
a Patrik Zálešák (všichni Moravský
Beroun), 1197 – Lukáš Augustin
a Přemysl Gottwald (oba Smržice),
Michal Janák a Pavel Kovařík (oba
Velký Týnec)

1 – Zdeněk Šemro (Slatinice),
Miroslav Sekela (Šternberk „B“),
David Lacman (Moravský Beroun), Štefan Danis (Slatinice),
Vojtěch Schulmeister (Velká Bystřice), Pavel Kryl (Šternberk „B“),
Roman Doležel (Velký Týnec)

+DWWULFN\

6 – Matěj Holub (Hněvotín), Petr Hlavinka
(Haňovice), Petr Novotný (Velká Bystřice),
Michal Koupil (Velká Bystřice), 5 – Petr Smrček
(Šternberk „B“), Nikos Malinovský (Moravský
Beroun), Jan Wenzel (Velká Bystřice), 4 – Marek
Vyroubal (Hněvotín), Jaroslav Kumstát (Haná
Prostějov), Michal Dosoudil (Velký Týnec)

lOXWÅNDUW\

Celkem jedenáct hráčů včetně Jaroslava Žouželky (Jesenec-Dzbel) a Tomáše Mazoucha (Haná Prostějov)

¤HUYHQÅNDUW\

18 – Patrik Gábor (Haná Prostějov), 13 –
Jan Mužátko (Moravský Beroun), 12 – Roman Doležel (Velký Týnec), Zdeněk Šemro
(Slatinice), 10 – David Lacman (Moravský
Beroun), 9 – Nikos Malinovský (Moravský
Beroun), Petr Novotný (Velká Bystřice),
Vojtěch Schulmeister (Velká Bystřice), 8 –
Matěj Holub (Hněvotín), 7 – Martin Thomas (Kožušany)
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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.
Naposledy přišla řada na skupinu„A“ I.B třídy, v níž má Prostějovsko čtyři zástupce.
A tak jsme přinesli pocity a dojmy z Pivína, Otaslavic, Klenovic iVrchoslavic.
Aktuálně nás čeká již jubilejní desáté pokračování seriálu a s ním první ze dvou
ohlédnutí za podzimem ve skupině „B“ I.B třídy Olomouckého KFS, v níž má
Prostějovsko taktéž kvarteto vyslanců: Haná Prostějov, Mostkovice, Smržice
a Jesenec-Dzbel. Dá se říct, že pro první tři jmenované dopadl podzim dobře až
skvěle, naopak Jesenec-Dzbel má naopak co napravovat. Přitom na záchranu
soutěže už je možná pozdě. Ani dnes tak nechybí tabulky, statistiky, redakční
komentář a exkluzivní rozhovory, přičemž celý díl jsme věnovali postřehům z legendární Hané.V příštím čísle se dočkají přívrženci zbývajících tří klubů.
Takže usaďte se, udělejte si kafe a ponořte se s námi do světa fotbalu!

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

Ve třinácti zápasech podzimní části si dlouhodobě nejlepší střelec
Hané opět počínal jako hlavní hvězda a jeho osmnáct branek bohatě
stačilo na pozici krále střelců i na
prozatímní druhé místo Hanáků ve
skupině „B“ I.B třídy. Přitom mohlo být ještě veseleji, ale poslední tři
duely podzimu Hanáci nezvládli.
Patrik Gábor (na snímku) si je ale
dobře vědom, že dva duely jeho
týmu překazila marodka a u zápasu
se Slatinicemi sportovně přiznává,
že byl soupeř zkrátka lepší. Během
jarní části bude chtít společně se
spoluhráči navázat na vítěznou šňůru a rád by to také dotáhl na krále
střelců, ke kterému má velmi slušně
nakročeno.

yy Jak jste spokojen s podzimní
částí z pohledu vašeho mužstva?
„Myslím si, že jsme týmově podávali
opravdu velmi dobré výkony, které
snesly měřítko. Odehráli jsme více
zápasů venku a dařilo se nám pravidelně bodovat. Určitě tak můžeme být
spokojení a doma budeme mít na co
navazovat.“
yy Mrzí hodně závěr podzimu, kdy
jste přišli o první příčku?
„Mrzí to opravdu hodně. Ale zase na
druhou stranu je třeba uznat, že Slatinice byly v domácím prostředí lepší
a zaslouženě nás porazily v posledním
kole. Ty dva zápasy předtím hodně
ovlivnila i marodka. Ale pevně věřím,
že na jaře budeme fit a doma se nám to
podaří Slatinicím vrátit.“

Jenže od té doby je to přímo balada. Haná dokáže roznést na
kopačkách téměř kterýkoli tým.
Nepřehraje ho drtivě, nedrží ho většinu hracího času před jeho vlastní
bránou. Naopak vyčkává na míče,
na prostory, včas a efektivně zaútočí. Její hráči nerolují svou rychlostí
trávník. Ale dokáží si počkat, hrát
trpělivě, efektivně. Ano, to je asi to
nejlepší slovo, se zkušeností přichází nejen určitý nadhled, ale hlavně
schopnost řešit situace, včetně těch
ošemetných. Přesně to hráči Hané
zvládají na jedničku. Tím jsou nebezpeční. A to i pro týmy, které jsou
na tom jinak fyzicky lépe. Nestačí
totiž jen běhat…

Foto: Michal Sobecký

Zápasy
Body
Bilance
Penalty
Vstřel. branky
Obdrž. branky
Otočené zápasy
Ubráněné nuly
Nejlepší střelec
Nejvytíženější hráč
Nejvíce karet
Nejvíce odchytáno

yy Tuším, že spokojený budete
i po stránce individuální. 18 branek a jasně nejlepší střelec soutěže,
to je slušná vizitka, ne?
„Zatím jsem určitě spokojený.
Padá mi to tam a branky často znamenají i tři body. Ale
stále před sebou
máme celé jaro,
kde musíme výkony zopakovat.
A já bych rád přidal i další branky,
abych nejlepším
střelcem soutěže
zůstal.“ (úsměv)
yy Našel byste nějaký duel, který se
vám opravdu podařil a ve kterém
jste se naopak necítil nejlépe?
„Upřímně si asi nevybavím zápas, kde
bych se cítil špatně. Troufám si říct, že
se mi dařilo herně i střelecky. Někde
byly zápasy samozřejmě náročnější,
protože si mě soupeř hodně hlídal, ale
že bych byl někdy rád, že je konec, tak
to si nevybavím.“
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yy Jaké cíle budou do jara nejen
směrem k mužstvu, ale i vaše individuální?
„Osobně bych velice rád dotáhl své
počínání ke koruně krále střelců, v jarní části určitě budu působit v Hané.
Kromě individuálního úspěchu bych
byl také rád, kdyby se nám podařil
i klubový. O něčem jsme se už bavili,
ale to bych zatím nechal pod pokličkou.“ (usměje se)
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yy Jak zpětně hodnotíte podzimní část soutěžního ročníku
2021/2022?
„Jednoznačně jsme spokojení. Trochu
nás ale mrzí závěr sezóny, který se nám
nepovedl. Ztratili jsme několik zápasů. Ale to k tomu patří, do té doby se
nám dařilo nadmíru. A i proto, že jsme
hráli většinu utkání na hřištích soupeřů, tak celkově panuje z naší strany
spokojenost.“
yy Není tam tedy přeci jen určité
zklamání z toho, že mužstvo neudrželo první příčku?
„Určitě nás to, když jsme dlouhou
dobu podzimu vedli, trošičku mrzí.
Nicméně už před zápasy, které jsme
nezvládli, jsme měli často štěstí, vyhrávali jsme je o gól. Myslím si tedy, že
to dopadlo spravedlivě. Nejsme z toho
tedy nijak zvlášť smutní. Možná je
i dobře, že se nevyhříváme na prvním
místě. Nebudeme si o sobě zase tolik
myslet.“ (směje se)
yy Překvapilo vás něco na podzimní části?
„Nejvíce asi skutečnost, že jsme pořád
tak konkurenceschopní. Potvrdili jsme
si to výsledky i výkony. A jsme nahoře
přesto, že z pracovních a zdravotních
důvodů dáváme tréninku jen minimum času. Trénujeme tak většinou
individuálně. I přesto jsme stále byli
na čele. Asi ale ta situace v celé soutěži
není kdovíjaká. Obvykle se pro udržení formy trénuje dvakrát, třikrát týdně.
A pak se převádí dovednosti z tréninku
do zápasů. My ale pár let jedeme jinak.“
yy Jaká byla nejsilnější stránka vašeho celku?
„Podobně jako v posledních sezónách
byla určitě ofenziva silnější stránkou
než defenziva. Myslím si ale, že naše
výkony byly vyrovnané, možná i více
než v jiných sezónách. Hráli jsme
kvalitní fotbal, dávali spousty gólů.
Celkově jsme podávali kvalitní výkony. Umístění nahoře v tabulce je tak
zasloužené.“
yy Co naopak stálo za nepovedeným závěrem?
„Bylo toho více. Určitě zapracovala
únava a daň za netrénování. Taky horší počasí. Jak plochy začnou být měkčí
a horší kvality, to nám nevyhovuje.
Ale i vyšší kvalita soupeřů, ti se na nás
dobře připravovali. Všechny zápasy, co
jsme prohráli, tak soupeři v nich jeli na
sto a více procent proti nám. Chtěli se
ukázat a vyšlo jim to.“
yy Haná v poslední době omlazuje.
Jak moc to pomáhá?
„Je potřeba, aby to někdo i odběhal,
jen sama zkušenost nestačí. (směje se)
Nemyslím si ale, že by tam byl oproti
minulé sezóně zásadní rozdíl, nějaké
výrazné omlazení se nekonalo. Máme
nyní v týmu několik mladých kluků,
kteří podávají výborné výkony a společně s našimi zkušenými, zasloužilými hráči dělají dobrý mix.“
yy Ano, tým se mohl opřít o zkušené matadory, ale také o Jana Typnera nebo navrátilce Patrika Gábora.
„Moc nám pomohl, je to podle mě
nejlepší hráč soutěže. A taky nejlepší

Pouhé dvě prohry, výrazně kladné skóre a jen těsný únik první příčky tabulky skupiny „B“ I.B třídy Olomouckého KFS. Podzimní část
v podání fotbalistů Hané Prostějov byl skvělý. Veskrze pozitivní
tak bylo i hodnocení trenéra a zároveň předsedy oddílu TJ Haná
Prostějov Daniela Koláře (na snímku). Jeho tým znovu dokázal
přehrát velkou část soupeřů a od začátku sezóny si dlouho držel
neporazitelnost. Výsledkový výpadek a menší pád tabulkou přišel
až v samém závěru první polovin sezóny. V exkluzivním rozhovoru
pro FOTBAL EXTRA jsme probrali i důvody ne tolik povedeného
konce a probrali úroveň nejnižší krajské soutěže. V neposlední řadě pak zabrousili i do tématu zimní přípravy.

Foto: Michal Sobecký

V sestavě druhého prostějovského
kliubui patří křídelník Martin Hladký (na snímku) mezi nejmladší hráče. Během podzimní části I.B třídy
Olomouckého KFS nastupoval pravidelně a svými výkony pomohl Hanákům na konečné druhé místo. Sám
přiznává, že Haná nevítězí na základě
tvrdého drilu, ale díky rodinné atmosféře a týmovému duchu, jež dokázaly skvěle spojit mixovanou sestavu
skvělých fotbalistů, kteří už mají svůj
věk, s dravým mládím.
S podzimní částí je křídelník opravdu spokojený nejen z výsledkového,
ale i herního projevu. „Já si myslím, že
můžeme být určitě spokojení. Byl to

pro nás nesporně úspěšný půlrok. Měli
jsme po celou dobu náskok na prvním
místě, bohužel jsme o něj v posledních
třech kolech přišli, ale máme ještě o co
bojovat během jara, protože ztráta není
zase nějak extrémní.“
Hanáci měli až do desátého kola skvostnou bilanci, kterou jim ale poslední tři
a tři těsné porážky trochu překazily.
„Největší zlom přišel v Doloplazech,
kde jsme kromě bodů ztratili i tři hráče vinou zranění. A pak nás čekaly ještě dva těžké duely, kde jsme se museli
obejít bez těchto hráčů, k tomu nás ještě
zasáhl covid, takže už nám chyběla asi
polovina základní jedenáctky. I to hodně ovlivnilo ten poslední duel se Slati-
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střelec. Takový hráč by pomohl každému mužstvu. A i v mnohem vyšších
soutěžích, než je ta naše.“
yy Je nějaký podzimní zápas, který
byste rád vyzdvihl?
„Fuuu, teď popravdě nevím… Určitě výborný zápas se hrál ten poslední
ve Slatinicích. Tam jsem ale osobně
nebyl přítomen, takže o něm vím jen
z doslechu, že to bylo utkání kvalitní
s dobrým fotbalem. Ale většina zápasů
s celky z horní poloviny nabídla solidní
fotbal, na který se dalo dívat. Naopak
suverénně nejhorší, na co si vzpomenu hned, byl zápas s Doloplazy. Ten
měl s fotbalem pramálo společného.
Domácí nás doslova rozkopali a zranili nám několik hráčů. I z toho důvodu
možná ty následující duely nedopadly,
jak jsme si představovali.“
yy To je ten zápas, kdy jste byl nucen sám nastoupit do hry?
„Ano, přesně tak. Opravdu nic jiného nezbývalo. Už bych nikdy nechtěl
zažít to, co jsem zažil tenkrát tam…
Máme mnoho mladších a lepších
hráčů. Už nemám ambice přidávat za
každou cenu nějaké minuty!“
yy Jako celek jste zvládli všechna tři
derby, nejlépe to s Mostkovicemi.
Jak moc vás těší triumfy nad regionálními rivaly?
„Nedíváme se ale nějak na to, zda hrajeme derby, nebo ne. Jedeme vše stejně.
Určitě ale potěší, že jsme v derby uspěli.
I když se Smržicemi to bylo se štěstím.“
yy Jak vidíte zimní přípravu? Kdy
začnete a co hráče čeká?
„To je vždycky taková složitá otázka,
aspoň pro nás… (úsměv) Nemáme
zatím daný plán zimní přípravy, už
několik let spoléháme na individuální
přípravu hráčů. Jinak to nejde, nebyli
bychom konkurenceschopní. A vypadá to, že podle výsledků se to i docela
daří. (znovu se usměje) Pravděpodobně v tomhle směru nebudeme nic měnit. Něco málo tedy bude, ale příprava
nebude nijak dlouhá. Začínáme právě
v půlce února. Nejspíš ale nebudeme
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nicemi, který byl o první místo po podzimní části, kdy nám tedy soupeř trochu
utekl,“ má jasno o příčinách Hladký.
V Hané je zvykem, že se přípravě moc
nedává. Někteří z hráčů se ale během
zimy přesto udržují, což je i případ
Hladkého. „Já chodím jednou týdně na
fotbálek s kluky, abych zůstal alespoň
trochu v tempu. K tomu se snažím i individuálně připravovat, abych úplně nezakrněl, protože přes zimu je to dlouhá
pauza, hlásí člen Hanáků se smíchem.
„Jinak ale té vytíženosti opravdu moc
není. Příprava začne těsně před sezónou, kdy se sejdeme na pár tréninků
a možná nás bude čekat i jeden přípravný duel. Hlavně abychom se sešli zdra-

votně v pořádku,“ doplnil už vážněji.
Oproti soupeřům se Hanákům daří
i díky tomu, že do zápasů vstupují bez
tlaku a nervů, nervozita na nich nebývá
znát a spíše se snaží fotbalem bavit. „Je
to tak. Já bych řekl, že Haná celkově
funguje především jako rodina a žije
hlavně kolektivem a týmovým duchem.
Podporujeme se navzájem bez nějakých
hádek a chceme si jednotlivé zápasy
opravdu užívat. Samozřejmě stejně jako
všichni toužíme každý zápas vyhrát, ale
nebereme to jako nátlak a nepřipouštíme si to. Dokud se daří výsledkově,
tak je i týmový duch velmi dobrý, pak
všechno funguje, jak má,“ je jasno jednomu z nejmladších hráčů sestavy.

Kolem sebe má pár kluků,
kteří mu jsou věkově blízko. Větší část kádru ale tvoří
hráči, kteří už jsou ve starším
fotbalovém věku. „Myslím si,
že je to takový správný mix. Ti
starší kluci nás mladší dokážou
motivovat k co nejlepším výkonům a domnívám se, že to funguje i opačně. My jsme tam taky od
toho, abychom udělali práci fyzickou
a odběhali to i za ně, oni to zase svými zkušenostmi dokážou odehrát
s přehledem a pomoci nám. Pak to
takhle funguje a ta souhra mezi mladšími a staršími teď funguje opravdu
perfektně,“ dodal Martin Hladký.
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počet z pohledu Hané dobrý? Jak
na něj budete vzpomínat?
„Sezóna byla ovlivněná přerušením
z důvodu koronaviru. Tohle pochopitelně hodnotím negativně. Nicméně
díky tomu, že se nehrálo, jsme měli
prostor připravit oslavy 90 let. Ty se
opravdu povedly, byl to krásný den
pro účastníky i organizátory. Když se
tedy ohlédnu za sezónou, tak je tam to
negativum v podobě koronaviru. Zároveň ale taky právě tento pěkný den.
V celkovém součtu tedy převažují pozitiva.“
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hrát žádný přípravný zápas, budeme
se šetřit na sezónu a snažit se naladit
i nachystat na druhou část sezóny..“
yy V některých týmech už začala
probíhat jednání s hráči. Jak vypadá kádr Hané na jaro? Chystáte
změny?
„Zatím jsme beze změn. O pár jménech jednáme, ale zatím není nic jistého. Jde také o případné odchody, které
jsou ve hře. Zatím bych je ale nechtěl
specifikovat.“
yy Během roku 2020 klub oslavil
90 let existence. Byl uplynulý leto-
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SROVNÁNÍ PODZIMNÍCH ČÁSTÍ HANÉ PROSTĚJOV

ale také Krupičkou, Cibulcem, Macourkem, Trnavským a řadou dalších letitých opor. Věkový průměr je
neuvěřitelný a z lokálních týmů se
mu blíží snad jen Plumlov. Podobně neuvěřitelné jsou ale také výsledky, kterými se Haná pyšní. V roce
2019 sice dvakrát mužstvo nezářilo
a zachránilo se až dobrým jarem.
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hlásí nejlepší střelec
Hané i soutěže

Patrik Gábor

Srovnání posledních podzimù:

Haná sází hlavně na veterány, kteří
třeba nejsou někdy tak rychlí, s míčem to ale na druhou stranu umí
náramně. Jak se navíc dlouhodobě
ukazuje, na I.B třídu to bohatě stačí.
Co stálo za úspěchem Hané?
Fotbal je týmová hra o pohybu,
naběhaných kilometrech, dále samozřejmě o spolupráci, technice
a podobně. Jenže není fotbal jako
fotbal. Jsou týmy, kterým svědčí
rychlé přenášení hry, naběhané kilometry a zavaření soupeře, který
prostě fyzicky odpadne. Jsou další
celky, které zase sází na betonovou
obranu, kterou nepronikne ani myš.
No a pak jsou mužstva, která sází
na zkušenosti, šikovnost s míčem.
A právě do třetí skupiny patří bez
výhrad fotbalová Haná.
Ta už není oproti době před pár
lety zcela výhradně o hráčích kolem
čtyřicítky. Hrají za ni i mladí kluci
jako zmínění Gábor, či Typner nebo
Karel Makowski a samozřejmě
brankářská opora Marák. Nicméně
i tak je pořád Haná hlavně týmem
pozdních třicátníků až čtyřicátníků v čeles velezkušeným Jančiarem,

KOMENTÁØ

Rychlé nohy? 1HVWDĀt]NXåHQRVWL

Čtyři celky z prostějovského regionu startovaly během fotbalového
podzimu 2021 ve skupině „B“ I.B
třídy Olomouckého KFS. Haná
Prostějov, Smržice, Mostkovice
a Jesenec-Dzbel za sebou mají hodně rozdílné příběhy. A také s různými koncovkami, nejen v jednotlivých zápasech, ale zejména po
podzimu jako celku.
Nejlépe z celého kvarteta dopadla
jednoznačně Haná. Tým trenéra
Daniela Koláře skončil na druhém
místě. Paradoxně však i tento fakt
může být drobným zklamáním.
Dlouho to totiž vypadalo, že Haná
už první příčku, kterou držela většinu půlsezóny, zvládne uhájit. Leč
nestalo se. V samém závěru přišly
dvě nečekané prohry, které poslaly
na nejvyšší stupínek Slatinice.
I tak si ale „Hanáci“ mohou gratulovat. Mají za sebou nejlepší umístění za posledních pět let. Navíc se
jim podařilo mírně omladit kádr
a mladší hráči hrají stále důležitější
roli. Příkladem může být Jan Typner. Nadějný záložník si na podzim
zastřílel a byl důležitou součástí
týmu. Haná navíc slavila návrat
Patrika Gábora, který okamžitě
začal střílet góly a prostřílel se mezi
nejlepší kanonýry soutěže. Dále ale
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Fotbalový trenér Matěj Vybíhal působí jako asistent u mužů eskáčka,
šéftrenér prostějovské mládeže, kouč „devatenáctky“ a nově i ženského týmu
PROSTĚJOV Jednou z výrazných tváří
prostějovského eskáčka, kterou potkáte, ať se vydáte na jakýkoliv zápas klubu,
je Matěj Vybíhal (na snímku). Fotbalový nadšenec a muž mnoha funkcí šéfuje
mládežnickým výběrům 1.SK, společně
se svým kolegou vede „devatenáctku“
a k tomu je při ruce jako asistent trenéra
„A“-týmu mužů, kde během posledních
dvou let zažil již tři šéfy lavičky. Před začátkem probíhající sezóny 2021/2022 si navíc vzal na starost také ženy mající za sebou
premiérový půlrok. Zajímalo nás, jak je na
tom v současné době mládež v největším
celku regionu, jak hodnotí své působení
u žen, ale i co pro něj znamenají zkušenosti u „áčka“.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Jan
FREHAR
yy Kromě žen a mládeže pracujete denně
také s A týmem Prostějova, kde jste jako
asistent a v současné chvíli fungujete už ve
třetím realizačním týmu. Jaká je to pro vás
škola a berete i třeba osobně jako výhodu,
že vidíte práci z jiných úhlů pohledu?
„Já jsem hlavně rád, že mám vůbec možnost
se od těchto trenérů učit. Ať už to byl kouč
Šustr, Jarošík, nebo nyní duo Šmejkal - Šmarda. Každý je úplně jiný, čemuž jsem ani sám
nevěřil, že je možné. Teď tu mám třetího hlavního kouče a vážně každý z nich pracuje na
rozdílných věcech. Snažím se tak od každého
vzít to nejlepší. A pevně věřím, že je to u práce
s mládeží i žen snad vidět. Na druhou stranu
není úplně jednoduché si celkově zvykat na
třetího trenéra během půl roku, ale určitě to
má především pozitiva.“
yy Jak se vůbec událo, že jste na začátku
roku 2020 doplnil realizační tým v Prostějově?
„V Prostějově už jsem v tu dobu trénoval jedenáctý rok. Začínal jsem u přípravek, pak
u žáků a před Vánoci 2019 ke mně přišli lidé
z vedení a dali mi možnost, abych se stal druhým asistentem v Prostějově. Vím, že trenér
Šustr chtěl někoho z prostředí Prostějova.
Pravděpodobně necílil přímo na mě, ale fungovalo to a zůstal jsem v realizáku i po dvou
výměnách hlavních koučů.“
yy Sám předseda klubu se nechal dříve slyšet, že by jednou rád vychoval trenéra pro
klub, čímž narážel i na vás. Jak to vy osobně
berete a není to i trochu velká zátěž?
„Takto to určitě neberu. Já jsem opravdu rád
už jen za to, že jsem tady šanci dostal. Nikdy
jsem upřímně ani nepočítal s tím, že bych
mohl nakouknout do toho, jak se pracuje
v profi týmu. Můžu říct, že všichni tři trenéři, od kterých jsem se zatím mohl učit, jasně
ukazují, že jsou opravdoví profíci. Nevnímám
to však jako tlak na svou osobu, spíše jako
vynikající školu. A pokud by to třeba jednou
vyšlo, že bych mohl postupně růst i do pozice
hlavního trenéra, tak budu samozřejmě rád.

Cesta je to ale dlouhá, nijak se tím nestresuji.
Soustředím se na to, co je teď.“
yy Nyní pracujete na dokončení A licence.
Můžete prozradit, jak takový kurz vypadá
a co vše je zapotřebí splnit?
„Paradoxně nejtěžší je se na ten kurz dostat.
Mně osobně se to třeba podařilo až na čtvrtý pokus. A nejdůležitější je u toho vydržet.
U A licence je potřeba splnit veškeré zkoušky,
absolvovat všechny kurzy, které jsou v rámci
třídenních bloků. Místa se pravidelně mění.
Během každého bloku se píše i test a celý
tento proces je pak zakončen velkým testem.
K tomu ještě dokládáme i naše vlastní tréninky. Natáčíme tak i zápasy a rozebíráme je.
Konzultujeme to například i s reprezentačními trenéry a je to obrovský přínos. Není toho
málo, ale každému trenérovi bych doporučil
jakýkoliv možný kurz, na který může zajít,
protože to člověka jedině posune.“
yy Říkal jste, že se bloky pravidelně mění,
kde jste byl naposled?
„Na Slovácku, kde jsme měli možnost se
i podívat na dva tréninky A mužstva a také si
promluvit s trenérem Svědíkem, což mě také
hodně obohatilo. Kouč byl opravdu otevřený
a odpovídal na všechno. Hodně mi připomíná Pavla Šustra, který chtěl také preciznost
a nasazení v každém cvičení. A myslím si, že
ukazuje, že tato cesta je správná. Slovácko je
už nějaký čas pod jeho vedením nahoře a není
to náhodou.“
yy Mužstvo Prostějova jste zažil loni i letos. Mohl byste porovnat oba tyto celky,
protože přeci jen tam došlo k větší obměně.
„Loňský tým byl neskutečně silný v partě, jak
všichni táhli za jeden provaz. Teď bylo znát, že
si to ze začátku ještě sedalo. Bylo tam hodně
změn, navíc i na trenérském postu, takže tím
to bylo ovlivněno. Ale postupně si to sedlo
a během podzimu to šlo nahoru i výsledkově. V pracovitosti, nasazení i koncentraci tam
opravdu rozdíl není, je vidět, že každý z těch
hráčů je opravdový profík.“
yy S celkovými podzimními výkony i výsledky jste spokojen?
„Vzhledem k tomu, že do soutěže spadly hned
tři celky z nejvyšší soutěže, a ještě přibyla i rezerva Sparty, což je také velmi silný klub, tak
šla kvalita celé soutěže hodně nahoru. Na
spokojenost byste se musel zeptat spíše vedení. My jsme si samozřejmě vědomi, že některá utkání jsme mohli zvládnout lépe. Někde
jsme však zase pro změnu dokázali získat
body i přes trochu slabší výkon. Je to hodně
vyrovnané a je dobře, že se držíme na dostřel
s těmi nejlepšími.“
yy Když se přesuneme k mládeži, kterou
máte na starost. Jaké byly poslední dva
roky?
„Opravdu náročné pro všechny v klubu. Já
bych chtěl v první řadě poděkovat všem trenérům za to, jak se tomu věnují, především
pak za období, kdy se nemohlo téměř nic.
Snažili se pro kluky připravovat různé individuální plány a tréninky. Díky tomu se nám podařilo udržet většinu stavů a ‚úmrtnost‘ nebyla taková, jaké panovaly obavy. Naopak tím, že
se tomu takto věnovali, tak někde nám stavy

vizitka
MATĚJ VYBÍHAL
✓ narodil se 19. května 1990 v Prostějově
✓ žije v Prostějově, je svobodný
✓ vystudoval bakalářský obor sociální pedagogika
na Cyrilometodějské teologické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci
✓ v Prostějově působil jako aktivní hráč do žákovských kategorií
✓ následně hrál v Kralicích na Hané, Klenovicích na Hané a Lipové, kde působí dodnes
✓ v roce 2009 začal působit jako trenér mládeže eskáčka, nyní je hlavním trenérem
dorostenecké kategorie
✓ U19 a šéftrenérem mládeže prostějovského 1.SK
✓ od roku 2019 je v pozici asistenta hlavního trenéra u druholigového týmu mužů Prostějova
✓ od sezóny 2021/2022 je také hlavním koučem nově vytvořeného družstva žen eskáčka
✓ pracuje i jako trenér na sportovních třídách Gymnázia Jiřího Wolkera
v Prostějově dodnes
zajímavost: ve volném čase se věnuje hře na lesní roh, ze které i maturoval

ještě vzrostly, do on-line tréninků se zapojili
i další hráči z okolí. Za to si zaslouží všichni
obrovské uznání.“
yy Mohl byste lehce nastínit, jak to konkrétně u mládeže Prostějova vypadá?
„Z globálního hlediska je to složitější. Do
žákovských kategorií dokážeme hráče udržet, protože hrajeme stejné soutěže jako ta
nejlepší mužstva u nás. Když ale přecházíme
do dorostu, tak už nemáme ty top soutěže,
a i sami hráči chtějí po přechodu hrát a porovnávat se s těmi nejlepšími. Proto nám
třeba někteří odejdou. Na druhou stranu je
to zase příležitost pro ty, kteří byli na hraně
sestavy. Je to takový paradox, když se nám
podaří velmi silný ročník, jako byl třeba
2003, což jsou nyní naše devatenáctky, tak
se během žákovských kategorií držel na špici a pravidelně jsme bodovali i se Sigmou,
Baníkem nebo Zbrojovkou. Jenže po přechodu do dorostu se postupně kluci rozutekli. Hned šest jich nyní působí v ligových
klubech, k tomu ještě dvě holky, které hrají
nejvyšší soutěž na Slovácku. Jsme samozřejmě rádi, že to dotáhli až takto daleko, ale na
druhou stranu nám tu pak trošku schází do
počtu. Ale určitě nikdy nebudeme nikomu

Větší vzdálenosti, časté tréninky a moře času.
Vždy se tak snažíme i v případě trenérů řešit
vše s kluby. Jestli to má kdo za něj převzít a aby
tam nevznikla díra, kterou nikdo nezaplní.
Takže i shánění trenérů není zcela jednoduché.“
yy Spolupracujete s regionálními kluby,
nejvíce je to vidět v Olšanech a Čechovicích. Jak jste spokojen s touto formou spolupráce?
„Zde panuje maximální spokojenost. U těchto klubů nám spolupráce splňuje přesně to, co
potřebujeme. Pokud někteří z našich hráčů
nemají patřičnou výkonnost či dostatečné
uplatnění u nás, tak se mohou rozehrát v těchto klubech. Pro celky to znamená, že neřeší
počty, nám zase ti kluci rostou díky příležitostem, které dostanou. Nikde navíc není psáno,
že se musí nutně vracet k nám. Pokud se jim
tam zalíbí, tak jim rádi vyhovíme. Myslím si,
že z toho tak profitují obě strany. Těch klubů
navíc i přibývá, což je jen dobře.“
yy Velmi hlasitě se také hovoří o tom, že
se hráči po skončení v mládeži z fotbalové
mapy vytratí místo například návratu do
svých původních mateřských klubů. Jaký
je váš názor?

Kluci, kteří skončí v prostějovské devatenáctce,
mají určité představy, kde by chtěli dále působit.
Snažíme se s nimi hodně mluvit o tom, že cesta
vede i přes nižší soutěže, kde se mohou vyhrát
a postupně jít třeba zpátky. Pokud má hráč kvalitu,
může se dostat postupně nahoru i z okresního přeboru...
bránit v jeho dalším rozvoji. Z tohoto pohledu je to trochu boj na dvou frontách.“
yy Z celkového pohledu jste se stavem
mládeže spokojený, či vám něco schází?
„Spokojenost určitě panuje, protože je tady
viditelný progres. Samozřejmě by to někde
mohlo být i lepší. U nejmladších žáků cítíme,
že jsou nemalé rezervy. U těch starších ročníků v žácích evidujeme dobrý stav. U dorostu
je to závislé na soutěži, ale nemáme nikde
ročník, kde by nám to hořelo ať už výsledkově, nebo počtem, či kvalitou, takže za to jsme
samozřejmě rádi.“
yy Často se také hovoří o tom, že je výběr
hráčů stále užší, což dokládá i pohled na
krajské a okresní soutěže mládeže, kde to
poslední roky stále klesalo. Vnímáte také,
že už není z čeho vybírat jako dříve?
„Určitý úpadek proběhl, o tom není potřeba
diskutovat. Ale nemyslím si, že by to znamenalo pro nás až takový problém, jak by se
mohlo zdát. Přes naše nábory do přípravek
nám chodí dětí dostatek a snažíme se především z nich vychovat hráče, kteří u nás
projdou celou mládeží. Posléze se snažíme
posílit v žákovských kategoriích díky hráčům
hrajícím v místních klubech. Snažíme se to
řešit s klubem, odkud si hráče vezmeme na
zkoušku, posléze se domlouváme, zda na danou soutěž a kvalitu dosahuje, nebo se ještě
potřebuje takzvaně vyhrát.“
yy Nesetkáváte se třeba i s tím, aby hráč
vůbec mohl dorazit?
„V tom je to složité především pro mateřské
kluby, protože víme, že dětí není jako dříve
a že každé oslabení může znamenat i problémy s počtem hráčů. Nucené pauzy tomu také
nepřispívají. Je tak o něco těžší najít hráče pro
klub, ale zároveň se i dohodnout s daným klubem. Nikdy ale nechceme, aby to znamenalo
pro klub existenční starosti, protože bez těch
okresních a krajských mužstev nebudeme ani
my.“
yy Platí něco podobného i ohledně trenérů, kterých je také nedostatek?
„Je to úplně stejný případ jako u těch dětí. Na
jednu stranu to vypadá lákavě, kdy se mohou
i trenéři měřit s těmi nejlepšími kluby. Na druhou stranu je to ale časově daleko náročnější.

„Je to rozhodně problém, který vnímáme.
Ono je to složité. Kluci, kteří skončí v prostějovské devatenáctce, mají určité představy,
kde by chtěli dále působit. Snažíme se s nimi
hodně mluvit o tom, že cesta vede i přes nižší
soutěže, kde se mohou vyhrát a postupně jít
třeba zpátky. Pokud má hráč kvalitu, vždycky
se může dostat postupně nahoru i z okresního přeboru. Ale vše je samozřejmě závislé
na daném hráči. Když nám řekne, že si chce
vyzkoušet nějaké angažmá ve třetí lize nebo
divizi, a my víme, že kvalitu má, tak mu vyhovíme. Kolikrát se ale stane, že na zkoušce neuspěje. Pak se stává, že se místo toho nechce
vydat cestou nižší soutěže, kde by se rozehrál.“
yy Je problém spíše u hráčů, nebo hrají
roli rodiče?
„V drtivé většině se jedná spíše o hráče. Přitom si myslím, že mohou sami vidět, že to jde
i uvedenou cestou z nižších soutěží. Měli jsme
taky hráče, kteří měli nabídky z divize i třetí
ligy na zkoušku a nevyšlo jim to i třeba kvůli
zranění, tak se neváhali rozehrát v mateřských
klubech. A postupnými kroky třeba i z I.B třídy šli zase nahoru, nyní válí právě v divizích
nebo třetí lize.“
yyCo s tím?
„Na to je složité odpovědět. Určitě je potřeba
nadále zlepšovat komunikaci s hráči. Ale musí
se také myslet na to, že hráč je zvyklý trénovat
čtyřikrát v týdnu, když ale přijde do některé
z nižších soutěží, kde se téměř netrénuje, tak
může ztratit jakoukoliv motivaci. Chyby se
tam dějí na všech stranách a jedině poctivou
prací a pravidelnou komunikací se to může
postupně zlepšovat.“
yy Jak ovlivnila podzimní část pandemie
koronaviru?
„Je to samozřejmě hodně nabourané. Sezónu
jsme měli končit někdy na začátku listopadu
a u většiny kategorií se protáhla téměř až do
prosince vinou různých odkladů. Pak se, když
to sečteme, jedna sezóna vlastně ani neodehrála. Určitě je to znát, ale to není jen v mládeži, bude to vidět v průběhu času.“
yy Jste optimistou, klapne jarní část do
třetice?
„Já byl dvakrát optimistou, takže už raději
nebudu říkat nic. (úsměv) Nyní to ale vy-

padá, že podle nařízení jsou podmínky jasně dané, nic zatím nenasvědčuje, že by se
jarní část měla ještě měnit. Pro nás to tak
znamená zase řadu testování a papírování,
očkován, neočkován, prodělaná nemoc, negativní test, bude se to týkat všech kategorií
od U12 až po devatenáctku. Je tu pak otázka,
zda to budou chtít takto podstupovat všechny týmy, děti i rodiče každý týden. Raději to
nyní sám komentovat nebudu, protože jsem
to zakřikl už dvakrát.“
yy V létě loňského roku jste převzal i nově
založené ženské družstvo? Jak na začátky
vzpomínáte?
„My jsme začali trénovat někdy v polovině
května, kdy to bylo umožněno. To nás bylo
ještě celkem málo a postupně jsme ten kádr
doplňovali. Přišly za námi i holky z Nových
Sadů, kde fotbal skončil, takže ty utvořily
jádro mužstva, na které se to nabalovalo.
K tomu nám přišla děvčata, která už třeba
nehrála, jako je Viky Suchánková, Saša Teplá.
Vrátily se k tomu, za což jsme rádi. Postupně
jsme na trénincích drilovali, a když to řeknu
s neúctou k soutěži, kterou hrajeme bohužel
jen ve třech, tak na ni opravdu stačí, když se
budeme scházet a poctivě trénovat.“
yy Jak tedy hodnotíte první půlrok žen
eskáčka?
„Toto období bych zhodnotil jako překvapení. My jsme vůbec nepočítali s tím, že
bychom mohli být na prvním místě. Je ale
pravdou, že tabulka je hodně zkreslená tím,
že tam jsou právě pouze tři týmy. Ale od začátku je přístup holek výborný. Nedá se jim
upřít snaha a poctivě trénují, takže pro mě je
to opravdu až překvapení, jak se holky chytly.
Když k tomu přičteme i pohárové tažení, kdy
jsme se měli možnost potkat s nejvyšší soutěží a náš výkon byl velmi dobrý, tak z toho
mám opravdu radost.“
yy V čem naopak vidíte největší rezervy,
kde bude ještě potřeba hodně zapracovat?
„Na holkách je vidět jednoznačná snaha, ale
trošku pokulháváme v taktice a systémových
věcech. To se snažíme do holek postupně dostávat a na tomhle musíme pracovat. Možná
je to také tím, že mám na ně celkem vysoké
nároky.“ (úsměv)
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PROSTĚJOV Regionální liga juniorů pokračovala o víkendu dalším kolem skupiny o umístění. V něm se tentokrát na domácím ledě představila juniorka Prostějova proti Černým vlkům z Rožnova
pod Radhoštěm. Herně vyrovnané utkání postupně gradovalo,
protože výkon obou mužstev šel postupně nahoru. Zlom nastal
ve druhé třetině, ve které měli jednoznačně více ze hry hosté,
ale z vedení se radovali borci eskáčka, kteří svůj dvoubrankový
náskok následně udrželi až do konce a připsali si tak vítězství.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan
FREHAR
Úvodní minuta s sebou přinesla
hned první vyloučení, když brejkovou situaci hasil Zatloukal. Z ní se
ale výraznější šance hosté nedočkali
a během své přesilovky si na puk
poprvé sáhli oba brankáři. První vážnější šanci měl domácí celek, ale nabídka na ránu z první sjela Píchalovi
z čepele. Pak si přesilovku vyzkoušel
i Prostějov, ale ani on ji nevyužil.
První větší příležitost hostů zaznamenal Siner, když si udělal prostor
mezi kruhy, ale jeho pokus vyrazil
brankář Dubský, který pak musel
ukázat i další dva dobré zákroky
v krátkém sledu.
Pak si vzal slovo kapitán domácích
Píchal. Nejprve si dovolil průnik až
před brankáře hostů, ale nevyzrál
na něj. Puk však dokázal za brankou
opět vybojovat, znovu se dostal před

branku, kde tentokrát volil přihrávku na osamoceného Tábora, který
našel přesně odkrytou část branky –
1:0. Krátce po první trefě mohlo jít
eskáčko do dvoubrankového trháku.
Dorážku Pospíšila z těsné blízkosti
ale brankář Krňa vytěsnil. Hosté následně dostali domácí pod tlak, ale
s ním si dokázala značně unavená
sestava poradit a dobrými zákroky ji
držel i brankář. Na konci první části
měly šance oba celky, ale ani jeden
z nich nedokázal vstřelit branku.
Start druhé třetiny byl opravdu divoký. Už po půl minutě bylo srovnáno.
Kotouč napálil od modré Němec
a puk prošel přes houf těl až za záda
brankáře Dubského – 1:1. Z vyrovnání se ale Černí vlci dlouho neradovali. Petr naznačil střelu, a ještě
puk poslal na lépe postaveného Taršinského. Sice střela nesedla podle
původního plánu, ale kotouč zapadl
přesně mezi betony přemísťujícího
se brankáře – 2:1.
Hosté tak museli znovu dotahovat
a dělali pro to, co mohli. Jejich tlak
byl chvílemi enormní, ale vázla koncovka, kterou dokázala obrana často

Jà@FµI<CJF@EDNOT
@NFµàF<O@IOJOÑ?@I
PROSTĚJOV V nadcházejících
dnech by se po dvou týdnech
měli znovu představit všechny
starší kategorie hokejové eskáčka. Nabitý bude program už od
pátku a většinu zápasů se představí hráči před vlastním publikem.
Na juniory SK 1913 čeká v příštím
týdnu jediné utkání, kdy hned v pátek od 16.00 hodin změří síly proti
Znojemským Orlům. Dorost čekají
hned dva domácí duely. V pátek 18.
února se před osmnáctou hodinou

představí proti Uherskému Hradišti
a v sobotu 19. 2. je čeká souboj s Válečníky z Brna.
Starší žáky čekají také dva zápasy.
V sobotu 19. února dopoledne nastoupí proti Studénce a v neděli se
vyrazí porvat o další body do Rožnova k Černým Vlkům, kde utkání
startuje krátce po obědě. Před nimi
se proti stejnému soupeři postaví
ještě mladší žáci. Jediný nedělní domácí duel obstará rezerva mladších
žáků, která doma vyzve soupeře
z Opavy.
(jaf)

K vítězství přispěl skvělým
výkonem i brankář Dubský
)272*$/(5,(
klikni na
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO
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5HJLRQ½OQÉOLJDMXQLRUÕRXPÉVWÈQÉVN
6.3URVWÈMRYs+&¤HUQÉYOFL3:1 (1:0, 2:1, 0:0)
$TCPM[CPCJT¾XM[6¾DQT 2ÊEJCN 6CTwKPUMÚ 2GVT /CUCTG 6QO¾PGM5XQDQFC 
t0÷OGE -TKUé¾M 4Q\JQFéÊ2CVTKMĄGJWNMCt/CTVKP&QNGåGN/KEJCN<GFPÊM8[NQWéGPÊ
$G\X[WåKVÊ1UNCDGPÊ&KX¾Mč
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35Ĥ%Čå1É7$%8/.$
Z V
VP
PP
P
Skóre
B
 5-*56ąGDÊé
  



70
 *%.XK$ąGENCX
  



53
 *--TQO÷ąÊå
  



49

5-2TQUV÷LQX
 


 

 *%1TNK<PQLOQON¾FGå
 


 

6.
HOKEJ Uherský Ostroh
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&QO¾EÊRąGåKNKP¾RQTJQUVčCXGVąGVÊé¾UVKWåWVM¾PÊMQPVTQNQXCNK Foto: Jan Frehar

blokovat, a puky mířící až na branku
likvidoval Dubský jistými zákroky.
Prostějov byl v této pasáži daleko
střídmější na útočné výpady, ale
když už vyrazil, bylo z toho nebezpečí. První vydařená akce ještě brankou neskončila, ale následně se po
polovině utkání podařilo odskočit
na rozdíl dvou branek. Masare nejprve ztratil zbytečně puk na modré
čáře, ale brejk hosté nezvládli a místo
toho se do něj dostal právě útočník
domácích, který dostal přihrávku od
Tománka a zakončil přesně – 3:1.
Zbytek druhé části pokračoval i nadále v duchu větší aktivity hostů, ale
dobrá defenziva Prostějova v čele
s výkonem brankáře si dokázala poradit.
V poslední části se při pohledu na
skóre dal očekávat podobný průběh
jako ve druhé třetině, ale nebylo

tomu tak. Eskáčko do ní nastoupilo
aktivně a svým napadáním dělalo
soupeři velké problémy. Ale žádná ze
šancí se neujala, aby domácí utkání
definitivně zlomili. Hosté už se však
do tlaku, jaký si dokázali v průběhu
první a druhé části vytvořit, nedostávali a bylo znát, že i po fyzické stránce na tom byl Prostějov lépe. Přesto
se ale do určitých příležitostí hosté
dostali, ale Dubský ukazoval, že dnes
už branku zavřel.
Poslední minuty už hostující hráči
vypadali zlomení a aktivita byla stále menší. Domácí kontrolovali hru,
drželi soupeře daleko od branky
a dvougólový náskok bezpečně hlídali. Hostům nepomohl ani oddechový čas dvě minuty před koncem
a následná hra bez brankáře. Domácí
už soupeře do větší šance nepustili
a mohli tak po zápase slavit vítězství.

KDO A KDY HRAJE
Junioři:
Orli Znojmo – SK PV 1913 (pátek 18.2. – 16.00)
Dorost:
SK PV 1913 – Uherské Hradiště (pátek 18.2. – 17.45)
SK PV 1913 – HCM Warrior Brno (sobota 19.2. – 13.00)
Starší žáci:
SK PV 1913 – HC Studénka (sobota 19.2. – 10.45)
Černí Vlci – SK PV 1913 (neděle 20.2 – 12.30)
Mladší žáci A:
Černí Vlci – SK PV 1913 (neděle 20.2. – 10.30)
Mladší žáci B:
SK PV 1913 – HC Slezan Opava (neděle 20.2. – 14.15)
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5GUVCXC7PKéQXCiKwOC $TWwVÊM t*Q\OCPèGTPÚ5OÆMCNt$CLGT-CYKLèQR¾M-WVOQP
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NÁBOR

Kdy nábor probíhá

Nábor malých hokejistů probíhá celou sezónu.

Na koho se mohou zájemci obrátit
Hlavním trenérem přípravky v sezóně 2021/2022 je Patrik Liška, kterého můžete
kontaktovat na tel. 723522793 a případně si rovnou domluvit účast na prvním tréninku. Své dotazy můžete směřovat i písemně na e-mail hokej@skprostejov1913.
cz nebo Patrik.liska97@seznam.cz .

PROSTĚJOV V nedělním utkání juniorů patřil rozhodně mezi hráče, které bylo
na ledě nejvíce vidět. Domácí brankář
Matěj Dubský (na snímku) čelil v prvních
dvou třetinách řadě nebezpečných
situací, kdy si soupeř dokázal
vytvořit tlak. Ve třetí části pak
likvidoval i ojedinělé šance
a dovedl tak své mužstvo
k vítězství. Po zápase si
přesto vyčítal inkasovanou branku, kterou
vzal na sebe. Jinak
byl ale jeho výkon
perfektní a v duelu
byl jednoznačně
hlavní hvězdou.

hlásil po zápase brankář
domácích Matěj Dubský
Jan FREHAR

yyJak byste zhodnotil duel?
„Myslím si, že jsme podali dobrý výkon a dařilo se nám plnit, co jsme chtěli. Určitě tam ale
bylo i trochu štěstíčka, které k tomu patří. Jsme
rádi, že se nám podařilo zvítězit.“
yy Ze svého osobního hlediska asi budete taky spokojený?
„Určitě jsem. Cítil jsem se hodně dobře už
před zápasem a opravdu to vyšlo. Podařilo se
mi na začátku chytit tempo a v něm pokračovat i nadále. Hlavně jsem rád, že jsem výkonem pomohl spoluhráčům a můžeme slavit
vítězství.“
yy Soupeř si dokázal vypracovat tlak
v první a druhé třetině, kdy vám bylo
v brance největší horko?
„Nejvíc jsem se zapotil určitě v průběhu druhé třetiny, kdy nás soupeř zavřel snad na nějaké tři až čtyři minuty a nám se z toho nedařilo

dostat. Naštěstí to ale kluci přede mnou perfektně ustáli pozičně a ty puky, co na mě prošly, jsem dobře viděl. Ale tam to byla opravdu
těžká pasáž.“
yy Když bychom se vrátili k tomu inkasovanému gólu. Jak ho zpětně vidíte ze
svého pohledu?
„Jeden ze soupeřových hráčů mi tam ve výhledu během té střely zastínil, ale tento gól
beru určitě na sebe. Byla to střela od modré na
přední tyč, kterou bych měl chytit. Určitě to
byla moje chyba a jsem rád, že nás nezlomila
a rychle jsme se vrátili do vedení.“
yy Tu třetí dvacetiminutovku jste přitom už soupeře do tlaku nepustili, čím to?
„My jsme do ní vstoupili dobře a hráli aktivně,
což je možná trochu zaskočilo, a pak už mi
přišlo, že máme navrch. Nevím, jestli to bylo
fyzičkou, ale spíše mi přišel soupeř trochu zlomený tím stavem, už se mu ani nechtělo tolik,
jako v prvních dvou třetinách.“

Nábor je pro chlapce i dívky
Základy bruslení nejsou podmínkou, trenéři se rádi postarají i o naprosté začátečníky.
Tréninky pøípravky (tedy nováèkù a nejmenších dìtí)
Trénink přípravky se obvykle koná v sobotu a v neděli v ranních hodinách, aby dětem
a rodičům nenarušoval další víkendový program. .
=DSÕMÄHQÉYÙVWURMH='$50$
Nováčkům ZDARMA zapůjčíme hokejovou výstroj a poradíme s dalším potřebným vybavením malého hokejisty. Hráči přípravky se před tréninkem převlékají
v šatnách zimního stadionu. Naši trenéři rodičům začátečníků rádi poradí, jak při
oblékání výstroje postupovat :)
Kontakt pro zapůjčení a vracení výstroje: Martina Marková, hokej@skprostejov1913.cz, 608244644
&HO½SUYQÉVH]ÏQD='$50$
Tréninky na ledě i na suchu jsou pro nováčky ZDARMA celou první sezónu.
Proè pøijít k nám
Jsme moderním klubem, který vedou bývalí úspěšní hokejisté a prostějovští odchovanci – Marek Černošek, Pavel Kumstát. Fungování klubu je transparentní,
klademe důraz na kvalitní komunikaci vedení klubu s rodiči a veřejností. Tréninky
vedou zkušení trenéři s licencí ČSLH.
Náš klub podporují i takoví hráči jako jsou:
Lukáš Krajíček - Prostějov, Florida, Philadelphia, Vancouver, Tampa Bay, reprezentant ČR
Petr Kumstát Znojmo, Karlovy Vary, Sparta Praha, reprezentant ČR
Martin Richter - Prostějov, Sparta Praha, CSKA Moskva, reprezentant ČR a mistr světa.
Radek Procházka - Prostějov, Olomouc, Karlovy Vary, Plzeň, Vítkovice, Kometa
Brno, reprezentant ČR
Antonín Honejsek - Prostějov, Zlín, Espoo Blues, Kometa Brno, Hradec Králové,
reprezentant ČR
NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE MEZI NÁS, TĚŠÍME SE
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-CFGVM¾O8-UGéVXTVÆ
MQNQGZVTCNKI[PGRQXGFNQ
PRAHA, PROSTĚJOV Ve druhé
výkonnostní skupině B o 6. až 10.
místo odehrály mladé volejbalistky VK Prostějov čtvrté dějství
extraligy kadetek ČR 2021/2022.
Turnaj v Praze nebyl z jejich strany
vyloženě špatný, získaly aspoň čtyři body. Což ale přesto nestačilo ani
na udržení téhle grupy a poslední
příčka v tabulce znamená sestup
do céčka.
Mladé Hanačky doplatily na výsledkově nepovedené páteční odpoledne. V předehrávkách nejprve
podlehly domácímu Olympu Praha
B 2:3 (22, -22, 21, -17, -10) a potom
i favorizovanému Brnu 1:3 (-12, -18,
19, -12), což je postavilo do nesnadné pozice.
Navíc hned v sobotu dopoledne přišla
hladká prohra 0:3 (-14, -20, -16) s Českými Budějovicemi. Zlepšení nastalo
až v závěrečném duelu proti Frýdku-Místku, který se podařilo porazit jednoznačně 3:0 (22, 18, 14).
V tu chvíli ještě žila šance na třetí příčku ve skupině, obsazení čtvrtého postu
vypadalo reálně. Zbylé výsledky ostatních družstev však prostějovskému

PŘEROV, PROSTĚJOV Kvalitní
dílo dokonáno! Neustále se zlepšující mladé volejbalistky VK Pro8QNGLDCNQXÚO MCFGVM¾O 8- 2TQUV÷LQX R¾VÆ F÷LUVXÊ GZVTCNKIQXÆ UQWV÷åG PGX[wNQ stějov U15 ovládly jak poslední

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW kolo krajského přeboru starších
týmu vůbec nepřály a naopak jej posla- 'ZVTCNKICMCFGVGMè4t žákyň 2021/22, tak hlavně koly na konečné páté místo znamenající MQPGéPÆRQąCFÊMQNCXGUMW nečné pořadí této soutěže. Čímž
pád dolů.
RKP÷$QCåOÊUVQ 2TCJC  si zajistily postup do úvodní fáze
„Možná jsme měli tentokrát i smůlu,  1N[OR 2TCJC $   èGUMÆ letošního mistrovství republiky
ale na tu bych nic nesváděl. Za posled- $WF÷LQXKEG$TPQ(TÚFGM dané věkové kategorie!
Závěrečné šesté dějství aktuálního
ní místo v béčku si můžeme hlavně /ÊUVGM8-2TQUV÷LQX
ročníku KP se konalo v Přerově,
sami tím, že jsme kromě utkání s Frýd'ZVTCNKICMCFGVGMè4t
kde o dvě postupová místa na MČR
kem nehráli dobře, naše výkony tentoRTčD÷åPÆRQąCFÊRQMQNGMXčNK
bojovaly tři vyrovnané celky. Tým
krát neodpovídaly možnostem děvčat.
QFNQåGPÊP÷MVGTÚEJ\¾RCUč
EQXKF

vékáčka ale nic neponechal náhodě
Příště musíme být lepší a pokusit se
PGPÊVCDWNMC\CVÊOMQORNGVPÊVÚO
o postup ze skupiny C zpátky výš,“ řekl
8-2TQUV÷LQX$MCåFQR¾FP÷\č
šéftrenér mládeže ve vékáčku a kouč
kadetek Aleš Novák.
(son) UVCPGLGFGP¾EVÚ

a účast při národním šampionátu vybojoval naprosto přesvědčivě.
Nejprve smetl béčko domácích
Zubřic drtivě 2:0 (2, 7), pak v klíčovém duelu zdolal Přerov A coby
jednoho z přímých konkurentů 2:1
(16, -23, 6). Přesto platilo, že v rozhodujícím střetnutí proti UP Olomouc A musí svěřenkyně trenérky
Solange Soares získat alespoň set,
aby neskončily třetí.
Což se jim navzdory dílčím nervům
povedlo hned v dramatickém závěru
první sady, načež opanovaly další
derby 2:0 (24, 13). A tím mohly eu-

foricky oslavit vítězství v celém krajském přeboru!
„Holky zaslouží velkou pochvalu, od
poloviny soutěže byly jednoznačně
nejlepší a prvenství si zcela zasloužily.
Chci poděkovat za výbornou reprezentaci našeho klubu jak jim, tak Soli,
neboť s děvčaty odvádí skvělou práci,“
ocenil šéftrenér prostějovské volejbalové mládeže Aleš Novák zásluhy
koučky (bývalé špičkové plejerky)
původem z Brazílie i jejích svěřenkyň.
K úspěchu žákovského výběru VK se
ještě vrátíme v podrobnějším ohlédnutí právě se Solange Soares. (son)
-TCLUMÚRąGDQT
UVCTwÊEJå¾M[ÿ

Nábor do volejbalové
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!

5VCTwÊå¾M[P÷8-2TQUV÷LQXRCT¾FP÷QXN¾FN[MTCLUMÚRąGDQT7

(QVQCTEJKX#0QX¾MC
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Volejbalistky OP zvládly Juliánov za pět bodů,
béčko VK vzalo druhým Svitavám pouze jeden
PROSTĚJOV S přesně opačnými pocity končily své domácí duely desátého dvoukola 2. ligy žen ČR 2021/22 volejbalistky TJ
OP Prostějov a VK Prostějov B. Zatímco první splnily roli mírných
favoritek a vítězstvími utekly ze dna tabulky, ty druhé v kombinované sestavě podlehly průběžně stříbrným soupeřkám, čímž
se jim vzdálila vytoužená třetí pozice.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Marek
SONNEVEND
V soubojích dvou zatím nejslabších
celků druholigové skupiny C přivítaly ženy TJ OP papírově nejschůdnější Sokol Juliánov. Přesto se první
vzájemné střetnutí změnilo v horskou dráhu nahoru a dolů, kterou
Hanačky urvaly až po pětisetovém
martýriu 3:2 (16, -19, 9, -15, 11).
„Jedna strana hřiště byla jako zakletá, vůbec se nám na ní nedařilo a dva
sety jsme tam odehráli velice špatně.
Naštěstí jinak byl náš výkon dobrý,
hlavně jsme pak zvládli rozhodující
tiebreak,“ oddechl si trenér hostitelek Ladislav Sypko.
Odvetu měly jeho svěřenkyně mnohem víc pod kontrolou, leč po dvou
jasných sadách přišlo další trápení. Ve třetí části dokonce panoval
stav 21:24 a Jihomoravanky měly
tři setboly za sebou, ale tým okolo

&TWJ¾NKICåGPè4UMWRKPC%
tRTčD÷åPÆRQąCFÊ
1. Šlapanice 46
2. Svitavy 41
èGUM¾6ąGDQX¾
8-2TQUV÷LQX$
iGNO[$TPQ$
6,122TQUV÷LQX
-TQO÷ąÊå
,WNK¾PQX
zkušené blokařky Gabriely Kozmík
Tomášekové v kritické chvíli zabral.
A povedeným obratem potvrdil výhru 3:0 (19, 14, 27).
„Druhý zápas jsme odehráli mnohem lépe, především se nám dařilo
většinu času držet stabilnější výkon. Až ve třetím setu mi připadlo,
že holkám trochu docházejí síly po
předchozí covidové pauze. Proto
bylo moc důležité, že to otočily k vítězství tři nula. Určitě jsem spokojený a děvčata chválím za bojovnost,“
ocenil Sypko.
Kouč B-družstva VK Prostějov dával dohromady sestavu jako obvykle

dost složitým způsobem. Například
nahrávačka klubového áčka Klára
Dvořáčková si jeden mač střihla na
smeči, místní odchovankyně Tereza
Baláková (momentálně Přerov) šla po
nemoci na libero, na výpomoc dorazila sporadicky trénující blokařka Barbora Brodzianska. A než se v odvetě lehce
zranila, tak dost pomáhala čerstvá posila Aneta Köhlerová z extraligového
A-týmu přerovských Zubřic.
Jinak dostaly tradičně prostor prostějovské juniorky, byť některé též na
jiných postech, než jsou zvyklé. I tak
držela hanácká parta s kvalitními Svitavami krok a úvodní bitvu ztratila
jen těsně 2:3 (13, -14, -19, 14, -13).

„Za první utkání zaslouží holky absolutorium. V daném složení dělaly,
co mohly, a k vítězství chyběl kousek,“ bral cenný bodík lodivod béčka
VK Zdeněk Sklenář.
Druhá vzájemná konfrontace následně dopadla o něco hůř, když domácí kolektiv navzdory maximální
snaze podlehl 1:3 (-24, -22, 19, -21).
„I přes komplikované skládání mančaftu jsme mohli dosáhnout lepšího
výsledku, na druhou stranu nemůžu
hráčkám nic vytknout. Silné soupeřky dělaly dlouhé série bodů v některých postaveních, nám se opakovaně
dlouho nedařilo otočit a tohle nakonec rozhodlo,“ hodnotil Sklenář.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
8QNGLDCNKUVM[8-2TQUV÷LQX$ XTčåQXÆO UGDTCN[5XKVCX¾OLGPDQF Foto: Marek Sonnevend

V SOBOTU SE HRAJE DERBY!
PROSTĚJOV Počtvrté v historii teď dojde na
městská derby obou prostějovských družstev. Souboje TJ OP – VK „B“ jsou na programu v sobotu
19. února od 10.00 a 14.00 hodin v letní hale u velodromu!
„Dostali jsme se na šesté místo tabulky, které chceme minimálně udržet. Proto půjdeme do domácích zápasů proti béčku VK s jasným cílem dvakrát
vyhrát,“ přeje si kormidelník ópéčka Ladislav Sypko.
„U nás bude důležité, jakou sestavu dáme do kupy.
Věřím, že slušnou a poprvé dokážeme OP v derby
porazit. Aspoň jednou,“ doufá stratég zálohy vékáčka Zdeněk Sklenář s odkazem na dosud stoprocentní výsledkovou bilanci rivalek ve vzájemných střetech.

vs.

BYLI JSME
U TOHO

4CFQUVXQNGLDCNKUVGM6,122TQUV÷LQXRQFXQLÊO\FQN¾PÊ,WNK¾PQXCFoto: Marek Sonnevend
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KOSTELEC NA HANÉ
/,*$+É=(1.ÉĜĤ6.83,1$-0.2/2
Vítězná jízda házenkářů TJ 7-6RNRO.RVWHOHFQD+DQp+. 6HVWDYDDEUDQN\.RVWHOFHNavrátil, Mayer
– V. Prášil 1, Lakomý 2, Milar, Bílek, Popelka
Sokol Kostelec na Hané HK
+%&2ORPRXF
8, Dostál 7, Podhrázský 3, Knápek 1, Klimeš,
z konce podzimní části 2. li-2ãþiGDO22ãþiGDO3DOLþND+DYOtN
7UHQpĝL'DYLGâHYþtND0DUWLQ*UXOLFK
gy mužů JM 2021/2022 po1HMYtF EUDQHN 2ORPRXFH .DãSDU 
kračuje i po zimní přestávce.
Petrtýl 4, Fedák 3.

V úvodním střetnutí jarní
fáze soutěže se povedlo po %UDQNRYëVOHG 0:1, 2:1, 4:2, 5:4, 7:4, 10:7, 10:9, 11:11, 13:11, 16:12, 16:14, 18:14, 18:16,
19:18, 22:18, 24:19, 26:20, 26:23, 27:24.
nelehkém boji vyzrát na HBC
Olomouc 1966 poměrem 5R]KRGÿt6PČMDD5XVDQRY9\ORXÿHQt5:2. 6HGPLÿN\'LYiFL70.
27:24 (16:12), zvládnuté derby přitom znamenalo už pátý
A právě tady se lámal zápasový
chléb. Tým Sokola totiž v kritické
výsledkový úspěch za sebou! EXKLUZIVNÍ
reportáž
pasáži pořádně utáhl zadní řady,
Přinesl upevnění čtvrtého
aby vysokým nasazením i kvalitou
místa v průběžné tabulce pro Večerník
při bránění rozhodl celý mač.
jen o skóre za třetím Velkým Marek
Tradičně se mohl opřít o často čaMeziříčím.
pajícího gólmana Jana Mayera, kroSONNEVEND
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Domácí házenkáři si tentokrát pohlídali vstup do duelu a hned od začátku diktovali tempo. Solidně jim
fungovala jak defenziva, tak útok.
A kdyby už do 5. minuty nezahodili
dvě sedmičky, vedli by víc než 4:2
či o něco později 7:4. Dvakrát se
trefil Rostislav Podhrázský, z křídla
výborně zakončoval stoprocentně
produktivní Martin Popelka.
Hosté tažení Erikem Kašparem zůstávali herně pozadu, ale s přibývajícím časem se lepšili a během šesti
minut mezi 15. a 21. vyrovnali

24

třígólový rozdíl (z 10:7 na 11:11).
V tu chvíli borci HK opět hodně
přidali v předtím rozvolněné obraně, brankář Pavel Navrátil předvedl několik dobrých zákroků. Navíc
se dařilo uvolňování Davida Paličky na pivotu, což vedlo k poločasovému odskočení na 16:12.
Po přestávce však nebezpeční
Olomoučané opakovaně dotáhli
své manko na menší míru (16:14,
18:14 – 18:16), až bylo v 39. minutě zase téměř srovnáno 19:18.

mě Popelky se rozstřílel ze spojky
kanonýr Marek Dostál a kostelecká mašina se pořádně rozhicovala
(22:18, 26:20). Trochu ji srážely
dolů pouze další neproměněné sedmimetrové hody, jinak by klíčový
trhák měl ještě mohutnější podobu.
Takhle družstvo HBC v závěru
trochu zazlobilo dotažením na
26:23 dvě minuty před koncem.
Leč úplný finiš si mančaft HK bez
větších problémů pohlídal a důležitá výhra v krajském střetu přibyla
na konto mírného favorita.

Rostislav Podhrázský:
„Dobrá obrana je základ“
KOSTELEC NA HANÉ Neproměnil hned dva sedmimetrové
hody, přesto byl Rostislav Podhrázský (na snímku) jedním ze
strůjců nelehkého zdolání Olomouce 27:24. Tahoun kosteleckých házenkářů na spojce i tak třikrát skóroval, a navíc skvěle bránil,
sám svým důrazem a šikovností
získal čtyři míče po jejich vypíchnutí soupeři. Třiadvacetiletý sympaťák pak s úsměvem hodnotil
v exkluzivním rozhovoru pro Večerník vítězné derby.

Marek SONNEVEND
yy Náročný duel?
„Jo, hodně těžký. Chyběl nám zraněný Mára Grepl a nehrává teď ani Honza Smékal, ale na konci podzimu jsme
si už nějak zvykli, že nastupujeme
s užším kádrem. Snažíme se nedělat
tolik chyb a makat jeden za druhého,
hrajeme to podle mě dobře.“
yy Neměl jste obavy, jestli vás nepřibrzdí zimní přestávka?
„Trochu jo. Navíc jsme si já s Márou
Dostálem v závěru přípravy zranili
kotníky a nevědělo se, v jaké sestavě půjdeme na Olomouc. Ale dali
jsme se rychle dohromady, naštěstí nešlo o větší výrony, jen menší
zvrtnutí. Mája (gólman Jan Mayer
– pozn.red.) nám to navíc výborně
zatejpoval. A máme v týmu šikovné
mladé kluky, kteří můžou naskočit a pomoct. Celé utkání jsme tak
makali naplno, doma si věřili a společně šli za vítězstvím.“
yy Těší vás, že jste kolektivu pomohl důležitými zisky balónů?
„Aspoň něco se mi dařilo, když střelba nebyla z mé strany nic moc a zahodil jsem dvě sedmičky. Obrana
byla lepší, tak aspoň něco. (smích)

Na první zápas jara jsem se po pauze
každopádně dost těšil.“
yy Uspěli jste tentokrát především kvalitní defenzivou?
„My jsme si říkali už před utkáním
v šatně, že uspět můžeme jedině
dobrou obranou. Kromě Máry Dostála nemáme tolik střelců z dálky,
takže musíme kombinovat do brankoviště nebo do křídel, hlavně toho
pak co nejvíc ubránit vzadu a chodit
rychle do trháků. Ani gólmani nás
v tom nikdy nenechají, pokaždé
něco chytnou. Klíčem k vítězstvím
ale určitě je obrana.“

yyNapadlo by vás uprostřed podzimu, že po dvanácti kolech soutěže budete mít šňůru pěti výher
v řadě a dohromady na kontě osm
triumfů?
„To rozhodně ne. Tenkrát se nám
nijak extra nedařilo, navíc jsme měli
před sebou těžké zápasy s Ivančicemi
a v Kuřimi, do toho nás bylo fakt málo.
Těžko mohl někdo čekat, že se takhle
rozjedeme, ale stalo se. Nějak jsme se
semkli, každé utkání bojovali na maximum, dobře bránili a začali si víc věřit.
Ukazuje se, že to máme v sobě, jen za
tím musíme naplno týmově jít.“

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz
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Foto: Marek Sonnevend

Pozápasové hodnocení trenéra
David ŠEVÈÍK - TJ SOKOL KOSTELEC NA HANÉ HK:
„Byl to těžký zápas, který kluci ubojovali hlavně obranou. V útoku jsme se tolik neprosazovali ze spojek, chyběl nám zraněný Mara Grepl.
Pomohli mladí Ondra Oščádal s Filipem Havlíkem, postupně se víc chytil Mára Dostál, z pivota něco dal David Palička a výborně se trefoval z křídla Martin Popelka, jeho osm gólů bylo velkým přínosem. Celkově vůbec nešlo o jednoduché utkání, Olomouc má v kádru šikovné
mladíky nastupující v nejvyšších dorosteneckých soutěžích. Také my se snažíme dávat prostor mladým talentům a těší mě, že se prosazují.
Duel jsme rozhodli kvalitním bráněním celého mančaftu, zachytali oba gólmani Pavel Navrátil s Honzou Mayerem. Dva důležité body tak
zůstaly doma a povedlo se nám po zimní pauze navázat na vydařený konec podzimu. Mrzí jedině pět zahozených sedmiček. Rozhlížel jsem se,
koho na tu další poslat, a říkal si, že snad vezmu balón do ruky a půjdu ji hodit sám. Naštěstí nemám povinnou lékařskou prohlídku. (smích)
Neproměněné sedmičky dám klukům trochu sežrat, jinak to ale z naší strany bylo suprově odbojované.“

0HJGIµN@UÇI<0JFJG<&&KJFM<àPE@
DI<E<ü@ U<N@KJ?G@CGJE@?DIÑBÇG
TELNICE, PROSTĚJOV Největší smolaři aktuálního ročníku
2. ligy mužů ČR? To jsou v jihomoravské skupině této soutěže
rozhodně házenkáři Sokola II
Prostějov. Během podzimní části
vyhráli jedinkrát, přitom ještě čtyřikrát sahali po dalších vítězstvích
a místo toho buď remizovali, nebo
těsně padli. Teď odstartovala odvetná fáze – a okamžitě přišla další
porážka o fous. Ve 12. kole se o ni
postarala Telnice na svém hřišti
výsledkem 33:32 (18:17).
Pravda však je, že v sestavě bez zkušeného kanonýra Jiřího Kosiny, ale
s mladou posilou na hostování Davidem Flajsarem hosté celý zápas
neustále jen dotahovali. Hned zkraje
střetnutí totiž po vyrovnání na 3:3
rychle nabrali čtyřgólové manko
(7:3). Které v 16. minutě narostlo
dokonce na 12:6, když se průchozí

defenzivě vůbec nedařilo eliminovat
produktivní duo David Popela a Petr
Lengál.
Přesto se Hanáci postupně zvedli,
aby druhá polovina zahajovací půle
patřila jim. Vedle zmíněného Flajsara se střelecky rozparádil patriot
David Jurečka, nepříjemný rozdíl
ve skóre pomalu mizel a do šaten
odcházely oba týmy za téměř nerozhodného stavu 18:17.
Dění po změně stran pak vypadalo jako věrná kopie. Jihomoravané
znovu utekli do většího náskoku
(24:20), načež nezdolní prostějovští
bojovníci opět snižovali, až podruhé
za celý mač srovnali skóre na 27:27.
Bohužel následovala šňůra čtyř branek v režii protivníka (31:27), což
rozhodlo.
V závěru sice výběr „dvojky“ zase
šturmoval na zteč zvlášť poté, co dvě
minuty před uplynutím zápasového
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6HVWDYD D EUDQN\ 3URVWčMRYD +URPHN
6ODGRYQtN±90LFND-*UHSO5ĤåLþND
3RVStãLO  -XUtN 'XURĖ  %HþLþND 2U
GHOW ' )ODMVDU  0 1HYUOê -XUHþND 
7UHQpĝL7RPiãýHUQtþHND6YDWRSOXN2UGHOW
1HMYtFH EUDQHN 7HOQLFH Popela 10, Lengál
*UHJRU

%UDQNRYëVOHG 2:0, 3:3, 7:3, 9:6, 12:6, 15:9, 15:11, 16:13, 17:15, 18:17, 20:17, 20:19,
22:19, 24:20, 26:22, 26:25, 27:27, 31:27, 32:30, 33:32.
5R]KRGÿt.UHPOiþHND3URFKi]ND9\ORXÿHQt4:2. 6HGPLÿN\'LYiFL100.
/,*$+É=(1e08åĤ-0
RVWDWQt YëVOHGN\  NROD .XĝLP ² -XOLiQRY   
Nejvíce branek: &KêOHN.XGODýHUPiN3RSHOND±âQDMGU
&YHMQ+DMQ5DLGD %RKXQLFH²9HONp0H]Lĝtÿt
  Nejvíce branek: 3DVHND  ěH]QtN  1RYiN  9iFODY
±9HþHĜD6WUDãiN3DåRXUHN5RVD 0DORPčĝLFHÅ%´
²ÓMH]GX%UQDD,YDQÿLFH²+ROHäRY RGORåHQR

Foto: Marek Sonnevend

.$03ĜÌã7Č
 NROR QHGčOH  ~QRUD  KRGLQ 2ORPRXF ± ÒMH]G
X %UQD VRERWD     9HONp 0H]LĜtþt ±7HOQLFH VRERWD
 +ROHãRY±.XĜLP  -XOLiQRY².RVWHOHFQD
+DQp %RKXQLFH±0DORPČĜLFHÄ%³3URVWčMRY²,YDQÿLFH

času přišlo dotažení na 33:32. Leč
ve zbytku duelu domácí s vypětím
všech sil tenhle rezultát uhájili, zatímco frustrovaná hanácká parta vyšla nejtěsnějším poměrem naprázdno. V průběžném pořadí tak zůstala
na předposlední jedenácté příčce.
„V týdnu před utkáním se zranili Jirka Kosina, Pavel Šestořád i Michal
Jura, řada dalších hráčů chyběla
z jiných důvodů. Proto jsme hráli
v dost úzké rotaci, šestice David
Flajsar, David Jurečka, Vojta Micka, Vojta Pospíšil, Samuel Duroň
a Kuba Hromek skoro neslezla z palubovky. Přesto jsme takhle s minimem střídání téměř získali bod,“
hodnotil kouč Prostějova Tomáš
Černíček.
„Vzhledem k tomu, že pět ze jmenovaných kluků jsou mladíci okolo
dvaceti let věku, jsme odvedli jeden
z nejlepších výkonů sezóny. Navíc
v telnické nafukovačce, kde se hraje fakt těžko. Přesto naše mužstvo
maximálně bojovalo, několikrát se
vrátilo do zdánlivě ztraceného utkání a posledním útokem chvilku před
koncem sahalo po vyrovnání. Bohužel to nevyšlo, což nás moc mrzí,
ale za výkon nemám klukům co vytknout,“ shrnul Černíček.
Další pokus o triumf číslo dva nastane v neděli 20. února od 17.00
hodin, kdy Sokol II přivítá v hale
RG a ZŠ Otto Wichterleho PV silné
Ivančice.
(son)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

Uplynulý ročník okresních soutěží v malé kopané:

PROSTĚJOV Koronavirové lockdowny loni zrušily či okleštily mnoho pravidelných sportovních soutěží. Okresní ligy v malé kopané
ČUS Prostějovska doplněné Pohárem města Prostějova však navzdory termínovým komplikacím zdárně proběhly. Byť před rokem
byly dokončeny takřka zázračně na poslední chvíli, zatímco minulá
sezóna 2021 pro změnu začala s covidově vynuceným zpožděním.
Leč také ona se stala kompletně absolvovanou minulostí.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
„Chci moc poděkovat všem, kteří
se zasloužili o úspěšné odehrání
loňského ročníku jak ligových soutěží, tak poháru. Nebylo to vůbec
jednoduché a museli jsme průběžně

řešit spoustu starostí, které dřív v minulosti nehrozily. I tak se je povedlo překonat, velké díky proto patří
samým klubům, rozhodčím, lidem
podílejícím se na organizaci jednotlivých turnajů, výkonnému výboru
malé kopané, statutárnímu městu
Prostějov a hlavně Okresnímu sdružení České unie sportu Prostějovska v čele s předsedou Bohuslavem 1MTGUPÊNKIWXOCNÆMQRCPÆè752TQUV÷LQXUMCX[JT¾NRQRTXÆXJKUVQTKK(%
(QVQ$QJWUNCX-T¾VMÚ
Krátkým,“ zdůraznil dlouholetý šéf .CwMQX
malé kopané v našem regionu Pavel Uplynulá sezóna přinesla rovněž bě upraveného hracího systému. Na
Kočíb.
jednu podstatnou novinku v podo- jaře proběhla základní část ve dvou
územně rozdělených osmičlenných
skupinách, ze kterých vždy čtyři
nejlepší týmy postoupily do finálové
grupy o 1. až 8. místo a čtyři slabší
mužstva šla do nižší skupiny o 9. až
16. příčku. Tahle nadstavbová fáze
pro kluby k dispozici pro vyplnění osvědčilo rozdělení účastníků do pak byla na programu v podzimních
i elektronické odeslání na interneto- dvou územních lig Jihovýchodní a Se- měsících září a říjnu. Jako tradiční
vých stránkách www.cuspv.cz v sekci verozápadní, v nichž se během jara doplněk pak nechyběl ani Pohár
Malá kopaná, uzávěrka platí do 19. odehrála základní část. A na podzim města Prostějova uskutečněný konbřezna. Startovné je potřeba uhradit pak boje pokračovaly podle dosaže- cem léta.
na pokladně Okresního sdružení ného pořadí ve dvou nadstavbových „Nový hrací model ještě budeme
ČUS PV (Česká ulice 15, Prostějov), skupinách o konečné umístění. Na se zástupci klubů vyhodnocovat,
a to ve výši 3000 korun pro členské tomhle novém modelu bychom ne- ale z mého pohledu šlo o dobrý
oddíly České unie sportu a 3300 Kč chtěli nic měnit, ale teprve uvidíme, krok, který se osvědčil. Pokud se na
pro nečleny České unie sportu.
které mančafty se letos přihlásí. Proto tom většinově shodneme, můžeme
„Podle počtu přihlášených klubů neváhejte a hlaste se co nejdříve,“ uve- takhle pokračovat dál i v příštím
stanovíme přesný hrací systém nové dl předseda výkonného výboru malé roce,“ uvedl Kočíb s gratulací mesezóny. V minulé sezóně se nám kopané ČUS PV Pavel Kočíb. (son) dailistům v konečném pořadí. To

6ÚO[RąKJNCwWLVGUGFQQMTGUPÊEJUQWV÷åÊ
XOCNÆMQRCPÆè752TQUV÷LQXUMC
PROSTĚJOV I v opětovně pokračující nejisté době stižené koronavirem probíhají přípravy na nový
ročník okresních soutěží v malé
kopané, které na Prostějovsku již
řadu let zastřešuje Česká unie sportu. Týmoví zájemci o start v nadcházející sezóně regionálních lig
této odnože velkého fotbalu si už
nyní s časovým předstihem mohou
zajistit své místo.
Přihláška do okresních soutěží malé
kopané ČUS Prostějovska 2022 je

,#-61&12#&.1CPGDMQPGéPÆVCDWNM[
OKRESNÍ LIGA MUŽŮ 2021
1. Laškov
2. Dobrochov
3. Chaloupka PV
4. Skalka
5. Otinoves
6. Daniels PV
7. Vrbátky
8. Klopotovice

Finálová skupina o 1. až 8. místo
6
1
0
33:11
6
0
1
46:15
3
1
3
23:26
3
1
3
31:25
3
0
4
22:22
2
1
4
23:26
1
1
5
11:36
1
1
5
9:37

9. Zavadilka PV
10. Bohuslavice
11. Víceměřice
12. Čehovice/Hluchov
13. Kobeřice
14. J. Hluchov
15. Dřevnovice
16. Ohrozim

5
5
4
4
3
2
2
1

Nižší skupina o 9. až 16. místo
0
2
0
2
1
2
1
2
0
4
1
4
0
5
1
5

32:12
29:13
22:14
22:27
17:21
24:26
16:30
7:22

15
15
13
13
9
7
6
4

1. Daniels PV
2. Chaloupka PV
3. Laškov
4. Otinoves
5. Bohuslavice
6. Ohrozim
7. Zavadilka PV
8. J. Hluchov

6
5
4
4
3
2
2
1

Základní skupina Severozápad
0
1
0
2
0
3
0
3
0
4
1
4
1
4
0
6

39:15
34:19
20:20
23:17
22:33
12:20
27:39
14:28

18
15
12
12
9
7
7
3

1. Dobrochov
2. Vrbátky
3. Skalka
4. Klopotovice
5. Kobeřice
6. Hluchov/Čehovice
7. Dřevnovice
8. Víceměřice

7
5
4
3
3
2
1
1

Základní skupina Jihovýchod
0
0
0
2
0
3
1
3
0
4
1
4
1
5
1
5

49:16
26:17
27:24
19:19
23:28
18:32
14:27
14:27

21
15
12
10
9
7
4
4

19
18
10
10
9
7
4
4

POHÁR MĚSTA PROSTĚJOVA 2021
1. Skalka
3. SK Tomek 99 Dobrochov

Konečné pořadí
2. FC Daniels Prostějov
4. SK Dřevnovice

premiérově v historii ovládl 1.FC
Laškov, jenž se v posledních letech
postupně dral nahoru, loni skončil
třetí těsně za dvěma nejvyššími pozicemi. A letos už dosedl na pomyslný okresní trůn. Mnohonásobný
vítěz a obhájce titulu SK Tomek
99 Dobrochov se tentokrát musel

spokojit se stříbrem, jiný spolufavorit SK Chaloupka Prostějov
získal bronz o fous před nováčkem
ze Skalky. Ten prokázal své kvality
senzačním triumfem v pohárové
soutěži.
Kompletní výsledné tabulky najdete
pro přehlednost níže.

MDNVLSROHSvLO\ÄLSRKRUvLO\MHGQRWOLYÅWÙP\

22020910224

22021010226

Vysvětlivky:
Posun + je zlepšení,
posun – zhoršení.
N = nováček v uplynulé sezóně 2021.

