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PROSTĚJOV Tahle slečna že má dvanáct let?! Minulou středu se v policejní databázi objevila fotografie vyzývavě oblečené romské dívky.
„Probíhá celostátní pátrání po pohřešované,“ stálo v odkazu Policie ČR.
Na veřejně dostupné pátrání nás upozornil čtenář Večerníku. „Tak si
představte, že takto se oblékají a vystavují dvanáctileté holky! U cikánů
to je asi běžné, ovšem tak slečna vypadá tak na osmnáct,“ zavolal do
redakce muž, který si nepřál zveřejnit své jméno.
Večerník se pak přesvědčil, že ve čtvrtek odpoledne snímek „sexy lolitky“ z Prostějova z policejní databáze pohřešovaných osob zmizel. Což
znamená, že byla úspěšně nalezena a vrácena rodičům. Její fotografie
ale přesto mnohým vyrazila dech a rozdýchávají to ještě dnes...
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Šla z nìj zima...
Prostějov (mik) – Ještě uplyne nějaký
ten měsíc, než si budeme moci dovolit
chodit po městě v sandálech, šortkách
a tričku. Ovšem to neplatí pro mladíka,
který si to minulé úterý štrádoval po
Plumlovské ulici opravdu jen v šortkách a tílku. „Je mi z vás zima,“ smála
se žena na autobusové zastávce, když
kolem ní zhruba dvacetiletý muž prošel. „Paní, já tak chodím venku už od
Vánoc. Jsem horkokrevný,“ odpověděl
bezelstně mladík. Ale šla z něj opravdu
zima, vždyť venkovní teploměr ukazoval jen něco okolo pěti stupňů nad
nulou...
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Prostějov (mik) – Kuriózní případ
kvůli obyčejnému odpadkovému koši
nyní řeší prostějovský magistrát. „Od
domu na Sídlišti Svobody nám byl
odebrán zelený odpadkový koš. Z jakého důvodu? Ráda bych, aby koš byl co
nejdříve navrácen,“ žádá radnici Denisa
Nádvorníková z Prostějova. Odpověď
z magistrátu je překvapující zřejmě
nejen pro ni. „Odpadkový koš byl od
tohoto domu odstraněn na základě požadavku jeho obyvatel. Pokud žádáte
koš vrátit zpátky, bude nutné vyjádření
bytového družstva po projednání se
všemi obyvateli vchodu,“ uvedla Jana
Gáborová, referentka vnějších vztahů
prostějovského magistrátu. Tak snad se
lidi dohodnou...

1HPRKOVLY\EUDW
Prostějov (mik) – Poměrně zoufalý
muž minulé pondělí odpoledne klečel
v jednom z prostějovských supermarketů u regálu s řezanými květinami.
A bylo na něm vidět, že si neví rady.
„Dneska je Valentýna a já se nemůžu
bez kytky objevit doma. Ale zapomněl
jsem, jaké má moje stará ráda,“ svěřil se
Večerníku muž středních let. A vybíral
dlouho, neboť u regálu stále klečel i po
dalších dvaceti minutách.
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Hbité opatření. Tentokrát s předstihem byly před čtvrteční větrnou smrští
uzavřeny všechny prostějovské parky,
lesopark Hloučela a také městský hřbitov. Vedení magistrátu tak zareagovalo
na předpovědi meteorologů, kteří na
silný vítr o rychlosti až 110 kilometrů
v hodině upozornili. Ke škodám sice
došlo, ale nikdo se nezranil.
&21É68',9,/2

Martin ZAORAL
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PROSTĚJOV Ještě jeden návrat k Vánocům, které už několikrát zasypal sníh. Jde ale o velkou záhadu! Den před Štědrým dnem
2021 se na parkovišti na sídlišti Šárka objevil opuštěný vánoční strom. A zůstal tam několik následujících svátečních dní. Jak je
něco takového možné? Proč si někdo za nemalý peníz koupí vánoční strom a pak si jej neodnese domů? Opil se cestou domů
tak, že zapomněl, kde jej nechal? Nebo se s partnerkou stihl pohádat tak, že se rozhodl odstěhovat a strom raději někde zahodit,
než by jej donesl domů? Případně jeho majitel cestou domů zkolaboval a odvezla jej sanitka? Variant je určitě mnohem víc.
Zatímco nyní už vánoční stromky u popelnic nikoho nepřekvapí, nerozbalený stromeček, jenž měl být ozdobou domácnosti
a zůstal nakonec opuštěný na parkovišti, je prostě něco zvláštního, co roztočilo kola fantazie na plné obrátky…

Agentura
Nadnárodní cvičební centrum stojí
v Prostějově už pár let, ale většinou
hlavně kvůli koronáči zatím zeje
prázdnotou. A jak zjistila Agentura
Hóser, kvůli slabému využití hrozí
majiteli Spolku cvičebního vrácení
dotace, která přispěla k postavení
sportovní haly. Tímto oříškem si lámali hlavu prostějovští konšelé na
poslední schůzi na radnici.
„Je to óbrproblém,“ přiznal Agentuře Hóser Janík Frfňavý, náměstek
primátora pro sport a cvičení v Pro-
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•• Pondělí ••
Vlhký únor. Svatého Valentýna coby svátek zamilovaných lze strávit dvěma základními způsoby. Buď ve dvou a s jednou flaškou vína, nebo sám se
dvěma flaškami vína. V obou případech z toho vždy vyjde „vlhký únor“.
•• Úterý ••
Pomluva pro hlupáky. „Blbost vynásob výmyslem a vyjde ti pomluva,“
praví jedno trefné portugalské přísloví. Na první pohled totální hovadinu
si dle obžaloby vymyslel Martin Kluger z Čunína, který se tak snažil pošpinit jednoho z vyšetřujících policistů. Kvůli křivému obvinění stanul před
prostějovským soudem.
•• Středa ••
Vítězní sokolové. „Vítězstvím nad sebou se radosti nedosáhne. Zbude
leda vědomí, že se člověk nepoddal,“ povšiml si zakladatel Sokola Miroslav Tyrš. Smysluplná organizace založená na pohybu i základních lidských
hodnotách jako čestnost, pokora a vlastenectví slaví 160 let od svého založení. V Prostějově si toto výročí jeho členové připomněli setkáním u nasvícené sokolovny.
•• Čtvrtek ••
Božská komedie. „Už jsem zpívala před basketbalistama, politikama,
uklízečkama, ale před Bohem nikdy. Potřebuji motivaci do práce! Udělala
bych kvůli tomu třeba i nový písničky,“ slibuje Britney Spears v komedii
Petra Kolečka Britney Goes to Heaven, kterou v premiéře uvedlo prostějovské Divadlo Point.
•• Pátek ••
Mimořádná událost? „Musíme okamžitě svolat krizový štáb.“ „Já dneska
nemůžu, mám pilates... Jako já bych to zrušil, ale já to tam vedu.“ I to je jedna z replik snímku Mimořádná událost, který byl k vidění v prostějovském
kině Metro 70.
•• Sobota ••
Masopust. „Prej se na časy blejská, dávno mělo tát. Prej se kočkám už stejská, chtěj se na plotě hřát. Sedum neděl a peřin zaříkám sedumkrát. Prej
se na časy blejská, šetřím zimám na kabát,“ zní v písni kapely Nerez, která
se jmenuje Masopust stejně jako celé neméně skvostné album. I do obcí
prostějovského regionu se po roční pauze vrátila veselá tradice maškarních
průvodů.
•• Neděle ••
Rozum jako lék. „Rozum a z něj vyplývající připravenost na všechny životní zvraty je nejlepší lék ku zmírnění zármutku,“ uvědomoval si starověký řecký historik a filosof Plútarchos. Vzít rozum do hrsti kvůli všem těm
životním kotrmelcům potřeboval i Milan Kňažko v hlavní roli představení
Horská dráha, které bylo k vidění v prostějovském divadle.
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stějově. Jak ale z toho problému ven,
aby Spolek cvičební, jehož je město
členem, nemusel vracet sto mega
státu? „Je to těžká věc, děcka ze škol
do haly nechodí, protože se obávají,
že by se při cvičení poprskala a chytila koronu. Ostatní sportovci včetně profesionálů jsou taky věčně na
huntě se zdravím a víc marodí, než
trénují. Jo, hala je teď imrvére prázdná a my rychle musíme najít řešení.
V polovině března přijede ministerská kontrola a bude chtít vidět plnou
halu cvičenců,“ shrnul celý problém
Janík Frfňavý s tím, že jedno z řešení
nabídl na jednání konšelů primátor
Prostějova Francimór Kopačka.
„Francek chce do haly nahnat úřed-
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A je to tu znovu. Po případu postarší dámy, kdy Večerník v minulém vydání informoval o tom,
že přišla o 50 000 korun, se zdá,
že neopatrnost a touha po rychlém zbohatnutí zřejmě nemají
meze. Mladá žena z Prostějovska
se rozhodla investovat taktéž do
kryptoměny a nechala se lapit
velice lákavým inzerátem na internetu. Za pět a půl tisíce se zaregistrovala na příslušné stránce,
což už samo o sobě bylo navýsost
podezřelé.

500 000

Poplatek za registraci však nebyl
tím jediným, o co slečna přišla.
To mnohem horší nastalo záhy.
Pachatel se po jejím přihlášení dostal k jejímu bankovnímu
kontu a odtud vysál přes půl milionu korun! Případ šetří policie
kvůli trestným činům podvodu
a neoprávněnému přístupu k počítačovému systému a nosiči informací.

níky magistrátu,“ sdělil stručně Frfňavý bez dalšího komentáře.
Agentura Hóser se tedy po celý minulý
týden snažila spojit s primátorem města. Bylo to složité, ale v neděli v noci se
to přece jen podařilo. „Já myslím, že
by měly sportovat nejen děti, zapojit
se musí i dospělí. A když se dívám na
některé úředníky magistrátu a jejich fyzickou kondici, pokouší se o mě z toho
šlak! Například onehdá jsem chtěl
po jednom z vedoucích odboru, aby
mi předvedl ukázkový kotrmelec. No,
hrůza… V radě města jsme tedy schválili speciální nařízení, že od příštího
týdne budou součástí pracovní doby na
magistrátu dvě hodiny tělocviku! Pro
každého pracovníka, a to bez výjimky!

Omluveni budou jen ti, kterým chybí
končetina nebo nějaký vnitřní orgán.
Více než třemi stovkami úředníků pak
zaplníme halu Nadnárodního cvičebního centra a věřím, že ministerské
kontrolory obměkčíme. Ostatně v pravidelném tělocviku s našimi úředníky
budeme pokračovat i v budoucnosti,
dvě hodiny denně svižného pohybu jim
neuškodí,“ míní primátor Kopačka,
který úředníkům podle svých slov půjde příkladem a sám se hodin tělocviku
bude aktivně účastnit.

Kupodivu bez problémů. Druhá
etapa rekonstrukce Vrahovické ulice
má za sebou první týden a nebylo
snad Prostějovana, který se nebál dopravních komplikací spojených s uzavírkou úseku od Janáčkovy ulice až
po náměstí Padlých hrdinů. K údivu
všech se ale žádná dopravní kalamita
nekoná! Hlavní objízdná trasa přes
Průmyslovou a Dolní ulici je více zatížená jen ráno a odpoledne.
=$&+<7,/,-60(

200 000

Právě tolik kilometrů najezdili
Prostějované po městě v loňském roce na sdílených kolech.
Tato služba si získává čím dál větší popularitu.
=$8-$/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.

ŠTEFAN ČUREJA
se narodil 25. října 2005 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 12. října
2021. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 14 do 15 let, měří mezi 157 až 160
centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči a hnědé vlnité vlasy.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

MILAN KŇAŽKO
Divadlo Bolka Polívky se v Prostějově v neděli představilo hrou Horská dráha, v níž exceloval fenomenální slovenský herec.
=$6/(&+/,-60(

„KLIDNĚ
MĚ CITUJTE,
PROTOŽE TO
TAK JE!“
Prostějovský opoziční zastupitel
Jan Navrátil rezignoval na funkci
člena správní rady Národního domu
a Večerníku poslal zajímavé vysvětlení.
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Matěj

se narodil 18. ledna 1994 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 29. července
2021. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 20 do 21 let, měří mezi 170 až 175
centimetry, má střední postavu a hnědé
rovné vlasy.

Liliana
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Alexandr
Zdroj: meteocentrum.cz
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V minulých dnech jsme se s kolegy seznámili se zprávou o činnosti městské policie
a s analýzou veřejného pořádku na území
Prostějova v roce 2021. Podle statistik strážníci loni řešili celkem 7573 oznámení, což je
v průměru přes dvacet denně. Kromě toho se
věnovali preventivní práci, označovali jízdní kola, pomáhali seniorům s bezpečným
nakupováním a asistovali u odtahování
vraků automobilů. Činnosti městské policie
významně poznamenal také covid-19. Její
zaměstnanci pracovali s rizikovými skupinami obyvatel a samozřejmě také dohlíželi
na dodržování nouzového stavu. Práci
v náročných podmínkách se podařilo zvládnout a ani tato situace nevedla k ochromení
práce městské policie například vysokou
nemocností. Rád bych touto cestou všem zaměstnancům poděkoval za jejich náročnou
a často i nevděčnou práci, kterou dělají ve
prospěch našich občanů.
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PROSTĚJOV „Plno dalších
nadšených lidí se srdcem
na pravém místě ochotných
udělat něco i pro druhé!“
Tak zní asi nejvýstižnější
přání organizaci Sokol ke
160. výročí jejího založení.
To sokolové společně oslavili minulou středu 16. února
při setkání u pěkně nasvícené sokolovny na Skálově náměstí v Prostějově.
(mls)

d0GDWFQWNKURQTVQXCVF÷
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DWFQWEPQUVP¾OVQPGQFRWUVÊ
DWTEQXCN5XCVQRNWM6GU¾TGM
BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE

klikni na
www.vecernikpv.cz
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Foto: Martin Zaoral
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v nemocnici s covid-19

se navyšuje

PROSTĚJOV Zatímco počty
nově pozitivně testovaných osob
na covid-19 se v Olomouckém
kraji úspěšně snižují, opačné
starosti mají aktuálně v prostějovské nemocnici. Tady se kupodivu navyšuje počet hospitalizovaných pacientů, kteří kvůli
nákaze koronavirem potřebují
lékařskou péči.
„Počet pacientů s covid-19 se během uplynulého týdne v Nemocnici AGEL Prostějov opět navýšil.
Zatímco v pondělí 14. února naši
zdravotníci pečovali o 30 pacientů, aktuálně v pátek 18. února již
máme hospitalizováno 36 nemocných. Zároveň stoupl také počet pacientů vyžadujících intenzivní péči.
Ve vážném stavu je nyní šest osob,

z toho čtyři jsou na umělé plicní
ventilaci v péči lékařů na jednotce
intenzivní péče,“ sdělil Večerníku
v aktuální informace Adam Knesl,
tiskový mluvčí společnosti Agel
provozující Nemocnici Prostějov.
Na druhé straně podle jeho slov
neklesá zájem o testování formou
PCR. „V prostějovské nemocnici
je stále vysoký. Zdravotníci v těchto dnech provedou až 250 odběrů
a odběrové místo zůstává otevřeno
i během neděle,“ prozradil mluvčí
prostějovské nemocnice.,
Večerník ještě přeptal na situaci
ohledně zájmu občanů o očkování? „V posledních týdnech klesá,
do očkovacího centra přicházejí teď
zejména zájemci o posilující dávku,“ konstatoval Knesl.
(mik)
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Prostějované riskovali,

procházeli uzavřenými parky...
PROSTĚJOV Čtvrteční silný vítr, mnohdy o rychlosti až 110 kilometrů v hodině, se pochopitelně nevyhnul ani Prostějovu.
Nepříjemná „fujavice“ naštěstí nezpůsobila nijak závratné škody
jako na jiných místech republiky. Vedení magistrátu s předstihem už ve středu 16. února uzavřelo všechny parky, biokoridor
Hloučela a také městský hřbitov. Přesto se našly desítky lidí, kteří
zapáskované vchody do těchto lokalit absolutně nerespektovali
a parky procházeli i během náporu silného větru.
hrozil pád stromů nebo jejich částí. „Reagovali jsme na předpověď počasí a preventivně jsme uzavřeli prostory, kde by
pro Večerník
mohlo být nebezpečí zranění. Určitě se
tato opatření vyplácejí,“ sdělil Večerníku
Michal
Jiří Pospíšil, první náměstek primátora
KADLEC
statutárního města Prostějov.
Město s dostatečným předstihem reago- Čtvrteční vichřici monitorovaly také
valo na varování meteorologů a uzavřelo hlídky městské policie. „Z preventivních
všechna místa, kde vlivem silného větru důvodů byly uzavřeny vstupy do měst-

PŮVODNÍ
zpravodajství

ských parků, lesoparku Hloučela a na
městský hřbitov v Brněnské ulici. Doporučení Českého hydrometeorologického ústavu, že může dojít k poškození
budov, vyvrácení stromů či výpadkům
elektrického proudu, se naplnilo. Prostějovem prosvištěl silný nárazový vítr,
který napáchal škody,“ konstatoval Petr
Zapletal, tiskový mluvčí Městské policie
Prostějov.
Strážníci vyjížděli k poškozeným
budovám, uvolněným a popadaným
taškám ze střechy nebo také k vyvráceným stromům, které spadly na
cyklostezku v lesoparku Hloučela.
„V jednom případě došlo k poškození
osobního vozidla. Silný vítr rozpohyboval kontejner na tříděný odpad, který následně narazil do automobilu a způsobil

èVXTVGéPÊUKNPÚXÊVTPCR¾EJCNPGLX÷VwÊwMQF[XDKQMQTKFQTW*NQWéGNC&XCUVTQO[D[N[X[XT¾EGP[CURCFN[RąÊOQPCE[MNQUVG\MW
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promáčknutí předního blatníku,“ popsal
jeden z případů Petr Zapletal.
Obavy z větších škod se ale naštěstí nenaplnily, přesto silný vítr dal v Prostějově
o sobě vědět. „Škody opravdu nebyly nijak rozsáhlé. U Hloučely bylo vyvráceno
několik stromů. Ve městě máme zatím
hlášeno jen poškození automobilu od
spadlé přenosné značky a další auto bylo
poškozeno posunem kontejneru,“ měl
spočítáno první náměstek primátora Jiří
Pospíšil.

Hlídky městské policie veškeré škody
dokumentovaly a úzce spolupracovaly
s hasičským záchranným sborem. „Hasiči vždy provedli zajištění poškozených
budov a ořezání vyvrácených stromů.
Vzhledem k nepředvídatelným situacím za nepříznivého počasí ale nakonec
vše dobře dopadlo a nikdo neutrpěl
žádnou újmu na zdraví,“ vyzdvihl ten
nejpozitivnější fakt po čtvrteční vichřici
mluvčí prostějovských strážníků.
Večerník si ale během čtvrtka povšiml,

'UXKëPWëGQHPSRNUDÿXMHYNUDML
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PROSTĚJOV Je to opravdu začátek
obratu k lepšímu? Podle statistických
údajů Krajské hygienické správy
v Olomouci pokračuje už druhým
týdnem rapidní pokles počtu nově pozitivně testovaných osob na covid-19.
Také hejtman Olomouckého kraje
Josef Suchánek věří, že nás čeká zřejmě normálně prožité léto bez větších
omezujících opatření. Uvidíme, ale už
teď je pohled na statistická čísla velice
optimistický. Dlužno ještě dodat, že
prostějovský region je stále na druhém
místě v kraji, co se týká aktuálně nakažených osob.

Michal KADLEC

20102711655

že například ve Smetanových sadech
desítky lidí nerespektovaly zapáskované
vchody a park na vlastní riziko procházely. „Spěchám na autobus, přece to celé
nebudu obcházet,“ odbyl nás postarší
muž. Lidí porušujících zákaz vstupu do
parků si povšiml i druhý muž prostějovského magistrátu. „Řekl bych, že je to
nezodpovědné. Pokud je někde omezen
vstup, tak by to měli občané respektovat.
Sami se potom vystavují nebezpečí úrazu,“ má jasno Pospíšil.

K nedělnímu poledni 20. února registrovala Krajská hygienická stanice v Olomouci již 208 371 případů pozitivně
testovaných osob v celém kraji od začátku pandemie covid-19. V období od
pondělí 14. do soboty19. února přibylo v kraji 6 242 nakažených. Velice

pozitivní zprávou je, že tento počet je
o 3 017 případů méně než předchozí
týden. Pokles nově nakažených tedy pokračuje už druhým týdnem.
Z celkového počtu pozitivně testovaných
od začátku pandemie v kraji je 24 276 případů u seniorů nad 65 let. Vyléčených pacientů od začátku pandemie je už 196 452
osob. Na druhé straně ale v Olomouckém
kraji od začátku pandemie zemřelo v přímé souvislosti s covid-19 již 2 317 lidí,
což znamená, že během minulého týdne
zemřelo v kraji dalších sedmadvacet osob
na covid-19. Další pozitivní zprávou je, že
rovněž druhým týdnem pokračuje pokles
hodnoty počtu potvrzených případů nákazy za posledních sedm dní v přepočtu
na 100 tisíc obyvatel. V kraji jde aktuálně
o 1 081 obyvatel, což je o 594 případů
méně než ve statistikách předminulého
týdne.
Rapidně za minulý týden poklesl také
počet aktuálně nakažených osob covidem. V celém Olomouckém kraji je nyní
koronavirem nakaženo 10 793 osob, což

je o dalších 3 563 případů méně než předchozí týden. Nejvíce aktuálně nakažených
je na Olomoucku, a to 3 105 osob. Na
druhém místě se drží stále prostějovský
region, kde je aktuálně 1 983 nakažených.
Další v pořadí je Přerovsko (1 227), dále
Šumpersko (874), stanice Hranice na Moravě hlásí 575 lidí, Jesenicko 563, Šternberk
485 a Uničov 459. Na Konicku je aktuálně
koronavirem nakaženo 214 lidí.
K současné epidemiologické situaci se
minulý čtvrtek vyjádřil také hejtman
Olomouckého kraje. „Další vlna koronavirové epidemie opět prověřila připravenost našeho kraje zvládat mimořádné
situace. Omikron očekávaně nezaplnil
nemocnice tak, jako předchozí varianty
covid-19. Věřím, že máme slušnou naději prožít normální léto. Jsem velmi rád,
že se podařilo opět o něco navýšit proočkovanost obyvatel Olomouckého kraje
a opravdu výrazná většina lidí si přišla
také pro třetí, posilující dávku vakcíny.
Máme prokázáno, že právě očkování je
jedním z důvodů, proč se covid nejen

denní nárùst
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Zdroj: KHS Olomouc
v našem regionu podařilo zvládnout
lépe než během několika předchozích
vln tohoto onemocnění, obsazenost
nemocničních lůžek byla skutečně řádově nižší,“ zkonstatoval Josef Suchánek.
„Velké uznání patří zdravotnickému personálu, který svou usilovnou prací zvládl
péči o ty, kteří lékařskou pomoc potřebovali. A rád bych poděkoval také všem
obyvatelům našeho regionu, kteří myslí
na ostatní a dodržovali a stále dodržují
nařízená protiepidemická opatření,“ dodal první muž kraje.
Zbývající tradiční zpravodajství týkající se koronavirové pandemie najdete
mimořádně na www.vecernikpv.cz!
den
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PROSTĚJOV V některých místech v Prostějově je doprava hladká, a to i v dopravní špičce. Pokud
vás zastihne na semaforu červená,
nemusíte panikařit: nestrávíte
stáním ani minutu. Jinde je ale
situace horší. Odstrašujícím příkladem je semafor na křižovatce
ve Wolkerově ulici. Zejména až
„nekonečné“ čekání na odbočení
na Brněnskou ulici směrem od
požární stanice je zárukou, že pokud jste do té doby jeli někam načas, při červené na odbočení máte
nově jistotu zpoždění...
Na zelenou se na tomto místě totiž
čeká nejen dlouho, hlavně však mají
šanci projet v každém „turnusu“ jen
dvě nebo tři auta. Magistrát byl na
nastavení semaforu již v minulosti
opakovaně tázán. A padl tehdy slib, že
se pokusí se semaforem něco udělat.
Dosud se tak ale nestalo a ve městě
tak vznikl další pořádný STÍN MINULOSTI.
„Světelná signalizace na vnitřním
okruhu města je nastavena podle
projektu a optimalizuje dopravu na
celém okruhu. V roce 2021 z důvodu
uzavírky nájezdu na dálnici D46 na ul.

(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

Dolní docházelo ke zvýšení dopravy
v ulici Wolkerova-Brněnská směr výjezd na D46 na Brno. Z důvodu dočasnosti po dobu uzavírky nájezdu na
D46 na ulici Dolní nebyla tato úprava
realizována a nyní je vše v původním
stavu,“ konstatovala poměrně neurčitě Jana Gáborová, vedoucí oddělení vnějších vztahů prostějovského
magistrátu.
Informace o tom, zda přece jen rada neuvažuje o změně, tedy prodloužení intervalu zelené při odbočování směrem
na Brněnskou ulici, se Večerník a s ním
i jeho čtenáři, nedočkali...
(sob)

Až desetileté vězení za tašku s kuřetem a bramborami. Takový trest
hrozil Lence Brandecké z Prostějova.
O tašku s nákupem totiž měla před
prostějovským Kauflandem obrat
Ivetu Hodišovou. Podle obžaloby ji
předtím i fyzicky napadla! Obžalovaná bezdomovkyně si nakonec za
výtržnictví musí odpracovat dvě stě
hodin veřejně prospěšných prací...
„Rok a měsíc jsem nepila. Poté, jak jsem
se dozvěděla, co mi hrozí, jsem začala
opět pít. Nyní si dám tak dva litry vína
denně,“ přiznala se u soudu Lenka Brandecká. Napadnout měla Ivetou Hodišovou, která rovněž nemá k alkoholu

Sídliště Svobody

oznámení Lenka Brandecká, která se po
celou dobu jednání projevovala velice
temperamentně. Její variantu potvrdili
i další přivolaní svědci, kteří konflikt mezi
oběma ženami popsali jako „strkanici“.
Soud pak i na základě jejich svědectví
překlasifikoval celou záležitost z loupeže
na výtržnictví. Lence Brandecké pak udělil povinnost odpracovat dvě stě hodin
veřejně prospěšných prací. „Ta se nezdá,
ale s chlapy to musí umět. Seznam jejích
expřítelů je už opravdu hodně dlouhý,“
poznamenala ve „valentýnském duchu“
na adresu alkoholičky a bezdomovkyně
jedna z přítomných žen. Prostě svátek zamilovaných, jak má být..
Tento deset let starý „valentýnský“ příběh můžeme dnes považovat za úsměvný, přestože oběma aktérkám případu asi do smíchu
tehdy moc nebylo. A už vůbec v únoru 2012 neřešily, že je svátek
zamilovaných. Ostatně v té době a vlastně až dodnes stále přibývá případů násilí uvnitř komunity bezdomovců, které vyvrcholily
nedávným pokusem o vraždu muže bez domova v kolonii na bývalém fotbalovém stadionu ve Sportovní ulici. Proč se jednotliví
muži či ženy bez domova tolik nenávidí a vyhledávají mezi sebou
spory vrcholící v násilné činy, to jsou zřejmě otázky pro odborníky.
V Prostějově ale nejde bohužel o nic extra výjimečného.
(mik)
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Příště: Dukelská brána
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daleko, navíc podle Brandecké přespává
v areálu jezdeckých kasáren v ulici Šarka.
„Z Kauflandu jsem šla s nákupem ke
stánku s občerstvením. Brandecká mě
praštila pěstí do obličeje a vzala nákup.
Tím mi způsobila škodu za asi šest set,“
vypověděla na policii Iveta Hodišová.
Hlavní líčení bylo paradoxně nařízeno
na Valentýna, přičemž na přetřes tedy
přišly i partnerské vztahy jednotlivých
aktérů. „Za vším stojí jistý Martin Janeček, se kterým jsem se rozešla poté,
co jsem si našla nového přítele. On to
psychicky nezvládl a naočkoval paní Hodišovou, aby na mě podala trestní oznámení,“ hledala důvody podání trestního

0C8CNGPVÚPCUGąGwKNCTXCéMCDG\FQOQXM[ÿ

mi činy nebyla zjištěna. Předpokládáme, že ostatních skutků se dopustili jiní pachatelé,“ reagovala na náš
dotaz Miluše Zajícová.
Dobrou zprávou je, že letos již dochází k vloupání do domů výrazně
méně než loni touto dobou. Ve
druhé polovině ledna policisté evidovali jediné vloupání. Neznámý
pachatel při něm vnikl do neobydleného rekonstruovaného rodinného domu v Pěnčíně, kde ukradl
stavební nářadí za 8 000 korun.
(mls)

jak šel čas Prostějovem ...

20. 2. 2012

Napsáno
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PROSTĚJOVSKO Tohle bylo pro všechny velké téma. Zhruba před rokem v regionu eskaloval výrazný nárůst počtu vloupání do rodinných
domů. Jen během prvního měsíce roku došlo k celkem 11 případům,
jednalo se například o opakovaná vloupání v obcích Vranovice-Kelčice, Otaslavice či Vřesovice, k dalším skutkům pak došlo v Mořicích či
v Želči. S odstupem času Večerník zajímalo, kolik z těchto vloupání se
podařilo objasnit a zdali k podobným případům dochází i nadále.
A zjistili jsme, že ze všech uvedených ujistila Miluše Zajícová, tisková
případů vloupání se podařilo objas- mluvčí Krajského ředitelství policie
nit jediný, kterým se stalo vloupání Olomouckého kraje.
do domu v Želči. Ostatní případy Večerník rovněž zajímalo, zda za
se zatím nepodařilo objasnit. „Po vloupáním stáli stejní lidé. „Souvispachatelích dalších vloupání a od- lost mezi vloupáním do rodinného
cizených věcech se nadále pátrá,“ domu v Želči a zbývajícími trestný-
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yy Žijeme v nejisté době, ceny jdou
nahoru, je zde vysoká inflace. Pociťujete to vše na zájmu lidí o nemovitosti?
„Já to tedy nepocítila. Pořád vnímám,
že poptávajících je dost. Zatím se to nijak neodrazilo, i proto, že lidé, kteří měli
předjednané úvěry, hledají stále nemovitosti. Na prohlídkách se setkávám
s lidmi, kteří něco dlouhodobě hledají.
Aspoň podle mě není odliv poptávajících. Samozřejmě se to v průběhu času,
jak se bude zdražovat, odrazí i v tomhle.

Současná doba nenabízí příliš
mnoho jistot. Všude se hovoří
o zdražování a zároveň šetření
a škrtání. Vysoký ekonomický
růst je taky spíše minulostí. Lidé
pak v takových dobách často více
zvažují, do čeho investovat, co si
pořídit. A zda do něčeho dávat
velké částky peněz. Týká se to ale
i nemovitostí? Vždyť lidé vždy budou potřebovat bydlet, mít střechu
nad hlavou. Nejen na tuto otázku
odpověděla prostějovská realitní
makléřka Marie Vymazalová (na
snímku). „Situace, která je teď, ale
nemusí klidně v květnu, červnu už
vůbec platit,“ upozorňuje na proměnlivost doby.
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Momentálně ale ta situace podle mě
ještě nenastala.“
yy Projevily se nějak výrazně zvýšené ceny práce i stavebního materiálu? Třeba u novostaveb?
„Určitě. Objevilo se to, projekty, které
byly rozjednané, tam se cena navyšovala. To je moment, který může dopadnout na ty, kteří měli úvěr uzavřený už dříve. Měli podepsané smlouvy
na nějakou cenu nemovitosti, která se
teprve bude stavět. A došlo tam právě
kvůli navýšení cen k navýšení i kupní

ceny. U lidí, kteří už neměli rezervy, tam
může problém nastat. Protože nemají
z čeho navýšení cen doplácet.“
yy Jaké nemovitosti jsou nejoblíbenější na Prostějovsku?
„Pořád platí, a to si myslím, že i zůstane,
zejména menší byty. Třeba po dvoupokojových bytech je trvale největší
poptávka.“
yy Které lokality v Prostějově jsou
nejžádanější? Kam se vám na prohlídky bytu hlásí nejvíce zájemců?
„Řekla bych, že spíše klidnější lokality
s dobrou občanskou vybaveností. Poptávka je třeba o Libušinku, Tylovu,
Družstevní nebo Mozartovu. To jsou
lokality, které, když se objeví nabídky,
jsou nejžádanější. Hraje v tom ale samozřejmě roli, jak ta bytová jednotka
vypadá. Pokud je byt pěkný, odpovídá
představě kupujícího, tak lidé skousnou
i lokalitu, o které neuvažovali. Zájem je
ale taky o Eduarda Beneše. Dlouhodobě jde o stejná místa.“
yy Na závěr se vraťme k investování.
Stále platí, že je nemovitost považována za jistou a dobrou investici?
„Zatím pořád jdou investoři tím směrem, že hledají a skupují, pořád je to tak
chápané, stále to lidi vidí tak, že než mít
peníze v bance, raději si pořídí nemovitost.“

říká Marie Vymazalová

0DNOÇĆNDRWUKXVQHPRYLWRVWPL
0@H<AJMTI<4JGF@MJQî
Kü@I<NO<Q@I½I@=P?JP „Stále letí menší byty,“
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Vyměním městský byt 2+1
(80m2), Prostějov - západ,
za menší. Tel.: 604 389 367

Koupím garáž v Prostějově
Tel.: 604 865 006

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

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

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

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

REALITY

Když tematická strana, tak
hned dvojitá! Přesně to platí
o následujících řádcích, které věnujeme realitní oblasti
a s tím spojenými financemi. Právě tyto dvě odvětví toho mají totiž hodně
společného. Zčásti se věnujeme aktuální situaci na
realitním trhu v Prostějově
či možnostem při shánění
bytu. Ve druhé části se zaměřujeme na finance, což
je zejména kvůli vysoké
inflaci a zvyšujícím se cenám energií v současnosti
hodně ožehavé téma. Kde
pošetřit? Do čeho investovat? A co dělat pro to, aby
se penízky nerozkutálely?
I o tom se dočtete v rámci
dnešní tematické dvoustrany PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.
Texty připravil:
Michal Sobecký
Situace na trhu s realitami se přitom
v jedné věci během let příliš nemění,
malé byty jsou téměř hned pryč. Pokud
nemají nezvyklou dispozici a jsou třeba
blízko centra (nebo v blízkosti služeb),
je jisté, že dlouho nevydrží. Realitní
kanceláře tak už často nabídku nedávají
na papír, bylo by to plýtvání – během

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

pár hodin už nemusí být nabídka aktuální. Nejčastěji žádané (ale i nabízené)
jsou tak stále spíše menší byty. Zájemci
zde mají dilema, ať už to zkouší přes
realitní kancelář, nebo bez ní, buď byt
vzít a příliš neporovnávat, nebo vyčkat
a riskovat, že už skutečně nezbyde jiná
možnost než stan…

téměř
šechny
zdražují

Škrty, splácení dluhů, nejasná budoucnost. V blízké době nás vesměs čeká
utahování opasků. Nemusí však jít jen
o něco negativního. Zkusme tuto dobu
vzít jako příležitost. Třeba k tomu podívat se, zda naše výdaje nejsou přemrštěné. A do čeho vlastně peníze dáváme. Je
opravdu nutné žít od výplaty k výplatě?
Většina odborníků míní, že pro většinu
lidí není. Vždy se tak můžete zamyslet
se nad tím, za co utrácíme, proč a kolik.
Právě na těchto řádcích se zaměříme na
to, jak si nějakou tu korunu navíc ponechat.

Potřebujete prodat nemovitost? Hledáte vhodné bydlení? Hodí se vám
pomoc stěhováním? Vše pro vás zajistí realitní kancelář Reality-Salloum,
která poskytuje komplexní služby
o váš dům od sklepa až po střechu.
Máte kvůli stěhování a prodeji nemovitosti starostí až nad hlavu? Nemusíte! „Veškerý servis, který potřebujete
při tomto složitém a časově náročném
zařizování, můžete nechat na nás,“ zdůrazňuje Jiří Salloum, majitel společnosti
Reality-Salloum, jež mimo jiné zajistí
stěhování jednotlivců, rodin či celých firem. „K dispozici máme soupravy o velikosti až 91 m3, poradíme si i s přesunem
těžkých břemen,“ potvrzuje Jiří Salloum.

Pro ty, kteří potřebují prodat nemovitost, firma zajistí vše včetně vystěhování a likvidace nepotřebného majetku,
vyřízení pozůstalosti, případných oprav
a výmalby, které povedou k navýšení
ceny nemovitosti, či přestěhování do
nové nemovitosti. Samozřejmostí je
veškerý právní servis včetně advokátní úschovny. „Po prodeji nemovitosti
jsme schopni zařídit náhradní ubytování včetně úschovny věcí,“ upozorňuje
Salloum.
Více informací získáte na telefonním
čísle 774 601 006, a to každý den od
9:00 do 18:00 hodin, nebo na internetových stránkách www.reality-salloum@email.cz.
(pr)

V první řadě je třeba mít dobrý
přehled o tom, do čeho peníze dáváme. A taky kolik. Dobrou cestou
je vést si takové malé vlastní osobní
účetnictví ať už v papírové podobě, nebo elektronické. Zde si dávat
pravidelně na jednu stranu výdaje
(klidně i rozepsat přesněji než jen
„potraviny“ nebo „služby“), na stranu druhou příjmy. Záhy se možná
nepřestaneme divit, do čeho a hlavně kolik jsme dávali. Ono se i pár piv,
pokud se budou kupovat pravidelně,
prodraží a „udělají“ ročně tisíce korun. Stejně tak návštěvy restaurací.
Zde se na tisícovky měsíčně dostaneme ještě snáz. Hodně ale udělá
také to, zda do práce jezdíme autem,
veřejnou dopravou, nebo na kole.
Druhou radou je odkládat si pravidelně něco bokem. Stanovit si
měsíčně určitou částku, kterou si
chci ušetřit. Pokud zbyde něco nad
ni, investujte. A nemusí jít jen třeba
o cenné papíry, ale i o vás jako takové. Třeba vzdělání, vědomosti nebo
i vzhled (v pozicích, kde se pracuje
s lidmi, hodně udělá…). Důležitá
je však v tomto ohledu pravidelnost
a vytrvalost. Může jít klidně o takzvané „cigaretovné“. Určitě jste již
slyšeli anekdotu, kde se nekuřák diví
kuřákovi, že prokouřil za pár let Porsche a následně kuřák vmete do obličeje svému oponentovi, že ani on
žádné nemá. No, na Porsche možná
nenašetříte. Ale nějaké to vozidlo,
proč ne?
Třetí a poslední radou je pak pochopitelně zvýšení příjmu. To je možná
i nejsložitější záležitostí, zde je často
potřeba čas. Ale sezónní práce, menší brigády, práce z domu, různé přivýdělky, třeba i ve sportovní oblasti,
rozhodně nejsou k zahození. Nabízí nejen peníze, ale také zajímavé
zkušenosti, v některých případech
i dobré kontakty, které následně
mohou přerůst v nový pracovní
a kariérní směr. Stačí se nebát a být
aktivní.

zvážit, do čeho
„investujeme“

Jak ušetřit?Stačí
ušetřit?
Jak

nemovitostí. Při koupi bytu se jen
zcela výjimečně vejdete do 2 milionů
korun. Nájmy pak vesměs začínají
na deseti tisících. Často navíc ještě
bez služeb a energií. Výsledná cena?
Klidně i 12 000 za garsonku nebo byt
1+1. U větších bytových jednotek se
pochopitelně sahá ještě hlouběji do
peněženky.
Situaci příliš nepomáhá ani stavba
nových bytů. Snad i pro rostoucí
ceny stavebních materiálů a práce
jako takové jdou nahoru i ceny novostaveb. Zatímco tak starší byt je dnes
při koupi spíše luxusem, nový byt je
už mimo možnost velké většiny lidí.
Určitou příznivou zprávou bylo vybudování bytových domů v areálu
staré nemocnice a taky v lokalitě Na
Lukách. Zde totiž byly byty nabízeny
k pronájmu, ne ke koupi. Navíc za
rozumné ceny. Bydlení zde tak našla
i řada mladých lidí.

Reality-Salloum se postarají
o vaši nemovitost od A do Z

Tak nic, jdu si pro stan. To je možná myšlenka nemálo mladých lidí,
když vidí pořizovací ceny bytů
a samozřejmě domů. Méně pesimističtí z nich se pak pomalu, ale
jistě smiřují s tím, že na vlastní bydlení mít nikdy nebudou. A pokud
tak jedině poté, co se člověk na desítky let zadluží. A pořádně. Jaká je
ale situace v Prostějově?
Brno není Praha. A Prostějov není
Brno. Zhruba tím se dá řídit při
šmejdění po trhu s nemovitostmi.
Pravda astronomické ceny bytů
v Praze, kdy vám nestačí ani čtyři
miliony a ceny se doslova utrhly ze
řetězu, by si snad zasloužilo i nějaké
odborné označení. Bohužel ani v jiných částech republiky není v tomhle
směru situace příznivá pro kupující
nebo nájemníky.
Výjimkou není ani Prostějov. Také
zde pomalu, ale jistě stoupají ceny

Byty za babku? Bývávalo!
iåŉď΄ŃĈŜƞ΄œå΄ĈƂåăņƞ͚΄
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Na špatnou cestu se vydal osmnáctiletý mladík, kterému poctivé
nakupování nic neříká. Před jednadvacátou hodinou ve středu 16.
února navštívil jeden z prostějovských supermarketů, když dostal
chuť na něco dobrého. V oddělení
sladkostí vzal čokoládovou tyčinku Mars, kterou vložil přímo do
kapsy od bundy. Platit za vybrané
zboží neměl rozhodně v úmyslu
a s odcizenou tyčinkou chtěl odejít z obchodu přes pokladní zónu.
Pozorná ostraha však jeho počínání viděla a za pokladnami jej zastavila. Přivolaná hlídka prověřením
všech údajů zjistila, že mladík
páchá drobné krádeže opakovaně. Tentokrát způsobil škodu jen
v hodnotě 12 korun. Přestupkové
jednání proti majetku strážníci
oznámili příslušnému správnímu
orgánu k projednání.

Chytili ho s tyčinkou

Těsně po šestnácté hodině v úterý
15. února vyjížděli strážníci prověřit telefonické oznámení, které
se týkalo zaparkovaného vozidla.
Majitel pravděpodobně ve spěchu
od svého auta odešel, ale klíče zapomněl v zámku dveří ze strany
řidiče. Hlídka z evidence zjistila
vlastníka automobilu, kterého se
pokusila kontaktovat, bohužel neúspěšně. Vozidlo strážníci zabezpečili a ponechali na něm vzkaz,
kde jsou klíče uloženy. Po hodině
se dostavil majitel na služebnu
městské policie a klíče od vozidla
si převzal. Díky všímavosti občanů
nebylo z interiéru vozidla nic odcizeno a pětapadesátiletý muž tak
ušetřil spoustu starostí.

Nechal klíče v zámku

(QVQ/22TQUV÷LQX

Dvě krádeže hned po sobě řešili
strážníci předminulou neděli 13.
února po sedmnácté hodině v prostějovském hobbymarketu. Nejprve si pětadvacetiletý muž vložil na
prodejně přímo do kapsy u bundy
pilový list na kov. Nic jiného nepotřeboval a poté se pokusil projít přes
pokladny, ale bez zaplacení. Druhým nečestným zákazníkem byl
sedmnáctiletý mladík, který zkusil
odcizit stejné zboží, ale pro jiný model pilky. Na vybraném zboží roztrhl
obal a list uschoval do kapsy od tepláků. Následně chtěl z obchodu také
odejít bez placení. Za pokladnami
byli oba zastaveni všímavou ostrahou. Hodnota odcizených předmětů byla vyčíslena na 498 korun. Pro
strážníky měla dvojice přichystanou
stejnou výmluvu, že zapomněli vybrané věci z kapes vytáhnout a zaplatit. Nakonec si pilové listy odkoupili a své chování budou vysvětlovat
u správního orgánu pro podezření
z přestupku proti majetku.

Pilky chtěli zadarmo

VPěVWVNRXSROLFLt

mladá žena z Prostějovska. Nabídka
byla lákavá, proto poškozená zareagovala a vzápětí ji kontaktoval zástupce
„rádoby“ investiční společnosti. Jak již
bylo několikrát v našich obdobných
případech uvedeno a popsáno, zaregistrovala se poškozená za necelých
5 500 korun a instalovala si do svého
zařízení program umožňující vzdálený
přístup,“ sdělila Miluše Zajícová, tisko-

6WU¿æQËFLĆHxLOLUR]YRGeSRLWDOVNXr

vá mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
To, co následovalo, dívku toužící
po lehkém zbohatnutí vyděsilo.
„Pachatel se samozřejmě dostal po
přihlášení k jejím finančním prostředkům a začátkem února z jejího
bankovního účtu odčerpal přes půl
milionu korun,“ šokovala mluvčí
krajské policie. „Událost šetříme pro
/NCF¾ åGPC \ 2TQUV÷LQXUMC PCNGV÷ podezření z trestných činů podvodu
NC PC UNKDQXCPÚ P¾MWR MT[RVQO÷P[ a neoprávněného přístupu k počíta2ąKwNC Q XÊEG PGå RčN OKNKQPW MQTWP čovému systému a nosiči informací,“

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV dodala Miluše Zajícová.

Dívka naletěla na slibovaný
nákup kryptoměny

tisíc korun a chtěl ji použít jako platidlo. Na
směnný obchod ale nedošlo a obsluha přivolala policejní hlídku,“ popsala
podivné chování hospodského hosta Miluše Zajícová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Policisté záhy zjistili, s kým mají tu
čest. „Bylo téměř jisté, že vrtačka nebude
majetkem hosta, ale zřejmě bude pocházet
z trestné činnosti, což se později potvrdilo.
Komu konkrétně vrtačka chybí, bude
předmětem dalšího šetření. Nezaplacení
útraty recidivisty šetříme jako přestupek
proti majetku,“ sdělila Zajícová. (mik)

Zapletal, vrchní inspektor Oddělení
prevence Městské policie Prostějov.
Manželé v rozvodovém řízení dělali
takový „virvál“, že si na ně stěžovali sousedé, kteří přivolali městskou
policii. „Hlídka je oba poučila o dodržování nočního klidu a doporučila nechat stěhování na denní dobu.
Manželé se strážníky spolupracovali
a přislíbili, že se vypjatá situace mezi
nimi již nebude opakovat. Za přítomnosti hlídky došlo ke zklidnění vypjaté atmosféry a smutný případ byl
vyřešen domluvou,“ uzavřel zastupující mluvčí prostějovských strážníků.
(mik)

Osmačtyřicetiletý Martin Kluger ještě
před třemi roky žil v rozlehlém domě
na okraji Čunína ve směru na Stražisko. Sám sebe označuje za podnikatele
a budovatele nedalekých Čertových
rybníků. V životě se však potýká s celou kupou problémů. Ač byl v minulosti jednatelem celé řady firem, drtivá
většina z nich skončila v likvidaci. Za

Martin
ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
Zpravodajství

podvody vůči autodopravci byl poslán
do vězení, do něhož nebyl schopen
včas a řádně nastoupit. I poté, co se
opět ocitl na svobodě, se karta k lepšímu neobrátila. Nejenže se stále soudí
se svojí vlastní sestrou o přístup do
rodného domu, navíc proti němu bylo
zahájeno další trestní stíhání. Když mu
začalo téct do bot, sepsal udání na
vyšetřujícího policistu. To rozeslal
na Generální inspekci bezpečnostních sborů a celou řadu dalších institucí. Dle něj si policista měl říct
o úplatek 250 tisíc korun, a navíc
mu měl nadávat do židů! Ke svému
tvrzení však nepředložil jediný důkaz,

/CTVKP-NWIGTUGQ\PCéKN\CDWFQXCVGNGèGTVQXÚEJT[DPÊMčPCPKEJåUGXOKPWNQU
VKMQPCNMQPKEMÚVTKCVNQP
+NWUVTCéPÊHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

PROSTĚJOV Když už nevíš, jak se obhájit, napiš udání! Odvrátí se
tím pozornost a ty se pomstíš. Tento postoj zřejmě zaujal Martin
Kluger z Čunína. Zkrachovalý podnikatel, který byl v minulosti odsouzen za podvody do vězení, byl očividně ochotný udělat cokoliv, aby se do basy nemusel vrátit. A tak sepsal udání na policistu,
který jej vyšetřoval v dalším z případů. Přitom jej obvinil z toho,
že si řekl o úplatek a nadával mu do„židovských sviní“. Vzájemná
konfrontace u soudu však minulé úterý jednoznačně vyšla ve
prospěch policisty. Muž obžalovaný z křivého obvinění pouze zopakoval svoji nepříliš pravděpodobnou verzi celé události a následně odmítl odpovídat na jakékoliv dotazy.

a to navzdory faktu, že si očividně běž- by měla být právě u pana Klugera. Tam
ně nahrával rozhovory s jinými lidmi jsem ji ale nezastihl. V krátkém rozhovoru s panem Klugerem o nějakých úplatna svůj mobilní telefon.
cích či židech absolutně nemohla být řeč,
Ptal se na triatlon řešil jsem s ním pouze slečnu Jurkovou,
a zeleninu
která tam prý nebyla, a tak jsem požádal
Vzhledem k tomu, že křivé obvinění alespoň o číslo jejího mobilního telefozpůsobilo policistovi problémy v práci, nu. Nikdy by mě nenapadlo, co z této
dospěla celá záležitost nakonec až před maximálně pětiminutové návštěvy vzesoud a Martin Kluger byl obžalován jde,“ vypověděl policista, jenž upozornil
z křivého obvinění. „Nesouhlasím! Se- také na fakt, že kolem domu pana Klupsáním podnětu jsem plnil pouze svoji gera jsou umístěny kamery, z jejichž záobčanskou povinnost,“ hájil se v úterý znamu by mohlo být patrné, jak dlouho
15. února před Okresním soudem a snad i o čem se oba muži spolu bavili.
v Prostějově, který dále hovořil zcela Sám Kluger ve své výpovědi naznačil,
bez zjevné logiky vztahující se k dané- že si rozhovor s policistou nahrával na
mu případu. O jeho mírně řečeno mobil, nahrávku z kamery ani z telefonu
nestandardním způsobu myšlení však nebyl schopný pro potvrzení svých
svědčil i fakt, že se policisty, kterému obvinění předložit.
měl nabídnout úplatek a rasisticky
6URYQiYDOMHM
jej napadat, zeptal pouze na dvě otázV+H\GULFKHP
ky: zda se účastnil konického triatlonu a zda mu někdy nabízel konzervy Udání pak bylo sepsáno zhruba po více
se zeleninou... On sám však na otázky jak dvou měsících od vlastní návštěvy.
soudu či státního zástupce odpovídat „Časově se to shoduje s dobou, kdy jsem
uzavřel spis s návrhem na obvinění pana
razantně odmítl.
Klugera, který jsem předal státnímu za1HGRORåLOåiGQp
stupitelství,“ upozornil policista, který
GĤND]\
si u obžalovaného již dříve všiml podivNaopak policista, který v celé věci figuro- ných narážek, jejichž smysl mu v té době
val jako poškozený, byl výrazně sdílnější. unikal a nepřikládal jim valného význa„Obžalovaného jsem vyslýchal v několi- mu. „Snažil se třeba zavést debatu o předka kauzách mnohokrát, vždy jsem postu- válečném Německu, v mailu mi posílal
poval korektně. V Čuníně jsem se za ním židovský znak, oslovoval mě titulem
zastavil pouze jednou, když jsem pro svě- Herr a narážel na mou údajnou podobdeckou výpověď potřeboval kontaktovat nost s Heydrichem,“ prozradil policista.
Kláru Jurkovou z Brodku u Konice. Na Rozsudek v celé věci dosud nepadl,
adrese jejího trvalého bydliště mi řekli, že hlavní líčení bylo odročeno.

nepravděpodobným udáním
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Martin Kluger se vytasil s hodně
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PROSTĚJOV Konce mezi partnery
bývají mnohdy hodně hořké. A ten,
který museli minulý týden řešit
strážníci městské policie, byl navíc
i velmi hlučný. Na rozchod od stolu
i lože si totiž manželé v rozvodovém
řízení vybrali nevhodnou dobu.
Hádali se v bytě ve tři hodiny ráno!
„Strážníci ve středu 16. února před
třetí hodinou ranní řešili partnerské
neshody mezi jednatřicetiletou ženou a jejím mužem stejného věku.
Pár se rozcházel a došlo mezi nimi
k velice hlučné hádce. Manžel navíc balil svoje osobní věci, aby mohl
z bytu odejít,“ potvrdil událost Petr

.UDGHQRX %µ?<GDN@Q@OüDMµIJ

HOSTA
ODVEDLA
ROVNOU
POLICIE

KONICE Podivného hosta přivítala
obsluha restaurace v Konici. Starší
muž zde vypil šest piv a k tomu si ještě
poručil kávičku. Když ale došlo k placení, vrchní se nestačil divit. Host místo
necelých dvou set nabízel vrtačku v hodnotě několika
tisíc! Na směnný obchod
ale nedošlo, policisté
záhy zjistili, že vrtačka je
kradená...
„Ve středu 16. února večer
si v Konici zašel na pivo starší host
a usadil se u jednoho ze stolů. Žízeň měl
docela velkou, protože během hodiny vypil šest piv a k tomu si dal ještě kávu. Když
ale došlo na placení a měl uhradit 193
korun, vytáhl akumulátorovou vrtačku
v plastovém kufříku v hodnotě několika

=DSLYDQDEt]HOYUWDĀNX

Prostějovská kriminálka už šetřila
celou řadu internetových podvodů,
o jednom z nich informovalo i minulé vydání Večerníku, ale tento vévodí snad všem statistikám, co se týká
způsobené škody. „Začátkem ledna
tohoto roku se nechala lapit na inzerát
nabízející investování do kryptoměny
a zhodnocení finančních prostředků

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Lehce a rychle zbohatnout? To ani náhodou... Dívka
v Prostějově šeredně doplatila na svoji naprostou naivitu, když se
nechala zlákat prostřednictvím internetového portálu nabízejícího
nákup kryptoměny. Naletěla i údajnému obchodnímu zástupci, který po registraci mladé ženy za pět a půl tisíce korun získal její veškerá
data a osobní údaje. Zájemkyně o kryptoměnu se posléze asi moc
divila, že přišla o více než půl milionu korun!

Ve středu 16. února před polednem se seniorka pohybovala
v prostoru kruhového objezdu
mezi Lidlem a prodejnou obuvi
v Konečné ulici v Prostějově.
Dosud nezjištěný řidič jí měl dle
její výpovědi způsobit lehké poranění dolní končetiny a z místa
odjet. Následující den žena vyhledala lékařské ošetření v prostějovské nemocnici, odkud byla
událost policistům nahlášena.
Okolnosti nehody jsou předmětem dalšího šetření.

Nehodu ohlásili lékaři

Z neděle 13. na pondělí 14. února měla ve svém objektu nezvaného hosta prostějovská firma
nacházející se v místní části
Domamyslice. Pachatel vnikl
nezjištěným způsobem do půdních prostor domu, kde firma
sídlí, a postupně po násilném
otevření několika dveří se dostal do kancelářských prostor.
Tam prohledal místnosti
a v nich stoly i skříňky a v jedné
z nich se pokusil, opět násilně,
vypáčit upevněný trezor s finanční hotovostí. To se mu ovšem nepodařilo. Úspěšný byl až
v jiné kanceláři, kde za použití
násilí vypáčil ke zdi přišroubovanou skříňku i s trezorem.
Trezor v hodnotě 4 000 korun
včetně finanční hotovosti několika desítek tisíc korun ukradl
a odnesl. Případ je šetřen pro
trestný čin krádeže.

Trezor odnesl i s penězi

Předminulou neděli 13. února
odpoledne se na pár minut vzdálil od vozidla starší muž a nechal
ho odemčené. Když se na jedno
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
z prostějovských
parkovišť vrátil, zjistil, že mu někdo z batohu,
který měl položený na podlaze
před sedadlem spolujezdce, odcizil peněženku. Zloděj odešel
se dvěma platebními kartami,
finanční hotovostí 4 800 korun,
20 euro a osobními doklady.
Poškozený si škodu vyčíslil na 5
750 korun. Policisté případ šetří
pro trestný čin neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku.

Neopatrností si
„vydělal“

Na operačním středisku se minulé úterý 15. února rozezněl telefon a na druhé straně oznámil
vedoucí provozu prostějovského
kovošrotu, že našli v bedně patrně nějakou munici. Událost jel
na místo prověřit policista, který
nález potvrdil. Ale jestli jsou
předměty funkční, to mohl posoudit pouze specialista na pyrotechniku. Ten se dostavil na místo a po ohledání věcí zjistil, že se
jedná o cvičnou munici bez třaskavé náplně, která nemohla nikoho ohrozit na zdraví nebo životě. V bedně bylo konkrétně 19
kusů dělostřeleckých granátů
různých typů a 1 kus dělostřelecké miny. Pyrotechnická služba si nalezené předměty převzala ke zničení.

+NWUVTCéPÊ HQVQ KPVGTPGV

Munice v kovošrotu
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Vítejte na svìtì

21. února 2022

Posílejte svá
miminka

Karolína HRUDOVÁ
7. 2. 2022 51 cm 3,65 kg
Seloutky

LGXGNOKOKNÚCJQFPÚMąÊåGPGEMVGTÚOKNWLGRąÊVQOPQUVéNQ
X÷MC,GVQCMVKXPÊXGVGT¾PLGURÊwGXJQFPÚFQFQOWPGDQ
D[VW MFG DWFG T¾F RTQXQ\QXCV ICWéKPM 4¾F QXwGO VCMÆ
X[TC\Ê U R¾PÊéMGO PC X[EJ¾\MW 0C XQFÊVMW EJQFÊ R÷MP÷
PGVCJ¾8JQFPÚMF÷VGO

APOLO

BONAPARTE

LGUVCHÊMNWMXGX÷MWCUKVąÊCåéV[ąTQMčLGPGMQPGéPÚOC\GN
,GUMX÷NÚCVNGVC\FQN¾KFXQWOGVTQXÆQRNQEGPÊ8JQFPÚRTQ
éNQX÷MCMVGTÚO¾\MWwGPQUVUVÊOVQRNGOGPGO2QVąGDWLG
RQJ[D0CXQFÊVMWEJQFÊPGVCJ¾UGRU[O¾wRCVPQW\MW
wGPQUVUHGPMQWUGUPGUG

XENNA

LGéV[ąNGVÚMąÊåGPGEP÷OGEMÆJQQXé¾MCXGNMÆJQX\TčUVW0GXÊ
OGéÊOUKRTQwNCCNGMPQXÚONKFGOLGPGFčX÷ąKX¾CFQM¾åG
DÚVKCITGUKXPÊ#NGRQMWFLÊéNQX÷MRCFPGFQQMCLGRą¾VGNUM¾
COC\NKX¾HGPMC8JQFP¾PCFQDąGQRNQEGPQWC\CDG\RGéG
PQW\CJTCFW0CXQFÊVMWWOÊVCJ¾
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LGMT¾UPÚCQTKIKP¾NPÊUVąGFPÊMąÊåGPGEXGX÷MWQUOKTQMčRTCX
F÷RQFQDP÷O¾XRąGFEÊEJwWRGLG%JXKNMWVTX¾PGåéNQX÷MC
RąKLOGC\CéPGUPÊOURQNWRTCEQXCVCNGRCMLG\P÷LMCOCT¾F
<CRGNÊwGMDWFGT¾FOÊVRQUVÚNMW0CXQFÊVMWWOÊR÷MP÷PGVC
J¾8JQFPÚMF÷VGO

Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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Viktorie FRÝBORTOVÁ
27. 1. 2022 47 cm 2,75 kg
Prostějov

Děkujeme za pochopení!
Redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

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.

Û@I<HµG@HU<GJÜDG<

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!

&ö6+#2',5%+

galerie miminek na www.vecernikpv.cz

WWW.VECERNIKPV.CZ

„Služba bikesharing se těší obrovskému zájmu,“
těší prvního náměstka primátora Jiřího Pospíšila

BLAHOPØEJEME!!!
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Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora pro stavební investice
v Prostějově. Stejně jako během první
etapy i teď vedení magistrátu stavbu
kontroluje. „Od prvního dne uzavírky se ve Vrahovické ulici intenzivně
pracuje. Na stavbě jsem každý den já
i pracovníci odboru rozvoje a investic
z magistrátu. Zatím jsem spokojen,“
dodal pozitivně naladěný Rozehnal.
Další optimistickou zprávou je fakt,
že celková uzavírka Vrahovické ulice
nevyvolala žádné větší dopravní problémy. „Stížnosti jsme nezaznamenali, samozřejmě přišla spousta dotazů
ohledně přístupů do nemovitostí,
které se probírají operativně přímo
se stavbou a jejím stavbyvedoucím.
Řeší se konkrétní požadavky občanů
na zpřístupnění. Prosíme všechny

BYLI JSME
U TOHO

občany, aby respektovali dopravní
značení. Stavba brzy přejde do fáze,
kdy bude tento úsek pro osobní auta
neprůjezdný a mohlo by dojít k poškození vozidel či újmě na zdraví,“
apeluje na Prostějovany náměstek
primátora.
Původně přitom panovaly obavy, že
hlavní objízdná trasa přes Průmyslovou a Dolní ulici bude zahlcena. „Během dopravních špiček ráno a odpoledne je tato trasa sice plná aut a tvoří
se dočasné fronty, ale není to zatím tak
hrozné. Velice pozitivně tomu přispěl
fakt, že řidiči osobních vozidel mířící
do centra města ve velké míře využívají rovněž trasy přes Janáčkovu a Svatoplukovu ulici,“ míní Alena Rašková
(ČSSD), náměstkyně primátora pro
dopravu v Prostějově.

klikni na
www.vecernikpv.cz

)272*$/(5,(
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2x foto: Michal Kadlec

tel.: 608 960 042

NOVINY ZA LEPŠÍ
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která členkou správní rady Národního domu byla již v letech 2011 až
2014,“ sdělila Večerníku Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti
města Prostějov), náměstkyně primátora a zároveň předsedkyně správní rady obecně prospěšné společnosti Národní dům.
Co stojí za nečekaným rozhodnutím? „Při zvážení událostí od posledního zastupitelstva 7. prosince 2021
jsem došel k názoru, že to nejlepší, co
můžu udělat pro město, je zaměření
se na věci podstatné. Například na

PROSTĚJOV Do Prostějova minulý týden zavítala návštěva ze slovenského Pezinku. První náměstek
primátora Prostějova Jiří Pospíšil
společně s vedoucí odboru správy
a údržby majetku města Alexandrou Klimkovou diskutovali ve čtvrtek 17. února se slovenskými hosty
zejména o komunálních službách
a správě veřejné zeleně.
„S primátorem Igorem Hianikem a vedoucí oddělení strategie a životního
prostředí Městského úřadu Pezinok
Danielou Vaškovou Kasákovou jsme
sdíleli bohaté zkušenosti v oblasti komunálních služeb se zaměřením zejména na správu a údržbu veřejné zele-

ně. Slovenští sousedé připravují změnu
způsobu zajištění správy veřejné zeleně
v jejich městě,“ potvrdil hlavní témata
diskuse první náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko)
s tím, že primátor města Pezinok nabídl Prostějovu budoucí intenzivnější

vzájemnou spolupráci právě v oblasti
veřejné zeleně. „Zástupci Pezinoku
naše město již v minulosti navštívili
a způsob zajištění správy a vše, co se na
veřejné zeleni v Prostějově dělá, považují za inspirující, což nás samozřejmě
velmi těší,“ dodal Pospíšil.
(mik)

<¾UVWREK RTQUV÷LQXUMÆJQ OCIKUVT¾VW RąKXÊVCNK PC TCFPKEK P¾XwV÷XW \G UNQXGPUMÆJQ
2G\KPMW
(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

Pezinku

5RT¾XPÊ TCFW 0¾TQFPÊJQ FQOW QRQWwVÊ QRQ\KéPÊ \CUVWRKVGN ,CP 0CXT¾VKN 8GéGTPÊMW
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„Některým věcem
prostě nerozumím...“

PROSTĚJOV Spolupráce mezi
prostějovským magistrátem a profesionálními i dobrovolnými hasiči
je tradičně na velmi dobré úrovni.
Město každoročně dotuje jednotky dobrovolných hasičů a zároveň
také přispívá na jejich prvotřídní
vybavení. V poslední době došlo
také k významným stavebním investicím, v rámci nichž byly rekonstruovány hasičské zbrojnice ve
Vrahovicích či Domamyslicích.
Během uplynulého týdne se pak
na radnici uskutečnila slavnostní událost, při které právě hasiči ocenili dlouhodobou pomoc
města. První náměstek primátora
Jiří Pospíšil (PéVéčko) převzal od
členů Okresního sdružení hasičů
Prostějov medaili za příkladnou
spolupráci s hasičským sborem
a pomoc dobrovolným hasičům.
„Velmi si tohoto ocenění vážím, moc
mne potěšilo. Vnímám je ovšem jako
poděkování celému vedení města,
které se snaží našim hasičům vycházet maximálně vstříc. Chápeme význam jejich poslání a ceníme si jejich
nasazení a pomoci,“ pronesl k ocenění první náměstek Jiří Pospíšil. (mik)

2TXPÊ P¾O÷UVGM RTKO¾VQTC 2TQUV÷LQXC ,KąÊ 2QURÊwKN RąGX\CN OGFCKNK QF RąGFUVCXKVGNč
1MTGUPÊJQUFTWåGPÊJCUKéč2TQUV÷LQX
(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

vedení města
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Hasiči projevili vděk

Medaiile prro prrvn
níh
ho

k zamyšlení nad vývojem města,
složením správních a dozorčích rad
našich organizací v letošním roce
a jejich doplnění o tahouny z praxe.
Omlouvám se, pokud jsem v této
chvíli tímto krokem někoho zklamal,“ konstatoval Navrátil, kterého
ve správní radě Národního domu má
nahradit Ivana Hemerková. O tom
ale rozhodnou v úterý prostějovští
zastupitelé a dá se na toto téma očekávat i bouřlivá diskuse.

Ve správní radě Národního domu jej nahradí Ivana Hemerková

správné použití informačních technologií, koncepce zeleně ve městě,
ekologie či podnikání v Prostějově.
A součástí tohoto mého rozhodnutí
je i rezignace na člena správní rady
Národního domu Prostějov,“ pustil
se Jan Navrátil do vysvětlování svého
kroku. „Veřejně přiznávám, že některým věcem prostě nerozumím a rád
bych uvolnil prostor ve správní radě
Národního domu někomu schopnějšímu. Jde zejména o výchovu nové
generace, nastartování obnovy gastro
oboru s naší novou kuchyní v tomto
roce a přípravu akcí a plesové sezóny
2022/2023. Věřím, že časem i v opraveném Společenském domě. Lepší
roky opět přijdou. Tento můj krok
by dále mohl být dobrým impulzem

Návštěva ze slovenského

Lídr hnutí Změna pro Prostějov
byl členem správní rady Národního
domu zvolen v září roku 2020, Jan
Navrátil tak ve funkci vydržel necelého půldruhého roku... „Pan Navrátil odstoupil z funkce člena správní
rady oznámením o rezignaci, kterou
jsme obdrželi 24. ledna tohoto roku.
Vzhledem k tomu, že byl do správní rady jmenován zastupitelstvem,
je nyní i městem navrhována nová
členka. Tou je Ivana Hemerková,

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Správní rada obecně prospěšné společnosti Národní
dům hlásí další změnu. K překvapení mnohých její řady opouští opoziční zastupitel Jan Navrátil (Změna pro Prostějov), který na funkci
rezignoval. Jaké jej k tomu vedly důvody, informoval Večerník na
sklonku minulého týdne. V úterý budou zastupitelé hlasovat o jeho
náhradě, kterou má být navržená Ivana Hemerková (PéVéčko).
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PROSTĚJOV Druhá etapa rekonstrukce Vrahovické ulice má za
sebou úvodní týden prací a nutno
pozitivně podotknout, že stavební
firma to vzala „hopem“. Už po pěti
dnech je znát velké úsilí, se kterým
se pracovníci do díla pustili. Na rozdíl od loňské první etapy. Postup
prací si pochvaluje i vedení prostějovského magistrátu. A navíc se za432 kilometrů. Pokud by využili k do- tím nenaplňují původní obavy z dopravě automobil nebo motocykl, pak by pravních problémů souvisejících
se to při uvedeném množství najetých s uzavírkou části Vrahovické ulice.
kilometrů určitě negativně projevilo
i v ovzduší v našem městě,“ je přesvěd- Michal KADLEC
čen první náměstek primátora, jehož Jak bylo předem avizováno, v pondělí
se dále Večerník zeptal, jestli má město 14. února byla zcela uzavřena část Vravysledováno, zda je o sdílená kola větší hovické ulice, a to od křižovatky s Jazájem u mladé generace, střední nebo náčkovou ulicí až po náměstí Padlých
starší. „Žádný průzkum v oblasti věko- hrdinů. Už odpoledne prvního dne
vého složení uživatelů jsme nedělali, ale uplynulého t se do starého asfaltu zadle mých poznatků, jak sleduji uživate- kously frézy a bagry. „Za první týden
le, bych řekl, že kola využívá většinou tady udělali práce jako vloni při první
mladší a střední generace,“ zareagoval etapě okolo domu služeb za celý měsíc,“ poznamenal před víkendem muž
Jiří Pospíšil.
Podle jeho slov je zřejmé, že služba sdí- postávající u autobusového nádraží
lených kol bude v Prostějově pokračo- v Janáčkově ulici.
vat i nadále. „Smlouvu s provozovatelem A co všechno se během minulého
máme podepsanou do konce tohoto roku, týdne v rámci druhé etapy rekonnásledně chceme připravit opět výběrové strukce Vrahovické ulice udělalo?
řízení, abychom mohli našim občanům „Byla obroušena a odvezena asfaltoslužbu poskytnout. Zvažujeme i smlouvu, betonová vrstva, nyní se odstraňuje
která by byla na delší období. Uvidíme, jak a odváží původní vrstva ze žulových
se vedení města rozhodne,“ sdělil Pospíšil. kostek, takzvané kočičí hlavy, které
A co on sám, využívá sdílená kola k do- tvořily původní povrch Vrahovické
pravě po městě? „Zatím jsem sdílené kolo ulice kdysi v historii. Následovat bude
nevyužil. Pokud jedu za sportem, tak mám sanace nosných vrstev, budou se dělat
k dispozici buď své kolo, nebo se dopravuji nové obruby a podobrubníkové dešpěšky,“ podotkl první náměstek prostějov- ťové vpusti, vjezdy a tak dále,“ popsal
Večerníku průběh stavebních prací
ského primátora.

PROSTĚJOV Letos první jednání
ciálním organizacím
É včetně Azylového
Zastupitelstva statutárního
ZASTUPITEL
města Prostějova se uskucentra,“ nastínil
JÍ
NA
teční v úterý 22. února
některé hlavní
PROJED
a začne hodinu po poledni.
(į(-1e+2 body František
9
$9
67
Kvůli stále platným proJura (ANO 2011),
8
32įÉ'.
tiepidemickým opatřením
primátor Statutárse nejvyšší vrcholný orgán
ního města Prostějov.
sejde opět v náhradním prostoru, Kromě zmíněných dotací do sociální
a to v hlavním sále Společenského oblasti budou zastupitelé a zastupiteldomu v Komenského ulici. K ná- ky schvalovat i veřejnou finanční podvratu do tradiční obřadní síně rad- poru do sportu. „Hned poté bude nánice tedy stále nedochází.
sledovat několik bodů majetkoprávní
Komunální politici mají před sebou povahy, převážně půjde o prodeje
program obsahující sedmačtyřicet městských pozemků,“ přidal první
bodů jednání. „Po schválení programu náměstek primátora Jiří Pospíšil (Péschůze si vyslechneme a schválíme Véčko).
zprávu o činnosti Městské policie Pro- Na programu jednání zastupitelstva
stějov a analýzu stavu veřejného po- jsou i dva tradiční body. Dozvíme se
řádku za rok 2021. Následně se bude například novinky z jednání mezi záprojednávat návrh čestných ocenění stupci vedení magistrátu a Správou
městské policie. Poté proběhne jme- železnic o dalších plánech s budovou
nování nové členky správní rady obec- místního nádraží a jednat se bude
ně prospěšné společnosti Národní rovněž tradičně o postupu plánů na
dům, schvalovat se budou zástupci revitalizaci jižní části centra Prostějoměsta do představenstva a dozorčí va včetně rekonstrukce budovy Spolerady obchodní společnosti Vodovody čenského domu.
a kanalizace a projednávat budeme PROSTĚJOVSKÝ Večerník bude
i řadu návrhů na rozpočtová opatření jako vždy přímo u toho a z jednání
ke stavebním investicím. Schvalovat se zastupitelstva přinese v příštím vybudou v úterý také některé dotace so- dání podrobnou reportáž. (mik)

2U<QÁMF<U<OÁHI@QTQJG<G<Letos první sešlost
komunálních politiků
?JKM<QIÁKMJ=G½HT
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PROSTĚJOV Oheň a dým v blízkosti lesoparku Hloučela přiměly
předminulou sobotu 12. února několik lidí, aby na to upozornili městskou policii prostřednictvím linky
156. Žena tady zcela bezmyšlenkovitě v suchém travnatém porostu založila oheň, který se jí brzy vymknul
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rén, na kole se dostanete během patnácti
minut kamkoliv, jedná se zřejmě o nejrychlejší a nejlevnější dopravu. Určitě sehrává svou roli i to, že uživatelé sdílených
kol mají tu první čtvrthodinu zdarma,
což platíme z rozpočtu města, abychom
projekt podpořili, čímž přispíváme i ke
zkvalitnění životního prostředí,“ míní
Pospíšil, který tak vůbec nelitujete toho,
že když v drtivé většině převládají
krátké výpůjčky do 15 minut hrazené magistrátem. „V žádném případě.
Vždyť podle výpočtů se zabránilo úniku
21,1 tuny CO2 do ovzduší! Je to teoretický výpočet vzhledem k tomu, že uživatelé najeli za deset měsíců celkem 192

kontrole. Jak později strážníci zjistili, dáma se snažila spálit listiny, ve
kterých podle ní byly citlivé údaje.
Málem tím ale založila požár v lesoparku!
„Velice nerozumné chování předvedla
čtyřiašedesátiletá žena v odpoledních
hodinách. Nedaleko lesoparku Hlou-

(QVQ/÷UVUM¾RQNKEKG2TQUV÷LQX

čela rozdělala oheň, ve kterém chtěla spálit osobní písemnosti. Málem
přitom založila požár, neboť vlivem
klimatických podmínek, kdy silný vítr
během krátkého okamžiku rozfoukal
oheň, najednou neměla situaci pod
kontrolou. Naštěstí se ženě v pravou
chvíli podařilo rozdělaný oheň na vy-

páleném porostu uhasit,“ zkonstatoval
Petr Zapletal, vrchní inspektor Oddělení prevence Městské policie Prostějov.
Jakmile na oznámení občanů dorazila
na místo spáleniště hlídka strážníků,
žena jim sdělila své důvody, proč založila v blízkosti lesoparku oheň. „Při
podání vysvětlení hlídce uvedla, že
chtěla v ohništi spálit dopisy a listiny,
které obsahovaly citlivé údaje. Žena
měla velkou kliku, že nedošlo k většímu zahoření travnatého porostu
a nebyl nutný zásah hasičů. Strážníci
jí vysvětlili, za jakých podmínek a ve
kterých měsících je možné na katastrálním území města spalovat pouze
suché rostlinné materiály. Nepromyšlené jednání bylo oznámeno správnímu orgánu pro porušení zákona
o požární ochraně,“ přidal mluvčí
prostějovských strážníků s tím, že nezodpovědné dámě nyní hrozí pokuta
u správního orgánu.
(mik)

KJÜµMP%GJPà@G@
PROSTĚJOV Není to tak dlouho, co
v Prostějově proběhl Den architektury. Díky němu a za výkladu znalců
v oboru mohli zájemci nakouknout
i tam, kam se běžně nedostanou.
A dozvědět se něco více o budovách,
které do té doby třeba jen míjeli. Podobnou příležitost mají lidé z Prostějova i okolí znovu, tentokrát v rámci
Dne průvodců. Během tohoto týdne
se hned na čtyřech místech otevřou
brány zajímavých památek. A jak už
název akce napovídá, nebude chybět
ani průvodce.
Prostějov, město zajímavých a cenných
stavebních památek. I takový přídomek by si zasloužil. Přesvědčit se o tom
mohou nejen zájemci o historii a architekturu během většiny tohoto týdne.
Od pondělí 21. přes úterý 22., středu
23. až po čtvrtek 24. února totiž dojde
ke zpřístupnění hned několika míst,
kam bude možné zajít na komentovanou prohlídku.
Co návštěvníky čeká? „V pondělí jedenadvacátého února to bude prohlídka
secesní perly, národní kulturní památky prostějovského Národního domu.

O den později nabídneme výpravu Po
stopách Jano Köhlera, která začne před
jedním z jeho mistrovských děl, domem
na rohu ulic Rejskova a Hanačka. Ve
středu se vydáme po cestách Prostějovem židovským, kterou obstará Jana
Gáborová ze spolku Hanácký Jeruzalém. A nabídku zakončíme ve čtvrtek
čtyřiadvacátého února komentovanou
prohlídkou interiérů prostějovské radnice, kterou si vezme na starost studentka
Střední odborné školy podnikání a obchodu, kde obor studuje,“ prozradila
náměstkyně primátora Milada Sokolová
(ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov).
Všechny prohlídky začnou v 16.00 hodin.
Společné pak mají i to, že nabídnou zajímavá místa i informace o nich. „Věřím, že
si zájemci z nabídky vyberou a společně si
tak pomyslně přiblížíme zahájení turistické sezóny,“ vzkazuje Sokolová.
(sob)
Exkluzivní rozhovor s náměstkyní
prostějovského primátora najdete
na straně 23 dnešního vydání, kompletní program pak v letáku na titulní
straně, podrobnější informace pak na
www.vecernikpv.cz.
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top stanice_výpůjčky - vrácení

počet výpůjček_po měsících

průměrně třikrát, což je hodnota,
která překračuje i přepočet výpůjček
v Praze, Brně, Olomouci nebo v ´cyklistickém´ Uherském Hradišti. Dále
tím, že přes 94 procent výpůjček bylo
kratších než 15 minut, je evidentní, že
tato služba je skutečně cílená na zdejší
občany. Výpůjčka do 15 minut je pro
uživatele zdarma, respektive hradí ji
město. Za deset měsíců, kdy byla v loňském roce služba sdílených kol v provozu, najezdili Prostějované po městě
téměř 200 tisíc kilometrů. Osobně 5NWåDCUFÊNGPÚEJMQNLGX2TQUV÷LQX÷XGNOKQDNÊDGP¾,CMLGRCVTPÆ\WXGFGPÆOCRM[
jsem velmi rád, že jsme sdílená kola za- PGLéCUV÷LwÊEJVTCU2TQUV÷LQXCPÆLG\FKNKRQO÷UV÷RTCMVKEM[×RNP÷XwWFG
ZHQVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC
vedli a že se tato služba stala regulérní 
součástí dopravního systému v Pro- mátora Statutárního města Prostějov. lených kol? „To je těžká otázka. Ale
stějově,“ kvituje s povděkem Jiří Po- Večerník zajímalo, čím lze vysvětlit myslím si, že cyklistika má v Prostějově
spíšil (PéVéčko), první náměstek pri- tak obrovskou oblibu o službu sdí- dlouhodobou tradici, je zde vhodný te-

3¿OLODOLVWLQ\VFLWOLYÛPLØGDML

– celkem 20224 výpůjček

týdnem z pohledu počtu výpůjček byl týden
Enejlepším
od 6. do 13. září – 4811 výpůjček
Enejlepším dnem byl pátek 10. září – 809 výpůjček
Enejsilnějším dnem za celé období byl vždy pátek

2GTNKéM[\NQÿUMÆJQRTQXQ\W
UFÊNGPÚEJMQNX2TQUV÷LQX÷

PŮVODNÍ
zpravodajství

výpůjček. Měsíční přepočet je přibližně 12 000 výpůjček, denní pak
zhruba 400. Výpůjčky na dobu kratší
než 15 minut tvoří 94 procent. Lidé
pro Večerník
na sdílených kolech najezdili vloni
po Prostějově téměř 200 tisíc kiloMichal
metrů, což činí teoretickou úsporu
KADLEC
přes 21 tun CO2. „Sezónu výpůjček
Za období provozu sdílených kol kol tak lze hodnotit jako velmi úspěšv roce 2021, tedy od března do pro- nou. Z denního pohledu bylo každé
since, je evidováno více než 120 000 kolo v uvedeném období vypůjčeno

PROSTĚJOV Projekt sdílených kol má v Prostějově za sebou třetí sezónu. A byla rekordní! Tato služba je totiž mezi občany napříč věkem
velice oblíbená. Svědčí o tom zájem, se kterým sdílená kola v roce
2021 využívali. Provozující společnost nextbike spočítala, že vloni od
března do prosince došlo k více než 120 tisícům výpůjček„modrého
kola“ a občané se na něm přepravovali do všech směrů města. Bez
zajímavosti určitě nezůstává ani fakt, že v přepočtu výpůjček překonal Prostějov i taková města jako Praha, Brno či Olomouc. Vedení
magistrátu je samozřejmě s oblibou této služby navýsost spokojeno
a bude ji dotovat z městských peněz i v letošním roce.

„Služba bikesharing se těší obrovskému zájmu,“
těší prvního náměstka primátora Jiřího Pospíšila

sdílená kola jako o závod

Prostějované využívají
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Prostějov (mik) - Obyvatelé Vrahovic si stěžovali na odstranění
kontejneru na recyklovatelné sklo,
který zmizel z prostoru u garáží mezi
ulicemi Vrahovická a Kopečného.
„Skleněné lahve se teď povalují po
zemi nebo je lidé vhazují do jiných
kontejnerů,“ popsal Petr Kravák
z Vrahovic. „Podle sdělení odboru
správy a údržby majetku města byl
kontejner na sklo odstraněn na základě požadavku Osadního výboru
Vrahovice z důvodu zlepšení průchodnosti chodníku,“ zareagovala
referentka vnějších vztahů prostějovského magistrátu Jana Gáborová.

.RQWHMQHURGVWUDQLOL

Prostějov (red) - Celkem 700 000
korun uvolní v letošním roce statutární město Prostějov na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu.
„Půjde o programy nejen pro děti
mateřských a základních škol, ale
také o vzdělávání pedagogů nebo
o celou řadu osvětových akcí jako
Den Země, Den stromů nebo Den
životního prostředí. Ty budou probíhat v prostějovských školách,
v biokoridoru Hloučela, v Botanické
zahradě Petra Albrechta a pochopitelně přímo v budově, kterou využívá Ekocentrum IRIS,“ přiblížila náměstkyně prostějovského primátora
Milada Sokolová (ODS a nezávislé
osobnosti města Prostějov). V programech budou využity i příklady
modro-zelené infrastruktury realizované na prostějovských budovách
a pochopitelně i příklad chytrého
„zeleného“ řešení využitého při rekonstrukci budovy Ekocentra Iris,
která je v majetku města. „Jsem přesvědčena, že IRIS je garantem kvalitní ekologické výchovy a osvěty, že
pořádá celou řadu zajímavých akcí
pro veřejnost a jsem ráda, že si tyto
akce našly oblibu u širokého spektra
návštěvníků,“ dodala Sokolová.

9ÙFKRYX]DMLVWÉ,5,6

Prostějov (mik) – V největším prostějovském parku opět padaly k zemi
vzrostlé stromy. Nešlo ovšem o následky vichřice. Na kácení v Kolářových sadech upozornili občané, kteří
si na postup města stěžovali a chtěli
znát důvod. „Stromy v Kolářových
sadech byly pokáceny z důvodu
špatného zdravotního stavu a zachování bezpečnosti návštěvníků parku
na základě hodnocení odbornou
arboristickou firmou. Kácení bylo
povoleno orgánem ochrany přírody.
Na jaře bude na tomto místě provedena náhradní výsadba nových
stromů. Kácení stromů, pokud není
nutná uzavírka komunikací, není
zveřejňováno,“ vysvětlila Jana Gáborová, referentka vnějších vztahů
prostějovského magistrátu.
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která na prvním grandslamu sezóny nechala pořádnou kaňku. Inu, vzpurným
Slovanům se neodpouští…
Že ovšem jde turnaj v kolektivním
sportu i v omikronové době ukočírovat,
předvedli maďarští pořadatelé spolu se
Slováky v případě evropského šampionátu v házené. Hlediště plná diváků, po
pozitivních testech ani vidu ani slechu
a turnaj bez problémů dospěl až k zajímavému finiši, po němž se zaslouženě
radovali Švédové.
Ani v daleké africké džungli není problém zorganizovat kontinentální fotbalový šampionát. Kamerun je asi docela
free, nic moc se neřeší a šampionát v klidu dospěl do závěrečné fáze. No v klidu,
pokud si tedy odmyslíme neskutečné
minely některých rozhodčích, zjevně se
neorientujících v čase, a tragickou tlačenici před stadionem, kam chtěli pořadatelé
nalákat fanoušky zklamané povinnými

restrikcemi v zaplněnosti fotbalových
stánků.
Když jsem tak sledoval testovací tanečky třeba v hokejovém týmu ještě před
vlastním startem olympiády, měl jsem
vcelku oprávněné obavy, jak tento zimní
sportovní vrchol dopadne. Aspoň však
mají sportovci v případě Číny naději, že
se do země z procesního hlediska vůbec
dostanou. To v našem případě bohužel
neplatí. Stačí si vzpomenout na nedávné
podivné extempore se šéfem běloruského fotbalu, který se přijel podívat na zápas
vlastních reprezentantek a s nímž se jednalo jako se zločincem, nebo neudělení
víz členům realizačního týmu volejbalistek Dynama Moskva, když podle úsudku českého velvyslanectví musí týmu ve
špičkové evropské soutěži bohatě stačit
hlavní trenér.
Bohužel v dnešní době není sport jen
o sportu.

Pozoruhodné byly také koncerty
k výročím hudebníků. Prvním byl
Wagnerův večer pořádaný ke 100.
výročí umělcova narození. Následovaly Novákův večer, večer německé
moderny a ruský večer písní. Vilém
Steinmann byl také členem komise
pro přípravu programu u příležitosti otevření Městského spolkového
domu v Prostějově v roce 1907. Na
zahajovací večer 30. 11. 1907 Orlice
pod jeho vedením uvedla skladbu
Rudolfa Zamrzly Opuštěná. V další hudební činnosti mu zabránila
1. světová válka, kdy byl na frontě.
V Prostějově tehdy uskutečnil pouze
jediný koncert v době kratší dovolené (28. 11. 1917). Byly také otevřeny městské lázně na Floriánském
náměstí, které projektovali architekti Vladimír Vychodil a Radoslav Malaska za spoluúčasti architekta Miloše Libry, který řešil
interiéry a Aloise Smékala, který
řešil železobetonové konstrukce.
ormalizační únor 1972 se projevil i v Prostějově, a to i třeba
výstavou v místním muzeu pod názvem „Svědectví dokumentů o kontrarevoluční činnosti protistranických
a protisocialistických sil v ČSSR v letech 1968-1969“, kterou uspořádal
OV KSČ a město. Jako povinnou návštěvu to měly hlavně školy.
e dnech 28. až 29. února 2012
se v Praze konala Národní
konference kvality ve veřejné správě,
v pořadí už osmá. V rámci programu

tel.: 608 960 042

zaměřeného na aktuální problematiku zvyšování efektivnosti a kvality
výkonu veřejné služby byla předána
ocenění téměř třem desítkám úřadů měst a obcí. Městskému úřadu
Prostějov udělil ministr vnitra nejvyšší resortní ocenění, konkrétně
tzv. stříbrný stupeň. Vedení města
oficiálně přivítalo prvního občánka
města Prostějova roku 2012, kterým
se stal Tobiáš Hájek. Únor 2012
byl také posledním měsícem, kdy
Prostějov ještě nebyl statutárním
městem.

Radar na Vrahovickou patøí
S radostí jsem si přečetla, že vedení radnice „piráty“ silnic neúnosné a přecházet zde silnici si myslí, že jsou nepostižitelní. Za radar jsme
hodlá umístit další radar na měření rychlosti je o život. Řidiči jezdí jako o závod i přes den, všichni Vrahovičáci rádi.
k nám na Vrahovickou ulici. Už je to zde s těmi natož pak ve večerních hodinách a v noci, kdy
Milada Nádvorníková, Prostějov

Co nám zbyde ze zelenì?
Plán radnice postavit v ulici Újezd autobusový terminál a hned vedle další betonové monstrum v podobně parkovacího domu je pro mě naprosto nepřijatelné!
Už proto, že nám z tohoto místa kvůli tomu zmizí zelená plocha v podobě malého parčíku s trávníky, keři a letitými stromy. Kde je slib radních, že se budou
starat o veřejnou zeleň ve městě, natož přímo v centru? Nemohu skousnout skutečnosti, že kvůli připravované stavbě dojde k dalšímu masivnímu kácení stromů a vlastně k likvidaci celého parčíku, jenž nahradí ho beton a asfalt. Proč? Co
nám tedy v centru Prostějova zbyde ze zeleně? A vyjádření radních, že vykácené
stromy v ulici Újezd nahradí, vůbec neberu. Na nové stromy totiž po stavbě terminálu a parkovacího domu nebude v ulici Újezd už žádné místo!
Milan Dvořáček, Prostějov
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Ve správní radě Národního domu jej nahradí Ivana Hemerková

bením v Prostějově. Učil na obecné
chlapecké škole v Palackého ulici
i na hudební a pěvecké škole. Dále
hrál na violu ve smyčcovém kvartetu, které doprovázelo koncerty
Vlastimily. Byl členem a zástupcem
dirigenta Pěveckého sdružení moravských učitelů (PSMU), se kterým absolvoval řadu uměleckých
zájezdů do zahraničí. V roce 1906 se
stal sbormistrem Orlice, v roce 1911
Orchestrálního sdružení a v roce
1913 Vlastimily. Jejich spojením
vytvořil těleso schopné uvádět i náročná hudební díla. Orlici reformoval podle vzoru Ferdinanda Vacha
a jeho PSMU. Sbor dosáhl vynikajících uměleckých kvalit. Dokladem
toho byla premiéra kantáty Leoše
Janáčka Na Soláni Čarták uvedená
23. 3. 1912 v Městském divadle.
Byla věnovaná 50. výročí založení
Orlice. Další premiérou byla kantáta Františka Neumanna Návrat do
vlasti a Dvořákovo oratorium Svatá
Ludmila. Prostějovské pěvecké sbory pod vedením Viléma Steinmanna
jej uvedly 25. 4. 1909 ke 40. výročí
založení Vlastimily. Dne 4. 1. 1913 se
konal jubilejní koncert Orlice. Byly
na něm uvedeny Dvořákovy Slovanské tance a Griegův klavírní koncert.
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Souhlasím s tím, že parkoviště mezi Wolkerovou a Komenského ulicí je v zoufalém stavu. I když je částečně vyštěrkované, během podzimních a zimních měsíců
se tady tvoří bahno a kaluže. I tak jsme si ale tuto plochu zvykli využívat, protože
možnosti parkování v centru Prostějova jsou velice omezené. Vím, že tato plocha
je magistrátem vedená jen jako provizorní parkoviště, a chápu, že tuto situaci je potřeba řešit. Ale proč proboha v těchto místech hned stavět parkovací dům? Taková
zařízení jsou lidmi neoblíbená, protože najíždění do nějakého podzemí či naopak
poschoďovýchparkovacíchstáníjesložitéazabírávícečasu.Podleméhonázoruby
stačilo celou plochu opravit, vyasfaltovat a natřít barvou parkovací místa. Jednak by
se ušetřila spousta peněz, plocha by se nemusela prodávat soukromému investorovi a parkování by bylo pro lidi pohodlnější.
Michal Doležal, Prostějov

Ú

ak například roku 1952 byla
zřízena rezervace Úvoz nad
Vrahovicemi se stepní květenou, která existovala do roku 1965. Rostla
tam původní stepní flóra. Podle pozorování z roku 1939 rostla v místě vousatka, pelyněk metlatý, máčka polní,
hadí mordec šedý, višeň nízká, růže
nízká, šalvěj hajní a kozí brada větší.
Došlo ale i k méně veselým věcem.
U soudu skončila skupina místních obchodníků, kteří údajně porušovali zásobovací předpisy a nafasovali až tři roky žaláře. Školský
referát tehdejšího MNV dal ze čtyř
škol odstranit „nevhodné“ pamětní
desky na osobnosti z první republiky.
nor 1962 přinesl mimo
jiné zboření kaple svatého
Floriána na Floriánském náměstí. Tehdy byla zbořena z důvodu
zástavby městských lázní. Ty však
byly nakonec postaveny několik
desítek metrů stranou, takže kaple byla zničena naprosto zbytečně... Do správy muzea byl svěřen
kostel svatého Jana Nepomuckého.
V Brně zemřel Vilém Steinmann,
prostějovský rodák, exsbormistr
Orlice a dalších hudebních těles
a také hudební skladatel. Období let
1899 až 1918 je spjaté s jeho půso-

T

Je tady druhý měsíc roku a ani tentokrát vás neochudíme o pohled do prostějovských kronik. Co se tedy událo v minulosti
nejen během „Vítězného února“ a jaké tedy byly roky minulé?
To se dozvíte z následujícího příspěvku. A poté se už teď můeme
těšit na události březnové.
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Tento rok, z něhož jsme nedávno ukrojili Jenže mělo být hůř. V individuálních
první měsíc, slibuje přes všechny covido- sportech, jakým je třeba tenis, se zásady
vé peripetie množství zajímavých spor- proti šíření infekcí dodržují mnohem
tovních klání. Už v samém počátku však lépe. To by ovšem první velký podnik
místo konzumace sportovních lahůdek v tomto sportu nesměla organizovat
přetrvává nepříjemná pachuť.
zrovna Austrálie, která v rámci pandemie
Tradičním předkrmem měl být na zavedla tvrdý režim postavený na zcela
přelomu roku juniorský světový šam- mylném předpokladu, že kdo je očkovapionát v hokeji. Nehodlám komento- ný, není pro ostatní nebezpečný. A co čert
vat výkony našich hokejových nadějí, nechtěl, narazila v tomto případě hned
to je záležitost sportovních rubrik. ta největší hvězda v podobě světové jedPřes už mírně zprofanované „bubliny“ ničky Novaka Djokoviče. Ten, přestože
se turnaj ve druhém nejpopulárněj- má doma v Srbsku k dispozici mnohem
ším kolektivním sportu kanadským prověřenější a účinnější vakcínu, než má
pořadatelům jaksi rozpadl. Poté, co našinec, svůj zřejmý odpor k vakcinaci
byl pozitivně testován hráč už třetího nepřekonal. Místo toho zkusil kličku, ktetýmu, začalo být jasné, že regulérnost rá, přiznejme si, nebyla nejpovedenější,
BYLI JSME
turnaje vzhledem ke kontumačním
U T O H Oprotože se do ní pěkně zamotal. Přesto
výsledkům bere notně za své. Pořada- ho ale soud do země vpustil. V tom
telé, kteří se k epidemickým pravidlům okamžiku ovšem v jinak všeobecně vzýpostavili hodně laxně, to naštěstí po- vaném právním civilizovaném státě zaúchopili a turnaj „odpískali“.
řadovala brutální politická objednávka,
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Letos první sešlost
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HODNÌ INVESTOVAT“

PROSTĚJOV Město Prostějov má schválený rozpočet na letopočet 2022, zná už také výsledky hospodaření za loňský rok
a připravuje nové rozvojové projekty. Chystá se také řada kulturních a společenských akcí, přičemž tou nejbližší je populární Masopust. To byly jen některé z důvodů, proč jsme po čase
a poprvé v letním roce zasedli k jednomu stolu s primátora statutárního města Prostějov, jímž je František Jura (ANO 2011).
Jak známo, činorodý muž je také šéfem fotbalového klubu, tudíž na přetřes přišlo i téma hojně diskutované a tolik potřebné
modernizace zázemí 1.SK Prostějov.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
připravil

Petr
KOZÁK
yy Jak hodnotíte hospodaření
města Prostějova v roce 2021?
Jste spokojen?
„Výsledky jsou velmi dobré. Průběžně jsme samozřejmě sledovali
pozitivní trend a dělali pro dobré
hospodaření maximum, takže to pro
nás není žádný ‚blesk z čistého nebe‘.
Nicméně celková čísla jsou opravdu
nad očekávání pozitivní. Původně
jsme do roku vstupovali s naplánovanou ztrátou zhruba 250 milionů
korun. Ty jsme samozřejmě neměli
v úmyslu utratit v běžné spotřebě, ale
investovat. Výsledek hospodaření je
ovšem plus 20 milionů korun. Celkově můžeme převést do rezerv sou-
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... o investicích .....
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čet těchto dvou čísel, tedy asi 270
milionů korun. Společně se staršími
úsporami je takzvaně ‚na horší časy‘
nebo také na další investice uloženo
285 milionů korun. O tom se spoustě měst srovnatelné velikosti může
jen zdát.“ (úsměv)
yy Čím jsou dobré výsledky hospodaření dány?
„Částečně jsme ušetřili na investicích, částečně se nám podařilo
získat více na daních. Prostějov se
dlouhodobě snaží být podnikatelům partnerem. Odráží se to nejen
opakovaným vítězstvím v různých
soutěžích, ale také dobrým výběrem daní. Drobným živnostníkům
i středním a velkým firmám se u nás
daří. Zaměstnávají naše občany,
odebírají zboží od dalších místních
dodavatelům, platí daně.“ (úsměv)
yy Mohou podnikatelé udělat pro
město ještě více?
„Určitě mohou, ale je na nás, abychom jim k tomu vytvořili vhodné
podmínky. I proto zakládáme nadační fond, který bude sdružovat peníze
místních firem a podporovat z nich
kulturu, sport a vzdělávání. Chceme,
aby byl Prostějov jednou komunitou občanů a abychom si vzájemně
pomáhali. Věřím, že právě touto
cestou se nám podaří shromáždit

další peníze sloužící našim lidem.
S podnikateli
pravidelně komunikujeme, já
osobně se s nimi
setkávám nejen
na oficiálních
akcích, ale chodím také přímo
do firem, abych
je podpořil. V případě nadačního
fondu jsme spojili

síly s místní hospodářskou komorou, která je nám v mnoha případech
výborným partnerem.“
yy S jakými záměry vstupujete do
letošního roku z hlediska investic?
„Máme naplánovány investice za
více než čtvrt miliardy korun. Hodláme pokračovat v regeneraci městských sídlišť. Letos to bude sídliště
Brněnská - Dobrovského a Sídliště
Svornosti. Pracujeme na nových
projektech sportovišť na našich
základních školách, je třeba také
vyměnit některé prvky zimního stadionu. Chceme se rovněž pustit do
nového dopravního terminálu v lokalitě Újezd. Poměrně hodně peněz
si vyžádají práce na obnově hřbitova,
který si zaslouží lepší vzhled. A čekají nás samozřejmě další práce na
rekonstruovaných komunikacích
Vrahovická a Wolkerova, na nichž
se podílíme s Olomouckým krajem.
V případě těchto dvou komunikací
bych chtěl občany požádat o trpělivost. Obě akce se bohužel termínově
sešly a ještě se k nim přidá pokračování prací na dálnici D46. Přeložení
kterékoliv z nich na jiný termín není
možné, a to především kvůli financím. Část investic je podpořena do-

... o lesoparku ...
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tacemi, část má právě nyní vyčleněné
prostředky, které by příště nemusely
být k dispozici. Prostějov není ani
v jednom případě hlavním investorem, ale všechny tři akce jsou pro
naše město důležité. Jsem si vědom,
že jejich souběh přinese komplikace
v dopravě, jako jsme to viděli už loni,
ale snad bude vše brzy za námi.“
yy V posledních týdnech se hodně hovoří o osudu lesoparku
Hloučela. Máte k tomu nějaký komentář?
„Pravděpodobně máte na mysli
změnu územního plánu. V ní paradoxně toto území není tou hlavní
změnou. Nejdůležitější jsou pasáže,
které umožní výstavbu nového sídla hasičského záchranného sboru
a zdravotnické záchranné služby v lokalitě za Brněnskou ulicí. Právě kvůli
této změně, která je podmínkou pro
vypracování příslušné dokumentace
a následné získání dotace, jsme se do
změny územního plánu pustili. Složky integrovaného záchranného systému potřebují lepší podmínky k práci.
Jejich záměr město Prostějov podporuje jak finančně, tak i touto formou,
kdy jim chceme usnadnit další práce
na jejich záměru. Vydělají na tom
obyvatelé celého Prostějovska.“
yy A pokud jde o samotnou Hloučelu?
„V tomto případě řešíme možnost
bytové výstavby, která do prostředí

Hloučely jako takové nijak nezasáhne. Místo nepříliš udržovaného
pole bychom mohli mít pozemky
pro nové byty a také několik hektarů
parkových ploch. Za mě je obojí výhodné. Město se potřebuje rozrůstat
a musí umět nabídnout zájemcům
nové bydlení. Tím městem nemyslím jen radnici, ale opravdu celý Prostějov. Zmiňované pozemky nejsou
vůbec města, mají své vlastní majitele. A pokud jde o park, je podle
mě mnohem lepším řešením než
současný vzhled lokality. A k těmto dvěma výhodám přidávám ještě
dohodu se soukromým majitelem,
že od něj zdarma získáme pozemky
potřebné k vybudování nedaleké
cesty, již potřebujeme kvůli přístupu
na další rozvojové plochy, které jsou
majetkem samosprávy.“
yy Proč to podle vás vyvolává tolik odporu?
„Nesouhlasné názory bych rozdělil do
dvou kategorií. První
tvoří naše opozice, tu
v zásadě není možné
uspokojit. Ať uděláme cokoliv, vždy je to
podle těchto lidí špatně... Jde jen o několik
kolegů ze zastupitelstva, ale čím méně jich
je, tím jsou hlasitější.
Nemám problém s nimi
o čemkoliv diskutovat
a také to dělám. Dokud
vedeme věcnou debatu,
jsem tady pro každého.
Diskuse pro mě končí
až v okamžiku, kdy protistrana začne lhát. Rozhodně to
neplatí o všech oponentech, ale několik konkrétních osob takhle vede
téměř každý náš spor. Tou druhou
skupinou jsou obyvatelé města, kteří
mají upřímné obavy o osud Hloučely. Jejich postoj je pochopitelný a já
jej respektuji. Sám bydlím nedaleko, do lesoparku chodím několikrát
týdně. Potkáte mě tam s manželkou,
s vnoučaty, se psem, občas si vyjedu
na kole nebo koloběžce. A taky mě
tam najdete při akci Ukliďme Česko, protože mi na Hloučele opravdu
záleží. Jsem přesvědčený, že s těmito
lidmi můžeme najít společnou řeč
a také se o to v příštích měsících
budeme snažit. Chceme jim podat
pravdivý obraz celé věci a ukázat, že
zdejšímu lesoparku se skutečně nic
nestane, naopak zeleně ještě několik
hektarů přibude.“
yy Kromě práce primátora řídíte
také prostějovský fotbalový klub.
Jak hodnotíte situaci před startem
jarní části ligy?
„Poslední půlrok se 1.SK Prostějov
vyrovnává s odchodem řady důležitých postav našeho A týmu. Dvakrát
po našich trenérech sáhly prvoligové
kluby, podruhé to bylo včetně asistenta a trenéra gólmanů. Také o hráče byl už před sezónou velký zájem
a část jsme uvolnili. Obecně se sna-
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žíme nebránit našim fotbalistům pokusit se uspět v nejvyšší soutěži, je to
i pro nás dobrá vizitka. Teď před jarní
částí jsme se dohodli na odchodu
s Filipem Muchou, který u nás působil dlouhodobě a vyrostl ve vynikajícího gólmana. Odešel také Filip Žák,
oba zamířili do Teplic. Z hostování
v Mladé Boleslavi se naopak vrací David Píchal. David kvůli opakovaným
zraněním nemohl v první lize naplno
ukázat svůj talent, takže s ním počítáme do našeho druholigového týmu.
Věřím, že když se mu v domovském
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klubu bude dařit, dostane další šanci
na účinkování v nejvyšší soutěži. Během zimní přípravy nás posílilo také
několik hráčů hájících dosud barvy
Slovácka či Uničova, se kterými naši
trenéři pracují a zkoušejí je zařadit
do sestavy. Ke změně došlo také na
postu trenéra brankářů. Jsem rád, že
s námi načas pracoval Tomáš Bureš,
ale jeho pracovní povinnosti neumožňují, abychom v tomhle nasazení
pokračovali. Proto jsme se dohodli
s Dušanem Melichárkem, jenž do realizačního týmu velmi dobře zapadl.“
yy Jednáte ještě o dalších posilách?
„Jednání probíhají průběžně, to je
naše práce. Určitě stojíme o klasické-

ho hrotového hráče, který by nahradil Filipa Žáka. Posilou měl
být Michael Junior Ugwu z Bohemians 1905, nakonec se však
kvůli zraněním v mateřském
klubu musel vrátit do Prahy. Už
jsme s ním napevno počítali. Je
to změna na poslední chvíli, na
kterou se ještě snažíme zareagovat.
Obecně mě těší, že o angažmá
v Prostějově je velký zájem,
jsme pro mladé hráče velmi
dobrou adresou. Hodně se
u nás naučí a řada z nich dostává šanci v první lize. Je to
dobré pro ně i pro náš klub.“
yy Jak vypadá situace s fotbalovým stadionem?
„Průběžně pracujeme na hřištích
v Olympijské ulici. Většina činností
už je za námi, ale například oplocení
nové plochy ještě musíme dodělat.
Až bude areál hotový, půjde o skvělé
zázemí pro výchovu zdejší mládeže.
Pokud jde o ´A´-tým, tak bychom
samozřejmě přivítali rekonstrukci
stadionu Za Místním nádražím, který je majetkem města. Naši diváci
si zaslouží lepší prostředí a my jim
chceme nabídnout podmínky odpovídající 21. století. Modernizace
je také nutnou podmínkou pro případné působení v první lize, ale to
už říkám s jistou nadsázkou. Dlouhodobě klub
takové ambice samozřejmě má, ale
jdeme postupnými kroky a zůstáváme nohama na zemi.“
yy Na co se obyvatelé města mohou těšit během blížící se sezóny?
„Už tuto sobotu proběhne tradiční
masopust. Po delší době to bude
akce, na které se můžeme všichni
sejít. Když nám kvůli opatřením
proti pandemii nevyšel vánoční
jarmark, pojďme se potkat na tom
masopustním. Už se moc těším na
tradiční průvod, na muzikanty i na
zabijačku. A hlavně se těším na naše
občany a na spoustu zajímavých setkání. Připravujeme již samozřejmě
také Prostějovské kulturní léto. I letos počítáme, že na něj zavítají velké
osobnosti české kultury. Pokud jde
o koncerty, diváci se mohou těšit
například na Olympic a Michala
Davida. Chceme zopakovat také mimořádně úspěšnou akci boxerského
klání pod širým nebem na centrálním náměstí před radnicí. A už nyní
mohu prozradit, že u nás bude cíl
jedné z etap cyklistické Sazka Tour,
která jistě opět přiveze některé z nejlepších závodníků světa.“
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aneb jsme s vámi u toho...
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Prostějovsko (mls) - Poslední dobou řada lidí cestujících po
prostějovském regionu pravidelně
vlakem jezdí spíše autobusem. Důvodem této změny jsou časté výluky, a to zejména mezi Olomoucí
a Nezamyslicemi. Nyní tu máme
změnu. Vlaky tentokrát nepojedou
na trati mezi Kostelcem na Hané
a Dzbelem. Výluka potrvá ode
dnešního dne pondělí 21. do pátku
25. února.

Vítr může způsobit
komplikace i v těchto dnech

PROSTĚJOVSKO Po necelých třech týdnech Česko znovu zasáhl silný vítr, který v nárazech dosahoval rychlosti přes 100 kilometrů za hodinu. Na řadě míst tak opět museli zasahovat hasiči. Oproti
předchozím nárazům, kdy byl prostějovský region nejvíce zasaženým místem v kraji, se nyní značný
počet případů řešil u sousedů na Přerovsku. Přesto však měli profesionálové i dobrovolníci řadu práce i na zdejším území. Převážně se jednalo o popadané stromy či uchycení střech, vážnější zranění
či dokonce ztráty na životech byly naštěstí na hony vzdáleny. Avšak v takových Kralicích na Hané
bylo pořádně horko a silná vichřice vykonala nenapravitelné školy. Během pár vteřin přišel městys
o staletou lípu a vysoký smrk před místní školou...

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Jan FREHAR
„Více než 120 událostí v celém kraji řešily jednotky HZS a JSDHO.
Odstraňovali jsme spadlé stromy,
uvolněné plechy ze střech, káceli
jsme stromy ohrožující budovu školy nebo smrk, který poškodil bytový
dům. Situace je ale pod kontrolou a

hasičské jednotky řešily okamžitě
veškeré ohlášené události,“ shrnul
čtvrteční události tiskový mluvčí
hasičů Olomouckého kraje Radek
Buryánek.
Komplikace se prostějovskému regionu nevyhnuly. V drtivé většině
případů se jednalo o spadené stromy,
které ohrožovaly dopravu. Nejhůře
dopadli občané Kralic na Hané, kde
řešily hned dvě velmi nepříjemné
události, po niž městys přišel o své
dominanty. Krátce po desáté hodiFOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

ně totiž v centru nevydržela nápory
větru stoletá lípa, která občany pravidelně informovala o nadcházejících
akcích. „Byl to smutný den, naštěstí
ale neskončil tragicky. Lípa byla ve
velmi špatném stavu. Díky všímavosti pracovníků obce jsme z dutiny
stromu zachránili nejméně dvacet
netopýrů a larvy vzácného brouka
zlatohlávka. Velké díky patří našim dobrovolným hasičům, kterým
se podařilo strom z vozovky rychle
odklidit a provoz tak byl brzy znovu obnoven,“ shrnula horké chvilky
starostka Kralic na Hané Veronika
Petrželová Bašná.
To ale nebylo všechno. Následně
totiž kvůli nahnutému vánočnímu stromu museli být evakuováni
žáci a zaměstnanci základní školy.
Školu během vyučování opustilo
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Konice (mls) - Od dnešního
dne, tj. pondělí 21. února, bude
uzavřená silnice v Kostelní ulici,
která vede kolem zámku v Konici.
Důvodem je oprava vodovodu,
jejíž první etapa by měla skončit
10. května. To však neznamená,
že po tomto datu se Kostelní ulice
otevře. Naopak následně kromě ní
bude v rámci druhé etapy uzavřen
kus Švehlovy ulice pod hlavním
konickým náměstím. Druhá etapa
by měla skončit 31. května.
0CJPWVÚUVTQOX-TCNKEÊEJPC*CPÆJCUKéKRQM¾EGNK

osm desítek dětí a deset dospělých,
všichni se museli přemístit do prostoru tělocvičny. Přivolaní hasiči z
Prostějova strom zajistili a okamžitě
rozhodli o jeho nutnosti pokácení.
„Bezprostředně hrozilo, že spadne.
Kořeny lezly ze země a strom byl celý
nakloněný. Hasiiči zakurtovali kmen,
přivolali jeřáb a do hodiny od oznámení události byl smrk na zemi. Položili ho přesně tam, kam chtěli, takže se

8KDVLÄ½UQ\]UFDGORQHEXGH

Foto: hzscr.cz

Horní Štěpánov (mls) - Nové dopravní zrcadlo by se mělo objevit
na křižovatce v Horním Štěpánově na začátku obce ve směru od
Hrochova. Naopak s umístěním
dalšího zrcadla u výjezdu z odstavné plochy u hasičské zbrojnice policisté z Dopravního inspektorátu
Prostějov nesouhlasili. „Zrcadlo by
totiž poskytovalo pouze omezený
výhled na provoz na úseku dané
silnice a zobrazovalo tuto situaci
zmenšeně a stranově obráceně.
Zhoršení výhledu lze vyřešit spíše
úpravou větví vzrostlých stromů,
které brání v rozhledu, případně
i posunutím čekárny,“ uvádí se ve
vyjádření policie.

nikomu nic nestalo. Na místě pomáhali opět i naši dobrovolní hasiči a na
doporučení hasičů se děti ze základní
školy evakuovaly do tělocvičny,“ popsala druhou událost starostka. „Je
to velmi smutné, že z náměstí nám
najednou zmizely dva krásné vzrostlé
stromy. Patřily ke Kralicícm odjakživa, ale musíme být rádi, že se nikdo
nezranil,“ našla štěstí v neštěstí Veronika Petrželová Bašná.

=DVW½YN\MVRXKRWRYÅ
Lutotín (mls) – Zcela nové autobusové zastávky vznikly na silnici
mezi Kostelcem na Hané a Hluchovem u odbočky k Lutotínu. Aktuálně je k nim ještě třeba dodělat
dopravní značení.

1UXQWUVQNGVQWNÊRWRąKwNKXKPQWUKNPÆJQX÷VTWX-TCNKEÊEJPC*CPÆ
Foto: Michal Sobecký.

Do Rady2ORPRXFNÇKRNUDMH
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ní důležitého ministerstva. Jeho místo
v Radě Olomouckého kraje přebírám
s plnou zodpovědností. K mé budoucí
práci mohu říci, že se těším na spolupráci
s ostatními radními, ale i se zaměstnanci
krajského úřadu, mezi které jsem téměř
dvacet let patřil i já. Věřím, že kromě
znalosti prostředí úřadu mohu nabídnout i odborné znalosti, propojené se
zkušenostmi z komunální politiky. Vím,
že mohu navázat na opravdu dobrou
práci svého předchůdce, a to v týmu lidí,
kteří odvádějí kvalitní práci,“ poznamenal
nový neuvolněný radní Michal Obrusník, který se má zabývat především tvořením dotační politiky a upravení dotačních pravidel v Olomouckém kraji.
Konický starosta je nyní již čtvrtou regionální stopou ve vedení kraje. Zatímco
však první náměstek hejtmana Ivo Slavotínek pochází z Prostějova, ale dlouhodobě žije ve Velké Bystřici na Olomoucku
a z výšovického rodáka Aleše Jakubce,
který je uvolněným členem Rady Olomouckého kraje, je ryzí Olomoučan,
tak vedle Obrusníka hájí zdejší zájmy
prostějovská patriotka a občanka Milada
Sokolová, uvolněná členka zastupitelstva
pro oblast vnějších vztahů a cestovního
ruchu.
Exkluzivní rozhovor s novým radním
Michalem Obrusníkem si můžete
přečíst na straně 11 dnešního vydání.
(red)
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PROSTĚJOVSKO Starosta Konice
Michal Obrusník (STAN) byl v pondělí 14. února jmenován neuvolněným členem Rady Olomouckého
kraje. V této pozici vystřídal Radima
Sršně (STAN), jenž se stal náměstkem ministra pro místní rozvoj Ivana
Bartoše (Česká pirátská strana).
Olomoucký kraj prochází změnami
v personálním obsazení krajské rady,
zastupitelstva, komisí i výborů. Na post
zastupitele rezignoval Marian Jurečka,
který se rozhodl nekumulovat funkce
a všechnu energii vložit do úkolů na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde je
ministrem. Podobný postup zvolil i krajský zastupitel a radní Radim Sršeň, který
odchází pracovat jako náměstek na Ministerstvo pro místní rozvoj a rezignoval
tak na obě funkce.
„Pana Jurečku nahradí v zastupitelstvu
Matouš Pelikán. Radima Sršně vystřídá
v zastupitelstvu Radek Brázda – starosta
Troubek a v radě Radima Sršně nahradí
Michal Obrusník – starosta Konice,“
uvedl v tiskové zprávě Josef Suchánek,
hejtman Olomouckého kraje.
Oba noví zastupitelé se už s funkcemi
seznamují, o volbě krajského radního
Michala Obrusníka v pondělí 14. února
rozhodlo krajské zastupitelstvo. „Jsem
přesvědčen, že Radimovy politické
schopnosti a velké odborné znalosti
budou jednoznačně přínosem v říze-

2VWDWN\Y%URGNX
Brodek u Prostějova (jaf) Městys společně s dobrovolnými
hasiči Brodku u Prostějova pořádá
i v letošním roce tradiční masopustní akci Ostatky s právem. Ta
proběhne v sobotu 26. února od
dopoledních hodin, kdy začne průvod obcí historickým hasičským
vozidlem a pokračovat bude po
celý den. V průvodu je vítán každý, kdo přijde s maskou podpořit
výběr ostatků, jež se pak následně
použijí na hodování před začátkem
půstu.
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aktuální doby. A tak se Dubany prohánělo
pichachu…
Mezitím už ale jeden z průvodů dorazil
na Zlatou farmu. Pohoštění bylo bohaté: vdolečky, uzeniny, chléb se sádlem.
A samozřejmě pití. „Dejte si rumíčka
do čumáčka,“ radí jedna z masek, zatímco
vedle křepčí vousatá nevěsta s ženichem.
Vousatá je ale v průvodu i karkulka. I díky
ní je najednou pohádka naopak: tato karkulka například ničí vlkovi kostým. „Každý rok chodím za Karkulku. Prsa nejsou
moje, ty mám dělaný. Jinak to jsou kostýmy od pořadatelů,“ poznamenala Karkulka-Vlastík. Za masopust je rád. Člověk se
během něj odváže. „Dává dohromady dědinu,“ říká přesvědčivě Karkulka. S ostatními mohla být ráda: vítr sice pořádně
dával kostýmovaným a rozverným masopustníkům zabrat. Masky ale nezmokly.

kapelou. Přišlo strašně moc lidí, bylo u nás
prostě plno,“ jásala starostka Kralic Veronika Petrželová Bašná. Mohla být spokojená,
stejně jako lidé, kteří se zapojili včetně zmíněných dětí. „Co pohání mlýnské kolo?“
ptají se třeba na jednom ze stanovišť. Úkoly je zjevně baví a po vyřešení cupitají dál.
Mají i důvod, na konci je čeká odměna.
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zjistili jsme

HROCHOV Tak snad to k něčemu
bude. Večerník nedávno informoval o zdevastované „kazatelně“ mezi
Brodkem u Konice a Hrochovem.
Nejednalo se přitom o ojedinělou
záležitost, během uplynulého roku
byly obdobně poničeny další dva
posedy. V posledním případě vandaly při jejich nájezdu zachytila fotopast. Zajímalo nás, zda se již sami
přihlásili myslivcům, jimž škodu
způsobili.
Poničený posed myslivci vybudovali
v krásné přírodě poblíž Hrochova na
okraji zalesněného údolí Brodeckého
potoka. Za jeho zničením stály nevycválané děti, které zde odpalovaly
pyrotechniku. Kromě toho tu po nich

zůstala pořádná spoušť včetně vymlácených oken, rozesetých střepů a vyházených židlí. Naštěstí je zachytila
fotopast. Myslivci je následně veřejně
vyzvali, aby se ohlásili a celou situaci
s nimi řešili. Jenže k tomu stále nedošlo.
„Zatím nás nikdo nekontaktoval,
nicméně stále platí, že se s vandaly
zachycenými fotopastí hodláme
sejít. Nemůžeme to nechat jen tak,
jen během uplynulého roku byly
podobně zničeny další dva posedy,“
řekl nám Michal Kolář, předseda
Mysliveckého spolku Lipová – Hrochov.
Dle předchozích informací není vyloučeno, že k posedu poničeném
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v samotném závěru uplynulého roku
vandalové přijeli na čtyřkolkách.
„Všechny naše posedy jsou střeženy
fotopastmi. Chceme to na ně do budoucna i napsat, snad to lidi odradí od
toho, aby je ničili. Také některé z nich
zřejmě budeme muset začít zamykat,
i když to pro nás nebude úplně pohodlné,“ uzavřel Michal Kolář.
(mls)

ZDĚTÍN Nový turistický cíl brzy
začne růst na Prostějovsku. Mezi
Běleckým Mlýnem a lokalitou
zvanou Zámeček by měla vyrůst
dvacetimetrová vyhlídka. A ne ledasjaká, bude připomínat stavbu,
která v období první republiky stála na vrcholu Velkého Kosíře.
„Jedná se o kopii rozhledny, která
dříve stála na Velkém Kosíři. Podařilo se totiž sehnat sto let starý projekt
té původní. Bude ale trochu nižší,
nepotřebujeme růst do výšky. I tak
zde bude výhled na celé údolí Romže až po Hostýnské vrchy,“ prozradil
investor Richard Benýšek.
Plány na podobnou připomínku zde
už byly. A dokonce se na stavbě i začalo
pracovat. „Bylo tomu před deseti lety.
Pak jsme se rozhodli práce přerušit,
měli jsme jiné projekty. Nyní se k tomu
vracíme, ale s jinými materiály a stavebními postupy. Hlavní konstrukce bude
kovová s pozinkem. Další prvky pak
budou dřevěné,“ prozradil Benýšek.
Tentokrát už by dokončení nic nemělo stát v cestě. „Řešíme provoz-

ní dokumentaci, na podzim tohoto
roku by mělo dojít k vybetonování
základů. V zimě chystáme výběrové
řízení na dodavatele stavby. A už za
rok už by se mohli lidé přijít podívat,“ navnadil podnikatel z Běleckého mlýna.
V posledních letech vyrostly na Prostějovsku hned tři rozhledny a vyhlídky: jedna před necelými čtyřmi lety
v Dobrochově, dále rozhledna na
Velkém Kosíři a další u Repech. Část
staveb podpořily dotace, například
v případě Velkého Kosíře pomohli zafinancovat stavbu lidé a firmy.
A sice sponzorováním schodů. „Určitě se nebude vybírat na schody nebo
něco podobného. Ještě ale budeme
řešit, jak bude stavba provozována,“
dodal Richard Benýšek.
(sob)
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Martin ZAORAL

OLOMOUC, PROSTĚJOV Starosta města konice Michal Obrusník dosud ve vedení Olomouckého kraje figuroval jako
řadový zastupitel, „povýšil“ nyní do užšího vedení hejtmanství. Do jedenáctičlenného výkonného orgánu byl zvolen
poté, co na svoji funkci rezignoval Radim Sršeň. „Radimovo místo v Radě Olomouckého kraje přebírám po jeho odchodu na Ministerstvo místního rozvoje. Vím, že mohu navázat na opravdu dobrou práci svého předchůdce,“ nechal se slyšet
nový neuvolněný radní Michal Obrusník, jehož Večerník při této příležitosti požádal o krátký rozhovor.
jejímž starostou i nadále zůstávám. týdny, reálně je to tak zhruba jednou za
Práce pro město tak pro mě zůstává čtrnáct dní.“
EXKLUZIVNÍ
prioritou.“
yy Zmínil jste, že budete mít na starozhovor
yyS čím do nové funkce vstupujete? rosti krajské dotace. Jak významný
„Po Radimu Sršňovi přebírám agendu bude váš vliv?
pro Večerník
týkající se krajských dotací. Těším se již „Nepřeceňoval bych to. Asi budu mít
na spolupráci s ostatními radními i za- přístup k podrobnějším informacím,
městnanci krajského úřadu, mezi něž než jsem měl coby řadový krajský zayy Jak ovlivní vaše členství v Radě jsem dříve patřil. Věřím, že při ní využiju stupitel. Ovšem co se týče vlivu, tak
Olomouckého kraje vaši práci pro znalosti prostředí, kde jsem v minulosti rozhodnutí rady je vždy výsledkem koměsto Konice?
dvacet let pracoval, své odborné znalos- lektivního jednání. Dotace se navíc roz„V zásadě nijak. Je třeba zdůraznit, že ti, stejně jako zkušenosti z komunální dělují transparentně na základě porad
jsem neuvolněným členem krajské politiky.“
s komisemi a jednotlivými odbory, takže
rady. Znamená to tedy, že drtivou vět- yyJak často se vlastně rada schází?
o nějakém mém zásadním vlivu nemůže
šinu času budu stále trávit v Konici, „Ze zákona je to minimálně jednou za tři být zrovna řeč.“
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sledních vyjádření počítá nejdříve v roce
2024.
Nyní se opět objevují stížnosti na zvýšenou hlučnost. „Žádné soustavné porušování dohod ze strany armády jsem
nezaznamenala. Snad kromě jednoho
se ke mně nedonesly ani žádné podněty
od občanů. Armádní velitel chodí pravidelně do Hamer na setkání osadního
výboru a případné problémy s občany
řeší,“ reagovala v této souvislosti pro
Večerník plumlovská starostka Gabriela
Jančíková.
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hluk ze zbraní vysoce překračuje povolené limity. Proto v areálu vyrostla hala za
přibližně devadesát milionů korun. Kvůli jejich kolaudaci se strhla mela, střelnice
však funguje nadále.
Soustavné spory mezi městem a armádou alespoň částečně ustaly před pěti
lety, kdy byly stanoveny jasná pravidla
provozu střelnice. Při této příležitosti,
se armáda v rámci modernizace výcvikového zařízení zavázala vybudovat novou protihlukovou stěnu za 75 milionů
korun. S její výstavbou se však dle po-

Kvůli zničenému posedu se myslivcům PEDnĂPE@IJQÑM<?IÁFM<E@
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HAMRY Tohle je nekonečný příběh.
Na zvýšenou hlučnost střelby Armády ČR si v poslední době opět stěžují
obyvatelé nejen Hamer, ale i Plumlova a dalších okolních obcí. Přitom
k dohodě o snížení hluku došlo mezi
armádou a vedením města došlo už
před více jak pěti lety. Současné vedení
Foto: Martin Zaoral Plumlova však dle svých slov porušo„Měli jsme pro ně za odměnu připravené vání platných dohod nezaznamenalo.
krásné knížky s tématy jaro a zima. A obrázky od Josefa Lady,“ prozradila kralická
starostka. „Bylo to opravdu skvělé a všich- „Střelnici v Hamrech nepovolíme.
ni jsme se na závěr potkali v hospodě, kde A jsme připraveni se kvůli tomu s armájsme si parádně popovídali. Byl to prostě dou soudit.“ To bylo před deseti lety jedboží den,“ rozloučila se s Večerníkem Vero- noznačné stanovisko plumlovské radnice k žádosti brněnské Vojenské správy
nika Petrželová Bašná.
o kolaudaci střelnice v Hamrách. Ta už
3x foto: Michal Sobecký
v té době fungovala několik desítek let.
Po roce 1989 se zdálo, že zanikne, nakonec se našly peníze na její modernizaci.
Nejprve se zde za zhruba třicet milionů
korun postavily vysoké protihlukové
valy. Měření však následně ukázala, že

FOTOGALERIE
a VIDEO klikni na

www.vecernikpv.cz
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místo jednoho z nemocných herců zaskočí
známý komik Lukáš Kameníček.
V Kralicích se jednalo o masopustní premiéru. Zato však s občerstvením, hudbou,
tanečním vystoupením a divadlem. A masek bylo k vidění dost. „Měli jsme krásného
medvěda s vodičem, vodili jsme jej tedy
po obci. Šli jsme průvodem s dechovou
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„Doufám tedy, že dojdeme do Duban do
hospody. A snad se tam vejdeme. A dětem
raději doporučíme, aby šly domů,“ povídá
se smíchem Jitka Šálková. Zatímco ale
„dojezd“ do hospody U Ríšu, kde má dojít
k pochování basy, není jistý, zábava je na sto
procent skvělá.
Jen o kus dál, v Kralicích na Hané, to ale
taky vypadá na velkou slávu. Před úřadem městyse jsou davy lidí. Maskovaní,
nemaskovaní. Hlavně však spousta malých ratolestí. Zde totiž k průvodu přidali
i dětskou stezku s úkoly. „Akce je pěkná,
jinam už nepůjdeme. Kostýmy pro děti
jsme dlouho nevybírali. Jen chvilku a bylo
jasno,“ usmívala se jedna z maminek, aby
se hned poté vrátila k luštění s dětmi. O kus
dál zjišťuji, že divadlo Point, které má večer
v rámci masopustu zahrát své představení,
skutečně vystoupení. Ale v jiném složení:
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„Čí je právo? Naše!“ Tato věta na přelomu
února a března zní mnoha obcemi Prostějovska. K masopustům letos mezi prvními zaveleli ve Štětovicích či Dubanech.
Hodinu po poledni soboty 19. února tak
nastal nástup na návsi a poté se průvody
daly do pochodu. V tom štětovickém nechyběl dokonce ani folklórní soubor Klas,
z masek klasicky medvěd s medvědářem,
kominík či vlk. Dorazilo ale taky víno. „Byli
jsme za merlot a muškát. Ale vidíte, jak to
dopadlo,“ říká naoko smutně vinařský pár
– z balónků představující bobulky božského nektaru jsou jen „ká“ a „er“. Pro kolemjdoucí fascinující podívaná. Organizátoři
ale nebyli překvapení. „Snažíme se dodržovat klasické masky: koně, ženicha a nevěstu
nebo medvědáře s medvědem. Děcka, ty
se vyřádí, samy si něco vymyslí,“ říká Jitka
Šálková. Klasiku u menších střídají masky

Michal SOBECKÝ

PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

ŠTĚTOVICE, KRALICE NA HANÉ Kouzlo lidových tradic se v posledních letech vrací do nejedné obce. A jednou z oblíbených kratochvílí, kterou se bavili už naši předkové, jsou i masopustní průvody.
Masky, tanec, dobrá zábava a jídlo i pití, co hrdlo ráčí. Navrch setkávání se sousedy. To vše zažijí ti, kdo vyrazí na masopust. Své o tom ví
třeba ve Štětovicích nebo Kralicích na Hané, kde uplynulou sobotu de facto zahájili hanáckou masopustní sezónu. A u toho prostě
Večerník nemohl chybět.

DRŽOVICE . QHãYDUĤP Y GRSUDYČ SDWĜt
þDVWp SRXåtYiQt PRELOQtKR WHOHIRQX ĜLGLþL
PRWRURYêFK YR]LGHO 1\Qt Xå DOH YtPH åH
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Mt]GČ ÄRGPtWDO³ SĜtFKR]t KRYRU SĜLþHPå
]QHSR]RUQRVWLQDSiOLO]H]DGXGR]DSDUNR
YDQpKRDXWD$ÄY\VNOLO³PX]DGQtRNQR
Ä9QHGČOL~QRUDRGSROHGQHMHOMHGQDGYDFH
WLOHWêPODGtNQDMt]GQtPNROHYREFL'UåRYLFH
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QHKRG\0LOXãH=DMtFRYiWLVNRYiPOXYþt.UDM
VNpKRĜHGLWHOVWYtSROLFLH2ORPRXFNpKRNUDMH
+UiWN\VPRELOQtPWHOHIRQHPWDNSĜLãO\F\N
OLVWXGUDKRÄ0ODGtNQDUD]LOGR]DGQtþiVWLDXWD
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Minulé úterý 15. února dopoledne
zastavil na parkovišti před obecním
úřadem v Seloutkách kurýr společnosti přepravující balíky. V době,
kdy se věnoval práci a doplňoval balíky do boxů, tak mu neznámý lapka
ukradl z nezajištěného vozidla tašku,
ve které měl osobní doklady a věci,
platební kartu a také firemní hotovost 47 000 korun. Policie pátrá po
pachateli pro trestné činy krádeže
a neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku.

Okraden před
obecním úřadem

Zřejmě v noci z pondělí na úterý 15.
února se kradlo v Držovicích v ulici
Na Romži. Neznámý pachatel si vyhlédl zaparkované vozidlo Peugeot
Boxer a do jeho palivové nádrže
vytvořil dva otvory o průměru půl
centimetru. Z vozidla tak odčerpal
a následně i odcizil asi 50 litrů nafty.
Společnosti, které auto patří, způsobil škodu předběžně vyčíslenou na
25 000 korun. Událost šetří policie
pro trestný čin krádeže.

Peugeot zůstal
bez paliva

Nepřítomnosti majitele rekreačního objektu využil neznámý pachatel
v katastru obce Ptení. Vypáčil vstupní dveře do chaty a ukradl z ní několik zavařovacích a okrasných sklenic
s ovocným sirupem a taky sklenice
s medem. Neznámý lapka tím majiteli chaty v období mezi 6. a 12.
únorem způsobil škodu na odcizených věcech zhruba 500 korun a na
poškození dveří způsobil škodu za
10 000 korun. Případem se zabývají
policisté z plumlovského obvodního
oddělení a šetří ho pro trestný čin
krádeže s dvouletou trestní sazbou.

Bral med i sirupy
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Po obcích pochodovaly davy masek,
Kralice zažily premiéru
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ČECHY POD KOSÍŘEM Láska
k jídlu je věčná. Možná se jedná
o jedinou náklonnost, která časem
neuvadá, ale naopak stále nabírá
na síle. Zamysleli jste se však někdy, na čem si pochutnávali naši
předci? Zatoužili jste něco z toho
vyzkoušet? Díky Žanetě Kleinové
(na snímku) máte možnost. Bývalá zdravotní sestřička během
rodičovské dovolené začala na
svém blogu www.sladkavanilka.cz
zveřejňovat dobrůtky upečené dle
dávných receptů. Mnohé z nich
nalezla v zápisníku své praprababičky a její sestry, které sloužily
v kuchyni na zámku v Čechách
pod Kosířem, kde vařily pro posledního majitele panství z rodu
Silva-Tarouců Františka Arnošta. Výsledky její práce můžete
po mnoha letech na zámku opět
ochutnat, a to během akcí, které se let mladší. Na zámku začaly sloužit
tam konají.
kolem roku 1900. V té době se moje
praprababička seznámila se svým
v rámci exkluzivního
manželem, jenž sloužil na zámku jako
interview
panský sluha hraběte Josefa II.“
pro Večerník
yy Jak to tehdy vypadalo přímo
se ptal
v zámecké kuchyni?
„To se dodnes přesně neví, protože
Martin
kuchyně byla zničena a dochovalo
ZAORAL
se toho málo. Máme jen pár fotoyy Jak se zrodila vaše myšlenka? grafií z okolí zámku a snad jen jediA jaký to byl pocit, když jste knihu nou fotografii interiéru. Je to jedna
receptů objevila?
z místností, která se nerekonstruova„Knihu zdědila moje babička a já la na zámku do dřívější podoby. Vím
ji poprvé viděla asi před osmi lety. jen z vyprávění, kde se její prostor
Tehdy mě vůbec nenapadlo, že nacházel a že sloužící bydleli hned
bude impulsem pro vytvoření blo- vedle zámku.“
gu. Brala jsem ji stejně, jako když se yy Mohla byste popsat, jak vaše rodívám na staré fotky nebo pohled- dinná kuchařka vypadá?
nice.“
„Dalo by se říct, že je to spíše zápisyy Jaká tedy byla její cesta, než do- ník s recepty, na kterém je vidět jeho
putovala až k vám?
stáří. Je ve tvrdých deskách a někte„Originální zápisník dodnes vlastní ré stránky vypadávají z vazby, jsou
babička, pro kterou je to památka na zažloutlé. Je patrné, že zápisník byl
její rodinu. Ke mně se dostal jen v na- hodně používaný právě v době, kdy
skenované podobě, abych z něj moh- moji předci podle něj pekli na zámla tvořit recepty na blog.“
ku. Je celý psaný ručně a krasopisně
yy Ve kterých letech vlastně vaše tak, jak se v té době běžně psalo. Ke
praprababička na zámku působila? konci knihy jsou recepty zapsány
„Moje praprababička a její sestra, kte- někým jiným, nejspíše mojí praprará byla hlavní kuchařka a psala si právě babičkou.“
tento zápisník, pekly a vařily na zám- yy Pekla jste už předtím, než jste
ku zhruba v letech 1905 až 1940.“
knihu objevila?
yy S malířem Josefem Mánesem, „Měla jsem tehdy za sebou první pokterý na zámku působil, se tedy se- kusy. S pečením jsem začala, když se
tkat nemohla…
narodila dcera. Asi za tři roky nato se
„Bohužel ne. Josef Mánes zemřel ke mně dostal zápisník, ke kterému
v roce 1871 a moje praprababička jsem měla respekt. Troufla jsem si
se narodila až 1880. Její sestra, kte- z něj něco upéct až za další dva roky.“
rá si vedla zápisník, byla ještě o šest (směje se)

Žaneta Kleinová chystá pro akce na zámku
v Čechách pod Kosířem pochoutky dle více
jak 100 let starých receptů svých předků
Neuměla jsem si představit skloubit práci
ve zdravotnictví a starost o tři děti. Nakonec
jsem ráda, že zatím můžu dělat to, co mě baví
a naplňuje. Do zdravotnictví se můžu vrátit vždy,
ale příležitostí něco vytvořit už moc mít nebudu...

vizitka
ŽANETA KLEINOVÁ
✓ narodila se 5. července 1989 v Olomouci
✓ v letech 2005 až 2009 vystudovala
střední zdravotnickou školu
✓ po maturitě nastoupila do Úrazové
nemocnice v Brně, kde pracovala
do roku 2012
✓ po rodičovské dovolené do současnosti píše blog a provozuje
e-shop sladkavanilka.cz
✓ s manželem Jaromírem (34) vychovává dceru Zuzanu (9)
a syny Matěje (6) a Vendelína (4)
✓ mezi její koníčky patří pečení, chov koz, procházky v přírodě
a sbírá staré kuchařky
zajímavost: když začala žít se svým manželem, uměla upéct pouze
bábovku! Právě on ji naučil vařit a ona se v tom postupem
času hodně zdokonalila, nyní doma peče velmi často

yy Co obsahuje za laskominy?
„Najdete v něm převážně sladké recepty, které se pekly a vařily. Jedná se
hlavně o moučníky, které si vychutnávali ke snídani nebo po hlavním
jídle. Pekly se hlavně dorty, řezy
a čajové cukroví. Nejspíše byl oblíbený i pudink, lívance, nákypy nebo
koblížky.“
yy Co jste podle této kuchařky
uvařila jako první?
„Zámecké koláče. A protože nám
zachutnaly, zveřejnila jsem je i na
blogu. Celkem je v zápisníku přes
tři sta receptů, které jsou spíše psané
v poznámkách. U některých dokonce
chybí postup, takže je o to složitější
podle nich péct.“
yy Jaké na to byly reakce?
„První zveřejněný recept na zámecké
koláče měl velký úspěch, s přihlédnutím na to, že návštěvnost blogu ještě
nebyla tak velká.“
yy Jak se liší suroviny, které jsou
dostupné nyní a z nichž vařila vaše
prababička?
„V dnešní době, už není problém sehnat všechny ingredience. Jen nevím,
kde bych pořídila takový karmín,
který se používal na obarvení těsta.
Na tehdejší dobu byly použity drahé
suroviny, které se běžnému obyvateli
v Čechách pod Kosířem nedostaly.“
yy V čem dalším se liší způsob přípravy jídel tehdy a nyní?
„V prvé řadě se peklo v peci, takže se
nedočtete o teplotě, při které máte
dát koláče do trouby. Na smažení se
používalo máslo a sádlo. Rozdíl vidím
i v množství použitých surovin. Peklo
se pro více osob. Nešetřilo se vejci,
cukrem ani máslem. V dnešní době je
to trochu problém.“
yy Kolik receptů z knihy jste už vyzkoušela? A podle jakého klíče jste
si vybírala ty, do jejichž přípravy se
pustíte?
„Zatím jsem vyzkoušela asi čtyři
desítky receptů. Ty sloužily jako poznámky a tak je obtížnější podle nich
péct. Zbývá jich tedy opravdu mnoho, a ne všechny budu moct oživit.
Vybírala jsem si recepty, které byly
dobře popsány a byly mi známé. Pod
názvem receptu Vánočka si každý dovede představit, co bude výsledkem,
ale co si má člověk vybavit, když slyší
název Kraple nebo Pofezzný? (úsměv)
Občas tedy musím nejdříve zjistit, jak
by měl výsledek vypadat.“
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yy Který z receptů si oblíbila vaše
rodina?
„Moc nám chutnaly ořechové čtverečky, které jsem poprvé pekla na
zámeckou akci v Čechách pod Kosířem. Nakonec jsem recept zveřejnila
na blogu a zdá se, že si je lidé také
oblíbili.“
yy Jaký je vztah vaší maminky případně babičky k pečení. Zkoušely
i ony něco z této knihy?
„Myslím, že ze zápisníku nikdo z rodiny nic nepekl. Když se babička
dozvěděla, že zkouším péct podle
těchto receptů, tak moc nevěřila, že
se podle toho dá péct.“
yy Jste vystudovaná zdravotní
sestra, nicméně v současné době
provozujete blog www.sladkavanilka.cz, na němž lidé mohou objevit právě recepty vaší prababičky.
Kdy a proč jste se rozhodla tento
blog založit?
„Právě je to šest let od prvního zveřejněného receptu na blogu a za tu dobu
na něm vyšlo přes sto šedesát receptů. Recepty od babiček jsem měla
sepsané všude možně, a navíc se ke
mně dostal onen zámecký zápisník.
Měla jsem touhu podělit se s ostatními o rodinné recepty, které nám chutnají, a také o sto let staré recepty, které
se pekly pro vyšší vrstvu.“
yy Kdo vám s přípravou blogu pomáhá?
„Blog je naše společná práce s manželem. Je to odraz, co nás baví a naplňuje. Já peču, chystám k focení
a sepisuju recepty. Manžel uplatňuje
svého koníčka a recepty mi fotí a stará

se o blog po grafické stránce. Je to zároveň můj velký kritik.“ (smích)
yy Je možné se tím živit?
„Před třemi lety jsem stála na rozcestí, co dál. Přidávala jsem recepty na
blog a kromě dobrého pocitu jsem
nic neměla. Mohla jsem se vydat cestou, kdy na blogu budu mít spoustu
reklam a statisíce čtenářů. Já jsem se
vydala méně pohodlnou cestou a založili jsme e-shop, který je propojený s blogem. Když nabízím věc, tak
musím být přesvědčená, že funguje
a sama ji i používám.“
yy Na blogu se objevují pouze recepty od vaší praprababičky nebo
i nějaké jiné?
„Kromě receptů ze zámecké kuchařky najdete na blogu naše rodinné
recepty, které mám od babiček a tet.
Inspiraci hledám i na zahraničních
stránkách a baví mě si recepty upravovat i kombinovat. Ráda procházím
staré kuchařky, takže na blogu jsou
také recepty staré třeba osmdesát
roků.“
yy Jaké s ním máte další plány?
„Po šesti letech jsme nedávno změnili vzhled blogu a myslím, že mu to
prospělo. Chtěla bych staré recepty
postupně přefotit a zveřejnit více receptů ze zápisníku. Pro tento rok bychom chtěli nejlepší recepty předělat
do tištěné podoby, ale kuchařka to
nebude.“
yy Pocházíte z Olomouce. Kdy
jste poprvé navštívila zámek v Čechách pod Kosířem?
„Moje babička pochází z Drahanovic a za rodinou jsme jezdili i do

Čech pod Kosířem, kde bydlela
moje prababička. Jako dítě jsem
si často hrála v zámeckém parku
a měla jsem to tam moc ráda. Tím,
že interiér zámku nebyl dlouho
přístupný, tak jsem znala jen park
a okolí. Když jsem přede dvěma
roky šla na prohlídku zámku, tak
mi přišlo, že tam jsem poprvé. Interiér byl opraven do původní podoby a o to víc jsem si prohlídku
užívala.“
yy S rodinou nyní žijete na Vysočině, jak často se dostanete na Prostějovsko?
„Už tak často na Hanou nejezdím.
Alespoň dvakrát za rok navštívím
rodinu, která stále na Prostějovsku
bydlí. Párkrát jsem byla pozvána panem kastelánem na zámeckou akci,
kde jsem měla možnost péct ze zápisníku.“
yy Chtěla byste se coby vystudovaná zdravotní sestra vrátit do zdravotnictví? A proč?
„Ve zdravotnictví jsem pracovala
hned po škole dva a půl roku, byla
to práce náročná a nedoceněná. Než
vznikl blog, tak jsem byla přesvědčena, že se do zdravotnictví vrátím.
Jenže s přicházejícími dětmi a mořem času jsem začala přemýšlet, co
mě baví. Neuměla jsem si představit
skloubit práci ve zdravotnictví a starost o tři děti. Nakonec jsem ráda,
že zatím můžu dělat to, co mě baví
a naplňuje. Beru to tak, že do zdravotnictví se můžu vrátit vždy, ale
příležitostí něco vytvořit moc mít
nebudu.“
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Kdo v srdci žije, neumírá...

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 27. února 2022
vzpomeneme 22. smutné výročí
od chvíle, kdy nás navždy
opustila naše maminka
paní Vlasta MARINICOVÁ
z Kostelce na Hané.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Syn a dcera
s rodinami.

Odešla jsi, jak si to
osud přál, v našich srdcích
a vzpomínkách zůstaneš dál.

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

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

Za předobré srdce
mateřské na světě náhrady není,
proto je tolik bolestné
s maminkou rozloučení.

Dne 11. února 2022
jsme vzpomenuli
1. smutné výročí od úmrtí
pana Josefa KREBSY.
S láskou vzpomíná
celá rodina.

Od března pronajmu garáž v dvorním traktu ulice Česká, tel.: 604 932 306

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 19. února 2022
jsme vzpomenuli 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Anna TOMKOVÁ
z Čelechovic na Hané.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery s rodinami.

Dne 22. února 2022
si připomeneme 3. výročí,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka
paní Hana ZAPLETALOVÁ.
S láskou vzpomíná dcera
Kateřina s rodinou
a dcera Lucie.

Provádím opravy a servis šicích strojů
všech značek. Tel.: 775 562 356
Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.

Provádím renovaci koupelnových van
akrylatovou vložkou, bez bouráni a nepořádku. Práce trvá cca 3 hod. Informace na tel.: 775 562 356
Prodám elektrokolo. Cena dle dohody.
Tel.: 774 808 874

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

Dne 26. února 2021
si připomeneme 16. výročí úmrtí
pana Lubomíra PETRŮ
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. S láskou
vzpomíná manželka
a synové s rodinami.

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.
Mytí oken, rámů, žaluzií, skleněných
ploch, generální úklid. Nejvyšší kvalita
20 let praxe v oboru. Tel.: 604 757 384.

GRATULACE

ÚNOROVÁ

AKCE
250 Kč,

dvojitá vzpomínka
Dne 21. února 2022,
oslaví krásných 99 let
paní Oldřiška RŮŽIČKOVÁ
z Malého Hradiska.
Všechno nejlepší, hlavně hodně
zdraví, štěstí a osobní spokojenosti
Ti do dalších let přeje vnučka
Ivana s dcerou.

Tak jak z Tvých očí
zářila láska a dobrota, tak nám
budeš chybět do konce života.

Dne 19. února 2022
uplynul 3. rok,
kdy nás navždy opustil
pan František LUŽNÝ.
S láskou vzpomíná manželka,
syn s rodinou a vnuci
s rodinami.

za

350 Kč

Vápenice 19
Prostějov

V prosinci by se dožila 100 let
a dne 24. února 2022
uplyne 16 let, kdy nás navždy
opustila naše maminka, tchýně
a babička
paní Vlastimila KAŠTILOVÁ
z Kostelce na Hané.
S láskou vzpomínají dcery
s rodinou.

Dne 27. února 2022
vzpomeneme 10. výročí úmrtí
a 9. dubna 2022
nedožité 90. narozeniny
paní Ludmily KOMÁRKOVÉ
ze Stražiska.
Vzpomínají dcera Božena
s rodinou a syn Petr
s rodinou.

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
je v PÁTEK
25. února,
v 10.00 hodin

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

Dne 22. února 2022
vzpomeneme
3. smutné výročí úmrtí
pana Kryštofa KUČERY
z Mořic,
který tragicky zahynul
ve věku nedožitých 20 let.
Nikdy nezapomeneme.

Slzy v očích,
v srdci žal, co milého nám bylo,
to osud vzal…

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Zdenka Žondrová 1930
Prostějov Úterý 22. února 2022
Jiřina Kreplová 1932
Smržice Pavel Chlup 1959 Hluchov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Zdeněk Kučera 1962
Prostějov Josef Štuchal 1948 Vrahovice 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jaroslav Žondra 1930
Pivín Pátek 25. února 2022
Zdeněk Celý 1947
Vyškov František Bavlnka 1927 Mostkovice 14.00 Obřadní síň Prostějov
Alžběta Mařatová 1934
Prostějov Věra Baráková 1934 Protivanov 14.00 kostel Protivanov
Josef Růžička 1943
Prostějov
Vladimír Sermek 1933
Miloslav Karásek 1939
Prostějov Miroslav Augustin 1948 Prostějov
Ján Németh 1940
Plumlov
Radek David 1997
Horní Štěpánov Antonín Bláha 1938
Lubomír Kejík 1949
Protivanov

Prostějov
Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

608 960 042
inzerce@
vecernikpv.cz

Dne 7. února 2022
uplynulo 5. smutné výročí úmrtí
paní Věry KALABISOVÉ
z Otaslavic.
S láskou stále vzpomíná dcera
s rodinou.

Dne 19. února 2022
jsme vzpomenuli nedožité
90. narozeniny
pana Vojtěcha KOMÁRKA
ze Stražiska.

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

Nyní vzpomínka

za

a 29. února 2022
uplynou 2 roky od úmrtí
pana Miloše PAZDERY.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Jana a vnuk Lukáš.

Odešel jsi,
jak si to osud přál,
v našich srdcích zůstáváš dál.

Dne 27. února 2022
uplyne 13 let,
kdy nás navždy opustil náš bratr
pan Karel ZÁVODSKÝ
z Kraliček.
S láskou vzpomínají Božena,
Marta, Hana a Vojtěch
s rodinou.

Dne 22. února 2022
by se dožil 91 roků
pan Miroslav SELINGER
z Otinovsi.
Stále vzpomínají dcery Jana
a Naďa s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá.

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

Dne 23. února 2022
si připomeneme 5. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Petr LANGR
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Alena a dcera Petra
s rodinou.

13

Kdo v srdci žije neumírá…

Dne 17. února 2022
uplynuly 3 roky od úmrtí
paní Františky PAZDEROVÉ

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

PRODÁM

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

21. února 2022

WWW.VECERNIKPV.CZ

Dne 26. února 2022
vzpomeneme 7. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Jaroslava POPELKOVÁ,
rozená Otrubová ze Stražiska.
Za tichou vzpomínku děkují
dcery Zdena a Dagmar
s rodinami a syn
Pavel s rodinou.

František Zdráhal 1938
Prostějov
František Šlézar 1925
Prostějov
Eva Kamzíková 1937
Držovice
Helena Voglová 1935
Stražisko
Ludmila Novotná 1937 Čelechovice n. H.

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Úterý 22. února 2022
Miloslav Jura 1934 Olomouc 11.30 Obřadní síň Mlýnská úzký rodinný kruh

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jiljí Jambor 1926
Prostějov
Irena Hrazdilová 1936
Prostějov
Josef Šťastný 1948 Čechy pod Kosířem
Miloslav Krejčí 1943
Prostějov
Alena Surmová 1931
Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Čtvrtek 24. února 2022
Josef Sekanina 1931 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 17. února 2022
Rudolf Musil 1934 Výšovice 13.15 Obřadní síň Prostějov
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EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

HLEDÁTE PRÁCI?

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Pozice

Plat

Provoz

Kvalifikace

Firma

Vedoucí dispečinku
25 000-50 000 Kč
jednosměnný
ÚSO s maturitou Logmax, Prostějov
Barman/-ka
23 000 Kč
turnusové
základní+praktická 69Games, Prostějov
Čišník/servírka
19 700 Kč
jednosměnný
střední odborné
Obec Bohuslavice
Kuchař/-ka
22 000 Kč
turnusové
střední odborné
Pension Mánes, Čechy p. K.
Obchodní zástupce/-kyně
45 000 Kč
jednosměnný
ÚSV
SMS finance, Prostějov
Obsluha lisu
22 600 Kč
dvousměnný
střední odborné
GM Plast, Žešov
Pizzař/-ka
24 000 Kč
turnusové
střední odborné
Michal Koudelka, Prostějov
Seřižovač/-ka montážní linky 30 000-36 000 Kč
nepřetržitý
střední odborné
Linaplast, Skřípov
Skladník/-ce
23 500 Kč
jednosměnný
střední odborné
Kittec, Vranovice-Kelčice
Úklidový pracovník/-ce
18 000-20 000 Kč
jednosměnný
střední odborné
Dobrá uklízečka, Prostějov
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

22021810277

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

HLEDÁME

K^>h,h^
/POKLADNÍ

22021810278

22021810275
22021810278

22021810274

22021710260
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Pracovní doba
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+ stravné
Informace po-pá 8-15 hod
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VSU½YQÅRGSRYÈGLDY\ORVRYDQÉYÙKHUFL]ÄÉVOD

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Brněnská ulice
Milan FIALA, Prostějov
Výhercezískává:DÁRKOVÝ POUKAZvhodnotě400Kčnasortimentprodejny.

Rovněž osmé vydání letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenky a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKA 24. ÚNORA 2022, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.

HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Jakub Menšík
Věra LABOUNKOVÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZv hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
...V APATYCE
Natálie KALÁBOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
9, 3, 1, 9
Dušan KERN, Prostějov
Výhercezískává:DÁRKOVÝ BALÍČEKv hodnotě 400 Kč.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Malování bez starostí, vymaluji a uklidím.
Josef KOVÁŘ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby firmy.

20012860164

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 POLITIKY
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primátora, který se chystá do komunálních voleb jako lídr
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APORT, BETL, EPOPEJE, ETIOP, GOETHE, HBITÝ, HINT, HNED,
HODR, HROB, IGOR, IMISE, KIOSK, KRON, NAPY, NEPTUN,
OBOJÍ, PÁDY, PAPAT, PEJR, PIPINA, PLIHÝ, SNÉSTI, ŠKUB,
ŠODÓ, UHDE, ÚPON, YEATS, ZOOM

21010560041

OD ČINOHRY PO...
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MASOPUST V PROSTĚJOVĚ

.'<62%27$¶125$$l+2',1
KDE: NÁMÌSTÍ T. G. MASARYKA, PROSTÌJOV
Prostějov se během nadcházející soboty může těšit na
skvělou zábavu. Od 10.00 hodin bude v prostoru před
muzeem na náměstí T. G. Masaryka zahájen již tradiční
prostějovský masopust s bohatým kulturním a společenským programem.
Masopustní veselí odstartuje v 10.00 hodin průvodem
okolo rynku, po němž bude následovat vynášení prasátka a vyprávění řezníka Krkovičky. O půl hodiny později
bude na pořadu vystoupení kapely, která zahraje vyloženě masopustní písničky. Na své si přijdou i nejmenší návštěvníci, pro které bude v 11.15 hodin připravena hraná
pohádka.
V pravé poledne je na programu masopustní průvod napříč celým náměstím a souzení kozla. Půlhodinku nato si
návštěvníci poslechnou další masopustní muziku, načež ve
13.15 hodin mohou zhlédnout jarmareční kejklování. Po
dalším vystoupení masopustní kapely je připravena atraktivní ukázka žonglérů a kejklířů, která přijde na řadu přesně
v 15.00 hodin.

A na závěr to nejočekávanější. V 15.30 hodin se bude za
pouhou jednu korunu prodávat pravá domácí polévka,
takzvaná prdelačka! V 16.00 pak prostějovský masopust
končí slavnostním rozloučením všech aktérů.
„Po delší době to bude akce, na které se můžeme všichni
sejít. Když nám kvůli opatřením proti pandemii nevyšel
vánoční jarmark, pojďme se potkat na tom masopustním.
Už se moc těším na tradiční průvod, na muzikanty i na zabijačku. A hlavně se těším na naše občany a na spoustu zajímavých setkání,“ zve na sobotní akci František Jura, primátor
statutárního města Prostějova. „Je to akce, na kterou se každoročně těším, a to nejen kvůli zabijačkovým specialitám, z
nichž černá polévka patří k mým nejoblíbenějším, ale také
skrz masopustní průvod a vůbec celý program. Jsme velice
rádi, že i přes stále trvající pandemické problémy jsme masopust v Prostějově mohli uspořádat a nemuseli jsme akci
rušit. Věřím, že Prostějované v sobotu zaplní naše náměstí
a budou se dobře bavit,“ přidala náměstkyně primátora pro
kulturu v Prostějově Milada Sokolová.

.XOWXUQËRNÇQNR
Kino
Metro 70
Školní 3694, 796 01 Prostějov

pondělí 21. února
14:00 RAYA A DRAK
animovaný film USA
18:30 VEM SI MĚ
americká komedie
20:00 NITRAM
Thriller Austrálie
úterý 22. února
18.00 SRDCE NA DLANI
česká komedie
20:00 SMRT NA NILU
mysteriózní drama USA
středa 23. února
18:00 MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
komedie ČR
20:00 PŘIROZENÉ SVĚTLO
válečné drama Maďarsko
čtvrtek 24. února
15:00 SPENCER
historické drama Velká Británie
17:30 SRDCE NA DLANI
19:30 PES
americká komedie
pátek 25. února
15:30 HAFTAŇAN
A TŘI MUŠTERIÉŘI
animovaný film Španělsko
17:30 MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
20:00 SMRT NA NILU
sobota 26. února
15:30 TAJEMSTVÍ STARÉ
BAMBITKY 2
česká pohádka
17:30 UNCHARTED
akční film USA
20:00 MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
neděle 27. února
10:30 TAJEMSTVÍ
STARÉ BAMBITKY 2
15:00 HAFTAŇAN
A TŘI MUŠTERIÉŘI
16:45 JIZERSKÉ HORY
český dokument
18:30 PES
20:30 V LÉTĚ TI ŘEKNU,
JAK SE MÁM
česká komedie

Mìstské divadlo
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

středa 23. února
19:00 ČEŠTÍ SKLADATELÉ
SLAVNÍ I NEZNÁMÍ
2. abonentní koncert, Kvarteto Martinů
čtvrtek 24. února
19:00 JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU
neděle 27. února
18:00 KDYŽ PANDA TANČÍ

Mìstská
Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov

čtvrtek 24. února
15:00 PORADNA SOS
Máte spotřebitelský problém a nevíte, kam se obrátit? Odborní právní
poradci Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace s vámi budou řešit váš
konkrétní problém.malou odměnu

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

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

Galerie
Špalíèek
Uprkova 18, Prostějov

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

Zámek
Prostìjov
Pernštýnské nám. 176

Kino klub
DUHA
Školní 4, Prostějov

středa 23. února
14:00 JAN WERICH: KDYŽ
UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE...
český dokument
sobota 26. února
15:00 RÁNO MEZI ZVÍŘÁTKY
pásmo pohádek ČR
17:30 JEŽEK SONIC
americká komedie
20:00 MUŽ SE ZAJEČÍMA UŠIMA
komedie ČR

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

do 24. března
OBRAZY, KRESBY, GRAFIKA
výstava Antonína Kameníka

Zámek Èechy
pod Kosíøem
neděle 27. února
15:00 JIŘINKOVÝ KONCERT
W. A. Mozart, A. Dvořák, F. Schubert, L. Janáček, lidové písně...
Klavír a zpěv: V. Urbanová a L.
Laubovávánoční dílnička pro děti

ZUŠ
V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov

do 31. března
FRANTIŠKA PONÍŽILOVÁ
výstava bývalých žáků ZUŠ
(Galerie Linka)

BASKETBAL:

akce v regionu
Jiřinkový koncert na zámku
První akce roku na zámku v Čechách pod Kosířem
je tady! V neděli 27. února od 15:00 hodin by se ve velkém sále má
konat Jiřinkový koncert. Zazpívá na něm Lucie Laubová a zahraje
klavíristka Vendula Urbanová, která jej věnuje své babičce k významnému životnímu jubileu. Na programu budou díla autorů jako W. A.
Mozart, A. Dvořák, F. Schubert nebo L. Janáček, to vše v jedinečném
prostředí historického sálu v samém srdci zámku. Vstupné je dobrovolné. Vzhledem k omezené kapacitě sálu doporučujeme rezervaci
předem na rezervacecpk@seznam.cz nebo 773 784 110.

sobota 26. února
11.00 K2 Prostějov – Sokol Hradec
Králové „B“ (5. kolo celostátní ligy
kadetek U17 – finálová skupina,
Sportcentrum DDM Prostějov)
9.00 a 11.00 BCM Orli Prostějov –
TJ Slavia Kroměříž (10. kolo středomoravského přeboru starších minižáků U13, ZŠ Dr. Horáka, Prostějov)
neděle 27. února
9.00 K2 Prostějov – BSK Continental TJ Jičín (6. kolo ligy kadetek U17,
finálová skupina, DDM Sportcentrum Prostějov)

FLORBAL:

sobota 26. února
8.30 TJ Sokol Kostelec na Hané-HK
„B“ – FBC Falcons Šternberk „B“ (10.
kolo Olomouckého přeboru mužů,
sportovní hala Kostelec na Hané)
Pohřbívání basy v Březsku
12.00 TJ Sokol Kostelec na HanéPohřeb třikrát nenaočkované Barbory Masopustové rozené Vrzalové, -HK „B“ – FBC ZŠ Uničov „B“ (10.
která odešla v lehkém alkoholovém opojení pokašlávajíce na Všechny, kolo Olomouckého přeboru mužů,
kteří se na ní kdy provinili, se bude konat v masopustním průvodu sportovní hala Kostelec na Hané)
v Březsku. Ten je naplánovaný na sobotu 26. února. Od 16:00 hodin
pak na hřišti za sv. Václavem budou její ostatky po krátkém obřa- FOTBAL:
dě k odpočinku uloženy. Všechny zvou hluboce truchlící dobrovolní
hasiči.
sobota 26. února
14.00 1.SK Prostějov - SK Uničov
Startuje Ateliér Tištín
(přípravné utkání, hřiště v areálu Za
Dobrý skutek a taky tvoření. K tomu navíc poznání zajímavých Olympijskou ulicí)
prostor, které mnozí lidé nemají jen tak možnost vidět. To vše dohromady kloubí projekt Ateliér Tištín. Jedná se o dlouhodobou snahu, HÁZENÁ:
jak využít a zachránit zdejší faru, historickou a krásnou budovu,
kde se v minulosti už konaly třeba výstavy. Nyní se o výstavu nejedná, neděle 27. února
kulturní počin se sem ale chystá. Mezi 13.00 a 17.00 hodinou se zde 10.30 TJ Sokol Kostelec na Hané
totiž v sobotu 26. února bude konat právě jedna z akcí Ateliéru Tištín. HK – TJ Holešov (14. kolo 2. ligy
Návštěvníci si v historických prostorách fary budou moci vyzkoušet mužů JM, městská sportovní hala
různé výtvarné techniky. Organizátoři slibují zkušenou lektorku, kte- Kostelce na Hané)
rou je Jana Šprtová. Lidé si mohou donést vlastní výtvarné pomůcky, 12.30 Házenkářská akademie Olopřípadně jim budou k dispozici na zapůjčení. Akce se pak může snad- mouckého kraje – SKH Polanka
no proměnit i v charitativní počin, vstupné na událost je totiž dobrovol- nad Odrou (14. kolo 1. ligy starších
dorostenců ČR, městská sportovní
né. Výtěžek půjde na opravy fary.
hala Kostelce na Hané)
14.30 Házenkářská akademie
Olomouckého kraje – TJ Sokol
Ostrava (14. kolo 1. ligy mladších
dorostenců ČR, městská sportovní
hala Kostelce na Hané)
16.30 TJ Sokol Centrum Haná – TJ
Kovofiniš Ledeč nad Sázavou (14. kolo
2. ligy mladších dorostenců JM, městská sportovní hala Kostelce na Hané)

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 22. února od 17:00 do
19:00 hodin bude na programu
seminář UMÍTE SE SPRÁVNĚ
POHÁDAT? S rodinným poradcem probereme zásady efektivní
komunikace v konfliktních situacích. Zamyslíme se, čím nahradit
nejčastější nešvary: zobecňování,
přehánění, nezvládání emocí ve
vypjatých chvílích. Bude řeč také
o prospěšnosti konfliktů a ukážeme
si techniky jejich konstruktivního
zvládání.

* 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).

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.

EKOCENTRUM IRIS
Husovo nám.67, Prostějov

* Ve středu 23. února od 8:30 hodin proběhne vycházka nejen pro senioryokolo
CHOMOUTOVSKÉHO JEZERA.
Na konci zimy zde můžeme pozorovat
i vzácné druhy ptáků. Projdeme část naučné stezky Na křídlech ptáků a vyžijeme
ornitologickou pozorovatelnu. Ráno
odjezd autobusem v 8:30 hodin do Olomouce (asi st. č. 7) a odtud do Chomoutova, návrat do Prostějova nejpozději ve
13:30 hodin. Délka trasy asi 6 km.
* Od soboty 26. února bude připravena HRAVÁ SAMOOBSLUŽNÁ
STEZKA HLOUČELOU o tom, jak
dobře znáte písničky, přísloví, pranostiky
i pohádky.
Stezka bude vyvěšena v biokoridoru
Hloučela mezi Kosteleckou ulicí a novým
parčíkem za nemocnicí až do 6. března.

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.

KDE SE CO DÌJE?
691~0×7<3,Ĝ7×1$
,1)2#9(&(51,.39&=

LEDNÍ HOKEJ:
pátek 25. února
14.00 SK Prostějov 1913 „A“ – SK
Prostějov 1913 „B“ (11. kolo nadstavby olomoucké ligy mladších žáků, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
neděle 27. února
16.30 SK Prostějov 1913 – Tigers
Zlín (18. kolo nadstavby olomoucké
ligy dorostu, Víceúčelová hala – zimní stadion Prostějov)

LUKOSTØELBA:
sobota 26. a neděle 27. února
12.00 a 8.00 31. Mistrovství České republiky dospělých v halové
lukostřelbě (Sportcentrum-DDM,
Olympijská ul., Prostějov)

VOLEJBAL:
sobota 26. února
10.00 a 14.00 VK Prostějov B – TJ
Šumperk (17. a 18. kolo krajského
přeboru juniorek, Národní sportovní centrum PV)
10.00 a 14.00 TJ OP Prostějov –
VAM Olomouc (17. a 18. kolo krajského přeboru juniorek, letní hala
u velodromu)
neděle 27. února
10.00 a 14.00 VK Prostějov B –
SVK Nový Jičín (3. a 4. kolo nadstavby 1. ligy kadetek ČR, Národní
sportovní centrum PV)
10.00 a 14.00 TJ OP Prostějov – TJ
Šumperk (29. a 30. kolo krajského přeboru kadetek, letní hala u velodromu)

STAŇTE SE VĚRNÝM ABONENTEM PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU!

OPRAVDU POSLEDNÍ ŠANCE
NA LEVNĚJŠÍ PŘEDPLATNÉ!
PŠÍ
NOVINY ZA LE
(18
1(æ67$528&

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

1 222 Kč

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

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

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

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

„DOPŘEJTE SI V NEJISTÝCH ČASECH VÍCE JISTOTY“
- Večerník je vždy s vámi
Distribuuje Česká pošta s.p.
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PROSTĚJOV Co vše dokáže zdánlivě náhodná známost udělat
s mužem, jeho životem i životem jiných? Je nevěra jako nevěra? A
hlavně: co znamená „docela dobře“, slovní spojení, které zaznívá
ve hře Horská dráha nesčetněkrát? I o tom hráli uplynulou neděli
20. února v Městském divadle v Prostějově Milan Kňažko a Jitka
Ježková. Dvouhodinová hra diváky zcela pohltila. A kromě chvil,
kdy se publikum smálo, jich byla celá řada, kdy by bylo slyšet
spadnout špendlík. Vše pak podtrhl dojemný a zcela nečekaný
závěr, u čehož nechyběl ani Večerník.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ

Kdo je vlastně Juliette? A co je její hostitel za člověka? Tyto otázky napadnou
diváka hned v prvních okamžicích hry.
Ta začíná ve chvíli, kdy se Juliette dostane do bytu Pierra, postaršího, bohatého ale hlavně – ženatého – muže. Vše
směřuje k jedinému: tajnému román-

ku, o kterém se snad manželka Pierra
nikdy nedozví. Jenže ouha: něco se
pokazilo. Ukáže se, že host v podobě
okouzlující ženy je někým úplně jiným, než za koho se vydává. A dokáže
perfektně dostávat Pierra do svízelných situací, v nichž si ani zkušený muž
a mistrný rétor jako je on neví rady.
„Je to velice dobře napsané. Není to
jen dobrými herci. Ale pravda je, že
pan Kňažko je velká herecká osobnost
a paní Jitka Ježková je také moc sympatická. Hru ale neznám, nechám se překvapit, jak to dopadne,“ konstatovala
před prvním gongem dramaturgyně
prostějovského divadla Hana Šprynarová.
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FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz

/KNCP-ÿCåMQC,KVMC,GåMQX¾MVGT¾WM¾\CNCLGFPW\VX¾ąÊ,WNKGVVG
Celá hra se během dvou hodin ode- černíku o přestávce paní Lenka, jedna
hrávala v pařížském bytě Pierra. První z návštěvnic divadla. Spolu s dalšími
hodina proběhla dokonce bez jediné diváky se po přestávce dočkala ještě
přestávky. Postavy hrané duem Kňaž- dalších zvratů včetně toho posledního.
ko & Ježková předváděly situační hu- A závěru, který se dá označit jednomor se spoustou dvojsmyslů. Diváci značně za dojemný, tudíž nejedno oko
třeba také mohli zjistit, jak se dá defi- nezůstalo suché. „Publikum dobře renovat svoboda, nebo třeba nevěra. O aguje. Taky si myslím, že hra je dobře
manželství ani nemluvě.
věnovaná této věkové kategorii. Jsou
„Hra se mi moc líbí, jsem spokojená. tam ale také chytré repliky a uvažováHerci hrají velice dobře, na panu Kňaž- ní o životě a o manželství,“ zhodnotila
kovi jsem vůbec poprvé,“ svěřila se Ve- Šprynarová. Diváci měli podobný
saa

jjak
ak vypadala
vyppaddala hra
hra horská
horskká dr
dráha…
ráha…
…

(QVQ2CXNÊPC0QXQVP¾
názor: po závěru herce čekaly dlouhé
ovace a mnohačetný návrat na pódium
před diváky.
Vzhledem ke kvalitě hry i reakci diváků
je pak škoda, že divadlo nebylo zcela
obsazené. „Vyprodáno není. Stále ještě
doznívá koronavirus. Doufám, že se
lidé do hlediště vrátí. Ale co se ptám po
souborech, tak je to všude stejné. Snad
ještě doznívají karantény nebo strach
z onemocnění, nevím…,“ krčí rameny
Hana Šprynarová
ZHQVQ2CXNÊPC0QXQVP¾
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PROSTĚJOV Jak přeneseni v
čase si mohou od minulého týdne
připadat návštěvníci výstavních
prostor muzea ve Špalíčku. Od
středy 16. února zde totiž probíhá
výstava Starší doba železná v srdci
Hané. A může zaujmout řadu lidí:
zájemce o historii, o mytologii,
lidi, kterým je blízká archeologie.
Nebo jen takové, co rádi občas zajdou do muzea. Expozice je totiž
zajímavá a různorodá.
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.
Co konkrétně je k vidění? Expozice

je jakýmsi průřezem období zhruba 600 let před naším letopočtem.
Návštěvníci Špalíčku se seznámí s
tím, jak lidé žili, jak byla rozvrstvená společnost, co se nosilo a čím se
lidé zkrášlovali. Hodně prostoru je
ale věnováno i pohřbívání a smrti.
Ostatně jedním z exponátů je i rekonstrukce hrobu z doby Halštatské,
který byl před 18 lety nalezen nedaleko Čechůvek. Zajímavý poznatek
pak právě v souvislosti s pohřbem
zdůrazňují informační panely: připomínají, že lidé si nebyli rovni za života a ani po smrti. Odkazují přitom
na značné rozdíly při pohřbívání zámožných a nuzných.
Výstava dále odkazuje na řadu nálezů, ať už od Čechůvek nebo třeba ze
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FOTOGALERIE
klikni na
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FQD÷åGNG\PÆ
Foto: Michal Sobecký
Seloutek. Ale také na člověka, který
se zasadil o rozvoj archeologie nejen
na Prostějovsku. Připomínán je totiž
Antonín Gottwald, amatérský archeolog i malíř.

Přehlídka je připravena do
prostor prostějovského muzea v
Galerii Špalíček a v provozní době
budete mít možnost k návštěvě až
(sob)
do 17. července.

Britney v Pointu:΄ƂĎőĳďƂå΄ĮƂƼ΄ĎƖƂå΄_ŜŉĎăņå΄
PROSTĚJOV Dva roky čekali
na o, až budou moci představit
premiéru hry Britney goes to
heaven. A minulý čtvrtek se konečně dočkali. Divadlo Point
uvedlo hru Petra Kolečka, první postcovidovou premiéru. V
díle o tom, že dobro i zlo jsou
do určité míry relativní pojem
odhalilo i skryté démony v jinak
veskrze pozitivních postavách.
V díle o životě ale taky o smrti:
ostatně, děj se odehrává před
archandělem Gabrielem, který
spolu s Bohem soudí, kdo nakonec skončí v nebi a pro koho v
něm nebude místo. A jelikož byl
Gabrielem Vítězslav Lužný, bylo
o zábavu postaráno.

Michal SOBECKÝ

„Je profík, je skvělý, u něj jsou vždy
vysoká očekávání. Rád bych ale vyzdvihnul i jiné, třeba Tomáše Kameníčka: dlouho nehrál a měl ne zcela
vděčnou roli, ale krásně to zahrál.
Totéž platí třeba o představitelce
Britney. Ale mezi herci nebylo slabého článku,“ komentoval ředitel divadla Aleš Procházka.
Během hry se ukázalo, že se o nebe
může „poprat“ každý: dělník Kolben,
divoký fotbalový chuligán Martin,
mafián Matteo a nic jistého neměla
ani mírná a ctnostná Marie. Nezapomínejme ale samozřejmě na Britney,
kterou nejvíce zajímá, zda může zpívat před samotným Bohem. Spolu se
svými kolegy herečka navíc ukázala i

ĈŜƊƖåŉå΄ſƞĀŉĳņƞő΄ĈŜ΄ņŜŉĎœ
tanec, který není úplně běžnou součástí inscenací zpracovaných Pointem.
„Myslím si, že se jednalo o představení,
které se může řadit k profesionálním.
Premiéra byla velice úspěšná. Jsem
pyšný na kolegy, kteří představení
provedli. Po dvouletém odkladu skrze
koronavirus jsme museli začínat prakticky od znovu a v jiném hereckém
obsazení. Přesto vše klaplo takřka na
jedničku,“ usmíval se Aleš Procházka.
Bohužel, kdo by měl zájem se dostat
na jaře na některé z dalších představení Britney goes to heaven, má
smůlu: zatím všechny plánované
termíny jsou beznadějně vyprodané.

FOTOGALERIE
BYLI JSME
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Foto: Michal Sobecký
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Å=DÿQĚPHRSĚWætW´
35267ċ-29 0ČVWR 3URVWČMRY VH Y OHWRãQtP URFH
SĜLSRMtQDEtGNRXSURKOtGNRYêFKRNUXKĤNWUDGLþQt
PX'QLSUĤYRGFĤ9SUĤEČKXþW\ĜGQĤDWRRGGR
~QRUDQDEtGQH]iMHPFĤPþW\ĜLNRPHQWRYD
QpWUDV\VH]DþiWNHPYåG\YKRGLQÄ9SRQGČ
Ot~QRUDWREXGHSURKOtGNDVHFHVQtSHUO\QiURGQt
N X O W X U Q t SDPiWN\ SURVWČMRYVNpKR 1iURGQtKR
GRPX 2 GHQ SR]GČML QDEtG
QHPH YêSUDYX 3R VWRSiFK
-DQR .|KOHUD 'DOãt GHQ
VH Y\GiPH 3URVWČMRYHP
åLGRYVNêPDQDEtGNX]D
NRQþtPH YH þWYUWHN 
~QRUD NRPHQWRYDQRX
SURKOtGNRX LQWHULpUĤ
SURVWČMRYVNp UDGQLFH
9ČĜtP åH VL ]iMHP
FL ] QDEtGN\ Y\EHURX
DVSROHþQČVLWDNSRP\VO
QČSĜLEOtåtPH]DKiMHQtWX
ULVWLFNpVH]yQ\³ĜtNi
QiPČVWN\QČ SUL
PiWRUD 0LODGD
6RNRORYi &R
GiOH SUR]UD
GLOD Y H[NOX
]LYQtP UR]
KRYRUX SUR
9HþHUQtN"

Petr KOZÁK

22021510257

yy -DNVH]URGLODP\ãOHQNDSURXVSRĜiGDQtVSROHþ
QpKR0H]LQiURGQtKRGQHSUĤYRGFĤ"
Ä3HYQČYČĜtPHåHGREDFRYLGRYiMHMLå]DQiPLåH
VHRSČWEXGHPHVSROHþQČVFKi]HWDVHWNiYDWDSURWR
MVPH Y\XåLOL KQHG SUYQt SĜtOHåLWRVWL SUR XVSRĜiGiQt
VSROHþQêFK DNFt D WR SĜL SĜtOHåLWRVWL 0H]LQiURGQtKR
GQHSUĤYRGFĤ³
yy &RVLRGWDNRYpKRSURMHNWXVOLEXMHWH"
Ä6DPR]ĜHMPČWtPWRSURMHNWHPNWHUêQiVSURYHGHSR
UĤ]QêFK]DMtPDYêFKPtVWHFKY3URVWČMRYČSRP\VOQČ
]DKiMtPHWXULVWLFNRXVH]yQXDOHWDNpXPRåQtPHRE\
YDWHOĤPPČVWDL]iMHPFĤPQDYãWtYLWPtVWDNWHUiEČå
QČ QHQDYãWtYt D WDNp VH PRKRX GR]YČGČW R UĤ]QêFK
]DMtPDYRVWHFKQDSĜtNODG]HåLYRWDWYĤUFHVJUDILW-DQR
.|KOHUDþL]PtVWVSMDWêFKVåLGRYVNRXKLVWRULt³
yy =DRUJDQL]DFtVWRMtKQHGQČNROLNVXEMHNWĤ-DNi
EXGHMHMLFKNRQNUpWQtUROH"
Ä9HOPL E\FK FKWČOD SRGČNRYDW ĜHGLWHOFH GLYDGOD -DQČ
0DUãiONRYp0DUNX0RXGUpPXĜHGLWHOL6WĜHGQtRGERU
Qp ãNRO\ SRGQLNiQt D REFKRGX +DQČ %DUWNRYp L -DQČ
*iERURYp]DWRVMDNRXYVWĜtFQRVWtY\ãOLYVWĜtFQiSDGĤP
QDUĤ]QČFtOHQpNRPHQWRYDQpSURKOtGN\.DåGê]YêãH
MPHQRYDQêFKVHXMPHVYpþiVWLNRPHQWRYDQpSURKOtG
N\DVH]QiPtQiVDĢXåVKLVWRULtD]DMtPDYRVWPL1iURG
QtKRGRPXþLSURVWČMRYVNpUDGQLFHDOHSURMGRXVQiPL
PtVWDQDNWHUêFKVHSRGHSVDODUXND-DQR.|KOHUDþLNGH
åLOLQDãLYê]QDPQtåLGRYãWtVSROXREþDQp³
yy &RE\VWHSĜHGQDGFKi]HMtFtPWêGQHPY]Ni]DOD
3URVWČMRYDQĤP"
Ä=DþQČPHRSČWåtWYROQČMLGêFKDWDSRMćPHVHRSČW
VHWNiYDWQDG]DMtPDYRVWPLNWHUêPLMH3URVWČMRYQDSO
QČQDNWHUpVWRMt]DWRYČGČWDYLGČW³

Vzpomínky u prostìjovské sokolovny
➢
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PROSTĚJOV K založení Sokola
došlo v Malypetrově tělocvičně české reálky v Praze přesně 16. února
1862. Právě tuto událost si uplynulou středu připomnělo několik desítek členů a příznivců Sokola u červeno-bíle nasvícené sokolovny na
Skálově náměstí v Prostějově. Trikoloru pak doplňovaly ještě modré rolety na oknech budovy. Ve stejných
barvách byl ve stejný den osvícen
třeba Tyršův dům či Petřínská rozhledna v Praze.
„Sokol zakládali samí muži, kteří by se
dnes asi hodně divili, že se v něm angažuje tolik obětavých žen,“ upozornil hned
na úvod Svatopluk Tesárek. Starosta Sokolské župy Prostějovské připomněl, že
za vznikem Sokola v Prostějově stál jeho
dávný předchůdce Josef Fandrlík.
„Sokolové vždy byli trnem v oku všem
totalitním režimům. Ostatně mnoho
z nich zahynulo v nacistických lágrech, za
všechny lze jmenovat tehdejšího starostu Jan Mládka umučeného v Osvětimi,“
zmínil mimo jiné Tesárek, který rozhod-

FOTOGALERIE

a VIDEO klikni na
www.vecernikpv.cz
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ně nezůstal pouze při nostalgickém ohlížení se do minulosti a narazil na v dnešní
době obzvláště palčivé téma. „Pojďme
pomoci našim dětem, aby opět objevily
radost z pohybu. Ti před námi to dokázali, věřím, že to zvládneme také. Pokud

se to nepodaří, budoucnost nám to určitě
neodpustí,“ burcoval zcela přiléhavě Tesárek.
Na setkání, na němž i s ohledem na své
příjmení nemohla chybět ani náměstkyně
prostějovského primátora Milada Soko-

lová, panovala příjemná atmosféra, k níž
nepochybně dopomohlo připravené občerstvení a nezhatilo ji ani nepříliš vlídné
počasí. Ostatně nepřízeň nejen počasí, ale
i dalších okolností by právě sokolové měli
snášet lépe než kdokoliv jiný.
(mls)
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Louise L. Hay
V únoru jsme vstoupili do čínského
nového roku nebo také do lunárního nového roku, konkrétně do
znamení vodního Tygra. Co vše nás
tedy čeká a co nás bude ovlivňovat?
Vězte, že příznivá doba bude pro
všechny, kteří chtějí změnit svůj život a uzdravit se z minulosti. Blíže
nám již tuto oblast přiblíží Anna
Hanáková ze studia Cesta změny
-DNWRYLGÉ
- Salon
Charme v Melantrichově
.$3,71.$
ulici,
která je mistr Reiki. Jak již ze
stránek Večerníku víte, tato dáma
se věnuje numerologii, kterou
propojuje i s dalšími naukami jako
s výkladem karet, prací s čakra-

„Každá myšlenka, kterou
myslíme, a každé slovo,
které vyslovíme, vytváří naši
budoucnost. Změníte-li své
myšlení, změníte svůj život.
Občas si řekněte: „Na co
myslím? Chtěl bych, aby
tato myšlenka vytvářela
můj život?“ Vaše myšlenky
vytvářejí váš život, a pokud
si toto uvědomíte, mohou
nastat nesmírné změny.“

Motto nejen
na tento týden:

Milí přátelé,
tak vás srdečně vítám v únorovém dílu tematického seriálu,
který znáte už více jak deset let
pod názvem Servis pro ženy.
Doufám, že se těšíte pevnému
zdraví, vše zvládáte v klidu a s přehledem a žijete s úsměvem v přítomnosti, bez obav z budoucnosti a nepotřebné minulosti. Nyní
se již ale podívejte na to, co
jsem si pro vás dnes připravila. Od 1. února jsme se dostali
podle čínského horoskopu do
nového čínského roku, takže se
podívejte na to, co nás čeká, odhalíme další vítězku seriálu PROMĚNA IMAGE,
tradičně si zacvičíme
a ani tentokrát
nechybí chutný recept.
Přeji vám,
ať každý
den prožijete
s úsměvem, radostí
a sluníčkem v duši.
Vaše Aneta Křížová

exkluzivní rozhovor...

nost pohodlnému oblečení,“ doplnila.
Již nyní můžeme prozradit, že se jí dostane poradenství ve všech částech PROMĚNY IMAGE, tedy jak ve výběru
outfitů, čímž začneme, tak volbou vhodných brýlí, optika je naší další zastávkou,
posléze přijde na řadu líčení, na které se
Renáta již moc těší, a závěr samozřejmě
musí patřit změně účesu.
A jak naše vítězka tráví svůj volný čas?
„Chodín do přírody, protože si tam nejvíce odpočinu a načerpám energii. Ráda
kempuji s rodinou, s oblibou sleduji ro-
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mantické filmy a samozřejmě se věnuji
dětem a příteli,“ prozradila Renáta Čurejová. „Nesmírně se na svoji proměnu
těším, ovšem mám přitom pocit vnitřní
nervozity, ale to je z nedočkavosti,“ uzavřela s nadšením v hlase.
Již brzy vám únorovou vítězku seriálu
PROMĚNA IMAGE odtajníme v jejím novém já. Vše bude znovu důkladně zdokumentováno a vy to již brzy
uvidíte na našich stránkách jak v tištěném vydání, tak i www.vecernikpv.cz,
kde se můžete těšit i na videoreportáž.

Ženám VK haprovala přihrávka a hlavně útok, proto
s obtížemi zdolaly Šternberk a jasněji podlehly v Brně

mí. Celý den se pak nese ve znamení
profesionální péče a hýčkání. A kdo
se tentokrát dostal až na samotný vrchol?
Vítězkou únorového dílu se stala Renáta
Čurejová z Prostějova. Paní Renáta má
43 let a je to matka dvou synů, jeden
má dvaadvacet let a druhý dvanáct. Do
PROMĚNY IMAGE od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku se přihlásila
s jasným cílem. „Chci se líbit, chci vypadat mladší a taky bych chtěla oslnit
přítele, třeba by se do mě po dvaadvaceti
letech zase znovu zamiloval,“ smála se do
telefonu naše milá vítězka. „Potřebuji
poradit, neumím se líčit, nikdy jsem se
nelíčila, nevím, jak se to dělá, jaký typ
make-upu a líčení použít, jak vše celkově sladit. Chtěla bych na to pak navázat
a starat se takto o sebe dál. Pak budu
šťastná,“ pokračovala Renáta Čurejová.
„Jednou za rok zajdu ke kadeřníkovi na
stříhání, vlasy si barvím sama, ale není
to ono, potřebuji i nový střih, který mě
oživí. Tak jsem moc zvědavá, co si na mě
vymyslíte. Co se týče oblečení, tak se oblékám ráda do hezkých věcí, příležitostně
volím podpatky, ale spíše dávám před-

čínského horoskopu do roku vodního
Tygra, do jakého roku tedy jdeme?
„Čeká nás poměrně hektické a energetické
období. Vodní Tygr je ze všech Tygrů nejméně bezohledný a je znám svými očistnými
vlastnostmi. Element vody je jediným prvkem, který umí v různých podobách propojit
vše, s čím přijde do kontaktu. Centrálním tématem vody jsou vztahy a kariéra. Pokud probíhá vše v pohodě, je voda přátelská, umí však
velmi rychle vzhledem k nabraným emocím
spustit povodeň či zamrznout.“
yy Tygra z říše zvířat známe jako krásné,
ale útočné zvíře. Co od něj tedy můžeme
letosaneb
až donázor
příštího ledna čekat? Jaký je
vodní Tygr?
Simony
BAJUSZ
„Tygr je zajímavý, neunikne pozornosti
v žádném prostředí, nepodřizuje se a je vždy
připraven k boji. Tygr vždy bojuje a vždy má
proti komu, nemusí to být konkrétní nepřítel.
Co třeba bezpráví, pořádek, zákony? Když

mi a jejich harmonizací, dále pak
prací s energiemi. Navíc se věnuje
poradenství a vzdělávání v oblasti
životního stylu, rozvoji osobnosti,
vztahům a mnohému dalšímu.
yy Prvního února jsme vstoupili podle

měli dát při nadvládě Tygra pozor?
„Ideálně si zjistit, v jakém znamení jsem včetně elementu. Lidé ve znamení Vody, by si
měli dávat pozor na přecitlivělost a úzkosti,
mnoho vody škodí. Lidé Dřeva jsou velmi
tvořiví a chtějí dosahovat svých výšin, tady
pozor – dřevu škodí nedostatek i přebytek
vody. Lidé ve znamení Ohně by si měli dávat
pozor na výbušnost emocí, neboť voda oheň
hasí. Lidé Země by měli ideálně narovnat
vztahy, včetně vztahu sami se sebou, zem potřebuje vláhu i sníh, a to ve správném poměru
a ve správném čase. Lidé Kovu, po nich voda
teče, avšak kov je chladný, takže pokud se záměrně izolují, hrozí zamrznutí.“
yy Co zdraví?
„Co se týká zdraví, je to oblast vodního
hospodářství, tedy ledviny a močový
měchýř. Dále lymfatický okruh. Lidský
organismus je přibližně tvořen ze šedesáti
procent vodou. Ledviny jsou párovým orgánem a mají svůj domov na druhé čakře.
A jsme zpátky u vztahů, které se mohou
právě odrážet na stavu ledvin. Lidský organismus je dokonalý a vše se vším souvisí, na
to bychom neměli zapomínat ani v rámci

yy Je nějaká oblasti, na kterou bychom si

.5e0
250 g másla
100 g E
 ƵƩĞůǇ

250 ml vody
90 g másla
150 g polohrubé mouky
1 Ɖ ƌĄƓĞŬ ĚŽ ƉĞēŝǀĂ
4 vejce
• ƓƉĞƚŬĂ ƐŽůŝ
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svých emocí.“
yy Prozraďte nám na závěr, na co se
máme naopak zaměřit, aby se nám dařilo
lépe?
„Rozhodně nám všem prospěje návrat ke
spolupráci a návrat skutečného života ve
své podstatě. Rok Tygra nám může přinést paradoxně velkou kuráž, abychom
konečně změnili to, co někteří z nás odkládali a jiní ani nezačali. Po dlouhých
dnech společenského útlumu, nám další
z vlastností Tygra, což je smysl pro humor
a touha se radovat, může ukázat nový směr
v našich životech. Základem je najít dobrý
cíl a směr. Další rok Tygra nastane v roce
2034. Přeji všem, nechť poslouchají své
tělo i intuici. Mějte hezké a radostné dny.“
(úsměv)

Tento a další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 2/2022 Recepty z odpalovaného těsta, který je právě v prodeji na stáncích tisku.

Postup

R ecept pro vás

Tygr zavelí k útoku, je třeba se mít na pozoru. Vodní Tygr rád experimentuje, velkou
výhodou vodního Tygra je, že si v krizových
stavech umí zachovat chladnou hlavu.“
yy Čekají nás kvůli Tygrovi nějaké zásadní zkoušky a události?
„Bude velmi přínosné, když budeme mít neustále na zřeteli, že Tygrovi nelze velet ani poroučet. V roce Tygra se řeší mnoho věcí ohledně
kariéry a práce. Pokud chcete rozjet nějaké
podnikání, Tygr je ideální pomocník, pakliže
splníte dvě základní podmínky: za prvé je třeba přesně vědět, co děláte a za druhé nikomu
neškodit. Tygr umí vydělat peníze, ale také si je
umí užít, tak pozor na vhodnost investic.“
yy Která znamení mohou letos čekat
úspěch?
„Tygr dobře vychází s Krysou, Zajícem a Kohoutem, naopak s Buvolem a Hadem nesouzní pro jejich klidnost a vážnost. Opice Tygra
rozčiluje svým zlomyslným a zvědavým chováním. Obtížně vychází s jiným Tygrem a pro
Tygra s neuchopitelným Drakem, s oběma
pak pro jejich dominantnost. Dobré vztahy
pak má Tygr s Vepřem, Psem, Koněm a Kozou. Významný rok to bude pro všechny zrozence roku 1962.“
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Další vydání seriálu PROMĚNA
IMAGE je tady. Tentokrát máme
před sebou únorový díl, kdy budeme
již po sedmašedesáté měnit image některé z našich čtenářek. Je to
až neuvěřitelně vysoké
číslo a je nám potěšením, že všechny dosavadní vystoupení
proběhly na jedničku. Měnili jsme již
vzhled žen, mužů,
partnerských i nemanželských
párů. Našima
rukama prošly jak
mladé dívky, tak
i vyzrálé ženy, a to
včetně energických
dam v letech od Prostějova přes Prahu,
prakticky celou Moravu
až po Slovensko. Přitom
neměníme jen vizáž, ale
děláme i velkou osobní
radost, zažehneme jiskru v očích a zvýšíme
potřebné sebevědo-

L.
DÍL

www.vecernikpv.cz
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4. Nyní budeme imitovat chůzi, a to
tak, že začneme šlapat - přitom lehce
krčit kolena - nahoru a postupně až
dolů pět centimetrů nad zem (viz.
foto). Jakmile jsme dole, tak vrátíme
nohy opět do původní pozice nahoru a začneme znovu imitovat šlapání,
postupně až dolů pět centimetrů nad
zem. Cvičení opakujeme třikrát za sebou. Ucítíte pálení břicha, ale to nevadí, o tom nám jde. Břišní svaly se díky
pravidelnému cvičení vyrýsují raz dva.
A já už se těším zase příště!

3. V dalším cviku zůstaneme ležet na
zádech, opět zvedneme lopatky, ale
krk nepředkláníme ani nezakláníme
a zvedneme nohy směrem nahoru
(viz. foto). Následně se od břicha
začneme pomalu nadechovat. Dech
postupuje směrem od břicha do žeber,
kde máme pocit, že se žebra otevírají
do široka, dech však nezastavujeme,
ale postupuje stále směrem nahoru.
Pak pomalu vydechneme.

2. Nyní se zvedneme v oblasti lopatek,
avšak krk nepředkláníme, ani nezakláníme, bedra tlačíme na podložku,
přiložíme ruce na protější stranu kolene a s co největším úsilím tlačíme do
kolene, tlačíme po dobu pěti sekund
na každé koleno (viz. foto). Cvik je
výborný na vnitřní stabilizační systém,
hlavně pak na vytvarování a posílení
břišních partií. Na každou nohu zatlačte desetkrát a poté si dejte pauzu. Následně si cvik zopakujte ještě jednou.

Po každé pracovní rutině nebo
i v mezičase naše
tělo i mysl ocení
odpočinek. Pokud je to navíc
formou cvičení
a můžeme tak posílit své tělo, uděláme
jedině dobře. Jednostranné pohyby
v zaměstnání nejsou pro nás dobré,
proto si i v únoru najděte denně pár
minut na cvičení a uvidíte, že se budete cítit mnohem lépe, navíc zabráníte
špatnému držení těla a z toho plynoucím problémům. Mimo jiné uvolníte
i stres a napětí. Přitom není potřeba
hned chodit do posilovny. Pojďme
tedy v dnešním jubilejním padesátém
pokračování udělat něco pro svá těla,
přičemž tentokrát se zaměříme na posílení a vytvarování břišních svalů…
1. Jako první je potřeba se vždy rozcvičit, což je základ, který by měl předcházet úplně každému cvičení. Následně
si pusťte nějakou oblíbenou pomalejší
či relaxační hudbu, dejte si podložku
na zem a můžeme začít. Položíme se
na záda a zvedneme nohy do pravého
úhlu (viz. foto), srovnáme záda, hlava
je v prodloužení těla. Dech postupuje
směrem od břicha do žeber, kde máme
pocit, že se žebra otevírají do široka,
dech však nezastavujeme, ale postupuje stále směrem nahoru. Pak pomalu
vydechneme.
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Únorovou změnou projde Renáta Čurejová
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ru. Pokud ale na brněnské půdě nezabodují, mohou je ženy VK v případě
triumfu 3:0 nebo 3:1 v nadcházejícím
vzájemném střetnutí dostihnout.
Jaká je aktuální forma obou soupeřů? Vékáčko naposledy podlehlo
0:3 právě v hale KP, předtím porazilo
Šternberk 3:0 a nestačilo Liberci 1:3.
Družstvo TJ udolalo Olomouc i Šelmy
Brno shodně 3:2, což byly jediné dva
jeho soutěžní mače od pohárové pauzy.
Dosavadní vzájemné bitvy během aktuální sezóny vyzněly dost vyrovnaně.
Nejprve uspěl na vlastní palubovce
ostravský celek 3:1 (21, -22, 29, 16)
už koncem září, poté mu prostějovský
mančaft prohru oplatil poměrem 3:2
(33, -18, -22, 25, 12) zkraje listopadu.
Zajímavostí je, že se oba kolektivy nedávno utkaly i v přáteláku, který v NSC
patřil znovu po pěti sadách hanácké
partě.
Ze svěřenkyň trenéra Zdeňka Pommera si družina okolo kapitánky
Simony Bajusz bude muset dávat
největší pozor na univerzálku Sandru Kotlabovou a slovenskou smečařku Andreu Štrbovou, což jsou
jednoznačně největší bodové tahounky výběru od hranic s Polskem.
Na nahrávce nastupuje Anna Pospíšilová, na bloku Kateřina Zemanová s Elen

Jedličkovou, na druhé smeči Petra Nečiporuka (Lotyšsko) a na liberu Skarleta Jančová (SR).
„Ostravě se daří, celá sezóna jí zatím
vychází velice dobře. A je zřejmé, že nás
proti ní čeká další těžké utkání, porazit
tak houževnatého soupeře bude náročné. Samozřejmě však víme, že cesta k udržení pátého místa a případně
k posunu tabulkou nahoru vede jedině
přes vítězství nad TJ, ideálně tříbodové.
Proto za výhrou půjdeme, musíme se
o ni porvat,“ avizoval maximální důležitost sobotní konfrontace hlavní trenér
prostějovských volejbalistek Miroslav
Čada.

ČESKÉ BUDĚJOVICE, PROSTĚJOV
Mladé volejbalistky VK Prostějov U20
se výrazně přiblížily k udržení extraligy
juniorek ČR bez nutnosti absolvovat závěrečnou kvalifikaci o záchranu. Pro splnění
stěžejního cíle udělaly maximum ve 4. kole
aktuálního ročníku soutěže 2021/22, když
ovládly nejnižší výkonnostní skupinu C
v Českých Budějovicích a postoupily do
béčka! Průběžně jsou desáté, tedy na první
„nebarážové“ příčce.
Na jihu Čech měly Hanačky paradoxně největší
problémy s papírově nejslabším soupeřem hned
v úvodním duelu, neboť Mikulovu Praha udolaly
až po pětisetovém trápení těsně 3:2 (15, 13, -24,
-24, 9). „První dvě sady byly v pohodě a z naší
strany výborné, ale pak jsme polevili a ztratili
dvě vyrovnané koncovky. Naštěstí tiebreak holky zvládly, což je pozitivně nakoplo do dalších
utkání,“ ohlížel se trenér prostějovských juniorek
Zdeněk Sklenář.
Podstatné bylo skolení domácích Budějovic 3:0
(9, 14, 25) v sobotním odpoledni, načež měl tým
vékáčka znovu potíže v ranním střetnutí nedělního programu. Střešovice musel přebojovat 3:1
(23, -22, 13, 22). „Byl to výkon nahoru – dolů,
chvílemi nám šla hra výborně a chvílemi vůbec.
Ustáli jsme však klíčový závěr čtvrtého setu, takže
do posledního zápasu proti Frýdku-Místku se šlo
z úplně stejné výchozí pozice, jako měl soupeř,“
popisoval Sklenář.
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Rozhodující mač s celkem ze severu Moravy
jeho svěřenkyně ovládly jasně 3:0 (15, 17, 18).
„Znovu dva sety skvělé, ve třetím jsme ztráceli
a zlepšením jeho průběh otočili. Celý mančaft
chci pochválit, holky bojovaly, překonaly i horší
momenty. A udělaly důležitý krok ke splnění
našeho cíle, tedy skončit do desátého místa,“ zdůraznil kouč.
Nejnižší tři posty v tabulce znamenající přímý sestup do 1. ligy už kolektivu VK nehrozí. A na další
dvěpříčky, ze kterýchsepůjdedokvalifikace, mají
slušný bodový náskok. „Extraliga se zužuje z patnácti družstev na dvanáct, proto padá tolik klubů.
Rozhodnuto tedy ještě není, ale moc by nám
pomohlo v nadcházejícím pátém kole udržet
skupinu B. To znamená o posledním únorovém
víkendu v Brně být v konkurenci domácího Králova Pole, Ostravy, Přerova a Lanškrouna nejhůř
třetí. Což by nám dalo definitivní jistotu,“ vysvětlil
Zdeněk Sklenář.
(son)

Blíží se další bitva volejbalistek VK Prostějov s Olomoucí,
tentokrát půjde na palubovce UP již o pátý vzájemný zápas
obou rivalských týmů během aktuální sezóny. Uvidí jej hanácká metropole ve čtvrtek 3. března od 18.00 hodin v rámci předposledního dějství dlouhodobé části UNIQA extraligy žen ČR 2021/22.
Olomoucké konkurentky asi nechtějí směrem k blížícímu se derby nic ponechat náhodě, proto osobně zavítaly
na minulé domácí utkání vékáčka proti Dukle Liberec. Do
hlediště Národního sportovního centra PV osobně zasedly
(zleva) Viktoriia Mostsitska, Lucia Herdová, Tereza Slavíková,
Zuzana Šepelová, Denisa Kulová a Ema Kneiflová, v řadě nad
nimi vše zezadu jistil hlavní trenér úpéčka Martin Hroch.
(son)

Foto: Marek Sonnevend

2TQUV÷LQXUMÆ LWPKQTM[ ZAUJALO NÁS OBRAZEM
UGRąKDNÊåKN[\¾EJTCP÷ Olomoucká špionáž!

Hanačky jsou tedy páté se čtyřiačtyřiceti
body na kontě, Severomoravanky drží
třetí post a mají o tři punkty víc, k tomu
čtvrteční dohrávku v Králově Poli k dob-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Volejbalistky Prostějova chtějí jít do blížícího se play off
UNIQA extraligy ČR 2021/22 z co
nejvyšší možné pozice. Aby však vylepšily svou stávající pátou příčku,
musí bezpodmínečně vyhrát nejbližší
duel. Tím bude náročný souboj proti
Ostravě v sobotu 26. února od 17.00
hodin na domácím hřišti Národního
sportovního centra PV.

BRNO, PROSTĚJOV Důležitá sobotní bitva v Králově Poli nevyzněla pro prostějovské volejbalistky
příznivě. Sebevědomé protivnice je
nejprve drtily, a ačkoliv pak družstvo VK poměr sil na palubovce
takřka srovnalo, alespoň jednu
získanou sadu či přímo nějaký bod
do tabulky si nepřipsalo. Třísetová
porážka tak zkomplikovala snahu
o posun z průběžné páté příčky tabulky UNIQA extraligy výš.
Čtyři úvodní výměny a tři smeče do
autu, to nebyl ze strany vékáčka zrovna povedený vstup do střetnutí 24.
kola nejvyšší tuzemské soutěže - 4:0.
Špatná hra navíc pokračovala a nekompromisně tlačící soupeřky zanedlouho vedly už 11:3. Prostějovský
kouč měl v tu dobu vybrané oba oddechové časy, což nevěstilo nic dobrého. Jeho svěřenkyně se zle potýkaly
s přihrávkou proti agresivnímu podání
Králova Pole, jež naprosto dominovalo ve všem - 19:7 A zahajovací část
tak dopadla dílčím debaklem – 25:13
a 1:0.
Hostům nešlo v podstatě nic, potřebovali zlepšit veškeré herní činnosti
včetně nefungující týmové spolupráce. Místo toho přišly hned zkraje
druhé sady další hrubky a Jihomoravanky znovu bleskově utekly na
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Karolína Fričová a spol. ještě zabojovaly, aby v dramatické koncovce odvrátily tři setboly za sebou (z 24:21
na 24:24), vzápětí čtvrtý. Načež pátý
proměnila Magdaléna Bukovská
esem na zadní lajnu – 27:25 a 2:0.
Navzdory citelnému zlepšení hry
tedy Prostějov výsledkově nic nevytěžil. A do třetího dějství se odpíchl
znova hůř, od startu pořád dotahoval
(3:1, 6:4). To se mu ale brzy podařilo srovnáním na 6:6, třemi získanými
výměnami v řadě šel dokonce poprvé během duelu do vedení (z 8:6 na
8:9). Co následovalo? Další z chyb
rozhodčího, který neviděl evidentní
blokovanou nahrávku Brna, za oprávněné protesty dal červenou kartu trenéru Čadovi (= trestný bod), k tomu
se přidalo domácí prasátko – a rázem

k čemuž pomohla též druhá plejerka
naskočivší z lavičky Klára Dvořáčková. Progres měl ovšem pouze krátkodobý efekt a po slibném vyrovnání
na 16:16 vyprchal - 20:16. Přesto
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Richard Wiesner a Erik Nezhoda.
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„Splnili jsme cíl vyhrát za tři body a bez ztraceného setu. Příležitost dostaly další hráčky
našeho kádru, některé se jí chopily lépe, jiné trochu hůř. Mladý Šternberk předvedl velice dobrý
a bojovný výkon, i proto jsme s ním měli místy problémy. Střídali jsme totiž kvalitnější pasáže
s výkyvy, celkově utkání nebylo tak jasné. Nicméně holky nedopustily žádné úplně vyrovnané
koncovky, v důležitých momentech zabraly a zápas tak můžeme hodnotit spíš pozitivně.“
0,526/$9¤$'$sKODYQÉWUHQÅU9.3URVWÈMRY
„Soutěžní utkání jsme hráli asi po měsíci, takže se teprve dostáváme zpátky do zápasového
tempa. Navíc v sezóně pokračujeme s oslabeným týmem a z tohoto pohledu jsme nepodali
vůbec špatný výkon. Bohužel nás v některých úsecích srážely dolů vlastní zbytečné chyby,
především v koncovkách. Což rozhodlo ve prospěch Prostějova, který si i díky tomu pohlídal
vítězství 3:0. My máme dál hodně na čem pracovat.“

=$=1÷/2 7,6.29&(

4:0, posléze až 11:3. Hanačkám stále
haproval příjem, útokem nedokázaly
překonávat obranu KP, jejich obrana
téměř neexistovala, přidávala se častá nedorozumění. Pomohla teprve
pětibodová šňůra při servisu střídající Michaely Smolkové (11:8), byť
protivnice zanedlouho opět prchly
z 12:10 na 15:10. Jinak ale bylo patrné komplexní zkvalitnění výkonu,

MDNVHXWN½QÉY\YÉMHOR
Bodový vývoj – první set: 4:0, 4:2, 6:2, 11:3,
11:5, 14:5, 17:6, 19:7, 19:9, 21:9, 21:11, 23:11,
25:13. Druhý set: 4:0, 6:1, 7:3, 11:3, 11:8,
12:10, 15:10, 15:12, 16:16, 20:16, 22:18,
22:20, 24:21, 24:24, 25:24, 27:25. Třetí set:
0:1, 3:1, 6:4, 6:6, 8:6, 8:9, 14:9, 14:13, 17:13,
17:15, 20:15, 21:18, 22:21, 25:11.

Liberec, Prostějov (son) – Poslední
dva domácí zápasy volejbalistek Liberce v základní skupině C evropské
Champions League žen 2021/22
rozhodly o tom, že se družstvu zpod
Ještědu podařilo v elitním klubovém
poháru starého kontinentu aspoň
jednou částečně zabodovat. Nejprve
Dukla v nedělní dohrávce 5. dějství
své grupy podlehla ruskému Dynamu
Moskva 0:3 (-13, -22, -23). „Po jednoznačném prvním setu jsme se vrátily
do utkání a bojovaly o každý míč až do
vyrovnaných koncovek. Škoda, že se
nám minimálně jednu sadu nepovedlo
získat,“ glosovala Veronika Dostálová,
libero libereckého výběru. O dva dny
později Severočešky přivítaly znova na
vlastním hřišti turecký THY Istanbul.
Tentokrát vedly už 2:0 a byť nakonec
prohrály 2:3 (23, 16, -16, -23, -10),
určitě zanechaly na závěr svého působení v aktuálním ročníku Ligy mistryň
nejlepší dojem. „Děvčatům a také publiku patří velké poděkování za úvodní
dva sety, kdy holky předváděly skvělý
výkon a silný soupeř znervózněl. Potom jsme však herní kvalitu neudrželi, nejvíc mrzí tiebreak s několika
našimi jednoduššími chybami. Přesto
to byl výborný zápas a celé působení
v Champions League je velkou zkušeností pro nás,“ zhodnotil trenér Dukly
Libor Gálík.
Evropská Liga mistryň 2021/22 –
konečné pořadí základní skupiny
C: 1. Dynamo Moskva 13, 2. Gorgonzola Novara 12, 3. THY Istanbul 10, 4.
Dukla Liberec 1.

'XNOD]ÉVNDODY/L]H
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Olomouc, Prostějov (son) – Zatímco starší žákyně VK Prostějov oslavily
triumf v krajském přeboru, jejich věkově o něco méně zkušené parťačky také
dosáhly ve stejné soutěži na medaili.
Volejbalové mladší žákyně hanáckého
klubu totiž mají už jisté druhé místo
v konečném pořadí KP 2021/22 v kategorii U13. Předposlední deváté kolo
v Olomouci se ale týmu vékáčka opět
nevydařilo úplně podle představ, když
v prostřední výkonnostní skupině B
obsadil druhou příčku (celkově tedy
pátou) a znovu nepostoupil zpátky do
áčka. Při vítězstvích nad Přerovem 2:0
(18, 21) a 2:1 (-22, 14, 5) rozhodly
o úniku první pozice porážky od VAM
Olomouc 0:2 (-19, -23) i 1:2 (-9, 20,
-6). „Dlouhodobě však byly naše holky v krajském přeboru jasně druhé nejlepší a stříbro si jednoznačně zaslouží.
Ještě je čeká závěrečné kolo a potom
začátkem dubna slavnostní předání
medailí, které by jim mohl osobně předat majitel marketingové agentury TK
PLUS Miroslav Černošek,“ prozradil
šéftrenér mládežnických volejbalistek
VK Prostějov Aleš Novák.
Krajský přebor mladších žákyň
2021/22 – konečné pořadí skupiny B v 9. kole: 1. VAM Olomouc 8,
2. VK Prostějov 6, 3. Přerov 4. Průběžné pořadí po 9. kole: 1. SK Olomouc 108, 2. VK Prostějov 66, 3.
UP Olomouc 57, 4. VAM Olomouc
52, 5. Uničov 45, 6. Moravská Třebová 42, 7. Přerov 41, 8. Šternberk 21, 9.
Šumperk 9.
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Pevné zdraví = půl úspěchu, to platí
v každé lidské činnosti včetně sportu. Proto nebylo divu, že výkony
prostějovských volejbalistek nedosahovaly během minulého týdne zdaleka
optimální úrovně, když se hned několik
hráček potýkalo s různými problémy.
První nahrávačka Simona Bajusz se necítila zcela dobře už ve čtvrtek při utkání
se Šternberkem, načež ji postihla střevní
viróza. „Do zápasu v Brně sice Simča
obětavě nastoupila, ale bylo jí opravdu

špatně, postrádala obvyklou energii i jistotu. Proto jsem ji radši vystřídal,“ prozradil
kouč VK Miroslav Čada.
Se sebezapřením šla do hanáckého derby
vinou menších zdravotních trablů i brazilská blokařka Raquel Löff. „Ta se však
z toho dost rychle dostala a následně už
jí bylo lépe,“ upřesnil trenér s tím, že pár
dní zůstala doma kvůli viróze smečařka
Pavla Meidlová. „Nemoci k tomuhle
ročnímu období prostě patří,“ pravil
Čada smířlivě.

%DMXV]SRVWLKO\VWÔHYQÉSRWÉzH
úplnì fit nebyly ani Löff a Meidlová

Z VÉKÁČKA

ŽHAVÁ NOVINKA

světelná tabule ukazovala 14:9… Ani
taková nepřízeň hostující partu nezlomila, okamžitá korekce na 14:13 jí
dala novou naději. Leč scházela větší
stabilita (17:13), tudíž celkově silnější
Wiesnerův soubor finiš přes trvající
odpor na opačné straně sítě (z 20:15
na 22:21) nakonec kontroloval –
25:21 a 3:0.
(son)
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dobného se opakovalo i v závěru třetí části
(20:15 – 22:21, vzápětí 25:21). Čímž bylo
po zápase.
„Soupeř na nás nastoupil skvělým podáním, dost rychle jsme dostali pět nebo
šest es a to poznamenalo náš výkon jak
v celém prvním setu, tak na začátku druhého. Pomohl příchod Klárky Dvořáčkové místo zdravotně indisponované Simony Bajusz. Zlepšili jsme přihrávku, servis
i obranu, sadu ještě dostali do vyrovnané
koncovky. Škoda, že nám těsně utekla,“
zalitoval Miroslav Čada. „Za celé utkání
je potřeba říct, že Brno bylo lepší a vítězství si zasloužilo. My jsme měli svou šanci
získat set, tím zdramatizovat průběh zápasu, ale bohužel jsme ji nevyužili. Scházel nám k tomu hlavně lepší útok, žádné
z hráček se nedařilo zakončením častěji
prosazovat. Každopádně prohrát s Královým Polem všechna tři vzájemná utkání
v dlouhodobé části extraligové soutěže
0:3 není dobré, aspoň nějaké sety jsme
měli vybojovat. I když současné brněnské
družstvo má velkou kvalitu,“ připustil trenér VK Prostějov.
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VOLEJBAL

aneb názor
Simony BAJUSZ

opora Jéssica Silva, která se prý necítila vůbec
dobře, nejprve střídala a až od třetího setu naskočila trvale.
Každopádně ostravský celek proti oslabeným
Hanačkám otočil výsledek z 1:2 na 3:2, tím pádem bral důležité dva body (i když asi počítal se
třemi). Ovšem za jakou cenu? Výrazně utrpěly
vztahy mezi oběma zainteresovanými subjekty, což v dohledné době těžko půjde napravit.
Navíc vedení Olomouce se neopřelo pouze do
Ostravy hájící své vlastní zájmy, nýbrž také do
Českého volejbalového svazu za to, že domlouvání o případných odkladech střetnutí nechává
na klubech. A pokud se ty nedohodnou, zůstává v platnosti původní termín bez zásahu ČVS
shora.
Možná by úplně stačilo upřednostnit lidské hledisko před sobeckostí, být v první řadě slušným
člověkem a ne vítězem za každou cenu. Ačkoliv
zrovna nemoc C-19 se za poslední dva roky
stala natolik mocným nástrojem k ovlivňování
všech a všeho, že minimálně trochu lze chápat
i nekompromisní postoj TJ v duchu hesla: „My
se covidu nebojíme!“
Také záleží, jaké další informace se případně
z celé kauzy časem ještě vynoří.
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Rybníčekčeskéhoženskéhovolejbalunavrcholové úrovni není zase tak velký. Sport pod vysokou sítí nepředstavuje natolik globální záležitost
jako třeba fotbal, v UNIQA extralize se napříč
jednotlivými kluby všichni navzájem více či
méně znají, nějak spolu vycházejí. A málokdy se
něčím výrazněji překvapí.
Proto vzedmul poměrně značnou vlnu emocí
čerstvý konflikt mezi kluby Olomouce a Ostravy. Stručný souhrn událostí druhé poloviny
minulého týdne zní následovně: UP vypadly ze
sestavy kvůli koronaviru čtyři hráčky (plus asistent trenéra), proto požádal TJ o odložení sobotního vzájemného utkání na severu Moravy,
leč domácí žádosti nevyhověli a na uskutečnění
duelu v řádném termínu trvali.
Tudíž se skutečně hrálo. A po mediálních výpadech olomouckého oddílu, jemuž se nevstřícnost soupeře pranic nelíbila, provázela tenhle
mač logicky vyhrocená atmosféra. Úpéčko
mělo k dispozici jen osm zdravých plejerek
a jedna z nich byla druhá nahrávačka, proto nastoupilo bez libera. Prostějovská odchovankyně
Tereza Slavíková normálně obhospodařující
právě tento post musela na smeč, klasická smečařka Lucia Herdová zase na blok. Brazilská

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

„Ze čtvrtečního zápasu máme tři body a výsledek 3:0, což jsme chtěly. Musím
však pochválit holky ze Šternberka, protože podaly dobrý výkon, tlačily nás
servisem, hodně se dařilo jejich univerzálce Nikole Látalové. My jsme určitě
mohly odvést lepší výkon, ale povedlo se splnit cíl, což je hlavní. Sobotní utkání
v Brně? Soupeř byl hodně dobře připravený a tlačil nás podáním, byl dnes
lepší ve všech činnostech. A nám asi chyběla i větší bojovnost. Škoda koncovky
druhého setu. Porážka 0:3 je nepříjemná, musíme se z ní zvednout a co nejlépe se připravit na důležitý zápas doma proti Ostravě.“
Simona BAJUSZ, nahrávačka VK Prostějov
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Vysoká chybovost žen VK Prostějov pokračovala také v posledních dvou duelech elitní české
soutěže 2021/2022. Upracované vítězství nad
Sokolkami provázelo třiadvacet spáchaných
hrubek, porážku v Brně dalších dvacet šest.
Úhrnný součet minel tudíž dosahoval téměř
padesátky, což je za šest sad příliš mnoho...

Ü½NGJU±K<NP

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

HODNOTÍME komu semduanøielo
a ko
HRÁÈKY

Výkony prostějovských volejbalistek ve dvou extraligových
střetnutích uplynulého týdne nebyly nic moc ani týmově, ani individuálně. Minimálně jedna hráčka však z průměru vystoupila (aspoň částečně) – mladá nahrávačka číslo dvě. Ve čtvrtek
proti Šternberku strávila na palubovce první dva sety a vedla si
solidně. O dva dny později v Králově Poli brzy vystřídala nemocnou Simonu Bajusz, načež se celé družstvo Hanaček po příchodu Dvořáčkové na hřiště výrazně
zvedlo. Navíc Klárka v sobotu ještě před cestou na
jih Moravy nezištně pomohla druholigovému
béčku VK k derby triumfům nad TJ OP. Od Večerníku má tedy palec nahoru!
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VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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tovní soupeř takříkajíc v koutě, tohoto
stavu nějak zneužít. Je úctyhodné, že se
Ostravanky nebojí covidu, ale zjevně se
bojí Olomouce v plné síle. Nezbývá než
jim tedy popřát, aby se za pár dní neocitly
ve stejné situaci, případně aby se pak našel
ligový celek, který jim pomůže v nouzi,“
nebral si servítky olomoucký předseda Jiří
Zemánek.
Citelně oslabené Hanačky následně bojovaly ve Slezsku dlouhých pět setů, než
je kompletní protivnice udolaly těsně 3:2
(-21, 10, -16, 23, 13). „Bez komentáře,“ odmítli následně bitvu za hostující družstvo
zhodnotit jak hlavní kouč Martin Hroch,
tak kapitánka Barbora Gambová. „Předzápasové vyjádření na webu VK UP Olomouc bez komentáře. V dnešním utkání
oba týmy bojovaly. A dál bez komentáře,“
příliš se nerozpovídal ani domácí lodivod
Zdeněk Pommer. „Po mediálním boomu
ze strany Olomouce se obávám něco říct,

V tabulce až devátý Šternberk přijel uplynulý čtvrtek do Národního sportovního
centra PV po více než měsíční zápasové
pauze převážně z covidových důvodů.
Čtvrteční dohrávka původně odloženého

PROSTĚJOV Dění ve volejbalové
UNIQA extralize žen ČR rozvířila čerstvá kauza, kdy před vzájemným střetnutím čtyřiadvacátého dějství soutěže
došlo k nepříjemné neshodě mezi celky
Olomouce a Ostravy.
Oč šlo? Vedení UP v pátek 18. února požádalo oddíl TJ o odložení duelu plánovaného na 19. 2. (tedy druhý den) kvůli aktuálnímu výskytu koronaviru v jeho řadách.
Onemocněly čtyři hráčky a asistent trenéra
Lukáš Miček, což potvrdily pozitivní výsledky testů na C-19. Severomoravská organizace však žádosti úpéčka nevyhověla.
„Pokud vím, tak doposud se každý takový
případ vyřešil vzájemnou dohodou. Nedávno jsme takhle vyšli my vstříc Liberci,
který je rovněž naším soupeřem v boji
o přední ligové příčky a měl v izolaci čtyři
hráčky. Přitom Dukla má určitě širší kádr
než například právě my. Přesto nás ani
nenapadlo v podobné situaci, kdy je spor-

vždy zapnuly na vyšší obrátky, tudíž přece
jen kontrolovaly povinný triumf 3:0 (20,
18, 21).
„Příležitost dostaly hráčky, které většinou
nenastupují v základní sestavě. Některé
se toho zhostily lépe a jiné hůř, i proto
asi nebyl náš výkon tak dominantní, jak
být mohl. Střídali jsme kvalitnější pasáže
s méně vydařenými, včetně zbytečných
chyb. Přesto se podařilo splnit cíl, tedy vítězství 3:0. Což je hlavní za situace, kdy se
snažíme bodově honit celky v extralize nad
námi a zároveň se musíme dívat i pod sebe
na šesté Šelmy Brno,“ rozebíral prostějovský kouč Miroslav Čada.
„Mladé šternberské holky určitě zaslouží
ocenění za to, jak dobře zahrály po své
tak dlouhé přestávce. Bojovaly, trápily nás
výbornou obranou a my jsme s nimi měli

klikni na

potíže. Podstatné je, že jsme je dokázali
zvládnout bez toho, aniž bychom některý
set pustili do vyloženě dramatické koncovky, nebo jej přímo ztratili. Proto bych
utkání i přes jeho částečnou vyrovnanost
hodnotil pozitivně,“ říkal Čada.
Ne moc přesvědčivý výkon Prostějovanek
měl své pokračování v sobotu na půdě
silného Králova Pole, kde se vyloženě protrápily první polovinou střetnutí. Pak sice
nastal znatelný progres, nicméně rozjeté
protivnice i tak kontrolovaly výsledek 3:0
(13, 25, 21).
Do stavu 25:13 a 11:3 mlela veškerou
hostující snahu výborně šlapající brněnská
mašina, zatímco hra marně vzdorujícího
týmu v ničem nefungovala. Teprve od
půlky druhé sady se Hanačky vymanily
z obřího náporu a v koncovce sahaly po setovém vyrovnání (24:21 – 24:24, 25:25).
Jenže finiš nedorazily (27:25), něco po-

www.vecernikpv.cz
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jova na lepší než stávající umístění teď už
menší. Posuďte sami.
2. KP Brno (51 bodů): doma Ostrava,
venku Přerov, doma Olymp Praha,
venku Šternberk.
3. TJ Ostrava (47 bodů): venku KP
Brno, venku Prostějov, doma Přerov,
venku Olymp Praha.
4. UP Olomouc (46 bodů): venku Liberec, doma Šelmy Brno, doma Prostějov, venku Přerov.
5. VK Prostějov (44 bodů): doma Ostrava, venku Olomouc, doma Šelmy
Brno.
6. Šelmy Brno (40 bodů): venku Olomouc, doma Frýdek-Místek, venku
Prostějov.
Vše mohou pochopitelně zamotat vzájemné střety kolektivů ze třetí až páté pozice, leč Čadovu souboru nyní dost chybí
aspoň nějaký zisk z duelů proti Liberci
a v Králově Poli.
(son)

Úvod čtvrtečního střetnutí byl poněkud překvapivý, neboť vedení 3:2 se
vékáčku rychle rozplynulo. Na podání
přišla Nikola Látalová, nadělala přihrávce značné problémy a hostům se
rázem povedlo otočit na 3:6, posléze
5:9. Vzniklé potíže ale domácí tým
okamžitě překonal. Přestal chybovat,
dostal mladé soupeřky pod tlak všemi
zlepšenými činnostmi. A nabral zdánlivě pohodlný náskok o pět bodů 17:12.
Leč Sokolky se nebály, znovu zabraly
a nejisté favoritky opakovaně dostaly
do úzkých - 18:17. Teprve koncovka
od stavu 20:19 patřila papírově silnějšímu družstvu – 25:20 a 1:0.
Zkraje druhé části se na palubovku
vrátila vyrovnaná podívaná, ovšem
pouze na chvíli (4:4). Poté zvedly
Prostějovanky kvalitu svého výkonu
o level výš, protivnice donutily k sérii
hrubek a šly do trháku 10:4. Nicméně
Drešlovy svěřenkyně riskovaly servis,

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Dohrávka 21. kola
UNIQA extraligy žen v Národním
sportovním centru Prostějov se stala vyrovnanější partií, než se vzhledem k okolnostem dalo očekávat.
Volejbalistky Šternberka nastoupily
po více než měsíční zápasové pauze,
přesto kladly vysoce favorizovanému VK houževnatý odpor a ve všech
třech setech aspoň krátce vedly. I tak
si domácí ekipa pohlídala triumf
3:0, byť ji to stálo dost práce.

81,4$(;75$/,*$å(1þ5².2/2

0

6HVWDYD3URVWčMRYD



3
6HVWDYDãWHUQEHUND

5R]KRGÿtTrumpeš a Vachutka.þDV
1:16 hodiny. 'LYiFL 200.

9.3URVWčMRY²7-6RNROãWHUQEHUN

=$=1÷/2 NA

a pokud jim tahle taktika vycházela, 'YRĜiþNRYi )ULþRYi  .YDSLORYi Ramajová, Lazárková 10, Kamiditak zvládaly herně držet krok. Nebo 7, Šunderlíková 11, Smolková 4, Löff nová 3, N. Látalová 14, Z. Látalová 7,
mít přímo navrch, což vedlo ke zlik- 7, libero Stavinohová. 6WĝtGDO\ )DO Körmendyová 5, libero Vyjídáková.
WtQRYi%DMXV].RåRXãNRYi
6WĝtGDO\$EHQGURWK.RĜtQNRYi
vidování téměř celého manka - 14:13. 7UHQpĝL0LURVODYýDGDD/XERPtU3HWUiã
7UHQpĝL-DQ'UHãOD0LURVODY-HKOiĜ
Čadův soubor vyráběl příliš mnoho
nevynucených chyb, nešlo mu to podle představ. Zase však dokázal ukázat
příznivější volejbalovou tvář, aby do7,6.29&(
minantním úsekem získal velký ná0,526/$9¤$'$sKODYQÉWUHQÅU9.3URVWÈMRY
skok 24:15. Načež proměnil až čtvrtý
„Splnili jsme cíl vyhrát za tři body a bez ztraceného setu. Příležitost dostaly další hráčky
setbol – 25:18 a 2:0.
našeho kádru, některé se jí chopily lépe, jiné trochu hůř. Mladý Šternberk předvedl velice dobrý
Kolektiv TJ s věkovým průměrem a bojovný výkon, i proto jsme s ním měli místy problémy. Střídali jsme totiž kvalitnější pasáže
pod dvacet let zanechával hodně s výkyvy, celkově utkání nebylo tak jasné. Nicméně holky nedopustily žádné úplně vyrovnané
sympatický dojem, mančaft VK měl koncovky, v důležitých momentech zabraly a zápas tak můžeme hodnotit spíš pozitivně.“
-$1'5(h/sKODYQÉWUHQÅU7-6RNROhWHUQEHUN
s jeho překonáním asi víc starostí, než
si myslel. Což platilo i pro třetí dějství, „Soutěžní utkání jsme hráli asi po měsíci, takže se teprve dostáváme zpátky do zápasového
kdy bojovná parta okolo sester Látalo- tempa. Navíc v sezóně pokračujeme s oslabeným týmem a z tohoto pohledu jsme nepodali
vůbec špatný výkon. Bohužel nás v některých úsecích srážely dolů vlastní zbytečné chyby,
vých vyrovnala z 9:5 na 10:10. A za- především v koncovkách. Což rozhodlo ve prospěch Prostějova, který si i díky tomu pohlídal
nedlouho dokonce obrátila průběh vítězství 3:0. My máme dál hodně na čem pracovat.“
ve svůj prospěch (z 12:10 na 12:13).
Pátý mančaft ligové tabulky ne a ne se skóre 17:17 kontroloval s výraznější ještě jednou zazlobily (23:21), než
pořádně rozjet, přesvědčivost mu chy- převahou, tudíž odskočil na 21:17 bylo definitivně dokonáno – 25:21
běla. Teprve finiš od nerozhodného a 23:18. Přesto šternberské dívčiny a 3:0.
(son)

MDNVHXWN½QÉY\YÉMHOR
Bodový vývoj – první set: 0:1, 2:1, 3:2, 3:6,
5:6, 5:9, 6:10, 10:10, 13:11, 17:12, 17:15,
18:17, 20:19, 23:19, 25:20. Druhý set: 0:1,
2:1, 4:4, 10:4, 11:7, 13:8, 13:11, 14:13, 16:13,
20:14, 24:15, 25:18. Třetí set: 3:3, 5:3, 7:4,
9:5, 9:7, 10:10, 12:10, 12:13, 14:15, 17:15,
17:17, 21:17, 23:18, 23:21, 25:21.
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aby se to nakonec nepřekroutilo a aby mě
někdo nechytal za slovo. Každopádně
jsem ráda, že jsme vyhrály a máme dva
body,“ sdělila trochu více kapitánka Ostravy Andrea Štrbová.
Celý případ samozřejmě neunikl pozornosti kormidelníka prostějovských volejbalistek. „Boj o co nejvyšší pozice v horní
polovině tabulky a tím o výhodnější nasazení do play off vrcholí. Proto je znát, že
si každý asi půjde tvrdě za svým,“ glosoval
Miroslav Čada bez toho, aniž by kohokoliv
odsuzoval. „My se soustředíme na sebe, na
správné řešení vzniklých situací.“
Ta momentální týkající se průběžného
extraligového pořadí napovídá, že vékáčko pravděpodobně směřuje na páté místo
po dlouhodobé části. Sice je ještě možný
posun na čtvrtý post, dokonce i na třetí
stupínek, stejně jako pokles na šestý flek.
Nicméně vzhledem ke zbývajícímu losu
zainteresovaných týmů jsou šance Prostě-
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PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

duelu 21. kola se tak měla stát suverénní
záležitostí prostějovského týmu, leč realita
vypadala trochu jinak.
Vékáčko totiž mělo s mladými soupeřkami místy nemalé, někdy až nepříjemné
problémy. Například v úvodní sadě to byl
obrat TJ z 3:2 na 6:10 či jeho dotažení ze
17:12 na 18:17, ve druhé části další výrazné snížení (10:4 – 14:13). A třetí dějství
vypadalo úplně nejvyrovnaněji, do stavu
17:17 dokonce probíhalo nerozhodně.
Naštěstí favoritky v perných momentech

PROSTĚJOV Žádnou herní hitparádu nepředvedly volejbalistky
VK Prostějov během třetího únorového týdne, který jim vyplnily
dva duely UNIQA extraligy žen ČR 2021/22. I průměrný výkon sice
stačil k třísetovému vítězství v hanáckém derby, ale byl málo v hale
Králova Pole na nedávné premiantky Českého poháru. Což zatím
znamená setrvání na páté pozici průběžného pořadí.

Ženám VK haprovala přihrávka a hlavně útok, proto
s obtížemi zdolaly Šternberk a jasněji podlehly v Brně

= TŘI BODY ZE DVOU UTKÁNÍ
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Rej masek a převleků prošel obcí, s mávátky i řehtačkami
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ŽHAVÁ NOVINKA

jjak
ak pproběhl
rooběěhl karneval
karrneeval
a ve
al
ve smržicích...
smržžiccíchh....

ZAUJALO NÁS OBRAZEM

hou proběhnout, zahrát si různé hry
a jakmile se vrátíme z průvodu napříč Smržicemi, tady na faře nás čeká
další program. V něm vystoupí i pozvaní klauni. V programu je žonglování, tanečky a další zábava pro děti,“
informovala Večerník hlavní organizátorka akce Pavla Slezáčková, předsedkyně Spolku rodičů Smržice.
Místní hospůdka U Býka připravila
pro návštěvníky akce bohaté občerstvení a po celou dobu karnevalu
vyhrávala k poslechu i tanečkům
dvojčlenná kapela Sláva Band. Do
areálu smržické fary přišly desítky
dětí v doprovodu dospělých. Jejich
masky či převleky byly různorodé,
od princezen, princů, čarodějnic až
PŮVODNÍ
po sršně nebo policistů zásahové $÷JGOUOTåKEMÆJQMCTPGXCNWD[NCRTQF÷VKRąKRTCXGPCURQWUVC
zpravodajství
jednotky! „Jsme vděční za to, že po UQWV÷åÊJGTCVCMÆFÊNPKéMC0CCMEKFQTC\KN[FGUÊVM[PGLOGPwÊEJ
pro Večerník
2x foto: Michal Kadlec
dlouhé době koronavirové pande- ×éCUVPÊMčUWUO÷XCXÚOKTQFKéK
mie se konečně můžeme normálně z jejíž ratolesti se najednou stala roz- tečnit uvnitř sokolovny, ale epidemi- ale docela přeje, takže jsme opravdu
Michal
ologická situace ještě pořád není tak spokojeni. A doufám, že spokojeni
bavit a jít s dětmi na nějakou akci. tomilá malá princeznička.
KADLEC
Dcera se už karnevalu nemohla do- „Jsem maximálně spokojena s účas- dobrá. Proto jsme zvolili smržickou jsou hlavně děti,“ pousmála se ještě
Sraz všech účastníků „Karnevalu čkat,“ usmívala se mladá maminka, tí. Původně jsme akci zamýšleli usku- faru a venkovní prostor. Počasí nám organizátorka akce Pavla Slezáčková.
venku“ na smržické faře byl v neděsaa
3x foto: Michal Kadlec
li 20. února ve třináct hodin, o další
hodinu později byl naplánován karnevalový pochod celou obcí. „Připravili jsme pro příchozí účastníky
karnevalu i dílničky, kde si děti mohou vytvořit doprovodný hudební
nástroj k blížícímu se průvodu obcí,
ale taky nějaké to řehtátko, abychom
byli venku pořádně slyšet. Mnohé
děti si připravují rovněž mávátka,
která různě vybarvují. Tady na faře 8 OCUM¾EJ C RąGXNGEÊEJ UG OG\K F÷VOK PGPGEJCNK 0C-CTPGXCNWXGPMWPCUOTåKEMÆHCąGRCPQXCNCRQ &÷VK UK X RąKRTCXGPÚEJ FÊNPKéM¾EJ UCO[ X[T¾D÷N[
JQFQX¾CXGUGN¾P¾NCFC
O¾X¾VMCPGDQJWFGDPÊP¾UVTQLG
mají děti i velký prostor, kde se mo- \CJCPDKVCPKFQUR÷NÊ

SMRŽICE Pohodové a radostné nedělní odpoledne připravil
hlavně pro nejmenší drobotinu
Spolek rodičů Smržice ve spolupráci s hospůdkou U Býka.
Na smržické faře se uskutečnil
„Karneval venku“ a už samotný
název akce napovídal tomu, že
pořadatelé počítali s příznivým
únorovým počasím.To se nakonec vydařilo a i když poměrně
silně foukalo, na místo akce si
našly cestu desítky dětí nejrůznějšího věku společně se svými
rodiči nebo prarodiči. A nechyběl u toho ani PROSTĚJOVSKÝ
Večerník!

>>>dokončení ze strany 9
„Obešli jsme také okolní domy, aby opustili obydlí, že jim hrozí nebezpečí. Obecní
pracovníci celý prostor opáskovali, rozhlasem jsme vyhlásila, aby lidé nevstupovali na náměstí a do parku. V pátek už
byl naštěstí klid,“ oddechla si první žena
obce. „Musím poděkovat všem, kdo se
podíleli na eliminaci nebezpečí a bez
ohledu na to, jestli mají volno přiložili
ruku k dílu. Jednalo se o mimořádnou
událost, při které jsme se přesvědčili, že
si umíme vzájemně pomáhat,“ vzkázala
Petrželová Bašná.
Jak tomu bylo jinde? V rámci dopravy
hlásila výjezdy i řada jednotek dobrovolných hasičů. V okolí Protivanova
pak místní jednotka odklízela překážející strom na cestě z Malého Hradiska do
Stínavy či z Protivanova do Nivy. Zde
museli hasiči zasahovat i u opravy střechy rodinného domu. Strom na zemi
řešila také jednotka v Konici, konkrétně v části města Ladín, a se spadeným
stromem na elektrické vedení se museli
vypořádat i dobrovolní hasiči z Nezamyslic.
Český hydrometeorologický ústav
vydal výstrahu s nízkým stupněm nebezpečí i na další dny z důvodu silných
poryvů větru. Během pátečního i sobotního dne už ale profesionální hasiči
či dobrovolníci žádné výraznější komplikace nehlásili.
Situace ale opět zhoršovala od včerejšího
odpoledne, kdy se silný vítr od západu
znovu vrátil. Dosahovat měl dle radarů měl až 90 kilometrů za hodinu, do
uzávěrky tohoto čísla ovšem žádné větší
škody hlášeny nebyl. Silný vítr má ohrožovat společnost do úterního dopoledne, přímo na Moravě by podle informací
ČHMÚ mělo nejvíce foukat během
pondělního dne.
(jaf)
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Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

PORUBA, PROSTĚJOV Šesté
místo, to je nyní cíl Jestřábů. Právě
tato pozice jako poslední zajišťuje
postup do čtvrtfinále. Jenže Prostějované si právě cestu za touto
metou značně komplikují. Naposledy se tak stalo uplynulou středu. Jestřábi zajeli v rámci 46. kola
Chance ligy
do ostravské
Poruby.
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,
oprav,
údržbovýcha
revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
A i když soupeře přestříleli, vyObec: Konice
Obec: Určice nulovala je domácí obrana v čele
Obec: Ptení, Ptenský Dvorek
Dne: 7. 3. 2022 od 7:30 do 10:30/+%*#.
hodin. Vypnutá ob- Dne: 8. 3. 2022 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá ob- Dne: 14. 3. 2022 od 7:30 do 13:00 hodin. Vypnutá obs brankářem Brízgalou. Prostějov
last: areál požární stanice Konice 51$'%-º
Chmelnice 746 a od- last: Určice č. p. 930 a chata na parc. 777/4.
last: celá obec Ptení. Areál M + M zfp č. 370, chatová
nevstřelil
ani
gól.
A
znovu
padl.
běr na parc. č. 4965.
Obec: Trpín
oblast směr Paseky od č. 26, 151, 165, 179, 124 až po č.
Obec: Konice
Dne: 9. 3. 2022 od 7:00 do 9:00 hodin. Vypnutá oblast: 144, 200 a 16.
Dne: 7. 3. 2022 od 11:00 do 13:0 hodin. Vypnutá oblast: celá obec Trpín.
KÚ Ptenský Dvorek chaty od č. 73 a 209 a 254 po chatu
celá ulice Bídov, ul. Staré Město od Bídova po ul. Na přího- Obec: Výšovice
vedle č. 87 a č. 97 po chatu 250 dále po ch. č. 50, od č.
nech. Č. p.742, 721, 712, 146, 265 a 266 na ul. Chmelnice. Dne: 9. 3. 2022 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá ob- 139 a 353 po chatu 131 ve Dvoreckém žlebu sm. JedObec: Konice
last: Výšovice - lokalita novostaveb (mimo č. 183, 190 nov. Odběratelské trafostanice: Ptenský Dvorek JmDZ
Dne: 7. 3. 2022 od 13:00 do 15:00 hodin. Vypnutá ob- a 214 a parc. 226/42).
(č. 300779), Ptení BPE ZOD (č. 703233), BPE Vícov
last: Konice Andělka: ulice Pod Cihelnou po č. 712, Obec: Klužínek
(703044).
Chmelnice od č. 244 po konec obce směr Křemenec Dne: 9. 3. 2022 od 9:00 do 11:00 hodin. Vypnutá ob- Obec: Myslejovice
s čísly 478, 711, 147. Ulice Staré Město od ul. Na přího- last: celá obec Klužínek (mimo areálu ZD).
Dne: 18. 3. 2022 od 7:30 do 9:30 hodin. Vypnutá obnech po ul. Chmelnice. Celá ulice Smetanova, č. p. 15- Obec: Konice, Zavadilka
last: část obce ve směru od VÚ Březina: celá ulice od č.
160 na ul. Kostelní.
Dne: 9. 3. 2022 od 11:00 do 13:00 hodin.
p. 132 po č. p. 48 a 90, dále ulice od č. p. 172 a 139 po č.
Obec: Hluchov, Služín, Čechy pod Kosířem
Vypnutá oblast: celá obec Zavadilka. Část obce p. 80 a 141, dále ulice s č. p. 111-113, 122, 123, 129, 152.
Dne: 7. 3. 2022 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá ob- Konice: lokalita Vyšehrad od č. 365 po č. 243 (vč. Jednostranně ulice od č. 150 po č. 3 a kostel, dále č. p. 2,
last: celé obce Služín, Hluchov.
areálu Správy silnic) a dále od č. 246 a 328 po č. 91, 133, 134, 50-57, 142. Dále ulice s č. 168, 164, 170,
Čechy pod Kosířem: č. p. 133 a parc. č. 187/3. Odbě- 278.
166, 148, 157, hájovna 126, 162, 151, 114 včetně přilehratelské trafostanice: Hluchov voding 2 (č. 300757), Obec: Štarnov
lé lokality chat, dále č. p. 15-28, 30, 32-34, 74, 78, 79, 99.
Čechy ZD (č. 300750) Čechy pod Kosířem, Tyršova 86, Dne: 9. 3. 2022 od 13:00 do 15:00 hodin. Vypnutá ob- Obec: Křenůvky
Hluchov Voding 1 (č. 300756).
last: celá obec Štarnov (Dolní Zavadilka), mimo č. p. 27, Dne: 18. 3. 2022 od 10:00 do 12:00 hodin. Vypnutá obObec: Čechovice
60, 72, 9, 62.
last: Křenůvky - celá chatová oblast Podskalí.
Dne: 18. 3. 2022 od 7:30 do 9:30 hodin. Vypnutá ob- Obec: Ohrozim, Mostkovice
Obec: Čechovice
last: chaty Čechovice - Záhoří za Vinohradem, oblast Dne: 16. 3. 2022 od 7:30 do 16:0 hodin. Vypnutá ob- Dne: 18. 3. 2022 od 10:00 do 12:00 hodin. Vypnutá
ohraničená č. chat 62, 37, 51, 43, 44 a parc. 1346/3 na last: celá obec Ohrozim vč. ZD a areál VOZ Mostkovice oblast: lokalita chat Záhoří - Sdružení chatařů Záhořík.ú. Seloutky.
vč. fotovoltaických elektráren.
-Čechovice II.
EG.D, a.s.

Ovocné konzervy jsou přípravky, jehož hlavním konzervačním činidlem je cukr a někdy kyselina, často skladovaná ve skleněných nádobách a používaná jako koření nebo pomazánka. Globálně existuje
mnoho odrůd ovocných konzerv, které se vyznačují způsobem přípravy, druhem použitého ovoce a umístěním do jídla. Oblíbené jsou například broskve a kousky ananasu, které aktuálně shodně zakoupíte
nejlevněji v Lidlu, jahody a mandarinky nabízí cenově nejvýhodněji
Penny market a Kaufland, kde rovnou přihoďte do košíku i meruňky.
Pro hrušky se zastavte v Tescu.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 16. února 2022.

-

-

-
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... tentokrát ze sortimentu: OVOCE V KOMPOTU...

PROVOZNÍ DOBA

V KAPSE,

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Hlídejte si věci na svém pracovišti,
reálně vám hrozí ztráta něčeho, na
čem vám záleží. Buďte také na pozoru, když se do kanceláře dostane
cizí člověk. Být okraden v zaměstnání, to by vám ještě chybělo!
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Svůj pracovní i soukromý harmonogram pro tento týden máte pečlivě naplánovaný. Proto vás vyvedou
z míry časté změny, ke kterým kvůli
různým okolnostem budete muset
sáhnout.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Nastává čas, kdy si uděláte inventuru svého soukromí. Chvíle o samotě využijete k přemýšlení o tom, čím
vším jste do této chvíle prošli a co
vám nyní chybí ze všeho nejvíce. Je
čas věci začít napravovat.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
S kolegy v zaměstnání to budete mít
v těchto dnech hodně těžké, společně
se neshodnete téměř v ničem. Vaším
štěstím je, že pracujete samostatně
a tak si nemusíte nechat do ničeho kecat. Dobré rady ale přijměte!

nákupní servis
pro vás

4'57/¦

Naše

0HUXėN\

Hrušky

Jahody

Ananas kousky

Mandarinky

Broskve

LVI – 23. 7. až 22. 8.
Během středečního dne prožijete velké zklamání, které jste vůbec nečekali.
Zradí vás člověk, který se bude pyšnit vyřešeným pracovním úkolem,
přestože jde čistě o vaši zásluhu. Ta
osoba pro vás tímto skončí.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Ve vašem partnerském soužití to
začne povážlivě skřípat. Najednou
si se svým protějškem přestanete rozumět a nebudete si mít co říct. Takzvaná tichá domácnost vás nebaví,
takže uvažujte o životní změně.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Máte okolo sebe dostatek přátel a kamarádů. A nyní je budete potřebovat.
Dostanete se totiž do problémů, se
kterými sami nehnete. Bude to možná chtít i právní pomoc, kterou si hravě obstaráte.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Budete mít velké problémy se s kýmkoliv z vašeho okolí shodnout. Vám
je totiž těžké rozmlouvat něco, o čem
jste přesvědčeni, že je správné, přitom
to tak není. Možná si prosadíte svou,
ale ztratíte pár kamarádů.

ZAUJALO NÁS

BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Budete se muset tento týden vyrovnávat s nepříjemnostmi, které vám
přinese opačné pohlaví. A nemusí jít
pouze o partnera či partnerku. Dokud s dotyčnou osobou nenajdete
společnou řeč, bude vám „šoufl“.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
I nadále vám to v soukromí klape jako
hodinky, takže se nyní můžete daleko
intenzivněji věnovat pracovním povinnostem. Nesmíte to ale přehánět,
všechno má své meze. Hlavně o víkendu si udělejte čas pro svého miláčka.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Máte se co otáčet, ovšem ani během
nejvyššího pracovního nasazení nezapomínejte na potřeby vlastní rodiny. Pokud budete ze zaměstnání
chodit domů pozdě večer, nepřinese vám to nic dobrého.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
V prvních dnech tohoto týdne se
toho na vás sesype více, než stačíte
unést. Proto některé úkoly rozložte na
více osob a sami se pouštějte jen do
toho, co s přehledem zvládnete. Šetřete každou minutu.

bude v¿
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Ze životní úrovně budou potěšeni hlavně ti Prostějované, kteří se v těchto dnech zaměří na
perfektní plnění pracovních povinností, což jim přinese nejen náklonnost nadřízených, ale
hlavně skvělé platové podmínky. Pracujte nyní i na úkor volna, nebudete toho litovat.

Konstelace hvězd Prostějova
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První ze soubojů podstoupí svěřenci trenéra Aleše Tottera v úterý,
kdy se od 17.00 hodin představí na
ledě Benátek nad Jizerou. Nejspíš
taky na nějakou dobu naposledy.
Středočeši totiž prožívají mizernou
a téměř jistě sestupovou sezónu.
Týmu z Mladoboleslavska se ročník zle nevydařil a do značné míry

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Pořádně zaplněný program mají na příští týden
hokejoví Jestřábi. Čekají je hned
tři zápasy Chance ligy, dva venku
a jeden doma. Jen jednomu ze
soupeřů ale reálně ještě o něco
jde. Litoměřice skončí nejhůře
druhé, zatímco Benátky nad Jizerou jsou prakticky jistý sestupující. I tak se ale dají čekat tuhé bitvy. Jak si tedy Prostějov poradí
se třemi zápasy během jediného
týdne?
kopíroval sezónu Liberce, jehož
je farmou. Nyní už má celek velký
odstup a jen zcela nepatrnou šanci
na udržení. Nepomohli ani zkušení
hráči jako Dlouhý či Dušek. Jako
přísliby do budoucna se ukázali
Čederle či Bukač. V brance čaroval
zkušený Pavelka, který měl skvělá
čísla i přes výsledky týmu. Ale ani
to nestačilo. O favoritovi utkání zde
nemůže být pochyb, Jestřábi potřebují tři body.
Druhé utkání sehrají hokejisté Prostějov hned den nato, tentokrát od
18.00 hodin ve Vrchlabí. Východočeši jsou na tom mnohem lépe, jedná se o tým, co se „bije“ o šestku.
Loni dokonce farma Pardubic hrála
hned po postupu ze druhé ligy ve
vyřazovací části. Letos to vypadá, že
úspěch zopakuje. V posledních zápasech se ale mustvu nedaří. Chybí
mu však i pověstné štěstíčko, pět
zápasů v řadě rozhodl jediný gól, ve
čtyřech případech v neprospěch. Vrchlabí sází
na opory z loňska, jako
jsou Patrik Urban nebo
Pavel Mrňa. Chytili se
ale i další hráči. Hodně
vyrostl Ondřej Matýs,
pravidelně boduje někdejší kapitán Prostějova Tomáš Kaut.
Posledním soubojem
v týdnu a jediným domácím mačem bude souboj s lídrem tabulky z Litoměřic. Stadion
dorazí v sobotu na tradičních 17.00
hodin. Svazový projekt „Dukla“ se
vyšvihl na čelo průběžného pořadí,
a drží se tam i přes nepříliš přesvědčivou formu posledních dnů. Snad
to značí určitou únavu, snad nízkou
motivaci do závěrečných bojů –
jako o adeptech na postup se mluví
o jiných týmech. I tak ale Stadion
má velkou sílu: Přikryl, Sihvonen,

byl válec, druhou jsme na to navázali. Všichni jsme hráli zodpovědně.“
ƔƔ V utkání jste měl řadu šancí,
zejména brejky. To vás asi hodně
mrzí, že nejste mezi střelci…
„Jo. To vždycky zamrzí. Mám asi
trochu křivé ruce. (smích) Teď to nevyšlo, tak snad příště. Bereme hlavně tři body, za ně jsme rádi. Zvlášť
důležité jsou proto, jak je tabulka
vyrovnaná.“
ƔƔ Co derby rozhodlo? Byl to
hlavně dobrý vstup do zápasu?
„Ano, celkově jsme se dobře připravili, měli jsme dlouhé video a trené-

ři přichystali také pár nových věcí
na tréninku. Ty se nám podařilo
i přenést do zápasu. Takže klobouk
dolů přede všemi. Rozhodla určitě
celá první třetina, ostatně první gól
pokaždé hodně pomůže.“
ƔƔ Závěr zápasu ale nebyl z pohledu Jestřábů ideální…
„Nejdřív jsem soupeře nastartoval
tím, že jsem měl vyloženou šanci.
A místo abych vystřelil, poslal jsem
to ´Koblihovi´ do prázdné brány.
Hned nám z toho dali gól. Vyloučení za šest hráčů na ledě za mě to
nebylo, stál jsem už ve dvířkách.
Myslím si, že to možná byla trochu
i kompenzace, hráli jsme přece jen 5
na 3. Ale nemyslím si, že utkání bylo
nějak ovlivněno rozhodčími…
ƔƔ Jak se vám hrálo před fanouškovskou kulisou? Co byste divákům vzkázal?
„To byla bomba, bylo to fakt krásné. Hlavně, tohle je můj druhý rok

·VQéPÊM ,CP iVGHMC ×VQéKN
PC P÷MQNKM UVCVKUVKEMÚEJ
\¾RKUč RTQVK 2ąGTQXW LG
CNGPG\ÊUMCN
Foto: Michal Sobecký

v lize. První rok byl
bohužel bez fanoušků. To jsme hráli třikrát spolu, to jsem hrál
na druhé straně. Dnes
to ale bylo krásné, hodně
nám to pomohlo. Moc jim děkujeme!“
ƔƔ Hlásili by se k vám diváci Přerova, pokud by tedy okolo
sektoru hostí nebyly zábrany?
„To nevím, asi ne. (pousměje se)
Spíše s kluky se znám. Máme
dobré vztahy, co jsem tam
hrál. A hodně kamarádů.
S některými hráči se vídám i mimo hokej.“

Michal SOBECKÝ

Sobotní utkání 47. kola Chance ligy začalo pro Prostějov skvěle. Ve 4. minutě
chyboval přerovský brankář Petrásek.
Dostal se mimo bránu, a i když se do
ní snažil rychle vrátit, nestihl to – Petr

nedosáhli, Prostějovští Jestřábi se
tak mohli radovat a konečně u toho
byla důstojná návštěva. Na prostějovský zimák si po uvolnění koronavirových pravidel našly cestu skoro
dvě tisícovky příznivců.
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(3:0, 1:0, 0:2)
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PROSTĚJOV Prokletá. Taková
byla zdánlivě donedávna utkání
proti Přerovu. V prestižním derby
se Jestřábům obvykle nedařilo a se
Zubry prohrávali. Aktuální sezóna
Chance ligy 2021/2022 je ale jiná.
Naposledy totiž Prostějov vyhrál
na půdě soupeře za tři body a nyní
doma formu potvrdil. Po skvělém
začátku a první třetině se skóre 3:0
se zdálo, že jdou domácí za jasným
vítězstvím. Hosté však závěr pořádně zdramatizovali, ale na vyrovnání

Beránek byl s gólovou střelou pohotovější – 1:0. V téže minutě se do dobré
pozice dostal taky Jelínek, ale z dobré
pozice těsně minul. Zápas se vůbec
vyvíjel pro Jestřáby slibně: i v dalších
minutách byli lepší. Novák, Rudovský
a Havlík byli jen některými ze střelců
Prostějova. Na druhé straně až v 11. minutě zahrozil Šoustal, střela z osy Bláhu
pozlobila. Po něm se k zakončení dostali ještě Suss a Pechanec i s dorážkou.
Vzepětí Přerova ale ukončilo vyloučení
z jeho řad. V čase 14:07 se trefil nejproduktivnější obránce Jestřábů Klimíček
po přesné přihrávce Mrázka – 2:0. Po
skončení vyloučení zakončoval dojíždějící Jiránek, který předtím pykal na
trestné lavici, a zimní stadion se třásl
radostí našich fanoušků potřetí – 3:0.
Druhá třetina nebyla zdaleka tak bohatá na góly ani šance. Opět to ale byli
Jestřábi, kdo hrál ve větší pohodě a měl
více šancí. Prosadit se mohli Mrázek
a Novák, bekhendovou střelu si vyzkoušel Vala. Přesilovková šance ve 27.
minutě, kdy Mrázek oslovil nahrávkou
Kloze taky byla z těch slibných. Minutu nato totiž ve stejné početní výhodě
uplatnil svůj důraz Jan Rudovský a jeho

aktivita v zápase byla odměněna – 4:0.
V dalších minutách se hra hodně kouskovala, na obou stranách přibývalo
vyloučených. A hra ubrala, když ne
na tempu, tak na kráse určitě. Ve 31.
minutě ale prověřil Petráska Mrázek,
na druhé straně neuspěl v samostatné
akci Suss. V další pasáži hry se neurodila větší šance. Puk ale na hokejce měl
převážně Prostějov, který kontroloval
vývoj zápasu. 38. minuta pak přinesla
pro druhou třetinu typický obrázek:
mnohačetné souboje u mantinelu bez
jasného vítěze. V závěru už jen Goiš pozlobil ránou Bláhu a Prostějov se dostal
znovu do hry ve čtyřech.
Před třetí částí bylo otázkou, jak moc si
dokáže pohlídat Prostějov luxusní náskok čtyř branek. Odpovědí bylo „tak
napůl“. Ale nepředbíhejme. 44. minuta
přinesla dobrou střelu prostějovského
zadáka Valy, Petrásek byl ale pohotový. Ve 47. minutě pak Mrázek tečoval
Zajícovu střelu. To ale bylo z útočného
snažení Prostějova nadlouho vše. Aktivnějším dojmem působili hosté. Dluhošova rána ještě letěla nad. Následně
už ale Bláha kapituloval po zásahu Jana
Svobody – 1:4. V 50. minutě mnoho
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&XCP¾EVNGVCMQPGE*CXÊąQXRQUGUVWRW
FQNKI[MQORNGVP÷O÷PÊXGFGPÊ2T¾X÷
LGJQ éNGPQXÆ \GLOÆPC #NGw $CODWNC
C,CTQUNCX/TQYKGEUGUV¾XCNKéCUVÚOKVGTéK
QUVTÚEJXÚRCFčPGURQMQLGPÚEJHCPQWwMč
0COÊUVCP[P÷LwÊJQRąGFUGFPKEVXCPQX÷
RąKEJ¾\ÊUMWRKPCQMQNQQFEJQXCPEGJCXÊ
ąQXUMÆJQJQMGLG2GVTC/CNÊąG

+DYÉÔRYPÈQÉYHGHQÉ

1éGM¾XCPÆUGUVCNQUMWVGéPQUVÊ$GP¾VM[
PCF,K\GTQWUGRQéVTP¾EVKUG\ÐP¾EJRč
UQDGPÊXRTXPÊNK\GXąCF÷NQWéÊ1TVGNUK
RQFGRUCN[XWRN[PWNÆOVÚFPWMF[QR÷V
RTQJT¾N[7åRąGFVÊOD[NUGwWRQ×TQXGÿ
PÊåGRTCMVKEM[LCUPÚ#P[P÷LwÊQUOP¾E
VKDQFQXÚQFUVWRLGRTQHCTOWNKDGTGEMÚEJ
6[ITčFGHKPKVKXP÷PGRąGMQPCVGNPÚ

%HQ½WN\PÉÔÉGROLJ\

1(-XG½ORVWL
Chance ligy

Výborně! Zdá se, že kletba ze zápasů proti Přerovu je po letech
konečně sejmuta. Jestřábi předvedli proti hlavnímu rivalovi velice
dobrý výkon podpořený čtyřmi
zásahy a kvalitním výkonem Ondřeje Bláhy. Podruhé v řadě, navíc
zaslouženě, v derby vyhráli.

9\KUDQÅGHUE\

Bohužel, chvíli se zdálo, že si v půlce února vzali střelci Prostějova
volno. Jak jinak si vysvětlit nulu
v kolonce vstřelených branek proti
Kolínu a hned poté i proti Porubě? Takový kousek se naposledy
Prostějovu „podařil“ v říjnu 2019.
A světe div se, byl u toho Přerov.

Další zápas
VQXORX
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„Byla to bomba!“

(uohĹ

Dvakrát za sebou se podařilo prostějovským Jestřábům porazit arcirivala z Přerova. To se předtím
nepovedlo dobrých pět let!

35

„Vstup do utkání nebyl špatný, na soupeře jsme byli připravení. Inkasovali jsme nešťastný gól
na 0:1, na mužstvo trochu dolehl. Domácí pak skórovali ještě dvakrát, stav 0:3 po první třetině
bylo těžké zvrátit. Tým to nicméně nezabalil, bojoval až do konce. Výsledek 2:4 napovídá, že
to nebylo odevzdané. Musíme se z toho poučit. Přístup musí být takový jako v předcházejících utkáních, abychom nasbírali ještě nějaké bodíky, které nám chybí.“

Robert SVOBODA - HC ZUBR Pøerov

„Pokud tento výkon, kdy všichni hráči byli ve hře, systémově se drželi instrukcí, předváděli
pohlednou hru, chodili do osobních soubojů, tak se v sezóně může stát ještě cokoli. Dařily
se nám atributy, co rozhodují zápasy. Samozřejmě, k prvnímu gólu nám trochu pomohl
soupeř. Měli jsme dobrý nástup, to nám dodalo sebevědomí do zbytku zápasu.“

Aleš Totter - LHK Jestøábi Prostìjov

¸67<75(1§5č
¸67<

nechybělo, aby překonal Dvořák Bláhu
7ÔHEÉÄVSDGOD
podruhé. Ale nedokázal ho přehodit.
na tøetí místo
Prostějovu nepomohlo ani oslabení.
Nicméně i díky velmi dobré práci Šte- .KVQO÷ąKEG6ąGDÊé<F¾NQUGåGVQJNGFWQ
fky jej ustál. 55. minuta naopak přinesla \čUVCPGXUCOÆOéGNG%JCPEGNKI[QF\C
ojedinělé útočné snažení Prostějova, é¾VMWUG\ÐP[CåFQLGLÊJQMQPEG0KEOÆP÷
konkrétně jeho čtvrté formace. Útoč- MQPEGOWRN[PWNÆJQVÚFPGRąKwNC\O÷PC
níci Jestřábů ale selhali v koncovce. 0CFTWJÆOOÊUV÷VCDWNM[VQVKåPQX÷HKIWTW
LG8UGVÊP6ÚOUPGLNGRwÊFGHGP\ÊXQWUQW
Hosté naopak v 55. minutě po krátkém V÷åGRQVXTFKNUMX÷NQWHQTOWXVÚFPWX[JT¾N
tlaku Přerova snížili už na 4:2 a hnali se XwGEJP[VąKFWGN[CRQRTXÆUGRQUWPWNPC
za vyrovnáním. Další branku měl na UVąÊDTPQWRQ\KEK
holi Šoustal, těsně však minul. Jestřábi
šli navíc opět do čtyř a Přerov naopak domácí dvakrát vyhodili těsně vedle
přidal šestého hráče. Už však nic ne- brány. Skóre 4:2 se tak ukázalo být také
bezpečného nevyprodukoval. Naopak, výsledkem konečným.

5MX÷NÆ,GUVą¾DKRQFTWJÆXUG\ÐP÷RąGVNCéKNK2ąGTQX

ƔƔJak byste zhodnotil utkání?
„Byl to podle mě super zápas. Mockrát se nám doteď nepovedl chytit
začátek. A když už se nám to povedlo, tak jsme na to nedokázali pokračovat ve druhé třetině. Tentokrát se
nám to povedlo skvěle. První třetina

Michal
SOBECKÝ

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Po utkání s Přerovem trenér Aleš Totter prozradil, že chtěl dát více prostoru i čtvrté pětce. A podařilo se:
útok ve složení Koblížek-Jelínek-Štefka se hodně snažil, byl
nebezpečný a tvořil si šance. Největší měl posledně jmenovaný. Mladý útočník se opakovaně dostával do brejků, chystal i pozice svým spoluhráčům. A fakticky byl u všeho důležitého, co se na ledě stalo.

vs.
Kadlec, Válek, to všechno – a nejen
o ni – jsou velice kvalitní a zkušení
hráči, z nichž každý může rozhodnout utkání. Doménou Litoměřic
pak jsou slabé přesilovky, zato ale
jejich obrana propouští na brankáře relativně málo střel. Bilance
Prostějova s Litoměřicemi je nyní
vyrovnaná, každý z týmů si uhájil
svůj led. Nyní je otázka, zda se Jestřábům podaří na předešlý úspěch
navázat.
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usmíval se po derby Jan Štefka

Prostějov (sob) – Malý svátek pro
hokejové kluby v České republice přišel
o uplynulé sobotě. Důvodem je rozhodnutí vlády, kdy na stadionu znovu může
padesát procent diváků. Nově by po
nich navíc neměl být vymáhán doklad
o podstoupení očkování. Dosud přitom
mohlo na stadion docházet jen do tisíce
návštěvníků. Už v nedávných dnech
a týdnech si přitom stěžovali v médiích
představitelé klubů na to, že dosavadních
tisíc diváků v ochozech je pro ně zničující.
Takové hlasy zněly třeba z Českých
Budějovic. Nynější situace už je přeci jen
vůči klubům, hráčům a samozřejmě také
ekonomice jednotlivých celků přeci jen
příznivější. Otázkou před sobotou bylo,
zda se lidé neodnaučili chodit na hokej.
Návštěvnost stadionů ale ukázala, že
snad jen částečně. Návštěva na Přerově
byla pro Jestřábi nejspíše zklamáním. Na
druhou stranu, v Ústí nad Labem si na
stadion našlo více než 1200 fanoušků.
Donedávna magickou hranici tisícího
diváka překonali v sobotu také v Kolíně,
a to ještě výrazněji. Zdá se, že mnozí lidé
si do ochozů stále cestu najdou.
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PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ:

1. star: ,CP4WFQXUMÚ DQF[ 2. star: ,KąÊ-NKOÊéGM 
DQF[ UVCT,CPiVGHMC DQF 

PROSTĚJOV – PŘEROV 0:4

1. star:1PFąGL$N¾JC DQF[ 2. star:6QO¾w,KT¾PGM
DQF[ UVCT,CP4WFQXUMÚ DQF 

PORUBA – PROSTĚJOV 0:2

HRÁČSKÉ HVĚZDY UTKÁNÍ

HOKEJ
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S Přerovem už to šlo, i když Zubři
nakonec Jestřáby přestříleli – byť
ne gólově. Proti Porubě to ale bylo
slabší, mnohem slabší. Na počet
střel se samozřejmě nevyhrává, své
o tom čerstvě ví český národní tým
po olympiádě. Nicméně stále platí
totéž: nedáš ranku, nedáš branku.
A Jestřábům se přesně to stalo. V záFoto: Michal Sobecký
pase s Porubou totiž ve třetí třetině
prohrávali pouze 1:0. A v tu chvíli člověk čeká, že gólman soupeře, Brízgala,
bude mít opravdu hodně práce. Jenže neměl. Svěřenci kouče Tottera vyslali
na bránu Poruby jen čtyři pokusy. Ostravané byli aktivnější, v závěru navýšili
skóre a utkání ovládli. Není to přitom tak dlouho, co Prostějov prakticky každého soupeře přestřílel. No, není občas špatné se vrátit k tomu, co se dařilo.
V případě LHK Jestřábi tedy k častějšímu ohrožení soupeřovy brány…

6ODE½ SURG XNWLY LWDVW ÔHO

ZAUJALO NÁS

2GVT/T¾\GM1PFąGL$N¾JC,CP-NQ\,CP4WFQXUMÚ2GVT$GT¾PGM
6QO¾w,KT¾PGM/CTVKP#NVTKEJVGT/CTVKP0QX¾M,KąÊ-NKOÊéGM
#FCO*CXNÊM6QO¾w,¾EJ[OCiKOQP,GNÊPGM,CMWD$CDMCC2CVTKM*WU¾M
/KNQUNCX,¾EJ[OC,QUGH<CLÊE/KEJCN,CPGéGMC&CXKF8CNC/CTGMiXGE
/CTGM4CéWM,CPiVGHMCC2GVT-TGLéÊ/CTGM/KEMC/CTVKP&WDUMÚ
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bodů. „Nervozita nepanuje. Samozřejmě, že ostatní výsledky registrujete, kluci se ale o nich v kabině nebaví. Soustředíme se sami na sebe. Je
to důležité jak v životě, tak ve sportu. Protože některé věci neovlivníte.
Třeba to, jak hrají soupeři. Důležité
je soustředit se na sebe, a to se nám
naposledy podařilo,“ zauvažoval jinak spokojený lodivod Jestřábů.
Zatímco předtím v utkání s Kolínem byl tým unavený a proti Porubě příliš (nejen) střelecky nezaujal,
s Přerovem to bylo jiné. Jestřábi
byli dvě třetiny lepší a nebezpečnější, což byla donedávna v derby věc
zcela nevídaná. „Jdeme ze zimáku
s dobrým pocitem: sešly se výkon i výsledek,“ zhodnotil bezprostředně po zápase se Zubry Totter.
Těšit ho mohly slušně sehrané přesilovky a spousta střel. Zde přitom měli
Jestřábi nedávno problém. „Trošku
jsme změnili nějaké věci. I podle čísel
je střelba náš největší problém. Když
jsme si vyjeli statistiky, tak jsme strašně málo stříleli. Vyvrcholením byla
poslední třetina v Porubě, kdy jsme
měli jen čtyři pokusy. Dostávali jsme
do sebe v posledních dnech střeleckou mentalitu, ve čtvrtek a v pátek
podle toho trénink vypadal náplní
i přístupem kluků. Snažili jsme se
i jinak poskládat útoky a zapojit více
čtvrtou lajnu,“ vyjádřil se k nízké
aktivitě svých svěřenců Aleš Totter.
Do derby Prostějov naskočil téměř

kompletní. Z marodů chyběl pouze Martin Dubský, který se dlouhodobě potýká se zdravotními
problémy. Není ale sám… „Milda
Jáchym a Robin Staněk hráli se zdravotními problémy a totéž platí i o dalších dvou hráčích. Jsem moc vděčný,
že chtěli hrát, že do utkání nastoupili
a jak ho zvládli,“ poznamenal Totter.
Jeho tým nyní čekají další těžké
zkoušky, byť se jejich počet pomalu
ale jistě krátí. V cestě nyní budou stát
Litoměřice, které sice jsou stále první, nicméně se potýkají s mírně nestálou formou. Totéž platí i o Vrchlabí. Pokud jde o Benátky nad Jizerou,
těm už o nic nejde: uplynulý týden
stvrdil jejich pád do 2. ligy.

Nejdřív běs, pak nadšení:
Prostějovské výsledky jsou
jak na houpačce

$KVXCLCMQąGOGP6QD[N\¾RCUU2ąGTQXGO*T¾éKUGXWVM¾PÊ
TQ\JQFP÷PGwGVąKNK
Foto: Michal Sobecký
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loučeními. Přes nemalou snahu ale
domácí neskórovali.
Druhá třetina pokračovala ve slušném tempu a taky vyloučeními. Brízgala měl nejprve plné nohy práce,
ale nečekaně odražený puk zastavil.
V jedné z přesilovek zakončoval Jenyš, ale Brízgala si nadvakrát poradil. Pak převzali iniciativu Jestřábi.
Aktivní byl Jiránek, Havlík či Račuk.
Krátce poté se nepovedla dorážka
Rudovskému. Psala se 28. minuta
a znovu se potvrdilo pravidlo nedáš –
dostaneš. Poruba se usadila v pásmu,
puk převzal na modré čáře Husa a zamířil úspěšně k levé tyči –1:0. V polovině zápasu měli následně Jestřábi
velké šance na srovnání. Krejčího
nahrávku nezužitkoval Jáchym, následně trefil Beránek tyč. Zdálo se být
otázkou času, kdy Prostějov vyrovná.
32. minuta a Novák z kruhu trefuje
brankáře. Minutu nato tlak Jestřábů
vyústil v posunutí brány. Týmy si
vyzkoušely i hru ve čtyřech. Parametry měla hlavně rána Rudovského na
rameno brankáře. Ke konci třetiny
měli Jestřábi dokonce dvojnásobnou
přesilovku, ale bez výsledku. Ve 39.
minutě naopak Bláha vytáhl důležitý
zákrok proti Stloukalovi.
Poslední dějství zahájily střelecké
pokusy z obou stran. Rudovský napálil znovu gólmana, Vachovec mířil
do boční konstrukce brány. Potom

PORUBA, PROSTĚJOV Šesté
místo, to je nyní cíl Jestřábů. Právě
tato pozice jako poslední zajišťuje
postup do čtvrtfinále. Jenže Prostějované si právě cestu za touto
metou značně komplikují. Naposledy se tak stalo uplynulou středu. Jestřábi zajeli v rámci 46. kola
Chance ligy do ostravské Poruby.
A i když soupeře přestříleli, vynulovala je domácí obrana v čele
s brankářem Brízgalou. Prostějov
nevstřelil ani gól. A znovu padl.
Jestřábi začali aktivně, záhy po úvodu zápasu prověřil Husák Brízgalu.
A od 4. minuty hrál Prostějov první
z přesilovek. V ní se ale ukázal jen
Havlík, nastřelil beton. V 7. minutě naopak mohl zahrozit Hrníčko.
Brejkový hráč dostával nahrávku
do jízdy, těsně ji ale nezpracoval.
Střel ale přibývalo spíše pozvolna.
Porubská obrana dokázala pokusy
Jestřábů zachytávat. A dělo se tak
i v další přesilovce. Pak se karta obrátila, domácí se při vlastní početní
výhodě začali dostávat do šancí. 13.
minuta znamenala při střele Jenyše
obrovské ohrožení brány, Bláha se
ale činil. Na druhé straně musel Brízgala zasáhnout proti střele Jiránka.
Největší šanci úvodní třetiny měl ale
v 17. minutě Bitten. Bláhu si položil na led, pak ale poslal puk mimo.
Konec třetiny byl kouskovaný vy-

fanoušků dával góly samý ču…k.
Atmosféra ale byla celkově skvělá.
Nedocházelo k žádným výtržnostem, vše zůstalo v rámci nějakých
mantinelů – na ledě i v hledišti. Ale
při pohledu do hlediště člověka ještě
jedna věc přeci jen zklamala: spousta prázdných míst. A to v době, kdy
zaprvé Prostějov válčí o „šestku“, zadruhé naposledy Přerov v derby porazil. A zatřetí přišlo ono již zmiňované uvolnění protikoronavirových

pravidel. Oficiální návštěva 1800 lidí
k nadšení moc nevybízí. Tohle derby
má potenciál klidně na dvojnásobek,
a to i v základní části.
Zápas s Přerovem vcelku přinesl kvalitní hokejovou podívanou, skvělý
výkon hlasivek fanoušků, znovu velice dobře hecující kotel. A nakonec
i vítězství. Zdá se však, že ještě chvíli
potrvá, než takový zápas dostane natolik početnou diváckou návštěvu,
jakou si nepochybně zaslouží. (sob)

0

(1:0, 0:0, 1:0 )

se vrátilo dění z první třetiny, Jestřábi se sice snažili o střelbu, ale proti
byli dobře blokující obránci domácích. 47. a 48. minuta navíc přinesly
dvě velké šance Gumana. Jedna ze
střel však skončila na Bláhovi, druhá těsně mimo. V polovině třetiny si
po krátké pauze Poruba vyzkoušela
přesilovou hru. Nic z ní ale kromě
pobytu v pásmu nevytěžila. Naopak
na druhé straně zahrozili Račuk
a Kloz. Nicméně Brízgala potvrdil

své kvality. V 58. minutě se naskytla
Jestřábům velká možnost k vyrovnání, vyloučen byl Voráček a svou
převahu chtěl Prostějov zvýraznit
pomocí power-play. Minutu a půl
před koncem však domácí rozhodli,
opět se jim podařilo zblokovat ránu
a byl z toho výlet Jenyše do středního pásma a rána do uvolněné branky
– 2:0. Jestřábi tak prohráli podruhé
v řadě, v ročníku pak s Porubou poprvé.
(sob)

„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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druzí“. Na derby dorazila i zhruba
padesátka fandů soupeře. A zde je
první vada na kráse. Padesát, po takové době, kdy mohla dorazit jen
malá část osazenstva ochozů… To
bylo nepochybně zklamání. Hlasitostí si ale s domácím kotlem nijak
nezadali. Znovu létaly vzduchem
tradiční chorály: oslavné i hanlivé.
Nechybělo pochopitelně ani oblíbené doplňování jmen střelců branek.
Za Jestřáby tak podle hostujících

PROSTĚJOV Sláva, konečně!
Nejen hokejové kluby si mohly
oddechnout. Poprvé po dvou letech mohly uvolnit místa alespoň
pro polovinu kapacity stadionu.
V Prostějově konkrétně to na zimním stadionu znamená něco přes
dva a půl tisíce lidí. Příhodně se
tak navíc stalo doslova v předvečer
utkání s Přerovem…
Stalo se tak, co muselo: lidé se zase
hrnuli na stadion. Prostějováci, i „ti

#VOQUHÆTCPCJQMGLK"5MX÷N¾+MF[åNKFÊOQJNQDÚVXÊE

„Kdyby nebylo Poruby, kdy jsme si
museli uvědomit nějaké věci, tak by
asi dnešní vítězství nebylo. Bereme
tři body, tabulka je stále vyrovnaná.
Musíme se nadále soustředit jen sami
na sebe a na naše výkony,“ konstatoval po sobotním střetnutí s Přerovem
trenér Prostějova Aleš Totter.
Při pohledu na tabulku Chance ligy
je otázkou, zda do týmů nevstupuje nervozita: rozdíl mezi úspěchem
a propadákem činí pouhých pět

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Další těžký týden mají za sebou prostějovští
Jestřábi. A rozhodující? Znovu ne. Vyrovnanost tabulky druhé
nejvyšší soutěže Chance ligy nezměnila ani tříbodová výhra
proti Přerovu. I proto, že jí předcházel zápas s Porubou. Který
skončil nepříjemným skóre 0:2 z pohledu Jestřábů.

JESTŘÁBI SLAVÍ

V KAPSE,

DALŠÍ DERBY

WWW.VECERNIKPV.CZ
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FREHARA

JANA

SONDA

PROSTĚJOV Boxeři BC DTJ Prostějov dospělé kategorie momentálně nepůsobí v žádné soutěži, neboť extraliga
družstev mužů ČR přestala existovat
a nově vzniklého česko-slovenského
Real Boxing Cupu 2022 se neúčastní.
Aktivní však v poslední době je rohovnická mládež hanáckého klubu.

4
2

Prostějovský oddíl nejprve uspořádal koncem ledna společné sparingy
se zástupci BC Bruiser Kroměříž.
Dohromady se sešlo okolo dvacítky
chlapců i děvčat, kteří intenzivně potrénovali a rozdali si to mezi sebou
ve cvičných zápasech přípravného
charakteru.

¸67<

PROSTĚJOV Srdcem české luÈR
kostřelby se o nadcházejícím
Halové M
víkendu stane Prostějov.
víkendu
V sobotu 26. a v neděli 27.
se koná o
entru
února se v hale Sportcentve Sportc
ra-DDM v Olympijské ulici
uskuteční 31. halové Mistrov- vyválčili titul halového mistra v luství České republiky dospělých kostřelbě Michal Hlahůlek (muži)
ve střelbě z luku. Jak prozradila a Tomáš Valenta (senioři) a loni
předsedkyně pořádající Lu- zase klub pořádal velice úspěšné
kostřelby Prostějov, vzhledem venkovní mistrovství s vrcholem
k epidemické situaci a s ní sou- na náměstí T. G. Masaryka. I tehdy
·éCUVPÊEKDQZGTUMÚEJURCTKPIč$%&6,C$TWKUGT-TQO÷ąÊåX2TQUV÷LQX÷
visejícími opatřeními původně opakovaně zástupci prostějovské

(QVQ(CEGDQQM tým organizátorů počítal s men- lukostřelby stanuli na stupních vítěStejný scénář se potom opakoval za 6. kolo – 19. února v Kroměříži, 7. ším závodem. Nakonec ale dora- zů. Očekávání tak jsou veliká i tenněkolik dnů v Jihlavě, kde tamní Gau- kolo – 19. března v Mistříně, 8. kolo zí 247 účastníků!
tokrát. „Největším želízkem v ohni
ner BC Jihlava zorganizoval společné – 9. dubna ve Znojmě, 9. kolo – 30. „Závod je rozdělen na tři skupiny. je Michal Hlahůlek. Prožívá výborsparingy celé Jihomoravské oblasti dubna v Bratčicích, 10. kolo – 28. Večer po konci skupin proběhnou nou sezónu a několikrát se přiblížil
boxu. Za DTJ se zúčastnili Nikol května v Blansku, 11. kolo – 18. červ- eliminace, pokračovat se bude k překonání českého rekordu, který
Dvorská, Anet Vytásková, Šimon na v Lipníku nad Bečvou.
následující den. Nejprve budou je aktuálně starý dvacet let. Jednou
Dvorský a Hektor Nedbal pod ve- Během jara proběhnou také dvě střílet jednotlivci, pak budou ná- mi chyběl pouze bod,“ věří svému
dením trenéra Oldřicha Dvorského. mládežnická mistrovství republiky. sledovat družstva,“ poznamenala svěřenci Magda Robová.
Přítomna byla i mužská reprezentace Nejprve 22. až 24. dubna tuzemský k systému šampionátu Magda Ro- Hlahůlek však není sám, od koho
ČR, dohromady spárovala více než šampionát kadetů a kadetek v Cho- bová, šéfka pořádajícího oddílu. se čeká boj o medaile. Kvalitně
stovka vyznavačů tradičního bojové- mutově, následně od 13. do 15. květ- Vedle Prostějova se s lukem před- dlouhodobě střílí kupříkladu Miho sportu obou pohlaví.
na MČR školní mládeže v Karviné. staví i druhý regionální zástupce chael Roba nebo Josef Křesala.
Je už také znám termínový kalendář Na všech těchto turnajích by neměli z Kostelce na Hané.
A prosazují se i další. „Mezi seni2TQUV÷LQXUM¾TQJQXPKEG#PGV8[V¾UMQX¾ XNGXQ RąKXGNMÚEJURCTKP\ÊEJX,KJNCX÷ druhé poloviny Národní ligy boxu chybět vyslanci BC DTJ Prostějov. V Prostějově se podobná akce ne- ory podává velice dobré výkony

(QVQ(CEGDQQM 2021/22 pro Jihomoravskou oblast:
(son) uskuteční poprvé. V roce 2020 zde Tomáš Valenta. V jeho případě
také očekáváme boj o přední umís6(1-$5$"Ġ7<ì,./8%<
2/<03,É'$"35267ì('Ì$1, tění. V medailové umístění věříme
3ì(ð/$38-(0(1$0Ì67ħ
i v případě družstev mužů, seniorů
93ì(%258
Ġ$63ìÌ/,ð1(1$+5É9$-Ì
a žen,“ plánuje Robová sběr cenMluví a píše se o tom neustále. Po každém turnaji ještě Období spánku skončilo i pro regionální celky, kte- Největší svátek sportu je u konce. Třetí pokračování ných kovů.
více, ale že by se konaly kroky, které by to zastavily? Za- ré se nyní připravují na jarní boje. Dlouhé téměř tři her v Asii v řadě je minulostí. A ač i olympiáda v Pekin- V poslední době se dařilo i duu
pomeňte. Po olympijském krachu českých hokejistů se měsíce jsou zapomenuty a už se to pomalu vše roz- gu byla plná silných zážitků a neuvěřitelných výkonů, Elišek Novotné a Koleňákové.
téma krize národního sportu otevře znovu. Pokud ale jíždí. A že se na Prostějovsku bude na co dívat. Letos byla zkrátka jiná. Stejně už jako ta letní v Tokiu, ale Zejména prvně jmenovaná má za
kromě kritiky ze všech možných stran nepřijde na řadu to totiž vypadá na boje o postupy i sestupy, které se Japonsko není Čína a porovnat situace s koronavirem
sebou sezónu, která se dá hodnoi nějaké řešení, bude se situace neustále opakovat a jen budou týkat právě místních celků.
v létě a v zimě nejde. Prostředí Číny, epidemie koroIdeální scénář? Čtyři celky v krajském přeboru. Po- naviru a s ním spojené přísné restrikce i časy soutěží tit jako průlomová. Už v osmnácti
opakující se řečnění opravdu nic nevyřeší.
Více jak deset let bez medaile není náhoda. Hráčů i tre- kud by se tohle podařilo, mohlo by to pro region tak letos pro Evropany moc sportovních zážitků ne- letech patří mezi nejlepší střelkyně
v republice. Ještě před dospělými
nérů se vystřídala řada, ale efekt žádný. Ono se také není znamenat opravdu řadu kladných bodů. Fotbal zde znamenaly.
příliš čemu divit. Stačí se podívat na mládežnické kate- poslední roky trošku skomíral. Nyní by ale mohl mít Medailové žně se úplně nekonaly, jak si v posledních ale proběhlo halové mistrovství
gorie a jejich „úspěchy“. Poslední medaile z juniorského daleko větší zastoupení tam, kde je z pohledu regio- letech fanoušci zvykli. Přesto byla k vidění řada neuvěři- dorostu, tentokrát v Humpolci.
šampionátu už je velmi zaprášená a v současných letech nu nejvíce světla. Konice i Čechovice na to svou pra- telných výkonů českých sportovců. Stále se totiž nesmí „Byl to takový trénink na dospělé.
se jezdí na šampionát s cílem uhrát čtvrtfinále, do kte- cí, zázemím i ambicemi rozhodně mají a zasloužily zapomínat, že i umístění v TOP 10 je neuvěřitelným U žen je obecně větší šance zaborého mimochodem postupuje osmička z deseti celků. by si, kdyby jim dobře rozehraná sezóna tato privi- úspěchem na škále nejlepších sportovců celého světa.
dovat a dostat se do finále,“ poznaA ani občasné vystřelení na „osmnáctkách“ toho příliš legia přinesla.
Hry ale tak oproti obvyklému humbuku pro sportovní menala Robová.
Budou to však mít určitě náročné. Nejspíše ještě ná- nadšence trošku prošly v tichém dvoutýdenním cyk- Zároveň zve případné diváky na
nezmění.
Systém mládeže je zkrátka tragický, nemá si cenu lhát ročnější to ale budou mít Kralice s udržením. V klu- lu. Jistě to nejvíce způsobil časový posun, který nebyl
do kapsy a tvrdit něco jiného. Chybí konkurenční pro- bu se snaží udělat maximum, ale trend posledních let zrovna přívětivý. Soutěže v nočních a ranních hodinách šampionát. „Vstupné je zdarma.
středí, o čemž se mluví dlouhodobě, ale že by přišla na spodu tabulky se nedaří zastavit. Nešťastná zraně- je totiž se zaměstnáním nemožné skloubit. Bez fanfár Vzhledem k vysoké účasti z celé retvrdá revoluce? Nestalo se nic, a tak se nyní potácíme ní posil a řada absencí mužstvo sráží ke dnu.
diváků a plných tribun i větší porce medailí, to budíčku publiky jsme akci přesunuli z haly
v Kostelecké ulici do Sportcentra.
Po prostějovském eskáčku je zde nyní obrovská díra, také moc nepřidá.
tam, kde jsme.
Je načase už zapomenout na éru českého hokeje, kdy se kterou by mohl zvýšený počet klubů v nejvyšší kraj- Nepřidal tomu ani fakt, že se hry konají v komunistické Zázemí tak budeme mít na vynijiná medaile než zlatá brala téměř za neúspěch. Do širší ské soutěži alespoň částečně zaplnit. A kdo ví, třeba Číně, kam se vrátily po čtrnácti letech. Čína je využila kající úrovni. A alespoň lidé uvidí,
světové elity patříme, ale špička je zkrátka momentálně by se postupem času mohl některý z klubů pokusit nejen kvůli sportovním výkonům, ale hlavně k propa- jak taková akce probíhá,“ zve předdál. A už jen dosáhnutí medailových pozic bude obrov- i o divizi. Útěk řady šikovných místních hráčů by pak gandě. A je teprve otázkou, co k ní prozradí sportovci sedkyně pořádajícího klubu na haským úspěchem v dalších letech. Pokud se něco brzy nebyl tak drastický a věřím, že postupně by se díky po návratu do vlasti, protože projevit negativní názor lové MČR 2022 širokou veřejnost.
tomu mohl zvedat fotbal obecně.
nezmění v celém hokeji, bude to trend dlouhodobý.
v dějišti by byla velká odvaha.
(sob)

Boxerská mládež BC DTJ měla dva sparingy, &Q2TQUV÷LQXCRąKLGFG
je známa termínová listina NLB a také MČR NWMQUVąGNGEM¾GNKVC
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PROSTĚJOV Poněkud nečekanou podobu dostává závěr aktuální korfbalové sezóny v extralize dospělých ČR 2021/202. KC Crocodile Sokol České Budějovice coby
jeden ze čtyř účastníků soutěže totiž z nejvyšší soutěže odstoupil a všechny jeho dosud odehrané zápasy byly anulovány, čímž korfbalisté SK RG Prostějov definitivně postoupili do Superfinále, které sami uspořádají v sobotu 26. března!

KORFBALISTÉ
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„JSEM JEN TÁTA BASKETBALISTEK“
PROSTĚJOV Když se řekne
prostějovský basketbal, vybaví
si fanoušek zdejší Orly, případně BK Olomoucko či nedávného předchůdce BK Prostějov.
O něco méně už příznivci ale ví,
že ve městě funguje také oddíl
K2 Prostějov, který se věnuje
výhradně dívčímu basketbalu.
Je přitom opomíjen neprávem,
oddíl se pyšní velice dobrými výsledky napříč soutěžemi,
v některých kategoriích hraje
dokonce nejvyšší soutěž. U juniorek je pak velká snaha o postup
do extraligy. Organizačně oddíl
zaštiťuje Bohdan Hnízdil (na
snímku), nadšenec do basketbalu, příležitostný trenér a hlavně
předseda klubu. Cesta k této
pozici přitom u něj byla nenápadná, začínal jako táta mladých
basketbalistek. Pár let uběhlo
a nyní už nějakou dobu dělá maximum pro to, aby se nedařilo
jen dospělému a chlapeckému
basketu, ale aby se zasloužené
pozornosti dostalo i mladým
basketbalistkám.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yy Jak vzpomínáte na
své začátky u basketbalového klubu?
„Začátky u klubu, to už
je hodně dlouho. (zamyslí se) Protože mám
tři dcery a všechny se
basketbalu
nějakým

způsobem věnovaly, ocitl jsem se
v tom prostředí tak nějak přirozeně. Začal jsem čistě jako rodič.
A tím, že jsem měl tři dcery, strávil jsem v klubu hodně času. Když
pak došlo k nějakým změnám, tak
si mě vybrali jako zástupce rodičů.“
yy A už to bylo…
„Ano. Pak končil předseda klubu,
věděl, že bych tomu věnoval nějaký čas. Zeptal se mě, zda bych
v té pozici nechtěl pokračovat. Ale
jsem předseda jen složky basketbalové, ne klubu jako celku. Ten vede
Jan Zatloukal, který má na starost
další sportovní oddíly.“
yy Jaké byly začátky dcer-basketbalistek?
„Začala s tím ta nejstarší, což bylo
někdy po roce 2000. První holka
se basketbalu věnovala relativně
krátce, tak tři čtyři roky. Mezitím
vše okukovala ta prostřední, kterou to chytlo trochu více. No a ta
nejmladší v době, kdy už starší
hrály, byla v peřinkách. Pak jsme ji
brávali na zápasy s sebou a basketu
propadla zatím asi nejvíc. A vydržela nejdéle a věřím tomu, že ještě
vydrží.“

Šéf basketbalového K2 Prostějov Bohdan Hnízdil
hovoří o sportu, nedostatku nadšenců i konkurenci
yy Pojďme k vám. Bylo těžké se
takzvaně dostat do role předsedy? Měl jste s něčím větší problémy?
„Ne, to ne. Není to nic zas tak nepochopitelného. Beru to tak, že
to dělám pořád a od začátku jen
pro ty holky. I v profesním životě
jsem v manažerské pozici, takže u mě není nějaká tréma nebo
něco podobného, to určitě ne. Je
to o tom, že člověk si musí občas
urvat nějaký čas. Snažím se klubu
uchopit zejména po ekonomické stránce, abychom měli všichni
klid pro sportovní stránku. Abychom každou sezónu rozumně
finančně dohráli. Máme trenéry
a další odborníky, ale těm se do
toho nesnažím mluvit. Ačkoliv
jsem si nějakým poblázněním
udělal trenérskou licenci, to
bylo ale proto, abych mohl
občas u některého z výběrů zaskočit. A pro klub

z toho nebyly pokuty.“
(úsměv)
yy Trenérem
jste se stal poblázněním?
Že
byste
toho dokonce litoval?
„Ne, to určitě ne. (smích)
Nikdy jsem ale
neměl ambice být
trenérem. Ale v jed-

Je to už problém, klubů je stále
méně...“
yy Zavzpomínejte...
„Občas se objeví nějaký
silnější ročník, nebo
se objeví tatínek, který
tam má dceru a něco
pro děvčata dělá… My
z těch starších jsme zažili Olomoucký přebor,
kdy se jezdilo po celém
kraji. A byly tam týmy,
že se v minižákovských

Nemáme holek na rozdávání. O to víc mám
radost a jsem hrdý, co z děvčat dokáží vytáhnout
trenéři na to, jak je jich málo. A také z toho,
jakou úroveň basketbalu produkujeme.
Jako klub máme slušné výsledky i úspěchy...

21021830184
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nu chvíli jsem řekl dobrý, udělám
si ji. Byly totiž ročníky, kdy jsem
s holkami jezdit musel. Protože
trenérů máme málo. A je to vůbec
největší problém, co může být.
Dělají to totiž za ne moc velký peníz a mám pocit, že mladé do toho
natahat, bude stále větší problém.
Peníze nemáme a zadarmo to nikdo moc dělat nechce jako ti staří
bardi, co to dělali a ještě dělají z lásky ke sportu. Je to velký problém
do budoucna. Lidé mají zájmů
spoustu, je mnohem více možností vyžití, než bylo před dvaceti
či třiceti lety. Není to jednoduché.
Na druhou stranu se občas některá hráčka vrací k basketbalu, jsou
ochotné obětovat čas dětem. Není
to ale tak, že bychom si mohli vybírat. To určitě ne. To je ale všude.
Nevím, kam se všichni vypařili.
(pokrčí rameny) Ale správných
nadšenců je prostě málo.“
yy Týká se onen posun i členské
základny?
„Myslím si, že zas tak ne. I když
v Prostějově je problém, že je zde
velmi silný klub volejbalu. A basketbal s volejbalem zkrátka preferují určitou postavu a vyvolávají
zájem u podobně smýšlejících
lidí.“
yy Tedy zejména lidi vysoké?
„Ano, přesně tak. A ve volejbale
se holky tak moc nenadřou, hra
je statičtější, je tam méně běhání
a není tam kontakt jako v basketbale. A spousta děvčat je takových,
že kontakt úplně nevyhledávají,
takže se občas stalo, že některá
odešla od basketbalu k volejbalu.
Ale hlavně je to o tom, že volejbal
zde byl dlouhodobě mnohem lépe
finančně podporován. V dívčím
basketu navíc nebylo nikdy tolik
holek. Bohužel se to týká i okolí.

kategoriích dal hrát přebor. Nyní
je to problém. Musí být propojený Olomoucký a Moravskoslezský kraj nebo Jihomoravský kraj,
aby bylo s kým hrát. Protože tady
dlouhodobě fungují jen dva kluby:
Olomouc a Prostějov. A pak se občas objeví někdo v Mohelnici, Lipníku, Hranicích nebo v Šumperku.
Doufám, že se situace zlepší. Ale za
dobu, co u basketbalu jsem, tak se
to spíš zhoršuje. Celková základna se zužuje a je to vidět i na výsledcích reprezentace. Před deseti
lety jsme byli druzí na mistrovství
světa a nyní máme problém se pomalu kvalifikovat na Evropu. Je to
o tom, že se základna zmenšuje.
A je to i o penězích a jejich nedostatku.“
yy Trenér prostějovských házenkářů, pan Černíček, mi v jednom z rozhovorů říkal, že noví
hráči přichází téměř výhradně
jen z rodin házenkářů. Je to
v basketbale podobné?

„Je to možná trochu podobné.
Samozřejmě nejsou tam jen dcery. Když už tam jsou, tak mají
nějaké kamarádky. Ale rodinné
dědictví je samozřejmě základ.
Když to vědí děvčata v rodině, tak
na trénink jdou. Dělají se nábory,
oslovuje se mnoho holek, spoustu jich hra zaujme. Ale postupně
z různých důvodů odpadají. Důvody sama děvčata neznají. Ale
i pubertální věk hraje svou roli.
Každopádně nemáme holek na
rozdávání. (pousměje se) O to víc
mám radost a jsem hrdý, co z děvčat dokáží vytáhnout trenéři na
to, jak je jich málo. A také z toho,
jakou úroveň basketbalu produkujeme. Jako klub máme slušné
výsledky i úspěchy v porovnání
s velkými kluby, které jsou celorepublikově známé. Dokážeme
vyprodukovat
reprezentantky,
dokážeme s nimi hrát v soutěžích.
Bohužel je ale počet děvčat malý,
není to jednoduché. A finanční
podpora není absolutně srovnatelná s kluky. Dívčí basketbal pořád není tak brán. Dříve zde bylo
BK Olomoucko, předtím Orli
Prostějov, velký klub, který hrál
mužskou extraligu. U holek to tak
není.“
yy Jakou máte zhruba „úmrtnost“ u hráček? Kolik vám jich
odchází v těch patnácti či šestnácti letech?
„To se mě ptáte moc... Ale když
vezmu, kolik máme děvčat v přípravkách, tak se dostaneme v kadetkách na polovinu a ve starších
ještě na méně. To se ale snažíme už
i z jiných klubů někoho stáhnout,
protože bychom nebyli schopní
vyšší kategorie složit. Některé naše
holky se rozutečou do jiných měst.
Ono se řekne kadetky, ale to je věk
okolo patnácti let. To není tolik
na to, aby pravidelně jezdily do
Olomouce nebo do Brna. Spíš je
to o jisté oběti rodičů. Snažíme se
udržet holky u basketbalu v našem
klubu co nejdéle. Není to ale úplně
jednoduché.“
yy Na závěr by mě zajímalo,
jaké máte směrem k basketbalu
do budoucna přání? A co byste
samozřejmě popřál vašemu oddílu?
„Nad tím jsem takto moc nepřemýšlel. Samozřejmě ať se basketbalu a našim holkám daří. Mám
prostě basketbal rád. Začal jsem
ho hrávat jen rekreačně, nikdy
jsem nehrál soutěžně. Netroufl
bych si říct, že bych ho uměl. Je
to ale zábavná hra, která má mnoho přínosu pro ty, kteří ho hrají.
Přeji si, aby tady klub vydržel a šel
nahoru. Každý sport a oddíl musí
dbát na to, aby fungoval co nejlépe.“

vizitka
BOHDAN HNÍZDIL
✓ narodil se 7. srpna 1971 v Prostějově
✓ předseda a příležitostný trenér dívčího
basketbalového klubu K2 Prostějov
✓ dětství prožil ve Vrahovicích
✓ vystudoval GJW Prostějov a Mendelovu
Univerzitu Brno
✓ po škole nastoupil do firmy GRIOS Olomouc, kde pracuje doposud,
a to na místě jednatele
✓ po roce 2000 se coby rodič dostal k basketbalu, sám jej hraje
rekreačně
✓ postupně k němu přivedl své tři dcery, více než deset let je držitelem
trenérské licence
✓ je ženatý, má tři děti a řadu koníčků
zajímavost: v mládí se věnoval rybaření, má rád vědomostní soutěže
a hry, zajímá jej historie

FOTBAL

WWW.VECERNIKPV.CZ

21. února 2022

Lipová schytala

Nová posila pro Prostějov!

Kdo nahradí Balu?
Ugwu musel eskáčko opustit! Znovu se hledá útočník

PROSTĚJOV Poslední dva týdny zbývají ze zimní přípravy druholigových týmů. A tedy i Prostějova, účastníka
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Eskáčko má za sebou skoro dva
měsíce plné pilování hry, zlepšování fyzičky a taky přípravných
zápasů. Kromě samotné přípravy ale finalizuje také práce na
soupisce pro jarní část sezóny 2021/2022. A i když je soutěž přede dveřmi, některé otázky nadále zůstávají otevřené. Z útočné
vozby totiž musela odejít avizovaná posila z Bohemians 1906
Michael Ugwu, obrannou jednotku pak na vlastní žádost opustil Roman Bala.

Žádný extrém, žádné zemětřesení.
Do jara jde sestava Prostějova ve
velmi podobném složení, v jakém
končila podzim. Celkový počet tří
odchodů a čtyř příchodů není ničím
extrémním. Spíše naopak. Hned dvě
nečekané situace ale v uplynulém
týdnu nastaly.
V minulém vydání Večerníku jsme
informovali, že pozice útočníka je
v „áčku“ 1.SK Prostějov nejspíš prokletá. Nyní se zdá, že tomu tak skutečně je. Když už se jevilo, že má klub
alespoň dva stabilní útočníky poté, co
k navrátilci Píchalovi přivedla Michaela Juniora Ugweho, druhý jmenovaný se musel s hanou záhy rozloučit.
A to ještě předtím, než se vůbec dostal do hry. Třiadvacetiletý nigerijský

útočník se totiž musel vrátit do svého
mateřského klubu, neboť Bohemians
1905 se během několika málo dnů
zranili hned tři forvardi!
„ Majkl´ v pondělí dle dohody přijel,
v kabině našel skříňku se svým jménem a číslem devět, zapojil se do tréninku a byl připraven na oficiální focení. Do té doby bylo vše v pořádku.
Jenže v průběhu tréninkové jednotky
přišel nečekaný telefonát z Prahy,
na jehož základě si Bohemians hráče okamžitě stahují zpět z důvodu
zranění svých útočníků a posunují
do ligového kádru,“ potvrdil až neuvěřitelnou událost Ladislav Dudák,
sportovní ředitel prostějovského fotbalového klubu.
A jelikož přestupní termín končí již
zítra, tj. v úterý 22. února, je v kancelářích na stadionu SCM Za Místním
nádraží celkem rušno. Kouč Šmejkal
totiž po odchodu Žáka do Teplic
nemá k dispozici typického útočníka,
v přípravě na hrotu naskakovali Vichta a Bartolomeu. A přestože si nevedli

PROSTĚJOV Dva měsíce jsou minulostí. Právě před takovou dobou
začala zimní příprava Prostějova,
která se nyní chýlí ke svému konci.
Za dveřmi už je tak poslední přípravný zápas týmu před prvním
mistrovským zápasem, jemuž se
říká generálka. A právě na závěr přípravy eskáčko poměří síly se třetím
třetiligovým týmem. Po Kroměříži
a rezervě olomoucké Sigmy tentokrát tým vyzve Uničov. Zápas je naplánovaný na tuto sobotu 26. února.
Klubový Facebook uvádí čas 14.00

hodin, ale možný je i přesun na jedenáctou. Co je horší, tak ani dějiště
zápasu ještě není známé. Pravděpodobně se ale bude jednat o hřiště
v Olympijské ulici, připravena je ale
i „suchá“ varianta v podobě Olšan
u Prostějova.
Pro Prostějov půjde o další zajímavou
zkoušku. Zároveň tým zkusí posunout
svou šňůru výher z přípravy. Naposledy totiž padl s Karvinou v rámci Zimní
Tipsport ligy. Od té doby zapisoval vítězství, i když mnohdy vydřená. Právě
třetiligoví soupeři přitom eskáčko pro-

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal SOBECKÝ

od „devatenáctky“
3URVWěMRYD NDQiUD
'UM¾éMQFQRNPKNéV[ąKCFXCEGVKNGVÚUVQRGT
8NCwKOK
Foto: Michal Sobecký

zle, ani jeden z nich není typickým dodal. „Neměl jsem takovou pozici, to jinako ryze středového obránce,“
útočníkem. Na hrotu může nastoupit jakou jsem si představoval a chtěl uvedl na adresu nové posily Ladislav
také vracejí se Píchal, ten je však po jsem hlavně stabilně hrát,“ potvrdil Dudík.
zranění a teprve naskakuje pomalu Roman Bala.
Naopak eskáčko stále marně hledá
do tréninku... „Máme několik vytipo- Klub už má náhradu v podobě jeho nového útočníka. „Místo se ještě
vaných hráčů, ale takových už jsme vrstevníka – čtyřiadvacetiletého nepodařilo zaplnit. Ještě pořád jsme
během této zimní přípravy měli,“ stopera Lukáše Zukala. „Místo Baly v jednání, tak bych teď nerad cokoliv
připomněl předseda 1.SK Prostějov jsme se domluvili s Vlašimí na jeho říkal,“ poznamenal sportovní ředitel.
františek Jura, že na cestě do eskáčka půlročním hostování. V současné Kromě budování kádru už eskáčko
již byli například Vecheta z 1.FC Slo- době při spolupráci klubu se Slavií může pomalu bilancovat po zimní
vácko, Smékal či Jaroň z ostravského dostával jen malou zátěž na hřišti. přípravě, která se chýlí ke konci.
Baníku, Červenka z Vlašimi a další.
Měli bychom dotáhnout papíry a už Prostějov odehrál utkání s Baníkem
To by však nebylo veškeré trápení, by se měl na začátku tohoto týdne Ostrava „B“, Karvinou, pardubickýco prostějovský tým potkalo. Další i objevit na tréninku,“ informoval mi mladíky, Sigmou Olomouc „B“,
nečekaný odchod má na svědomí Večerník sportovní ředitel Ladislav dále také s Kroměříží a Třincem.
Roman Bala, který se v uplynu- Dudík.
Celkem si připsal šest výher a jedlém týdnu přesunul zpět do třeti- Zukal skutečně nebyl příliš vytížen. nu prohru, s ligovou Karvinou.
ligového Uničova, kde už startoval V sezóně za Vlašim nastoupil jen do Mužstvo nicméně z důvodu velké
během podzimní části. Což je po- dvou zápasů, často zůstává na stří- marodky neodehrálo zápas se Seněkud překvapivé, v přípravě totiž do- dačce. Mnohem více prostoru dostal nicí. Nyní jej čeká poslední zápas,
stával dost prostoru a při zdravotních sezónu zpět, tehdy odehrál patnáct generálka s Uničovem (sobota 26.
trablech Schustera či Schaffartzika zápasů. „Zukal je klasický stoper, února). A poté hurá do mistrovnebyla jeho cesta do základní sestavy který hrával pod trenérem Šmej- ského jara. První kolo je totiž už
nemožná. „Požádal nás a z dobré vůle kalem, když trénoval ve Vlašimi. velmi blízko, 4. března načnou
jsme mu vyhověli,“ prozradil Dudík. Zatímco třeba kluci jako Kříž nebo fotbalové jaro prostějovští fot„Vyhodnotil si to tak, že když se další Hönig mohou hrát jak na kraji, tak ve balisté s brněnskou Zbrojovkou
stopeři uzdraví, tak by byli před ním,“ středu zálohy, v případě Zukala jde před kamerami ČT SPORT!
obchodní a mediální partneøi 1. SK Prostìjov pro sezónu 2021/2022

věřili nejvíce. Nyní je na řadě Uničov.
Ten rovněž hraje Moravskoslezskou
fotbalovou ligu. Po podzimu skončil
Uničov na sedmém místě třetiligové
souztěže, tedy přesně uprostřed tabulky. V závěru podzimní části pak trvale
střídal porážky a výhry. Pokud se jedná
o ofenzívu a defenzívu, má ji Uničov
zhruba vyrovnanou. V obou ohledech
patří k lepšímu průměru soutěže.
Kdo obléká uničovský dres? A na koho
si dát pozor? Například na Jana Ambrozka a Aleše Krče, kteří vstřelili po
šesti brankách. Nejvíce minut, 1460,

Neví se ale kdy a kde...

zapsal Tomáš Komenda,
který k velkému vytížení na trávníku
přidal čtyři branky. Jako zlý muž se pak
ukazoval opět Jan Ambrozek, který
obdržel hned šest „kousků“. Pro některé hráče pak půjde o nanejvýš zajímavé
utkání, působili totiž v minulosti v dresu soupeře. „S Uničovem hrajeme, jelikož se jedná o kvalitní celek, který nás
dokáže prověřit. A zadruhé proto, že
zde je určitá spolupráce. Z Prostějova

se tam vrátil Bala a působí tam i brankář Kvapil. Z Uničova k nám před sezónou přišel Jakub Vichta,“ připomněl
sportovní ředitel 1.SK Prostějov Ladislav Dudík časté hráčské rošády mezi
oddíly.
Uničov je rovněž častým soupeřem
Prostějova během přípravy. Naposledy se celky utkaly loni v létě v Uničově,
eskáčko tehdy vyhrálo 3:1.
(sob)

v horních patrech tabulky,“
PROSTĚJOV Za poslední tři roky toho má za sebou ofenzivní
záložník Dominik Kříž (na snímku) opravdu hodně. Vystřídal brněnskou Zbrojovku, Líšeň, Vyšehrad, Příbram, Plzeň a naposledy
působil na Slovensku v Seredi. Nyní se po zkoušce dohodl na
půlročním hostování z Viktorky Plzeň v Prostějově, kde se bude
rvát o pozici v sestavě. Během přípravy toho odehrál velkou část
a rozhodně nezklamal, jak ale sám přiznává, rád by pomáhal i gólově, což se mu zatím nezadařilo.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Jan FREHAR
yy Už jste si za měsíc a půl zvykl na
nové prostředí?
„Kluci mě vzali úplně v pohodě do
kabiny stejně tak i trenéři a myslím
si, že zatím vše funguje, jak bych si
přál já i klub. Doufám, že to takto
bude pokračovat i nadále a že tento
půlrok bude co nejlepší.“

yy Působil jste v rámci druhé ligy
ve Zbrojovce, Líšni nebo Vyšehradu. Vybavujete si Prostějov jako
svého soupeře?
„Ano, na zápasy si ještě pamatuji.
Vždy to byl soupeř, který se snažil hrát kombinační, rychlý fotbal
a vždy mu nechyběla ani houževnatost a bojovnost, které jsou ve druhé
lize opravdu potřeba. Myslím si, že
jejich umístění v posledních dvou
letech opravdu není náhodné a doufám, že teď tomu pomůžu i já svými
výkony.“

.KRQX¾PCFQDąGRąKRTCXGPÆONCFÊM[PG
UVCéKNC
Foto: Jan Frehar

PROSTĚJOV Nedělní odpoledne začali na umělé trávě Za
Olympijskou ulicí načal souboj
účastníka krajského přeboru
z Lipové proti mladým nadějím
prostějovského eskáčka. A kdo
přišel pozdě, mohl litovat, protože duel byl rozhodnutý již
po dvaceti minutách. Dorost
Prostějova do zápasu vtrhl ve
velkém stylu a silně polátaná
sestava Lipové neměla příliš
nárok. Když po pětadvaceti
minutách zvyšovaly naděje
eskáčka z penalty na 5:0, vypadalo to na ručník. Zbytek utkání
už se pak opravdu jen dohrával.
PØÍPRAVNÉ UTKÁNÍ

1. SK Prostìjov U19
– SK Lipová 6:0 (5:0)
Branky: Z 0÷OGéGM Z 4čåKéMC
5R¾éKN2÷EJC
5GUVCXC 2TQUV÷LQXC 7 /KMGw
t 0QXQVPÚ $CåCPV <G\WNC *QT¾M
t ,CPGéGM -NKOGw 5R¾éKN 4čåKéMC
t 0÷OGéGM t 2÷éGM 5VąÊFCNK iOÊF
)QVVYCNF
6TGPÆT/CV÷L8[DÊJCN
5GUVCXC.KRQXÆ-CNO¾T *QN¾UGM
 *TCFGéPÚ  t äKNMC 6CM¾é 0C
MN¾FCN8[MQRCNt$QąWVC/KNCT5VT[M
*T¾éGM t -XCRKN *TCD¾NGM 5VąÊFCNK
6GUVQXCPÚJT¾é2GMCą-QX¾ą
6TGPÆT2CXGN4čåKéMC

$@I@MµGF<E@O<?T

hlásí jedna z posil Dominik Kříž
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yy Poslední půlrok jste toho příliš
neodehrál na Slovenku v Seredi.
Co bylo důvodem?
„Já jsem se krátce po svém příchodu ještě v přípravě zranil a během té
doby klub ještě přivedl i další hráče.
A než jsem se do toho dostal, už se
v kádru zabydleli spoluhráči a bylo
těžké se tam během podzimu prosadit. Cítil jsem, že tedy bude rozumnější se zase vrátit zpátky do Česka
a pokračovat v kariéře jinde. Jsem
rád, že to tady v Prostějově vyšlo.“
yy Nyní už za sebou máte větší
část přípravy na start jarní části.
Jak jste s ní spokojený z osobního
pohledu i toho týmového?
„Většina zápasů si myslím, že měla
dobré tempo a podařily se nám
i výsledkově. Samozřejmě je to jen
příprava, ale pro sebevědomí je
to určitě jen dobře. Takže z toho
týmového jsem určitě spokojený.
Z mého osobního jsem rád, že jsem
stále zdravotně v pořádku a nic mě

Foto: Facebook

nepřibrzdilo, což musím zaklepat,
ale ještě bych si přál, kdyby se mi
podařilo i střelecky pomoct mužstvu, protože jsem přeci jen přišel
spíše jako ofenzivní hráč.“
yy Teď máte krátké volno, jak jste
ho využil?
„Příprava byla dlouhá, takže určitě
nám přišlo vhod, že můžeme alespoň na chvilku vypnout hlavu od
fotbalu a trochu zregenerovat. Přeci
jen je příprava už dlouhá, dvoufázové tréninky, řada utkání, tak věřím, že
nám krátká pauza pomůže a snad se
co nejlépe připravíme na první kolo

na Zbrojovce. Jinak volno trávím na
chatě se svou rodinou a se svou přítelkyní.“
yy Jak se osobně těšíte na start jarní části. Hned v prvním kole vás
čeká duel proti Zbrojovce, jejímž
jste odchovancem?
„Určitě se na to těším už jen proto,
že se konečně zase rozběhne soutěž
a vrátíme se do klasického rytmu.
A proti Zbrojovce budu mít určitě
ještě o motivaci navíc postaráno,
protože jsem tam strávil podstatnou
část své mládežnické kariéry i debut
v mužích.“

Hned od úvodních minut bylo jasně
cítit, v jaké fázi přípravy na sezónu se
oba celky nachází. Výběr kouče Vybíhala působil daleko lepším a svěžejším dojmem, než jeho soupeř
z Lipové, což se velmi brzy promítlo
i do skóre. Po perfektním pasu za
obranu se poprvé prosadil Růžička,
který si poradil i s brankářem a míč
poslal do prázdné branky – 1:0. Ještě
neskončila ani první desetiminutovka a bylo to o dvě branky. Nepřesnou
malou domů ztrestal Němeček – 2:0.
Ten samý hráč pak stál po čtvrthodině i u třetí branky eskáčka. V náběhu
jej našel milimetrově Klimeš a Němeček si pohrál si i brankářem – 3:0.
Lipová byla prvními minutami silně
zaskočena a hráči Prostějova pokračovali ve vysokém tempu. Čtvrtá
branka padla po rohovém kopu, pro
který si sběhl Spáčil a z rohu velkého vápna vymetl pavouky na zadní
tyči – 4:0. Start hrůzy pro účastníka krajského přeboru pečetil pátou
brankou Růžička z penaltového
puntíku – 5:0. Méně, než půlhodina
tak stačilo mladíkům eskáčka, aby
zápas rozhodli.
Do konce první půle se ale ještě udály určité věci na obou stranách hřiště. V největší příležitosti Lipové byl
Žilka, ale jeho pokus skončil na tyči
a následná dorážka hodně mimo. Na
opačné straně měl zase příležitost
Němeček, ale taky pálil pouze do
brankové konstrukce.
Před začátkem druhé poloviny už
bylo jasno, že se utkání bude dohrávat víceméně z povinnosti. Hráči
si u obou celků procházely některé
posty a prostřídali, hra se více vyrovnala, ale přesto měl daleko lepší
příležitost Prostějov, který na tom
byl fyzicky i technicky lépe.
>>>dokončení na straně 33
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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
FOTBALEXTRA.VněmseohlížímezasezónoujednotlivýchtýmůzProstějovska
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 i Vrchoslavic.
Jubilejní desátý díl jsme věnovali spanilé jízdě prostějovské Hané. V jejím případě chybělo jen málo a skončila by po podzimní části skupiny „B“ I.B třídy
Olomouckého KFS na samotném vrcholu. Ve druhé části ohlédnutí za nejnižší krajskou soutěží nás čeká sonda do ke zbývajícímu triu účastníků „béčka“.
Zatímco Mostkovice a Smržice mohou být relativně v klidu – nachází se ve
středu tabulky – Jesenec-Dzbel má za sebou katastrofální podzim, v němž nepoznal chuť vítězství a získal pouhé dva body. Ani tentokrát nechybí tabulky,
statistiky, redakční komentář a exkluzivní rozhovory.
Dvanáctý díl si odskočí zpět do prostějovského eskáčka, které již zahajuje jarní
část soutěžního ročníku 2021/2022. Přineseme vám aktuální novinky, soupisku, los druhé poloviny FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY a vyzpovídáme čelní představitele ze všech klubových sfér. Současně ale nezapomeneme ani na boje
v nejvyšší okresní soutěže, kterým je Přebor OFS Prostějov.
Takže usaďte se, udělejte si kafe a ponořte se s námi do světa fotbalu!

KOMENTÁØ

hráči. Stalo se tak, že znovu příležitostně hrající trenér Ivo Zbožínek může být
vcelku spokojený. Mužstvo překročilo
svůj stín. A má (snad) namířeno k lepším zítřkům. Co bylo důležité? Tým nedostával tolik branek jako v předešlých
ročnících a pravidelně bodoval. Zejména začátek a konec podzimní části byly
v tomhle směru klíčové. Přestože se tedy
neprosazovala hlavní útočná hvězda
Martin Luža, zastoupili ho jiní, třeba
hráči jako Petr Kalandřík či Štěpán
Verner. Mužstvo mají Smržice mladé,
na rozdíl od Hané i mnoha jiných celků.
Řada zdravotních problémů ale nutila
posílit tým plejery, kteří už dříve s fotbalem skončili. Přestože tedy kouč Zbožínek látal sestavu, jak jen to šlo, mohou
být Smržice s dosavadním průběhem
sezóny nadmíru spokojené.
Jen o něco málo pozadu zůstaly Mostkovice. I tento výběr v předešlých sezónách
válčil o uhájení I.B třídy. A taky v tomto
případě se zdá, že tentokrát záchranářské starosti mít nebude. Bohužel zatímco
vstup do soutěže byl skvělý, družstvo vyhrávalo a střílelo branky, následné období už tak podařené nebylo. Mostkovice
mnohokrát „koupily“ nehezký příděl
gólů. Zlomil to až zápas s Černovírem,
v němž tým Ondřeje Milara dal hned pět
branek. I když ale druhá půlka podzimu
nebyla zase tolik podařená, i Sokol může
hrát v klidu. Potřebné body k poklidu totiž dokázal sesbírat.
Přesný opak ale platí o Jesenci-Dzbelu.
Dlouhodobě sloučený výběr dvou obcí,
který se v minulých letech pohyboval
v horším středu tabulky, je dnes na jejím
dně. A to tak hluboko, že bude mít obrovský problém se dát dohromady. Po

výsledkově špatná. Prohráli jsme velkým
rozdílem v Brodku u Prostějova, načež
skončil trenér Ivo Kroupa. Nervozita byla
zpočátku znát, měli jsme ale štěstí na los,
když jsme hned na úvod vyhráli nad Šternberkem „B“ a chytli se.“

yyNásledně se ale šňůra přetrhla...
„Pak jsme se pět šest kol trápili, tabulkou
jsme se propadli. V některých fázích byla
škoda, že jsme výsledek neudrželi nebo nezahráli část zápasů lépe. Třeba s Doloplazy,
tam jsme vždy vedli a za minutu jsme se
hned dostali na remízu a pak utkání prohráli.“
yyZávěr podzimní části už byl zase výsledkově spravený. Čím to?
„Z letargie aspoň na chvíli tým vytrhla
vysoká výhra nad Černovírem v poměru 5:1. To byl zápas, který nám zpět
dodal sebevědomí. Kdyby nepřišel, končíme podzim v úplné depresi. Hodně
nám to utkání pomohlo. Nicméně zase
to bylo o štěstí, kdy jsme první poločas

Velice obtížný podzim má za sebou
SK Jesenec-Dzbel. Tým ze severu
Prostějovska měl problém vůbec do
sezóny poskládat kádr. Před startem
skupiny „B“ I.B třídy Olomouckého
KFS mu totiž odešlo hned několik
opor, na jejich místa museli nastoupit vesměs mladší, avšak ne tolik
zkušení hráči. Na výsledcích to pak
bylo znát, mužstvo se první polovinou soutěžního ročníku 2021/2022
protrápilo a uhrálo pouze dva body.
Nic jiného, než poslední místo to
znamenat nemohlo.
Poslední místo, dva body. A podle
všeho nedobrá atmosféra v týmu.
Jesenec-Dzbel je v polovině velmi
nepovedené sezóny. Tým od prvních
zápasů prohrával a až na jednu jedinou
výjimku odcházel ze hřiště poražen ve
všech zápasech podzimu. Večerník
se každopádně – stejně jako u všech
jiných fotbalových celků Prostějovska – pokusil o uskutečnění komentáře k nedávnému i současnému dění.
Hrající trenér Martin Liška již v minulosti opakovaně odmítl s médii komunikovat, redakce tak oslovila předsedu
oddílu SK Jesenec-Dzbel.
„Co se týká ‚A‘ týmu, jsem rád, že jsme
vůbec začali I.B třídu. Ještě v květnu
jsme sčítali ztráty a během jednoho
měsíce jsme poskládali zcela nový

tým. Z minulého kádru zbylo snad jen
sedm hráčů, celá osa se rozpadla,“ konstatoval Stanislav Polcr.
Zpočátku na hře a po celý podzim na
výsledcích to pak bylo znát. Týmu
chyběli střelci, nedařilo se tolik ani
obranné řadě. „Začali jsme budovat
nové mužstvo, novou partu, která je
podmínkou úspěchu. Já doufám, že
se nám to daří. Nejsme první ani poslední, kteří doplatili na dluh táhnoucí
se z dob minulých. A to, že klub neměl
žádnou mládež, která by doplňovala
‚A‘ tým,“ vyjádřil se předseda fotbalového klubu SK. Pravdou je, že
Jesenec-Dzbel patřil v posledních
letech spíše ke zkušenějším týmům,
které hrály obvykle horší střed tabulky.
O výsledky však v době skládání
zcela nového mužstva v první řadě
vůbec nejde. „Doufám, že toto období přečkáme a čekají nás jen lepší
zítřky. Ty však přijdou jen s tím, že
fotbal nezačne na vesnicích vymírat.
Je to dáno i přístupem obyvatel
na vesnicích, kdy nestačí jen přijít
v neděli na fotbal, ale snažit se místnímu klubu pomoci svou vlastní
aktivitou,“ vnímá předseda Jesence
hrajícího na hřišti ve Dzbelu problém, který postihuje stále více vesnic.
Přibývá obcí, které mají velký problém seskládat fotbalovou jedenáctku.

vůbec začali...“

„Jsme rádi, že jsme
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Aktuálně o situaci v klubu už hovořit
nechtěl. „Nezlobte se, ale v současnosti
nechci nic komentovat. Jde o soukromé i klubové důvody,“ odvětil stroze
předseda klubu. Večerník se tak novinky
z prostředí SK a jaké jsou záměry vedení
oddílu do budoucna nedozvěděl. Co se
děje, a hlavně co se bude dít v Jesenci, se
tak můžeme jen domnívat…
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Přes zatím nepříznivý vývoj zůstává
stále optimistou. Jak u přístupu lidí
ke sportu na venkově, tak u možnosti
záchrany. „Jsem optimistou a doufám,
že i přes nepříznivé postavení ‚A‘ týmu
v tabulce na jaře vše zvrátíme a v krajské soutěži se udržíme,“ věřil Stanislav
Polcr bezprostředně po skončení podzimní části.

Liška Martin
Mrňka Petr
Müller Patrik

Čížek Vladimír
Faltýnek Václav
Hegr Karel
Janů Jiří
Laštůvka Martin
Liška Dominik
Furle Michal
Růžička Filip
Žouželka Lukáš

Burget Jan
Burian Bronislav
Ošlejšek Adam
Prokeš Roman
Trnka Tomáš
Ullmann Petr
Žouželka Jaroslav



Burget Roman
Hradil Antonín
Navrátil Jaroslav
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hráli špatně. Pokud bychom prohrávali
3:0, nikdo by se nedivil, protože soupeř
šance měl. Ale závěr už byl zase výsledkově spravený. A celkově to bylo dobré.
Byli jsme jedni z nejstarších a teď, když
nepočítám sebe a ještě jednoho, si
myslím, že jsme jedni z nejmladších
týmů v soutěži.“
yyJaké byly před sezónou cíle, plníte
je?
„Cílem bylo udržet se. A pokud by to
bylo lepší, tak je to jen bonus pro nás.
Budu za udržení moc rád, aby kluci, kteří
vychází z dorostu a na každém zápase jich
je s námi pět šest, mohli po přechodu z dorostu pokračovat v I.B třídě.“
>>>pokračování najdete na straně 32
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yyJak vyzní vaše hodnocení fotbalového podzimu?
„Pozitivně. Měli jsme velice dobrý začátek,
v prvních utkáních jsme bodovali. Drželi
jsme se tedy v horních patrech tabulky,
začátek byl až nečekaný. Příprava totiž byla

Obstojný podzim má za sebou tým Mostkovic. Po nepovedených
sezónách tentokrát zaválel a zejména díky skvělému vstupu do sezóny je ve středu tabulky. Pak sice trochu polevil, nicméně ke konci
první poloviny skupiny „B“ I.B třídy Olomouckého KFS se svěřenci
hrajícího kouče Milara opět vrátili do herní pohody. Tým přitom
doznal v posledních letech obrovských změn, a jak se ukazuje, vedení razí heslo „Mládí vpřed“. „Jsme v situaci, že žádné jiné ani moc
razit nemůžeme,“ směje se trenér, který tým diriguje přímo ze hřiště.
V nové roli je teprve krátce, když v této pozici nahradil Ivo Kroupu až
během přípravy na soutěžní ročník 2021/2022.

Hrající trenér Mostkovic Ondřej Milar si pochvaluje skupinový přesun

(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ
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Hořkosladký podzim mají za sebou fotbalisté Smržice. Těm se sice dařilo bodovat a držet se v tabulce skupiny „B“
I.B třídy Olomouckého KFS poměrně
vysoko. Rozhodně výš, než tomu bylo
v předešlých letech. Tým si ale zároveň
připsal nemalé ztráty. „S umístěním asi
musíme být spokojení. Je to nejlepší
podzim, co spolu hrajeme. V tomhle ohledu spokojenost být
musí,“ poznamenal Ivo Zbožínek k tomu dobrému, co
první polovina soutěžního
ročníku 2021/2022 Smržickým přinesla. Mužstvo
mělo výsledky i výkony rozdělené zhruba do tří částí.
„Je pravda, že na začátku jsme
výkony měli dobré, bylo
nás víc, hráli jsme
v plném počtu.
Ale paradoxně jsme
v těch zápasech
nebo-

sezóny. Bohužel ale bez bodů. Bylo to
takové rozporuplné,“ míní kouč.
Smržice mají oproti řadě týmů jednu
velkou výhodu – ne sice početný, zato
však mladý tým. Většině hráčů je do
25 let. Mnozí z plejerů sotva pokořili dvacítku. Navíc tým pravidelně
trénuje, což také není na této úrovni
samozřejmostí. „Netrénujeme nijak
extrémně moc. Je tady základ, který
chodí pravidelně dvakrát týdně skoro se
stoprocentní účastí. U zbytku je to horší.
Nemyslím si ale, že naším problémem
by byla fyzička. Máme mladší tým, starší
kluci se udržují. Zde problém není,“ uvedl Zbožínek.
Kde naopak problém může nastat, to je
složení i početnost týmu. Zdá se totiž, že
jej opustí dvě opory. „Zatím počítám ale
spíš ztráty. Přema Gottwald jede na studijní stáž, Luboš Klus se definitivně rozhodl skončit s kariérou. Doufám ale, že
kluky, jako jsou Jonáš Tomiga, Pepa Vaca,
Míra Martinák nebo Vařa, že je to chytne
a vrátí se naplno. A budou pokračovat,“
přeje si kouč Smržic.
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Vaca Josef
Verner Martin
Vyroubal Adam
Zbožínek Ivo

1
12

3
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Kratochvil Jiří
Tomiga Jonáš

Vařeka Michael
Verner Štěpán

6
5

Klus Lubomír
Kotlár Robin ml.
Kotlár Robin st.
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Kalandřík Jiří
Kaprál Aleš

Bokůvka Ondřej
Luža Martin
Martinák Miroslav

1
12
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Bajer Dominik

Pleva Štěpán
Studený Aleš
Žáček Kamil

Gottwald Přemysl
Obručník Michal

Augustin Lukáš
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Tomiga Jonáš
Volf Lukáš


Luža Martin
Pleva Štěpán
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Adamík Rostislav
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dem ke zraněním a různým absencím
nebyla půlsezóna moc klidná co do počtu
hráčů. Podzimní část jsme dohrávali ztěžka, sezóna byla lepší herně, ale ne bodově.“
yy Žehral jste na neproměňování
šancí a špatné řešení situací. Byly to
největší bolístky týmu?

„Tentokrát musím říct, že jsme si tolik
šancí nevypracovali. Sezónu jsme začali pětigólovou výhrou. Ale nejsme
schopni proměnit šance v pravou
chvíli, naopak v nevhodnou chvíli inkasujeme. To mě mrzí. Když se můžeme dostat do vedení, nebo vyrovnat,
tak rozhodující okamžik nezvládneme.“
yy Hráči jako Martin Luža a Štěpán
Verner nestříleli tolik, jako v minulých sezónách. Zastoupili je ale
jiní…
„Tak jasně. Marťa a třeba i Jirka Kalandřík dávali víc gólů. Teď se to rozprostřelo a góly dávali i ostatní. Tentokrát
si myslím, že těch šancí tolik nebylo.

Byly zápasy, kdy jsme gólovek zahodili hodně, jindy jsme zase dali, co jsme
mohli. Na druhou stranu jsme zase
tolik neinkasovali. To nám dělalo problém každou sezónu, co jsme byli v I.B
třídě. Ono je to takové dvojsečné.“
yy Někteří hráči, kteří již skončili
s fotbalem, se vrátili a na pár zápasů
pomohli. Koho byste vyzdvihl?
„Víceméně všechny. Ať to byl Mira
Martinák, Jonáš Tomiga, Pepa Vaca.
Jeden zápas nám pomohl i Lukáš Volf
do brány. Bez nich by to bylo fakt těžké. Kratochvíl se zranil dlouhodobě,
Martin Verner dlouhodobě, Martin
Luža zase sval. Bylo toho fakt hodně.
Ještě také Dominik Bajer nám pomohl

a Michael Vařeka. Bez těch kluků bychom to horkotěžko dohrávali.“
yy Jak moc týmu pomohly novější
tváře jako Michal Obručník a Kamil Žáček? Oba již mají něco odkopáno…
„Míša je s námi rok, ale zase ho trápilo
zranění, v půlce sezóny to ukončil. Kamila taky po třech zápasech trápil sval,
už to taky nebylo ono. Samozřejmě
nám ale pomohli oba dva. Na druhou
stranu si myslím, že bychom potřebovali zkušeného hráče dopředu nebo
na stopera. Kamil samozřejmě může
hrát stopera i v útoku. Pomohl nám,
je pro kluky vzorem toho, jak mít rád
fotbal. Bez něj by to bylo těžké. Když
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nastoupil, defenziva se hodně zlepšila.
Ty tři čtyři zápasy se to stabilizovalo.
A určitě byl velkou posilou.“
yy Před rokem jste zakončil kariéru. I na podzim 2021 jste ale párkrát
nastoupil. Bude z toho comeback?
„Jak už jsem říkal, bylo to jen z toho
důvodu, že nás bylo málo. A musel
jsem tam vždy na chvíli vlézt, nebylo
to o žádném velkém hraní. Víceméně jsem byl do počtu. Mám problém
s kolenem, teď to jdu možná operačně
řešit. Možná to bude lepší. Ale určitě
žádný comeback neplánuji. Kdyby
nás bylo dost, tak bych nenastupoval.
Bylo to proto, abychom nedohrávali
v méně než jedenácti.“

Pořádně vidět v zápase je, stejně tak má velkou
porci minut v každém utkání. Ve většině z duelů nesleze ze hřiště. To je v krátkosti vizitka
Štěpána Vernera. Záložník Smržic, který je ale
občas nasazovaný do útoku, má za sebou povedený podzim. I když jak v čem, tři trefy totiž
zpětně nehodnotí jako dostatečný příspěvek
ofenzivnímu snažení svého týmu.
„Jako tým jsme do sezóny vstoupili natěšení
a namotivovaní po dlouhé pauze. A bylo to vidět
v prvním zápase. Bohužel pak nám další duely těsně nevyšly a začaly se kupit porážky. To nám samozřejmě na sebevědomí nepřidalo,“ pustil se do
ohlédnutí za podzimní částí smržický hráč. Pak
<¾NQåPÊM5OTåKEiV÷R¾P8GTPGTRąKFQJCFQX¾PÊPCFRT¾X÷QFXQNCPQWRG
ale přišel přelom, v nouzi největší se tým odrazil PCNVQW
(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ
k lepším výsledkům. „Vše vyvrcholilo, když jsme
vypadli z předkola poháru na půdě Dobromilic. K tomu se bohužel nasčítala zranění, museli jsme lepit hodně děr. Ovšem paradoxně jsme se podle mě tím víc semkli a odstartovali jsme ve druhé polovině podzimu super sérii vítězství,“
usmívá se Štěpán Verner.
>>>dokončení najdete na straně 32

Klidný střed tabulky, ten si velká
většina týmů přeje každoročně hrát.
Alespoň podle proklamací jejich trenérů, předsedů a někdy i hráčů. Nejinak to je ve Smržicích. Přesně o ten
klid se jim často jedná nejvíce. Aby
taky ne. V letech 2017, 2018 i 2019
bojovaly o záchranu I.B třídy až do
úplného konce. A jistota záchrany
přišla až poslední hrací víkend. Nejvíce namále měly vlastně v roce 2019.
Co namále, podle Večerníku Smržice
sestoupily. Jenže stále jsou účastníky
pelotonu Olomouckého KFS. Jak je
tomu možné?
Psal se 16. červen 2019. Smržice hrály
doma s Doloplazy. Čekal se urputný
boj. Aby ne, šlo o hodně, Smržice měly
21 bodů. Na to, aby pod sebe dostaly
Zvoli, potřebovaly tři. A tým je získal,
po upachtěném vítězství se radoval
z výsledku 2:1. A mohl slavit. Nebo
ne? „Utkání bylo nervózní od začát-

ku do konce. Mohli jsme nicméně vést
mnohem více než 1:0. Byl to utrápený
fotbal. Předvedli jsme snahu, ale nedařilo se nám lepší zakončení,“ znělo
hodnocení tehdy ještě hrajícího trenéra Smržic Ivo Zbožínka.
Podivuhodně klidný na to, že jeho
tým i přes výhru (podle tabulky) měl
sestoupit? No, ukázalo se, že je vše
jinak. Až poté, co Večerník uveřejnil text s titulkem „Smržicím ani tři
body nestačily. Přes výhru nad Doloplazy tým sestupuje“. Jenže vše bylo
jinak. Tabulka ještě nebyla aktualizovaná a redaktor – který shodou
okolností píše tyto řádky – si toho ne-

všiml. Stejně tak skutečnosti, že rozhodující kritérium při vyrovnaném
počtu bodů, tedy vzájemné zápasy,
hovoří ve prospěch Smržic (prohra
0:1 a výhra 5:2). A tak jsme Smržicím pomohli k sestupu…
Pochopitelně si Smržičtí všimli toho,
že najednou mají hrát jen okres.
A zprvu nevládlo v klubu velké nadšení. Naštěstí se ale ukázaly dvě věci.
Jednak že se i sportovní redaktor
někdy sekne a postup tak přisoudí
týmům, které naštěstí nesestupují.
A jednak že ve Smržicích dokáží zůstat nad věcí a redaktorský kiks přejít se shovívavým úsměvem.

Foto: Michal Sobecký

NÁVRAT DO MINULOSTI
„Jsme mladý, i když nezkušený tým,“ Smržice nesestoupily.
pochvaluje si smržický Štěpán Verner Tak jim Večerník „pomohl“

yy Smržice tentokrát nebojují na
dně tabulky, jsou v její polovině. Jak
ale zní vaše hodnocení?
„Z tohoto pohledu asi být spokojenost
musí. Chtěli jsme, aby byla sezóna klidnější, což snad bude. Myslím si ale, že o tři čtyři
body jsme měli mít více. Zase ale vzhle-

Smržice jako outsider a otloukánek. Tak tomu bylo v minulých sezónách, kdy se tým rval o setrvání v I.B třídě do posledního dechu
a zápasu. Letošek je ale jiný. Mužstvo začalo skvěle pěti vstřelenými
brankami. Trend sice úplně neudrželo, přesto se ale dokázalo pravidelně prosazovat. A sbíralo body. Těch má tým nyní dostatek na polovinu tabulky. Jak ale už ke konci podzimu prozradil kouč Ivo Zbožínek
(na snímku) a někdejší legenda prostějovského fotbalu, byl rád, že je
podzimní část u konce. Smržice totiž v obrovské míře trápila marodka.
Je tak paradoxní, že právě říjen a listopad týmu vyšly na jedničku.

Ivo Zbožínek si na podzim znovu zahrál, zdraví navzdory

dovali. S Hanou Prostějov jsme měli
bodovat, mohli jsme porazit Kožušany
a Hněvotín, kde jsme dostali gól v poslední minutě,“ ohlédl se za podzimní
částí trenér, který i na podzim ještě dočasně nazul kopačky.
Ostatně polovina podzimu povedená nebyla. „V zápasech, které měly
nějaké měřítko, jsme body nezískali.
A v poslední části na nás trochu padla
deka. Ta vyvrcholila ostudou v poháru s Dobromilicemi. Do toho skončil
kapitán Luboš Klus, Martin Verner se
zranil. Začali jsme sestavu lepit a na
týmu bylo patrné, že rezignoval na
nějakou krásnou hru,“ našel příčiny
neúspěšného období Ivo Zbožínek.
Často si tehdy po zápasech stěžoval,
že tým nehraje hezky, že se na to nedá
dívat. Tehdy už ale Smržicím notně
pomohli někteří navrátilci do sestavy. „Paradoxně kluci, kteří nechodili
a vrátili se, do toho vnesli elán, jenž
nám v závěru pomohl k bodům. Avšak
ty výkony a fotbal, který bych chtěl
hrát, jsme předváděli jen na začátku

přiznává Ivo Zbožínek
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„Comeback to nebyl a ani jej nechystám“

odchodu hráčů, jako byli Zbyněk Poles nebo Petr a Jiří Tiší, prochází kádr
hodně bolestivou přestavbou, zpočátku
mužstvo na soupeře nestačilo. Poté šlo
herně postupně nahoru, jenže zisk pouhých dvou bodů? To je velká bída. Je
tak otázka, jak dopadne jarní část
sezóny. A nabízí se i otázka
druhá, zda do ní vůbec Jesenec nastoupí? Vyloučen
nemusí být ani nejčernější
ze scénářů…

5OTåKEG\PQXWWM¾\CN[åGWOÊJT¾VT[EJNÚRQJNGFPÚHQVDCN,GPIÐN[OWQDéCUEJ[D÷N[

„Byli jsme už přehrátí všech těch Pivínů“

Čtyři celky, čtyři příběhy. A z toho tři
s relativně dobrým podzimním koncem.
Takové bylo působení kvarteta zástupců
Prostějovska v I.B třídě Olomouckého
KFS ve skupině B. Prostějovskou Hanou
jsme již důkladně rozebrali v minulém
čísle. Nyní je tedy čas podívat se na zoubek také zbylým třem celkům.
Z nich si nejlépe vedly Smržice. Ty už
v předešlé sezóně, koronavirem poznamenané, hrály výše než obvykle. Zdálo
se, že záchranářské starosti mít nebudou. Vzestupný trend nyní tým potvrdil.
Po podzimní části se nachází v půlce
tabulky s obstojným bodovým ziskem.
Ten ale mohl být ještě vyšší, Smržice
totiž celkově nehrály opravdu špatně.
A řadu zápasů ztratily až v samém
závěru. Týmu se navíc dařilo i přesto,
že tentokrát nebyl tak střelecky aktivní
snajpr Luža. Jeho brankové příspěvky
si ale mezi sebe dokázali rozdělit jiní
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na nás padla deka,“

WWW.VECERNIKPV.CZ

32

21. února 2022

„Nevěděli jsme, co od koho čekat...,“
obrací se Michal Fürle za nepovedeným podzimem Jesence
Velmi bídný podzim zažili hráči SK JesenecDzbel. Není se přitom úplně čemu divit, mužstvo se po předešlé sezóně prakticky rozpadlo. Někteří plejeři skončili s kariérou, jiní
se sice během sezóny vrátili, ale následně se
opětovně rozhodli pověsit kopačky na hřebík.
Jiní zamířili do okolních klubů. Výsledkem tak
byl nově poskládaný a logicky nesehraný výběr. Jedním z jeho nováčků byl i Michal Fürle
(na snímku), který předtím hrál za spojený tým
Výšovic a Skalky. Po jeho přesunu do III. třídy
OFS Prostějov se ale připojil k týmu JesenceDzbelu. Jak po prvním půlroce hodnotí nový
tým? A v jakých zápasech mohlo a mělo
mužstvo bodovat? Nejen o tom pohovořil záložník posledního celku skupiny „B“ I.B třídy Olomouckého KFS
v exkluzivním rozhovoru pro servis
FOTBAL EXTRA PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.
yy Jak byste zhodnotil podzimní část sezóny z pohledu hráče Jesence-Dzbelu?
„I když se nám povedl podzim jako v tom
nejhorším scénáři, o čemž mluví pouhé dva
body v tabulce, tak je v mužstvu pořád zdravé jádro, které s tím chce něco dělat, bojovat a nenechat jesenecký fotbal padnout na
dno.“
yy Jak moc bylo vidět, že se výběr skládá úplně znovu? Kde
byly největší mezery?
„Určitě v tom, že na každý zápas jsme nastupovali pomalu
s jinou sestavou nebo kluci
hráli na jiných postech, neznali jsme se a na hřišti se
hledali. Nevěděli jsme, co
od koho kde čekat...“

yy Není ale porážka jako porážka. V některých zápasech jste měli našlápnuto na body. Vzpomněl byste
nějaké?
„Nejblíž byl asi zápas s Velkým Týncem, kde jsme vedli,
vzápětí rychle prohrávali, ale ještě do poločasu jsme stihli vyrovnat. Nicméně po poločase jsme dva góly dostali.
Tady šlo určitě vytěžit víc. Stejně tak ve Smržicích, kde
jsme alespoň bod uhrát mohli.“
yy Právě na derby se Smržicemi navážu. Cítil jste, že
by vám vědomí regionálních soubojů nějak svazovalo nohy?
„Nohy nám svazovalas hlavně ta deka, která na nás padla,
kdy jsme nastupovali do každého zápasu s tím, že už to
konečně musíme zlomit, urvat a brát body. Mysleli jsme
na to, že každý zápas začíná 0:0 a na soupeře se vůbec nesoustředili. Ať to byla Haná Prostějov, nebo
třeba Černovír.“
yy Našel byste na podzimní části přece jen něco pozitivního?
„Těch věcí se najde určitě víc, nicméně tou nejdůležitější je asi ta, že se
podzim v této nelehké koronavirové
době dohrál, že jsou kluci, které fotbal pořád baví a chtějí ho hrát. Někdo holt musí být první, stejně tak jako
poslední. (hořký úsměv) Sice bychom
si přáli bodů víc, ale hlavně ať se příští
rok sejdeme ve stejné či doplněné sestavě jak o navrátilce ze zranění, tak
i třeba o nové posily. A to bych
chtěl popřát všem klukům
i holkám, kteří se věnují fotbalu, ale i třeba
jinému sportu, ať
je zápal, radost
a hlavně zdraví
neopouští.“
Foto: Michal Sobecký

„Byli jsme už přehrátí

všech těch Pivínů“
>>>pokračování ze strany 30
yy Razíte tedy heslo „Mládí
vpřed“?
„To ano, žádné jiné ani razit nemůžeme. (smích) Tým je kromě mě
a Martina Šlambora poměrně mladý. Pomohlo nám, že už asi tři roky
máme pět hráčů z Čechovic, relativně právě mladých. Bez nich bychom
už možná fotbal ani nehráli. Pomohli
nám překonat nejtěžší období a včas
nás doplnili. Teď už se k nám přidali
i naši vlastní kluci, kteří vycházejí
z dorostu, ti a jsou hodně šikovní, tak
navzdory věku s námi hrají. Tři jsou
součástí základu a další dva tři jsou
pravidelně na lavičce. A postupně se
zapojují všichni. Je to takový přirozený vývoj. Tým je mladý, ale už je dva
roky pospolu.“
yy Jak by znělo hodnocení vašich
svěřenců, především základní osy?
„Martin Šlambor hraje v útoku, vysoký hráč hrající jednoduché míče.
V prostředku Honza Karafiát, byť
mladý, tak asi náš nejlepší hráč. Dále
pravidelně nastupují Jirka Jančík,
Tomáš Kazda, prostě stálice.“
yy Zmínil jste, jak moc vám pomohla vysoká výhra nad Černovírem. Byl to zlomový okamžik
podzimní části?
„Z našeho pohledu ano. I když první
poločas byl z naší strany špatný. Pak
jsme ale vystřídali a ten zápas, jeho
druhá polovina tedy, byl z naší strany
asi nejlepším poločasem podzimu.
Soupeře jsme zatlačili, dali branky,
do toho jsme vyhráli o víc než jeden
gól, což pro nás nebylo úplně typické. I hráči se trochu v zápase od 75.
minuty uvolnili. Bylo vidět, že z toho
mají i větší radost. Nebyl takový tlak
a stres ohledně výsledku. Byl to
jeden z mála zápasů, který jsme si
i opravdu užili.“
yy Naopak derby s Hanou Prostějov (0:4, pozn. red.) jste si asi moc
neužili…

HRÁÈSKÉ STATISTIKY TJ SOKOL MOSTKOVICE

 



Jurný Sebastien
Zapletal Patrik


Drábek Marek
Hanák Radek
Kratina Daniel
Milar Ondřej
Wolker Jakub
Bureš Jan
Jančík Jiří
Karafiát Štěpán
Karafiát Jan
Kazda Tomáš
Kubeš Milan
Lacika Marek
Němeček Miroslav
Svoboda Lukáš
Trunečka Max
Vánský Ondřej
Zapletal Ondřej
Běhal Martin
Dadák Václav
Foret Pavel
Kamenov Jiří
Šlambor Martin

FOTBAL
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„To skutečně ne! To se přiznám, že
mi i volal Dan Kolář, trenér Hané,
jestli bychom utkání neodložili, že
je jich málo. My už jsme nemohli,
protože se nám to krylo s dorosty
a holkami. Kluků tedy bylo málo,
ale vyškolili nás pěkně. Ale oni to tak
hrají, zezadu, na zkušené hráče. Obdivuji je, je jich tam tolik, v tak vysokém věku. A dokáží to takto odehrát.
Zase to na druhou stranu vypovídá
o kvalitě soutěže.“
yy Jak se zpětně díváte na přesun
v I.B třídě Olomouckého KFS do
„B“ skupiny? Byla to šťastná volba?
„Jo, to rozhodně. Chtěli jsme to
hned, původně však byla naše žá-
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dost zamítnutá, nakonec to nějak
přirozeně vzniklo sestupy a přeskupením týmů. Jsem za to moc rád,
už jsme byli ´přehrátí´ těch Pivínů,
Klenovic a podobně. (smích) Chtěli jsme změnu a hrát proti někomu
jinému. A možná ty týmy, nevím,
slabší, silnější? Špatně se mi to posuzuje. Ale za změnu jsme určitě
rádi.“
yy Chystáte se posilovat?
„Těší, avšak neměl by nikdo přibýt,
ale ani ubýt. I když nějakou posilu
bych přece jen bral. Jsem nejradši,
když se posílí útočná část hry, tedy
útočník nebo záložník. Přímo střed
zálohy ne, tam máme kvalitní hráčeb.“

)RWEDORY¿SĆËSUDYDYNRVWFH

Plumlov i Kostelec
Kü@?Q@?GT=M<IFJQ½CJ?T

PROSTĚJOV Další přátelská utkání na regionálních fotbalových kolbištích se odehrála jak předminulý, tak uplynulý víkend. V sobotu 12. února poměřili v areálu Za Olympijskou
ulicí v Prostějově na nové umělce síly hráči Kostelce na Hané
s Bohuňovicemi a dokázali je přestřílet 5:4. Hned po nich nastoupil na stejné ploše Brodek u Prostějova proti Určicím a na
řadu přišlo menší překvapení a vítězství lídra okresu poměrem
2:1. Utkání navíc musel dopískávat záskok, protože sudí musel
deset minut před koncem zápas opustit. V jiném prostějovském
areálu SCM Za Místním nádražím pak brankové hody zvládl lépe Plumlov a proti Haňovicím zvítězil 6:4.

Jan FREHAR

Přestřelka byla k vidění na umělé
trávě Za Místním nádražím, kde se
poprvé představil Plumlov po zimní
pauze. V přípravném duelu na něj
čekaly Haňovice hrající o třídu níže
a diváci se nenudili. Do vedení se
sice dostal Plumlov, ale pak svou sérií zbytečných chyb nechal soupeře
odskočit do dvoubrankového vedení, které do přestávky svou druhou
brankou korigoval Parák. Ve druhé
půli už to byl ze strany Plumlova
lepší výkon a utkání se mu podařilo
otočit ve svůj prospěch. Na trefách
se podělil Parák s Hladkým a kouč
teď řeší hlavně dilema směrem k defenzivě, se kterou nebyl spokojený.
Navíc mu nyní vypadl na delší čas
Fajstl, který laboruje s poškozenými
vazy v kotníku.

Plumlov – Haňovice
6:4 (2:3)

Branky Plumlova: 3x Hladký, 3x
Parák.
Sestava Plumlova: Pokorný – J.
Kiška, Kotlán, Vysloužil, R. Bureš
– Marek Bureš, Frantík, Kiška P.,
Parák, Aujezdský – Hladký. Střídali:
Takáč, Martin Bureš. Trenér: Miroslav Takáč.
Hodnocení trenéra Plumlova
Miroslava Takáče:
„Čekal nás první přípravný duel, což
bylo znát. Nevyvarovali jsme se řadě
chyb a scházeli nám i někteří hráči.
V prvním poločase jsme jich nakupili
opravdu hodně a prohrávali jsme. Jako
útočníkovi, který má rád hru dopředu,
mi dneska scházela defenziva. Všichni
chtěli hlavně útočit, ale dozadu už se
nám moc nechtělo. Takže rozhodně
jsem spokojený s výkonem směrem
dopředu, ale na hře do obrany musíme
zapracovat. Soupeřův systém 4-3-3
nám taky dělal problémy a nezachytávali jsme je, jak bych chtěl. Na to se
tak budeme muset ještě podívat. Ale za
první zápas po zimní pauze jsem rád.“

Fotbalisté Kostelce za sebou mají
úspěšný herní start zimní přípravy.
Proti Bohuňovicím se museli bavit
i přítomní diváci. K vidění bylo hned
devět branek a o jednu šťastnější byl
nakonec Kostelec, který i díky dvěma trefám Preislera dokázal skolit
přeborníka z Bohuňovic. Kouč Keluc byl ale hlavně rád, že od svých
svěřenců viděl nasazení a dobrý
přístup k zápasu. Během obou poločasů navíc sestavu radikálně protočil
a je rád, že má nyní z čeho vybírat.

FC Kostelec na Hané –
Sokol Bohuňovice
5:4 (2:2)

Branky Kostelce: 2x Preisler, Hruban, Petrík, Petr.
Sestava Kostelce - 1. poločas: Drčka – Fink, Chytil, Lužný, Pírek – L.
Grulich, Schwarz, Kořenovský, Matěj Petr, Hruban – Preisler.
Sestava Kostelce - 2. poločas: Kintr – Fink, Pavlíček, Chytil, Kupka
– Abrahám, Martin Petr, Petrík, Výmola, A. Grulich – Preisler. Trenér:
Lubomír Keluc.
Hodnocení trenéra Kostelce
Lubomíra Keluce:
„Chtěl jsem si vyzkoušet všechny hráče,
které mám k dispozici, což se mi z devadesáti procent splnilo, protože ještě
čtyři hráči z různých důvodů scházeli.
Takže i díky tomu, že nás bylo dost,
bylo to utkání opravdu kvalitní a mělo
tempo. Na klucích jsem viděl, že mají
opravdu chuť po té delší pauze. Jsem
rád, že se nám ukázali také někteří
noví hráči. Výsledek pro mě vůbec nebyl
důležitý, hlavní pro mě je, že jsem viděl
nasazení svých hráčů a kvalitní zápas
proti dobrému soupeři. To kluci splnili na jedničku a víc k tomu není třeba
dodávat.“
Předminulou sobotu večer se zrodilo
menší překvapení. Za Olympijskou
ulicí se proti sobě v přípravě potkal
okresní lídr z Brodku u Prostějova

a Určice hrající I.A třídu. Z vítězství
se nakonec radoval okresní celek,
který dokázal zvládnout utkání, ve
kterém padaly branky až ve druhém
poločase. Po prvním poločase bez
větších šancí se do vedení dostal
Brodek, když skóroval Bureš. Následně ale vyrovnal Zelina z nařízené
penalty. Duel ale rozhodl o chvíli
později Vaněk. Během zápasu se ale
stala i jedna událost, na kterou nebude v dobrém vzpomínat ani jedna
strana. Posledních deset minut se
totiž dohrávalo bez sudího. „Zápas
to byl férový na obě strany. Po naší
druhé brance se tam ale pustil Vaněk s brankářem soupeře do slovní
přestřelky. Sudí se o chvíli později rozhodl odejít ze hřiště a musel
jsem to dopískávat já. Tohle naštvalo
a mrzí obě strany a bylo to naposled,
co jsem platil rozhodčího předem,
protože takto to přeci nejde řešit. Ve
finále o nic nešlo, hráči si to vyříkají
a jede se dál, obzvláště v přáteláku,“
prozradil lodivod Brodku u Prostějova Vít Hochman.

Sokol Určice
– FK Brodek
u Prostějova
1:2 (0:0)

Branky: Zelina – Bureš, Vaněk.
Sestava Určic: Sohlich – Bureš, Zelina, Rus, Grulich – Mašek, Handl,
Slezák, Mariánek, Krajíček – Menšík. Střídali: Trajer, Sosík, Rotschedl. Trenér: Petr Gottwald.
Sestava Brodku u Prostějova: Vystavěl – Crhonek, Bureš, Grulich,
Zatloukal – J. Matoušek, Harazím –
P. Matoušek, Vaněk, Dvořák – Janura. Střídali: Kordzik, Martin Mudrla, Marek Mudrla, Nehera, Němec.
Trenér: Vít Hochman.
Hodnocení trenéra Určic Petra Gottwalda se nepodařilo získat.
Hodnocení trenéra Brodku
u Prostějova Víta Hochmana:
„Po předchozím týdnu, kdy jsme dostali od Drnovic, jsme si něco řekli.
Věděli jsme, že nás čeká soupeř hrající o dvě třídy výš. Řekl bych, že jsme
po stránce taktické i nasazení předvedli nejlepší výkon za dobu mého
působení. Za to musím všechny pochválit. Určice byly o něco lepší na
míči, ale my jsme to zvládli takticky
a plnili jsme, co jsme měli. Nepustili
jsme je kromě penalty do žádné větší
šance. Myslím si, že v konečném důsledku to tak bylo celkem zasloužené
vítězství.“
(jaf)

„Jsme mladý, i když

nezkušený tým,“
pochvaluje si smržický Štěpán Verner
>>>pokračovaní ze strany 31
Smržicím se příliš v předešlých ročnících nedařilo, vesměs hrály jen o udržení soutěže, až nyní se nachází v tabulce výše. „Věděli jsme, co po nás trenér
chce. Stačilo jen začít proměňovat šance a nechybovat tolik v obraně. Bylo
pro nás jen otázkou času, než se chytneme a začneme vyhrávat. Každopádně připouštím, že se mi hrálo lépe než
pod tlakem než v minulé sezóně. Cítil
jsem velkou odpovědnost, že musím
k bojovnosti už přidat i góly,“ vnímá
Verner svoji zvýšenou roli v týmu. Se
svým příspěvkem – třemi zásahy – ale
spokojený není. „Upřímně jsem čekal
před sezónou od sebe daleko více než
dvě proměněné penalty a jeden gól

hlavou. V přípravě mi to střílelo. Pak
ale po pár zahozených šancích jsem si
trochu přestal věřit a poté v důsledku
zranění v týmu se během sezóny moje
úlohy trochu změnily. Už jsem neměl
jen povinnosti do ofenzivy. Každopádně, i když nejsem se svým střeleckým
příspěvkem spokojený, myslím, že
jsem týmu pomohl i jinak než góly,“
vyjádřil se jednadvacetiletý hráč.
Smržický tým má pak jednu výhodu
oproti soupeřům. A tou je mládí, jen
minimum hráčů už slavilo třicítku.
Řada jich má naopak okolo dvaceti
let, stejně jako Verner. „I když nám
občas chybí rozvaha a zkušenosti,
beru to jako velké pozitivum. Hlavně
z toho důvodu, že tak můžeme hrát

fyzicky náročný, útočný styl. Je nás
hodně kluků, kteří hrajeme teprve
pár let mužský fotbal, na každém je
vidět zlepšení každým zápasem. Je to
hlavně zásluhou našeho trenéra, ke
kterému já osobně velice vzhlížím,“
vyznává se Štěpán Verner.
Co se mu po podzimní části nejvíce
vybaví? Jednou ze situací je derby
s Hanou a odpískaná a následně odvolaná penalta pro Smržice v závěru mače. Další pak cenné vítězství.
„Dlouho si určitě budu pamatovat
naše překvapivě vybojované vítězství
z Moravského Berouna. Tam se nám
dlouhodobě nedařilo a my vyhráli,
i když jsme nebyli zcela kompletní,“
vzpomíná spokojeně Verner.

FOTBAL / HOKEJ
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PROSTĚJOVSKO Zimní příprava je v plném proudu a stále více mužstev už přistoupilo i na přátelské duely.
Nejvíce jich pro regionální účastníky hostila nová umělá tráva Za Olympijskou ulicí, kde svůj duel odehrál
Kostelec, Plumlov s Určicemi, Vícov či také Lipová. Další dva zápasy pak musely být kvůli nedostatku hráčů
zrušeny. Nehrálo se však jen zde. V Chropyni pokračoval turnaj i za účasti Pivína, a Brodek u Prostějova hrál
v Olomouci proti nadějím Sigmy.
Kostelec si poradil se Slatinicemi

Plumlov se s Urèicemi rozešel smírem

Uplynulou sobotu odpoledne čekal druhý
zápas v rámci zimní přípravy na Kostelec. Ten
se tentokrát na umělé trávě Za Olympijskou
ulicí střetnul se Slatinicemi, které vévodí I.B
třídě. Po relativně vyrovnané půl hodině utkání převzal Kostelec otěže a ukázal své kvality.
Podařilo se mu to potvrdit i dvěma góly do
krátké poločasové přestávky. Na startu druhé
půle pak svěřenci kouče Keluce v nastoleném
trendu pokračovali a byli jednoznačně dominantním týmem. Přidali další dvě branky
a mohlo jich být daleko více, avšak další řadu
šancí spálili. Závěr duelu byl opět trochu hektický, ale o výsledku už bylo jasno.
Kostelec – Slatinice 4:1 (2:0)
Branky Kostelce: Preisler, Hruban, Petrik,
Fink.
Sestava Kostelce: Výmola – Fink, Chytil,
Zatloukal, L. Grulich – Abrahám, Schwarz,
Hruban, Petrik, Lužný – Preisler. Střídali:
Pavlíček, Petr, Kořenovský, Holoubek, A.
Grulich, Bělka. Trenér: Lubomír Keluc.
Hodnocení trenéra
Kostelce Lubomíra Keluce:
„Klasický zápas v zimní přípravě. Bylo tam
hodně taktických chyb z naší strany, ale to mi
vůbec nevadilo. Spíše mě štvala naše hra v prvních třiceti minutách, kdy jsme byli hrozně pomalí. Slatinice byly běhavější a snažily se. My
jsme jim díky tomu umožnili hrát vyrovnanou
partii. Potom už to začalo mít parametry, které
si představuji až do nějaké sedmdesáté minuty.
Závěr už byl zase hektické nahoru, dolů. Je škoda, že neproměňujeme šance, kdybychom jich
dali polovinu, tak je výsledek daleko výraznější,
ale zase kdyby je kluci proměňovali asi nehrají
I.A třídu.“(úsměv)

Hned po Kostelci nastoupili v areálu Za
Olympijskou ulicí na umělce i další dva
účastníci I.A třídy, když změřil síly Plumlov s Určicemi. Útočný fotbal z obou stran
během první půle nabídl jedinou branku,
o kterou se postarali Určičtí pěknou střelou.
Během krátké chvíle druhého poločasu ale
Plumlov dokázal skóre otočit. Na trefu Petra
Kišky navázal po chvíli Adam Hladký. Určice to ale nezabalily a podařilo se jim využit
chyby soupeře a stav zápasu srovnat. Utkání
tak vítěze nenašlo.
Plumlov – Urèice 2:2 (0:1)
Branky: P. Kiška, Hladký –Halouzka,Krajíček.
Sestava Plumlova: Pokorný – Vysloužil,
Ševcůj, Bárta, J. Kiška – R. Bureš, Frantík,
Petr Kiška, Zabloudil, Marek Bureš – Hladký. Střídali: Takáč, Pavel Kiška. Trenér:
Miroslav Takáč.
Sestava Určic: Simandl – Rotchendl, Grulich, Rus, Krajíček – Slezák – Halouzka,
Menšík, Mariánek, Handl – Kováč. Střídali: Paul, Vaverka, Dadák. Trenér: Petr
Gottwald.
Hodnocení trenéra
Plumlova Miroslava Takáče:
„Měli jsme tentokrát o něco větší marodku, ale
Určice zahrály opravdu kvalitně. Peťa Gottwald na nás postavil hodně útočnou taktiku,
která nás trochu překvapila a soupeř se dostal
do zaslouženého vedení. Ve druhém poločase
se nám podařilo směrem dopředu se soupeřem
srovnat. Po dvou pěkných akcích jsme stav během pěti minut obrátili. Určicím se ale ještě podařilo srovnat. Na toto období to byl ale velmi
kvalitní duel z obou stran.“
Hodnocení trenéra
Určic Petra Gottwalda:
„Jednalo se o klasický přípravný zápas, za
který jsem rád. O výsledek mi vůbec nešlo, ale
samozřejmě vždy potěší, když se neprohraje.
S výkonem jsem spokojený. Co jsme si řekli, kluci dokázali plnit. Trošku mě jen mrzí, že jsme
mohli tohle utkání i vyhrát, protože jsme měli
jednoznačně více příležitostí i více ze hry, ale
výsledek opravdu nemá takovou váhu. Ukázali jsme si, na co se ještě musíme zaměřit, co
budeme potřebovat zlepšit, a to je pro nás nyní
to nejdůležitějš.“

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Èechovice – Kralice
zrušeno
Prostějov (jaf) – V sobotu po poledni
mělo dojít k přípravnému utkání mezi
Čechovicemi a Kralicemi na Hané na
umělé trávě ve Vyškově. Utkání se ale
nakonec neuskutečnilo kvůli nedostatku hráčů na straně Kralic. „Bohužel nám to soupeř v pátek večer zrušil.
Snažili jsme se ještě sehnat náhradu, ale
další celky už měly svůj program nebo
by to takto rychle neposkládali. Místo
toho nás tak čekal herní trénink, ale zápas to samozřejmě nenahradí,“ mrzelo
kouče Čechovic Lukáše Koláčka.

Konice ladila formu
v Jeseníku
Prostějov (jaf) – Kondiční soustředění má za sebou lídr A skupiny I.A třídy z
Konice. Na čtyři dny se svěřenci kouče
Ullmanna vydali do Jeseníku nad Odrou, kde na hráče čekala řada náročných kilometrů, ale také herní trénink,
prostor na relaxaci i stmelení kolektivu.

Na soustøedìní také
lídr okresu
Prostějov (jaf) – Soustředění za sebou má také Brodek u Prostějova, který se vydal na čtyři dny nabírat fyzičku
do Jevíčka. Trenérovi Hochmanovi se
na soustředění kromě stabilních členů
mužstva hlásili také dorostenci a na
závěr soustředění čekal i přátelský duel
proti mladíkům ze Sigmy.

3OXPORYs0RVWNRYLFH
zrušeno
Prostějov (jaf) – Zrušený duel Čechovic s Kralicemi nebyl jediný. Neuskutečnil se ani zápas mezi rezervou
Plumlova a Mostkovicemi. Derby,
které se v posledních soutěžních ročnících nehraje zrušil nedostatek hráčů na
straně Mostkovic.

Brodek po soustøedìní
na mladíky Sigmy nestaèil

Na umělé trávě v Olomouci odehrál svůj
třetí přípravný duel lídr Přeboru OFS
z Brodku u Prostějova. Původně měl
sice nastoupit v Konici proti Jesenci, ale
soupeř zápas v průběhu týdne zrušil. Na
poslední chvíli se tak podařilo sehnat
náhradu v Sigmě Olomouc, kde nastoupili proti ligovým dorostencům. Po náročném soustředění a proti kvalitnímu
soupeři Brodek příliš šancí neměl a mladíci ze Sigmy v utkání dominovali. I přes
jasnou porážku byl ale kouč Hochman
spokojený.
Brodek u Prostìjova – SK
6LJPD2ORPRXF8 
Sestava Brodku u Prostějova: Vystavěl
– L. Frys, O. Frys, J. Matoušek, Nehera –
Harasín, Němec – P. Matoušek, Grulich,
Zatloukal – Janura. Střídali: Martin Mudrla,
Marek Mudrla, Kordzik, Dvořák. Trenér:
Vít Hochman.
Hodnocení trenéra
Brodku u Prostějova Víta Hochmana:
„Dali jsme klukům celkem zabrat na soustředění a ta únava byla znát. Navíc nám
chyběli i někteří hráči základní sestavy.
Ale i přes tento výsledek a poměrně jednoznačný průběh musím klukům poděkovat,
protože zápas opravdu odmakali a nechali
tam všechno. Soupeř ukázal svou kvalitu a jasně nás přehrával. Za normálních
okolností jsme měli jiného soupeře, ale Jesenec nám to odřekl až před soustředěním
a kdybych tam nezavolal, tak se to asi ani
nedozvíme... Ale díky bohu, že se nakonec
podařilo někoho sehnat.“
chHVWQ½FWNDp3URVWÈMRYD
si poradila s Vícovem

Stejně jako Lipová se i Vícov rozhodl
sáhnout pro soupeře z řad mládežníků,
v tomto případě prostějovského eskáčka.
V areálu Za Olympijskou ulicí si tak zahrál proti hráčům kategorie U16 vedené
Pavlem Musilem. Duel pro sebe uzmula
mladá družina Prostějova, která dokázala
využít své šance a zvítězila poměrem 3:1.
Na utkání se podepsal fakt, že zatímco
eskáčko už se pilně připravuje na start jarní části, Vícov je teprve na začátku.
9ÉFRYs6.3URVWÈMRY8

Sestava Vícova: Drexa – Mlčoch, Humpolíček, Baránek, Studený – Šobr, Rajnoha, Látal, Rozsíval – P. Pliska, Kvapil. Střídali: M.
Pliska. Trenér: Miroslav Krutovský.
Hodnocení trenéra
Vícova Miroslava Krutovského:
„Byl to pro nás první přípravný duel po delší době a v nekompletní sestavě. Chtěli jsme
se ale už vrátit trošku do zápasového módu
a vyzkoušet si nějaké věci, což se nám během
duelu podařilo. Zahráli jsme si tak poprvé
na velkém hřišti, a i když byl výsledek nepříznivý, tak určitě jsme rádi. Viděli jsme, kde
máme určité rezervy a na čem musíme ještě
zapracovat.“
Pivín nestaèil na Beòov

Třetí utkání turnaje v Chropyni mají za
sebou hráči Pivína. Ti se tentokrát postavili soupeři hrající o třídu výše z Beňova.
O osudu přátelského utkání rozhodla
už první půle, ve které si soupeř dokázal
vytvořit náskok, který už v druhém poločase dokázal uhlídat. Ve třetím utkání tak
přišla pro svěřence hrající trenéra Valtra
třetí porážka, přesto byl ale s víkendovým duelem spokojený. V průběhu
přípravy se už mužstvo začíná zlepšovat
herně i fyzicky, což dokládala i řada šancí
a celkově lepší herní projev než v předešlých duelech.
%HÎRYs3LYÉQ 
Branky Pivína: Hýžďál, J. Svozil.
Sestava Pivína: Oršel – S. Vrba, Pospíšil, T.
Vrba, Prečan – Valtr, M. Svozil, Hýžďál, Bartoník – Frýbort, J. Svozil. Střídali: Verbický,
Fica. Trenér: Pavel Valtr.
Hodnocení trenéra Pivína Pavla Valtra:
„Už jsem byl spokojený i s naším herním
projevem. Bylo vidět, že máme už něco naběháno a odkopáno od startu přípravy a na
to že jsme hráli se soupeřem z I.A třídy jsme
se dokázali soupeři vyrovnat. I herní stránka
byla zcela jiná. Kluky to i daleko více bavilo,
protože už to nebyly jen nějaké nákopy, ale
pěkná kombinační hra. Jen jsme bohužel těch
šancí více nevyužili. I přes porážku jsem tak
dnes opravdu spokojený a soupeř určitě taky
potvrdil kvalitu a ukázal, že rozdíl mezi těmi
třídami tam opravdu je.“

Lipová schytala

od „devatenáctky“
3URVWěMRYD NDQiUD
>>>pokračování ze strany 29
Lipová měla dvě příležitosti, které stojí za
řeč a mohla z nich utkání zkorigovat, ale
v obou případech selhal Kovář. Nejprve
mu penaltu zlikvidoval brankář Mikeš,
který se poslední týdny připravuje s „A“-mužstvem Prostějova a druhou šanci
mu brankář po lobu těsně před čarou
chytil do náruče. Eskáčko tam naopak
mělo daleko více šancí, ale scházela
přesnost zakončení a některé akce chtěli
dohrávat až do prázdné branky, což se
minulo účinkem. Šestého gólu se pak ale
dočkal Pěcha, i když až napodruhé. První
mu totiž vinou ofsajdu uznán nebyl, podruhé už ale míč uklízel i v rámci pravidel
– 6:0. Konečné skóre tak plně odpovídalo předvedené hře, kterou mohly desítky
příznivců vidět.
HLASY TRENÉRŮ
Matěj VYBÍHAL – 1.SK Prostějov:
„Bylo jasně vidět, že soupeř je zatím ve zcela jiné
fázi přípravy než my. Nám se podařilo v první
půlhodině vstřelit pět branek z věcí, které jsme si
vypracovali a bylo po zápase. V druhém poločase jsme si vyzkoušeli i nějaké věci, které nacvičujeme a různě jsme protočili sestavou. Hra se tak
více vyrovnala a už jsme nebyli tak dominantní,
ale celkově jsem určitě s výkonem spokojený.“
Pavel RŮŽIČKA – SK Lipová:
„Je to pro nás hodně krutý výsledek, ale bylo jasně
vidět, v jaké fázi přípravy se nyní každé mužstvo
nachází. Soupeř už pomalu ladí detaily, zatímco
my to ještě dáváme dohromady. Navíc nás stále
trápí rozsáhlá marodka, kdy nám chybělo sedm
hráčů a bylo to opravdu znát. Pevně ale věřím, že
postupně půjdeme výkonnostně nahoru a bude se
hra zlepšovat. Hlavně si přeji, aby se nám co nejrychleji někteří hráči zotavili.“

PROSTĚJOV Po pátečním vítězství z kategorie povinných nad Uherským
Hradištěm čekal na prostějovský dorost v sobotním programu další duel s brněnskými„Válečníky“ o důležité tři body směrem ke třetímu místu
zaručujícímu udržení se v druhé nejvyšší soutěži pro příští sezónu. První
třetina nabídla bojovný hokej, který měl velmi dobré tempo, ale bez
vyložených šancí až do jejího závěru, kdy padla první branka. Hosté se
pak v dalším průběhu dostali do vedení o tři branky a do zápasu, který
Večerník sledoval naživo, už se domácímu celku nepodařilo vrátit.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan FREHAR
Střetnutí dorostenecké nadstavbny se hrálo
od začátku ve velmi svižném tempu a první desetiminutovku to domácím hráčům
jezdilo lépe. Byli aktivnějším družstvem
a měli mírnou převahu. Brzy si také vysloužili i faul hostující celku. Puk se často motal
okolo brankoviště Brna, ale výraznější šanci
se domácím nedařilo vytvořit. Hosté v prvních minutách spíše bránili a snažili se hrozit
z rychlých kontrů. Za zmínku stojí hlavně
střela domácího Kubíka, která měla parametry a na opačné konci šance Řežucha.
Druhá polovina první periody už byla opticky vyrovnanější a k aktivnější hře se připojilo
i Brno. Stále se však čekalo na větší šance,
které ani jedna z obran dlouho nepovolovala. Až tři minuty před první sirénou se začaly tvořit skuliny v obou pásmech. Největší
šanci Prostějova měl Tsubera, který se dostal
do samostatného úniku a vyřešil ho střelou
nad vyrážečku brankáře, jenže k jeho smůle
kotouč zastavila tyč. Hosté rychle hru otočili

a hnali se pro změnu oni do brejku dva na
jednoho. Klouda si na Kroupu nepřišel, ale
hosté akci dále dohráli, a nakonec se jim podařilo dostat puk až do branky. Úspěšným
střelcem byl Dočekal – 0:1.
Do druhého dějství vstoupili lépe hosté.
První velkou šanci měl Kubín, kterého našel
Klouda před odkrytou brankou, puk však
neusměrnil do branky, a navíc by se pravděpodobně řešilo i úmyslné kopnutí. Následně hrozili i domácí, ale první akce a následná
dorážka skončila mimo tři tyče a při dalším
úniku tentokrát pohořel Žák, když vůbec
netrefil branku. Eskáčko dostalo i možnost
přesilovky, ale tam hrozil spíše soupeř a Prostějovu tato disciplína opravdu nešla.
Následné minuty se šance vytvářeli před
oběma brankami, ale pohnout se skóre se
nedařilo nikomu. Hosté k tomu ale byli určitě blíž, Kroupa však naděje nadále držel. Nakonec stejně jako v první třetina o všem rozhodovaly poslední dvě minuty. Nejprve měl
možnost srovnat Pippal, který se prodral až
před brankáře, ale jeho pokus mezi betony
brankář přečetl. Následně si Čermák vynutil
faul a Prostějov měl možnost přesilovky. Tu
ale znovu doslova zahodil a hostům se v ní
navíc podařilo odskočit na rozdíl dvou branek. Kubín vyhrál buly pro Ličku, který vyu-
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žil clony před brankářem a puk trefil přesně
za zadní tyč – 0:2.
Do třetí části ještě nebylo nic ztraceno, ale
hned její úvod znamenal třetí branku v síti
prostějovského Kroupy. Opět Kubín ukázal
přehled a puk zpoza branky poslal na hůl
Kloudy, ten se dlouho nerozmýšlel a dostal
jej až za záda Kroupy – 0:3. O minuty později se branky dočkali i domácí a vykřesali
naději. Kotouč na holi udržel Pekr a jeho
střela z kruhu brankáři propadala mezi rukou a tělem do branky – 1:3. Domácí se snažili dál tlačit, ale soupeř je k ničemu závažnému nepouštěl. Posledních dvanáct minut se
pak téměř nehrálo ve stejném počtu hráčů.
První dostali příležitost přesilovky hosté, ale
jejich tlak k brance nevedl. Po jejím skončení však zbytečnými dvěma zákroky nabídli
domácím příležitost dvouminutové výhody
o dva muže, jenže tu Prostějov zahodil a naděje na obrat postupně klesala. Následně nevyužili ani další přesilovku, kde byl nejblíže
Pippal po otočce a poslední minuty utkání si
už hosté i díky své početní převaze pohlídali
bez větších starostí.

Konec února má bohatý program
PROSTĚJOV Kolotoč hokejových střetnutí nepoleví ani v posledním únorovém
týdnu, kdy se představí všechny starší kategorie prostějovského eskáčka, na které
čeká po jednom duelu. Další souboje
o body do tabulek a posun do tabulek se
odehrají na ledě soupeřů i v domácí aréně, kam můžete vyrazit hokejové talenty
podpořit.
Na juniory čeká podruhé v řadě venkovní
duel, tentokrát změří síly na stadionu Nového Jičína. Dorost se po dvojzápase doma

KDO A KDY HRAJE
Junioři: HK Nový Jičín – SK PV 1913 (pátek 25. 2. – 19.00)
Dorost: SK PV 1913 – Tigers Zlín (neděle 27. 2. – 16.30)
Starší žáci: SK PV 1913 – HC Studénka (neděle 27. 2. – 12.30)
Mladší žáci: SK PV 1913 A – SK PV 1913 B (pátek 25. 2. – 14.00)
5. třída: SK PV 1913 – HC Šternberk (sobota 26. 2. – 13.15)
představí před vlastním publikem i do třetice,
tentokrát se mu do cesty postaví Tigers Zlín
a soupeři mají svěřenci kouče Půčka co vracet.
V neděli se v domácím prostředí ukážou
i starší žáci, které bude čekat souboj se Stu-

dénkou, kde by měli potvrdit roli favorita.
Mladší žáky čeká už v pátek odpoledne
vzájemný souboj A mužstva s rezervou. Na
domácím ledě se v sobotu utkají i páťáci se
Šternberkem.
(jaf)
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Regionální liga juniorù 2021/2022 o umístìní sk. 23
HC Orli Znojmo – SK Prostìjov 1913 6:7 (3:1, 2:3, 1:3)

$TCPM[ C PCJT¾XM[  *WFGéGM 2Q\F÷PC   2Q\F÷PC 0GéCU -QTéK¾P  
*WFGéGM  0GéCU $ÓJO   *WFGéGM 0GéCU 2Q\F÷PC   *WFGéGM t 
6CTwKPUMÚ ТNRUSoNRYj 6CTwKPUMÚ6CTwKPUMÚ2ÊEJCN 6¾DQT 
2GVT/CUCTG $GPGw 6CTwKPUMÚ ТLQGOHU 4Q\JQFéÊ2ąGO[UN5MQRCN
t&CXKF2CWN/CTVKP2GąÊ8[NQWéGPÊ$G\X[WåKVÊ 1UNCDGPÊ&KX¾Mč
5GUVCXC <PQLOC 8÷TPÚ &QMQWRKN  t $ÓJO 9CNNC /CTGéGM -QTéK¾P -QPGéPÚ
/CEJCNCt/CTGMèGTPÚ0GEMCą*WFGéGM2Q\F÷PC5VCPKUNCX0GéCU6NCEJ/ÊéC
6TGPÆT6,CMGw
5GUVCXC2TQUV÷LQXC&WDUMÚt<CVNQWMCNĄGRC2QMQTPÚ5XQDQFC$GPGw2QURÊwKN
0÷OGEt/CUCTG2GVąGMQX¾5XQDQFCiMQTRÊMQX¾6¾DQT6CTwKPUMÚ2ÊEJCNiKPFNGT
2GVT6QO¾PGM6TGPÆT/,CPGéGM
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/LJDVWDUvÉFKz½NÕc%psRXPÉVWÈQÉVNXSLQVNs$
SK Prostìjov 1913 – HC Studénka 18:3 (10:0, 5:0, 3:3)

$TCPM[CPCJT¾XM[2CN¾PGM2CN¾PGM iRKé¾M iRKé¾M$TQUU iRKé¾M 
8KV¾UGM -WVOQP $TQUU iRKé¾M 2ÊVT *Q\OCP 8KV¾UGM iRKé¾M 
iRKé¾M(KCNC iRKé¾M4CKU 4CKU (KCNC 8KV¾UGM2CN¾PGM 4CKU
*Q\OCP (NQTÚMQX¾ iRKé¾M$TQUU (KCNC 4CKU 8KV¾UGM *Q\OCP 
8KV¾UGM 4CKU (NQTÚMQX¾ *Q\OCP2CN¾PGM tТHGxQND -ąGRGNMC 
-ąGRGNMC ТHGxQND -ąGRGNMC ТHGxQND)×DGT 4Q\JQFéÊ,KąÊ-TQWRC2GVT
.CKPMC8[NQWéGPÊ8[WåKVÊ1UNCDGPÊ&KX¾Mč
5GUVCXC2TQUV÷LQXC4[EJNÚt8TDC2CN¾PGM(KCNC(TÓONiRKé¾M*Q\OCP$TQUUt
2CN¾PGM(NQTÚMQX¾2ÊVT/WFTNC-WOUV¾V4CKU8KV¾UGM-WVOQP6TGPÆT(5OGLMCN
5GUVCXC 5VWFÆPM[*QNCÿ ТHGxQNRYj t.CPIGTТHGxQND)×DGT/CEJ¾éGM
0QXÚt-WD¾é6QO¾wGM1NKXÊM/GNWEJ-ąGRGNMC5VCEJQXKé$TQXL¾M6TGPÆT-
-TCJWNC

HC Èerní Vlci – SK Prostìjov 1913 4:4 (2:1, 2:0, 0:3)

$TCPM[CPCJT¾XM[-[UGNC /KMNCU /CEJCé-[UGNC /KMNCU %JCNWRCt
(KCNC 2CN¾PGM (KCNC8KV¾UGM 2CN¾PGM 4CKU 8TDC 4Q\JQFéÊ/KEJCN
$¾TVGM<D[P÷M0QX¾M8[NQWéGPÊ$G\X[WåKVÊ1UNCDGPÊ&KX¾Mč
5GUVCXC èGTPÚEJ 8NMč .WMCwÊM -TWPVQT¾F  t /CEJCé 8KM /CTGM ,WTéC t &
-ąGPGM4-ąGPGM-[UGNC8¾ENCXÊM'NKEJ/KMNCU%JCNWRC6TGPÆT<CJTCFPÊM
5GUVCXC2TQUV÷LQXC4[EJNÚt8TDC2CN¾PGM(KCNC(TÓONiRKé¾M*Q\OCPt2GMT
2ÊVT/WFTNC-WOUV¾V/CTGM4CKU8KV¾UGM-WVOQP6TGPÆT(5OGLMCN
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Liga dorostu 2021/22 – o postup – sk. 17 Olomoucká
SK Prostìjov 1913 – Uherské Hradištì 7:2 (2:0, 2:2, 3:0)








SK Prostìjov 1913 – HC Warriors Brno 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

$TCPM[ C PCJT¾XM[*QNÚ*QNÚ *CLFC4-ąGPGM #FCOQX¾ *QNÚ 
5WwGÿ *CLFC#FCOQX¾ *QNÚ*QNÚ *CLFC t-WéGTC /WFTNC 
2TQEJ¾\MC &CPMQ$TQUU 2TQEJ¾\MC &CPMQ 4Q\JQFéÊ/KEJCN$¾TVGM<D[P÷M
0QX¾M8[NQWéGPÊ8[WåKVÊ1UNCDGPÊ&KX¾EK
5GUVCXC èGTPÚEJ 8NMč8CwGM)QN¾ÿt4-ąGPGM&QDK¾w-QN¾éGM%KEJQXUMÚ
8CPFWEJ#FCOQX¾t2CXN¾V*CLFC5WwGÿ/QFN¾M-QNKDC*QNÚТHQD(T[FTÚP
&GXGTC%CDjN. 6TGPÆT<CJTCFPÊM
5GUVCXC2TQUV÷LQXC/CTGMt*QNWD2T¾wKN/QWMC1åXQNFÊM-WéGTC-CRGEt$TQUU
(NQTÚMQX¾/WFTNC-QX¾ą2TQEJ¾\MC/CVQWwGM(TGNKEJ&CPMQ&XQą¾M6TGPÆT: F.
5OGLMCN

$TCPM[CPCJT¾XM[2KRRCN ä¾M 6QO¾PGMiKPFNGT 6QO¾PGM iKPFNGT
èGTO¾M &QUV¾N 6QO¾PGM 6QO¾PGM iKPFNGT 0÷OGE ĄGRC t
-QU 5OGVCPC8CNQWEJ 5OGVCPC -WMWNKw 4Q\JQFéÊ6QO¾w$G\F÷Mt/CTVKP
&QNGåGN/KEJCN<GFPÊM8[NQWéGPÊ8[WåKVÊ1UNCDGPÊ&KX¾Mč
5GUVCXC2TQUV÷LQXCèGTPÚtĄGRC&QUV¾N2QURÊwKN-CUCN0÷OGE-WDÊMt6UWDGTC
5XQDQFCèGTO¾MiKPFNGTä¾M6QO¾PGM*Q\OCP2GMT2KRRCN6TGPÆT/2čéGM
5GUVCXC7JGTUMÆJQ*TCFKwV÷5VCwGMtĄKO¾M)TGDGPÊéGM2GVGTMC8CNQWEJ-WMWNKw
9CUUGTDCWGTt8ÊEJC5OGVCPC2TQEJ¾\MC<CNWDKN/CEJ-QU6TGPÆT/0GéCU
$TCPM[CPCJT¾XM[2GMTt&QéGMCN $CN¾å .KéMC -WDÊP -NQWFC
-WDÊP 4Q\JQFéÊ2GVT2ąGEGEJV÷Nt2GVT.CKPMC/KEJCN<GFPÊM8[NQWéGPÊ
8[WåKVÊ1UNCDGPÊ&KX¾Mč
5GUVCXC 2TQUV÷LQXC-TQWRCtĄGRC&QUV¾N2QURÊwKN-CUCN0÷OGE-WDÊMt6UWDGTC
5XQDQFCèGTO¾MiKPFNGTä¾M6QO¾PGM/CTGM*Q\OCP2GMT2KRRCN6TGPÆT/2čéGM
5GUVCXC$TPC(CLOQPt-QU.WFKMQXUMÚ,KPFTC(GPEN$TÚFN.KéMCt&QéGMCN-WDÊP
-NQWFC5V¾XGM-QNGéM¾ą5VTCMCĄGåWEJC$ÊNÚ&TCUCN$CN¾å6TGPÆT,5ÚMQTC
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/LJDPODGvÉFKz½NÕc'psRXPÉVWÈQÉVNXSLQVNs$
HC Èerní Vlci – SK Prostìjov 1913 6:3 (0:2, 2:0, 4:1)

SK Prostìjov 1913 – HC Slezan Opava 3:11 (2:4, 0:6, 1:1)

$TCPM[CPCJT¾XM[-WEK¾P-WEK¾P)T[I¾TGMt*TD¾éGM 6JKGOGN 
*TD¾éGM 6JKGOGN *TD¾éGM 6JKGOGN *TD¾éGM 6JKGOGN 6JKGOGN
*TD¾é*CTCUÊO 4QWUGM &WDPÚ 6JKGOGN *TD¾éGM &WDPÚ *TD¾é 
6JKGOGN 4QWUGM*TD¾éGM 6JKGOGN *TD¾é 6JKGOGN *TD¾é 4Q\JQFéÊ:
,CP*Q\OCP#FCO5VWFGPÚ8[NQWéGPÊ8[WåKVÊ1UNCDGPÊ&KX¾EK
5GUVCXC2TQUV÷LQXC/KEMC *Q\OCP tiQWUVCN)T[ICT#NGZC6¾DQTQX¾t.WM¾w
-CFNéÊM7TDCP-WEK¾P-WVOQP)T[I¾TGM/WUKN2QURÊwKN-TKwVQHÊM6TGPÆT2/WUKN
5GUVCXC1RCX[#ODTÙ\t)GDCWGT6JKGOGN6JKGOGN*CTCUKOt4QWUGM*TD¾é
*TD¾éGM*QNNGUEJ8TQDGN&WDPÚ6TGPÆT22÷NWEJC
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Orli ztratili utkání v Plzni Korfbalové sexteto SK RG

XzYSUYQÉÄWYUWLQÈ
PLZEŇ, PROSTĚJOV V hodně
okleštěné sestavě se basketbalisté
Prostějova představili ve druhém
zápase nadstavbové části 1. ligy na
půdě Plzně. Do zápasu nastoupilo
pouze osm hráčů a ti přes veškerou
snahu na zkušeného soupeře nestačili. Prohráli totiž 69:92, když
na protivníka nestačili především
na doskoku, kde západočeskému
výběru dovolili málo vídaných
dvaadvacet opakovaných střel.
Orli dali první koš zápasu a pak se
ještě drželi na dostřel do páté minuty, ve které ovšem domácí zaveleli
k náporu. Ten vedl především Honomichl. Týmu pomohl šesti body
v řadě a právě po jeho trojce Loko-

v nominaci QD6YĚWRYpKU\
1RPLQDFHNRUIEDOLVWÕ¤5QD6YÈWRYÅKU\
DzÄHUYHQFH%LUPLQJKDPs86$

/,*$%$6.(7%$/86.83,1$2$å0Ì672².2/2

PROSTĚJOV Reprezentačním vrletošní korfbalové sezóny
%./RNRPRWLYD3O]Hė²%&02UOL3URVWčMRY cholem
v dospělé kategorii budou červen1HMYtFHERGĥ3O]Qč+RQRPLFK$XãSUXQN
cové Světové hry 2022 v USA. Pro5R]V\SDO
běhnou v tamním Birminghamu
6HVWDYDDERG\3URVWčMRYD(.OHSDþâLãND
1iEČOHN6\FKUD5\WtĜ+DYHO6WUQDG
(nezaměňovat s britským městem
6FKQHLGHU7URMN\2VREQtFK\E\16:16.
stejného názvu) i za účasti národ
7UHVWQpKRG\'RVNRN\56:36.
ního týmu České republiky, v jehož
motiva poprvé v průběhu střetnutí osmnácti bodů, drželi se v zápase. nominaci na tuto významnou akci
vedla dvouciferným rozdílem – Pomohly jim trojky Erika Klepače figuruje hned šestice zástupců SK
17:7. Až do konce čtvrtiny pak svě- a Nábělka, které dodaly hostům RG Prostějov!
řenci Michala Pešty přidali pouhé energii. Západočeši se snažili odskoMarek SONNEVEND
tři body a tomu odpovídala ztráta čit, další propad však basketbalisté
čtrnácti bodů (10:24).
Prostějova a v poločase při výsledku Jména nominovaných oznámil hlavní
trenér výběru ČR Ivo Kracík, jemuž dělá
Ofenziva Orlů se pak výrazně zved- 35:47 nebyli bez šancí na obrat.
la. Ve dvanácté minutě snížil Šiška Vyrovnaná byla také další perioda, ve už několik let asistenta prostějovský kouč
na 15:26, a přestože Plzeň o chvíli které se soupeřům dařilo více v úto- David Konečný. Hráčské zastoupení
později natáhla své vedení na rozdíl ku, než obraně. Hanácký celek se
dokonce přiblížil až na rozdíl sedmi
bodů (42:49), hráči Plzně ale dokázali reagovat a vzali si zpět dvouciferné
vedení. Do poslední části se vstupovalo za stavu 72:58 pro domácí.
0LFKDO3(h7$ - BCM Orli Prostìjov:
„Nevyšel nám začátek zápasu a už v první čtvrtině Plzeň získala rozhodující náskok. V závěrečné pasáži už měli Plzeňští
V dalším průběhu utkání hráči nic nevypustili a snažili se dostat zpět do utkání. více sil. Tři minuty a půl před konSoupeř měl však k dispozici širší rotaci hráčů a pro nás bylo složité držet vysoké tem- cem odskočili na 83:63 a v koncovpo. I v osmi jsme ještě deset minut před koncem drželi přijatelné skóre, v poslední ce natáhli svůj náskok na třiadvacet
čtvrtině už měl soupeř více fyzických sil.“
bodů.
(lv)
PROSTĚJOV Extraligovou dohrávku 9. kola proti Modrým
Slonům ze Znojma odehráli v sobotu na své palubovce korfbalisté
a korfbalistky prostějovského „ergéčka“. Během první půle se hrál
vyrovnaný duel a skóre se drželo
dlouho vyrovnané. Na konci první
půle se ale hosté dostali do trháku
a své vedení už následně hlídali až
do konce zápasu. Prostějované během druhé půle i hodně protočili
/,*$%$6.(7%$/,67Ĥ²1$'67$9%29ÉþÉ67
2NC[QWVUMWRKPCQCåOÊUVQ
sestavu a prostor tak dostali i buMQNQ 2N\Gÿt2TQUV÷LQX  0GLXÊEGDQFčHono- doucí naděje.
OKEJN#WwRTWPM4Q\U[RCNt-NGRCéiKwMC0GDGNGM8[wGJTCF Úvodní minuty střetnutí znamenaly
t<NÊP  0GLXÊEGDQFč1RCXCt2GNJąKOQX koše na obou stranách a výsledek byl
 0GLXÊEGDQFč%CTPGEM[-WTGEMC+JTKPIt$GTPCF dlouho vyrovnaný. V závěrečných
-JGNN+MIGYWTWMC,KJNCXCt2QNCDÊ  0GL
minutách první půle se ale podařiXÊEGDQFč-WDÊP2NGwKPIT-CPVčTGMt4[NKEJ-¾DTV0QX¾M
lo odskočit sérii košů hostujícímu
Znojmu, které si dokázalo do pře2TčD÷åP¾VCDWNMC
stávky vypracovat náskok pěti košů
 $CUMGVDCN2QNCDÊ
   


Orli provìøí rezervu
(7:12), na kterém mohli v druhém
 $%/1TNK2TQUV÷LQX
   


Nymburka
dějství stavět. „První poločas byl po )$#5QLM[2GNJąKOQX
   


Prostějov (lv) – Také ve svém  $-.QMQ2N\Gÿ
   


měrně vyrovnaný, kdy se v prvních
třetím vystoupení ve skupině  564#$#)<NÊP
   


minutách vedení přelévalo ze strany
o 13. až 20. místo budou prvoli-  $%8[UQéKPC
   


na stranu. Postupně nám ale soupeř
goví basketbalisté BCM Orli Pro-  $CUMGV1RCXC
   


utekl na rozdíl dvou, tří košů, a tento
stějov hostovat na půdě soupeře.  5QMQN8[wGJTCF
   


náskok ještě v závěru poločasu dokáV neděli 27. února se představí se
v Městské hale, kde své domácí
zápasy hraje celek Basketbal Polabí. „Bude to zajímavá konfrontace se soupeřem, který využívá
méně vytížené nymburské hráče.
Předpokládám, že oba soupeři se
budou snažit o rychlý a moderní basketbal, měl by to být hezký
zápas,“ míní trenér Prostějova Michal Pešta

92 69

Ženy: Aneta Lešanská, Nela Kubů (obě SK RG Prostějov), Dominika
Drábková, Tereza Hurdálková, Vendula Jemelíková, Anna Literová, Klára
Nováková, Sára Sahatciu, Eliška Zieglerová.
Muži: Petr Galíček, Petr Šnajdr, Alexandr Vyroubal (všichni SK RG Prostějov), Martin Jiřička, Rostislav Kortus, Vlastimil Krejčí, Patrik Nguyen,
Petr Pešák, Jan Toufar.
bude mít hanácký klub na Světových Vyroubal se pak do nároďáku vrací po
hrách pětinásobné, do severní Ameri- kratší odmlce.
ky se mohou chystat Aneta Lešanská, Start na World Games 2022 si česNela Kubů, Petr Galíček, Petr Šnajdr ké korfbalové družstvo vybojovalo
a Alexandr Vyroubal.
sedmou pozicí na světovém šampiKompletní kvinteto přitom patří ke sta- onátu 2019 v Jihoafrické republice,
bilním reprezentantům. Galíček, Šna- kde mělo ergéčko také velmi početné
jdr, Lešanská i Kubů absolvovali loni zastoupení. Letošnímu vrcholnému
na podzim mistrovství Evropy v Belgii, turnaji bude samozřejmě předcházet
kde tři prvně jmenovaní většinou nastu- řada různých soustředění, o nichž bupovali v základní sestavě a jejich mladá deme ve Večerníku průběžně inforparťačka naskakovala jako střídající. movat.

3URVWĚMRYVNëNRUIEDO

Pozápasové hodnocení trenéra

QHVWDÿLOQD=QRMPR

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

(;75$/,*$.25)%$/8þ5'2+5É9.$.2/$

6.5*3URVWčMRY²0RGĝt6ORQL<0&$=QRMPR
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5R]KRGÿQt 3DYHO 0LQDUþtN 0LFKDHO +iN
'LYiNĥ
1HMYtFHNRäĥ=QRMPR-7RXIDU3DYOtþNRYi
1JX\HQ77RXIDUäiN

6HVWDYDDNRäH3URVWčMRYD
*DOtþHNâQDMGU1/RUHQFRYi./RUHQFRYi9\URXEDO7LFKê/HãDQVNi.XEĤ±.ĜtåNRYi
'YRĜiNRYi=LNPXQGRYi-9DOHQWD'XãHN)9DOHQWD 7UHQpĝL'DYLG.RQHþQêD0DUWLQ8KHUND

zal zvýšit,“ doplnil kouč korfbalistů
Prostějova David Konečný.
Do druhého poločasu přišly i další
změny v sestavě domácího „ergéčka“,
které se muselo obejít bez Petra Šnajdra, jenž se nechal v minulém duelu
vyloučit. Odpočinout nechal kouč
Konečný také Tichého. Jejich místo
tak zabrali dorostenci a ukázali své
kvality. Koše padaly permanentně
na obou stranách a náskok hostů se
nadále udržoval. Skóre se nakonec zastavilo na výsledku 21:28 a Znojmo
tak mohlo odjet spokojené.
Korfbalisté a korfbalistky si tak v této
sezóně připsali třetí porážku, ale i přes
ní nadále jasně vévodí tabulce extraligy
a po odhlášení mužstva Českých Budějovic ze soutěže už mají také jistou

účast ve finále. „Do druhé půle jsme
sestavu pozměnili a prostor dostali dorostenci. Musím je pochválit, protože
se mi jejich hra líbila. Celkově se v tom
druhém poločase hrál takový uvolněný korfbal s řadou košů. Na vyrovnání
to ale nebylo a zapisujeme tak další porážku,“ uvedl Konečný.
(jaf)
(;75$/,*$.25)%$/8þ5
 MQNQ UQDQVC  ×PQTC  2TQUV÷LQX t
<PQLOQ 
MQNQPGF÷NG×PQTC<PQLOQt$TPQ
 
 2TQUV÷LQX      
 $TPQ
     
 <PQLOQ      
 è$WF÷L      
*èGUMÆ$WF÷LQXKEGUGQFJN¾UKN[\GUQWV÷åGCLGLKEJ
XÚUNGFM[DWFQWCPWNQX¾P[

.YLWRYRX]UDGLORSRG¿QË åKDYÇQRYLQN\]NRUIEDOX

Olomoucko chce
bìhem dobít baterky
Olomouc (lv) – Nejvyšší basketbalovou soutěž Kooperativa NBL
čeká reprezentační pauza a další
mistrovské utkání odehraje tým
BK Redstone Olomoucko až 5.
března. Přestávku chce klub využít k nabrání kondice do zbytku
sezony a přípravě na těžké střetnutí v Jindřichově Hradci. „Bude to
extrémně náročný duel, protože
pojedeme s vědomím, že musíme
vyhrát a oplatit soupeři předchozí porážku v naší hale. Musíme
to prostě urvat za každou cenu,“
uvědomuje si důležitost příštího
zápasu kouč BK Redstone Miljan
Čurovič.

éHVNÇ%XGøMRYLFHMVRXRXW

YNRQFRYN¿FKVHWĎ D5*SRĆ¿G¿ILQ¿OHH[WUDOLJ\

DUBAJ, PROSTĚJOV První čtvrtfinálovou účast v sezóně vybojovala Petra Kvitová na špičkovém
podniku v Dubaji. Přesto nebyla
spokojená, i když ve druhém kole
porazila nasazenou jedničku Arynu
Sabalenkovou z Běloruska. V zápase o postup do semifinále totiž
prohrála s Lotyškou Jelenou Osta-

penkovou, přestože měla při svém
servisu hned dvakrát možnost zápas ukončit.
„Ve druhém i třetím setu jsem nedokázala soupeřku dorazit. Nevím, co se
stalo,“ krčila rameny Kvitová, která na
podání selhala vždy za stavu 5:4. V závěrečné zkrácené hře měla dokonce
mečbol, ani to nestačilo. „Když takový

DAUHÁ, PROSTĚJOV Prostějovský tenista Jiří Veselý na štědře
dotovaném turnaji v Dauhá vypadl
už v prvním kole. Osmadvacetiletý
český hráč nestačil na o dva roky
mladšího Francouze Arthura Rinderknechta a prohrál po dvou a půl
hodině boje ve třech setech.
„Klíčová byla zkrácená hra druhého
setu. V ní se mi vůbec nedařilo. Na podání byl soupeř o kousek lepší. Ve vyrovnaných zápasech rozhodují právě
takové drobnosti,“ uvedl Veselý, který
se v průběhu střetnutí dopustil šesti
dvojchyb. Jeho soupeř pouze dvou,

což mu nakonec stačilo k celkovému nasazený hráč turnaje nepřešel před
úvodní kolo, když prohrál třísetový
triumfu.
Ani druhý challenger v indickém Ben- duel s Rusem Andrejem Kuzněcovem.
galuru nevyšel Vítu Kopřivovi. Pátý
(lv)

souboj rozhodne jeden míč, vždy to zamrzí,“ přiznala zklamání česká tenistka.
Nedařilo se Barboře Krejčíkové, turnajové dvojce, která po výhře nad Caroline Garciaovou nestačila na Ukrajinku
Dajanu Jastremskou. Kateřina Siniaková zvládla kvalifikaci, pak byla nad
její síly Španělka Gabrine Muguruzaová.
(lv)

➢ ze strany 27

KUiYN\ zápasu SK RG vs. ModĜt 6ORQL <0&$ VH YČQXMHPH QD
MLQpP PtVWČ WpWR VWUDQ\ ± SR]Q
UHG  PČOL +DQiFL V SĜHGVWLKHP
MLVWp SUYHQVWYt SR GORXKRGREp
Ii]LWtPSiGHPLSRVWXSGRILQi
ORYp ELWY\ QD YODVWQt SDOXERYFH
KDO\ 5* D =â 2WWR :LFKWHUOHKR
3URVWČMRY SRVOHGQt EĜH]QRYRX
VRERWX-HMLFKVRXSHĜSDNY]HMGH
]HVHPLILQiORYpVpULHPH]LGYČPD
MLKRPRUDYVNêPLFHON\
Ä= ~þDVWL Y GRPiFtP 6XSHUIL
QiOH PiPH VDPR]ĜHMPČ UDGRVW
LNG\åE\ODGHILQLWLYQČSRWYU]HQD
WDN]YDQČ RG ]HOHQpKR VWROX SR
RGVWRXSHQt ýHVNêFK %XGČMRYLF
]HVRXWČåH7RMVPHYãDNP\QH
PRKOL QLMDN RYOLYQLW 7Hć PiPH
YtFHQHåPČVtFþDVXQDSĜtSUDYX
1DUR]KRGXMtFtVRXERMRPLVWURY
VNêWLWXOVHGĤNODGQČQDFK\VWiPH
DXGČOiPHPD[LPXPSUR~VSČFK
3URVWčMRY      L NG\å Y\KUiW XWNiQt R YãHFKQR
%UQR
     DWtPGRViKQRXWQDY\VQČQp]ODWR
=QRMPR      EXGH XUþLWČ PRF WČåNp³ RGWXãLO
&R WR ]QDPHQi" %H] RKOHGX QD KODYQt NRXþ HUJpþND 'DYLG .R
GYČ YêãH ]PtQČQp SRVOHGQt GR QHþQê
(son)

35267ċ-29 Tak tohle se neþHNDOR ýHVNREXGČMRYLFNê WêP
.&&URFRGLOH6RNROYXSO\QXOp
GREČ YêUD]QêFK NRURQDYLUR
YêFK RPH]HQt QHMYtF ]H YãHFK
H[WUDOLJRYêFK NOXEĤ RGNOiGDO
VYp GXHO\ 1DþHå SR XYROQČQt
SURWLHSLGHPLFNêFKRSDWĜHQt-L
KRþHãLR]QiPLOLåHPtVWRMHMLFK
SRVWXSQpKR GRKUiQt UXãt VYRX
~þDVWYH]E\WNXWRKRWRURþQtNX
HOLWQtWX]HPVNpVRXWČåHVýkonQê YêERU ýHVNpKR NRUIEDORYpKR
VYD]X QiVOHGQČ UR]KRGO R DQXOR
YiQtYHãNHUêFKVWĜHWQXWtþHVNREX
GČMRYLFNpKR FHONX WXGtå WDEXONX
WYRĜt SRX]H Y]iMHPQi XWNiQt WĜt
]E\OêFK NROHNWLYĤ 3ĜHG ]iSDVR
YêP SURJUDPHP XSO\QXOpKR Yt
NHQGXY\SDGDORSUĤEČåQpSRĜDGt
QiVOHGRYQČ

9HVHOëY'DXKiQHXVSĚO
7(1,6
l(1<
Dubaj – WTA Tour
Dvouhra – 1. kolo: .UHMþtNRYi   ± *DUFLDRYi
)UDQFLH    .YLWRYi ± *LRUJLRYi ,WiOLH 
  6LQLDNRYi ± 0XJXUX]DRYi âSDQČOVNR 
   2. kolo: .YLWRYi ± 6DEDOHQNRYi
%ČORUXVNR    .UHMþtNRYi ± -DVWUHPVNi
(Ukrajina) 3:6, 6:7. þWYUWÀQiOH.YLWRYi±2VWDSHQ
NRYi /RW\ãVNR 

08l,
Dauhá – ATP Tour
Dvouhra – 1. kolo: Veselý –
Rinderknech (Francie) 6:3,
6:7, 4:6
Bengaluru – ATP challenger
Dvouhra – 1. kolo: .RSĜLYD
  ± .X]QČFRY 5XVNR  
6:1, 3:6.

*<'0
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PROSTĚJOV Mistři nerozhodných výsledků 2. ligy
mužů JM 2021/22 ani ve 13.
kole soutěže nezklamali. Na
své konto připsali házenkáři
Sokola II Prostějov už čtvrtou
remízu během aktuální sezóny (!), ovšem plichta 27:27
(15:13) proti Ivančicím tentokrát dosahovala vysoké hodnoty. Zachránili ji totiž těsně
před koncem ze sedmičky!
Hanáci neměli moc hráčů na střídání
a klíčové opory tak téměř neslezly ze
hřiště, ale základní sestava disponovala svou kvalitou. V ofenzivě vše skvěle
táhli dorostenečtí extraligisté na hostování z Nového Veselí David Flajsar
(dal celkem 11 gólů) a Samuel Duroň
(dohromady 7 branek), které soupeř
dlouho nedokázal účinně zastavovat.
Když se k produktivní dvojici přidala solidní obrana jištěná výbornými
zákroky ostříleného Zdeňka Micky
mezi tyčemi, z křídla se občas trefil
zkušený David Jurečka a ze spojky
dravý Vojtěch Micka, byli domácí
celý úvodní poločas zaslouženě ve
vedení. V 10. minutě o tři kusy (6:3),
ve 23. dokonce čtyřgólovým rozdílem 12:8. Zaskočení hosté pořád jen
dotahovali, o přestávce museli skousávat dvoubrankové manko (15:13).

/,*$+É=(1.ÉĜĤ6.83,1$-0.2/2
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6HVWDYD D EUDQN\ 3URVWčMRYD Z. Micka,
Bábek – V. Micka 3, J. Grepl 2, Pospíšil 1,
'XURĖ%HþLþND')ODMVDU-DQHþHN0
1HYUOê-XUHþND7UHQpĝL7RPiãýHUQtþHN
a Svatopluk Ordelt.
1HMYtFEUDQHN,YDQÿLF0LVVEDFK6ODQê

%UDQNRYëVOHG 2:1, 3:3, 6:3, 6:5, 8:6, 8:8, 12:8, 12:12, 13:13, 18:13, 19:14, 19:18, 20:21,

5R]KRGÿtKlossová a Šimková. 9\ORXÿHQt3:6. þ.2XOHKOD ,YDQþLFH 6HGPLÿN\
'LYiFL 100.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Jakmile dobře šlapající prostějovští
borci utekli zkraje druhé půle až na
19:14, rýsovalo se někde v dáli jejich
druhé vítězství v probíhajícím ročníku. Potom však nastal razantní obrat
mírných favoritů, kteří se najednou
vzpamatovali. A začali diktovat dění
na hřišti.
Pomohla jim osobka na Flajsara, rozchytal se strážce svatyně Pavel Světlík, zle řádil neudržitelný křídelník
Lukáš Missbach (14 tref!) a přesnými bombami z dálky se přidal i Martin Slaný (7). Tým Sokola II náhle

upadl do herní krize, jež trvala dlouhatánských dvacet minut. Za tuhle
dobu skóroval jen třikrát…
Proto nebylo divu, že obživlé mužstvo ze Slovácka prudce otočilo výFOTOGALERIE
voj střetnutí na 21:25. Ještě pět miklikni na
BYLI JSME
nut před koncem drželo pohodlný
www.vecernikpv.cz
U TOHO
náskok čtyř tref (22:26) a nic nenasvědčovalo tomu, že by se utrápený &CXKF(NCLUCT XNGXQ \CEJT¾PKNJ¾\GPM¾ąčO2TQUV÷LQXCTGOÊ\WU+XCPéKEGOKUGFOKéMQWX\¾X÷TW Foto: Marek Sonnevend
kolektiv „dvojky“ ještě zvedl, na cokoliv zmohl.
Pozápasové hodnocení trenéra
Leč v úplném závěru bylo zase vše
jinak. Černíčkovi svěřenci totiž mač
Tomáš ÈERNÍÈEK - TJ Sokol II Prostìjov:
nevzdali, ohromně zabojovali a takzvaně v hodině dvanácté vydřeli „Remízu považuji na rozdíl od většiny předchozích v této sezóně za pozitivní, získaný bod má tentokrát cenu zlata. Pětatřicet minut jsme
přitom hráli výborně, byli lepší a zaslouženě vedli, kluci odváděli hodně kvalitní výkon. Pak se ale začala projevovat naše méně početná
nesmírně cenný bod. Zodpovědnost sestava, kdy jsme nemohli tolik střídat a všechno táhli v užší rotaci. Soupeř využil naší únavy, zlepšil se, úplně otočil výsledek. A já měl velké
vzal přitom na sebe teprve sedmnác- obavy, že na tenhle obrat už nedokážeme odpovědět, že přijde další porážka. Naštěstí kluci v posledních pěti minutách neuvěřitelně zabotiletý David Flajsar, který nejprve jovali, vynikajícím závěrem zlikvidovali čtyřgólovou ztrátu. Jak říkám, zlatý bod! Celý tým obrovsky táhli mladíci půjčení z Nového Veselí
v čase 58.45 snížil na 26:27 a deset David Flajsar se Samem Duroněm, suprově zachytal zkušený Zdenda Micka, bojovně se přidali další chlapci. Zaplaťpánbůh za tuhle
sekund před vypršením zápasové plichtu, která pro nás může být vzpruhou do jarní části soutěže. Snad to mančaft zdravě nakopne a přijdou i nějaká vítězství.“
doby srovnal výsledek ze sedmičky! ně nařídilo za Karlem Oulehlou hře. Syn známého bývalého házen- vy, chladnokrevně proměnil a stanoTu duo ženských rozhodčích správ- úmyslně odhozený míč v přerušené káře Tomáše F. zachoval pevné ner- vil spravedlivý rezultát 27:27!

3ÁOîUIµFJNO@G@>FµEÁU?<David Flajsar: „Jsem zvyklý
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brát důležité situace na sebe“
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1HMYtF EUDQHN -XOLiQRY 1DNLHOQê  +DMQ 
5DLGD
6HVWDYDDEUDQN\.RVWHOFHNavrátil, Mayer
±93UiãLO%tOHN3RSHOND'RVWiO.OYDþ
3RGKUi]VNê.QiSHN.OLPHã-2ãþiGDO
3DOLþND7UHQpU'DYLGâHYþtN

%UDQNRYëVOHG
24:21, 24:23.
5R]KRGÿt 2FKPDQQ D *DOXV 9\ORXÿHQt 4:4. þHUYHQp NDUW\  2QGUiN ± 
Podhrázský. 6HGPLÿN\'LYiFL 50.

BRNO, PROSTĚJOV Šestý korálek na prodlužující se šňůru výsledkových triumfů házenkáři TJ
Sokol Kostelec na Hané HK nepřidali. Ve 13. dějství 2. ligy mužů
JM 2021/22 sice nastoupili na
půdě beznadějně posledního Juliánova a další jejich výhra se tedy
očekávala, jenže nepřišla. Místo
toho uspěl soupeř 24:23 (13:7),
čímž získal své premiérové body
od začátku sezóny. A Hanáci tentokrát prožili velké zklamání…
Mohl za něj mizerný vstup do zápasu, kdy hosté sedm úvodních
minut ani jednou neskórovali
a pustili protivníka do vedení 4:0.
Navíc i další průběh prvního poločasu patřil překvapivě lepším Jihomoravanům, které nepřibrzdila
ani poměrně časná červená karta
Lukáše Ondráka. Přesto měli stále
víc navrch (9:3, 13:7), zatímco hákáčku se hlavně v útoku absolutně
nedařilo. S výjimkou Martina Popelky trefujícího se z křídla.
Po změně stran domácí ještě mírně
zvýšili na 16:9, opařený tým Sokola se výkonnostně topil. V kritickou chvíli však zabral Rostislav
Podhrázský, aby pěti svými brankami za podpory Popelky i dalších
nasměroval favorita k mohutnému
obratu - 16:14 a 17:16).

Bohužel zrovna Podhrázský musel ve 46. minutě do sprchy kvůli
červené kartě, což byla klíčová
záležitost. Outsider vzápětí znovu
odskočil na 21:17, a byť Kostelečtí v závěru díky trefám oživeného
Marka Dostála dotahovali ze všech
sil (22:20, 24:23), porážku odvrátit nedokázali. Korekce na nejtěsnější rozdíl totiž přišla pozdě, pouhých deset sekund před koncem.
Nicméně hořkou pilulku je nutné rychle spolknout a klopýtnutí hned odčinit v příštím duelu, kterým bude domácí souboj
s jedenáctým Holešovem v neděli 27. února od 10.30 hodin
v Městské sportovní hale Kos(son)
telce na Hané.

/,*$+É=(1e08åĤ6.83,1$-0
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PROSTĚJOV Na sklonku loňského září vyrovnával ze sedmičky
po vypršení zápasového času na
33:33 s Kuřimí. Včera večer se
mladičký prostějovský házenkář
David Flajsar (na snímku) dostal
do podobné situace jen s tím rozdílem, že proti Ivančicím šel na
sedmimetrový hod deset vteřin
před koncem za stavu 26:27. Znovu proměnil a podruhé v sezóně
tak Sokolu II zachránil bodový
zisk za nerozhodný výsledek vyrvaný na poslední chvíli favorizovanému soupeři. Po utkání tak
mohl odpovídat na otázky pro
exkluzivní rozhovor PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku v dobrém
rozmaru.

Marek SONNEVEND
yy Berete remízu po divočejším
průběhu nahoru dolů?
„Nakonec jo. První poločas jsme odehráli velice dobře, a kdybychom takhle
pokračovali i po přestávce, mohlo
z toho být vítězství. Během dvaceti
minut druhé půlky se nám však úplně
přestalo dařit a vypadalo to naopak na
porážku. Naštěstí jsme v závěru zabojovali, ještě stihli vyrovnat.“
yy Čím jste hosty do pětatřicáté
minuty přehrávali?
„Určitě jsme nedělali tolik chyb jako
potom, dobře se pohybovali v útoku
a líp bránili. Po změně stran přišlo

několik zbytečných ztrát, polevení
vzadu, dva tahouni Ivančic se rozstříleli, my jsme se dlouho nemohli
vůbec prosadit. Prostě naše zhoršení
a soupeřovo zlepšení.“
yy
Nakolik nepříjemná byla
osobní obrana, kterou vás po obrátce hlídali?
„Ve druhé lize mužů jsem na osobku
už docela zvyklý, soupeři ji na mě nasazují skoro každý zápas. Je frustrující vidět spoluhráče, jak se v útoku
trápí a vy jim nemůžete pořádně
pomoct. Ale i osobní obrana se dá částečně překonat,
o což jsme se pokoušeli,
v koncovce úspěšně. Obě
spojky Sam Duroň s Micanem (Vojtěchem Mickou –
pozn.red.) to zvládli na jedničku.“
yy Co rozhodlo o dotažení zdánlivě rozhodující ztráty 22:26 v posledních pěti minutách?
„Zabojovali jsme, omezili chyby
a vrátili se ke kvalitní házené z první půle. Tam jsme hráli fakt dobře,
byli lepší. Což platilo i v tom vydřeném závěru. Hosté nám tedy
pomohli svou hloupostí, když jejich hráč deset sekund před koncem úmyslně zahodil balón a tím
zavinil sedmičku, navíc dostal
červenou kartu. Šlo o to šanci na
vyrovnání proměnit.“
yy Vzpomněl jste si na podzimní duel s Kuřimí, kdy jste v čase

Foto: Marek Sonnevend

60.00 srovnal právě ze sedmimetrového hodu na konečnou plichtu?
„Samozřejmě jsem si vzpomněl
a hned se rozhodl to znovu vzít na
sebe. Za Nové Veselí sice sedmičky
moc nedávám, ale tady v Prostějově
je proměňuju a věřím si na ně. Mám
radost, že jsem i tentokrát v tak důležité situaci trefil, tím pomohl týmu
k bodu.
yy Asi máte pevné nervy, že?
„Já jsem nikdy neměl problém s nervozitou ani v takhle vypjatých momentech, důležité situace vždycky
chci brát na sebe. Mám to v povaze.“
(úsměv)
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VOLEJBAL
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

„béčku“ VK

PROSTĚJOV Počtvrté v novodobých dějinách 2. ligy žen ČR
se hrál městský derby dvojzápas mezi volejbalistkami TJ OP
Prostějov a VK Prostějov B. Rezerva „vékáčka“ přitom dokázala premiérově zvítězit, navíc v obou vzájemných utkáních sobotního programu téhle soutěže na půdě rivalek. Dosavadní
výsledková hegemonie „ópéčka“ tím byla prolomena a vůbec
poprvé za krátkou historii těchto soubojů uspěl tabulkově výš
postavený celek. Večerník sledoval oba souboje skupiny„C“ naživo z Letní haly Za Kosteleckou ulicí.
K podobnému výsledku navíc dlouho směřovalo i třetí dějství. Precizní
výkon odváděly diagonální plejerky
Simona Marešová + Adriana Jurčí-

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Prostějovské „oděvářky“ tentokrát doma nestačily

ková, blokařky Zuzana Dostálová
s Magdalénou Pliskovou a libero Darina Tesařová, skvěle se přidala nejmladší Anna Židová na smeči. Do stavu 13:23 tak pořád nebylo co řešit, ale
potom se ópéčko nečekaně zmátořilo, aby náhlým vzepětím udělalo ze
závěru ještě drama - 23:24. Nicméně
poslední míč přece jen uhrála znejistělá hostující omladina – 23:25 a 0:3.

Marek
SONNEVEND
Oba týmy měly v prvním ze dvou
zápasů k dispozici jen minimum hráček na střídání, s čímž se v úvodním
střetnutí mnohem lépe vyrovnali
hosté. Kvalita byla naprostou většinu
duelu jednoznačně na jejich straně
vyjma úplného začátku, kdy domácí
družstvo na mladé soupeřky vletělo
a rychle získalo náskok 4:1. Ten se
však záhy rozplynul, neboť rezerva vékáčka se výrazně zvedla (6:7, 8:14).
A zahajovací sada patřila jí zcela suverénním způsobem – 13:25 a 0:1.
Sestavu talentovaných juniorek perfektně dirigovala nahrávačka z A-výběru VK Klára Dvořáčková, všem
Sklenářovým svěřenkyním vycházelo až na občasné výjimky téměř na
co sáhly. Výborně podávaly, přihrávaly, útočily i bránily, tím dostávaly
OP pod neustálý tlak. A zkušenější
protivnice hodně chybovaly, nedařilo se jim vlastně ničím chytit. Také
druhá část proto měla jasný charakter – 13:25 a 0:3.
2. LIGA VOLEJBALISTEK, SKUPINA „C“
QUVCVPÊXÚUNGFM[MQNC$TPQ,WNK¾PQX8-$TPQd$q 
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2TQUV÷LQX$tiNCRCPKEG QFNQåGPQPC 5XKVCX[è6ąG
DQX¾-TQO÷ąÊå$TPQ,WNK¾PQX8-$TPQ$122TQUV÷LQX

RYCHLÝ

9(ÿ(5NÍK
9GXFKXIDLUSOD\
Prostějov (son) – Zejména první
z obou derby střetnutí v Letní hale
u velodromu provázelo v sobotu
příkladné sportovní chování obou
celků. Plejerky opakovaně přiznávaly
teče na blocích nebo jiné prohřešky
proti pravidlům, kterých si rozhodčí
nevšiml, případně si jimi nebyl úplně
jistý. Hlavně domácí výběr předvedl
takových momentů v duchu fair-play
hned několik, ke svým svěřenkyním
se v daném ohledu připojil rovněž lodivod Sypko. Ačkoliv odveta pak již
probíhala v poněkud vypjatější atmosféře a sympatických okamžiků ubylo,
celkově proběhla volejbalová sobota
bez sebemenších incidentů.

2. LIGA VOLEJBALISTEK – 22. KOLO

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

9.3URVWčMRY%7-233URVWčMRY

0

#FTKCPC,WTéÊMQX¾ XRTCXQ RąGMQP¾X¾FXQLDNQM6,122TQUV÷LQX
Foto: Marek Sonnevend
2. LIGA VOLEJBALISTEK – 21. KOLO

7-233URVWčMRY²9.3URVWčMRY%
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1UNCXPÚVCPGéGMXÊV÷\PÆJQVÚOWXQNGL
DCNKUVGM8-2TQUV÷LQX$
Foto: Marek Sonnevend
jak se 2. utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 2:1, 2:3, 4:3, 8:4,
8:6, 10:6, 14:11, 16:11, 16:13, 18:13, 18:15,
19:18, 22:20, 22:24, 23:25. Druhý set: 2:0,
3:2, 6:2, 7:3, 7:6, 9:6, 9:9, 11:9, 11:11, 13:11,
17:12, 18:15, 19:18, 21:18, 21:25. Třetí set:
0:2, 3:2, 3:9, 4:11, 8:11, 9:12, 9:16, 12:19,
14:19, 15:22, 16:25.

BYLI JSME
U TOHO

3

Start odvety zase patřil kolektivu
OP, jehož převaha však tentokrát
vydržela delší dobu. Sypkovy ovečky
se vyhecovaly, zvýšily agresivitu, přestaly tolik kazit a hlavně zkvalitněnou defenzivou držely pro ně slibný
náskok - 8:4 a 16:11. Zatímco hostující družina možná pod dojmem
předchozího triumfu výkonnostně
poklesla, často lacině chybovala. Až
od stavu 18:13 šla koncentrace nadějí VK prudce nahoru, což stačilo
k mohutnému obratu vstupního
setu. Rozhodla koncovka z 22:20 na
23:25 a 0:1.
Druhý díl vypadal skoro jako podle
kopíráku. Domácí volejbalistky opětovně bojovaly a týmová hra jim
solidně fungovala, naopak hostují-

LADISLAV SYPKO s7-233URVWÈMRY
„Jsem zklamaný a naštvaný z našich výkonů a samozřejmě i z výsledků. Hlavně první zápas
jsme odehráli strašně, tam byla naše hra vyloženě špatná. Ustrašená, bez sebedůvěry a nasazení, holky hrozně moc chybovaly, rychle se nechaly zlomit nepříznivým průběhem. Až
v závěru třetího setu se zvedly, jenže to už bylo pozdě. Odvetu jsme začali mnohem lépe, týmová hra konečně trochu vypadala. Je ale hrozná škoda, že v prvním i druhém setu celou dobu
vedeme, chvílemi hodně o pět bodů. A do koncovek pořád jdeme s náskokem, který vlastní
vinou za pár minut opakovaně ztratíme. Juniorky VK jsou samozřejmě šikovné, přesto jsem
však věřil, že proti nim dokážeme získat aspoň nějaké body do tabulky. Místo toho nemáme
nic a hrozí nám sestup do krajského přeboru. Ve zbytku soutěže se musíme vzpamatovat, abychom se vyhnuli poslednímu místu a tím druhou ligu udrželi.“
ZDENÌK SKLENÁØ s9.3URVWÈMRY%
„Tentokrát jsme na derby dali dohromady dobrou sestavu. Hodně pomohla nahrávačka z Atýmu žen Klárka Dvořáčková. A krajní hráčky potvrdily, že jsou rozjeté z extraligy juniorek.
Už dokážou delší dobu unést tlak v soutěži dospělých, prosazovaly se i proti obraně v čele s Gabikou Kozmík. Nebyly tam žádné trvalejší herní propady, jen chvilkové. Po jednoznačném
vítězství v úvodním zápase hlavně na začátku odvety, kdy holkám trvalo vrátit se do provozní
teploty. Naštěstí v prvních dvou setech druhého utkání vždycky včas zabraly a v koncovkách
otočily nepříznivý vývoj. Dokázali jsme si pomoct jak podáním, tak obranou na síti, celé
družstvo odvedlo kus poctivé práce. Rozhodující bylo, že jsme většinu času udrželi svůj systém
hry a nenechali se strhnout soupeřem. Šest získaných bodů je super, ještě zdaleka nevzdáváme
boj o třetí místo a tím účast v baráži o první ligu.“

cí suita chvílemi dost lajdačila i při
snadnějších balónech. Už už to vypadalo na zasloužené zdramatizování odpoledního mače (6:2, 17:12),
ovšem závěr věkově starší ženy okolo
ostřílené střeďačky Gabriely Kozmík
znovu promrhaly. Na ukazateli skóre
bylo 21:18, když začala servírovat
Adriana Jurčíková. A její účinné podání společně se zlepšením celého
béčka přiválo další razantní otáčku
– 21:25 a 0:2.

Ve třetím pokračování předvedlo
ópéčko již pouze tři dílčí záchvěvy
dobré produkce (z 0:2 na 3:2, ze
4:11 na 8:11, z 9:16 na 14:19), jinak dominovaly Dvořáčková a spol.
Jakmile se totiž dostaly do vyššího
tempa a nabraly větší herní jistotu,
nedalo se o jejich zdatnějším volejbalovém umu pochybovat. Rovněž
odvetný špíl tudíž dospěl k hladkému vyústění – 16:25 a 0:3.
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PROSTĚJOV V sedmnácti letech patří ke slibným talentům prostějovského volejbalu. Smečařka či univerzálka Simona Marešová (na
snímku) v minulosti už párkrát nakoukla i do A-týmu žen VK, zatímco
uplynulou sobotu výrazně pomohla béčku svého mateřského klubu ke
dvojímu skolení TJ OP v druholigových derby. Po utkání poskytla Večerníku exkluzivní rozhovor.
yy Jaké to byly zápasy?
Marek SONNEVEND „Myslím,
že z naší strany povedené,
yy Vnímaly jste s holkama náboj podaly jsme dobré výkony. V prvtoho, že šlo o městské derby?
ním utkání jsme výborně odehrály
„Docela jo, asi jsme měly větší moti- dva sety a až ten třetí si v závěru trovaci. Ale vyhrát chceme každé utká- chu zbytečně zkomplikovaly. Druhý
ní, do kterého jdeme. Ve druhé lize zápas jsme naopak hůř začaly, možžen i v extralize juniorek.“
ná se trochu projevila únava. Podaři-

lo se nám však otočit koncovky prvního i druhého setu, což rozhodlo.“
yy Nakolik jste spokojené s dosavadním vývojem extraligového
ročníku v juniorské kategorii?
„O minulém víkendu se nám vydařil
turnaj v Českých Budějovicích, vyhrály jsme skupinu C a postoupily
do béčka. Tam se teď v Brně zkusíme
udržet, abychom zůstaly v celkovém
pořadí do desátého místa a neměly
problémy se záchranou soutěže.“
yy Co vaše ambice v další volejbalové kariéře?

Foto: Marek Sonnevend

„Chci to dotáhnout nejdál, kam až
to půjde. Časem se třeba prosadit do
áčka VK Prostějov, nastupovat v extralize žen. Uvidím, jak se mi bude
dařit a dokážu se dál zlepšovat.“

Barbora Bartošíková: „Na nahrávce VK
se projevila se extraligová
kvalita Klárky Dvořáčkové“
PROSTĚJOV Dřív bojovala i v
kádru extraligového Přerova, teď
už třetím rokem nastupuje za druholigové volejbalistky TJ OP Prostějov. Třiadvacetiletá nahrávačka
Barbora Bartošíková (na snímku)
strávila na hřišti většinu z obou
derby zápasů proti béčku VK, leč
ani její snaha neodvrátila dvě porážky 0:3.

Marek SONNEVEND
yy Proč jste na soupeřky nestačily?
„Asi největší problém nám dělala
kvalita Klárky Dvořáčkové, která jako
extraligová nahrávačka suverénně
rozhazovala míče na síti. A hlavně její

rychlé nahrávky jsme v obraně moc
nestíhaly. Klářiny zkušenosti z áčka
VK se projevily. Mladé holky soupeře
byly také důraznější, zatímco nám se
spoustu balónů nedařilo dostat tam,
kam jsme chtěly.“
yy Špatný ze strany vašeho družstva byl především úvodní duel,
že?
„Přesně tak, ten jsme kromě úplné
koncovky odehrály velice špatně
a nešlo nám v něm skoro nic. Druhý
zápas už byl přece jen lepší, klidně
se mohl překulit na naši stranu. Bohužel jsme nedokázaly dotáhnout
do úspěšného konce první dva sety,
ve kterých jsme dlouho a o dost

vedly. Jenže nám utekly
koncovky, kde stačí udělat pár chyb – a všechno
je pryč.“
yy Zůstává tahle sezóna
za vaším očekáváním?
„Zatím to není úplně ideální. Na soupisce máme
dobré hráčky, jenže sestavu na většinu utkání dáváme složitě
dohromady, ze zdravotních i jiných
důvodů ji často nějak látáme. Vzhledem k tomu bych řekla, že neodvádíme zase tak špatné výkony, nebývá to
z naší strany odevzdané. Výsledkově
to ale vypadá hůř.“
yy Jak se vám osobně líbí v ópéčku?

Foto: Marek Sonnevend

„Já jsem tady moc spokojená. Sice
dojíždím z Ostravy a po téhle stránce je to pro mě složitější, ale jinak
super. S holkama jsme dobrá parta,
vycházejí mi tu ve všem vstříc, nemůžu si na nic stěžovat. Teď ještě
abychom sbíraly víc bodů, častěji
vítězily.“

Prostějov (son) – Proč se volejbalistkám
VK Prostějov B podařilo poprvé v historii
porazit druholigové rivalky TJ OP? Svou
roli určitě hrál talent juniorek vékáčka nastupujících za klubové béčko, ale rozhodujícím jazýčkem na vahách sobotních
derby bylo něco jiného. Nebo spíš někdo
jiný. Konkrétně nahrávačka extraligového A-týmu Klára Dvořáčková, jejíž vyšší
výkonnostní level zlomově pomohl hostujícímu kolektivu ke dvěma triumfům
3:0. Odchovankyně hanáckého oddílu
naskakuje za rezervu pravidelně a tentokrát obětavě absolvovala oba její duely,
ačkoliv Klárku týž den večer čekal ještě
mač elitní soutěže ČR v Králově Poli. „Za
béčko nastupuju ráda. Hodně si zahraju
a navíc můžu pomoct mladším holkám
k co nejlepším výsledkům ve druhé lize
žen,“ říká jednadvacetiletá Dvořáčková.

S absencemi se mnohem
OÅSHY\URYQDOLKRVWÅ
Prostějov (son) – Na jedné straně sítě
bylo k dispozici pouze devět hráček, na
straně druhé dokonce jen osm. Ópéčko
citelně postrádalo univerzálku Anetu
Chludovou i zimní posilu Anetu Tobiášovou, obě vyřadily zdravotní potíže.
Za „B“-družstvo vékáčka zase nemohly
nastoupit kadetky souběžně bojující
v Českém poháru U17, mimo tentokrát
zůstala též hostující extraligistka z Přerova
Tereza Baláková či občas vypomáhající
odchovankyně Barbora Brodzianska.
„Přesto jsme dali do kupy kvalitní, byť
málo početný mančaft. Holky jsou mladé
a musí nějakou zátěž vydržet, zvládly to
moc dobře,“ pochvaloval si trenér VK
Zdeněk Sklenář. „Já se nechci na dvě chybějící opory vymlouvat, i bez nich jsme si
měli poradit mnohem lépe,“ řekl na rovinu kouč OP Ladislav Sypko.

