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PROSTĚJOV Tohle agresorům nesmí projít! Celý svět se zděšením sleduje šílený počin Vladimíra Putina, jehož Rusko napadlo
ve čtvrtek Ukrajinu, Prostějov nevyjímaje.
Zatímco pár stovek kilometrů od nás směrem na východ umírají i stovky civilistů, vlna solidarity s ukrajinskými hrdiny bojujícími proti hordám ruských vojáků se zvedla i
ve městě a celém jeho okolí. Včera večer se
na náměstí T. G. Masaryka uskutečnila demonstrace na podporu Ukrajiny, při které
si vzal slovo i osmiletý chlapec. „Zastavme
Putina,“ vzlykal klučina, kterého obklopovali nejen zde žijící a pracující Ukrajinci, ale
i desítky Prostějovanů s ukrajinskými vlajkami a státními symboly. Bleskurychle zareagoval i prostějovský magistrát s pomocí
Ukrajině, stejně tak se přidávají i další obce
v regionu.
(mik)
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RYCHLÝ
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Prostějov (mik) – U sladoven
v ulici Za Drahou ve Vrahovicích se
zase vyřádili vandalové. Totálně rozšlapaný odpadkový koš našli společně s rozsypanými odpadky všude
okolo procházející chodci. Vandalského činu si všiml také náměstek
primátora Jiří Rozehnal. „Zase si
nějací opilí chuligáni potřebovali asi
dokázat svoji sílu,“ kroutil hlavou.
Podobných vandalských činů ve
městě v poslední době opět přibývá, další „zrušený“ koš byl nedávno
k vidění před Discoklubem Morava
v Olomoucké ulici. Že si oni „siláci“
nedají pokoj...

9-DQ½ÄNRYÈXOLFLSR]RU
Prostějov (mik) – Dopravní problémy kvůli uzavírce Vrahovické
ulice skutečně nejsou tak velké, jak
jsme se obávali, ovšem jsou místa, kde doprava skutečně houstne.
„Snad nejhorší je teď situace v Janáčkově ulici před hlavním nádražím. Je to tady o hubu obzvláště pro
chodce, kteří přecházejí přechod
mezi nádražím a Albertem. Teď
tady projíždějí kolony aut a málokterý řidič dá chodci přednost,“
informoval Večerník Jiří Otčenášek
z Prostějova. Ano, Janáčkova ulice
je v těchto dnech hodně frekventovaná, proto by si hlavně chodci tady
měli dávat pozor.
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rubriky
Večerníku
&21É6327ħð,/2
O prohlídky byl zájem. Během
uplynulého týdne se u příležitosti
Dne průvodců připojilo město Prostějov pestrou nabídkou prohlídkových okruhů. Nejen našinec si
tak mohl kompletně prohlédnout
Národní dům i s divadlem, radnici,
ale také se mohl vydat po stopách
Jano Köhlera či napříč židovským
Prostějovem. A zájem byl značný!
&21É68',9,/2

Michal KADLEC

SMRŽICE Na dětském karnevalu ve Smržicích si předminulou neděli nejmenší drobotina užila spoustu legrace, ale
náramně se bavili i dospělí. I oni dorazili na akci v různých
maskách či převlecích. Večerník kromě jiného zaujala dvojice, která se k sobě viditelně měla!„Jste bulvár, tak vám trošku
zapózujeme,“ nešetřil před fotografem ochotou muž, jehož
partnerka se k němu láskyplně vinula. Vznikl tak snímek,
který ovšem zřejmě nebude pro děti... Pane, co ta ruka?
„Dám ji tedy víc dolů,“ nabídl se chlapík. Ovšem kam dolů, to
už zůstalo nezodpovězeno...

Policie „národ“ odložila. Hodně výbušné téma, které se během
úterního jednání prostějovských
zastupitelů probíralo velmi intenzivně. Policie ČR odložila vyšetřování
způsobeného manka v Národním
domě, které bylo zjištěno po odvolání tehdejšího ředitele Jiřího Hlocha.
Kdo teď nahradí milionovou škodu?

Paneu,ka?
co ta r

=$&+<7,/,-60(

Agentura 0UDNRGUDSPtVWR'RQ\QRYRXGRPLQDQWRX3URVWĚMRYD 4 557 000

=DWÉPMHQEH]GRPRYFL
Prostějov (mik) – Jak Večerník informuje na jiném místě dnešního vydání,
rekonstrukce místního nádraží i další
investice Správy železnic v Prostějově
byly odloženy na rok 2027. Budova
místního nádraží tak zůstane ještě dalších pět let ve stejném režimu. „Máme
určité problémy s bezdomovci, kteří se
zde scházejí a často přespávají. Dělají
hlavně nepořádek po celé budově,“ připustil ředitel Městské policie Prostějov
Libor Šebestík.

RUBRIKY

WWW.VECERNIKPV.CZ

Konečně, kluci vietnamští! Po více
než deseti letech se prostějovským
konšelům ozvali majitelé Dony ve
Svatoplukově ulici. Dosud byli nezvěstní a vůbec neřešili osud této
barabizny, která kolemjdoucím
padá na hlavu. Přitom v ruce drží
povolení k demolici a následné
výstavbě obchodního centra Ťan
Ťan. Agentura Hóser zjistila, že

cGQÕ9HÄHUQÉNXYNRVWFHp
<CWRN[PWNÚOKFP[UGQJNÆFN/CTVKP<CQTCN

•• Pondělí ••
Vypleněný hrad. Můj dům, můj hrad, říká se. Minulost nás ovšem učí, že
žádný hrad není nedobytný. Platí to i pro domy. Přesvědčit se o tom mohl
majitel objektu ve Ptení, kam se na začátku týdne vloupal zloděj. Ukradl
značkové hodinky, ale mnohem více škody napáchal neznámou chemikálií, kterou chtěl za sebou zahladit stopy.
•• Úterý ••
Bohatý malíř. „Bohatství a chudobu nemají lidé v domě, ale v duši,“ uvědomoval si už starověký filosof Xenofón. Příkladem člověka, který vzešel
z chudobných poměrů, přesto se z něj stal jeden z nejoriginálnějších malířů své doby, je nepochybně Jano Köhler. Po jeho stopách bylo možné se
vydat s historičkou Hanou Bartkovou.
•• Středa ••
Něco udělat. „Mít krásnou myšlenku, to není nic tak zvláštního. Ale z pěkné myšlenky něco velkého udělat, to je právě to nejtěžší, to je právě umění!“ Právě o tom byl přesvědčen skladatel Antonín Dvořák. Zrovna jeho
dílo nemohlo chybět při koncertu Čeští skladatelé slavní i neznámí, s nímž
v Městském divadle v Prostějově vystoupilo Kvarteto Martinů.
•• Čtvrtek ••
Čas vypršel. „Existují tisíce způsobů, jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit,“ uvědomoval si Albert Einstein. V prostějovském muzeu byla k vidění
expozice hodin a hodinek. Naposledy ji bylo možné navštívit v rámci derniéry, která byla spojena s komentovanou prohlídkou a tvořením pro děti.
•• Pátek ••
Už to zase začne. Říká se, že na fotbale se potkávají dva druhy mužů:
ti, kteří nemají dívky, s těmi, kteří už mají ženy… U nás se mohou tito
muži potkávat při zápasech 1.SK Prostějov. Před startem jarní části
představilo vedení klubu na tiskové konferenci své plány na zbytek
sezóny, do níž prostějovští fotbalisté vstupují z pátého místa tabulky
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.
•• Sobota ••
Město a vesnice. „Vlaštovky ze stájí odlétly před rokem, slepice kdákají ve
sněhu hlubokém, zbloudilé kročeje roztáčí osudí, pálenka zahřeje, samota
zastudí,“ zpívá Jaromír Nohavica v písni Masopust. Srovnat atmosféru tohoto svátku ve městě a na vesnicích mohli všichni, kteří vyrazili na náměstí
do Prostějova a na Pohřbívání basy v Březsku.
•• Neděle ••
Koncert pro stoletou dámu. „Jím skromně a každé ráno a večer cvičím,“
prozradila Jiřina Urbanová z Čech pod Kosířem, která se nedávno dožila
sta let. Právě jí byla zasvěcena první letošní akce na zámku v Čechách pod
Kosířem, kterou byl Jiřinkový koncert, na němž vystoupila i její vnučka
Vendula Urbanová jako klavíristka.

vietnamští majitelé ale nyní poblíž
centra města mají úplně jiné plány!
„Málem jsem spadl ze židle, když do
mé kanceláře vstoupili Jang Ťi Jang
a Lu Mio Hop. Oba se prokázali dokumenty o vlastnictví budovy Dona
a přilehlých pozemků. Uvařili jsme
si čaj a začali hovořit o jejich dalších
plánech,“ popsal nečekané setkání
Juraj Rozháněl, náměstek primátora
pro všechno, co se v Prostějově bourá
a staví.
Podle jeho slov je zřejmé, že u centra
města se v následujících měsících začnou dít divy! „Pánové z Vietnamu
mi oznámili, že začátkem dubna
začnou Donu bourat a připravovat
pozemek pro následnou velkole-

KRIMI
Ü½NGJ

V obchodním domě v Konečné
ulici měli hodně „vykutálenou“
podvodnici a zlodějku v jedné
osobě. Padesátiletá žena si vzala
ze stojanu v regálu dva náhrdelníky z bižuterie bratru za 348
korun. Vyzkoušela si je v kabince
a místo do košíku si je dala rovnou do kabelky. Poté nakoupila
další zboží, za které ovšem u pokladny řádně zaplatila.

348

Žena si bláhově myslela, že na
dva náhrdelníky ukryté v její
kabelce nikdo nepřijde. Omyl!
Pozorná ostraha prodejny ji zadržela a zlodějka byla donucena
za bižuterii také zaplatit. Přivolaní policisté zhodnotili její
počínání jako přestupek proti
majetku.

(QVQ/KEJCN-CFNGE

pou výstavbu. Zároveň mi ukázali
projekt stavby mrakodrapu o výšce
159 metrů o 73 patrech. Tento mrakodrap chtějí postavit do konce roku
2023. Budova se tak stane po radnici novou dominantou Prostějova,“
usoudil Rozháněl, podle něhož zmíněný projekt viděl i jeho kolega první
náměstek Jiří Nikamnepospíchal.
„Jo, to je pravda, viděl jsem ho a úplně mně z toho šla hlava kolem. Ti
Vietnamci postaví mrakodrap,
v jehož spodních patrech budou
obchody, o něco výš asi dvacet pater
kanceláře a úplně nahoře byty pro
horních deset tisíc obyvatel. Mohu
prozradit, že já sám jsem si u nich už
jeden sedmipokojový byt objednal.

Bude v 64. patře se třemi balkóny,“
pochlubil se druhý muž Prostějova
Jiří Nikamnepospíchal.
Agentura Hóser se snažila zajistit si
schůzku s oběma pány z Vietnamu,
ale podařilo se to jen napůl. Před
dosud fungujícím vietnamským obchůdkem právě v Doně jsme potkali
Lu Mio Hopa, bohužel jsme však
k dispozici neměli tlumočníka. „Já
nic nevědět, já neumět česky, vy jít do
prdele,“ utrousil jen strohou lámanou češtinou.

Přesně tolik peněz v rámci
dotací na činnost rozdělilo
město menším sportovním
klubům v Prostějově.
=$8-$/$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.

MARTIN BALOG
se narodil 15. února 2006 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 16. února
2022. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 15 do 16 let, měří mezi 185 až 190
centimetry, má střední postavu, hnědé
oči a hnědé rovné vlasy.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

LUCIE LAUBOVÁ
Zpěvačka byla hlavní hvězdou
nedělního Jiřinkového koncertu na
zámku v Čechách pod Kosířem.
=$6/(&+/,-60(

„NAŠI PRDELAČKU
INFLACE
NEPOSTIHLA.
FURT ZA KORUNU!“
Řezník Krkovička měl jako vždy při
masopustní veselici v Prostějově
výbornou náladu a tradiční
zabijačkovou polévku rozléval
za stejnou cenu.
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Bedřich
Anežka

JIŘÍ ROZEHNAL

Kamil

se narodil 29. května 1988 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 21. února
2022. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 34 do 35 let, měří okolo 180 centimetrů, má hubenou až střední postavu,
modrohnědé oči a hnědočerné vlasy.

Stela
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Kazimír

Miroslav
Zdroj: meteocentrum.cz
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„MAMINKU S COVIDEM VRÁTILI

Z NEMOCNICE DOMÙ. Z E M Ø E L A

NA ZÁPAL PLIC...“

NA VÁŠ NÁMÌT

Martin ZAORAL
PROSTĚJOV Dramatické okamžiky nemají vždy šťastný
konec. Navzdory snaze lékařů
i sester se ne vždy podařilo covidovým pacientům zachránit
život. Někteří z rodinných příslušníků však mají pocit, že se
dalo udělat více. „Přestože mé
pětaosmdesátileté mamince
v nemocnici diagnostikovali
covid, poslali ji z nemocnice
domů. Když ji pak po čtyřech
dnech s oboustranným zápalem plic opět hospitalizovali
a ona po dalších pěti dnech

2TQOPQJÆ\GUVCTwÊEJRCEKGPVčO÷NEQXKFHCV¾NPÊP¾UNGFM[ (QVQYYYHPDTPQE\

zemřela, řekli mi, že jsem ji už
přivezla pozdě. To mě docela
dostalo,“ svěřila se nám čtenářka Šárka Kratochvílová.

Prostějovská nemocnice tvrdí,
že během epidemie vždy záleželo na aktuálním stavu pacienta a kapacitě zařízení. Uvedený

6WU¿æQËFLY\MHOL]DXæRYNRX

OBYVATELE domu

Nemocnice chce
pøípad provìøit,
všechny lidi s covidem
však pøijmout nešlo

případ chce prověřit. Večerník
získal také exkluzivní rozhovor
s primářem infekčního oddělení Zdeňkem Prokešem!

VÍCE
ČTĚTE NA
STRANĚ 8
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Zprávou minulého týdne se stala válka na
Ukrajině, která bude mít nepochybně vliv
i na naše životy. Jedním z důsledků napadení této země jsou problémy, do kterých se
mohou dostat občané Ukrajiny žijící v Prostějově. Jsou to v řadě případů naši spolupracovníci, sousedé, kamarádi. Město Prostějov
není lhostejné k jejich potřebám a je připraveno podat jim pomocnou ruku. V pátek
jsem inicioval zřízení speciální e-mailové
adresy ukrajina@prostejov.eu.
Občané Ukrajiny, kteří se dostanou do nesnází například kvůli vízům nebo jakékoliv
jiné záležitosti, nás jejím prostřednictvím
mohou oslovit. Budeme jim podávat informace a zprostředkovávat pomoc města,
našeho magistrátu i dalších úřadů. V pátek
se rovněž mimořádně sešla Rada města
Prostějova, která připravuje další pomoc jak
pro obyvatele Ukrajiny žijící ve městě, tak
i prchající před válkou.

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

352æ VHQDSURVWĚMRYVNp

VYSTRAŠIL HAD NEMOCNICI
na schodech

5VT¾åPÊEKWåQXMWRQO÷TP÷LGFPQFWwGQFEJ[VKNKCJCFCUKRąGX\CNKQEJT¾PEK
\XÊąCV
ZHQVQ/22TQUV÷LQXKPVGTPGV

plaz je užovka červená o délce přibližně 60 centimetrů, která pravděpodobně utekla svému majiteli,“ popsal Petr Zapletal, vrchní inspektor
Oddělení prevence Městská policie
Prostějov.

Užovka však zpátky k domnělému
majiteli neputovala. „Zjistit vlastníka
se nepodařilo a nezraněný had tak byl
předán firmě zabývající se chovem
a ochranou zvířat,“ upřesnil zastupující
tiskový mluvčí Petr Zapletal. (mik)

ROZSVÍTILO

PROSTĚJOV Tohle uchvátilo
spoustu lidí! Ve středu 23. února
v podvečer se na budově prostějovské nemocnice objevil obrovský
symbol srdce, které bylo tvořeno
rozsvícenými okny.
Už na první pohled se nejednalo o náhodu, všem divákům muselo být jasné,
že jde o koordinovanou akci. Mnozí
z těch, kteří srdce na nemocnici viděli,
se svěřili s tím, že jim to hned zvedlo náladu. Večerník přirozeně zajímal důvod,
proč se tak stalo, průběh příprav i to, kdo
s tímto nápadem vlastně přišel?
„Srdce ze světel v prostějovské nemocnici souvisí s překvapením, o kterém
budeme informovat příští týden,“ zareagoval na četné dotazy Adam Knesl,
tiskový mluvčí společnosti Agel, pod
kterou Nemocnice Prostějov spadá.
Tak se nechme překvapit...
(mls)
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PROSTĚJOV Sobotní masopustní veselí na prostějovském náměstí neohrozila ani sněhová chumelenice, která hned v úvodu překvapila stovky diváků. Fantastickou návštěvnickou kulisu pobavilo hned na začátku vytažení pašíka na háky.„Letos jsme prase pojmenovali Vladimír. Není to v těchto dnech žádná náhoda, ale o Putinovi dnes ani slovo,“ smál se řezník Krkovička.
(mik)
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PROSTĚJOV Vystrašení obyvatelé domu
ve Vodní ulici v Prostějově volali strážníkům v úterý 22. února ráno s prosbou,
co mají dělat?! Na
schodech se jim
totiž vyskytoval
pro ně neznámý had. Jak
ale záhy vyšlo
najevo, jednalo
se o neškodnou
užovku. Jejího
majitele se ale vypátrat nepodařilo.
„Hned v devět hodin
ráno bylo prostřednictvím tísňové linky městské policie přijato oznámení, že se ve Vodní ulici na
chodbě domu nachází had. Neobvyklého návštěvníka vyslaná hlídka
odchytla. Strážníci zjistili, že mladý

STARÉHO

STÍNY MINULOSTI
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DOBROCHOV Z původního termínu v polovině listopadu loňského roku se opravy vozovky i s chodníky, parkovacími místy a novým
osvětlením měly protáhnout do
poloviny prosince. Leč píšeme únor
2022 a není hotovo. Práce tak budou nadále pokračovat ještě na jaře.
Parkovací místa i chodníky jsou
přitom z velké části hotové, někde
se finišuje. Cesta je už také označena obrubníky, ale finální asfalt na ní
zatím není, na ten si budou muset
místní ještě počkat.
Co všechno se v Dobrochově mění
a měnilo, prozradil Večerníku starosta
obce Miloslav Kříž už během loňské-

ho roku. „Cesta dostane nový koberec,
už to opravdu potřebovala. V části
obce vzniknou rovnou také chodníky
na místech, kde ještě chybí, a přidáme
i určitá parkovací místa, aby se nemuselo stát na cestě, případně na trávníku.
V rámci prací se bude také dělat nové
osvětlení směrem na Kobeřice, dojde i na opravu hydrantů ve vozovce
a opravu dešťové kanalizace.“
Ke kolaudaci v loňském roce ale
nedošlo. Průjezdná sice obec je, ale
chybí finální vrstva, někde se ještě
dolaďují i chodníky a parkovací místa, která tu nově vznikla. „Hotovo
stále není a práce jsou přerušené do
března, možná dubna dle počasí. Je

6CMVQX[RCF¾UVCXXQ\QXM[QFMQPEGNQÿUMÆJQTQMW
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to aktuálně průjezdné, a i když je nepříjemné, že stále není hotovo, tak to
není výrazně obtěžující,“ uklidňuje
současný stav starosta.
Obec ovšem celkově není příliš spokojena s rychlostí práce stavební firmy. „Počítáme s vícepracemi, které
nastanou, ale určitě budeme zvažovat
i sankce za nedodržení původního
termínu. To je zatím otázkou dalších
dnů a týdnů,“ zvedla varovný prst
Kříž.
Na kompletní modernizaci si tak
místní budou muset ještě chvíli počkat. A nezbývá než věřit, že zde nevzniká jistý STÍN MINULOSTI...
(jaf)
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Diskuse o výstavbě nového multifunkčního zařízení jako náhrady za současný
Společenský dům v Komenského ulici,
který se co nevidět bude bourat, nabírá
na obrátkách. Jak jsme již poukazovali,
město disponuje informační studií prostějovského architekta Petra Gottwalda,
který navrhl prostorové řešení nového
zařízení určeného pro kulturní i sportovní využití. Zbývá poslední otázka, kam
s novým kulturákem? O jedné možnosti
se na radnici diskutuje v současnosti nejžhavěji.
Plánuje se totiž také demolice objektu bývalých jezdeckých kasáren a existuje možnost, že na uvolněném place by mohlo stát
právě zmíněné nové multifunkční zařízení.
„Spíše bych řekl, že současný stav je v rovině úvah a diskusí, kde bychom mohli
nové multifunkční zařízení postavit. Urči-

Dukelská brána

musí ukládat na skládku, neměla by částka
být vyšší než 10 milionů korun. Ale vyčkal
bych na konečná čísla. Na kalkulaci nyní
pracuje odbor rozvoje a investic,“ vysvětlil
místostarosta. Radnice má ovšem v záloze
i jiné lokality v Prostějově pro plánovanou
výstavbu multifunkčního zařízení. „Samozřejmě lze objekt umístit i jinam, vzhledem
k rozměrům 40 krát 56 metrů potřebujeme dostatečný prostor. Máme vytipovány
další lokality, ale protože teprve povedu
jednání, nechtěl bych o nich zatím hovořit. Chtěli bychom situaci vyřešit v prvním
pololetí tohoto roku,“ dodává Jiří Pospíšil,
kterého jsme se ještě stačili zeptat, zda je
už dán termín, kdy se začne nové kulturně-sportovní zařízení stavět. „Tak daleko ještě
nejsme, ale chtěli bychom, aby již v letošním roce začaly projektové práce,“ uzavřel
toto téma prostějovský místostarosta.

Příště: Brněnská ulice
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Ano, přesně před deseti lety v tuto dobu jsme ještě
v Prostějově žili v domnění, že společnosti Manthellan nic nebrání v tom, aby současný Společenský dům
zbourala. Bylo o tom přesvědčeno i tehdejší vedení
města, ale nakonec se věci vyvinuly úplně jinak. Jak, to
už je stará známá písnička. Plány na stavbu nového
kulturáku na náklady města na místě zbouraných Jezdeckých kasáren padly dřív, než byly načrtnuty první studie. Ostatně budova Společenského domu stojí
dodnes a magistrát si dokonce vzal úvěr 400 milionů
korun na jeho rekonstrukci. A ještě něco, kasárna jsou
srovnána se zemí už také několik let a toto lukrativní místo stále leží ladem. Jak dlouhou ještě? A komu
vlastně veškerá tehdejší hysterie prospěla?
(mik)
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tě čekáme i na návrhy široké veřejnosti,“
sdělil Večerníku Jiří Pospíšil, prostějovský
místostarosta zodpovědný za městský majetek. Na náš přímý dotaz, zda se skutečně
uvažuje o lokalitě v Jezdecké ulici, odpověděl víceméně kladně. „Nebudu se vyhýbat
odpovědi slovy, že to nemohu potvrdit,
ani vyvrátit. Ano, je to jedna z možných
variant,“ řekl přímo Pospíšil. Jezdecká kasárna by se ovšem nejdřív musela zbourat, s čímž se na druhé straně počítá už
několik let. Zeptali jsme se, zda město má
spočítáno, kolik by stála demolice tohoto objektu, pokud byste se radní rozhodli
tady postavit nový kulturák. „Konzultoval
jsem demolici se stavebními odborníky,
kteří tvrdí vzhledem k současnému poklesu cen za demoliční práce a vzhledem
k dnešním technologiím, které umožňují
většinu sutě upravit a rozdrtit tak, že se ne-
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jak šel čas Prostějovem ...

27. 2. 2012
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PROSTĚJOV Už to bude čtyři roky, co se
nad ním roztrhl pytel štěstí. Sympatický
rodákzProstějovaMartinSložilzvítězilve
druhé řadě televizní reality show Robinsonův ostrov. Nedlouho nato získal třiatřicetiletý muž náklonost pohledné herečky
Jenovéfy Bokové, s níž dorazil i do Prostějova. Vztahu je však nyní konec.
Martin Složil se s Jenovéfou Bokovou objevoval na akcích, společně trávili dovolené
a lockdown dokonce prožili na chalupě
sami dva. Jenže Martin více než ve střední
Evropě našel zálibu v moři a surfování na
rozbouřených vlnách. Mezi jeho oblíbené
destinace patří třeba Bali a Austrálie. To se
však s dlouhodobým vztahem se ženou pohybující se v docela jiném prostředí kloubí
dost těžce…
A tak se Jenovéfa Boková na premiéře filmu
režiséra Jiřího Havelky Mimořádná událost
letos v únoru představila s jiným mužem.
Toho dle bulvárních serverů představila 2QUNGFPÊURQNGéPÚUPÊOGMU,GPQXÆHQW$QMQXQWXNQåKN/CTVKP5NQåKNPCUXčLKP
Foto: Instagram
i svému otci.
(mls) UVCITCONQPK\MCTNQXCTUMÆJQHKNOQXÆJQHGUVKXCNW
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Čím více informačních zdrojů, tím
snazší komunikace a vyhledávání.
Tato rovnice platí. Jenže zároveň
se přidává určitá přehlcenost informacemi. A trpí tím samozřejmě i
přehlednost. Jak tedy sehnat někoho na opravu či servis, ať už se jedná
o cokoli? Jste už zoufalí, protože se
nedaří někoho sehnat? Nezoufejte, možností je hodně. A třeba jste
všechny nevyčerpali.
Samozřejmě začněme od těch nejbližších. A to je novinová inzerce. Všechna
periodika včetně PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku nabízí v inzerci mnohé.
Někde jsou to pohřby, jinde nákup a
prodej, dokonce občas i nabídky k seznámení. Velkou část ale stále tvoří taky
nabídky oprav, servisů, různých služeb.
Další „papírovou“ možností jsou
vstupní prostory super- a hypermarketů. Řada z nich (zmiňme například
Albert v Plumlovské ulici, ale taky
Billu tamtéž a oba Kauflandy) nabízí

tabuli prodám/koupím, respektive
nabízím/sháním. Zde se s nabídkou
oprav či servisů setkáme spíše ojediněle. Ale jsou zde spolu třeba s nabídkou odkupu starých věcí.
Dobré taky je vědět, že při koupi
některého elektrospotřebiče máme
většinou možnost autorizovaného
technika v případě problémů. A to
přinejmenším v době záruky. I po ní
je ale dobré se nechat u obchodníka
informovat, na koho se obrátit. Měl by
vám poradit.
A pak ano, zase ten internet. Na něm
totiž skutečně lze najít vše. Včetně
kontaktů na všemožné opravny. Ať
jde o auta, nábytek, nebo třeba vazby knih. Dobrým pomocníkem je
pochopitelně Facebook. A na Prostějovsku třeba skupiny Prostějov Bez
Cenzury nebo Diskuzní fórum Konice. Lidé se zde pravidelně ptají i na
existenci a možnosti různých služeb.
Třeba zde odpověď najdete i vy.

Do inzerce, k obchodníkům,
na internet. Pomůže i Facebook
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Kam za opravou
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Když se daří, tak se daří. To už jsme si určitě
několikrát ironicky říkali během dne, který
nešel podle našich představ. Shon, stres, něco
nestihnete. A při tom všem ještě i něco rozbijete.Negativněnaladěnýčlověksinepochybně
pomyslí (nebo zařve): Proč já?! Pozitivně myslící bytost zase vzpomene na starou klasiku
ala„střepy přinášejí štěstí“. Prakticky uvažující
lidé naopak začnou uvažovat nad tím, co s rozbitou věcí či přístrojem. Má smysl ji opravovat?
A je vůbec možnost opraváře sehnat? Řada
z nás dojde k tomu, že nemá a jdou si pro věc
novou. Mnozí jiní to ale vidí jinak a rádi využijí
servisů či oprav. A právě na tyto služby zaměřil
PROSTĚJOVSKÝ Večerník dnešní tematickou
stranu. Texty připravil: Michal Sobecký

Existují
lidé šikovní
s nářadím,
praktičtí
a takoví, co
se prostě
v opravách a spravování vyznají. A pak jsou ti druzí.
Nemusí to nutně být až tak
špatné, že by si šroubovákem
nešikovností prokláli prst.
Ale zkrátka a jednoduše
nevědí. Platí to pak o obou
pohlavích. Jenže co s tím?
Odpověď je nasnadě: volat
a vyzkoušet. Třeba hodinového manžela.
Tak jako dříve bylo
u movitějších normální, že si
na hlídání dětí nebo rovnou
výchovu najímali chůvu,
je dnes normální i pojem
hodinový manžel. Ne, nějakou podobnost s hodinovým hotelem nehledejte. Tento „manžel“ vám po
objednávce dorazí do bytu a můžete
si být jisti, že by to měl být člověk
šikovný, praktický a znalý. Potřebujete
vyřešit problém s těsněním?
Chcete něco pořádně vyvrtat?
Neboť třeba reorganizovat byt? Je
k službám…
Přitom ani menším a středním
městům už se tato služba nevyhnula. Také ve zdejším regionu není
problém někoho takového sehnat.
Na Prostějovsku jich podniká
hned několik, další pak na Olomoucku i jinde. Dobré nicméně
je zjistit si dopředu, jak se to má
s cenami. Řada těchto řemeslníků
(jimiž fakticky jsou) totiž nevede
internetové stránky. Je tak dobré
se dopředu poptat, abyste později
nebyli nepříjemně překvapení.
Nicméně k opravám v domácnostech není nutné řešit jen hodinového manžela. Prakticky na
všechny větší spotřebiče lze nyní
řešit jejich případnou opravu přes
příslušného servismana. Velká
část značek má i přímo autorizované techniky a opraváře. Pokud
se pak posuneme od elektroniky, také nábytek není třeba hned
nutně vyhazovat. I nábytek lze
nechat opravit. Stejně tak třeba
čalounění. Nebo ani takové dveře
není třeba hned kupovat nové.
Často se tak sice říká, že sehnat
(dobrého) řemeslníka je nyní
těžké. Při troše snahy, štěstí a poptání se u známých ale brzy zjistíte,
že není zase tak těžké najít někoho,
kdo starým nebo pošramoceným
věcem vdechne nový život.
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Nemáte doma Ferdu Mravence?
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Strážníci řešili v sobotu 19. února po půlnoci agresivní chování
ženy v restauraci nedaleko centra města. Dáme při návštěvě
provozovny požádala obsluhu
o prodání alkoholických nápojů,
což personál odmítl vzhledem
k její viditelné opilosti. Nepřijetí
objednávky sedmadvacetiletou
ženu pořádně naštvalo. Ta následně vzala z barového pultu
natočený půllitr s pivem a celý
obsah vylila na číšníka. Hlídce
při vysvětlení jako důvod polití obsluhy uvedla, že ji odmítli
obsloužit. Dechovou zkoušku
na přítomnost alkoholu v krvi
odmítla. Svým jednáním je podezřelá z přestupku proti občanskému soužití a všechny zjištěné skutečnosti byly oznámeny
správnímu orgánu.

Číšníka polila pivem

Jakým způsobem by se člověk
neměl chovat, předvedl v pátek
18. února osmnáctiletý mladík
při návštěvě diskotéky. Po opuštění vnitřních prostor si zrovna
nevybral dobré místo pro úlevu
a začal močit na fasádu budovy diskoklubu. Jeho chování
neuniklo pozornosti strážníka
obsluhujícího městský kamerový systémem. Po vykonání potřeby mladík ihned odešel zpět
na diskotéku. Vyslané hlídce se
podařilo o hodinu později dotyčného vypátrat a identifikovat
za pomoci kamerového záznamu, když opět opustil interiér
diskotéky. Strážníci s mladíkem
vyřešili přestupek proti veřejnému pořádku uložením pokuty
příkazem na místě.

Vyčůral se
na fasádu Moravy

(QVQ/22TQUV÷LQX

Pohotovou reakci předvedli
strážníci obsluhující městský
kamerový systém v pátek 18.
února před dvaadvacátou hodinou a okamžitě na místo vyslali
hlídku. Nenápadně si rozhodně
nepočínal prozatím neznámý
muž. Ten v Uprkově ulici vylezl
na sloup veřejného osvětlení,
na kterém je umístěna bezpečnostní kamera. Po vyšplhání
do horní části sloupu začal
s kamerou manipulovat a pokoušel se ji odstranit. To se mu
během krátké chvíle nepovedlo
a z místa co nejrychleji utekl,
ještě před příjezdem hlídky.
Obličej pachatele byl přesto zachycen, když se pokusil o odcizení kamery, a tak je strážníkům
známa jeho podoba. Následnou kontrolou bylo zjištěno, že
k poškození vlivem neodborného zacházení pachatele i díky
určité odolnosti monitorovacího zařízení nedošlo. Případ byl
oznámen příslušným orgánům
i s fotkou pachatele.

Chtěl ji ukrást,
kamera ho zvěčnila!

VPěVWVNRXSROLFLt

Po návratu zjistily, že se po domě pohyboval někdo cizí a požádaly o pomoc
policisty prostřednictvím linky 158,“
sdělila Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

tekutinou postříkal poškozeným oblečení. Tímto jednáním vznikla škoda ve výši necelých 29 000 korun,“
vypočítala mluvčí krajské policie,
podle níž další škoda byla způsobena na poškození dveří, a to ve výši tří
tisíc korun. „Na odhalení pachatele
policisté pracují a událost evidují
a šetří pro tři trestné činy. A to krádeže, poškození cizí věci a porušování
domovní svobody,“ doplnila Miluše
Zajícová.

PROSTĚJOV Velmi ráda mlsá,
ale na tuto ženu pozor! Nenapravitelná zlodějka si v úterý 22. února ráno zašla do prostějovského
supermarketu pro vybrané dobroty. Ale jak bývalo i v minulosti
u ní zvykem, tak i nyní cukrovinky, čokolády a rovněž alkohol
ukládala rovnou do tašky a snažila
se přes pokladny projít bez placení. Nebylo to poprvé!
„Krátce po otevírací době si zašla třicetiletá žena do jednoho z prostějovských
supermarketů pro čokoládové dobroty
a alkohol. Po vstupu na prodejnu si
postupně z regálu vzala čokolády, další
sladkosti, dvě lahve vína a okamžitě vy-

brané věci vložila přímo do tašky. Platit
skutečně neměla v úmyslu a rovnou
chtěla přes pokladny z obchodu odejít,“
nastínil problém Petr Zapletal, vrchní
inspektor Oddělení prevence Městské
policie Prostějov.
Nepoctivé nakupování však spatřila pozorná ostraha, která zlodějku
za pokladnami zastavila. „Přivolaná
hlídka zjistila, že si žena dopřála a odcizila zboží v celkové hodnotě 1 199
korun. Pro strážníky nebyla pachatelka
žádnou neznámou, jelikož stejného
jednání se již v minulosti pravidelně
dopouštěla. Přestupkové chování proti majetku bylo oznámeno správnímu
orgánu,“ dodal Zapletal.
(mik)

ĀL VHUYLVHP"

žený spodní ret, ale nabízené lékařské
ošetření odmítl. Při podání vysvětlení,
jakým způsobem a proč došlo k napadení, oba jednomyslně uvedli, že to
bylo jen takové vzájemné kočkování.
Zraněný muž hlídce sdělil, že tržnou
ránu v obličeji si způsobil sám, když
při chůzi spadl na chodník,“ popsal
chování mladíků Petr Zapletal, vrchní
inspektor Oddělení prevence Městské
policie Prostějov.
Přesto se ze rvačky budou oba zpovídat
jinde. „Dvojice je podezřelá z přestupku
proti občanskému soužití a jejich chování projedná příslušný správní orgán,“
potvrdil zastupující tiskový mluvčí prostějovských strážníků.
(mik)

Kam za opravou
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Strážci zákona si záhy ověřili, že
v domě skutečně byl někdo cizí
a způsobil značné škody. „Přivolaná
hlídka po prvotním ohledání místa
zjistila, že se do vnitřních prostor
pachatel dostal po páčení a vytlačení zadních dveří a objekt prohledal.
V jedné z místností našel značkové
hodinky v hodnotě 2 400 korun,
které odcizil. Ještě než však dům
opustil, poškodil neznámou chemikálií nábytek a koberce a taky touto

<NQF÷LUGXNQWRCNFQFQOWXGMVGTÆOWMTCFNJQFKPM[CP¾UNGFP÷\RčUQDKNFCNwÊ
wMQFWTQ\NKVÊOEJGOKM¾NKG
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

EXKLUZIVNÍ
Zpravodajství

Jakub Bílek nyní bydlí v Bedihošti.
V minulosti byl odsouzen za prodej
kradených věcí, které dostával většinou
výměnou za drogy. Skončily u něj například věci od Kamila Buchty z Dobromilic, o jehož rozbíjení a vykrádání
desítek aut jsme již obšírně informovali.
Za podílnictví a distribuci pervitinu byl
Bílek odsouzen k roční podmínce. Kromě toho však mladý muž nebyl schopný posílat na své dvě malé děti žádné peníze. Ovšem i opakované neplacení
alimentů je trestným činem. Za něj
dostal Bílek 230 hodin obecně pro-

Martin
ZAORAL

pro Večerník
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Soud tedy naznal, že se v době pod- nec bude přeměněn v nepodmíněný
míněného odsouzení neosvědčil trest vězení. Za každou hodinu je to
a že si tak roční trest bude muset vždy den ve věznici,“ uzavřel soudce
odsedět ve vězení. „Ještě před nástu- Petr Vrtěl.
pem do vězení máte šanci alespoň za- Usnesení soudu dosud není pravohájit obecně prospěšné práce. Jinak se mocné, odsouzený má možnost si
spěšných prací. I na ty se však vykaš- dá přepokládat, že i tento trest nako- proti němu podat stížnost.
lal. Stejně jako na doporučenou léčbu
závislosti na pervitinu. Naopak. Místo
toho, aby se snažil s drogami skoncovat,
fetoval dál. A nejen to. Ke všem svým
BYLI JSME
potížím si zcela nezodpovědně s novou
U TOHO
partnerkou zplodil další dítě.
Vzhledem k tomu, že se ani nepokusil
platit alimenty na ty předchozí, ani nenastoupil na obecně prospěšné práce
a kontrola u něj odhalila další požívání
pervitinu, bylo na uplynulé úterý svoláno veřejné zasedání. Na něm měl Bílek
poslední šanci své chování obhájit. Na to
však prakticky rezignoval. Pouze naznačoval, že na prospěšné práce nenastoupil kvůli
tomu, že chtěl vydělávat na alimenty. Tomu
však odporoval fakt, že na nich z celkového
dost vysokého dluhu dokázal uhradit pouze tisíc korun. „Moje chyba, můj život,“ shr- ,CMWD$ÊNGMQFMWRQXCNX÷EKKQF-COKNC$WEJV[ PCUPÊOMW MVGTÚUGXNQWRCNFQ
FGUÊVGMCWV
(QVQ(CEGDQQM
nulnakonecBílekcelkemtrefně.

PROSTĚJOV Nadělal si spoustu problémů a zjistil, že už není
schopný je všechny zvládnout. To platí pro Jakuba Bílka. Otec
tří dětí určitě není typický kriminálník, který v první řadě škodí
ostatním. Jeho problém vězí v tom, že propadl drogám, zadlužil
se a navzdory urostlé postavě nemá dostatek sil na to, aby si svůj
život dal dohromady. Senát mu za jeho trestné činy nejprve udělil
„pouze“ podmínku a trest obecně prospěšných prací, přes sliby
se na ně však vykašlal. I proto jej po úterním veřejném zasedání
u Okresního soudu v Prostějově vězení nemine.

Jakub Bílek neplatí na své dvě děti,
přesto si udělal další
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PROSTĚJOV
Protiepidemická
opatření polevila a tak se k nelibosti
místních občanů opět začaly pořádat
diskotéky v Moravě na rohu Olomoucké a Lužické ulice v Prostějově.
A začaly znovu problémy. Na jiném
místě této strany informujeme o návštěvníkovi diskotéky, který močil
na fasádu domu, strážníci ale zaznamenali i rvačku dvou mladíků.
Konflikt mezi čtyřiadvacetiletým
a osmnáctiletým mužem řešili strážníci v sobotu 19. února po jedné hodině
v noci. „Hlídka kontaktovala před diskotékou v Lužické ulici dvojici, která
se měla vzájemně fyzicky napadnout.
Mladší z mužů měl po šarvátce rozra-

Mladíci napadení ale popřeli

Mlátili se u Moravy!

„Neznámý pachatel využil v pondělí
21. února několikahodinové ranní nepřítomnosti osob obývajících rodinný
dům v obci Ptení na Prostějovsku.

Michal KADLEC

PTENÍ Lump jeden! Policisté nyní pátrají po zloději, který se po
vypáčení dveří dostal do rodinného domu ve Ptení. A to zrovna
v době, kdy jeho obyvatelé byli na krátkou dobu pryč. Pachatel
ukradl cenné hodinky, poté se ale začal chovat doslova jako magor! Zatím neurčenou chemikálií postříkal jak zařízení domu, tak
i oblečení majitelů. Pokud se policistům podaří tohoto grázla dopadnout, bude obviněn hned za tří trestných činů.

Pachatel postříkal chemikálií koberec,
nábytek i oblečení majitelů...

ŠKODY
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Uplynulý čtvrtek 24. února ráno zastavila policejní hlídka v Janáčkově
ulici v Prostějově před budovou hlavního vlakového nádraží třiačtyřicetiletého řidiče ve vozidle Volkswagen,
u kterého provedla dechovou zkoušku. Muž se jí dobrovolně podrobil
a výsledek měření nebyl na nule, ale
objevily se hodnoty nejprve 0,18 a při
pozdějším měření 0,16 promile alkoholu. Řidič s naměřenými hodnotami souhlasil, ale odmítl se vyjádřit
k množství vypitého alkoholu. Odběr
biologického materiálu v nemocnici
nepožadoval. Jestli se jednalo o zbytkový alkohol, nebo si řidič něco málo
před jízdou dopřál, ví jen on sám. Navíc hlídce předložil ke kontrole měsíc
propadlý řidičský průkaz. Událost
evidují policisté jako přestupky proti
zákonu o provozu na pozemních komunikacích a po zadokumentování
je bude řešit příslušný správní orgán.

Se „zbytkáčem“, a navíc
s propadlým řidičákem

Několikanásobně větší škodu způsobil pachatel na poškození vozidla než
na odcizených pohonných hmotách
majiteli vozidla. V pondělí 21. února
obdrželi policisté oznámení od poškozeného, který nechal své osobní
vozidlo Ford Fusion zaparkované
v ulici Elišky Krásnohorské v Prostějově. Když k němu ráno přišel,
zjistil, že mu od palivové nádrže teče
benzín. Proto se podíval, co se děje,
a zjistil, že má navrtanou nádrž, takže
došlo k úniku paliva. Hlídka na místě
vše zadokumentovala. Škoda byla
předběžně vyčíslena na odcizeném
benzínu na 1 150 korun a na poškození nádrže 8 000 korun. Případ je
šetřen jako přestupek proti majetku.

Auto bez pohonu

Předminulou sobotu 19. února odpoledne oznámil starší muž, že mu
neznámý pachatel předchozího dne
odcizil v baru ve Svatoplukově ulici v Prostějově peněženku, kterou
měl volně položenou na stole, takže
o ni v nestřeženém okamžiku přišel.
Uvnitř se nacházela finanční hotovost
2 500 korun, +NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
5 euro, osobní doklady
a platební karta, kterou již zablokoval
proti případnému zneužití. Jednáním
neznámého lapky tak přišel o osobní věci v celkové hodnotě 4 100 Kč.
Případ šetří policisté pro trestný čin
neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku.

Přišel o peněženku

V úterý 22. února po poledni vyjížděla hlídka do obchodního domu
v Konečné ulici v Prostějově, odkud
pracovníci nahlásili, že byla chycena
zlodějka, která nezaplatila za zboží
a chtěla opustit prodejnu. Na místě
hlídka zjistila, že se jedná o padesátiletou ženu, která si vzala dva náhrdelníky ze stojanu a šla si je vyzkoušet
do zkušební kabiny. Místo do košíku
je ale šupla rovnou do tašky. Pak nakupovala dál a šla k pokladně, kde zaplatila za zboží, ale na bižuterii v hodnotě 348 korun jaksi zapomněla. Za
pokladnami ji kontaktoval pracovník
ostrahy s tím, že má u sebe nezaplacené zboží. Podezřelá mu ho tedy vydala
a následně i zaplatila. Krádež zboží je
šetřena jako přestupek proti majetku.

+NWUVTCéPÊ
HQVQKPVGTPGV

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

Posílejte svá
miminka

galerie miminek na www.vecernikpv.cz

WWW.VECERNIKPV.CZ



Jakub NOVOSAD
8. 2. 2022 51 cm 3,75 kg
Pěnčín

FJMPI

sálů, což je z hygienicko-epidemiologického hlediska velkým benefitem,“ dodává Kubačák.
Ve vzdělávání mladých lékařů
v problematice kýlních operací chce
Česká herniologická společnost ve
spolupráci s Nemocnicí AGEL Prostějov pokračovat i nadále. Chirurgické oddělení Nemocnice AGEL
Prostějov je již od roku 2012 držitelem certifikátu „Centrum pro řešení
kýly“. V roce 2014 primář MUDr
.Adolf Gryga, CSc. se zainteresovanými kolegy z dalších pracovišť
v ČR založil zcela novou platformu
specializované péče o nemocné
s kýlou a defekty stěny břišní. „Stáli
jsme u vzniku České herniologické
společnosti, která je od stejného
roku Českou větví EHS (European Hernia Society) a odbornou
sekcí České chirurgické společnosti. Mimo spoustu jiných je jejím úkolem stát se koordinátorem
chirurgických pracovišť v Česku,
která se společně hlásí k vytvoření
a dodržování standardních postupů v diagnostice, operační technice
a pooperačním sledování těchto nemocných,“ upřesňuje Adolf Gryga.
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ALEXANDRA
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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a nyní workshopu „Smart Hernia“.
Při využití trenažerů přitom účastníci kurzu pracují již s opravdovými nástroji, se kterými se později setkávají
v praxi. „Účastníci kurzu tak získávají
první správné návyky pro práci s reálnými nástroji a učí se vůbec celé
technice a systému, kdy sledujete to,
co děláte, pouze na monitoru, nikoliv
reálně pohledem na ruce,“ vysvětluje
Jiří Kubačák, primář chirurgického
oddělení prostějovské nemocnice,
ve které ročně operují více jak 400
pacientů s kýlou.
Druhý den akce byl věnován
živým přenosům z centrálních
operačních sálů Nemocnice
AGEL Prostějov. Vzhledem k epidemiologické situaci se práce na
operačním sále vedle zkušeného
propagátora miniinvazivní chirurgie, primáře MUDr. Jiřího Kubačáka, aktivně zúčastnilo jen několik
kolegů. Lékaři v seminární místnosti ale nebyli o nic ošizeni.
„Díky moderní technologii, kterou
Nemocnice AGEL Prostějov disponuje, mohli frekventanti operaci sledovat spolu s komentářem operatéra ze zázemí centrálních operačních

1RGTCEGMÚNRQFNGPGLOQFGP÷LwÊEJVTGPFčVTÆPQXCNQFXCP¾EVNÆMCąč\EGNÆ/QTCX[X0GOQEPKEK#)'.2TQUV÷LQX
Foto: Adam Knesl

Vítek KAPRÁL
14. 2. 2022 54 cm 4,45 kg
Prostějov

PROSTĚJOV (Adam Knesl, tiskový mluvčí společnosti Agel) Operace kýl podle nejmodernějších trendů trénovalo dvanáct
lékařů z celé Moravy v Nemocnici AGEL Prostějov. Lékaři se zde účastnili tradičního specializovaného kurzu „Smart Hernia“
zaměřeného na operativu kýl, který pořádá Česká herniologická společnost ve spolupráci s chirurgickým oddělením Nemocnice AGEL Prostějov a Ústavem normální anatomie Lékařské fakulty Univerzity Palackého Olomouc.
Odborný program odstartoval ve
čtvrtek 10. února dopoledne na
Lékařské fakultě Univerzity Palackého teoretickou částí zaměřenou
na nejrůznější typy kýl i operativní
techniky od historie k současným
operačním postupům.
Účastníci si přitom na anatomických preparátech mohli obnovit
své znalosti z anatomie stěny břišní
a třísla. Na úvodní část navázal v pátek 11. února praktický nácvik operací kýly v Nemocnici AGEL Prostějov. Účastníci mimo jiné trénovali
zákroky na speciálních trenažérech
s videotechnikou, které simulují
operační vstupy do dutiny břišní.
„Trenažery jsou skvělým pomocníkem pro praktické začátky a trénink
operačních technik endoskopické chirurgie. O tom se přesvědčili
mladí lékaři na závěr prvního dne
workshopu,“ říká Adolf Gryga, lékař
chirurgického oddělení Nemocnice
AGEL Prostějov a organizátor post1FDQTPÚRTQITCOFCNwÊJQ\E[MNWMWT\čd*GTPKC$CUKEq
(QVQCTEJKX0GOQEPKEG2TQUV÷LQX graduálních kurzů „Hernia Basic“
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Michal SOBECKÝ
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Z NE
NEM
MOCNICE ...

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!

Kristýna DOSTÁLKOVÁ
19. 2. 2022 50 cm 3,40 kg
Klenovice na Hané

Prostějovský magistrát přidal peníze. Dohoda na zázemí nepadla
„Není vesnice či města, kde by tento problém nebyl“

Vítejte na svìtì

28. února 2022

BLAHOPØEJEME!!!
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silnic a dálnic Olomouckého
kraje.
V důsledku předpokládané
uzavírky estakády se dají očekávat obrovské kolony vozidel i přímo v Prostějově, kudy
povede jedna z objízdných
tras. „Nečeká nás jednoduché
léto. Estakáda, Vrahovická
a také Wolkerova. Všechny
tyto rekonstrukce se budou
dělat najednou a Prostějov

z hlediska dopravy opravdu
čekají potíže,“ obává se rovněž náměstkyně primátora
Prostějova Alena Rašková
(ČSSD), v jejíž gesci je právě
doprava ve městě.
Vedení prostějovského magistrátu i ŘSD Olomouckého kraje slibují s předstihem podrobné informace
o uzavírkách a také o objízdných trasách.

&¾NPKéPÊ GUVCM¾FC RTQEJ¾\GLÊEÊ 2TQUV÷LQXGO UG DWFG QF FWDPC
MQORNGVP÷ TGMQPUVTWQXCV <EGNC LKUV÷ VQ RąKPGUG \PCéPÆ FQRTCXPÊ
RTQDNÆO[KRąÊOQXPCwGOO÷UV÷
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

zjistili jsme

korun,“ upozornila koordinátorka projektu Jitka Vystavělová.
Jednotlivé návrhy odhalují, že někteří
z nás se nespokojují pouze s reptáním,
ale jde jim skutečně o zlepšení místa, ve
kterém žijí. „V jedné části náměstí Spojenců se nachází už tři stroje, které by bylo
ideální doplnit o celé workoutové hřiště
podobné tomu, které již funguje třeba
v Kostelecké ulici. Právě na něj se svými

PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám přináší stručný přehled jednotlivých projektů, z nichž každý má svého navrhovatele. Více se o nich můžete dozvědět
prostřednictvím kvalitně zpracovaných
videí a fotografií na webových stránkách
https://rozvijime.prostejov.eu.

8VQOVQRTQUVQTWPCP¾O÷UVÊ5RQLGPEčD[OQJNQX\PKMPQWVYQTMQWVQXÆJąKwV÷

(QVQJVVRUTQ\XKLKOGRTQUVGLQXGW

studenty v rámci hodin tělocviku občas
míříme. Věřím, že mnozí z mladých lidí,
kteří by zde možnost venkovního cvičení
objevili, by se sem rádi a pravidelně vraceli,“ popsala pro Večerník s velkou dávkou
entuziasmu Jitka Skalíková, jež učí tělocvik na SŠ Designu a módy.

NA VÁŠ NÁMÌT

PROSTĚJOV Stížnost nebo
spíše upozornění na nedostatečnou službu při čekání
na autobus na terminálu
u lázní v Blahoslavově ulici
dorazila do redakce Večerníku od Prostějovana Karla
Vejmoly. Ten poukazuje
na fakt, že veřejné záchodky jsou zde během nedělí
a svátků uzavřené a naprosto nevyužitá je údajně i služba úschovny jízdních kol.
„Na nově vzniklém autobusovém stanovišti na Floriánském
náměstí, které se opravdu
podařilo, jsou dvě záležitosti,
které běžný občan – cestující
asi těžko pochopí. První je vytvoření třech kójí na úschovu
0C CWVQDWUQXÆO VGTOKP¾NW PC (NQTK¾PUMÆO P¾O÷UVÊ kol. Podle dostupných inforXGąGLPÆ9%PGHWPIWLGD÷JGOPGF÷NÊCUX¾VMč0÷MVGTÚO mací, kromě chlapce, který
NKFGOVQXCFÊ ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMWC-CTGN8GLOQNC
se v kóji zabouchl, jsou trvale

glosuje problém Karel
Vejmola

„Nesmí se vám chtít,“

nevyužity,“ podotkl k první záležitosti Karel Vejmola, jehož
poznatek Večerník ihned nechal okomentovat prvního náměstka primátora Prostějova
Jiřího Pospíšila (PéVéčko). „Je
pravda, že z využití boxů pro
úschovu jízdních kol jsem i já
poměrně zklamán. Boxy jsou
většinu doby prázdné, není
o ně zájem. Lidé, kteří se například jezdí koupat do lázní,
prostě své kolo raději odloží
do stojanů. Je to pro ně pohodlnější, do uzamykatelných
boxů na terminálu by je museli
zvedat,“ vidí příčinu slabšího,
nebo dokonce vůbec žádného
využití boxů na kola Pospíšil.
Karel Vejmola pak ještě upozornil na další negativní záležitost. „Zato WC na terminálu
je využíváno běžně, ovšem

pozor, pouze mimo neděle
a svátky! To se vám pak prostě nesmí chtít... Je to jistě na
základě nějakého rozhodnutí,
ale protože dveře na záchodky
jsou ovládány nějakým zařízením, my cestující to nechápeme. Takže k WC, které jsou ve
Smetanových sadech běžně
v závadě, se připojuje další
vláštnost Prostějova,“ míní
rozlítěný čtenář. „Zavřené je to
proto, že veřejné záchodky na
dopravním terminálu na Floriánském náměstí jsou určeny
především pro cestující z příměstské dopravy, která v neděli a ve svátky probíhá minimálně. Nebo vůbec autobusy
nejezdí jako ve všední dny,“
přišel okamžitě s vysvětlením
první náměstek primátora.
(mik)

Na terminálu v neděli bez WC

y Oblázková pláž v Močidýlkách y
y Veselá voda v mlýnském náhonu y
y Pumptrack pro cyklisty y
Záměrem projektu je vybudovat v lokalitě tzv. Močidýlek přístup Vybudování malých pohyblivých mlýnků na mlýnském náhonu Pumptrack je cestička, na které se nachází boule maximálně
k říčce Hloučele a navazující oblázkovou pláž na jejím břehu.
v prostoru od kapličky sv. Anny až k rybníčku v Kolářových sadech. 50 cm nad standardním povrchem. Cyklista mezi nimi takzvaně pumpuje, což vytváří energii pro rychlejší jízdu.
y Oplocené hřiště uvnitř vnitrobloku Waitova y
y Posluchárna ve Smetanových sadech y
Ve vnitrobloku se již nachází oplocené hřiště pro malé děti. Devět kamenných bloků by mohly využívat učitelé, různé
Starší děti ze širokého okolí však využívají ke hrám a sportu kroužky, skauti, besedy knihovny, třídy umělecké školy, kulvozovku před vchody.
turní akce prostějovského léta a jiní.

y Dětské hřiště ve Smetanových sadech y
y Komunikace k parkovišti v Drozdovicích y
y Nájezdy pro invalidní vozíky v Lidické y
Ve Smetanových sadech by mohlo být dětské hřiště s drob- V Drozdovicích u rybníka vybudovalo město Prostějov malé Nájezdy mezi silnicí a chodníky mezi Centrem sociálních
nými prvky pro děti. Není nutné oplocení, lavičky jsou kolem parkoviště a zřídilo hnízdo kontejnerů pro recyklované odpa- služeb a nedalekým Kauflandem, aby si klienti centra mohli
již instalované.
dy. Jenže tam nebyla vybudována komunikace.
zajet nakoupit.

NOMINOVANÉ PROJEKTY:

tům v ČR, kde už to nějaký čas funguje.
Ukázalo se, že minimálně někteří občané
Prostějova mají zájem podílet se na rozhodování o budoucnosti města. Návrhy se
scházely od loňského října. Ještě do konce
února pro ně můžete hlasovat i vy! „Každý
registrovaný občan může přiřadit až dva
kladné hlasy a jeden záporný hlas. Projekty,
které budou mít nejvíce kladných hlasů,
budou realizovány až do částky tří milionů

y Hrazda na koupališti ve Vrahovicích y
y Oprava chodníků vnitrobloku Olomoucká 36 – 48 y
Samostatně umístěná hrazda na koupališti ve Vrahovicích, Stávající chodník je původní z roku 1962. Kachličky v chodníku jsou místy rozestoupené až 5 cm od sebe, místy jsou
která by sloužila pro silová cvičení jeho návštěvníkům.
uvolněné a po dešti„čvachtají“.
y Workoutové hřiště na náměstí Spojenců y
Workoutové hřiště slouží ke cvičení zejména s vlastní vahou.
y Vraťte nám hvězdnou oblohu y
Funguje již například v Kolářových sadech. Konstrukce by se Vytvoření studie, jejímž cílem by bylo zjištění stavu veřejného
nacházely v parku na nám. Spojenců.
osvětlení, navržena optimální teplota barvy led osvětlení či
možnost stmívání v průběhu noci a další.
y Altán v Kolářových sadech y
Altány jsou velmi oblíbeným prvkem parků a školních zahrad.
y Stoly na ping-pong u hvězdárny y
Mohou sloužit nejen k výuce nebo aktivitám školních družin, Dva venkovní stoly na stolní tenis v Kolářových sadech u hvězdárny například vedle posilovacích strojů.
využívat je může široká veřejnost.

Vy rozhodujete – my financujeme. Pod
tímto heslem Prostějov rozjel projekt participativního rozpočtu „Společně rozvíjíme
Prostějov“, čímž se připojilo k dalším měs-

Martin ZAORAL

kde se o nich rovněž dozvíte více informací. Ty, které získají nejvíce hlasů, budou realizovány. Magistrát na to z rozpočtu vyčlenil celkem 3 miliony korun.

Ve hře je workoutové hřiště na „Ruďáku“ či stůl na ping-pong u hvězdárny
PROSTĚJOV Tenhle nápad nemá chybu! A mezi aktivními a pozitivně smýšlejícími lidmi z Prostějova se setkal s nečekaně velkým ohlasem. Celkem 36
námětů se sešlo v projektu Rozvíjíme
Prostějov. Z nich organizátoři vybrali
14 nejlepších, které se nyní uchází o vaši
přízeň. Již od začátku února můžete pro
některý z nich hlasovat na internetových stránkách rozvijime.prostejov.eu,

POSLEDNÍ ŠANCI

MÁTE DNES!

UZAVŘENA!

PROSTĚJOV Už zítra, tj. v úterý
1. března, započne dlouho avizovaná rekonstrukce Městského
hřbitova v Prostějově včetně
hlavní vstupní brány. To může
přinést komplikace nejen chodcům a cyklistům, ale i řidičům, rozvoje a investic prostějovského provizorní autobusová zastávka
kteří po Brněnské ulici budou magistrátu.
blíže k tomuto bočnímu vchodu.
projíždět okolo stavby. Magistrát Stavba bude realizována od 1. Žádáme občany tímto o vstřícnost
rovněž dává na vědomí, že hlavní března do 30. září. „Hlavní vstup při řešení problémů s přístupem
brána hřbitova bude od začátku do městského hřbitova bude uza- do areálu městského hřbitova.
dubna zcela uzavřena.
vřen od 4. dubna. Chodit se bude Omlouváme se za komplikace
„V úterý 1. března budou zaháje- stávajícím bočním vchodem a z to- způsobené rekonstrukcí a děkujeny práce na úpravách Městského hoto důvodu bude vybudována me za vstřícnost a pochopení,“ apehřbitova v Brněnské ulici v Proluje na veřejnost Brückner. (mik)
stějově včetně vstupní
=$ĆÌ1É
&(
brány a předprosto8.
75
16
5(.2
ru. Předmětem
=ÉįÌ
59É$Ņ'2
akce je sanace
=Ì75$327
vlhkosti a rekonstrukce vnějšího pláště objektů, včetně navazujících nutných
vnitřních úprav. Jedná se o objekt
domu správce, zvonici, hlavní
vstupní bránu a přilehlou hřbitovní zeď. V předprostoru bude
provedena rekonstrukce betonového chodníku podél zdi hřbitova,
navazujících úseků smíšené stezky
a posun stávající nástupní plochy
autobusové zastávky,“ informoval 7å\ÊVTC\CéPGTGMQPUVTWMEGJNCXPÊDT¾P[/÷UVUMÆJQJąDKVQXCX2TQUV÷LQX÷
Petr Brückner, vedoucí odboru <EGNCW\CXąGPCDWFGQFFWDPCCåFQMQPEG\¾ąÊ (QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
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vidu vše bylo takové smutné, ale snad
se situace zlepší a my už plánujeme, že
na jaře uspořádáme nějaké odpoledne
s programem. Tam se setkáme a poklábosíme o našich čtyřnohých mazlíčcích,“ zakončila sondu do v současnosti
velice živého tématu Prostějov a kočky
Jana Seifriedová.

„V současnosti dojednáváme
náležitosti avizované opravy
mostů dálnice D46 přes Prostějov. Rekonstrukce estakády
Haná proběhne souběžně
s pokračováním stavby odbočovacího pruhu ve směru
na Olomouc. Podrobnosti
opravy mostů upřesníme
před vlastním zahájením, což
zatím vychází na začátek dubna,“ objasnil Večerníku Miroslav Mazal, mluvčí Ředitelství

Michal KADLEC

PROSTĚJOV
Současná
uzavírka Vrahovické ulice
je proti tomu sladký bonbónek! Na začátek dubna totiž
ohlásilo Ředitelství silnic
a dálnic Olomouckého kraje začátek rekonstrukce estakády Haná, jejíž uzavření
způsobí i přímo v Prostějově dopravní peklo! A to
ještě není všechno, na jaro
je navíc ohlášena rekonstrukce Wolkerovy ulice,
o níž informujeme na jiném
místě vydání.

"NO<Fµ?<=P?@HDHJKMJQJU
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Hlavní brána hřbitova bude
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né a vážně nemocné čtyřnohé miláčky
sehnat prostředky na léčení. Disponuje
i takzvanými dočaskami, tedy dočasným ubytováním pro pár koček. Jak
ale zakladatelka spolku Jana Seifriedová upozorňuje, dočasek je jen málo.
„Aktuálně máme tři, z z toho dvě plné.
V jednom případě kocourem po těžké
operaci, v dalším nemocným kocourkem, pro kterého hledáme nový domov.
Takže najít se teď nějaká kočka, nemáme
místo, kam ji umístit,“ lituje Jana Seif-

riedová, který se již delší dobu marně
pokouší o získání důstojných prostor
nejen pro spolek Mourek, ale zejména samotné kocoury, kočky a koťata.
Další náplní činnosti je vyhledávání
toulavých zvířat a jejich kastrace tak,
aby jich ve volné přírodě nepřibývalo.
Pro myslivce jsou tyto kočky „škodná“.
Plozením potomků totiž dávají vznikat
dalším toulavým tvorům, které nečeká
dvakrát příjemný život. „Nejvíce by
nám pomohlo, kdyby situaci začali
řešit obce. Určitě se s nimi rádi spojíme
a pomůžeme. Ale není v našich silách
být fyzicky všude a vše zafinancovat.
Protože není vesnice či města, kde by
tento problém nebyl. To, co napáchal
člověk, může opět vyřešit pouze člověk.
Zvířata si tento život nezvolila a nejsou
schopna si sama pomoci,“ apeluje na
větší aktivitu zodpovědných činovníků
Jana Seifriedová.
Mourek nicméně ještě nedávno
chtěl svou činnost ukončit. A to z důvodu velkého tlaku na jeho členy ze
stran veřejnosti. „Péči o kočičky se
můžeme věnovat jen ve svém volném
čase. Není to placená práce, takže všichni chodíme do zaměstnání. Bohužel
někteří lidé nechápou, že nemůžeme
dát v práci výpověď a jet teď hned pro
zvíře. Nálezci zraněné kočičky by ji měli
zavézt alespoň k veterináři,“ objasňuje
„jádro pudla“ problému Seifriedová.
V době, kdy to skutečně vypadalo na
konec spolku, se spousta přívrženců za jeho pokračování přimlouvala.
A ozvalo se i statutární město Prostějov.
Jak dopadla konečná domluva s jeho
představiteli? „Magistrát udělal skvělou
věc, když zvedl příspěvky na kastrace.
Jenže to jsou peníze pro majitele koček,
s námi to nemá mnoho společného.
Možná to ale přeci jen trochu pomůže a přiměje majitele kastrovat kočky,“
upřesňuje Jana Seifriedová. „Nám jako
spolku město již od začátku přispívá
každoročně dotacemi na kastrace a od
loňského roku i na pronájem nebytových prostor, kde můžeme uskladnit
krmivo a vybavení.“
V diskusi ale bylo více pomocí, padaly
nejrůznější návrhy. „Byli bychom rádi
třeba za podporu v podobě něčeho ve
stylu psí loučky. Menšího, ohrazeného
prostoru, kam by mohli lidé chodit krmit zvířátka. My bychom tím i získali
přehled o toulavých kočkách. Hlavně
by se tak lépe řešily kastrace, bylo by jen
toto krmné místo a neválely by se misky všude po okolí,“ navrhuje zakladatelka spolku Mourek Prostějov.
Varianta, že by se kočky svážely do
okolních útulků, je nereálná. „To by
opravdu nešlo. Jsou narvané až po
strop. Pochybuji, že by si vzaly na
triko třeba celý jeden další region,“
konstatuje Seifriedová. Zatímco totiž psí útulek na Prostějovsku funguje, kočičí je nejblíže na Kroměřížsku
a v Olomouci. „Navíc starost o psy
a kočky je v Česku diametrálně odlišná. Útulky pro kočky například
nejsou zdaleka tolik podporované,“
dodává.
Večerník také zajímalo jak funguje spolupráce s městkou policií. Ta má totiž
jako jeden z mnoha úkolů i odchyt zatoulaných zvířat a jejich dočasné ubytování. Jenže co kočky-bezdomovci? Jak
zde funguje komunikace a spolupráce?
„Nefunguje. Akorát si pamatuji na případ, kdy nás volali do domku, kde zemřel člověk a měl tam kočku. Tu jsme
převzali do péče. Ale od našich příznivců víme, že pokud na policii zavolají, že
našli kočku, tak se s nimi odmítli bavit,“
povzdechla si Jana Seifriedová.
Mourek ale dokáže oslovit mnoho
lidí, kterým osud koček není lhostejný. Mnohé tak získají péči veterináře, další nový domov. A tím lepší
budoucnost. Sám spolek se pak snaží
získat na svůj provoz finance akcemi,
dražbami, aktivitou. Ostatně jak sama
zakladatelka řekla, za zvažovaným
koncem nebyly peníze tím hlavním
důvodem. „My jsme opravdu šťastní,
že máme své příznivce, kteří nás drží
nad vodou a podporují nás. Bez nich
bychom tu nemohli být. Teď kvůli co-
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PROSTĚJOV Šestatřicetiletý muž vypil předminulou neděli dopoledne pět
piv a stejný počet velkých panáků tvrdého alkoholu, načež se těsně poté rozhodl nasednout do auta a odjet. V Kostelecké ulici ale „naštěstí“ místo zpátečky
zařadil první rychlost a tak způsobil jen
škodu na zdi restaurace, do které najel.
Pokud by se mu povedlo vycouvat na
silnici, bůhví k jakým závažnějším škodám by došlo. Počínání totálně opilého
řidiče si všimla policejní hlídka, která
právě projížděla okolo.
„V neděli 20. února před polednem sedl
za volant šestatřicetiletý muž, který nebyl ve stavu střízlivosti a chtěl s vozidlem
značky Volvo opustit parkovací místo
v Kostelecké ulici v Prostějově. Ke zdár-

nému dokončení zamýšleného manévru
naštěstí nedošlo, protože jinak mohl na
silnici vzhledem ke své opilosti způsobit
závažné následky,“ pustila se do popisu
události Miluše Zajícová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Přesto si velice podezřelého konání řidiče
všimla policejní hlídka, která právě jela
okolo. „Při couvání řidič uvedeného auta
špatně zařadil rychlostní stupeň, rozjel se
dopředu, kde přejel chodník a přední částí vozidla naboural do obkladu restaurace.
V daný moment jela okolo místa události
hlídka, která zastavila a začala zjišťovat,
co se stalo. U řidiče provedla dechovou
zkoušku a hned bylo jasné, co bylo zřejmě
hlavní příčinnou nezvládnutí jízdy. Prove-

dené dechové zkoušky vykázaly hodnoty
3,68 a 3,76 promile alkoholu,“ uvedla
Miluše Zajícová s tím, že šofér policistům záhy přiznal, kolik toho vůbec vypil.
„Hlídka podezřelého vyzvala k vyšetření
v nemocnici s odběrem biologického materiálu a řidič se mu dobrovolně podrobil.
Policistům se přiznal, že od rána popíjel
a než se vydal k autu s úmyslem odjet, tak
vypil pět piv a pět velkých panáků. Orientační test na návykové látky měl negativní.
Na místě přišel o řidičský průkaz a škoda,
kterou předběžně způsobil, byla vyčíslena na sedmdesát tisíc korun,“ spočítala
mluvčí krajské policie s tím, že ve věci
byly zahájeny úkony trestního řízení pro
podezření z trestného činu ohrožení pod
vlivem návykové látky.
(mik)
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způsobenou nepozorností Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
„Dechové zkoušky u obou řidičů byly
negativní a naštěstí nedošlo ani k jejich zranění. Nehodu dál šetří policisté
z dopravního inspektorátu,“ doplnila
mluvčí krajské policie.
(mik)

na Poděbradově náměstí?
Ford jel ve středu 24. února po ulici
Žeranovská, nezastavil na signál stůj
a vjel do křižovatky v době, kdy se
na zelený signál od ulice Palackého
rozjel řidič vozidla Citroen. Došlo ke
střetu a hmotné škodě na obou vozidlech, která byla předběžně stanovena
na 120 tisíc korun,“ popsala nehodu
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Červená! On
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Jak dopadla srážka

PROSTĚJOV Každý školák už při
první hodině autoškoly ví, že když
na semaforu svítí červená, má se zastavit! Do školních lavic by se tedy
asi měl vrátit šofér Fordu, který ve
středu zavinil srážku kvůli nepozornosti a možná také ignorantství, po
níž byla vyčíslena vysoká hmotná
škoda. Naštěstí se při nehodě nikdo
nezranil.
Nerespektování červeně svítícího semaforu mělo za následek bouračku
na křižovatce ulic Žeranovská a Palackého v Prostějově. „Řidič vozidla
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podpora mìsta prostìjova spolku mourek

Desítky, co desítky, stovky ročně. Spolek
Mourek pomáhá, jak může a kde může.
Jeho činnost je bez nadsázky rozmanitá
a bohulibá. Ve sto procentech se týká
právě koček. Spolek se snaží pro zraně-

Michal SOBECKÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Pro zaběhnuté, toulavé nebo nechtěné psy máme
v regionu útulek Voříšek v Čechách pod Kosířem. Zraněná volně
žijící zvířata mají zase zastání v němčické záchranné stanici. Ale co
zatoulané a zraněné kočky? Pro ty na Prostějovsku místo, kde mohou nějakou dobu v klidu a bezpečí přežívat, dlouhodobě chybí.
Dočasnou pomoc nabízí pouze zdejší spolek Mourek, který se snaží jednak o pomoc zraněným a nemocným zvířatům–bezdomovcům, řeší však také kastrace volně žijících koček. A právě na toto
velmi žhavé téma se Večerník podíval podrobněji.

Prostějovský magistrát přidal peníze. Dohoda na zázemí nepadla
„Není vesnice či města, kde by tento problém nebyl“

Mourek funguje dál

WWW.VECERNIKPV.CZ
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Prostějov (mik) – Aktuálně probíhá
celková uzavírka Vrahovické ulice ve
směru od křižovatky s Janáčkovou ulicí
po náměstí Padlých hrdinů. Další komplikace pro řidiče nastanou v polovině tohoto týdne. „Ve středu 2. března od 8.00
do 14.00 hodin bude částečně uzavřena
Vrahovická ulice z důvodu opravy sítě
nízkého napětí,“ uvedla vedoucí vnějších
vtahů prostějovského magistrátu.

Oprava sítì
ve Vrahovické

Prostějov (mik) - V polovině března
má podle zástupců magistrátu začít další významná rekonstrukce silnice, tentokrát ve Wolkerově ulici v Prostějově.
V první fázi půjde o uzavírku částečnou,
během letních prázdnin pak bude ulice
uzavřena úplně. „Od 14. března do 30.
června bude probíhat částečná uzavírka
silnice v ulici Wolkerova, a to směrem od
Brněnské ulice k okružní křižovatce na
Petrském náměstí. Ulice Lidická a Tylova budou slepé a vjíždět se do nich bude
od Studentské ulice. Objízdná trasa pro
směr od Brněnské ulice k Petrskému
náměstí bude vedena po silnicích v ulicích Palackého, Blahoslavova, Vápenice
a Újezd,“ informovala Alena Rašková
(ČSSD), náměstkyně primátora pro dopravu v Prostějově.
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Prostějov (mik) – V úterý 1. března
provede odborná arboristická firma Doležal a Malý, která ošetřuje stromy na území Prostějova již bezmála dvacet let, v lokalitě náměstí T. G. Masaryka ošetření
dvou vzrostlých habrů. „Ošetření bude
spočívat v částečném ořezu větví tak, aby
byl zajištěn prostor pro růst nově vysazených dubů dvoubarevných. U nově
vysazených dubů bude postupně řezem
upravovaná podchodná a podjezdná
výška tak, aby bylo dosaženo potřebné
provozní výšky. Dále proběhne vyvázání
terminálů u dubů, u nichž to bude nutné,“ popsala neuvolněná náměstkyně
prostějovského primátora Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města
Prostějov), v jejíž gesci je péče o životní
prostředí.

Habry na námìstí
èeká ošetøení

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
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zřejmě není v alkoholu samém, ale je naplánovaná na nejkratší měsíc
v lidské nestřídmosti. A že je pro v roce, což by nám ono „strádání“
nás opravdu problém se v čemkoliv mělo usnadnit. V první řadě je
omezit, můžeme vidět na každém však určitě mnohem jednodušší
kroku. Ostatně nikoliv náhodou odepřít si takové pivo v únoru než
jsou čeští muži třetí nejtlustší v celé v létě. Odmítnout chladivý půllitr
Evropě.
v červencovém parnu po sportu
É či
=$ĆÌ1
Odpůrci mohou tvrdit, že únor celodenní
túře
i pro ty
8.je&(problém
.21675
5(největší
bez alkoholu je něčím nepřiroaskety mezi
námi.
'2=ÉįÌ
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É
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zeným, co jim pouze podsouvá
=Ì75Ať$už jste suchý únor drželi, či nikostereotypy, které jim chce něco liv, nelze této iniciativě upřít smysvnutit. Že se tedy vlastně jedná luplnost. Ona trocha té dobrovolné
o takový Silvestr naruby. Na rozdíl skromnosti neuškodí nikomu z nás.
od Silvestra však únorová absti- A nemusí to být pouze v nejkratším
nence svoji logiku má. Například měsíci v roce.

Tento příspěvek vychází v době, kdy nám ve městě běží jarní
prázdniny a zároveň se nám již dýchá volněji, jelikož omezení
běžného života sice pomalu, ale jistě mizí a my si zas můžeme
připadat jako normální občané a ne jako svázané stádo. I tak se
ze všeho a hlavně z těch nesmyslných omezení budeme vzpamatovávat ještě dlouho, ale vraťme se k běžným věcem.

Snad ti aktivní občané dostanou
možnost rozhodnout na podzim
v komunálních volbách o dalším
dobrém osudu Prostějova a hlavní
slovo nebudou mít jen šťouralové,
udavači a jiná individua.
ovinkou a drobnou radostí pro
alespoň část občanů je možnost získat trvalé parkovací místo,
aniž by člověk musel být držitelem
průkazu ZTP nebo majitelem provozovny. Je to zatím vlaštovka pro
pár ulic a oblastí, ale snad se jednou
dočkáme toho, že tuto možnost
bude mít každý občan v každé lokalitě. Už několikrát jsem psal a všichni to víme, že parkování ve městě
je zoufalost. Je tak jistě dobrou
myšlenkou vybudovat i parkovací
domy, kde by se zase nějaké desítky aut mohly „upíchnout“. Každé
místo navíc je dobré a tak jen více
takových domů.
a závěr se vrátím k vděčnému
tématu covidu, ale přece jen
budu trochu humorný. O variantě
omikron jsme toho přečetli asi miliony stránek, ale zcela náhodně jsem
se dočetl, že už v roce 1963 byl natočen italský film se stejným názvem.
Jedná se o komedii, kdy na planetu
Zemi přiletí mimozemšťan, který
má připravit invazi svých soukmenovců, ale poměry v tehdejší Itálii
ufona tak poděsí, že plán zkrachuje.
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potřebu vláhy nejen v zemědělství.
Pokud zkrátka bude v únoru sucho,
příroda to odskáče. Tento přístup by
se dal shrnout do sloganu „Únor bílý,
pole sílí, únor suchý, je pro druhý“.
Alkohol prostě bereme jako přirozenou součást našich životů, kterou
nechceme a někdy už ani nedokážeme vytěsnit. Průzkumy přitom tvrdí, že rizikově u nás pije přes milion
lidí. Náklady na léčbu závislosti pak
loni přesáhly 300 milionů korun,
většina z těchto peněz šla na léčbu
komplikací vyžadujících hospitalizaci. Problém alkoholismu samo-

MARTIN ZAORAL

Únor suchý, je pro druhý
„S alkoholem absolutně žádný problém nemám. Když jsem ale zkusil
měsíc nepít, zjistil jsem, že ho mám
bez něj.“ Tak i to je zkušenost člověka, který si vyzkoušel akci Suchej
únor. Jejím cílem je, aby lidé prověřili svůj vztah k alkoholu a vyzkoušeli si, zda zvládnou měsíční
abstinenci.
Drtivá většina z nás něco takového
považuje za výzvu hraničící s masochismem a k akci se s velkým nadšením připojuje nejdříve 29. února.
Tvrdí přitom, že odvěká pranostika
„Únor bílý, pole sílí“ upozorňuje na

dobře, že obory nejprestižnější,
jako jsou třeba ty zdravotnické,
mají stabilní hladinu zájmu, jelikož právě nedávná zoufalá doba
ukázala, jak moc je střední zdravotnický personál potřebný. A tak
jen houšť, čím víc těchto dobrých
andělů bude, tím lépe.
áme stále možnost hlasovat
mezi čtrnácti finalisty občanských návrhů participativního
rozpočtu. Jedná se o projekty typu
zajištění zábavy pro děti, venkovní
posluchárny, sportovní hřiště nebo
prvky, doplnění mobiliáře k mlýnskému náhonu, zpevnění komunikace či oprava chodníků a zhotovení nájezdů pro invalidní vozíky.
Ať už vše dopadne, jak dopadne,
domnívám se, že tato aktivita
ukazuje, že občané se okolo sebe
umí dívat a jejich podněty jsou
k něčemu. Jsem za takové občany
rád a tito by mohli být vzorem pro
partičky věčných pivních rejpalů,
kteří všechno vědí nejlíp, ale pro
město neudělali ani to, že by si něčeho všimli a podali nějaký projekt.

N

Film má dokonce český dabing našich skvělých dabérů v čele s Josefem
Vinklářem. Dočkal se i ocenění Zlatý lev v Benátkách. Já jsem se o něm
zmínil jen proto, že v době, kdy tady
někteří při vyslovení slova omikron
hystericky ječeli, tak mně se podařilo
i zasmát (film lze stáhnout). A protože humor léčí, tak se pojďme
začít smát, už můžeme i bez covidpasu.
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Na jedné straně kvituji s povděkem, že soud
konečně vynesl rozsudek proti prostějovskému
estébákovi za podíl v komunistické akci Asanace, kterou byl konkrétně postižen pan Petr
Hanzlík s celou rodinou. Na straně druhé ale
považuji dvouletý trest s podmínkou za napros-

hodně zapomínáme na to, co to bylo tehdy za
příšernou dobu. Ovšem s komunisty jsme se
měli vypořádat daleko dřív a ne až nyní čtyřicet
let poté. Každopádně jsem toho estábáka chtěl
vidět ve vězení.
Milan Doležel, Prostějov
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Je chvályhodné, že magistrát a potažmo strážníci městské policie před každou očekávanou
vichřicí uzavřou velké parky v Prostějově, a to z preventivních důvodů. Ale proč se neřeší sama
podstata nebezpečí padajících větví? Podívejte se na Smetanovy sady, kolik je zde letitých vysokých stromů, které už dlouhá léta nikdo neprořezával. Jsou na nich skutečně dlouhé přerostlé
větve, u kterých existuje reálný předpoklad, že se při trošku větším závanu větru prostě polámou a spadnou. Chtělo by to pár lidí, kteří by do korun stromů vylezli s motorovou pilou a postarali se o prořezání. Omotat vchody do parků páskami tento problém nevyřeší.
Jaroslav Dvořák, Prostějov

&\NORYÈzMHQHVP\VO
Jsem kategoricky proti výstavbě jakési cyklověže, která bude hyzdit celý prostor
u pošty na hlavním nádraží! Dosud je zde poměrně hezká zelená plocha jak
s trávníkem, tak i staršími stromy, ovšem i spoustou nedávno vysazených nových stromů. Tak proč to teď všechno kácet a rušit? Proč se v Prostějově v poslední době neustále ničí veřejná zeleň a místo ní se staví betonové nebo železné
nesmysly? Jsem přesvědčena, že cyklověž stejně lidi nebudou využívat, k „zaparkování“ kola mají v okolí dostatek jiného prostoru a od té doby, co zde sídlí policie, tak úplně vymizely případy ukradených kol. Pořád ještě věřím, že na radnici
vezmou poslední rozum do hrsti a žádnou cyklověž místo krásného parčíku stavět nebudou!
Božena Králová, Prostějov

6ODEÙWUHVWSURHVWÅE½ND
to směšný! Vždyť tento člověk má na svědomí
psychický teror vůči celé Hanzlíkově rodině,
která tak musela na začátku osmdesátých let
minulého století nedobrovolně opustit Československo a v Prostějově zanechat veškerý svůj
majetek na pospas komunistům! Myslím si, že

7RE\VWHVHGLYLOL
Pokud vím, tak stále platí zákaz vjezdu nákladním vozidlům na jižní kvadrant, ne? Jenže se to nedodržuje! Možná
by stálo za úvahu, aby se některý z policistů postavil k rondelu v Krasické ulici a pozoroval, jaká auta na jižní kvadrant
spojující Krasickou s Brněnskou ulicí vjíždí. To byste se
divili, kolik nákladních aut a dokonce kamionů tudy denně
projede! Možná by pomohla i kamera, ale to už bych nechal
na policii.
Jiří Koudelka, Prostějov
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Je krásné, že díky sdíleným kolům šetříme v Prostějově životní prostředí a ušetříme ovzduší od mnoha tun oxidu uhličitého. Ale proč na druhé straně město nechá
zpomalovat dopravu v centru Prostějova a vytvářet tak další zbytečné tuny CO2?
Mám tím na mysli špatně fungující semafory na vnitřním okruhu, lépe řečeno neexistující „zelenou vlnu“. Když například zastavím na křižovatce na Újezdě a poté se
rozjedu na zelenou, musím hned na další křižovatce Olomoucké a Vápenice zastavit, protože „blikne“ červená. Jedu dál a zastaví mě další semafor u Havlíčkovy ulice.
Jedu po chvíli zase dál, za dalších sto metrů zastavím a dám přednost chodcům na
bílé zebře na Vápenici. Rozjedu se a v tom mě zastaví další červená na semaforu
u Rejskovy ulice. Tak není to na blázna?
Jiří Forejt, Prostějov
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Ve hře je workoutové hřiště na „Ruďáku“ či stůl na ping-pong u hvězdárny

mnoha rodinách vrcholí nervozita při podávání přihlášek
na střední stupeň vzdělávání, tj. na
střední školy a odborná učiliště. Co
se týká Prostějova, nabídka je, myslím si, dostatečná a každý si může
vybrat. Dokonce se nebojme říci, že
u všeobecného středního vzdělání
toho tady máme až moc. Bohužel
současná doba směřuje k tomu, že
omladina hledá především teplá
místečka bez práce, přičemž přiložit ruku k dílu a řemeslu nikdo
moc nechce. Což vidí i představitelé Olomouckého kraje a snaží
se podpořit tento druh vzdělávání
stipendijním programem. Ale i tak
dívat se někdy na tabulky zájmu
především u odborných učilišť je
spíše tristní. Je skoro až zarážející,
že obory jako automechanik nejsou
zdaleka naplněny a školy zde vypisují až tři kola přijímaček. Ale jak se
říká: „Každý svého štěstí strůjcem“...
A tak snad se ti, co tak strašně touží
po teplých židličkách v kancelářích,
neoctnou spíše na studených lavicích Úřadu práce. Samozřejmě je
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napojen na umělou plicní ventilaci,“
informoval Večerník Adam Knesl, tiskový mluvčí společnosti Agel provozující Nemocnici Prostějov. Jak ještě
dodal, i nadále nemocnice registruje
snížený zájem o vakcinaci. „Všechny
nemocnice registrují pokles zájmu
o očkování a stejně tak o služby odběrových míst covid-19. Například
jesenická nemocnice provedla během tohoto týdne doposud pouze 90
PCR testů,“ uvedl Knesl.
(mik)
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„Jsem z toho otrávený,“
Prostějov (jaf) – Povinnému testování
už ve firmách odzvonilo. Po pozitivním
antigenním testu nebo i bez pozitivity
mohli konkrétní lidé až pětkrát za měsíc
na PCR test. Od března už se ale bude
jednat pouze o jeden proplacený test
měsíčně. Původně se hrazené testy měly
zrušit úplně, nakonec se ale na jednom
dohodla vláda společně se zástupci
zdravotních pojišťoven.

2GEÔH]QDEXGHKUD]HQÙ
jeden PCR test

Prostějov (jaf) – Velký dopad na
zdraví by podle lékařské komory
mohla mít pandemie i kvůli rušení
řady klasických zdravotních prohlídek, které občané neabsolvovali.
Podle dostupných dat se jedná až
o polovinu nahlášených kontrol ve
všech různých odvětvích.

Bez prohlídek

Prostějov (jaf) – Stovky tisíc vakcín
by měly v příštích dnech dorazit do
Česka. Jedná se především o proteinovou vakcínu Novavax, která by měla
přesvědčit i odmítače mRNA vakcín.
Jenže zájem stále klesá a hlásí se jen několik tisíc občanů.

Èesko øeší,
co s vakcínami

Prostějov (jaf) – Na řadě vnitřních
prostor přestane od 12. března platit povinnost nošení respirátorů. Podle slov
ministra zdravotnictví Vlastimila Válka
se na tom dohodla vláda. Od 13. března by ale nadále měly zůstat například
v MHD či zdravotnických a sociálních
službách. Ministr také uvedl, že po radě s
odborníky se může seznam těchto míst
ještě změnit.

Respiráty do poloviny
bøezna

ze strany 3

Prostějovská nemocnice se hájí tím, že
rozhodnutí o hospitalizaci je na konkrétním lékaři. „Vždy také záleží na aktuálním
stavu pacienta, na jeho potížích, aktuální
epidemické situaci a kapacitě zařízení,“
reagoval v obecné rovině Adam Knesl,
tiskový mluvčí společnosti Agel, pod níž

Martin
ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Tři dny po loňském
Štědrém dnu zavolala Šárka Kratochvílová své mamince sanitku kvůli
velkým bolestem v nohách. Už v ní
ženě zjistili covid. Na urgentní ambulanci ji vyšetřili a rozhodli, že by
měla v léčbě pokračovat v domácích
podmínkách. „Za tři hodiny mi ji
vrátili v tričku, které měla od krve
a v počuraných kalhotách. Přitom
teploty se pohybovaly kolem mínus
šesti,“ hořekovala nešťastná dcera Šárka Kratochvílová, která popsala další
výrazné komplikace. V záchranném
vozu totiž přijel pouze jeden sanitář.
„Přitom věděli, že maminka sama do
příkrých schodů nevyjde. Proto jsme
museli v tom mrazu čekat dalších dvacet minut, než přijel další sanitář, aby
ji společně mohli vynést do bytu,“ dodala rozladěně Kratochvílová.

➢

Vzhledem ke všem okolnostem celého
případu se nelze úplně divit, že na Silvestra stará paní putovala do nemocnice znovu. „Už jsem opravdu doma nevěděla, co
s ní. V nemocnici jí zjistili oboustranný
zápal plic. Starala se o ni paní doktorka
z gynekologie a dostávala pouze antibiotika,“ pokrčila rameny bezradná dcera,
která mohla maminku v nemocnici navštívit pouze jednou. „Styděla se přede
mnou, protož měla plínu jen tak na půl
přiloženou a v puse něco, co jsem jí musela vyčistit,“ posteskla si žena.
Faktem je, že návštěvy na přelomu roku
byly v prostějovské nemocnici velmi
omezené. „Vzhledem k epidemiologické

Do nemocnice
musela znovu

Nemocnice Prostějov spadá s tím, že
v tomto konkrétním případě nedorazila
žádná stížnost. „Velmi nás mrzí, že se
rodina na vedení nemocnice neobrátila osobně. Situaci samozřejmě prověříme,“ dodal Knesl.
Na převoz pacientů si nemocnice najímá externí firmu. „Z podmínek vyplývá, že v případě imobilního pacienta
a například absenci výtahu, kdy je nutno pacienta vynést, musí být přivolán
druhý řidič,“ objasnil tiskový mluvčí
špitáku. Pacientka navíc nebyla očkovaná, což rovněž mohlo přispět
k těžkému průběhu nemoci. „Nepodařilo se nám ji přesvědčit, tvrdila,
že nikam nechodí, takže to nemůže
chytnout,“ reagovala v této souvislosti
Šárka Kratochvílová.

Odloučenost od nejbližších nepochybně zvětšuje u jednotlivých pacientů jejich
bolest. „Je škoda, že rodinní příslušníci
u nás nemohou být se svými blízkými
v nemocnici přes noc, možná by pak
léčba byla účinnější,“ povzdechla si v této
souvislosti Kratochvílová.
To je však v prostějovské nemocnici
možné pouze na dětském oddělení, na
porodnici či na paliativním oddělení.
„Standardně toto možné není. Bylo by to
teoreticky možné, pokud by pacient ležel
na pokoji sám a bylo by k dispozici další
lůžko. Z kapacitních a organizačních důvodů to mimo vyjmenovaná oddělení
běžně nelze,“ upozornil tiskový mluvčí
společnosti Agel.
Navzdory tomu všemu je plačící
dcera stále přesvědčena, že v případě její maminky jí lékaři neposkytli
adekvátní a rychlou zdravotní péči.
Po pěti dnech hospitalizace zemřela
na oboustranný zápal plic a následné selhání srdce. „Doktorka mi doslova řekla, že jsem ji přivezla pozdě.
Ale jak pozdě?! Vždyť jsem maminku
přivezla již čtyři dny před hospitalizací
a oni mi ji vrátili domů,“ uzavřela s notnou dávkou bolesti a rozčarování Šárka
Kratochvílová.
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situaci byl zákaz návštěv s výjimkou návštěv u pacientů v terminálním stádiu, na
porodnici a dětském oddělení za respektování nastavených pravidel,“ připomněl
Adam Knesl.

yy Poslední dobou prošlo infekčním oddělením prostějovské
nemocnice nebývalé množství pacientů, mnohým z nich jste zachránili život. Vzpomínáte si přesto na
uvedený případ?
„Ano, paní jsme hospitalizovali na
přelomu roku. Kromě věku a nepříliš dobrého celkového zdravotního
stavu u ní byly dva hlavní problémy.
Jednak byla nakažená variantou delta, která byla dosti agresivní, a nebyla
příznivcem očkování. Za těchto okolností bylo pro nás velmi obtížné s nemocí bojovat.“

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV K případu letité pacientky, která byla s nákazou covid-19 propuštěna do domácího
ošetřování a po čtyřech dnech opět
hospitalizovaná ve stavu, který jí
už nedával příliš nadějí na přežití,
se pro Večerník vyjádřil primář
infekčního oddělení prostějovské
nemocnice Zdeněk Prokeš. Právě
na něm paní ležela. „Nelze zachránit každého, nicméně na počet pacientů máme v Prostějově jednu
z nejmenších úmrtností v rámci
celé ČR. Kritika mi proto nepřijde
spravedlivá,“ vyjádřil se v exkluzivním rozhovoru pro Večerník.

yy V jakém stavu jste ji přijímali?
„Zdravotní stav pacientky nebyl
už vůbec dobrý. Ona sama již při
svém prvním vyšetření v nemocnici uvedla, že má příznaky nemoci už čtrnáct
dní. Pokud již byla nemoc v této fázi, nešlo
jí už podávat monoklonální protilátky,
jimiž jsme během
podzimu zachránili život asi třem
stům pacientů.
Takže situace
u ní byla hodně
složitá.“
yy Pomohlo by, pokud by žena
byla hospitalizovaná o čtyři dny
dříve?
„Dle dostupné dokumentace její
aktuální zdravotní stav v době
vyšetření neodpovídal nutnosti
okamžité hospitalizace. Více se
k tomuto dotazu dále nemohu relevantně vyjádřit, neboť jsem pacientku osobně neviděl.“
yy Paní si stěžuje, že s maminkou nemohla být v těžkých chvílích. Bylo něco takového možné?
„Návštěvy byly v tu dobu zakázány,
nicméně ve výjimečných případech
byly vždy po dohodě s primářem

z nejmenších úmrtností na počet
pacientů v rámci celé ČR

příslušného oddělení povoleny.
U této pacientky zrovna výjimka
povolena byla. Zde je však třeba
zdůraznit, že to byla opravdu výjimka, ani v zahraničí na infekční
oddělení během epidemie covidu
příbuzní přístup neměli. Co se týče
vlastní péče, pak v tomto ohledu za
nás snad hovoří čísla. V prostějovské nemocnici jsme na počet pacientů měli jednu z nejmenších úmrtností v rámci celé ČR. I proto jsem
přesvědčen, že uvedená kritika není
spravedlivá. Nelze prostě zachránit
každého, lidé vždy budou smrtelní
a s tím ani my lékaři nic nenaděláme.“
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primáø infekèního oddìlení Zdenìk Prokeš
Padlo správné rozhodnutí? tvrdí
Prostějovská nemocnice měla jednu

Smutná kauza nemocné maminky: „Kritika péèe není spravedlivá,“













Michal KADLEC

PROSTĚJOV Jak nedávno prohlásil hejtman Olomouckého kraje
Josef Suchánek, zřejmě nás s ohledem na covid-19 čeká poklidné
a radostné léto. Ano, i v minulém týdnu pokračoval výrazný pokles
jakpočtunověpozitivnětestovanýchosobvkraji,takipočetaktuálně
nakažených. Stále ovšem není vyhráno, musíme vzít v potaz i smutnou stránku v podobě skutečnosti, že i minulý týden v Olomouckém
kraji zemřelo v přímé souvislosti s koronavirem jednadvacet lidí.

v Olomouci již 212 102 případů pozitivně testovaných osob v celém kraji od
začátku pandemie covid-19. V období
od pondělí 21. února do soboty 26.
února přibylo v kraji 3 489 nakažených,
což je bezmála dvakrát méně jako v předešlém týdnu. Výrazný pokles nově
nakažených tedy v celém našem kraji
K nedělnímu poledni 20. února re- pokračuje už třetím týdnem!
gistrovala Krajská hygienická stanice Z celkového počtu pozitivně testovaných od začátku pandemie v kraji je 24
778 případů u seniorů nad 65 let. CelGHQQÉQ½UÕVWQDNDzHQÙFKFRYLGHPYRORPRXFNÅPNUDML
kový počet vyléčených pacientů od začátku pandemie dosáhl výše 204 131 osob,
což je o 7 679 případů víc, než vykazovaly
statistiky před týdnem. Výrazně tak klesá
- !%"# 
i počet aktuálně nakažených. Na druhé
straně ale v Olomouckém kraji od začátku pandemie zemřelo v přímé souvislosti
s covid-19 již 2 338 lidí, což znamená, že
během minulého týdne zemřelo v kraji
 !&"# 
dalších jednadvacet osob na covid-19.
Další pozitivní zprávou ovšem je, že
rovněž třetím týdnem pokračuje pokles
hodnoty počtu potvrzených případů ná !,"# 
kazy za posledních sedm dní v přepočtu
na 100 tisíc obyvatel. V kraji jde aktuálně
o 589 obyvatel, což je o 492 případů méně
než ve statistikách předminulého týdne.
Rapidně za minulý týden poklesl také po) !*"# 
čet aktuálně nakažených osob covidem.
V Olomouckém kraji je nyní koronavirem nakaženo 6 432 osob, což je o dalších
4 361 případů méně než předchozí týden.
Nejvíce aktuálně nakažených je na Olo#!!"# 
mouckou, a to 1 786 osob. Na druhém
místě se drží stále prostějovský region, kde
je aktuálně 1 302 nakažených. Další v pořadí je Přerovsko (677), dále Šumpersko
(486), Jesenicko (358), Hranice na Mo !"# 
ravě (345), Uničov (280) a Šternberk
(260). Na Konicku je aktuálně koronavi 
rem nakaženo 141 lidí, což je o 73 případů
 
(
(( !(( *(( ,(( &(( %(( .(( '(( +(( méně než předchozí týden.

PROSTĚJOV O deset pacientů
s covid-19 méně než před týdnem
je hospitalizováno v nemocnicích
AGEL Středomoravské nemocniční, to znamená v Prostějově,
Přerově a Šternberku. Aktuálně se
zde zdravotníci starají celkem o 64
nemocných.
„Více než polovina z tohoto počtu,
tedy šestatřicet osob, je v péči Nemocnice AGEL Prostějov a ve vážném
stavu je pouze jeden pacient, který je
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„Ze zprávy, kterou jsem poslala všem
zastupitelům, vyplývá, že Policie České republiky vyšetřování tohoto případu odložila. Jakmile nás seznámila
s výsledkem svého šetření, uložili jsme
advokátní kanceláři Ritter – Šťastný,
aby připravila podklady pro vymáhání
škody občanskoprávní cestou. Tento
způsob vymáhání škody navrhla i sama
policie, podle které údajně nebyl překročen limit škody jeden milion korun,“ uvedla Milada Sokolová (ODS
a nezávislé osobnosti města Prostějov).

Postup policie vyvolal údiv nejen v řadách
opozičních
zastupitelů. Podle
vyšetřovatelů tedy
nebyl spáchán trestný čin, ovšem statisíce
korun bude
město přece
jen vymáhat
po bývalém
řediteli Jiřím
Hlochovi...
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s Manthellanem vám všem zastupitelům přeposílám, takže jsme pravidelně zpravováni o vývoji situace. Jak
jsem řekla už na minulém jednání,
proběhlo již první soudní přelíčení
a soudce jmenoval mediátora, který
by měl s oběma stranami sporu jednat a pokusit se o dohodu. Bohužel
do této doby se mediátor neozval

a první společnou schůzku nezorganizoval,“ uvedla Alena Rašková
(ČSSD), náměstkyně primátora Prostějova.
Zatím se ovšem připravují plány na
rekonstrukci budovy Společenského
domu, která proběhne ve finanční režii města. To doufá v zapojení dotací.
Ovšem tyto záměry se zatím nevyvíjejí příliš optimisticky. „V současnosti se zpracovává investiční studie
na provedení rekonstrukce ´Kaska´.
Bohužel jsme museli zrušit výběrové řízení na zpracovatele projektové
dokumentace, a to ze dvou hlavních
důvodů. Zaprvé se v našem průzkumu některé firmy vyjádřily v tom
smyslu, že v požadovaném termínu
nelze projektovou dokumentaci vypracovat. Zadruhé je zřejmé, že nabízený finanční rámec na celkovou

PROSTĚJOV Nepříliš pozitivní
zprávy o novinkách v jednáních
mezi zástupci vedení prostějovského magistrátu s představiteli Správy
železnic si na úterním zasedání vyslechli zastupitelé. Podle proslovu
náměstka primátora Jiřího Rozehnal se zdá být v otázkách investic
Správy železnic na katastru našeho
města vše špatně... Rekonstrukce
místního nádraží byla odložena
o další tři roky! Stejně tak z důvodu
nadměrných investic byly do roku
2027 odloženy rekonstrukce hlavního nádraží i výstavba tunelu pod železničním přejezdem ve Vrahovické
ulici.

Informace o osudu budovy místního
nádraží v Prostějově jsou pravidelným
bodem jednání zastupitelstva už nějaký ten rok. Minulé úterý náměstek
Rozehnal ale novými zprávami nikoho nepotěšil. Zmíněné investice
Správy železnic byly původně naplánovány na rok 2024, nyní je už ale
jasné, že tyto záměry budou posunuty
o další tři roky... „První nepříjemnou
zprávou je, že aparát Správy železnic
bude zeštíhlen a oblastní ředitelství
v Olomouci, se kterým jsme jednali
o mnoha stavebních investicích, se
přesunuje do Ostravy. Navíc jsem se
dozvěděl, že veškeré investice v Prostějově spočítala Správa železnic na

výši nákladů za rekonstrukci budovy
Společenského domu je v této době
naprosto nereálný vzhledem k tomu,
co se děje na trhu se stavebním materiálem a stavebními pracemi. Proto
jsme přistoupili na zpracování investiční studie, která nám jednoznačně
vymezí možnosti rekonstrukce tak,
abychom splnili regulativy, které
tato budova vyžaduje. A abychom
postupnou formou dílčích kroků dokázali celou rekonstrukci realizovat,“
popsal současnou situaci Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora pro stavební investice v Prostějově. „Jestliže jsme totiž uvažovali
o celkové částce dvou set milionů korun, tak dneska se to blíží k sumě tří
set milionů korun! A to ještě nevíme,
jaká překvapení nás při rekonstrukci
mohou čekat,“ přidal.

deset miliard korun, což je pro tuto
organizaci vzhledem k plánovaným
úsporám neakceptovatelné. Z posledního jednání tedy vyplynulo, že oproti původním plánům zahájení v roce
2024 je rekonstrukce hlavního nádraží v Prostějově společně s výstavbou
podjezdu ve Vrahovické ulici odložena
na léta 2025 nebo 2026. Rekonstrukce zkapacitnění tratě z Olomouce do
Prostějova je rovněž odložena na rok
2026. a Rekonstrukce budovy místního nádraží i kolejiště a nástupišť se 4GMQPUVTWMEGDWFQX[OÊUVPÊJQP¾FTCåÊD[NCQFUWPWVCQFCNwÊVąKTQM[<CéPGUGPGLFąÊXGXTQEG
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
pak odkládá až na rok 2027,“ uvedl 
náměstek prostějkovského primáto- nádraží určité části technologického být nabídnuta městu až po provedené
ra Jiří Rozehnal (ANO 2011) s tím, zařízení, které jsou zbytné k provozu rekonstrukci, kdy dojde k vymístění tože navíc jsou ještě v budově místního nádraží. „To znamená, že budova může hoto zařízení,“ dodal.

HLAVNÍHO
POSOUVÁ SE I REKONSTRUKCE
Ì&+
1É'5$ŅÌ$781(/9(95$+29,&

4GMQPUVTWMEG5RQNGéGPUMÆJQFQOWUGQFMN¾F¾PCXÊEPGPÊLCUPÆLCMFQRCFPGUQWFPÊURQT
UGURQNGéPQUVÊ/CPVJGNNCP
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

odškodnění za údajně zmařenou investici, kdy inevestor přede dvěma
lety definitivně prohrál soud ohledně
neplatnosti smluv s městem o výstavbě obří obchodní galerie v jižní části
centra.
„Všechny informace od advokátní
kanceláře Ritter – Šťastný týkající
se probíhajícího soudního sporu

2SUDYDPÉVWQÉKRQ½GUDzÉVHRGNO½G½RGDOvÉWÔLURN\

PROSTĚJOV Dalším pravidelným bodem jednání prostějovských zastupitelů je v posledních
třech letech situace okolo naplánované revitalizace jižní části centra města a v tuto chvíli hlavně budovy Společenského domu. Plány
ale pokulhávají, jak přiznali radní.
Zároveň stále ještě není jasné, jak
se vyvine právní spor mez městem a společností Manthellan.
V tuto chvíli je jisté pouze to, že
vedení magistrátu zrušilo výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace k rekonstrukci
„Kaska“. Proč?
Jak Večerník již dříve informoval,
aktuálně probíhá soudní spor mezi
prostějovským magistrátem a developerskou společností Manthellan.
Ta požaduje 360 milionů korun jako

„Náklady se zvedly o sto milionů korun,“ prozradil náměstek primnátora

3URMHNWQDUHNRQVWUXNFLe.DVNDr byl zrušen!

talizaci jižní části centra Prostějova
a také o investicích Správy železnic
v Prostějově. V obou případech nešlo
o nijak pozitivní zprávy... Dále projednali výroční zprávu o stavu veřejného
pořádku v Prostějově, kterou předložil
ředitel Městské policie Prostějov Libor
Šebestík. Ze strany koaličních i opozičních zastupitelů pak došlo i na slova
díků městským strážníkům za jejich
práci.

PROSTĚJOV Otázky týkající se
provozu Národního domu se během úterního jednání prostějovského zastupitelstva probíraly ve
všech pádech. Řeč přišla i na finanční nesrovnalosti, které se zjistily v hospodaření společnosti po
odvolání tehdejšího ředitele Jiřího
Hlocha z funkce. Opozice tvrdí, že
v Národním domě vzniklo manko
ve výši až jednoho a půl milionu
korun. Jak ale přiznala náměstkyně
primátora a předsedkyně správní
rady Národního domu Milada Sokolová, policejní vyšetřování nikam nevedlo...
Vedení prostějovského magistrátu po
odvolání Jiřího Hlocha z funkce ředitele Národního domu vloni v červnu
podalo trestní oznámení kvůli více než
milionovému schodku v hospodaření
této obecně prospěšné společnosti.
Minulé úterý se opoziční zastupitelé
dožadovali výsledků šetření policie
a vůbec toho, jak nyní bude město
postupovat a kdo škodu po Jiřím Hlochovi nahradí.

RąÊRCFQFNQåKNC
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* „Skončíme tam všichni.
Takže chceme, abychom kolem
sebe měli pořádek.“
Pavel Dopita (SPD) si postěžoval na
nedostatečný úklid na vrahovickém
hřbitově.
Zachytil Michal Kadlec

* „Pokud seženete investora,
poděkuji vám a pozvu vás na oběd.
To není úplatek!“
Náměstek primátora Jiří Rozehnal
(ANO 2011) by od opozičníka
Jana Navrátila rád slyšel, že ví, kdo
postaví ve vlastní režii parkovací dům
v Komenského ulici.

* „Mějte koule na to říct,
že se vám pan Dadák nelíbil...“
Ani Františku Švecovi se rychlý
vyhazov ředitele Lesů města
Prostějova nezamlouval.

* „Buch ho!
A pan Dadák šel pryč!“
Aleš Matyášek kritizoval rychlé
odvolání bývalého ředitele Lesů
města Prostějova.

* „Prostřednictvím pana
předsedajícího bych rád
vzkázal panu Mačákovi,
že je taky švarný junák!“
Opozičníci si nenechali nic líbit
a František Švec (Změna pro
Prostějov) „zvedl“ hozenou rukavici.

* „Nebudu tak rozvášněný
jako kolega Mačák.
Nicméně má pravdu.“
Radní Miloš Sklenka (ANO
2011) podpořil názor zkušeného
komunálního politika.

* „Předkladatel je geniální
švarný junák...“
Alois
Mačák
nenechal
na
opozičníkovi Petru Ošťádalovi nit
suchou. Tentokrát si jej dobíral kvůli
jeho prostoduchému návrhu zrušit
dozorčí radu Lesů města Prostějova.

* „Hledal jsem, hledal, proč
nehlasovat pro tento materiál.
Ale budete se divit, nenašel jsem nic
a budu hlasovat pro!“
Jan Navrátil (Změna pro Prostějov)
kupodivu odsouhlasil jeden z návrhů
rady města.

* „Pane magistře, nenechte ten
mikrofon vychladnout.“
Opět Alois Mačák, tentokrát si
„utahoval“ z opozičního zastupitele
Petra Oštádala (Na rovinu!), jenž je
znám svojí výřečností a pronášenými
nesmysly.

* „Zaujalo mě tady vaše
taneční vystoupení...“
Lídr hnutí Na rovinu! Aleš Matyášek
si povšiml, jak Alois Mačák při svém
slovním proslovu „tanečním“ krokem
předstoupil před zastupitele.

* „Jak vystoupí kolega Fröml,
věřím, že půjde
o geniální myšlenky!“
Takto si Alois Mačák (ČSSD) rýpl do
opozičníka Františka Frömla (Změna
pro Prostějov), který je pověstný
velice zajímavými projevy...

PROSTĚJOV Úterní jednání
Zastupitelstva statutárního města Prostějova mělo celkem rychlý spád a při slovních výměnách
a diskusích padly i některé humorné věty. Tentokrát nejvíce „perlil“
navrátilec do komunální politiky
Alois Mačák (ČSSD), pozadu ovšem nezůstali ani další zastupitelé.
A Večerník tradičně několik slovních perliček opět pro své čtenáře
zachytil.

ze zastupitelstva
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„Budova muzea je ve vlastnictví města
Prostějova a samotný provoz muzea je
spravován Olomouckým krajem. Nedávno do funkce nastoupila nová ředitelka,
která posléze vedení magistrátu představila
své plány a vize. Zároveň přednesla určité
požadavky na změny. Zejména tedy co se
týká technického stavu budovy. Z tohoto
důvodu jsme se v radě města dohodli na

PROSTĚJOV Už dlouho se nestalo, aby jakékoliv rozhodnutí
rady města našlo takové pochopení, a dokonce i kladnou
odezvu u opozice. Radní na
úterním jednání zastupitelstva
navrhli uhradit přes 92 000 korun za stavebně-historický průzkum budovy prostějovského
muzea. Ten by měl posloužit
ke zjištění skutečného technického stavu budovy, kterou
magistrát v budoucnu plánuje
rekonstruovat.

WWW.VECERNIKPV.CZ
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Úterního jednání 22. února se zúčastnilo
dvaatřicet zastupitelů, omluveni byli Jaroslav Šlambor (KSČM), Petr Kapounek
(Na rovinu!) a také nemocný primátor
František Jura (ANO 2011). V sedmnáct hodin pak z pracovních důvodů
opustili jednací sál Zuzana Bartošová
(KDU-ČSL) a Martin Křupka (SPD).
Celé zasedání začalo oproti původním
zvyklostem až ve třináct hodin. „Dnešní
den je výjimečný, museli jsme během

jasně a tvrdě najevo, že nedopustí porušování jednacího řádu. Všem zastupitelům
napříč politickým spektrem povolil jen
řádem dané dvakrát dvě minuty k diskusním příspěvkům. Jednání tak celkem
rychle pokračovalo a skončilo sedm minut před devatenáctou hodinou.
Zastupitelé a zastupitelky tak celkem konstruktivně projednali na
tři desítky bodů programu, navíc se
dozvěděli novinky o plánované revi-

2TQUV÷LQXwVÊ\CUVWRKVGNÆLGFPCNKX×VGTÚDG\UGFOKOKPWVwGUVJQFKP5EJč\GUGQR÷V
MQPCNCXJNCXPÊOU¾NG5RQNGéGPUMÆJQFQOW
Foto: Michal Kadlec

dopoledne uspokojit obrovský zájem
o svatební obřady,“ vysvětlil až odpolední
zahájení zastupitelstva řídící schůze Jiří
Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora. Ano, právě v úterý 22. 2. 2022 byl
enormní zájem o svatby kvůli magickým
dvojkám... (čtěte na straně 27 dnešního
vydání – pozn.red.)
Právě Jiří Pospíšil převzal po nemocném
primátorovi Františku Jurovi řízení jednání zastupitelstva a už od začátku dával

urychleně jednali o pomoci lidem postiženým válečným konfliktem na
Ukrajině. Po společném usnesení rada
města deklaruje vůli nabídnout materiální i administrativní pomoc občaMichal
nům Ukrajiny zasaženým válečným
KADLEC
konfliktem, kteří se nacházejí na území
V pátek 25. února se sešla Rada města našeho města. Dále poskytneme kriProstějova k naprosto mimořádnému zové ubytování příchozím rodinám
jednání. „Sešli jsme se, abychom zasaženým válečným konfliktem

PŮVODNÍ
zpravodajství

sokolí oko

pro Večerník

a také materiální i finanční pomoc pro
řešení případné migrační krize prostřednictvím organizací, které takovou
pomoc profesionálně organizují,“ shrnul pro Večerník výsledky mimořádného jednání rady města primátor
Prostějova František Jura.
Už v pátek radnice v Prostějově zřídila speciální e-mailovou adresu pro
obyvatele Ukrajiny žijící ve městě. Jejím prostřednictvím mohou požádat
o pomoc v souvislosti s válkou v jejich
zemi. „Město je připraveno podat Ukrajincům pomocnou ruku například při
vyřizování úředních záležitostí. Pokud
se občané Ukrajiny dostanou do nesnází například kvůli vízům nebo jakékoliv
jiné záležitosti, budeme jim podávat
potřebné informace a zprostředkovávat
pomoc města, magistrátu i dalších úřadů.
Jsou to naši sousedé, řada z nich ve městě
žije a pracuje a jejich osud nám rozhodně

Putin a Rusko zastaví a zda jeho agrese
skončí Ukrajinou. Já mám obavy, že
tomu tak nebude. Nechci ale nikoho
strašit, je to pouze můj subjektivní pocit,“
svěřil se Večerníku primátor Prostějova
František Jura.
S velice razantním prohlášením pak
přišel první náměstek primátora. „Je
to hrůza v jedenadvacátém století řešit
problémy zbraněmi, to je nepřijatelné!
Vracíme se do třicátých let minulého
století, do období před druhou světovou
válkou. Zásadně s takovým postupem
nesouhlasím! To je neomluvitelné. Sou-

0CRTQUV÷LQXUMÆTCFPKEKXNCLGQFéVXTVMCXNCLMC7MTCLKP[/CIKUVT¾VWå\CéCN×éKPP÷RQ
O¾JCVQDéCPčO7MTCLKP[QJTQåGPÚOTWUMQWCITGUÊ(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

není lhostejný,“ uvedl dále primátor František Jura, který zřízení zvláštního e-mailu
inicioval.
První muž Prostějova sleduje vývoj událostí na Ukrajině takřka nepřetržitě. „Je to
všechno šílené a zároveň absurdní! Pořád
nemohu uvěřit tomu, že se něco takového může ve jedenadvacátém století stát.
Lidé včetně dětí na Ukrajině umírají a my
nesmíme ani na chvíli zapomenout na to,
že tato válka se bytostně a bezprostředně
týká i nás! Ne, není to daleko, vzdušnou
čarou jen pár stovek kilometrů. Nikdo
v tuto chvíli nemůže odhadnout, kde se

časné vedení Ruska v čele s prezidentem
Putinem se snížilo na úroveň nacistického Německa,“ má jasno Jiří Pospíšil,
kterého se Večerník zeptal, zda válka na
Ukrajině může přinést problémy i prostějovskému podnikatelskému prostředí. V případě mobilizace Ukrajinců by
totiž prostějovské firmy přišly o stovky
zaměstnanců. „Pokud budou muset někteří zaměstnanci odejít, pak to problém
může být. Tak to většina zaměstnavatelů
začíná vnímat. Já osobně jsem jednal s vedením firmy Mubea, jestli je možné nějakým způsobem pomoci. Nabídl jsem,
že jsem ochoten, ve svém volném čase,
ve své dovolené, na své vlastní náklady, jet
na hranice Slovenska a Ukrajiny a dovézt
rodiny uprchlíků do Prostějova. Jsme
domluveni s panem jednatelem Mubey,
že mi dá během dvou tří dnů vědět, jestli
je třeba někoho z rodinných příslušníků
zaměstnanců dopravit k nám na Moravu. Osobně jsem připraven pomoci, jak
to půjde. Finanční podporu jsme za naši
rodinu odeslali, za naše hnutí PéVéčko
posíláme finanční příspěvek také. Pokud
by někdo potřeboval pomoci s dopravou
svých příbuzných z ukrajinských hranic,
ať se na mě klidně obrátí,“ vyzývá prostřednictvím Večerníku Jiří Pospíšil.

PROSTĚJOV Jak Večerník už v minulém vydání s předstihem informoval,
na funkci člena správní rady obchodně
prospěšné společnosti Národní dům
rezignoval opoziční zastupitel Jan Navrátil (Změna pro Prostějov). Zastupitelé pak většinou hlasů zvolili Ivanu
Hemerkovou (PéVéčko), která tak Navrátila ve funkci vystřídá.
Jeho rezignace vyvolala velké překvapení
i v řadách opozice. „Rád bych se tady od
Honzy dozvěděl, co ho k tomuto kroku
vedlo,“ hlesl Aleš Matyášek, lídr opozičního hnutí Na rovinu! „Moje rezignace měla
celkem tři roviny. Jednak jsem byl opravdu otrávený po posledním prosincovém
<CUVWRKVGNMC +XCPC *GOGTMQX¾ D[NC zastupitelstvu, kdy jsme řešili například
\XQNGPC éNGPMQW URT¾XPÊ TCF[ 0¾TQF územní plán a další důležitější věci než je
PÊJQFQOW8GHWPMEKVCMPCJTCFÊ,CPC Národní dům. Přesto mi nebylo zodpo0CXT¾VKNC
Foto: Michal Kadlec vězeno na spoustu mých otázek. Zadruhé

jsem rovněž rozladěn odložením vyšetřování finančních nesrovnalostí v Národním
domě policií. Mrzí mě, že ke škodě, která
po působení bývalého ředitele Hlocha
v Národním domě prokazatelně vznikla,
neprovedla policie nějaké bližší šetření.
Třetí rovinou mé rezignace na funkci člena
správní rady je fakt, že každý z nás rozumí
něčemu jinému. V tomto kontextu by tedy
bylo dobré, aby do správní rady této společnosti šel někdo, kdo rozumí restauračnímu provozu, stravování a vzdělávání budoucích číšníků a kuchařů. To já nejsem,“
zdůvodnil své kroky vedoucí k rezignaci
Jan Navrátil. Po jeho slovech a další kratší
diskusi byla novou členkou správní rady
obecně prospěšné společnosti Národní
dům zvolena Ivana Hemerková. Ta v této
funkci působila už jednou, a to v letech
2011 až 2014.
(mik)

SĜL]QDOUH]LJQXMtFtRSR]LþQtN

PROSTĚJOV Během úterního jednání
zastupitelů šlo o druhé nejvíce probírané
téma. Okolnosti nečekaného odvolání
dnes už bývalého jednatele Lesů města
Prostějova Michala Dadáka nedávají
opozičním zastupitelům spát. Navíc
opozičník Petr Oštádal (Na rovinu!) navrhl naprosto nesmyslně zrušit dozorčí
radu této městské obchodní společnosti.
Co ale bylo nejdůležitější, v úterý 22. srpna
se zastupitelům představil nový jednatel
Lesů města Prostějova Filip Lonský. Ten
uspěl ve výběrovém řízení a stal se tak nástupcem Michala Dadáka. „Pan Lonský
obstál v konkurzu na tento post a radou
města byl do funkce jmenován 25. ledna
letošního roku,“ oznámil Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora statutárního města Prostějov.
Nový jednatel prostějovské lesní společnosti pochází z Poděbrad. „Je velmi nutné
změnit hospodaření. To znamená přejít
z takzvaně holosečného na výběrné. Bude
velmi nutné znovu obnovit prodej sazeb-

ního materiálu z naší lesní školky a více se
věnovat dřevozpracujícímu průmyslu na
pile v Seči,“ pronesl před zastupitelstvem
Filip Lonský, nový jednatel Lesů města
Prostějova.
Zastupitelé a zastupitelky jej pak zasypali otázkami o tom, co si myslí na působení svého předchůdce a co říká na
to, že byl odvolán? „Obávám se, že není
v mé kompetenci se k mému předchůdci
vyjadřovat. Nicméně důvody jeho odvolání znám a budu usilovně pracovat na tom,
aby se stejné chyby neopakovaly,“ podotkl
Lonský.
(mik)

<CUVWRKVGNčOUGX×VGTÚRąGFUVCXKNPQXÚ
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Foto: Michal Kadlec

„Jsem z toho otrávený,“ QRYÙvÅI/HVÕPÈVWD3URVWÈMRYD

realizování stavebně-historického průzkumu budovy muzea. Za tímto účelem bylo
odsouhlaseno využití nabídky Mgr. Augustinkové za částku 92 369 korun. Proto
žádáme zastupitele o navýšení rozpočtu
města o tuto sumu,“ sdělil Jiří Rozehnal
(ANO 2011), náměstek primátora statutárního města Prostějova.
Do krátké diskuse nad tímto tématem se
zapojili opoziční zastupitelé. „Rozumím
tomu dobře, že iniciátorem provedení
tohoto průzkumu je nová paní ředitelka?“
zeptal se Aleš Matyášek (Na rovinu!).
„Přesně takto to říci nelze. My jsme v radě
města už stavební průzkum budovy muzea připravovali s kolegy památkáři již
před několika lety, ale vyšlo to až nyní.
Je ale pravda, že s příchodem nové ředitelky přišla i taková očekávaná trendová
změna. Potkali jsme se pak na společném
jednání i se zástupci Olomouckého kraje.
Výsledkem byl společný postup. Budova
muzea je historickou nemovitostí, bývala
zde stará radnice a stojí přímo v centru

Najdou se ale určitě i „strašáci“, kteří nám
budou našeptávat, že nově příchozí nám
budou brát práci a snižovat platy. Toho se
opravdu nebojme, protože naše ekonomika naopak nutně potřebuje 200 až 300
tisíc nových pracovníků, kteří už u nás
nejsou.

Strašáci

neděli cestou po dálnici na Brno svědkem toho, jak mnoho aut s ukrajinskými
„espezetkami“ teď jezdí po moravských
silnicích. Zatím jde hlavně o ty, kteří jdou
za svými příbuznými, kteří u nás už dlouhodobě žijí.
Nezastaví-li Putin rychle svou vražednou
invazi, přijdou k nám brzy i uprchlíci, kteří
tu žádné zázemí mít nebudou. Pak nás
čeká poskytnutí prostor, kde budou moci
tito lidé najít útočiště. Vedení města naštěstí nelení a už podniklo první přípravné
kroky. Pro tuto skupinu lidí prchajících
před válkou budeme muset najít práci,
jejich děti začlenit do škol a celé rodiny do
společenského života. Věřme ale, že se po
co nejkratším čase budou moci vrátit do
svých domovů.

PROSTĚJOVSKO Otevřená vojenská agrese ze strany Ruska vůči
sousední Ukrajině vyvolala vlnu
odporu i soucitu napříč celým regionem. Alespoň symbolickým aktem
na podporu země stižené krutou válkou bylo vyvěšení vlajky Ukrajiny.
To však nebylo vůbec jednoduché.
Další formy pomoci vedení měst zatím zvažuje.

Martin ZAORAL

Narazil jsem také v posledních dnech na
otázku, zda Ukrajinec a Rus, když se u nás
teď potkají, spolu půjdou třeba na pivo. To
si moc nemyslím, protože už teď má útok
na Ukrajinu tolik obětí, že to mezi oba
národy na nějakou dobu vnese negativní
emoce. Na druhou stranu se ale ani neobávám, že dojde mezi lidmi obou národností k otevřeným konfliktům. Obyčejní Prostějov zareagoval pohotově a již
Rusové přece za Putinovu válku nemo- uplynulý čtvrtek zavlála na místní radnici modrožlutá vlajka. Zatím žádné
hou.
další město v regionu se k tomuto kroku
Vojenštìjší mìsto nepřipojilo. Důvod? Ukrajinské vlajky
prostě nejsou k mání. Alespoň prozaJako město s dlouhodobou vojenskou tra- tím.
dicí i fungující vojenskou posádkou určitě „Útok Ruska na Ukrajinu je neomluvitaké pocítíme fakt, že se evropské země telný akt šokující a děsivé agrese. I z tobudou muset chtě nechtě rychle vrátit hoto důvodu bychom ji rádi podpořili
k posilování svých vojenských jednotek. alespoň vyvěšením vlajky. Problém je,
Budeme mít zřejmě více vojáků a vo- že na půdě jsme objevili všechny vlajjenské dovednosti budou více přítomné ky států bývalého RVHP, ukrajinská
v našich životech.
mezi nimi přirozeně chyběla¨... Proto
Jak připomnělo vyvěšení ukrajinské vlajky jsme ji museli objednat, kdy dorazí, lze
na prostějovské radnici, Ukrajina a naše však jen těžko odhadnout, poptávka
město mají vlajky stejných barev, protože po nich je nyní velká,“ vyjádřil se stajsou obě žluto-modré. Tak hlavně buďme rosta Konice Michal Obrusník s tím,
místem, jež vydatně pomůže všem, kteří že sbírku na pomoc Ukrajině město
to v téhle těžké době budou potřebovat. zřejmě organizovat nebude. „Stát by

V DOBÌ VÁLKY

Prostějova. Existují zde ale některé pro- špatně vyspádovaná asfaltová komunika- znám budovu muzea velice dobře a vnitřblémy, které je nyní zapotřebí prozkou- ce, takže při deštích nám do budovy za- kem mohu projít takřka poslepu. Vím
mat a jasně popsat. Například je u budovy téká. A to není určitě všechno. Já osobně tedy, kde jsou potřeba další stavební zásahy. Nicméně další opravy či úpravy, které
požaduje paní ředitelka muzea, musí být
prodiskutovány s Olomouckým krajem
a samozřejmě i památkáři. Proto ten stavební průzkum, abychom měli přesné
podklady o technickém stavu muzea a věděli, co je potřeba rekonstruovat,“ odpověděl velice obsáhle Jiří Rozehnal.
„Tuto akci velice podporuji a do budoucna
bych se osobně přimlouvala za to, aby byl
v muzeu vybudován také bezbariérový
přístup. Už jsme se o to snažili v dřívějších
letech, ale bohužel tento záměr ztroskotal,“
podotkla zastupitelka Zuzana Bartošová
(KDU-ČSL). „Určitě se tím budeme zabývat a věřím, že dotčené orgány s tím budou
<CUVWRKVGNÆLGFPQO[UNP÷QFJNCUQXCNKTQ\RQéVQXÆQRCVąGPÊRQOQEÊMVGTÆJQUGDWFGHKPCPEQXCV souhlasit. Včetně památkářů,“ zareagoval
UVCXGDP÷JKUVQTKEMÚRTč\MWODWFQX[RTQUV÷LQXUMÆJQOW\GC
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW náměstek primátora.

„Samozřejmě stavební průzkum budovy
muzea podporuji, je to první krok toho,
po čem už mnoho let voláme. Mluvil jsem
o této potřebě už na zastupitelstvu v předcházejícím volebním období a teď bych
rád tuto myšlenku osvěžil. Budova muzea
stojí na náměstí na velmi exponovaném
místě a jsou tam navíc úplně mrtvé prostory v dolní části, které jsou bohužel zazděné. Hodil by se zde například depozitář
nebo něco podobného,“ přidal se se svým
názorem další opozičník František Fröml
(Změna pro Prostějov).
Není snad ani potřeba dodávat, že rozpočtové opatření přesahující 92 000 korun na
pořízení stavebně-historického průzkumu
budovy prostějovského muzea schválili
zastupitelé jednomyslně. Na základě výsledků průzkumu se pak má vedení města
s Olomouckým krajem a památkáři dohodnout na stavebních úpravách.

rád, když se bavíme o kulturních akcích,
jež pořádáme. Zde jsem vlastně jen nabídl
prostory, které máme k dispozici. Všechno
se to daří realizovat díky všem skvělým
lidem, kteří neváhali a snaží se pomoct.

Volali mi lidé i ze západních Čech, že by
klidně něco přivezli. To je neuvěřitelné.
Všichni tito dobrovolníci si zaslouží uznání, já jsem jen nabídl, co mohu,“ uzavřel
skromně Burian.
(jaf)

+PCMQPKEMÆTCFPKEKD[XFQJNGFPÆFQD÷O÷NC\CXN¾VWMTCLKPUM¾XNCLMC
Foto: Martin Zaoral

Pocit kruté nespravedlnosti vůči obyčejným lidem z Ukrajiny pociťovali
i v Němčicích nad Hanou. „Odsuzujeme
zvěrstva, k nimž dochází, pokud jsou
obyčejní lidé vtaženi do půtek politiků.
Už nyní je jisté, že válka na Ukrajině bude
mít negativní dopad i na občany ČR. Co
se týče naší konkrétní podpory, tak chceme vyvěsit vlajku hned, jak ji seženeme.
O dalších možnostech budeme ještě jednat,“ dodal Jan Vrána.
Večerník se pokusil kontaktovat také starostu Kostelce na Hané Františka Horáka, to se však v závěru týdne nepodařilo.

šokoval i vedení měst v regionu
však měl vypomoci minimálně finančně, zda se k tomu přidá i město Konice,
se budeme muset ještě domluvit,“ dodal Obrusník.
Překotným vývojem událostí nedaleko
hranic naší republiky byla zaskočena
i plumlovská starostka. „Je hrozné, co se
děje, překvapilo mě, že to celé došlo až
takhle daleko. Podporu Ukrajině určitě
nějakou formou vyjádříme, ale jakou,
na tom se dohodneme až na pondělní
radě města,“ reagovala na dotaz Večerníku plumlovská starostka Gabriela
Jančíková.

HRADČANY-KOBEŘICE Obrovskou vlnu solidarity a skutečnou pomoc
zařídili během několika málo hodin
v areálu bývalého mlýna v Hradčanech,
který dlouhodobě spravuje Petr Burian, jenž zde pořádal už řadu kulturních
akcích. Nyní neváhal a volné prostory
za pomoci nejen přátel, ale i široké veřejnosti připravil na azyl pro Ukrajince
prchající před válkou. Záhy se podařilo
zařídit deset volných lůžek s veškerou
výbavou, o jejíž přísun se zasloužila další řada dobrovolníků, kteří se rozhodli
pomáhat.
S nabídkou pomoci Petr Burian se svými

přáteli neváhal ani chvíli a okamžitě řešil využití volných prostor. „Teď sem nepatří žádná politika a nic podobného, teď je opravdu
nutné nefalšovaně pomáhat, protože to, co
se děje, je hrozné. Je neuvěřitelné, jaký ohlas
to okamžitě mělo. Přišla pomoct řada přátel
a známých, ale také úplně cizí lidé a podařilo se nám tak zařídit deset volných lůžek
v teple a suchu s kompletní výbavou,“ prozradil Petr Burian.
Už během pátku 25. února tak díky pomoci řady občanů ve mlýně zařídili vše
potřebné z hlediska přípravy. V sobotu
lidé vozili všechny nutné potřeby. Postele,
matrace, hygienické prostředky, základní

potraviny. „Od sobotního večera máme vše
kompletně nachystáno a jsme připraveni se
postarat o první turnus. V tomto smyslu
směřujeme prosbu i k dalším lidem dobré
vůle, aby nám dali vědět, kam můžeme následně osoby prchající před válkou poslat,
kde mohou strávit delší čas. Naše azylové
místo je určeno spíše pro příjezd, rozkoukání, vyléčení se za pomoci lékařské péče
a odpočinout si po náročné cestě. Nejsme
schopni tady držet azylanty trvale,“ doplnil Burian.
V současné chvíli ve mlýně v Hradčanech
mají vše připraveno a další zásoby nepotřebují, spíše je odmítají, protože je nemají, kde

skladovat. Počítají však, že budou postupně
docházet a následně budou žádat na facebookových stránkách o další pomoc. Přejí
si, aby to po první vlně solidarity neutichlo.
Sám majitel očekává, že uprchlíků bude nadále přibývat a bude se snažit udělat maximum, aby případné kapacity navýšil. Nyní
přemýšlí o pořízení unimobuněk, díky
kterým by kapacity rozšířil. První azylanti,
na nichž je už předem domluven, by měli
dorazit v nejbližších dnech.
V neděli odpoledne se podařilo zřídit
i transparentní účet, kam mohou lidé
přispívat. V případě, že byste tak chtěli
pomoct, můžete poslat libovolnou částku na účet:
Obrovskou pomoc, kterou Petr Burian
nabízí a zaštiťuje společně se svou manželkou, bere jako automatickou věc. „Já jsem

#\[NRTQ7MTCLKPEGRTEJCLÊEÊRąGFX¾NMQW\CąÊFKNX*TCFéCPGEJD÷JGOP÷MQNKMCJQ
FKP
Foto: Petr Burian.

Ve
mlýně v Hradčanech připravili azylové prostory
1É'5$ŅÌ$781(/9(95$+2
pro prchající Ukrajince

Historická nemovitost není v dobrém stavu, počítá se s rekonstrukcí POSOUVÁ SE I REKONSTRUKCE HLAVNÍHO
9,&Ì&+

Řada Ukrajinců a Ukrajinek naopak vyrazí opačně. Už během několika prvních
dnů agrese zavítalo do naší země několik
tisíc Ukrajinců. Sám jsem byl v noci na

Noví Prostìjované

V první řadě dojde bohužel k určité vynucené výměně „našich“ občanů Ukrajiny.
Zejména ukrajinští muži, kteří u nás žili,
teď často míří domů, aby se připojili ke
svým rodinám. Část z nich tam také vede
rozhodnutí zapojit se do obrany jejich
vlasti ať už kvůli povolávacímu rozkazu,
aby nastoupili do ukrajinské armády,
nebo z vlastního rozhodnutí jako dobrovolníci. Tito odcházející budou samozřejmě chybět na pracovních pozicích, které
v řadě prostějovských firem nebo individuálně vykonávali, ale čekají je teď zkrátka
důležitější úkoly.

Prázdná místa

Z mnoha směrů slyšíme, že svět už po
čtvrtečním útoku Ruska na Ukrajinu
nebude nikdy stejný. Bohužel je to pravda. Jak se ale vše, co začalo minulý týden
několik set kilometrů od nás, projeví u nás
v Prostějově a bezprostředním okolí?
I tady bezesporu zažijeme hned několik
změn.

0øVWDYUHJLRQXSRGSRUXMË8NUDMLQX
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Válečný konflikt na území Evropy

PROSTĚJOV Letošní první jednání Zastupitelstva statutárního města
Prostějova se minulé úterý konalo opět v hlavním sále Společenského
domu. Epidemiologická situace totiž ještě není tak dobrá, aby dovolila
komunálním politikům návrat do tradičních prostor obřadní síně prostějovské radnice. Zastupitelé a zastupitelky během šestihodinového
jednání prodiskutovali stav veřejného pořádku v Prostějově, schválili
množství dotací do sociální oblasti i do sportu, nominovali nové dva
zástupce do dozorčí rady Vodovodů a kanalizací nebo schválili například i mnohá rozpočtová opatření ke stavebním investicím. A všem
přítomným se představil nový jednatel Lesů města Prostějova.

Poděkování strážníkům, představil se nový šéf
Lesů města Prostějova
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PROSTĚJOV Ano, tohle je válka, a netvařme se, že je daleko a nás se
netýká! Čtvrteční ráno 24. února 2022 už bude navždy zapsáno do
historie jako den, na který Evropa nikdy nezapomene. To, o čem se
v posledním měsíci mluvilo stále hlasitěji, se stalo skutečností. Ruský
prezident Vladimír Putin v brzkých ranních hodinách ohlásil útok na
území Ukrajiny. Válka pokračuje pátým dnem a Ukrajinci se hrdinně
brání. Celý demokraticky smýšlející svět ruskou agresi odsoudil, načež se rodí stále nové a nové sankce vůči Rusku. Různé země včetně
České republiky navíc pomáhají Ukrajině dodávkami zbraní, střeliva a vojenské techniky. Večerník zajímal také názor představitelů
Prostějova, a jak vlastně Ukrajině může pomoci naše město.

Na radnici vlaje ukrajinská vlajka, první námìstek pojede na hranice!
ZASTUPITELSTVO JEDNALO BEZ

Budovu prostějovského muzea nemine průzkum

Prostějov (mik) – Možnost měřit
rychlost vozidel na dálniční estakádě
Haná nevyloučila během jednání zastupitelstva náměstkyně primátora Alena
Rašková (ČSSD), která je zodpovědná
za dopravu v Prostějově. „S Ředitelstvím silnic a dálnic o této záležitosti jednáme už několik let, zatím marně. Řidiči
na estakádě velice často překračují povolenou rychlost. Nyní se snad blýská
na lepší časy, měření rychlosti plánuje
ŘSD a doporučuje ho také Policie ČR.
Teď je všechno ale znovu u ledu, blíží se
totiž generální rekonstrukce estakády
a letos tady budeme mít spíše problémy s pomalu jedoucími vozidly v kolonách,“ vyjádřila se Rašková.

Mìøit se bude
LQDHVWDN½GÈ"

Prostějov (mik) – Ředitel Městské
policie Prostějov před zastupiteli prezentoval výroční zprávu o stavu veřejného pořádku v Prostějově. Přitom
byl dotazován, proč strážníci nevyužívají místo služebních vozidel i jízdní
kola, která mají k dispozici. „Zatím je
stav takový, že jedinou ´cyklistkou´ je
naše strážnice ve Vrahovicích. Ostatní kola, která máme ve výbavě, jsou
zastaralá. A nová jsou drahá,“ vysvětlil
Libor Šebestík. Opoziční zastupitelé
se tedy přimlouvali, aby se rada města
zabývala možností nákupu nových
jízdních kol pro městskou policii.
„Jsou místa v Prostějově, kde strážníci
na kolech mohou působit daleko účinněji a rychleji,“ podotkl například Aleš
Matyášek (Na rovinu!).

.XSWHVWU½zQÉNÕPNROD

Prostějov (mik) – Rada města navrhla dva kandidáty do vrcholných orgánů společnosti Vodovody a kanalizace,
v níž má město majetkový podíl. Do
funkce člena představenstva navrhla
bývalého radního Bedřicha Grulicha
(ČSSD) a do funkce člena dozorčí
rady Radka Zacpala (ODS a nezávislé
osobnosti města Prostějov). Oba politici v těchto orgánech působí i nyní,
ovšem 14. května jim končí mandát
a bylo tak zapotřebí nové volby. Přestože někteří opoziční zastupitelé namítali, že návrh těchto dvou jmen radní
s ostatními zastupiteli nijak nekonzultovali, oba navrhovaní byli do funkcí
ve VaKu nakonec zvoleni. „Pan Grulich je zkušený ekonom a pan Zacpal
působí ve vrcholných orgánech této
společnosti již více než deset let a sám
je akcionářem,“ vysvětlil první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko).

Grulich se Zacpalem
zvoleni
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Konstelace hvězd Prostějova
Úspěšné chvíle zaznamenají ti Prostějované, kteří si alespoň na krátký čas vezmou příklad
ze zkušenějších a slavnějších lidí pohybujících se v jejich okolí. Motivace a vzor budou pro
většinu z nás hodně důležité, bez nich se do realizace větších plánů nepouštějme.

BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Většinu času strávíte prohlížením
fotoalb a budete vzpomínat na
staré zlaté časy. Některé byste chtěli
vrátit, ale to se vám už bohužel nepovede. Zaměřte se raději na svoji
budoucnost, ta je důležitá.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Do cesty vám vstoupí člověk, se
kterým se dobře znáte a něco jste
s ním už prožili. Z jeho blízkosti ale
budete hodně nervózní a ani nebudete vědět, jak se k němu chovat.
Brzy se ale rozhodnete.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Neseďte doma. Překonejte takzvanou jarní únavu a vydejte se do
přírody nebo si naplánujte jiné aktivity. Chmurné nálady vás zbaví
jedině pohyb. A udělejte maximum
pro to, abyste u toho nebyli sami.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Dostanete nápad, který budete po
celý tento týden rozvíjet. Pokud k realizaci najdete dostatek pomocníků
a vhodných spolupracovníků,
můžete brzy slavit obrovské
úspěchy. Nic ale neuspěchejte.

LVI – 23. 7. až 22. 8.
Tradičně se vám bude dařit v navazování nových známostí, ovšem
jedna osoba vůbec nestojí ani
o váš pohled. Jenže než odhalíte,
kdo to je, můžete se šeredně spálit.
Zklamání bude pro vás poučením.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Čeká vás významná návštěva, na
kterou se těšíte. Proto bude vhodné, když prostudujete kuchařky
a připravíte skvělou večeři, za kterou
vás dotyční budou vychvalovat až
do nebes. Zvolte tradiční kuchyni.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Dostanete se do partnerských sporů,
ale láska v tom nebude hrát žádnou
roli. Nedokážete se totiž dohodnout
na víkendovém plánu, který by měl
obsahovat rodinný výlet. Prožijete si
„tichou“ domácnost.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Prožijete celkem radostné dny,
kdy vás dokonce potěší i vaši potomci skvělým prospěchem ve škole.
Těsně před víkendem se navíc
seznámíte s člověkem, se kterým se
pustíte do různých plánů.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Domácí práce nechte tentokrát na
někom jiném z rodiny, vy se věnujte
péči o sebe sama. Hlavně vaše tělo
potřebuje důkladný odpočinek,
ovšem chtělo by to také více pohybu. Stačí ale jen jít si zaběhat.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
V zaměstnání vás vyděsí vlna
propouštění, vás se to ovšem týkat
nemusí. V posledních letech jste
oporou pracovního kolektivu, čehož
si určitě povšimli i vaši nadřízení.
Naopak vám bude přidáno.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Budete plní nápadů, jak si zkrášlit
svoji domácnost. Před sebou
budete mít dlouhý seznam věcí,
které byste si chtěli pořídit. Problém bude, že nemáte dostatek vůle
k tomu, abyste vše realizovali.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
V kritickém momentu si v práci
pustíte pusu na špacír a pronesete
něco, co vás bude záhy mrzet. Nedá
se to už ale vrátit zpátky, takže musíte počítat s následky. Zřejmě budete muset změnit zaměstnání.

nákupní servis
pro vás
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Rychlá svačinka i snídaně? Na cesty i na doma? To jsou oblíbené croissanty,
plněné koláčky a další lahodné pečivo v praktickém balení do ruky. Toto
neskutečně křupavé a nadýchané pečivo s náplní z čokolády, oříšků, marmelády, ovoce, kokosu, kakaa či vanilky, se vám krásně rozplyne na jazyku.
Proto je tuze dobré vědět, kam se na takové dobroty vyplatí zajít. Plundrový
jablečný závin značky Odkolek koupíte nejlevněji v Kauflandu, vánočku
s rozinkami od Penamu nabízí za nejnižší cenu Lidl, kde společně s Penny
marketem mají i cenově nejvýhodnější špičky s náplní privátních značek.
V Penny koupíte za nejnižší cenu i Jankovy buchty s náplní. Tvarohový závin
a croissant s příchutí pak nabízí všechny markety za totožnou cenu.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 23. února 2022.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbovýcha revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Ptení, Ptenský Dvorek
Dne: 14. 3. 2022 od 7:30 do 13:00 hodin. Vypnutá oblast: celá obec Ptení.
Areál M+M zfp č. 370, chatová oblast
směr Paseky od č. 26, 151, 165, 179,
124 až po č. 144, 200 a 16. KÚ Ptenský
Dvorek chaty od č. 73 a 209 a 254 po
chatu vedle č. 87 a č. 97 po chatu 250
dále po chatu č. 50, od č. 139 a 353
po chatu č. 131 ve Dvoreckém žlebu
sm. Jednov. Odběratelské trafostanice:
Ptenský Dvorek JmDZ (č. 300779),
Ptení BPE ZOD (č. 703233), BPE Vícov (703044).
Obec: Křemenec
Dne: 14. 3. 2022 od 7:00 do 9:00 hodin.
Vypnutá oblast: část obce Křemenec:
podél silnice od č. 1, 2 a 4 po konec obce
směr Konice s čísly 8 a 20 (vč. č. 66 Jílovec). Oboustranně od č. 70 a 35 po č. 28
a 30, od č. 26 po č. 22, č. 29, 69, 68, 67.
Obec: Křemenec
Dne: 14. 3. 2022 od 9:30 do 11:00 hodin.
Vypnutá oblast: část obce Křemenec:
podél silnice od č. 1, 2 a 4 po konec obce
směr Konice s čísly 8 a 20 (vč. č. 66 Jílovec). Oboustranně od č. 70 a 35 po č. 28
a 30, od č. 26 po č. 22, č. 29, 69, 68, 67.

Obec: Prostějov
Dne: 14. 3. 2022 od 8:00 do 15:00 hodin.
Vypnutá oblast: celý areál kasáren na ul.
Letecká. Odběratelské trafostanice: Letiště 1 (č. 300647), Letiště 2 (č. 300645).
Obec: Ohrozim, Mostkovice
Dne: 16. 3. 2022 od 7:30 do 16:00 hodin. Vypnutá oblast: celá obec Ohrozim
vč. ZD a areál VOZ Mostkovice vč. fotovoltaických elektráren.
Obec: Myslejovice
Dne: 18. 3. 2022 od 7:30 do 9:30 hodin. Vypnutá oblast: Myslejovice - část obce ve směru od VÚ Březina: celá ulice od č. p. 132 po č.
p. 48 a 90, dále ulice od č. p. 172 a 139 po č. p.
80 a 141, dále ulice s č. p. 111 - 113, 122, 123,
129, 152. Jednostranně ulice od č. 150 po č. 3
a kostel, dále č. p. 2, 91, 133, 134, 50-57, 142.
Obec: Myslejovice
Dne: 18. 3. 2022 od 10:00 do 12:00 hodin. Vypnutá oblast: Myslejovice - jednostranně ulice od č. 89 po konec obce
směr ZD a dále č. p. 158, 163, 72, 94, 73,
1, 145, 155, 161, 137, 147.
Obec: Křenůvky
Dne: 18. 3. 2022 od 10:00 do 12:00 hodin. Vypnutá oblast: Křenůvky - celá
chatová oblast Podskalí.

Obec: Čechovice
Dne: 18. 3. 2022 od 7:30 do 9:30 hodin.
Vypnutá oblast: chaty Čechovice - Záhoří za Vinohradem, oblast ohraničená
č. chat 62, 37, 51, 43, 44 a parc. 1346/3
na k. ú. Seloutky.
Obec: Čechovice
Dne: 18. 3. 2022 od 10:00 do 12:00 hodin. Vypnutá oblast: lokalita chat Záhoří
- Sdružení chatařů Záhoří - Čechovice II.
Obec: Vrahovice
Dne: 22. 3. 2022 od 10:00 do 12:00 hodin.
Vypnutá oblast: ul. Kpt. Nálepky s č. 45 59, oboustranně ul. Zátiší s č. 1, 3 a 2 - 8.
Obec: Tištín
Dne: 23. 3. 2022 od 7:30 do 9:30 hodin.
Vypnutá oblast: oboustranně ulice od č.
54 a 36 po č. 158 a 126 a dále od č. 169
a 87 po konec obce s č.73 a 249.
Obec: Tištín
Dne: 23. 3. 2022 od 10:00 do 12:00 hodin.
Vypnutá oblast: oboustranně ulice od č. 81
a 164 po konec obce s čísly 203 a 182 a dále
ulice od č. 225 a 226 po konec s č. 247 a 180.
Obec: Mostkovice
Dne: 23.3.2022 od 07:30 do 15:00 hodin. Vypnutá oblast: chatová lokalita
Domamyslice - "Nad Drůbežárnou".

Obec: Mostkovice
Dne: 23. 3. 2022 od 7:30 do 9:30 hodin. Vypnutá oblast: chatová oblast
Mostkovice - ve směru od kempu ke
Zlechovu po pláž "U Vrbiček", včetně
č. 876, 774, Povodí Moravy, občerstvení Panel, celý areál kempu, č. 654, dále
zástavba podél komunikace sm. bývalá
chata SSM po č. 1122 a celá oblast sm.
"třešňová alej" ohraničená č. 927, 719,
1034, 726, 894, nad "Panelem" s č. 821,
783, 730.
Obec: Mostkovice
Dne: 23. 3. 2022 od 9:30 do 11:30 hodin.
Vypnutá oblast: Mostkovice - chatová
oblast v okolí bývalého školícího střediska vymezená chatami: 611, 644, 652, 635,
924, 521, 1031, 1051, 1139, 679, 1080,
sm. ke "třešňové aleji" po č. 684.
Obec: Mostkovice
Dne: 23. 3. 2022 od 12:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: Mostkovice
- část chatové lokality nad kempem,
oboustranně chaty a pozemky podél
ulice s č. 1150, 1138, 1137, 1181,
dále oboustranně ul. od č. 634 a 1115
po č. 1168 a 1071, vč. ul. po č. 830
a 1090.

Obec: Osíčany
Dne: 23. 3. 2022 od 12:30 do 14:30 hodin. Vypnutá oblast: celá obec Osíčany.
Obec: Brodek u Prostějova
Dne: 24. 3. 2022 od 10:00 do 13:30 hodin. Vypnutá oblast: Brodek u Prostějova č. p. 421, 422.
Obec: Vitčice
Dne: 25. 3. 2022 od 7:30 do 9:30 hodin.
Vypnutá oblast: celá obec Vitčice.
Obec: Stařechovice
Dne: 25. 3. 2022 od 7:30 do 15:00 hodin.
Vypnutá oblast: celá obec Stařechovice.
Celá chatová oblast Ulmanka (Vinohrady). Odběratelské trafostanice: Kovot
Služín (č. 300785), Stařechovice farma
(č. 300793) Areál AGROS HANÁ, s.r.o.
Obec: Stařechovice
Dne: 25. 3. 2022 od 9:30 do 11:30 hodin. Vypnutá oblast: celá obec Unčice.
Obec: Srbce
Dne: 25. 3. 2022 od 9:30 do 11:30 hodin. Vypnutá oblast: celá obec Srbce.
Obec: Vrchoslavice
Dne: 25. 3. 2022 od 12:30 do 14:30 hodin. Vypnutá oblast: oboustranně podél
silnice od Mořic od č. 114 po č. 110 a 3
EG.D, a.s.
vč. ZŠ, MŠ.
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SMRŽICE Tohle zaslouží obrovské uznání! Zatímco čím dál
víc z nás není schopno udělat pár kroků a všude jezdí autem,
najdou se tací, kteří si bez pravidelného a přirozeného pohybu
nedokážísvůjživotpředstavit.Imeziniminepochybněvynikají
manželé Jana (54) a Zdeněk (71) Balcaříkovi. Ostatně na to mají
už i„lejstro“. Nedávno jim totiž dorazil oficiální certifikát o tom,
že se stali českými rekordmany v manželské turistice. Během
roku 2021 společně ušli neuvěřitelných 6 419 kilometrů, což
dělá průměrně 17,6 kilometru denně. Dle podmínek Agentury
Dobrý den
z Pelhřimova,
která vznik nevídaného rekordu dozorovala, museli na túru
vycházet každý den a vše
pečlivě dokumentovat.

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin ZAORAL

nás docela zaskočilo. Ze začátku to
bylo v pohodě, v zimě bylo vše zavřené, a tak s časem nebyl problém. Jenže
hlavně v létě, kdy začala spousta práce
na zahradě a rozběhla se rekonstrukce
našeho domu, to občas bylo opravdu
na sílu. Jakmile jsme však měli polovinu
roku za sebou, řekli jsme si, že to prostě
musíme dokončit, že se taková příležitost už nemusí nikdy opakovat,“ ohlédl
se nelehkými prvopočátky i dalším průběhem Zdeněk Balcařík.

Manželé Balcaříkovi jsou všeobecně známí jako zapálení turisté. Coby
členové nevšedně aktivního Klubu
českých turistů ze Smržic stojí mimo
jiné za pořádáním Smržického vandru
stejně jako celé řady dalších oblíbených
akcí. Sami však pěšky pravidelně vyráží
nejen do okolí Smržic, ale opravdu do
všech koutů naší vlasti. Už v roce 2020
společně našlapali neuvěřitelných 2 435
kilometrů. Tím to ovšem rozhodně neskončilo.
„Moje manželka má v prosinci narozeniny. Při této příležitosti jsem jí předloni
koupil Českou knihu rekordů,
Pro případ největší nouze pro sebe
která je plná nejrůznějších zamanželé objevili trasu okrajovýjímavostí. Napadlo mě, že by
mi ulicemi Smržic, která měřila
nebylo špatné, kdyby se v ní
„pouhých“ pět kilometrů. „Když
psalo i o nás. Tak jsem zpracoval historii našeho vztahu
a vytvořil dvě stránky pojmenované ‚Manželská turistika‘. Ty
jsem vytiskl na speciální papír, stejný
jako byl použitý v knize, a nechal je dovázat do publikace. Jana z toho byla
velmi překvapená a nadšená,“ popsal
vskutku originální dárek Zdeněk Baljsme ji zavedli do map, objevil se obrys
cařík.
anděla, který se stal naší záchranou.
Ostatně právě na této trase jsme vše
zakončili během obecní akce ‚Silvestrovské šlapáček‘, konané poslední den v roce,“ upřesnil Balcařík.
Nejčastějším místem, kam mířily
kroky obou manželů, byl „hanácký Mont Blanc“. „Každou středu
jsme od našeho domu chodili na
Velký Kosíř, občas také na čas.
Manželé se během pár dní shodli na Těch šest kilometrů jsme dokázali
tom, že by se do knihy rádi dostali i ofi- ujít i za rekordních čtyřiapadesát
ciální cestou. Na to konto kontaktovali minut. Ale jinak jsme obvykle volili
Agenturu Dobrý den z Pelhřimova, kte- spíše pomalejší chůzi, abychom si při ní
rá registruje české rekordy v nejrůzněj- mohli povídat třeba o tom, co vše zajíších oblastech lidské činnosti. Během mavého kolem sebe vidíme. To je totiž
pár dní jim přišla odpověď, že se mohou zásadní výhoda chůze proti výletům
pustit do akce.
na kolech. Během nich totiž spolu lidé
„Stanovili si ale dost tvrdé podmínky. moc mluvit nemohou,“ srovnal smržicMuseli jsme chodit každý den, což ký nadšenec.

ZA ROK UŠLI 6 419 KM
EXKLU

ZIVNĚ

365 map
Agentura Dobrý den z Pelhřimova si
rovněž stanovila, že každou procházku
bylo nezbytné pečlivě evidovat a poslat
z ní mapu i s fotkami. „Díky naší aplikaci
Sports Tracker byla pro nás radost malovat takové obrázky vlastníma nohama
a moc nás to bavilo. Vyrobit jich 365
však nebylo úplně jednoduché. Ještěže
mým koníčkem je odjakživa také statistika, takže dokumentovat naše šlapání
mě docela bavilo.“
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ještě více, takhle bylo dobré občas
‚vypadnout‘. Navíc jsme stanovili pravidlo, že v první polovině naší trasy se
o tom, co se děje doma, nesmělo mluvit. To abychom si víc užili přírody, než
mysleli na nesmysly,“ reagoval Zdeněk
Balcařík.
Cestu si oba někdy zpříjemňovali poslechem hudby z mobilu. „Naší nejoblíbenější písničkou se stala ta od Marka
Ztraceného ´Naše cesty´, jejíž text se
k tomu našemu každodennímu šlapání
náramně hodil. Při nějakém nekonečném stoupání nám zas pomáhala písnička ‚Turistická‘ od hanácké kapely Stracené ráj. Při té jsme ten kopec vyběhli jako
nic,“ usmíval se zapálený turista.

Celkově se dá říci, že celé dobrodružství s českým rekordem zabralo oběma manželům neuvěřitelné množství
času. A to Jana přitom všem stále
chodila do práce. Zdeněk, ač je v důchodu, kromě organizování akcí se
také okrajově zapojoval do fungování
rodinné firmy. „Každopádně pozitivní bylo zlepšení fyzičky a spousta
společně stráveného času při poznávání zajímavých míst naší republiky.
Pozoruhodný je i fakt, že jsme po
celý koronavirový rok dokázali zůstat zdraví. Jsme přesvědčeni, že je to
právě díky pravidelnému pohybu na
čerstvém vzduchu,“ upozornil Zdeněk Balcařík, který s manželkou na
pěší túry vyráží stále. „Těší nás sice, že
to máme za sebou, nicméně chodíme
pořád velmi rádi, ale teď už to naštěstí
nemusí být každý den,“ shodli se na
závěr oba manželé.

Konopiště. Kromě Kosíře při svých
túrách zdolali také nejvyšší vrcholy
Čech, Moravy a Slezska – Sněžku,
Praděd i Lysou horu. Během roku
se jim podařilo zdolat převýšení neuvěřitelných 67 322 metrů.

Hádkám
SĨHGFKi]HOL
Kdo je občas zahlédl, jak prochází kolem, mohl si všimnout, že letití manželé spolu obvykle chodili skutečně
„ruku v ruce“. Stihli se někdy vůbec pohádat? „Minimálně. Spory, které byly,
se však netýkaly našich výletů, ale náročné přestavby domu. Možná, kdy-CåFÚ\QDQWOCPåGNč\CTQMRTQwNCRCNéV[ąKR¾T[MXCNKVPÊEJVWTKUVKEMÚEJDQV
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BŘEZSKO Takovou srandu už ve městě prostě nezažijete! Vůbec poprvé v historii uspořádali v Březsku masopustní pochovávání basy pod
širým nebem. Uplynulou sobotu 26. února se pozůstalí sešli na hřišti
za sv. Václavem, kde byla třikrát neočkovaná Barbora Masopustová
rozená Vrzalová uložena k delšímu odpočinku. Přestože ohlédnutí
za celým rokem dominoval zejména covid, navzdory veskrze vtipně
připravenému programu ve vzduchu visela kritická situace na válkou
sužované Ukrajině.„Samé hrůzy. Nejdřív vi-rus a pak už jen Rus. Kdo ví,
co je horšího?“ ptal se jeden z hlavních organizátorů Jarek Hanzalík.

Vlastnímu pochovávání basy po roční
pauze opět předcházel veselý masopustní průvod, který chodil od stavení
ke stavení. Navzdory pauze byla účast
hojná, sešla se totiž bezmála padesátka maškar. Místo tradiční půlnoci
tentokrát došlo na pochovávání basy
již odpoledne. Za doprovodu kapely
Holóbkova mozeka ji přinesli místní
hasiči.
„Když se ohlédnu za všemi těmi testy, kterými jsem loni prošla, tak jsem
PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
byla dvakrát negativní, dvakrát po- $CTDQąG/CUQRWUVQXÆTQ\GPÆ8T\CNQXÆFQJTQDWRQOQJNKOÊUVPÊJCUKéK
pro Večerník
zitivní a jednou těhotná,“ svěřila se vedením Jarka Hanzalíka a Marcely pů i písniček s naprosto originálními
přímo během obřadu jedna z členek Dostálové připravil skutečně třeskuté texty. Vše se ohlíželo za uplynulým
basového výboru. Ten pod tradičním pásmo plné rýmovaných historek, vti- rokem, jak ho prožili právě v Březsku
a okolí.
Lidé se tak mohli pobavit nejen při
3x foto: Martin Zaoral
vzpomínce na covidové „maskování
kašlu prdem“, ale i na to, jak obec zasáhl smrad z okolních polí, zapadl tu
nakladač známý pod zkratkou UNC
či třeba s jakými obtížemi u Dostálů
přesouvali lavičku. „Skvěle jsem se
bavil jako vždy, tady v Březsku nikdy
nezklamou,“ svěřil se Jan Kovanda
z Křemence známý zejména jako hlava pořadatelského týmu stojícího za
triatlonem, jehož desátý ročník by se
*PGFPC×XQFEGNÆJQQDąCFWD[NKNKFÆRQMTQRGPKURGEK¾NPÊ *NCXPÊOKDCXKéKD÷JGOQDąCFWD[NKVTCFKéP÷,CTGM*CP\C &KX¾M[VXQąKNCEGN¾ąCFCOCUQRWUVPÊEJOCwMCTRTQEJ¾\G
měl konat v létě ve Stražisku.
MTQRGPMQW
NÊMC/CTEGNC&QUV¾NQX¾
LÊEÊEJQFT¾PCQDEÊ
Březsko v sobotu opět dokázalo, že
to tady opravdu žije. Ostatně maso-

„Samé hrůzy. Nejdřív viRUS a pak už jen RUS.
Kdo ví, co je horšího?“ ptali se u Konice

]D.Ā
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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 provozní 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.

může vypadat takto!

0C2TQUV÷LQXUMWX[TQUVGFCNwÊX[JNÊFMCVGPVQMT¾V
XUQWUGFUVXÊ$÷NGEMÆJQ/NÚPC (QVQ(CEGDQQM

OMLUVA: Nová vyhlídka
na Prostějovsku

ZDĚTÍN Jak Večerník informoval v minulém vydání, již brzy budeme mít na Prostějovsku nový
turistický cíl. 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. Bohužel záměnou fotografií při
BYLI JSME
U TOHO
grafickém zpracování textu si zalaškoval šotek,
který vám ukázal zámek v Doloplazech – fotograFoto: Martin Zaoral fii z předešlého vydání. Za toto nedopatření se
pusty jsou tu podobně jako třeba omlouváme všem čtenářům i zainteresovaným
v Horním Štěpánově, Pivíně a dal- postavám. A dnes vše napravujeme v plním znění.
ších obcích, kde žijí lidé, kteří si ze
sebe umí udělat srandu, opravdu Michal SOBECKÝ
vyhlášené. Nelze se divit, že tu fun- „Jedná se o kopii rozhledny, která dříve stála na Velkém
guje i ochotnický soubor Pašín neboli Kosíři. Podařilo se totiž sehnat sto let starý projekt té
parta šílených nadšenců, který vždy na původní. Bude ale trochu nižší, nepotřebujeme růst do
Silvestra pro své sousedy připraví zce- výšky. I tak zde bude výhled na celé údolí Romže až po
la nezaměnitelný divadelní kus. „Letos Hostýnské vrchy,“ prozradil investor Richard Benýšek.
se pochovávání konalo venku kvůli Plány na podobnou připomínku zde už byly. A dokonce
tomu, že s ohledem na covid nebylo
dopředu vůbec jasné, zda a za jakých
podmínek bude možné akci uspořádat,“ vysvětlil starosta Březska Jiří
Zajíček, který zároveň působí v rámci
pořádajících hasičů. Ti se kromě organizace pochovávání basy podílejí také
na přípravě letního posezení na hřišti
či Svatomartinské zábavy.

FOTOGALERIE
a VIDEO klikni na

www.vecernikpv.cz
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Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

aneb jsme s vámi u toho...
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S lyžováním v Kladkách letos fakticky
skončili už v neděli 13. února. „Pozitivní je, že se nám před sezónou podařilo splatit úvěr na delší kotvový vlek.
Negativní je to, že jsme ho letos měli
spuštěný pouze dva víkendy. Zasněžit

Martin ZAORAL

KLADKY Únorová obleva již definitivně ukončila provoz jediného
lyžařského areálu v regionu. Zatímco loni byly v Kladkách touto
dobou podmínky pro lyžování výborné, nicméně kvůli covidu vleky stály, letos vše zhatilo relativně
teplé počasí.

celou sjezdovku dalo velkou práci, velký efekt to však nepřineslo,“ zhodnotil
sezónu Jiří Křeček z TJ Sokol Kladky,
který areál spravuje.
Sokolové jsou přitom při provozu
závislí na partě nadšenců z vlastních řad, kteří si kvůli provozu vleku berou dovolené. Ty pak v rámci
možností doplňují vysokoškoláci či
lidé pracující v sezónních zaměstnáních. „Peníze, které jsme vydělali, budeme muset dát do údržby,
která je po těch letech už opravdu
potřeba. Na žádné velké investice to nevypadá,“ dodal Jiří Křeček.
Že by se vleky opět rozjely, je i na-

vzdory přicházejícím jarním prázdninám velice nepravděpodobné. „Zasněžovat se dá maximálně pár hodin
v týdnu. Co se v noci nasněží, to přes
den opět roztaje, takže už to bohužel
nemá cenu,“ pokrčil rameny Křeček,
který litoval, že se nemohlo lyžovat
loni. „Zima byla mnohem lepší, všude se bruslilo, sníh vydržel mnohem
déle než jen do poloviny února,“ zavzpomínal.
Kvůli nastalé oblevě se už nestihl
uspořádat ani oblíbený a dopředu již
ohlášený závod v obřím slalomu Kladecká lyže. „Tak snad příští rok už to
konečně vyjde,“ zadoufal Jiří Křeček.

0CUXC\ÊEJN[åCąUMÆJQCTG¾NWX-NCFM¾EJLKå\CXN¾FNQLCTQ

BRODEK U KONICE „Byl to ten
slavný den, kdy k nám byl zaveden
elektrický proud,“ notuje se v jedné
známé písni z dílny Zdeňka Svěráka. Elektrifikace i těch nejodlehlejších koutů našeho regionu dávno
proběhla. To samé již začíná aktuálně platit i o možnosti připojit se na
optický internet.
Ne všichni a všude však pokládání
kabelů optického internetu vítají.
Naopak některým se nelíbí stavební
zásahy v malebné přírodě. „Cestička
k domovu, krásně se vine, už taká nebude, částečně zhyne. Bez citu k příro(QVQYYYN[\QXCPKMNCFM[E\ dě řeže se v předjaří, ochránit krajinu

asi se nezdaří. Až trasa zakrátko u cesty postoupí, stromy a křoviny smutně
jí ustoupí,“ posteskl si na Facebooku
s ohledem na postup prací fotograf
Martin Prášek z Brodku u Konice.
Učinil tak v rýmech odkazujících na
známou báseň Karla Václava Raise.
Dle něj přímo do obce rychlý internet
prozatím paradoxně zaveden nebude.
„Srdce mé ajťáka smutné je velice, protože optika mine mé vesnice,“ dodal
v této souvislosti. Přesto se i on v případě zájmu zřejmě brzy dočká. Jisté
totiž je, že lidský pokrok prostě zastavit nelze, přestože na něj často doplácí
právě příroda.
(mls)
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Od trestu vysloveného soudem
neuplynuly ani dva týdny a už sedl
jednapadesátiletý muž za volant
a řídil osobní motorové vozidlo.
Trest spočíval ve vyslovení zákazu
řízení všech motorových vozidel
pro všechny skupiny, a to na 18
měsíců s platností od 11. února
letošního roku. Při tomto neuváženém kroku byl podezřelý přistižen v obci Ptení, kde byl kontaktován policejní hlídkou poté,
co zaparkoval u místní prodejny.
Po zastavení se podrobil dechové
zkoušce, která vykázala pozitivní
hodnotu 0,31 promile alkoholu
v dechu. Policistům přiznal, že
přibližně před hodinou a půl, než
sedl do auta, vypil jedno pivo. Další jízda mu byla zakázána a o řidičský průkaz nepřišel, protože ten
pozbyl již v lednu letošního roku.
V souvislosti s hladinou alkoholu
se dopustil přestupku, a protože
řídil, kdy nesměl, je podezřelý
z trestného činu maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání.

Trest nerespektuje

Ve středu 23. února dopoledne
prováděl oznamovatel na poli
v katastru obce Dobromilice zemědělské práce a přitom našel na
poli munici. Svůj nález oznámil
na linku tísňového volání a hlídka
z nedalekého obvodního oddělení
vyjela na místo k přesnějšímu určení a popisu předmětu. Po ohledání
předmětu bylo zřejmé, že se jedná
o munici a na místo policisté přivolali prostřednictvím operačního
střediska pyrotechnickou službu.
Pyrotechnik určil, že se jedná o dělostřeleckou minu ze druhé světové války, kterou zneškodnil odpálením přímo na místě.

U Dobromilic
našel minu
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Brodek u Prostějova (mls) - S určitými dopravními komplikacemi musí
počítat obyvatelé Brodku u Prostějova.
V ulicích Císařská, Koberská, Květná,
Tyršova, Zámecká, Legionářská a Salajky se v průběhu letošního roku bude
kopat trasa kabelu optického internetu.

Budou kopat optiku

Ondratice (jaf) - Vinou prasklého
potrubí si v Ondraticích museli ještě
o nějaký ten týden počkat déle, ale
nyní už se slavnostního otevření hospody obyvatelé dočkají. V sobotu
5. března od sedmnácti hodin se tak
budou moci poprvé vydat na zlatavý
mok. „Můžeme prozradit, že sedmnáctou hodinou se naráží první sud
Radegastu. Vše ostatní budiž milým
překvapením,“ stojí v prohlášení obce.

Slavnostní otevøení v sobotu

Otaslavice (jaf) - V úterý se přibližně
do 14.00 hodin budou muset obejít
obyvatelé Otaslavic bez vody z důvodu údržby vodovodního řadu. „Odstávka by měla trvat od ranních hodin
a dá se předpokládat, že následně poteče voda mírně zakalená,“ informoval
skupinový vodovod Dobrochov.

9ÖWHUÙEH]YRG\

Čechy pod Kosířem (mls) - Přestože to má ještě nějaký čas, už nyní lze
prozradit, že začátek turistické sezóny v Muzeu kočárů v Čechách pod
Kosířem by letos měl proběhnout ve
velkém stylu. I tentokrát připadne na
první dubnový den a jeho vrcholem
bude odhalení restaurovaného kočáru
arcivévody Karla I., pozdějšího posledního rakouského císaře. Program bude
spojen s koncertem Dity Hořínkové
a Richarda Pachmana.

Chystá se odhalení
arcivévodského koèáru

Prostějov (jaf) - Od úterý do pátku
mezi osmou a čtrnáctou hodinou nepojedou kvůli výluce vlaky na trati Olomouc – Nezamyslice. Vlaková spojení
nahradí náhradní autobusová doprava.
Časy odjezdů a příjezdů naleznete na
internetových stránkách Českých drah,
případně na všech dotčených stanicích.

9ÙOXNDQDWUDWL

Velký Kosíř (mls) - Celkem deset kusů
solárních panelů bylo instalováno na
přístřešku pro opékání na hanáckém
Mont Blancu. Díky elektřině byly na
rozhledně instalovány světla i zásuvky
a vytápění pomocí infrapanelů, které
jsou osazeny na stropě. Na venkovní zdi
rozhledny u vstupu je nově instalována
zásuvka pro případné dobíjení elektrokol. Malou solární elektrárnu na vrcholu Kosíře nechal nainstalovat Mikroregion Kosířsko, který na ni získal dotaci
od Olomouckého kraje.

Na Kosíøi bude „elektrárna“

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
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Politolog Petr Sokol hovořil o vládě
Petra Fialy i volbě prezidenta

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yyVláda premiéra Petra Fialy má za
sebou tři měsíce existence. Jak zatím její počínání hodnotíte?
„Myslím si, že se chopila úřadu poměrně úspěšně, i v těžké koronavirové
situaci zvládá řešit akutní problémy
i řádná jednání. A v nutnosti dokázala
připravit také nový rozpočet. Zatím se
dle mého názoru nedopustila žádné
zásadní chyby. Komunikuje s veřejností jinak než vláda předchozí. Ve
vládě nejsou žádné viditelné rozpory,
takže to zatím funguje docela dobře.“
yy Hovoříte o rozporech. Nepřetrvaly tedy rozpory z doby okolo voleb,
kdy Piráti obviňovali hnutí STAN
z toho, že rozjelo kampaň i proti právě svému koaličnímu partnerovi?
„Když se podíváte na to, jak probíhají
tiskové konference v Poslanecké sněmovně, tak se konají ve třech podobách:
Koalice Spolu dohromady, zvlášť Piráti,
a zvlášť STAN. Takže tady je dozvuk voleb. Dnes přesně nevíme, zda ještě existu-

je nějaké spojenectví Pirátů a STAN. Zdá
se, že ne. Tam došlo k jakémusi minimálně optickému rozpojení předvolební koalice. Na chod vlády to ale zatím nemělo
zřejmě žádný zásadní vliv.“

SPOLU a do velké míry Piráty a STAN,
věděli, že to je program budoucí vládní
koalice. Myslím si, že tím voliče ztrácet
nebudou. Ale nové levicové ani nepřitáhnou. Ani to nejspíš není jejich ambice.“

lím si, že norma je potřebná, je dobře,
že ji poslanci obměnili. Já v ní nevidím něco tragického. Asi je potřeba ji
schválit, což se podařilo, i když to krátkodobě není úplně nejpopulárnější.“

Vláda se chopila úřadu poměrně úspěšně,
i v té těžké koronavirové situaci a válce
na Ukrajině se zatím nedopustila žádné
zásadní chyby. Komunikuje jinak než vláda
předchozí. Dostala by známku mínus jedna...
yy Zmínil jste i komunikaci. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek je
ale často kritizován za chaotickou
mluvu. Není zde tedy podobnost
s jeho předchůdci, panem Blatným
a panem Arenbergerem?
„Myslím si, že změna je v tom, že všichni ostatní ministři nekomentují dopředu, co budou navrhovat, o čem budou
jednat na vládě. A vždycky se dozvíme
až ten výsledek, když to vláda schválí.
To je pozitivní změna. Když ale zmiňujete pana ministra Válka, tak tomu
se úplně nedaří naplňovat tuto vládní
strategii. Tam určitě rezervy jsou, to
máte pravdu.“ (pousměje se)
yy Vláda avizovala novou finanční
politiku, výrazně jinou od té Aleny
Schillerové. Jak se ji zatím daří ji razit?
„Myslím si, že skutečnost, že se podařilo v návrhu nového rozpočtu ušetřit sto
miliard, je dobře. To jsou peníze, které
nemáme, stát si je půjčuje. A budou
se muset jednou zaplatit. A jak každý
ví z domácnosti, dluh neznamená jen
si peníze půjčit. Ale je to drahá záležitost, protože je třeba platit i úroky. Čím
více se bude šetřit, tím lepší to pro stát
bude. Než se dostaneme na nulu…“
yyNebude překážkou vysvětlit tyto
úsporné kroky voličům?
„To samozřejmě překážka bude v tom,
dostat na svou stranu voliče bývalé vlády, tedy hnutí ANO 2011, ČSSD a komunistů či SPD. Ale ti, kteří volili koalici

yy Jaká tedy nyní po neoficiální
„době hájení“ vidíte pozitiva a negativa aktuální vlády?
„Určitě v pozitivech je rychlé sestavení
nového rozpočtu, splnění slibů ohledně koronaviru. Tedy například zrušení
povinného očkování, jak ho zavedla
Babišova vláda. A kdybych měl najít
nějaké mínusy, tak je to určitě zmiňovaná komunikace ze strany ministra
zdravotnictví. A určitou kaňkou bylo,
když zejména senátoři STAN způsobili neschválení pandemického zákona
v Senátu. Kvůli čemuž se znovu musí
projednávat v Poslanecké sněmovně
a otevřelo to cestu k festivalu obstrukcí
Tomia Okamury.“
yy Ty jsou často kvůli aktuálnímu
pandemickému zákonu. Je podle
vás nutné ho přijmout? Nezpůsobila vláda sama sobě těžkosti s přijetím zákona v době, kdy počty lidí
v nemocnicích klesají, a zdá se, že se
blíží konec koronaviru?
„Je třeba říct, že pandemický zákon
je do určité míry dědictvím předešlé
vlády, kdy to vláda Andreje Babiše
nechala na poslední chvíli. I tím, jak
byla poslední týdny v úřadu, tak už nic
nedělala. Teď se to tedy nahromadilo.
Princip toho, že potřebujeme normu,
která nebude tak přísná jako nouzový
stav, je správný. A my jsme si i loni na
jaře říkali, že koronavirus končí, ale
pak se pandemie znovu rozjela. Mys-

vizitka

PETR SOKOL
✓ narodil se 8. června 1974 v Praze
✓ již dlouhodobě žije s manželkou Miladou v Prostějově,
společně vychovávají tři děti
✓ vysokoškolský učitel, geograf a novinář, místopředseda regionálního sdružení
a předseda oblastního sdružení ODS
✓ vystudoval gymnázium Jana Nerudy na Malé Straně, posléze obor politologie a mezinárodní vztahy
na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy
✓ v roce 2015 obhájil na Univerzitě Karlově dizertační práci a obdržel také tzv. velký doktorát – titul Ph.D.,
vlastní také titul PhDr.
✓ od dokončení studia do současnosti přednášel na několika vysokých školách, jeho přednášky se zabývají
zejména problematikou voleb, politické geografie a fungováním Evropské unie
✓ už jako student pracoval ve vedení jedné z výrazných celoevropských studentských organizací (Evropští
demokratičtí studenti – European Democrat Students),mezinárodní zkušenosti získával rovněž během práce
v Evropském parlamentu, kde dříve působil mimo jiné i jako vedoucí kanceláře poslankyně z Prostějovska Niny Škottové
✓ společně s bývalým rektorem Masarykovy univerzity a pozdějším ministrem školství, dnes premiérem
vlády Petrem Fialou napsal odbornou knihu o evropských politických stranách
✓ pracoval pro společnost CEVRO institut, která se zabývá školstvím či politologií
✓ byl odborným poradcem dvou ministrů (vnitra a spravedlnosti) i místopředsedy Poslanecké sněmovny
✓ své znalosti dokázal prodat i v případě vedení několika volebních kampaní, aby v roce 2016 byl společně
se dvěma kolegy oceněn v anketě o nejlepší volební kampaň „Zlatý lístek,“ když odborná porota vybrala jimi
navrženou kampaň „Plzeň je jiná.“, stál také u zrodu kampaně za prosazení 17. listopadu státním svátkem
✓ členem Občanské demokratické strany je od roku 2005, nikdy nevykonával volenou politickou funkci, ale
neváhal svou stranu několikrát podpořit kandidaturou na nevolitelném místě, načež v posledních
sněmovních volbách skončil jako první náhrtadník
✓ v době, kdy na tom občanští demokraté v roce 2013 nebyli vůbec dobře, převzal vedení ODS
na Prostějovsku a tuto funkci vykonává dosud.
✓ mluví, píše i přednáší v angličtině, ale ovládá i němčinu a ruštinu, má také pasivní znalost polštiny a chorvatštiny
✓ jako volební pozorovatel působil například v Somálsku nebo v Arménii
✓ coby politolog často dostává prostor v televizním vysílání a celkově v médiích, je častým hostem
zpravodajské televize ČT 24, pravidelně píše do časopisu Reflex a přispívá rubrikou Sokolí oko
do PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
✓ je aktivní ve veřejném dění, s manželkou Miladou pravidelně pořádá některé společenské akce, často
zaměřené na jídlo a například během Restaurant Day se mění v šéfkuchaře se specializací na chobotnice
zajímavost: původně chtěl být sportovním komentátorem, rád cestuje a je sportovním fanouškem, jako
student hrál několik let v nejnižší florbalové lize za klub FbK Konzervy

yyJakou byste tedy vládě zatím dal
známku?
„Myslím, že jedna mínus.“ (úsměv)
yyTo je velice solidní hodnocení…
„Poslouchali jsme celou předvolební kampaň. A tam neustále zaznívalo, že když bude koalice pěti stran,
tak nic neprosadí, nic neschválí,
bude se hašteřit. A nic z toho se neděje. Takže myslím, že minimálně jak za
činy, tak za umělecký dojem je známka jedna mínus zasloužená.“
yy Hnutí ANO 2011 v době ustanovení nové vlády hovořilo o tom,
že bude konstruktivní opozicí. Je jí
podle vás?
„Myslím si, že zatím ne. Že sotva se rozjela nová vláda, tak i v těch sto dnech
hájení jsme svědky řady obstrukcí,
blokování schvalování důležitých zákonů, jako je třeba novela stavebního
zákona. Takže o konstruktivní opozici
nemůže být vůbec řeč.“
yy V souvislosti s aktuálním sjezdem hnutí ANO 2011 se řeší i jeho
budoucnost. Třeba bez Andreje Babiše. Je možné si ji ale vůbec představit?
„Šance na to, aby ANO bez Andreje
Babiše bylo do budoucna silnou stranou, je poměrně malá. Vidím to i na
příkladech podobných stran v okolních státech. Když takto výrazný lídr
založí stranu, která je založena zejména na jeho osobním příběhu, potom
odejde z aktivní stranické politiky, tak
ty strany velmi rychle chřadnou. Je
pravděpodobné, že to může být scénář
i pro hnutí ANO.“
yy Přesuňme se do regionu. Vnímáte zde nějaký posun v politických náladách a preferencích?
„Když se podíváte na to, jak dopadly
sněmovní volby na Prostějovsku, tak
to samozřejmě odráží mírný odklon ke
středopravicové politice. Na druhou
stranu Prostějovsko dlouhodobě bylo
a zůstává baštou levice. Což se teď potvr-
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zuje v podobě silné podpory hnutí ANO
2011 a v celostátním srovnání poměrně
silné pozici hnutí SPD. I to převzalo část
tradičně levicových voličů.“
yy Takže říkáte, že Prostějovsko
kopíruje celostátní trend?
„Ano, a přitom zůstává jednou z výkladních skříní stran, které berou levicové voliče.“
yy Zajímá nás i situace kolem prezidenta. Jeho mandát by měl brzy
končit, za rok na jaře…
„Ano, přesněji 8. března 2023, na
MDŽ.“
yy Je mezi oznámenými kandidáty
někdo, kdo už může pomýšlet na
druhé kolo, na finále?
„Myslím si, že hra o prezidentský úřad se
vyvíjí ve stylu Andrej Babiš proti zbytku
světa. Kdy levice a svět symbolizovaný
Milošem Zemanem mají jasného kandidáta, který ještě na sto procent neřekl,
že bude kandidovat, byť vše k tomu ale
směřuje. Tam je ještě otázka, zda se Andreji Babišovi postaví i Tomio Okamura,
což by bylo z jeho strany logické, aby se
v opozici za Andrejem Babišem neztratil.
Ve druhé části politického spektra se ještě silný, vyprofilovaný kandidát neukázal.
Trošku to připomíná situaci před volbami v roce 2018. Volební výsledek a rozdělení politických názorů ve společnosti
jsou poměrně vyrovnané. Ale když jedna
strana má silného, jasného, všemi v té části spektra respektovaného kandidáta, tak
potom poměrně jednoduše zvítězí nad
světem, který tehdy takového kandidáta
neměl a ani nyní zatím nemá.“
yy Takže jako téměř jistého finalistu nevnímáte Danuši Nerudo-

vou, Petra Pavla nebo třeba Pavla
Fischera?
„Myslím si, že ne. Předcházející volby,
přestože často čteme a slyšíme opak,
ukázaly, že Češi chtějí za prezidenta někoho, kdo má zkušenosti s politikou.
Protože politika je řemeslo jako každé
jiné. U nás se vnímají prezidentské volby jako vrchol politiky, ač to z hlediska
politiky není úplně přesné. Přesto to
tak lidé, snad i kvůli tomu ‚hradu‘ na
kopci, vnímají. Z tohoto hlediska si
myslím, že ti, které jste jmenoval, ať už
je to Petr Pavel, nebo Danuše Nerudová, zkušenosti nemají. A obávám se, že
v kampani se to projeví.“
yyProstějovsko a prezidentské volby – vyhrával zde Miloš Zeman. Jak
to vidíte teď? Převezme po něm štafetu na Prostějovsku Andrej Babiš?
„Myslím si, že finalistou i konečným
vítězem bude na Prostějovsku Andrej
Babiš. Ale kdyby se v těch volbách
více oproti mým očekáváním prosadil
Petr Pavel, tak to je člověk, který kdysi
sloužil v Prostějově jako voják. Bylo by
zajímavé, zda se to po tak dlouhé době
nějak v preferencích projeví. Samozřejmě na máme nějaké zastoupení
na Prostějovsku. Jako generál by mohl
nějaké výsledky získat. Je ale otázka,
zda se dostane do druhého kola.“
yy A co váš preferovaný kandidát.
Objevil se už někdo, komu byste
v prvním kole dal hlas?
„Mě ještě nikdo nepřesvědčil. Vím
o několika, které bych určitě v prvním kole nevolil. Ale že bych už věděl
‚tohle je určitě kandidát, kterého si
představuji‘, to ještě ne…“
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PROSTĚJOV Česká politická scéna je i skoro půl roku po volbách
plná událostí. Navíc se blíží prezidentské volby a chystají se volby
komunální. Politici přetřásají téma
pandemického zákona, ale i přešlapy jak vládních, tak opozičních
poslanců. Do toho všeho tu je
s námi stále koronavirus, byť už
čísla související s pandemií nejsou
tak děsivá. Nejen těmto tématům
jsme se věnovali v rozhovoru s vysokoškolským učitelem, politickým geografem a také novinářem,
tedy de facto naším kolegou. Petr
Sokol (na snímku) má coby člen
ODS k současné vládě logicky blízko, současně se na aktuální vývoj
umí podívat s nadhledem okem
komentujícího politologa. Názory
držitele dvou doktorských titulů
nejsou v žádném ohledu tuctové.
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KOUPÍM

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

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

28. února 2022
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Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.

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

Sháním pronájem 1+1 nebo 2+1.
Tel.: 604 635 465
Dám do pronájmu byt 2+1 ul. Šlikova
PV (65m2) . Nájem 9.000 Kč +ink.
Tel.: 604 820 358

Dne 19. února 2022
jsme vzpomenuli
9. výročí od úmrtí
pana Josefa KOUKOLA
z Vranovic.
S láskou vzpomínají
manželka Alena, syn Josef,
dcery Alena a Lenka
s rodinami.

Prodám rodinný dům v Prostějově 3+1 obyvatelné podkroví, 2x koupelna.
Volat v podvečerních hodinách
mezi 19. - 20. hod. Tel.: 702 887 594
Dobrý den, hledám k pronájmu cihlový
byt či rodinný dům se zahrádkou.
Prostějov a blízké okolí 2+1, 1. patro
za 15 000 Kč, kde v ceně je zahrnuté
i inkaso. Mám tělesný handicap,
potřebuji proto vanu a také sklep.
Tel.: 734 273 355; luci737@seznam.cz.

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

PRODÁM

Koupím stavební pozemek v Určicích,
pole, zahradu nebo dům k demolici.
Zdrav.Ivka-ulicePlumlovská21nabízí
Tel.: 731 941 080
zákazníkům zimní obuv na velmi
problémové nohy, pánskou zimní
Hledám pronájem garáže Prostějov
koženou obuv, teplé důchodky
-Krasice. Tel.: 736 403 595
s kožešinou, teplé papuče, zdravotní
pantofle. Zboží i v nadměrných
Od března pronajmu garáž v dvorním velikostech. Tel.: 603 445 601
traktu ulice Česká. Tel.: 604 932 306
Provádím opravy a servis šicích strojů
Vyměním městský byt 2+1 (80m2) všech značek. Tel.: 775 562 356
Prostějov západ za menší.
Tel.: 604 389 367
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

Dne 29. února 2022
uplyne 6 roků ode dne,
kdy nás opustil
pan Zdeněk ROUBÍČEK
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka
s rodinou.

Kdo Tě znal, ten zná
naši bolest, ten ví,
co jsme v Tobě ztratili.
V našem srdci žiješ věčně dále
– spi sladce, vždyť se opět shledáme.

Dne 25. února 2022
jsme vzpomenuli
nedožité 75. narozeniny
pana Eduarda DOFFKA
ze Stražiska.
S láskou vzpomíná manželka,
dcera Petra s rodinou
a dcera Andrea
s přítelem.

Dne 3. března 2022
uplyne 1. smutné výročí
od úmrtí
paní Věry HRUBÉ
z Bedihoště.
S láskou vzpomínají
manžel Zdeněk, syn Zdeněk
a dcera Petra s rodinou.

Jen svíci hořící a hezkou kytici
Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou
na Tebe vzpomínat.

21061620769
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PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428
Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330

Scházíš nám, ale v srdcích
a vzpomínkách zůstáváš.

Dnes, tj. 28. února 2022,
by se dožil 95 let
pan Zdeněk NAVRÁTIL
z Hluchova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Kdo v srdci žije, neumírá...

Maminko naše milá,
brzy jsi nás opustila.
Dlouhý rok tu s námi nejsi,
nosíme Tě ve svém srdci.
Na úsměv, který jsi rozdávala,
vzpomínka nám jen zůstala.
Dne 25. února 2022
by oslavila 80. narozeniny
paní Věra ZATLOUKALOVÁ
z Prostějova.
S láskou stále vzpomínají
dcera Ivanka s rodinou
a syn Jan s rodinou.

A život měl tak rád.

FINANCE

Dnes, tj. 28. února 2022,
vzpomeneme 1. smutné výročí
od úmrtí
paní Jiřiny EŠNEROVÉ
z Křemence.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Za vzpomínku
děkuje rodina Ešnerova.
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Dne 27. února 2022
uplynulo 9 let,
kdy nás navždy opustil
pan David AMBROŽ,
policista D. I. Prostějov,
který zemřel
v prostějovské nemocnici.
S láskou a bolestí v srdci
vzpomíná celá rodina.

Dne 12. ledna 2022
uplynulo 8. smutné výročí úmrtí
pana Martina PETRŽÍLKA
z Ptenského Dvorku.
S láskou v srdci vzpomíná
sestra Katka s rodinou
a sestra Lucie.

Dnes, tj. 28. února 2022,
vzpomínáme 45. výročí,
kdy nás opustila
paní Anna KOUDELNÁ
z Obědkovic.
S láskou vzpomínají
syn Josef a dcera Anna
s rodinami.

Přiletěl anděl, vzal si Tě s sebou,
kde duši nic nebolí
a kde je láska a Bůh.

Dnes, tj. 28. února 2022,
je tomu rok, kdy nás opustila
paní Alenka KOVÁŘOVÁ.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Manžel a dcera s rodinou.

Dne 24. února 2022
jsme vzpomenuli
15. výročí od úmrtí naší dcery
slečny Pavlíny ŠUSTROVÉ.
S láskou stále vzpomíná
rodina a přátelé.

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

SLUŽBY
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Celoroční údržba zahrad, kácení stromů,
prořez ovocných stromů, štěpkování
dřevin. Tel.: 605 864 140 - Ivo Kroupa.

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

Mytí oken, rámů, žaluzií, skleněných
ploch, generální úklid. Nejvyšší kvalita
20 let praxe v oboru. Tel.: 604 757 384.
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov.
podlahy. Domamyslická 104, Pv.
www.stolarstvijancik.cz, tel.: 604 820 358

Pohřební služba Pavel Makový

10

Za pouhou desetikorunu
si můžete v tomto týdnu
podat inzerát v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.

21040610387

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Pavel Chlup 1959
Josef Štuchal 1948
Rudolf Ošťádal 1953
Alois Spurný 1937
Bohdan Hanzlík 1960
Dagmar Turková 1938
Petr Řihošek 1949
Bohumil Hájek 1946
František Bavlnka 1927
Věra Baráková 1934
Helena Kuklová 1932

Hluchov
Vrahovice
Smržice
Vrbátky
Prostějov
Prostějov
Přerov
Smržice
Mostkovice
Protivanov
Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 28. února 2022
Martina Pešková 1986 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Úterý 1. března 2022
Václav Jerema 1978 Brodek u Prostějova 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Marta Pokorná 1937 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Čtvrtek 3. března 2022
Jan Adámek 1954 Brodek u Prostějova 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 4. března 2022
Věra Komínková 1954 Mostkovice 10.00 kostel Mostkovice
Marie Piňosová 1932 Určice 15.00 kostel Určice

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Miloslav Jura 1934
Josef Kohoutek 1941
Zdeňka Musilová 1953

Olomouc
Držovice
Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 28. února 2022
Jaroslava Obručníková 1936 Olšany u Prostějova 11.45 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Rudolf Musil 1934

Výšovice

Josef Sekanina 1931

Prostějov
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PRÁCI NABÍZÍ
Bezpečnostní agentura nabízí pracovní
místo pro invalidního důchodce jako vrátný
do cukrovaru Vrbátky.
Informace na tel.: 602 786 692.

HLEDÁME

K^>h,h^
/POKLADNÍ
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ǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕
Pracovní doba
ϮĚŶǇƌĂŶŶşͬϮĚŶǇŶŽēŶş
ƐŵĢŶĂ͕ϰĚŶǇǀŽůŶŽ͘
DǌĚĂϮϯ͘ϬϬϬͲϮϴ͘ϬϬϬ<ē
+ stravné
Informace po-pá 8-15 hod
ŶĂƚĞů͘ϳϳϳϳϳϲϰϳϬ
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HLEDÁTE PRÁCI?

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Pozice

Plat

Provoz

Kvalifikace

Firma

Pracovník/-ce v soc. službách
Pracovník/-ce na montáže skel
Brašnář/-ka
Kuchař/-ka
Zámečník/-ce
Řidič/-ka MKD
Všeobecná sestra/bratr

19 090-27 570 Kč
32 000-38 000 Kč
19 000 Kč
19 700 Kč
35 000-40 000 Kč
35 000-45 000 Kč
30 800 Kč

nepřetržitý
jednosměnný
jednosměnný
turnusový
jednosměnný
pružná prac. doba
nepřetržitý

základní+praktická
základní+praktická
střední odborné
střední odborné
střední odborné
střední odborné
vyšší odborné

Domov seniorů Prostějov
Skloplast Moravia, Prostějov
GALA, Krasice
Charita Konice
Cukrovar Vrbátky
NADAS Trans, Kostelec n.H.
Domov pro seniory, Soběsuky

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

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
je v pátek
4. bøezna
v 10.00 hodin

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

HLEDÁTE BRIGÁDU?
Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Číšník/servírka
130 Kč/hod.
jednosměnný
střední odborné
Petra Juříčková, Krasice
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

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

22022410298

22021010228
22022410303

22022520311

22022510312

22022410300

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Třebízského ulice
Zdeněk KLOBOUK, Prostějov
Výhercezískává:DÁRKOVÝ POUKAZvhodnotě400Kčnasortimentprodejny.

I deváté číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenky a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKA 3. BŘEZNA 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
Jiří Pospíšil
Petra HLADKÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZv hodnotě 400 Kč na služby muzea.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
...OPERETU
Kristýna ZOUHAROVÁ, Prostějov
Výherce získává: VOLNOU VSTUPENKU v hodnotě 400 Kč na představení.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
6, 6, 6, 6
Jan ROSÁK, Ivanovice na Hané
Výhercezískává:DÁRKOVÝ POUKAZv hodnotě 400 Kč na služby studia.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Příjemné teplo v našich ponožkách i na konci února.
Hana ROZEHNALOVÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

...s námi po
cestách
ŠAMPIONU
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ÁDIÉ, ANAA, ARCHÍV, BAJO, DCEŘ, DEEP, DEKÓR, FLOP, FOŘT,
INRO, KEAON, KRNOV, KŘIVO, MODŘ, OBUJ, ODEV, ODRAZIT,
PARÉZA, POLÁČEK, PŘÍCHOD, PUNČ, RAJN, ŘEČI, SLEZ,
ÚPRAVY, VRAP, ZPRÁVA
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BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY
a graficky lehce poupravili hvězdu hvězd českého divadla či filmu, která se nedávno představila na prknech, co
znamenají svět, Městského divadla v Prostějově v rámci
festivalu Aplaus....
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PORADÍME SI SE...
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Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:
Vydavatel týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník – společnost Haná Press s.r.o. - zpracovává
osobní údaje o soutěžících v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště. V případě zaslání odpovědi
e-mailem, SMS zprávou či v případě jejího oznámení telefonicky zpracovává vydavatel nad rámec
uvedených údajů též údaj o emailové adrese či telefonním čísle. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely účasti v soutěži, losování a kontaktování výherců. Výherci soutěže jsou vždy
zveřejněni v následujícím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a to s uvedením těchto údajů:
jméno, příjmení, obec bydliště. Po vyhlášení soutěže jsou osobní údaje soutěžících zničeny.

SUDOKU

OSMISMĚRKA
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akce v regionu
Ostatky v Pivíně

KAPELA JELEN
KDY: PÁTEK 4. BØEZNA, 20:00 HODIN
KDE: SPOLEÈENSKÝ DÙM, KOMENSKÉHO 6, PROSTÌJOV

Kapela Jelen je na Prostějovsku známa více než
dobře. V minulosti se představila třeba na koncertu
na pláži U Vrbiček, loni v červenci pak zahájila Kulturní léto na zámku v Čechách pod Kosířem. Přivítala
ji tam zcela zaplněná zámecká zahrada, výborná nálada umocněná příznivým počasím a lidé natěšení na
vystoupení jedné z nejpopulárnějších českých kapel
současnosti. Nyní se dočkají i ryzí Prostějované, skupina totiž vystoupí přímo v centru města, konkrétně
v „Kasku“. A stane se tak již tento pátek 4. března.
Jelen s charismatickým zpěvákem a kytaristou Jindrou
Polákem hraje tzv. roots music. Písně z vlastní tvorby vycházejí z populární hudby, jako je country, folk, bluegrass
a blues. Kapela získala cenu Anděl v kategorii Objev roku
za rok 2014 a cenu Anděl v kategorii Skupina roku za rok
2016. Skupina hraje už od roku 2012 až dodnes, stále se
vyvíjí a neustále jí přibývají noví fanoušci.

Skupina na svém loňském koncertu potěšila fanoušky v zámecké zahradě bezmála dvouhodinovým vystoupením, při
němž zahrála své osvědčené hity, ale i novinky z posledního
alba. Divákům se pochopitelně nejvíce líbily „pecky“ Magdaléna, Co bylo dál, Jelen, Klidná jako voda a mnohé další.
Na zbrusu nové věci se mohou těšit lidé i tentokrát. Turné
Věci & sny tour 2022, v rámci něhož kapela v Prostějově
vystoupí, je připraveno u příležitosti vydání nové desky,
ale zazní i známé hity. „V jedenácti nových skladbách se
sice stále držíme svých kořenů, díky kterým jejich melodie jasně rozpoznáte hned po pár úvodních tónech, jako
celek ale působí víc popověji než kdy předtím,“ prozradil
Jindra Polák, frontman skupiny Jelen. „Těšíme se, jak bude
těmto novým kouskům slušet prostějovské pódium!“
Předprodej vstupenek stále probíhá na www.hzproduction.cz nebo v kavárně Avatarka na nám. T.G. Masaryka
197 v Prostějově. K dispozici by měly být i na místě.

Tradiční akce sice započala už sobotním průvodem masek po obci a ostatkovou zábavou s právem v kulturním sále, oslavy budou
v Pivíně pokračovat i v úterý 1. března, kdy bude na návsi u hasičky hrát kapela Vřesovanka od 18.00 hodin a o hodinu později přijde na řadu pochování
Barborky basy a průvod zakončený návštěvou hostince U Miladky.

Odpoledne pro zdraví s Červeným křížem
Zajímavá přednáška čeká na návštěvníky Regionálního muzea Dobromilice v úterý 1. března. Během odpoledne se zástupci Červeného
kříže budou mít všichni přítomní možnost konzultace různých zdravotních potřeb s lékařem, nechat si změřit krevní tlak, hladinu cukru
v krvi či saturaci kyslíku. Chybět nemohou ani informace ke koronavirové pandemii a od 16.00 do 18.00 hodin proběhne zmíněná přednáška na téma první pomoci. V průběhu akce bude možné se nechat
také naočkovat proti covidu-19.

Bohatý prázdninový program v Orionu
Středisko volného času v Němčicích nad Hanou připravilo na jarní
prázdniny opravdu nabitý program. V pondělí 28. února bude na děti
čekat dopoledne plné deskových her přímo v Orionu. V úterý 1. března
přijde na řadu výlet do největšího zábavního parku Majalandu v Praze. Středeční dopoledne 2. března pak bude patřit sladkému pečení.
Během pozdního odpoledne a následné noci se mohou návštěvníci těšit
na noční hru HOBIT, která bude probíhat po celých Němčicích. Program bude pokračovat i ve čtvrtek 3. března tvořením z hmoty Fimo.
A prázdniny završí páteční lyžovačka v Koutech nad Desnou.

X2TQUV÷LQX÷CLGJQQMQNÊ
5. března
20:00
5. března
20:00

VII. Obecní ples
Otaslavice
Hasičský bál
Čelčice

HÁZENÁ:

Sokolovna Otaslavice
Kulturní dům Čelčice
SDH Čelčice

.XOWXUQËRNÇQNR
Školní 3694, 796 01 Prostějov

pondělí 28. února
15:30 TAJEMSTVÍ STARÉ
BAMBITKY 2
česká pohádka
17:30 MIMOŘÁDNÁ
UDÁLOST
komedie ČR
20:00 ZPRÁVA O ZÁCHRANĚ
MRTVÉHO
drama ČR/SR
úterý 1. března
15:00 SRDCE NA DLANI
česká komedie
17:30 UNCHARTED
akční film USA
20:00 V LÉTĚ TI ŘEKNU,
JAK SE MÁM
česká komedie
středa 2. března
15:00 TAJEMSTVÍ STARÉ
BAMBITKY 2
17:00 BELFAST
drama Velká Británie
19:00 BATMAN
akční drama USA
čtvrtek 3. března
15:00 HRANICE ODVAHY
norský rodinný film
17:00 SPIDER-MAN:
BEZ DOMOVA
akční sci-fi USA
20:00 TOVE
životopisné drama Finsko
pátek 4. března
15:30 VELKÝ ČERVENÝ PES
CLIFFORD
animovaná komedie USA
17:30 SRDCE NA DLANI
19:30 BATMAN
sobota 5. března
15:00 TAJEMSTVÍ STARÉ
BAMBITKY 2
17:00 BATMAN
20:15 MIMOŘÁDNÁ
UDÁLOST
neděle 6. března
10:30 MOJE KRÁSNÁ
PŘÍŠERKA
animovaný film Rusko
15:00 TAJEMSTVÍ STARÉ
BAMBITKY 2
17:00 TOVE
životopisné drama Finsko
19:00 BATMAN

Kulturní klub
DUHA

Kino klub
DUHA

Školní 4, Prostějov

Školní 4, Prostějov

pondělí 28. února
ALINA YESSIMBEKOVA
A MONIKA POLJAKOVÁ
společná výstava dvou absolventek ateliéru Grafika Fakulty umění v Ostravě
JAKUB RUŽINSKÝ
nová výstava malíře
středa 2. března
14:00 MINIDÍLNA PRO DĚTI
levandulové srdíčko
čtvrtek 3. března
14:00 MINIDÍLNA PRO DĚTI
malováni na kamínky
pátek 4. března
14:00 MINIDÍLNA PRO DĚTI
loutka z vařečky
19:00 TY JSI ÚŽASNÁ...
Botanico Quartet a hosté
Koncert k MDŽ
neděle 6. března
16:00 TANEČNÍ VEČER
NEJEN PO SENIORY
k tanci hrají manželé Vyroubalovi

úterý 1. března
16:00 CHLUPÁČCI
animovaný film USA
středa 2. března
16:00 MOŘE KOUZEL
ruská animovaná komedie
čtvrtek 3. března
16:00 UKRADENÁ
VZDUCHOLOĎ
dobrodružné fantasy Československo
pátek 4. března
16:00 DRAČÍ ZEMĚ
animovaný film Německo
sobota 5. března
15:00 DOBRODRUŽSTVÍ
NA PASECE 2
pásmo pohádek ČR
17:30 V SÍTI
český dokument
20:00 V SÍTI

Mìstská
Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov

od pondělí 28. února
do pátku 4. března
10:00 JARNÍ PRÁZDNINY
V KNIHOVNĚ
Přijďte na oblíbené deskohraní a virtuální realitu, načež si můžete zahrát
některou z téměř 70 deskových her
a po dobu 15 minut si vyzkoušet jednu z pěti virtuálních her
čtvrtek 3. března
17:00 MQ 75
čtení z tvorby Miloše Kvapila, autora
několika básnických sbírek aneb setkání s emeritním ředitelem prostějovské
knihovny se koná u příležitosti jeho
životního jubilea a spolu s autorem vystoupí i další hosté (podkrovní sál)

Zámek
Konice
Kostelní 46, Konice

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

6SROHÄHQVNÙ
dùm
Komenského 6, Prostějov

pátek 4. března
20:00 JELEN
koncert Věci & sny tour 2022 k nové
desce

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

do 17. července
STARŠÍ DOBA ŽELEZNÁ
V SRDCI HANÉ
výstava Ústavu archeologické
památkové péče v Brně

neděle 6. března
16.00 Sokol II Prostějov – TJ Sokol Kostelec na Hané HK (15. kolo
2. ligy mužů JM, hala RG a ZŠ Otto
Wichterleho PV)

LEDNÍ HOKEJ:
pátek 4. března
17.45 SK Prostějov 1913 – Hokej
Uherský Ostroh (9. kolo nadstavby
olomoucké ligy juniorů, Víceúčelová
hala-ZS Prostějov)
neděle 6. března
12.15 SK Prostějov 1913 – HC Krnov
(13. kolo nadstavby olomoucké ligy
starších žáků, Víceúčelová hala-ZS PV)

VOLEJBAL:
22022420301

Kino
Metro 70

BASKETBAL:
úterý 1. března
17.00 BCM Orli Prostějov – Slavoj
BK Litoměřice „B“ (1. kolo nadstavby extraligy juniorů U19, Sportcentrum DDM Prostějov)
sobota 5. března
9.00 BCM Orli Prostějov – BK Strabag Zlín (8. kolo středomoravského
přeboru nejmladších minižáků U10,
ZŠ v ulici Dr. Horáka Prostějov)
16.00 BCM Orli Prostějov – BK
Lokomotiva Plzeň (7. kolo nadstavby extraligy juniorů U19, Národní
sportovní centrum Prostějov)
neděle 6. března
10.00 BCM Orli Prostějov – GBA
Lions Jindřichův Hradec (8. kolo
nadstavby extraligy juniorů U19,
DDM Sportcentrum Prostějov)

PLESY

KDE SE CO DÌJE?
691~0×7<32=9~1.<
1$$.&(1~03,Ĝ7(
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1(%292/(-7$1$
608 960 042
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sobota 5. března
10.00 a 14.00 TJ OP Prostějov –
VC Kroměříž (25. a 26. kolo 2. ligy
žen ČR, letní hala u velodromu, Za
Kosteleckou ulicí)

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
KULTURNÍ CENTRUM MOZAIKA
Raisova 1159, 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.
EKOCENTRUM IRIS
Husovo nám.67, Prostějov

* v úterý 1. března od 10:00 hodin proběhne VYCHÁZKA ZA ZVÍŘÁTKY
pro rodiny s dětmi. Cestou se budou
plnit různé hravé úkoly, pozorovat pobytové stopy zvířat a na závěr hledat poklad.
Společný odjezd v 10:02 hodin vlakem
z hl. nádraží do Zdětína, návrat z Lutotína
do 13:20 hodin. Délka trasy 5 km.
* ve středu 2. března od 9:30 hodin
je na programu GEOLOGICKÁ
A VLASTIVĚDNÁ VYCHÁZKA
PROSTĚJOVEM nejen pro seniory
s geologem Václavem Kopečným doplněná vlastivědným výkladem Pavla
Kracíka. Budou se hledat ukázky využití
hornin zdejšího regionu na stavbách,
dlažbě i pomnících našeho města. Sraz
v 9:30 hodin před muzeem na nám. T. G.
Masaryka. Pořádá ZO ČSOP Bělozářka.
* do neděle 6. března 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.

CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V. Sládka 2, Prostějov

RÙZNÉ...

SVAZ NESLYŠÍCÍCH
* každé pondělí od 16:00 ho- A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR
din, po předchozí telefonické doSvatoplukova 15, Prostějov,
mluvě, nabízíme podporu a dotel. 775 549 777
provázení při hledání řešení v čase Provozní doba: úterý a středa od
náročné životní etapy, či manželské 8:30 do 11:30 a od 13:00 do 16:30
krizi. Poradenství pro rodiče při obtí- hodin, čtvrtek jen pro objednané
žích ve vztahu s dětmi, pomoc při vý- klienty. Můžete využít služeb našeho
chovném směřování. S psycholožkou zařízení v podobě odborného sociálMgr. Bc. Marcelou Anežkou Kořenko- ního poradenství a nabídky baterií do
vou.
sluchadel a drobné příslušenství ke
* každé úterý a čtvrtek od 8:30 do sluchadlům (hadičky, čistící tablety,
11:30 hodin se uskuteční PRVNÍ či ušní tvarovky různých velikostí).
ŠKOLIČKA - adaptační kroužek pro
děti od 2 do 4 roků. Účast v kroužku Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
usnadňuje přípravu na nástup do MŠ, v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
připravuje na separaci od rodičů a na- k zapůjčení kompenzační pomůcky,
vazování vztahů s vrstevníky v malé např. polohovací lůžka, ortopedické
skupině a bezpečném prostředí.
vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby jsme rozšířili o rozvoz pomůcek.
Bližší info na tel. č. 588 008 095,
SONS PROSTÌJOV
Husovo nám.67, Prostějov
724 706 773
Prostějovská pobočka Sjednocené
organizace nevidomých a slabozra- Regionální pracoviště TyfloCenkých (SONS) poskytuje zrakově tra Olomouc v Prostějově nadápostiženým klientům základní pora- le poskytuje služby nevidomým
denství, sociálně aktivizační služby a slabozrakým občanům na adrese:
a dopomoc v rámci dobrovolnické Kostelecká 17, Prostějov. Provozní
služby. Dále nabízí možnost zapůjče- doba: pondělí od 8:00 do 12:00
ní kompenzačních pomůcek a zajiš- a od 12:30 do 14:00. V úterý a ve
ťuje pomoc při vyřizování záležitostí středu po telefonické domluvě.
v rámci výhod a dávek sociální péče.
Konzultační hodiny na Svatoplu- Akademie seniorů pořádá v úterý 1.
kové ulici 15: pondělí 9.00-12.00, března od 14.00 hodin PLETENÍ
14.00-16:30, čtvrtek 9.00- 12.00 Z PEDIGU, které se koná v budově
a dále po tel. domluvě.
LIPKA, Tetín 1, Prostějov.
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Číslo 9 • Ročník 26
Pondělí 28. února 2022
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TAK PŘECE
JEN TO ZAČALO!
ƔƔ Rozvolnění koronavirových opatření spustilo opožděnou plesovou sezónu! Jako první tančila prostějovská
„zdravka“
strana 26
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Výjimečnou šanci
projít si památky
s průvodci využily
stovky návštěvníků
strana 27

JEDNOU

Foto: internet

DUBAJ, PROSTĚJOV Neuvěřitelný týden prožil prostějovský tenista
Jiří Veselý na elitním turnaji v Dubaji, kde postupně vyřadil celou řadu
favoritů a postoupil až do finále. Ve čtvrtfinále dokonce přetlačit Novaka
Djokoviče, který právě po této porážce spadl z prvního místa světového žebříčku. Veselý, který nestačil až v závěrečném utkání na Andreje
Rubljova z Ruska, si výrazně polepšil a po dvou týdnech se vrátil do světové stovky. V novém žebříčku mu patří 74. pozice.

VYSTŘÍLENÉ
MEDAILE
ƔƔ Prostějov hostil halové MČR v lukostřelbě a domácím cinkalo hned dvakrát zlato. Jak uspěli?
strana 40

„MŮŽEME ZTRATIT
CELOU SEZÓNU“

2é0+1

ƔƔ Exkluzivní rozhovor s hlavním trenérem Jestřábů Alešem Totterem těsně
před vyvrcholením základní části
strana 41

ƔƔ Nepříjemnou zkušenost mají za sebou
v Konici, 21. února měl do areálu svěrného dvora vniknout neznámý člověk, po
rozstříhání plotu rozházel uložený elektromateriál.

ŠLÁGR VEČERNÍKU – HÁZENÁ

9QHGěOLRGSROHGQH
OiNiWUDGLĀQtGHUE\

ƔƔ O tomto víkendu 5. a 6. března se v
Kostelci na Hané uskuteční Mistrovství
České republiky v lukostřelbě žáků, které
pořádá místní lukostřelecký oddíl.
ƔƔ V úterý 22. února 2022 se uskutečnila
preventivní akce „Vidíme se“, zaměřená
na nejzranitelnější účastníky silničního
provozu, kterými jsou chodci a cyklisté.
Akce proběhla ve spolupráci s krajským
koordinátorem BESIPu Miroslavem Charouzem.

3URVWěMRYYHUVXV.RVWHOHF

ƔƔ Rada města Prostějova po projednání vyhlašuje veřejnou zakázku na výměnu kopilitů na východní straně zimního
stadionu a na stavební úpravu šatny pro
hosty a rozhodčí dle požadavku Českého
svazu ledního hokeje.

PROSTĚJOV Každého půl roku je to divácky
nejatraktivnější házenkářská událost našeho okresu. Pokud tedy zrovna neplatí covid zákazy. Ty už jsou však momentálně
pryč, a proto se fanoušci mohou těšit na
další regionální derby mezi házenkáři
Sokola II Prostějov a TJ Sokol Kostelec
na Hané HK!
Tentokrát se hraje v neděli 6. března od
16.00 hodin v hale RG a ZŠ Otto Wichterleho Prostějov ve Studentské ulici, jde
o střetnutí 15. kola 2. ligy mužů JM
2021/2022. Mírným favoritem jsou
hosté, kteří mají ze vzájemných duelů
za poslední roky mnohem lepší bilanci,
i poslední derby patřilo loni na podzim jim poměrem 31:26. Navíc jsou teď
mnohem výš v průběžném pořadí (čtvrtí), zatímco až desátý Sokol II se snaží vydrápat do středu tabulky.
„Moc rádi bychom Kostelec po dlouhé době porazili, ale v první řadě musíme dát dohromady aspoň trochu slušnou sestavu.
Což na konci týdne jarních prázdnin může být ještě složitější
než obvykle,“ odtušil hlavní trenér prostějovských mužů Tomáš
Černíček. „My určitě chceme zvítězit, i když půjde o hodně těžký zápas. To bývá každé derby, rozhodne jako vždy bojovnost
a kdo podá lepší výkon,“ připojil kostelecký kouč David Ševčík.
(son)

vs.

ƔƔ Výstava děl Antonína Kameníka je k
vidění v městské galerii v prostějovském
zámku na Pernštýnském náměstí. Navštívit ji můžete vždy v úterý, ve středu a ve
čtvrtek od 13:00 do 17:00, a to až do 24.
března 2022.

21072310901

ƔƔ Prostějovský tenista Dalibor Svrčina s
Michaelem Vrbenským dotáhli svou účast
na turnaji v portugalském Vale do Lobo až
k zisku deblového titulu. Česká dvojice ve
finále porazila nasazené jedničky Cabrala
a Hellera 3:6, 6:4, 10:7.
ƔƔ Do konce února mohou lidé hlasovat
v desátém ročníku ankety Kraj mého srdce. Ta mapuje popularitu regionů napříč
celým Českem. A pokud máte srdce na
správném místě a líbí se vám Olomoucký
kraj, vybráno už máte. Stačí jen hlasovat,
anketa probíhá na webové stránce KAMPOCESKU.CZ.

Ladislav VALNÝ
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MATURANTKY ZE „ZDRAVKY“
PLESALY V KULTURÁKU
PROSTĚJOV Konečně! Veškerá protiepidemická opatření
jsou víceméně rozvolněna a tak po dvouletých odkladech
mohla i v Prostějově být zahájena plesová sezóna. Se značným zpožděním, ale přece! První vlaštovkou byl páteční maturitní ples Střední zdravotnické školy Prostějov v hlavním sále
Společenského domu. Není snad třeba zdůrazňovat, že sál byl
zaplněn k prasknutí. Po dvouletých zákazech se lidé mohli konečně pobavit, potkat se s mnohými přáteli a zatančit si.

původní
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
Společenská sezóna byla minulý pátek konečně zahájena. „Dlouhé měsíce jsme byli bez většího společenského styku. Naštěstí teď přišlo
rozvolnění a tak se i v Prostějově

rozjíždí společenská sezóna,“ netajil
se radostí a dobrou náladou Martin
Mokroš, ředitel Střední zdravotnické
školy v Prostějově, která v pátek obsadila prostory Společenského
domu.
V pátek došlo na šerpování maturantů, které bylo podbarvené náladovou hudbou skupiny NOVIOS.
Při jejím poslechu mohli hosté
konzumovat pochutiny připravené zaměstnanci prostějovského
Národního domu a vyhrát ceny

od známých i neznámých sponzorů v tombole. „O taneční vystoupení se starají kromě profesionálů
z uskupení Piroutte sami studenti
a pedagogové školy a na pořádek
dohlíží bezpečností agentura Probea,“ informoval Večerník ředitel
Martin Mokroš, který šerpoval

" I NII L ? J I LN´ÛÛ
"INIL?JILN´Û

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz
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maturanty a předával jim květiny zajištěné květinářstvím Phoenix Martiny Makové. Jak ředitel
„zdravky“ společně s třídními
učitelkami a hlavní sestrou Nemocnice AGEL Prostějov Marií
Jouklovou dodal, bylo již na čase,
aby k rozvolnění došlo a studenti

školy se mohli vrátit k běžnému
studentskému životu, ke kterému patří i ples. „Rád bych při
této příležitosti vzpomněl i na
maturanty, kteří nemohli mít poslední dva řádné plesy, což je mi
nesmírně líto. Věřím tomu, že se
již vše vrací doopravdy k normá-

lu a společenský život ve městě se
vrátí na pozice, kam patří. Přeji
i všem ostatním, kteří budou mít
společenská a kulturní setkání
v následujících týdnech, ať se jim
vydaří,“ vzkázal Martin Mokroš,
ředitel Střední zdravotnické školy v Prostějově.

jak
ja
ak pro
proběhl
oběhll maturitní
matuuritní ples „zdravky“
„zdravvky“
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Expozice hodin v muzeu Magické dvojky lákaly sn
Z VÝSTAVY

VNRQÿLOD3ROHWHFK
PROSTĚJOV Tempus fugit čili
čas běží. I tento nápis je možné najít na jednom z exemplářů
sbírky hodin v prostějovském
muzeu. A že čas opravdu nelze zastavit, je jasné i z toho, že „stálá“
expozice hodin v prostějovském
muzeu po více jak dvou dekádách je minulostí. Její derniéra se
konala ve čtvrtek 24. února.

Martin ZAORAL
Prostějovské muzeum má k dispozici více jak tři sta exemplářů hodin
a hodinek. Zhruba třetina z nich
byla od roku 2000 vystavena na stálé expozici v jednom ze sálů hlavní
budovy muzea. Ta bude nyní vyklizena. „Kromě Expozice času ve
Šternberku není podobná výstava
nikde k vidění,“ upozornila v této
souvislosti kurátorka sbírek Veronika Schmittová.
Podstatnou část sbírky tvoří exponáty, které muzeu za dramatických
okolností v roce 1939 daroval Bruno Winter. Židovský majitel prostějovského pivovaru se o tři roky

později před svým nástupem do
transportu do koncentračního tábora ve svém bytě otrávil i se svojí
manželkou. „Právě tento mecenáš
za první republiky uspořádal v prostějovském muzeu první velkou výstavu hodin a hodinek nejen ze své
sbírky. Sešlo se na ní 250 exponátů,“
dodala edukátorka Jitka Vybíralová
Gajdošíková.
Na výstavě byly k vidění exponáty
od středověku až po konec 19. století. Zájem poutal mimo jiné monumentální věžní stroj z prostějovského kostela, z něhož mohli
i laici pochopit princip fungování
každých „natahovacích“ hodinek.
Kromě něj tu byly třeba i malé
kapesní sluneční hodiny z Číny či
mnohé další často bohatě zdobené
exponáty. Mnohé z nich nyní poputují do muzejního depozitáře.
„Některé se stanou součástí chystané výstavy ve Špalíčku, která by
měla být od srpna věnována právě
osobě a životu Bruno Wintera,“
uzavřela Jitka Vybíralová Gajdošíková.

PROSTĚJOV Šest dvojek v datu,
to není jen tak! Pro mnohé bylo
úterý 22. 2. 2022 magickým dnem
a o to větší zájem byl právě v tento
okamžik začít svůj nový život. Ve
dvou. Na prostějovské radnici se
měli druhý den minulého týdne co
otáčet, konalo se zde hned sedm
svateb, což je během všedního dne
absolutní rekord. Kvůli náporu
svatebčanů muselo být dokonce
o tři hodiny odloženo jednání zastupitelstva!

Michal KADLEC
O enormním počtu svatebních obřadů informoval minulé úterý hned
na začátku jednání zastupitelstva
první náměstek primátora. „Dnešní
jednání oproti zvyklostem zahajujeme až ve třináct hodin. Radní totiž
museli dopoledne oddávat a na pořadu bylo sedm svatebních obřadů,“
vylíčil Jiří Pospíšil. „Ano, je tomu

tak, v úterý 22. února se na prostějovské radnici v obřadní síni uskutečnilo hned sedm svateb. Začali jsme
již devátou hodinou ranní, poslední
svatba proběhla úderem dvanácté,“
potvrdila Večerníku náměstkyně
primátora Milada Sokolová, která
byla zároveň také jednou z oddávajících. Jak dodala, radnice uspokojila
všechny zájemce, nikoho neodmítla.
„Všechny svatby dvojic, které měly
o obřady spojené s magickými dvojkami zájem, proběhly. Kdyby jich
bylo ještě více, museli bychom ještě
o chvíli posunout jednání zastupitelstva města, které probíhalo od jedné
hodiny odpolední,“ podotkla Milada Sokolová, která onu pověstnou
magii „dvojek“ nepodceňuje. „Samozřejmě numerologové a kartářky
sdělovali již řadu měsíců dopředu,
jak je číslo nejen magické, ale jedná se i o palindrom, což znamená,
že se čísla čtou stejně zprava doleva

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz
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a obráceně. Další takový se objeví
až v roce 2030,“ řekla náměstkyně
primátora, které se Večerník ještě
zeptal, jak ona sama jako oddávající
svatební obřady prožívala.
„Obřady měly velmi uvolněnou atmosféru, dokonce se jedné z nich
účastnila i Česká televize. Novoman-

želé ale vůbec nebyli nervózní! Samozřejmě jsem všem novomanželům
při osobním přání sdělila, že i když je
nám všem šťastně vdaným a ženatým
jasné, že jen šťastné číslo pro šťastný
život nestačí, společně věřme, že se
se všemi životními nástrahami lépe
poperou,“ uzavřela Milada Sokolová.

3ULP¿WRUPËĆË]D9øURX5R]EURMRYRXVJUDWXODFË

Nejstarší Prostìjovanka oslaví 105 let
PROSTĚJOV Čas letí jako voda, ale nejstarší Prostějovanka Věra Rozbrojová si tento fakt vůbec nepřipouští.
Jak Večerník zjistil, uživatelka Centra sociálních služeb v Prostějově už tento čtvrtek oslaví neuvěřitelné
105. narozeniny! A to prosím v plném zdraví a svěžesti!
Nádherné půlkulaté narozeniny oslaví ve čtvrtek 3. března nejstarší Prostějovanka Věra Rozbrojová. Uživatelka Centra sociálních služeb v Prostějově se narodila v roce 1917 a ke 105. narozeninám jí přijde poblahopřát i primátor František Jura. ¨
„Ano, paní Rozbrojová oslaví v plné svěžesti ve čtvrtek
3. března 2022 své 105. narozeniny a všichni se tady těšíme
na oslavu, kterou jsme pro naši milou paní Rozbrojovou připravili. Ohlášena je i návštěva pana primátora Jury,“ potvrdila
Večerníku ředitelka Centra sociálních služeb Helena Vránová. „Já se na paní Rozbrojovou velice moc těším, každoročně
mi setkání s ní přináší radost,“ sdělil Večerníku první muž
Prostějova František Jura.
Večerník bude ve čtvrtek rozhodně u toho a naše redak0CTQ\NQWéGPÊUGZRQ\KEÊFQTC\KNQXÊEG\¾UVWREčOW\GCLCMP¾XwV÷XPÊMčEQå ce už s předstihem paní Veře Rozbrojové přeje hodně
D[NCWTéKV÷wMQFC
Foto: Martin Zaoral zdraví, štěstí, lásky a osobní pohody!
(mik)

0GLUVCTwÊ2TQUV÷LQXCPMC8÷TC4Q\DTQLQX¾QUNCXÊXGéVXTVGMPCTQ\GPKP[5VGLP÷LCMQXNQPKLÊ
RQDNCJQRąGLGKRTKO¾VQT(TCPVKwGM,WTC
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
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Mezinárodní den prùvodcù pøitáhl pozornost

Prostìjovanù

PROSTĚJOV Čtveřicí komentovaných prohlídek se během
uplynulého týdne připojilo město Prostějov k tradičnímu
Mezinárodnímu dni průvodců. O jednotlivé akce konané
od pondělí 21. do čtvrtka 24. února byl mezi lidmi obrovský
zájem. Návštěvníci si mohli prohlédnout interiéry secesního
skvostu Národního domu včetně divadelních prostor, dále
i za doprovodu průvodců ze Střední odborné školy podnikání a obchodu nakoukli do prostějovské radnice. Se značným zájmem ze strany veřejnosti se setkaly rovněž akce,
jejichž prostřednictvím se lidé vydali po stopách slavného
rodáka Jano Köhlera a seznámili se také s historií židovského
Prostějova. Náměstkyně primátora Milada Sokolová neskrývala spokojenost. „O komentované prohlídky je vždy zájem.
Na každou si našlo čas pár desítek účastníků, což je báječné.
Měla jsem radost, je znát, že jsme lidem ‚kápli do noty‘ a přitom jsme zlehka odstartovali turistickou sezónu,“ libovala si.
„Je pochopitelné, že v tomto trendu budeme pokračovat.
Letos budeme také slavit 500 let prostějovského zámku, o tuto zajímavost spojenou s Pernštejny se nám komentované
prohlídky rozšíří,“ prozradila v exkluzivním rozhovoru, který
najdete v příštím čísle, Milada Sokolová.
(red)

1DQiYäWĚYQtN\GëFKODKLVWRULHUDGQLFH
„Architekt Kepka ji považoval
za své nejlepší dílo,“ podotkl
průvodce Marek Moudrý
PROSTĚJOV Posledním a zřejmě
nejatraktivnějším střípkem celé
čtveřice komentovaných prohlídek
v rámci Mezinárodního dne průvodců byla čtvrteční návštěva prostějovské radnice. Stavební dominantu
Prostějova přišly navštívit přes dvě
desítky zájemců, které od přízemí až
po vrchní salonky provedli zástupci Střední odborné školy obchodu
a podnikání. Velice zajímavé až pikantní informace z historie radnice
návštěvníkům okomentovali ředitel
školy Marek Moudrý a studentka
čtvrtého ročníku Jana Kovářová. Ta
se průvodcovství v Prostějově věnuje
již od úvodu svého studia na SOŠPO.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC

Komentované prohlídky se mohlo zúčastnit maximálně dvacet zájemců. „Zájem byl velký a místa byla velmi rychle
objednána,“ prozradil Marek Moudrý,
ředitel Střední odborné školy podnikání a obchodu a ve čtvrtek jeden z průvodců. Šťastní návštěvníci byli zprvu seznámeni s historií radnice. Dozvěděli se
informace o stavbě a umělcích, kteří se
na ní podíleli. Průvodcovský výklad byl
doplněn o zajímavosti, jež se váží k jednotlivým prostorám, velká pozornost
byla věnována obřadní síni a návštěvníci byli seznámeni i s vybranými starosty.
„Radnice je úžasná stavba, dýchá z ní noblesa a hrdost. A když člověk vnímá historii výstavby radnice, prochází jejími interiéry, tak si uvědomuje, že prochází také
naší historií. Nejen naší lokální prostějovskou, ale také moravskou a historií našeho
státu. Můžeme být jen rádi, že radní tehdy
nakonec vybrali z dvaadvaceti projektů
druhý v pořadí, za kterým stál architekt
Karel Hugo Kepka. A je také symbolické,
že Kepka může osobně sledovat dění na

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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/CTGM/QWFTÚCUVWFGPVMC,CPC-QX¾ąQX¾RTQXGFNK\¾LGOEGOPQJÚOKRTQUVQTCOK
RTQUV÷LQXUMÆTCFPKEG
2x foto: Michal Kadlec

radnici z portrétu umístěného v malé zasedací místnosti městské rady. Vždyť i on
uváděl naši radnici jako jedno ze svých
nejlepších děl,“ podotkl ve vyprávění Marek Moudrý, ředitel Střední odborné školy podnikání a obchodu a ve čtvrtek jeden
z průvodců komentované prohlídky.
Ta vedla prostorami, které jsou součástí průvodcovského okruhu o letních
prázdninách. Kromě vstupních prostor,
hlavního schodiště si návštěvníci pro-

hlédli velký zasedací sál zastupitelstva,
malý zasedací sál městské rady a konferenční místnost, jež za protektorátu jako
jediná prošla úpravami interiéru a ztratila tak původní Kepkův ráz.
„Jsem rád, že se Prostějov po covidové pauze opět připojil k oslavám dne
průvodců a nabídl čtyři průvodcovské
akce. A jednou z nich byla prohlídka
radnice, na které se podílela naše škola,“
doplnil pro Večerník Marek Moudrý.

3URVWøMRYHPæLGRYVNÛPDQHERGVWDUÇV\QDJRJ\NQRYÇ

„Víte, kdy zde byla SUYQtçLGRYVNiåNROD"´
PROSTĚJOV Připomínka Mezinárodního dne průvodců v Prostějově
pokračovala ve středu 23. února komentovanou procházkou po židovských památkách. Centrem města
zhruba třicet zájemců provedla referentka vnějších vztahů prostějovského magistrátu a jedna ze zakladatelek
Spolku Hanácký Jeruzalém, spolku
pro židovské kulturní dědictví v Prostějově Jana Gáborová, která všem zájemcům představila řadu zajímavostí,
jež k židovské komunitě patřily.

krát u prostějovského zámku, kde se
sešlo více než třicet zájemců o informativní procházku. Už u zámku se tak lidé
dozvěděli řadu zajímavostí vztahujících
se historii židovských obyvatel v Prostějově. Díky výkladu mluvčí prostějovské
radnice se tak lidé mohli dozvědět, že
už v roce 1522 zde byla první židovská
škola a v roce 1540 první synagoga.
„Díky židovským občanům se Prostějov
stal textilní a oděvní velmocí až do zániku
Oděvního podniku. Také jejich prostřednictvím se už v sedmnáctém století proslavilo naše město jako sídlo proslulého
Jan FREHAR
knihtisku, neboť šlo o první moravské
Stejně jako v ostatních dnech i středeční tisky hebrejské. V pozdějších letech zde
program začal od 16.00 hodin, tento- vznikaly i první dobročinné spolky či také

sportovní kluby. K tomu byl využíván
areál za Kosteleckou ulicí, jenž slouží pro
sport dodnes,“ poznamenala Jana Gáborová při pohledu na prostějovský zámek
a protější městský dům, který je také jednou ze židovských památek města.
Trasa pokračovala přes Školní ulici, kde
došlo k jedné ze zastávek a popisu dvanácti domů, které tu židé měli. Zde se tak
všichni návštěvníci dozvěděli, že i když se
domy nedochovaly, tak se podařilo s některými z rodin po letech spojit a Prostějov tak ještě navštívili buďto osobně či
přijeli jejich rodinní příslušníci.
Další zastávkou byla budova bývalé
synagogy, která byla slavnostně otevřena v roce 1904, kde se kromě osudu

nemovitosti dozvěděli přítomní také
o pěti domech židovského obyvatelstva
na náměstí Svatopluka Čecha. Následně pak průvodkyně prozradila, že se
připravuje velmi zajímavá virtuální projekce. „Podařilo se nám během dvou let
s covidem spojit s Irene Moser, která se
na univerzitě ve Vídni dlouhodobě věnuje virtuální rekonstrukci prostějovské
synagogy. V rámci její tvorby počítačového modelu, kde čerpala z řady dochovaných materiálů, tak bude možné
nahlédnout a podívat se, jak to zde dříve
vypadalo. Na prohlídku těchto 3D modelů se mohou návštěvníci těšit ještě
v letošním roce,“ doplnila Gáborová.
Od staré synagogy se pak skupina pře-

BRNĚĚNSKÝÝ MALLÍŘ ZKKRÁŠLLIL POOŘÁDDNÝ KUS MĚSTA
Po stopách Jano Köhlera šla dvacítka Prostějovanů

PROSTĚJOV Víte, že prostějovský zámek měl původně vymalovat Mikoláš Aleš? Že prestižní
zakázku nakonec získal brněnský rodák Jano Köhler, který se
ukázal jako plnohodnotná náhrada za jednoho z nejslavnějších českých malířů? A že hned
další v pořadí byly malby na
pozoruhodném domě stavitele
Václava Součka? Pokud ne, pak
jste zřejmě nebyli na zajímavé
prohlídce nazvané Po stopách
Jano Köhlera, jež se konala minulé úterý 22. února v rámci akce
k Mezinárodnímu dni průvodců.
Večerník vám přiblíží alespoň to
nejpodstatnější.

původní
reportáž
pro Večerník

Martin ZAORAL
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Foto: Martin Zaoral

Akademický malíř Jano Köhler byl označovaný jako malíř chrámů a loni uplynulo jubilejních osmdesát let od jeho úmrtí.
Nejvíce svých děl vytvořil právě v Prostějově, v němž se poprvé ocitl v roce 1900.
Tehdy sedmadvacetiletý absolvent pražské akademie získal ve městě zakázku na
výzdobu zámku. Na setkání s jeho díly
bylo zvědavých zhruba dvacet zájemců.
Všichni se sešli u rozlehlého domu prostějovského stavitele Václava Součka,
jenž se nachází na rohu ulic Rejskova
a Hanačka. „Dům je typickým příkla-

dem české renesance. Jano Köhler jej
vyzdobil celý, nejcennější je asi sgrafito,
které je součástí slunečních hodin, a freska kolem těchto hodin. Na ní lze vidět na
jedné straně postavy ztvárňující válku,
korupci a marnivost, na druhé straně pak
útěchu, již zastupují dvě postavy. Jedná se
právě o Václava Součka a jeho ženu Marii,“ prozradila průvodkyně a historička
Hana Bartková a k celé věci dodala řadu
historických souvislostí.
„Václav Souček měl sestru Ludmilu
provdanou Škrobalovou, která byla

vyhlášenou prostějovskou krasavicí
a ochotnicky hrála divadlo. Její syn
Dimitrij se coby vědecký pracovník
věnoval včelařství. Potomkům této
rodiny část domu stále patří,“ prozradila dále Bartková a mimo mnoha
jiného zmínila i fakt, že vnuk malíře
Jano Köhlera stále žije v Plumlově.
Zámek a Součkův dům ovšem rozhodně nejsou jedinými místy, na nichž
lze obdivovat opravdové mistrovství
Jano Köhlera. Mezi ty další patří například hlavní prostějovský kostel, kostel
sv. Cyrila a Metoděje v Brněnské ulici,
Dům U Zlaté studny na náměstí TGM
či náhrobek na hrobě faráře Karla Dostála-Lutinova na hřbitově. Přestože
ne všechna tato díla bylo možné během procházky obejít, lidé informace
o nich společně s mapkou získali prostřednictvím připraveného a dobře
zpracovaného informačního letáku.
Kromě Jano Köhlera mohli zájemci
v rámci speciálních prohlídek navštívit
také prostějovský Národní dům, radnici
či se vydat po stopách někdejších židovských obyvatel.

sunula k nové a následně pak také ještě
do Uprkovy ulice, kde zazněly další informace. Více než hodinový komentář
všechny přítomné bavil. Díky komen-

tované procházce po památkách si
všichni rozšířili své obzory, dozvěděli se
řadu zajímavostí, které ozvláštnily i dochované snímky.
FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Foto: Jan Frehar
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PROSTĚJOV Minulé pondělí 21.
února se konala první ze čtyř akcí
pořádaných v rámci tradičního Mezinárodního dne původců. Dvacítku
návštěvníků zavedla do prostor prostějovského Národního domu.
Během komentované prohlídky národní kulturní památky mohli lidé zavítat

do jindy nepřístupných interiérů secesní perly. „Naše hosty jsme tentokrát pozvali i na jeviště, mohli se sami podívat,
jak se používají různé divadelní technologie, což běžně není možné,“ vypíchla
ředitelka Městského divadla Jana Maršálková, která osobně prostějovským
stánkem prováděla.
(mls)
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prostředí s neznámým osudem se jistě
přirozeně dostaví.
Postupným procházením jednotlivých stanovišť se však nervozita vytratila a paní Renáta si vše užívala plnými
doušky. První zastávkou byla prodejna
RV FASHION, kde jsme vybrali pěkné outfity z jarní kolekce, poté jsme se
přemístili do Optiky Wagner a vybrali
krásné brýle, následně v salonu Naisy
proběhlo parádní líčení a závěr patřil
skvělému účesu z Vlassalonu. Vše bylo
pod dohledem fotografa a kameramana Ivo Mynaříka pečlivě zdokumentováno. Únorová vítězka seriálu PROMĚNA IMAGE se i před objektivem
cítila jako ryba ve vodě, působila naprosto přirozeně a závěrečné focení a
natáčení absolvovala jako profesionálka. Všichni jsme z její změny měli velkou radost, protože dopadla úžasně.
Opravdu omládla minimálně o 10 let
a byla z ní kočka.

aneb názor
Simony BAJUSZ

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

„Chci se líbit, chci vypadat mladší a
taky bych chtěla oslnit přítele, třeba
by se do mě po 22 letech zase znovu
zamiloval,“ napsala v rámci své přihlášky Renáta Čurejová. „Potřebuji
poradit, neumím se líčit, nikdy jsem
se nelíčila, tak když mi někdo poradí,
jak se to dělá, jaký typ make-upu používat a líčení celkově, tak budu šťastná.
Chtěla bych na to pak běžně navázat a
starat se takto o sebe dál,“ pokračovala
naše únorová vítězka. Takové výzvy
máme rádi, a tak nám bylo potěšením
ji vybrat. Renáta Čurejová má 43 let,
bydlí v Prostějově a má dva syny. Své
proměny se už nemohla dočkat, jak
se těšila. Večerníku sice prozradila, že
je dost nervózní, ale to hlavně z toho,
že neví, jak bude nakonec vypadat. Na
začátku jsme ji tak hned uklidnili, že
je v těch nejlepších rukách a není se
opravdu čeho bát, ačkoliv je pochopitelné, že nějaká nervozita v neznámém

-DNWRYLGÉ
.$3,71.$
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klikni na
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Únorová PROMĚNA IMAGE od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku je
tady. Již sedmým rokem můžete pravidelně každý měsíc sledovat
změny vizáže, které provádíme jako jediní široko daleko. Poslední
únorovou sobotu letopočtu 2022 se konalo již 76. pokračování,
aøilo a především
které přineslo opět plno úsměvů, pozitivních
dpocitů
komu se ne
nůši sebevědomí pro naši další vítězku.
mu
a kokategorie,
Oblíbený seriál je cílený na všechny věkové
o čemž zcela jasně vypovídá předešlých šestašedesát dějství, kdy jsme se od
dubna 2015 zaměřili na muže i ženy věkového rozptylu patnáct
až pětasedmdesát let. Zapojuje se do něj značné množství členů
velmi schopného týmu, za výsledkem se skrývá nemálo času a
energie. Všechny doposud uskutečněné proměny dopadly skvěle a jsme nesmírně rádi, že se tento projekt stále těší velké popularitě. Jak známo, v minulosti dosáhla jeho sláva až hranic Prahy,
Ostravy, Olomouce či Vyškova, vědí o něm v Havířově, Bouzově a
už dvakrát k nám přijely vítězky ze Slovenska.
PROMĚNA IMAGE je poměrně velký projekt, který obnáší zapojení celého týmu lidí, množství času a nemalé energie. Cílem není
jen pouhá změna vzhledu, ale vnitřní rozkvět každého, kdo si proměnou projde, protože k čemu změna vzhledu, když v duši chybí
sluníčko, radost a motivace. A to je právě jeden z našich důvodů,
proč vůbec PROMĚNY IMAGE pořádáme a také proč v tomto projektu pokračujeme i v roce 2022. Doufáme tedy, že i letošní rok
přinese v rámci proměn od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku řadu
rozzářených očí, šťastných a hřejivých pocitů a pomůže tam, kde
má. Do únorového dílu jsme vybrali Renátu Čurejovou. A jak celá
změna dopadla, to se dozvíte na následujících řádcích…

Aneta
KŘÍŽOVÁ

Texty
připravila

1. krok – volba obleèení
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Od ranních hodin panovala skvělá atmosféra. Na každé z našich zastávek jsme vítězce poskytli i profesionální poradenství tak, aby ve své změně mohla
pokračovat a těšit se z ní i nadále. Měnila se nám doslova před očima a výsledek byl naprosto skvělý. Na Renatu Čurejovou se přišel podívat i její přítel
a syn a ani jeden nebyl samým úžasem schopen slov, což mluví za vše. Po odhalení její nové image probíhalo focení a natáčení, u kterého si počínala
výborně, nebyl s ní sebemenší problém, vše šlo naprosto samo a přirozeně. „Připadala jsem si jako modelka, byl to super pocit a neskutečný zážitek,“
nechala se nadšeně slyšet naše vítězka.

5. krok - odhalení a fotografování

Líčení bylo zakončeno, a tak se celý tým přemístil do Vlassalonu, který najdeme ve Fanderlíkově ulici, kde se vítězky druhého klání v roce 2022 ujala majitelka Andrea Furiaková, která, jak je již dobrým zvykem, vykouzlila perfektní účes i barvu.
Renátu Čurejovou jsme usadili, zahalili zrcadlo a šli se na ni pěkně domluvit. Vzali jsme do rukou palety barev a vymýšleli,
co s ní provedeme. „Vlasy byly jemnější, délka byla delší a byly nabarvené na tmavý odstín, místy prošedivělé. Přemýšleli
jsme o vhodném odstínu, abychom ji rozzářili. Rozhodli jsme se tedy použít tmavě vínovou a prožíhali jsme vlasy světlejší
vínovou, která vytvořila skvělý dojem a perfektně tmavé vlasy oživila,“ vysvětlila postup v rámci barvení Andrea Furiaková.
„Co se týče střihu, tak jsme vlasy razantněji zkrátili pod ramena, vepředu jsme vlasy prostříhali a upravili ofinu. Styling byl
pak jednoduchý, jen jsme je přežehlili a zafixovali. Paní Renáta vypadala s novým účesem velice mladistvě a elegantně.
Bude fajn, pokud jí vydrží a bude v něm pokračovat,“ dodala s úsměvem kadeřnice.

4. krok: barvení, støíhání a styling

Důležitou částí každého dílu seriálu PROMĚNA IMAGE je líčení, které tentokrát proběhlo v kosmetickém a kadeřnickém salónu Naisy v Blahoslavově ulici. Tam se únorové vítězky ujala Jitka Měchurová, která paní Renátě poskytla profesionální poradenství
i líčení. „Měla krásnou pleť, bez nedostatků, vrásek a vypadala velice mladistvě,“ všimla se hned na začátku a poté se pustila do
práce: „Jako první jsem nanesla krém s vitamínem C, který se hodí pro všechny typy ročních období. Je tmavší typ, takže jsem
zvolila lehce kouřové odstíny hnědé a zelenkavé, s projasňujícími světlejšími odlesky na projasnění a rozzáření. Dále jsem udělala
spodní linky, vrchní jsem nedělala kvůli tomu, aby paní Renáta nepůsobila příliš tvrdě, a poté jsem použila řasenku. Musím říct,
že má krásné dlouhé řasy jako panenka. Chybět nemohlo lehké domalování obočí, které vytvořilo příjemný výraz očí. Následně
jsem nanesla make-up a zafixovala ho pudrem,“ popisovala Jitka Měchurová. „Paní Renáta má krásné tvářičky, takže jsem je lehce
zvýraznila líčky, vše v hnědé barvě, a to tón v tónu. I rtěnka byla hnědorůžová, má krásné rty, takže byla radost je líčit. Rtěnka byla
lesklá, aby dodala na jiskře. Po líčení byla paní Renáta k nepoznání, naprosto prokoukla, mám radost,“ dodala nadšeně kosmetička.

3. krok: líèení

Stylové oblečení bylo vybráno, a tak jsme ho mohli doplnit stylovými a neokoukanými brýlemi. Takové s jistotou najdeme v Optice
Wagner, která sídlí na náměstí E. Husserla. Zde na nás již čekal majitel Radek Wagner, který svým odborným okem vybral slušivé brýle. Renáta Čurejová je vyloženě brýlový typ, sedlo jí snad všechno, co jsme vybrali, ať už to byly brýle elegantní, nebo i odvážnější. „Pro
únorovou proměnu jsme zvolili dle tvaru obočí a obličeje nádherně modré obruby s lososovou stranicí od návrhářky Caroline Abram.
V jednoduchosti je síla a perfektně padnoucí obruby skvěle doplnily tvar obličeje paní Renáty. Volnočasovou barevnou obrubu od
Etnia Barcelona pak doplnilo pestrobarevné oblečení. A protože se nám blíží sezóna, naskladnili jsme obrovské množství slunečních
brýlí a opět jsme zvolili podobné tvary jako u dioptrických brýlí. Oboje sluneční brýle nám pak parádně zapadly do konceptu oblečení,“ uzavřel s úsměvem svůj výběr Radek Wagner.

NURNsYROEDEUÙOÉ

V důležitou chvíli předvedly ženy vékáčka své pravé
schopnosti, budou nejhůř páté a umístění mohou vylepšit

Únorová PROMĚNA IMAGE započala za slunečného počasí, což vykouzlilo úsměvy na tvářích všech zúčastněných a přidalo
na radosti. Všichni byli na svých značkách, a tak se mohlo začít. Prodejna RV FASHION v Plumlovské ulici byla naší první zastávkou, kde se nás s nadšením ujal majitel René Volek. „Dnešní proměna se nesla už ve znamení jarní kolekce 2022. Absolutním
trendem je balonový plášť ve stylu devadesátek. Volné střihy, velká ramena jsou právě IN. /Paní Renáta v něm vypadala velmi
elegantně a mladistvě. Jednoznačnou proměnou pro vítězku byla značka elegance,“ vyzdvihl na úvod René Volek. „Ostře červené šaty s fazónou a širokým opaskem, ze kterého jde udělat mašle, působily velmi dynamicky. Paní Renáta se v nich cítila velmi
dobře. Rafinovaný střih je vhodný pro většinu žen, neboť upozadí případné nedostatky. Třetím modelem jsou malé společenské
šaty s kanýry, které jsou vhodné pro účastníky svateb nebo narozeninových oslav. Dají se dobře kombinovat i se sakem. Úplným
protipólem se staly šaty ve stylu casual, tedy neformálního typu. Zelená bude trendová a sportovní prvky na šatech umožňují
nositelkám cítit se volně a pohodlně,“ popsal vybrané modely Volek.

PROSTĚJOV Motivace ve sportu
mohou být různé. Tou nejpřirozenější
logicky je vítězit, porážet soupeře, být
nejlepší ze všech, první, nebo aspoň
medailový. Někdy však jako pohon
vlastního výkonu výborně fungují
i jiné, lidsky pochopitelné pohnutky.

Marek SONNEVEND
„Měly jsme jednu speciální motivaci
od pana trenéra. Jakou? To ať vám řekne případně on. Ale byla to dobrá motivace, evidentně zafungovala,“ smála
se po zdolání Ostravy 3:0 kapitánka
prostějovských volejbalistek Simona
Bajusz.
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yy Měla jste pro toto střetnutí speciální motivaci?
„Nejen já, ale všechny holky. Sezóna pomalu vrcholí, už jde do tuhého
a chtěly jsme ukázat, že se společně
zlepšujeme. Řekly jsme si, že není na
co čekat, odteď musí nastat naše chvíle, že na hřišti necháme všechno. Aby
nezůstalo jen u řečí a ukázaly jsme to
i herně. Což vyšlo, do zápasu jsme šly
od začátku až do konce naplno. Chce-

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

me, aby to takhle vypadalo v každém
dalším utkání.“
yy Byl klíčový hned váš razantní
vstup do duelu?
„Určitě ano. Už od prvních balónů
tam z naší strany bylo maximální odhodlání rvát se o každou výměnu,
hodně jsme bojovaly jako tým. Řekla
bych, že náš výborný úvod byl rozhodující pro celý zápas. Stejně jako koncovka třetího setu, kterou jsme i přes
problémy naštěstí zvládly.“
yy Nebála jste se za stavu 24:25 po
dvou neproměněných mečbolech,
že se případně ztraceným závěrem
opět všechno zbortí?
„Trošku obavy jsem měla, ale přesto
pořád věřila, že to společně zvládne-

PROSTĚJOV Ohromně emotivním způsobem prožívaly volejbalistky
Prostějova sobotní duel proti Ostravě. A snad nejvíce ze všech aktérek
to platilo pro čtyřiadvacetiletou smečařku Kláru Faltínovou (na snímku). Pochází právě ze severu Moravy, za TJ dlouhých šest roků hrávala.
Její radost po triumfu 3:0 proto dosahovala až euforických rozměrů.
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PROSTĚJOV Do startu volejbalového Mistrovství Evropy
kadetek 2022, které od 16. do
24. července přivítají Prostějov
a Hradec Králové, sice zbývá ještě čtyři a půl měsíce. Přesto jsou
však přípravy na tuto vrcholnou
mezinárodní sportovní akci věkové kategorie U17 již teď v plném proudu.
Prostějov se přitom stane hlavním
dějištěm turnaje, neboť v Národním
sportovním centru proběhne jak
jedna ze dvou šestičlenných základních skupin, tak závěrečné play-off.
Tedy zápasy o 5. až 8. místo, obě semifinále, duel o bronz i finále.
Účast má momentálně jistou šest
zemí, kromě pořádající České republiky také Itálie, Srbsko, Rusko,
Slovinsko a Finsko. Zbylých šest
států do kompletního tuctu vzejde
z kvalifikačních bojů, které jsou na
programu 21. až 24. dubna. Násled-

ně bude v sídle Evropské volejbalové federace CEV rozlosován zkraje
května závěrečný turnaj konaný na
území ČR.
„Do šampionátu zdánlivě zbývá
spousta času, ale co se týká organizace takto důležitého podniku,
musí přípravy probíhat s velkým
předstihem. Postupných kroků je
celá řada a cíl přitom jediný, aby evropské mistrovství volejbalistek do
sedmnácti let proběhlo na nejvyšší
pořadatelské úrovni bez jakýchkoliv
problémů a ke spokojenosti všech,“
zdůraznil šéf VK Prostějov a člen
organizačního výboru ME U17 Petr
Chytil.
Předseda OV Ivan Iro (generální
sekretář Českého volejbalového svazu) přicestoval do Prostějova společně s dalšími členy organizačního
výboru na pracovní schůzku, při níž
se několik hodin intenzivně řešily
veškeré potřebné záležitosti ohled-

+µMJ?IÁNKJMOJQIÁ>@IOMPH
130.Ú/:*."(&

Q@QJG@E=<GP E@ÜKüDQÁOµ

I<à@MQ@I>JQ½*"F<?@O@F

Èekáme na
VOHÄQ\zH
Q\DOH
LPXzH
a páry!

-MJNOîEJQPÜN@>CTNOµ

&QJT¾XMC  MQNC 6, 5QMQN iVGTPDGTM t 8QNGLDCN
2ąGTQX  0GLXÊEGDQFč0.¾VCNQX¾
.C\¾TMQX¾<.¾VCNQX¾t/E%NGN CP&NQWJ¾
iT¾OMQX¾ -2$TPQt6,1UVTCXC 
 0GLXÊEGDQFč$WMQXUM¾5YGGV-QWNKUKCPK
t-QVNCDQX¾<GOCPQX¾CiVTDQX¾ &WMNC.KDGTGE
t721NQOQWE  0GLXÊEGDQFč-QLFQX¾
0QX¾iWNEQX¾t$CDKé$NCPEQC/QUVUKVUMC
1UVCVPÊXÚUNGFM[MQNC 6,5QMQNiVGTPDGTMt6,
5QMQN (TÚFGM/ÊUVGM       0GLXÊEG
DQFč0.¾VCNQX¾.C\¾TMQX¾-ÓTOGPF[QX¾
t2GVTQX¾iPGNN[QX¾/KVTGIC 28-1N[OR2TC
JCt&WMNC.KDGTGE  0GLXÊEGDQFč
-CNJQWUQX¾$TCPEWUM¾iKO¾ÿQX¾t-XCRKNQX¾
0QX¾CiWNEQX¾ 8QNGLDCN2ąGTQXt-2$TPQ 
 0GLXÊEGDQFč5GOGT¾FQX¾/E%NGNNCP
i¾FMQX¾t,GNÊPMQX¾*TWwGEM¾5YGGV 72
1NQOQWEtiGNO[$TPQ  0GLXÊEG
DQFčiGRGNQX¾*GTFQX¾$CDKét/KM[UMQX¾
-QO¾TMQX¾iKTčéMQX¾
24Č$öä06#$7.-#
.KDGTGE
   
 
-2$TPQ
   
 
1UVTCXC
   
 
1NQOQWE
   
 
2TQUV÷LQX    
 
iGNO[$TPQ    
 
1N[OR
     
(T/ÊUVGM
     
iVGTPDGTM
     
2ąGTQX
     
-#/2Ąªi6ö
&QJT¾XMCMQNC×VGTÚDąG\PCJQFKP28-
1N[OR2TCJCt6,5QMQNiVGTPDGTM
MQNQUQDQVCDąG\PCJQFKP 721NQOQWE
t8-2TQUV÷LQX éVXTVGM &WMNC.KDGTGEt6,
5QMQNiVGTPDGTM UVąGFC 6,1UVTCXCt8QNGLDCN
2ąGTQX-2$TPQt28-1N[OR2TCJC  iGNO[$TPQ
t6,5QMQN(TÚFGM/ÊUVGM  

Co tedy hlavní kouč žen VK slíbil svým
svěřenkyním? „Že pokud porazí Ostravu za tři body, tak dostanou volno na
celý víkend 5. a 6. března,“ prozradil Miroslav Čada, co přispělo (mimo jiné) ke
skvělému výkonu hanáckého družstva
v důležitém střetnutí proti TJ.
Vidina delšího relaxu zafungovala nejednou již v minulosti. „Kdyby se nám
tenhle zápas nepovedl, tak by holky
minimálně jeden den o příštím víkendu
trénovaly. Jenže vyhrály, proto si po čtvrtečním utkání v Olomouci zaslouženě
užijí víc oddechu. Hned potom však
budeme zase tvrdě pracovat,“ upozornil
Čada výmluvně.
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ně zmíněných příprav hanácké části
turnaje. Nejdůležitější přitom logicky bude nachystat halu Národního
sportovního centra PV po všech
stránkách tak, aby byla špičkovým
dějištěm dostaveníčka kontinentálního výkvětu mládežnických volejbalistek.
Za „domácí“ VK Prostějov se klíčového sezení zúčastnili dva členové
pořadatelského štábu, konkrétně
trenér juniorek vékáčka (a statistický koordinátor ČVS) Zdeněk
Sklenář a sportovně technický
manažer klubu i vedoucí družstva
žen VK Marek Sonnevend. „Nyní
pokračujeme v přípravných krocích podle plánu, další organizační schůzka přijde na řadu koncem
března,“ upřesnil Sklenář na téma
blížící se letní akce významně
podporované statutárním městem
Prostějov i Olomouckým krajem.
(son)

me. Tentokrát jsme do utkání daly
tolik snahy a bojovnosti, že to prostě
muselo vyjít.“ (smích)
yy Pro vás osobně byl tento mač
speciální?
„Jasně. V Ostravě jsem strávila řadu
let, motivace proti ní je tak vždycky jiná a větší. Člověk chce sobě i
soupeři dokázat, že na to má.“
yy Díky třísetovému vítězství jste
zůstaly ve hře o čtvrtou i třetí pozici
po dlouhodobé části extraligy. Jak
teď vidíte vaše šance?
„Ještě nás čekají venku Olomouc
a doma Šelmy Brno, z obou
těchto zápasů chceme
tři body. Abychom
potvrzovaly dobrou
formu a do čtvrtfinále šly z co nejvyššího místa. V play-off se pak rozhodne
o všem, bude to buď – nebo.“
yy Cítíte se po necelých třech měsících působení v Prostějově již plně
adaptovaná?

Prostějov (son) – Ženský A-tým volejbalistek VK Prostějov posílily na přelomu roku smečařka Klára Faltínová, pak
i univerzálka Karin Šunderlíková. A pozadu ohledně vyztužení svého hráčského
kádru následně nezůstaly ani juniorky
vékáčka, jež také získaly jednu zajímavou hráčskou akvizici. Stala se jí teprve
patnáctiletá Lucie Zapletalová, 10. července 2006 narozená a 183 centimetrů
vysoká smečařka s velkým talentem, která
přišla na hostování z VAM Olomouc. Jde
o mládežnickou reprezentantku České
republiky a dceru známého bývalého
volejbalisty Petra Zapletala, někdejšího
elitního nahrávače i kapitána národního
výběru mužů ČR. Po ukončení aktivní
kariéry jednu sezónu vedl ženy UP Olomouc, nyní se věnuje své Volejbalové
akademii mládeže v hanácké metropoli.
Zapletalová jakožto její špičkový produkt
teď navázala spolupráci s prostějovským
klubem. „Lucka je sice zatím dost mladá,
ale pro náš juniorský tým může být v rozhodujícím závěru této sezóny důležitým
přínosem. Její herní schopnosti by měly
mančaftu rozhodně pomoct,“ prohlásil
šéftrenér mládeže ve vékáčku Aleš Novák
k posile, jež za Prostějov absolvovala už
dva turnaje vrcholící extraligy ČR U20.
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Prostějov (son) – ZKonkrétní dvojice
soupeřek pro úvodní kolo vyřazovacích
bojů ve volejbalové UNIQA extralize
žen ČR 2021/22 sice ještě nejsou známy, přesně je určí až poslední dvě kola
dlouhodobé části. Zápasové termíny celého play-off však mají svá přesně stanovená data už s předstihem. Čtvrtfinálové
série odstartují v pátek 18. března prvními duely u lépe postavených družstev
z nejvyšších čtyř pozic, pokračovat budou v pondělí 21. března druhými střetnutími na půdě hůře umístěných celků,
poté ve čtvrtek 24. března zase u favoritů
atd. Stejně tak jsou jasně dané termíny
sérií semifinálových, o bronz i finálové.
Všechny se budou hrát na tři vítězné
mače kromě série o třetí pozici, ta je plánována pouze na dvě vítězná utkání.
TERMÍNY PLAY-OFF V UNIQA
EXTRALIZE ŽEN ČR 2021/2022
Čtvrtfinále:
pátek
18. března
pondělí 21. března
čtvrtek 24. března
(případně
neděle 27. března
středa 30. března)
Semifinále:
neděle 3. dubna
středa
6. dubna
sobota 9. dubna
(případně
úterý 12. dubna
pátek 15. dubna)
O třetí místo:
úterý
19. dubna
pátek
22. dubna
(případně
pondělí 25. dubna)
Finále:
úterý
19. dubna
pátek
22. dubna
pondělí 25. dubna
(případně
čtvrtek 28. dubna
neděle 1. května)

Termíny play-off
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Ve volejbalové UNIQA extralize žen
ČR se to nestává příliš často, ale někdy
přece jen ano. Co? Antidopingová
kontrola. Právě ta dorazila do Národního sportovního centra PV necelou
hodinu před začátkem duelu VK
Prostějov – TJ Ostrava.
Za poslední dva roky v době koronavirové si sportovní kluby zvykly spíš na
„hrozbu“ jiného povyražení spojeného
se zdravím, a to na možnou kontrolu
z hygieny ohledně dodržování protiepidemických nařízení. Což po nedávném
rozvolnění většiny opatření momentálně
pominulo. Místo toho se v sobotním odpoledni dostavili antidopingoví komisaři.

Byli dva, žena a muž. Hlavní pořadatel utkání obratem splnil veškeré jejich požadavky,
to znamená místnost s WC k dispozici,
dva stoly, čtyři židle, soupisky obou týmů
a dostatek pití k tomu, aby plejerky po
skončení mače byly schopné co nejrychleji
odevzdat vzorky moči ke kontrole.
„Tak, a teď můžu jít na to,“ povzdechla si
prostějovská kapitánka Simona Bajusz
po zhodnocení vítězné bitvy s tím, že
patří mezi šest vylosovaných hráček na
takzvanou dopingovku. Tři domácí a tři
hostující volejbalistky si tak střetnutí ještě
o něco prodloužily oproti normálu. Teď
hlavně, aby jim v těle neobjevili žádné nedovolené látky.

Šestice hráèek musela na dopingovou kontrolu

Z VÉKÁČKA

ŽHAVÁ NOVINKA

„Už jo. Byla to dostatečně dlouhá
doba, abych si tady zvykla a najela do
tréninkového režimu, který tu máme.
Věřím, že do sebe všechno zapadá a
výkony půjdou dál nahoru. Jak moje,
tak hlavně naše týmové.“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Klááraa Faaltíínová: „Šlyy jssme na hřišště
s tím,
tím
m, žžee nen
není
ní nnaa ccoo ččekat
ekaat a že
ttam
am necháme
neccháme všechno.
všechhno. Vyšlo
Vyšloo to!“

QDVHEHY\QDGtYDW´

vací fázi? Třetí Ostrava i čtvrtá Olomouc
nastoupí proti beznadějně poslednímu
Přerovu, s nímž těžko ztratí. Předběhnout UP se tudíž podaří jen v případě
tříbodového triumfu v nadcházejícím
vzájemném střetu a následného zdolání
Šelem rovněž za tři body. Čerstvě poražené družstvo TJ by pro změnu muselo
klopýtnout na Olympu Praha.
„Aktuální zápasy jsou pro nás důležité jak z hlediska nasazení do play-off,
tak po stránce nabrání co největší herní
pohody pro rozhodující závěr sezóny.
Proto chceme vyhrát každé utkání,
podávat dobré výkony. A na koho narazíme ve čtvrtfinále i z jakého místa, se
uvidí,“ odtušil Čada.
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BYLI JSME
U TOHO
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aneb názor
Simony BAJUSZ

Takové hodnoty dosáhla celková užitečnost
všech prostějovských plejerek v úhrnném součtu za vítězné utkání s TJ (3:0). Což je v případě jen tří hraných setů hodně vysoká cifra
dokládající vysoce kvalitní výkon hanáckého
družstva.

dostat do formy také individuálně.
Čas však rychle utíká, dlouhodobá část
UNIQA extraligy žen pomalu končí,
vyřazovací boje jsou téměř za dveřmi.
Proto bylo jasné, že aby Hanačky nespadly do ještě většího trápení vedoucího k prohloubení výkonnostní nejistoty, musí co nejdříve zabrat. Ideálně
hned poslední únorovou sobotu proti
Ostravě. Případné vítězství by mančaftu dodalo potřebné sebevědomí, a navíc by zůstala šance na vylepšení pátého
místa po nadstavbě.
Vyšlo to znamenitě. Celé družstvo VK
předvedlo skvělý výkon, tedy přesně takový, jaký si jeho fandové od současné
sestavy slibují a jenž by v nadcházejícím
play-off mohl vést k plánovanému postupu do semifinále. Případně i k vytouženému zisku medaile. Nyní jde
o to herní progres potvrzovat v každém
dalším utkání. Aby nezůstalo u ojedinělého výkřiku do tmy a kvalita podpořená maximální bojovností už zůstala na
prostějovské straně sítě trvale.

3591©8.=.$327(1&,/8

V uplynulém týdnu po nepříliš povedených zápasech žen Prostějova se Šternberkem a v Králově Poli jsem potkal
jednoho z věrných fanoušků vékáčka.
Sdíleli jsme určité zklamání z toho, že
tým posílený v prosinci o smečařku
Kláru Faltínovou a v lednu o univerzálku Karin Šunderlíkovou zatím neprodává svůj zvýšený herní potenciál, který
těmito příchody nabral.
„Zatímco soupeři z horní poloviny ligové tabulky zůstali ve stejném nebo podobném složení, tak naše sestava jako
jediná znatelně posílila. V tom vidím
šanci se zlepšovat i směrem k play-off,“
vyslovil zapálený příznivec oprávněný
názor.
Následně jsme se shodli i na tom, že
nikdy nic nejde samo jako mávnutím
kouzelného proutku. A že je potřeba
určitý čas na sehrávání obměněného
kolektivu, vzájemné sžívání na palubovce i v šatně. Nemluvě o tom, že
slovenská bomberka předchozího
čtvrt roku vůbec nehrávala a musí se

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

„Za sobotní zápas musím pochválit celý tým. Hrály jsme sepjatě a všechny
jako jedna. Výbornou práci odvedly blokařky stahováním obrany soupeře na
sebe, čímž naše krajní hráčky mohly často útočit proti jednobloku. Dařil se
nám i servis, zatímco Ostravě to moc nešlo. Od začátku jsme ji měly pod sebou
a dlouho k ničemu nepustily, až v koncovce třetího setu. Tu jsme ale naštěstí
uhrály, takže spokojenost. Měly jsme jednu speciální motivaci od pana trenéra, tu ať případně prozradí on. Každopádně jsme podaly jeden z nejlepších
výkonů v sezóně, na který budeme chtít navázat ve čtvrtek v Olomouci.“
Simona BAJUSZ, nahrávačka VK Prostějov
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Průměry známek budeme sčítat do průběžného pořadí.
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PROSTÌJOV - OSTRAVA

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).

H
H

lo
ODNOTÍME komu se daøie
n
a komu
RÁÈKY

Suverénně nejlepší výkon od svého lednového
příchodu do Prostějova odvedla slovenská
univerzálka v sobotním duelu proti Ostravě.
Se 16 dosaženými body byla nejčastěji skórující hráčkou střetnutí, několik z jejích 13 vítězných útoků mělo doslova dělovou razanci, přidala 2 bloky i 1 eso, celkovou
užitečnost měla +13. Prostě se projevilo, že Karin mohla další týden
intenzivně trénovat, její volejbalová
pohoda viditelně roste.

.$5,1h81'(5/©.29

3. krok: líèení

už jejich produkce ztratila absolutní dominanci, ale zvládly otočit z 0:4 na 10:9
a 20:14, posléze kontrolovat koncovku
(z 21:20 na 25:21). Většinu třetího
dějství pak již vedly zlepšující se Severomoravanky (2:4, 6:10, 10:13, 21:22).
Nicméně rozhodla ohromná touha domácích lvic tenhle mač vyhrát. Včetně
klíčového závěru se dvěma nevyužitými
mečboly (24:22), jedním odvráceným
setbolem (24:25) a strhujícím finišem
na 27:25.

NURNsYROEDEUÙOÉ

„Ten úplný konec byl trochu na hraně,
utkání se mohlo protáhnout i zdramatizovat. Vzhledem ke kvalitnímu výkonu,
jaký jsme celkově předváděli, jsem však
stále věřil, že to zvládneme. Holky maximálně bojovaly, od začátku dávaly do
zápasu hodně energie, byly plně koncentrované a nesmírně chtěly. Pokud chybovaly, tak spíš z přemíry snahy, žádný míč
nebyl ztracený. Chytily spoustu těžkých
balónů v poli a celý tým šel za vítězstvím,“
konstatoval spokojený kouč vékáčka Miroslav Čada.
Tentokrát zasloužily jeho svěřenkyně
velkou pochvalu. „Dnes nám herně fungovalo vše, neměli jsme žádnou slabinu
od podání přes přihrávku a útok až po
obranu. Potěšila mě zejména naše kvalita

vs.

5. krok - odhalení a fotografování

přibližně polovina hráčského kádru. Tahle
skutečnost už by však neměla nadcházející šlágr nijak ovlivnit. A ženy VK se proto
musí nachystat na převážně zahraniční
kvalitu, kterou nejvíce tvoří nahrávačka
Lara Štimac (Chorvatsko), smečařky
Jéssica Silva (Brazílie), Zuzana Šepelová
a Lucia Herdová (obě Slovensko), univerzálka Elena Babič (Bosna a Hercegovina)
či blokařky Aleoscar Blanco (Venezuela)
a Viktoriia Mostsitska (Ukrajina).

4. krok: barvení, støíhání a styling

Pokud by tedy v hanácké metropoli zvítězil
ve třech nebo čtyřech sadách, konkurenta
by předstihl!
Dosavadní vzájemné duely během aktuální sezóny byly mnohem vyrovnanější, než
ty z několika předchozích let, kdy kralovalo
olomoucké družstvo. Napoprvé v lize mu
sice vékáčko podlehlo doma 1:3 (21, -18,
-24, -19), ale venkovní odvetu málem vyhrálo navzdory výsledku 3:2 (24, -23, -21,
24, 14) pro sokyně. Ve čtvrtfinále Českého
poháru pak prostějovské bojovnice vyloupily palubovku protivnic výsledkem 1:3
(13, -25, -13, -13), aby odvetu na svém
hřišti bohužel ztratily rovněž 1:3 (-22, 14,
-19, -22) včetně rozhodujícího zlatého setu
17:19 ze dvou neproměněných mečbolů.
Před nedávnem zasáhl kolektiv trenéra
Martina Hrocha covid, s nímž se potýkala

Vynikající nástup do zápasu měl domácí tým. Otevřela jej kapitánka Simona Bajusz dvěma esy, zanedlouho
se přidala účinným servisem i Kateřina
Kvapilová a rázem to bylo také díky
kvalitnímu útoku a obraně 9:2. Vzápětí
sice soupeřky zkorigovaly (9:5), ale následoval další nápor vékáčka při podání Karin Šunderlíkové - 13:5. Rovněž
tenhle velký náskok hosté hned trochu
dotáhli na 13:8, ovšem jinak suverénně
dominovaly nabuzené Hanačky - 20:9.
Zahajovací dějství patřilo bez jakýchkoliv debat jim – 25:16 a 1:0.
Začátek druhé části byl diametrálně
odlišný, tentokrát bleskově udeřilo
s pomocí dobrého servisu Kateřiny
Zemanové družstvo TJ - 0:4. Tomu
však převaha nevydržela dlouho, neboť Čadovy svěřenkyně se z útlumu
brzy zvedly a opětovným zlepšením
kolektivního výkonu skóre otočily

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Vrcholící boj o třetí až šesté místo po dlouhodobé
části UNIQA extraligy žen ČR
2021/2022 nabídl ve 25. kole třaskavý souboj volejbalistek Prostějova
a Ostravy. Výběr VK musel na vlastním hřišti Národního sportovního
centra PV zvítězit, aby ještě měl
šanci vylepšit svou stávající pátou
příčku. Což se mu proti v tabulce
třetímu TJ povedlo bezezbytku ve
třech sadách, zprvu jednoznačných
a později vydřených.

z 2:6 na 10:9. Pokud neměly potíže
s přihrávkou, tak jim výborně fungovala spolupráce nahrávačky Bajusz se zakončujícími Šunderlíkovou, Karolínou
Fričovou i Klárou Faltínovou. Stupňovaná herní produkce zařídila bodový
trhák 20:14, jenž vypadal definitivně.
Jenže Ostravanky zabojovaly, dostaly
VK pod tlak a rázem dokázaly téměř
srovnat - 21:20. Nicméně koncovku
zvládly dámy v růžovo-modro-bílých
dresech na jedničku – 25:21 a 2:0.
Též zkraje třetího dílu Prostějov zlikvidoval své manko, tentokrát menší (z 0:2
a 2:4 na 6:5). Leč vzápětí mu odešel
příjem proti plachtám Sandry Kotlabové a Pommerova družina šla sérií pěti
získaných výměn za sebou hodně nahoru - 6:10. Vzápětí se ale pod novým
náporem domácího mančaftu propadla dolů (10:11), jízda na horské dráze
pokračovala (10:13, 13:13). Další pasáž pak byla rovnocenná a oboustranně

MDNVHXWN½QÉY\YÉMHOR
Bodový vývoj – první set: 2:0, 3:2, 9:2, 9:5,
13:5, 13:8, 16:8, 20:9, 20:12, 22:12, 24:14,
25:16. Druhý set: 0:4, 2:6, 4:6, 7:7, 8:9, 10:9,
10:11, 13:11, 15:12, 17:13, 20:14, 20:17,
21:20, 24:20, 25:21. Třetí set: 0:2, 2:4, 4:4,
6:5, 6:10, 8:10, 10:11, 10:13, 13:13, 16:17,
18:17, 19:20, 21:22, 24:22, 24:25, 27:25.
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bojovná, gradovala dramatickým závěrem. V něm hanácká parta třemi bloky
v řadě obrátila z 21:22 na 24:22, načež
při mečbolech opakovaně zachybovala

a darovala severomoravskému celku
setbol - 24:25. Který bryskně zažehnala, aby na třetí pokus střetnutí přece jen
zavřela – 27:25 a 3:0!

0,526/$9¤$'$sKODYQÉWUHQÅU9.3URVWÈMRY
„Tentokrát velká spokojenost, podali jsme asi nejlepší výkon v sezóně. Ustáli jsme tlak soupeře na
přihrávce a velice dobře útočili více hráčkami, tím jsme ztěžovali hostům obranu. Ofenzivně se dařilo
Karin Šunderlíkové, Káje Fričové, Raquel Löff i Kláře Faltínové, celý tým do utkání výborně vstoupil.
A maximálně bojoval až do konce, byť v závěru nastaly komplikace. Ty jsme však zvládli a máme
důležité vítězství. První ze zápasů pravdy je tak úspěšně za námi, další nás čekají.“
='(1¨.3200(5sKODYQÉWUHQÅU7-2VWUDYD
„Prostějov hrál dobře, většinu utkání byl dost efektivní. My jsme hlavně v úvodu velice špatně
přihrávali, což nás zaskočilo, hráli jsme nedůrazně v útoku i v obraně. Tým dlouho neplnil to, co
jsme si řekli před zápasem. A když začal, tak jsme měli rozhodně získat třetí set. Bohužel v jeho
koncovce přišla další naše nedůslednost, závěr jsme nedokázali dohrát. Proto zvítězili domácí.“
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PROSTĚJOV Už popáté v tomto
soutěžním ročníku se střetnou volejbalistky UP Olomouc a VK Prostějov. Další prestižní derby dvou
rivalských klubů z jednoho kraje je
součástí 26. kola UNIQA extraligy žen
ČR 2021/22, tedy předposledního
v dlouhodobé části. A hraje se ve čtvrtek 3. března od 18.00 hodin v hanácké
metropoli (Sportovní hala Univerzity
Palackého).
Oč půjde kromě přirozené touhy porazit
konkurenta? Také o lítý boj ve vyrovnaných horních patrech tabulky, kde je úpéčko díky zdolání Šelem Brno 3:1 průběžně
třetí se ziskem 49 bodů, zatímco mančaft
okolo kapitánky Simony Bajusz figuruje
po působivém přehrání Ostravy 3:0 na
páté pozici a má jen o dva bodíky méně.

QDVHEHY\QDGtYDW´

otázky pro ženu,
co se změnila...

I

Nejdříve vám vybereme oblečení na míru, posléze se o vás postarají prvotřídní
profesionálové v pánském salónu a úplný závěr bude završen profesionálním focením. Zkrátka budete fešák, za kterým se nejedna žena otočí.
Dámu pak čeká kvalitní servis v podání profesionálů z Vlassalonu, kosmetické líčení, výběr nového šatníku v outletové prodejně RV Fashion, brýle zvolíme v Optice
Wagner a závěrečnou tečkou pak bude taktéž profesionální focení a natáčení.
Neváhejte a hlaste se! PROMĚNY IMAGE OD PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku dopadly vždy na jedničku a vítězky neměly jiných slov než chvály. Není co ztratit,
naopak zcela zdarma získáte NOVOU IMAGE a také nezapomenutelný zážitek!
Co musíte udělat? Stačí poslat dvě své aktuální fotografie (tvář a postava) na
e-mail: redakce@vecernikpv.cz. Do předmětu e-mailu uvádějte „PROMĚNA
IMAGE“ nebo můžete přijít osobně do naší redakce.
Uveďte také váš věk, velikost oblečení a důvod, proč se do proměny hlásíte, proč
bychom měli vybrat právě vás, dále odkud jste a telefonický kontakt.
Hlásit se můžete do 15. března 2022.

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

Seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku PROMĚNA IMAGE napsal již druhý díl
letošního roku a všichni tak s novou touhou vyhlížíme k březnovému klání, které nese přívlastek jarní. Hlaste se tak a sledujete tištěná vydání i
naše internetové stránky, průběžně budete kontaktování.

SÔHGSODWQÅ
608 960 042

Kadeřnický a kosmetický
salón Naisy najdete
v ulici Blahoslavova 8
v Prostějově. Filozofií
salónu je provádět komplexní služby na nejvyšší
úrovni v příjemném
prostředí, a navíc za ceny, které si může
dopřát každá žena. Kromě kadeřnictví a kosmetiky nabízí také manikúru, pedikúru a
masáže. Naisy pro své zákazníky mimo jiné
pravidelně pořádá sezónní nabídky a snaží se
nabízet vždy něco navíc.V kadeřnictví pracují
s proslulou značkou L’OREAL PROFESSIONEL
a luxusní péčí Kérastase. V oblasti kosmetiky
pak s profesionální řadou kosmetických
přípravků Janssen.
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Optiku Wagner můžete navštívit v sídle prodejny náměstí E. Husserla 19
v Prostějově, které najdete v budově
„tria“ v prvním patře vedle někdejšího
OD Prior. Připravena je zde široká nabídka kvalitních brýlí a kontaktních
čoček. K dispozici je také vyšetření
zraku bez čekání a kompletní servis.
Samozřejmostí je profesionální péče
a poradenství na nejvyšší úrovni.
Cílem Optiky Wagner je naprostá
spokojenost našich zákazníků. O váš
zrak se postará osobně majitel Radek
Wagner a jeho tým. Těšíme se na setkání s vámi.
Vše potřebné včetně
objednání na vyšetření je na
www.optikawagner.cz

RV FASHION je oděvní firma, která se
zaměřuje na pánskou a dámskou malosériovou konfekci, a to jak v klasickém,
tak volnočasovém stylu. Výrobky
značky RV jsou známé svou vysokou
kvalitou materiálů a vynikajícím vypracováním. Pilotní obchod celé sítě
prodejen RV se nachází v Plumlovské
ulici 28, kde se můžete setkat s velkým
výběrem kolekcí obleků, sak, kalhot, šatů, kostýmků a pestrou škálou
doplňků. Speciální kolekci tvoří exkluzivní pánská obuv značky Riccardo.
U firmy RV je možné si nechat ušít oblek
na míru a získat maximální servis poradenství. Další prodejnu RV FASHION
(Sonáta) naleznete také v Žeranovské
ulici.

Mladý začínající
fotograf a kameraman. Rád fotí
přírodu a nejrůznější
akce. Na Proměně
se částečně podílel
již delší dobu a nyní
dostal prostor pro
vlastní iniciativu v tomto projektu.

Vlassalon Andr y
Furiakové najdete
v Rezidenci Florián na
adrese Fanderlíkova
5, Prostějov. „Potřebujete-li účes
s nádechem extravagance, jednoduchosti, elegance či panku nebo
s rázem luxusu, není problém. To vše
a ještě více vám poskytne Vlassalon,
který oplývá vzdušným a krásným
interiérem. K dispozici vám bude
kvalitní vlasová kosmetika Wella,
Tigi S-Faktor, Bed head, Catwalk,
ale i úžasný regenerační systém od
značky L´Oreal. Nechte se hýčkat
od profesionálů, bude nám ctí o vás
pečovat. Srdečně vás zveme a těšíme
se na vaši návštěvu,“ vzkazuje Andrea
Furiaková.
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Renáta
Čurejová

WWW.VECERNIKPV.CZ

s tím, že není na co čekat a že
tam necháme všechno. Vyšlo to!“

ƔƔ Paní Čurejová, jak se po ƔƔ Jak na vás reagovala rodina
PROMĚNĚ IMAGE cítíte? Spl- a známí?
nili jsme vaše přání?
„Všichni mě velice chválí, děti jsou nad„Cítím se skvěle, naprosto báječně, šené, přítel taky, ten, když mě uviděl při
vůbec jsem nevěděla, že můžu tak- odhalení, tak neměl slov. Netušil prý,
to vypadat a že mi sluší tolik věcí. že se můžu v dobrém takto změnit.
Zvedlo mi to hodně sebevědomí, Fotky jsem si dala na profil a ihned mi
a to jsem potřebovala. Jsem nadšená přišlo snad šedesát komentářů, včetně
a rozhodnutá, že budu pokračovat sestřenice z Irska, která říkala, že by mě
jak v líčení, tak v úpravě vlasů i v ob- nepoznala! Jsou to moc příjemné pocilékání. Je to pro mě neskutečný po- ty. Říkali mi dokonce, že na těch fotkách
cit.“ (úsměv)
vypadám jako pravá modelka z časopiƔƔ Co vás na celé proměně nej- sů.“ (smích)
více překvapilo?
ƔƔ Co byste vzkázala čtenářkám
„Že mi pasuje takový styl oblečení Večerníku?
jako dlouhé šaty, ale vlastně všechno. „Opravdu, pojďte do toho, přihlaste
Nikdy bych se po takových věcech se! Odhalíte to, co jste ani netušili, vaše
ani nepodívala včetně tohoto stylu krása se najednou zjeví, aniž byste o ní
brýlí. Po dnešku jsem zjistila, že je to- věděli. Není se čeho bát. Sama jsem
lik neobjevených možností. Poprvé byla nervózní, ale při tom profesionálv životě se sama sobě líbím, nemůžu ním a přátelském kolektivu to z vás pak
se vynadívat. Nikdy jsem něco tako- opadne. Bylo to skvělé, připadám si
vého nezažila a nevěřila bych, že je jako z filmu. Děkuji celému kolektivu,
díky vám se ze mě stal nový člověk.“
„Čeká nás další zápas pravdy. Ten proti Os- tohle možné.“
travě jsme zvládli výborně, totéž budeme
.20(17Éì3$7521.<
chtít zopakovat i v Olomouci. Byť venku
to bývá těžší než doma. Přesto věřím, že si
352-(.783520ħ1<
do derby přeneseme jak herní formu, tak
bojovnost ze sobotního utkání. Soupeř
„Z
únorové
PROMĚNY
IMAGE jsem měla velkou radost, Renáta Čurejová nám po
má sílu, ale už jsme ho v sezóně dokázali
porazit. Víme, že není důvod se bát. Jestli každém kroku u našich partnerů doslova mládla před očima, v přímém přenosu jsme
sledovali omlazení bez plastických chirurgů! Stačilo tak málo, jako vytvořit nový styl oblépodáme kvalitní výkon, můžeme určitě kání, nalíčit, vytvořit skvělý účes, jako šperk dodat brýle a zrodila se nová hvězda. Opravdu
zvítězit,“ troufá si hlavní trenér Prostějova bez nadsázky byste museli na vlastní oči vidět tu změnu, jež se projevila hlavně i vnitřně,
Miroslav Čada.
(son) kdy jsme všichni byli ozářeni novou aurou paní Čurejové. Je úžasné být tohoto součástí. Já
i cel ý náš tým budeme rádi, když ve svém novém „Já“ bude nadále pokračovat a s chutí se
pustí sama do své image. Děkuji všem, kteří se na sedmašedesáté PROMĚNĚ IMAGE
podíleli, a již nyní se těším na jarní díl. Hlásit se nadále mohou ženy, ale i muži, manželské
páry, partneři či sourozenci. Změnit život umíme všem, kteří mají zájem se na tom s námi
WÈvLWQDLQWHUQHWRYÙFK podílet. Pojďme společně udělat krok k lepším zítřkům.“
Za celý tým Aneta Křížová,
VWU½QN½FKZZZYHFHUQLNSYF]
patronka projektu a redaktorka servisu pro ženy

v zakončení, kde se prosazovaly hned čtyři často bodující Karin Šunderlíková, Kája
Fričová, Raquel Löff i Klára Faltínová.
Výborně si vedly také Simona Bajusz na
nahrávce a Adéla Stavinohová na liberu,
obranou jsme dokázali dobře uhlídat nebezpečnou Sandru Kotlabovou. Prostě
skvělá kolektivní práce,“ vyzdvihl Čada.
Sám lodivod označil výkon z poslední
únorové soboty za nejlepší v probíhajícím soutěžním ročníku. Díky tomu
mají prostějovské ženy jistou nejhůře
pátou pozici po dlouhodobé části extraligové soutěže, neboť Šelmy Brno prohrály a nemohou je ve zbývajících dvou
kolech bodově dostihnout. Co ještě vyšší
umístění po nadstavbě, jež by znamenalo
výhodnější výchozí postavení pro vyřazo-

'HUEE\V2ORPRXXFtMH]DVVHWDG\WHQWWRNUiiWYHĀWYYUWHNNYHQQNX

Nadšené fanoušky rozparádil především
raketový nástup Hanaček (9:2, 20:9).
Ačkoliv soupeřkám dovolily v úvodní
sadě tři tříbodové šňůry, přesto zaslouženě kralovaly 25:16. Od druhé části

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

PROSTĚJOV Po slabších výkonech z předchozího týdne volejbalistky VK Prostějov naplno zabraly. Sobotní duel 25. dějství UNIQA
extraligy žen ČR 2021/2022 s Ostravou byl pro ně významný ze
dvou stěžejních důvodů: v pozitivním směru ukázat své herní
umění a vítězstvím ještě zabojovat o vyšší tabulkové nasazení do
blížícího se play-off. Obojí vyšlo náramně!

V důležitou chvíli předvedly ženy vékáčka své pravé
schopnosti, budou nejhůř páté a umístění mohou vylepšit

1. krok – volba obleèení

www.vecernikpv.cz

klikni na

TOP VÝKON SEZÓNY
VEČERNÍKU
ZPACIFIKOVAL
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NA PROSTÌJOVSKÉM NÁMÌSTÍ TEKLA KREV A ØÁDILY MASKY

28. února 2022

FOTOGALERIE

a VIDEO klikni na
www.vecernikpv.cz

komedianti, masky a další mohli vůbec
městem projíti,“ pronesl Marek Tichý
v roli bubeníka a moderátora akce. „Přeji všem vám návštěvníkům krásný den
a dovolte, abych vás pozdravil jménem
celé rady města. Jsem moc rád, že se po
tak velmi dlouhé době můžeme opět potkat bez nějakých zásadních omezení. Byl

bych rád, kdyby se dnešní den vydařil a vy
všichni, kteří jste přišli, se náramně bavili.
Tímto dávám povolení k všeobecnému
veselí a zahajuji letošní masopust,“ pravil
primátor Prostějova František Jura. Po
jeho proslovu se pomalu připravoval průvod masek napříč celým náměstí a pašík
Vladimír čekal na natažení na háky...

9GRKUiYFH-HVWİiELXVSđOLQDOHGđ%HQiWHN

Alenu Raškovou a Jiřího Rozehnala.
„Velevážená městská rado, masopust je
opět tady a po dvou letech se tak konečně
zase můžeme bavit a vesele vyjít do ulic.
Budeme si hrát, pořádně se najíme a napijeme. Ale než to všechno začne, musím
požádati pana purkmistra o povolení
k zahájení masopustu. A taky aby kejklíři,

2TKO¾VQT(TCPVKwGM,WTCUEGNQWTCFQWO÷UVC×FGTGOFGU¾VÆJQFKP[UNCXPQUVP÷\CJ¾LKNRTQUV÷LQXUMQWOCUQRWUVPÊXGUGNKEK
Foto: Michal Kadlec

BYLI JSME
U TOHO

ĄG\PÊM-TMQXKéMCUGUXÚOVÚOGOX[RTQFCNXwGEJPW\CDKLCéMQXQWRQNÆXMWPCMVG
TQW2TQUV÷LQXCPÆUV¾NKFNQWJQWHTQPVW
Foto: Michal Kadlec
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lidním vozíčku nalil polévku úplně
zadarmo. „Strčte si penízky zpátky
do kabelky, jestli mi dáte jediný groš,
naserete mě,“ odbyl připravené
drobné mince řezník Krkovička.
Lidé stáli velice trpělivě v dlouhé
frontě. „Při minulých masopustech
se na mě vždycky dostalo, takže snad
tomu tak bude i letos. Zatím jsem se
tady celý den cpal jitrnicemi a tlačenkou, takže teď bych to rád něčím
zalil,“ culil se starší chlapík, který
postával skoro až na samém konci
fronty.
Zabijačková polévka „za kačku“
šla opravdu na dračku, za necelých
čtyřicet minut zůstaly várnice úplně prázdné. „Nic nezbylo, jsme na
suchu,“ zatvářil se spokojeně řezník
Krkovička. A Prostějovanům „prdelačka“ opravdu chutnala. „Je to ráj
v hubě, je opravdu fantastická! Sice
bych do ní přidal více česneku, ale jinak jsem ji s velkou chutí snědl,“ svěřil se Večerníku Jiří Adámek z Prostějova ve chvíli, kdy si ubrouskem
utíral mastnou pusu...

PROSTĚJOV Je to neodmyslitelná součást každého masopustu
a během sobotní akce se několikrát
opakovala. První průvod masek napříč náměstím T. G. Masaryka rozveselil Prostějovany hned v úvodu
masopustu, tedy po desáté hodině
dopolední. Dlužno dodat, že za rejem masek se vydaly také desítky
návštěvníků.
„Pojďte si projít náměstí, křičet, halekat
a dát najevo svoji radost, že tady dnes
můžeme být,“ vyzval návštěvníky sobotního masopustu bubeník a obecní

hlásný v jedné osobě. Za kejklíři, komedianty, obecním kozlem, cikánskou
kartářkou, vojáky císaře pána, kuchaři,
řezníky a nejrůznějšími strašidly se vydali v závěsu nejen představitelé města,
ale také desítky diváků. Ti si rozhodně
nenechali takovou příležitost ujít. Průvod masek se krátce zastavil před radnicí, kde obecný hlásný Marek Tichý
zval hosty na neřízenou žranici, pití
a další občerstvení. A také na bohatý
kulturní program. „Možná uvidíte, co
jste ještě neviděli,“ pravil se smíchem
Tichý v převleku za hlásného.

2GUVTÚRTčXQFOCUGMCXwGEJ×éKPMWLÊEÊEJD÷JGOOCUQRWUVWUGX[FCNPCEGUVW
PCRąÊéRTQUV÷LQXUMÚOP¾O÷UVÊO
Foto: Michal Kadlec
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PROSTĚJOV Náměstkyně
primátora Prostějova Milada
Sokolová, v jejíž gesci je kultura
ve městě, neskrývala obrovskou spokojenost s průběhem
sobotního masopustu na náměstí T. G. Masaryka. Večerníku
v exkluzivním rozhovoru vyzdvihla skvělou organizaci
a scénář, které již tradičně
v Prostějově předvedla ostravská agentura
Gryff. A v jejím hodnocení došlo i na původní obavy z počasí...
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yy Po loňském zrušení letos
konečně proběhla parádní masopustní veselice v Prostějově.
Bylo těžké tuto tradiční akci připravit?
„Vůbec ne. Již roky nám tuto akci,
vlastně celou na klíč, pořádá ostravská agentura GRYFF. Má s pořádáním podobných událostí velké zkušenosti, a proto ji vždy pravidelně
zveme. Pomáhala nám i při velkých
oslavách 630 let Povýšení Prostějova
na město a chystáme se, že ji pozveme při oslavách kolem zámku, kdy
si připomeneme 500 let Pernštejnů
v Prostějově.“

yy Jak byste zhodnotila celý průběh prostějovského masopustu
a překvapila vás vysoká návštěvnost akce?
„Byla jsem nadšená! Měla jsem
pravdu, když jsem říkala, že je čas se
pořádně pobavit poté, co se uvolnila
protikoronavirová opatření. I když
ve světle dění na Ukrajině je potřebné se bavit s pokorou.“
yy Nevyděsily vás dopolední chumelenice a déšť, který začátek masopustu trošku pokazil?
„Máte pravdu, obávala jsem se, zda
to nezhatí návštěvnost, a hned jsem
se dívala na internet, kde jsem se do-

„Řezník Krkovička má při výběru
jména prasátka pro prostějovský
masopust vždycky správnou ruku
a letos to opět potvrdil...“
yy Jaké další akce v nejbližší době
připravujete na prostějovském
náměstí?
„Jak jsem již zmínila, po celý rok
nás čekají, počínaje březnem, oslavy 500 let Pernštejnů v Prostějově,
máme se tedy nač těšit. A nejbližší
akcí na náměstí bude první dubnové pondělí Vynášení smrtky.
Tedy akce, kterou jsem se pokusila
připravit již přede dvěma lety, ale
koronavirus nám ji zhatil. Pevně
věřím, že se tato akce stane tradicí
a účastnit se budou průvodu nejen
děti ze základních a mateřských
škol, ale přidají se i obyvatelé města.“
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zvěděla, že jde jen o přeháňky. Počasí
se vzápětí vybralo a při mé poobědové návštěvě bylo již fajn, i když foukal
ledový vítr.“
yy Co vám osobně se během akce
nejvíce líbilo a přišla jste si pro zabijačkovou polévku?
„Zakoupili jsme si klobásky a plátky tlačenky. Přiznávám, že jsem
pravidelnou ‚pojídačkou‘ zabijačkové polévky, a tak jsem si tu svoji
porci vybrala již v týdnu v jednom
z prostějovských obchodů. Vyrostla jsem na vesnici a zabijačka
k životu na dědině neodmyslitelně
patří, mám tedy ze zabijačky ráda
vše.“
yy Masopustní pašík byl letos pojmenován Vladimír. Podobnost
s Putinem nebyla při volbě jména
prý náhodná. Co vy na to?

/KNCFC5QMQNQX¾
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PROSTĚJOV Tradičním vrcholem masopustní veselice v Prostějově je rozlévání zabijačkové
polévky za pouhou jednu korunu.
Dal si na ní záležet řezník Krkovička se svým kuchařským týmem. O půl čtvrté odpoledne se
začalo rozlévat, ale už půl hodiny
předtím se u dvou obřích várnic
stály dlouhé fronty. Někteří lidé
si dokonce přinesli velké sklenice, stejně ale dostali pouze jednu
porci...
„Jo, jo, je pravda, že jsme zájemce
o polévku vyzývali, aby si donesli
vlastní talířky, misky nebo sklenice,
protože jinak by si k jedné koruně
za polévku museli připlatit dalších
devět kaček za papírovou misečku.
Ale stejně každý dostane pouze jednu porci, i kdyby si přinesl velký hrnec,“ smál se řezník Krkovička, který
se kromě vaření polévky dal později
i do organizace poslední akce sobotního masopustu. Sympatické gesto
hned na začátku udělal řezník Krkovička, když dvěma dámám na inva-

1DSROpYNXÅ]DNDÿNX´ se stály fronty Průvod
masek
2
Někdo jen ochutnal, jiní si nabírali do sklenic se zastavil u radnice

Michal KADLEC

PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

ZAUJALO NÁS

PROSTĚJOV To se fakt povedlo! Po roční vynucené pauze
se do centra Prostějova vrátila ta pravá masopustní veselice.
Agentura Gryff připravila znovu pestrý scénář, který v sobotu
pobavil stovky a stovky lidí mířících na náměstí T. G. Masaryka.
O zábavu po celý den skutečně nebyla nouze, vystoupení
kejklířů, muzikantů či herců střídaly průvody masek městem,
hlavně malé děti byly nadšené z kolotoče, pro ty dospělé byla
k dispozici řada stánků s atraktivním zbožím a těmi nejrozmanitějšími pochutinami. Pašíka Vladimíra hned z kraje masopustu rozporcoval řezník Krkovička se svými pomocníky a ti pomalu připravovali zabijačkou polévku, tlačenku, jelita i jitrnice.
A přestože sobotní masopust začal sněhovou chumelenicí,
návštěvníky to vůbec neodradilo. Vždyť kdo by si po roce odříkání a různých zákazů neužil perfektní zábavy!

jméno Vladimír. Ptáte se, proè?

Zabijaèkové prase dostalo

PROSTĚJOV Ještě hodinu před
zahájením masopustu v Prostějově
bylo nebe jasné a město zalilo už hřející sluníčko. Pak se ovšem obloha zatáhla a jako naschvál těsně po desáté
hodině se spustila sněhová chumelenice. To už ovšem stihli představitelé
města zahájit tradiční masopustní
veselici, která v sobotu 26. února
zlákala do centra stovky nadšených
lidí. „Poprosím pana prostějovského purkmistra, aby nám dal povolení k zahájení masopustní slavnosti
a také žranice,“ rozesmál početné
publikum Marek Tichý, šéf agentury
Gryff, která prostějovský masopust
jako vždy organizovala.
Marka Tichého známe v Prostějově v rolích Karla IV. nebo Jošta Moravského,
tentokrát se přizpůsobil masopustu a po
celou sobotu hrál roli bubeníka či obecního hlásiče... „Kozlíku, doveď sem třeba
za řetěz pana primátora Juru a další členy
slovutné rady zdejšího města,“ vyzval Tichý obecního kozla a vydařená postavička v masce s rohy postupně přiváděla na
provizorní pódium naše radní Františka
Juru, Jiřího Pospíšila, Miladu Sokolovou,
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Poslední dvě kola rozhodnou
o místenkách do play-off

43

Své si k postupu může říct také Kolín,
který má stejně bodů jako dva celky
před ním. Ale případný postup už
nemá ve svých rukou. Hodně může
napovědět už pondělní duel na ledě
Valachů. V případě porážky by totiž
mohli v posledním kole s Porubou
hrát i pád do baráže.

6&0DULPH[.ROÉQ
– 11. místo,
72 bodù

mého do jedenáctého místa, v níž figurují
i Jestřábi. Zde najdeme pět celků v rozmezí
jediného bodu, které budou bojovat o čtyři místa v předkole play-off, ale ještě do
toho můžou za určité konstelace promluvit i další tři celky v mírném skluzu.

Poruba už to má v rámci postupové
matematiky složitější. Ani dvě výhry
v základní hrací době jí jistotu nedají a spíš než před sebe se musí dívat
za sebe, protože od místa v baráži
ji dělí náskok jediného bodu. Stále
však mužstvo může promluvit do
bojů na obou frontách. Dnes ho

+&577RUD[3RUXED
– 12. místo,
69 bodù

(QVQ,CP(TGJCT

Nyní na barážové příčce se nachází Šumperk, ale ještě by se mohl podívat i do
play-off. K tomu by ale potřeboval nutně
zvládnout oba zápasy za šest bodů a doufat v zaváhání celků před sebou. Dnes ho

HC Draci Šumperk
– 13. místo,
68 bodù

Ústí je ve stejné situaci jako Šumperk a ve
svých rukou nemá nic. Dnes ho čeká duel
na půdě Litoměřic a ve středu se Slavií.
Šance tak stále žije, ale už není příliš reálná.

HC Slovan Ústí nad Labem
– 14. místo,
68 bodù

čeká domácí souboj s Benátkami. čeká Jihlava a ve středu domácí souboj se
Vsetínem. Dá se očekávat, že Šumperk už to
Ve středu Kolín.
bude mít směrem k play-off hodně složité.

#VTCMVKXPÊFWGNO÷NRTQ2TQUV÷LQXJQFP÷FGRTGUKXPÊ\¾X÷T

PROSTĚJOV Ve středu už bude
o osudu základní části Chance
ligy 2021/2022 jasno. Před posledními dvěma duely nemají
Jestřábi jistotu žádnou. Ve hře je
stále i hypotetická naděje na první šestku, ale také pád do baráže.
O všem hodně napoví už dnešní
utkání v Edenu, kde se Prostějov
postaví svému sousedovi v tabulce ze Slavie. Rozlučka s dlouhodobou částí pak přijde na řadu
před vlastními fanoušky ve středu
od 18.00 hodin.
Už pondělní 50. kolo jasně napoví
o tom, kde by nakonec po základní
části mohli svěřenci kouče Tottera
skončit. Rozhodnuto bude o tom,
zda zůstane ještě naděje na první
šestku a přímý postup do čtvrtfinále, či bude nadále hrozit strašák

v podobě baráže o udržení. Dnešní
soupeř Slavia Praha má za sebou
podobně divokou přestřelku jako
Jestřábi, kdy nestačili na Sokolov
až po prodloužení poměrem 7:6.
A kromě této poslední zkušenosti je
spojuje i stejný bodový zisk a sousedství v tabulce. Oba kluby zatím
dokázaly posbírat 73 bodů a dnešní
zápas, který startuje v 18.00 hodin,
se dá bez nadsázky označit jako klíčový pro obě mužstva. Určit favorita
duelu je tak jako věštění z křišťálové
koule. Záležet bude na řadě faktorů, ale určitě se dá čekat zápas plný
náboje s atmosférou připomínající
play-off.
Slavia se nejčastěji v této sezóně opírá
především o produktivní centry Jana
Knotka a Lukáše Žejdla, kteří mají
bohaté extraligové zkušenosti.

Druhé utkání v tomto týdnu a poslední v základní části čeká na Jestřáby v domácím prostředí, kdy se střetnou s Třebíči, jež bude hrát o lepší
postavení v tabulce před play-off, které už má jisté. Třebíč dlouho vládla
Chance lize a zdálo se, že její postavení společně s Litoměřicemi bude nedosažitelné, ale po Novém roce přišel
mírný výkonnostní i výsledkový propad, jenž znamenal, že nyní bojují ve
skupině o druhé až čtvrté místo.
Nejvíce nyní zápolí středeční soupeř
s produktivitou, kdy za poslední tři
duely vstřelil jedinou branku. Zda
se mu podaří tuto smůlu prolomit
už v pondělí v Sokolově nebo zda
zůstane střelecký prach zvlhlý až do
konce základní části, se budete moci
přesvědčit na vlastní oči ve středu 2.
března od 18.00 hodin.
(jaf)

Sobotní duel 49. kola Chance ligy nezačal pro
Prostějov příliš dobře. Už po třech minutách
šli domácí do čtyř. Jak s přesilovkou naložit,
ukázali hosté opravdu perfektně. Po rychlé
výměně kotouče se mezi kruhy objevil Riku
Sihvonen a trefil přesně horní růžek – 0:1.
Jestřábi ale dokázali najít rychlou odpověď
a vedení hostům nevydrželo ani dvě minuty.
Střelu Beránka těsně před brankářem tečoval
Tomáš Jáchym mimo jeho dosah – 1:1. Hned
po následném buly se Prostějov dostal do další
šance, ale tvrdá rána skončila na břevně. V 10.
minutě už ale šli domácí do vedení. Střelu Valy
ještě dokázal brankář Sklíba vyrazit, ale doráž-

Jan FREHAR

PROSTĚJOV Sobotní duel Jestřábů s vítězem základní části z Litoměřic nabídl neuvěřitelnou podívanou, bohužel však s nešťastným koncem pro domácí příznivce.
Vyrovnaný duel, kde se o vítězství přetahovaly oba celky, vypadal, že dospěje do prodloužení za stavu 6:6. Půl minuty před koncem ale prostějovský stadion umlčel Válek,
který využil zaváhání ve středním pásmu,
a Jestřábi už se na odpověď nezmohli. Druhá porážka v řadě tak znamená, že o místo
v play-off čeká Prostějov ještě náročný boj.

ka Petra Mrázka už skončila za jeho zády – 2:1.
Vedení ale vydrželo jen čtyři minuty. Hraniční
situace, která zaváněla ofsajdem, skončila až
u Ondřeje Procházky, který se ocitl sám před
Bláhou a překonal ho blafákem – 2:2. Ani
čtvrtá branka ale nebyla poslední v první části. Račuk si totiž vyměnil kotouč s Novákem
a prvně jmenovaný ho po pěkné akci uklidil za
záda brankáře – 3:2.
Jen dvě minuty prostřední části stačily hostům, aby znovu vyrovnali stav utkání. Hrubku
v zadních řadách Jestřábů potrestal po přihrávce Ondřeje Procházky Martin Procházka –
3:3. Domácí měli po inkasované brance více
ze hry, ale gólu se nedočkal Husák, Novák ani
Rudovský. V deváté minutě druhé části to tak
byli znovu hosté, kteří skórovali. Tvrdá rána
Černohorského od modré si branku nenašla,
ale od mantinelu se odrazila přesně na hůl
Přikryla, jenž puk poslal do odkryté branky
– 3:4. V následném střídání došlo k opravdu
tvrdému zákroku Kuboše na Jelínka, kterého
okamžitě mstil Švec. Nutno dodat, že dvouminutový trest pro Kuboše byl opravdu mírný. Přesilovku Jestřábi sice využít nedokázali,
ale drželi soupeře pod velkým tlakem a krátce
po jejím ukončení se vyrovnání dočkali. Křižnou přihrávku Jiránka nevyužil nikdo jiný než

s vyrovnaným stavem.
Třetí dvacetiminutovku začala lépe domácí
letka. Dvě velké příležitosti měl v krátkém
sledu Rudovský, ale v koncovce neuspěl.
Prostějov držel soupeře pod tlakem a hosté si pomáhali i za hranou pravidel, což ale
sudí netrestali. V polovině třetí části přišel
šok pro domácí publikum. Špatné střídání
domácích využil Berka, kterého našel před
branou Ondřej Procházka – 5:6. Domácí se
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(3:2, 2:3, 1:3)
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Petr Mrázek, který vstřelil už pátou brankou
v tomto týdnu – 4:4. Jenže vyrovnaný stav
opět vydržel pouze minutu a hosté šli opět do
vedení. Kracík vyhrál buly v útočném pásmu
pro Ondřeje Procházku, ten se z mezikruží
trefil přesně – 4:5. Prostějov znovu dotahoval a převzal aktivitu. Na konci druhé části si
už Litoměřice musely pomoct faulem, který
potrestal přesnou střelou od modré Klimíček
– 5:5. Po dvou třetinách se tak šlo do kabin

3. Tøi sobotní „divoèiny“

0GLGP2TQUV÷LQX\CåKNQRTCXFWFKXQMÚUQ
DQVPÊRTčD÷J\¾RCUWXGMVGTÆOUGFKX¾EK
FQéMCNKéVTP¾EVKDTCPGM,GPQLGFPWOÆP÷
LKEJXKF÷NKX5QMQNQX÷MVGTÚUKRQTCFKNUG
5NCXKÊXRTQFNQWåGPÊ#QUODTCPGM
MTQO÷2TQUV÷LQXCUEJ[VCN[K$GP¾VM[PCF
,K\GTQWMVGTÆPCLGLKEJNGF÷\PKéKN8UGVÊP
RQO÷TGO
vzali oddechový čas a hned se pustili do risku bez brankáře. Založení akce však nevyšlo
a pojistku do prázdné branky přidal Martin
Procházka a uzavřel tak nejen zápas, ale i svůj
hattrick – 6:8.

8GUVąGFGéPÊOMQORNGVPÊOMQNGWF÷NCN[
FQO¾EÊEGNM[\GUXÚEJCTÆPPGFQD[VPQW
VXT\8å¾FPÆO\G\¾RCUčUKVQVKåJQUVWLÊEÊ
EGNGMPGQFXG\NCPKDQF\CTGOÊ\WCRQMWF
P÷MFQXUCFKNUCOÆLGFPKéM[WTéKV÷UGTCFQ
XCN\XGNKEGR÷MPÆXÚJT[

2. 48. kolo ve znamení
domácí neporazitelnostií

6Q EQ Wå UG \F¾NQ X RQUNGFPÊEJ FXQW
VÚFPGEJ LCUPÆ FQUVCNQ RQ UVąGFGéPÊEJ
XÚUNGFEÊEJTC\ÊVMQ2QFQO¾EÊXÚJąGPCF
5QMQNGORQO÷TGOOQJNMNWDUNCXKV
PGLGPXÊV÷\UVXÊX\¾RCUGCNGKFNQWJQFQDÆ
UQWV÷åK&QRNC[QHHVCMRčLFQW.KVQO÷ąKEG
PGLXÚwGPCUC\GPÆ

1. Litomìøice vítìzem
základní èásti

NEJ události
Chance ligy

Na ledě Benátek šlo v úterý o jasný
úkol, a sice přivézt tři body. I když
se nerodily lehce a soupeř nedal
kůži lacino, Jestřábům se tento úkol
podařilo splnit a velmi důležité
body do tabulky, kde rozhoduje každá maličkost, tak na konto přibyly.

c3RYLQQ½pYÙKUD

Po bodech v Benátkách ale přišlo
rychlé vystřízlivění. Na ledové ploše ve Vrchlabí i v domácím prostředí byl Prostějov minimálně rovnocenným soupeřem, ale počet bodů
je nulový. Hodně tomu napomohly
především individuální hrubice,
které soupeři dokázali trestat.

Hrubé individuální
chyby

!&҃ ࡡ

HOKEJOVÉ
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„Čekám,
kdy dá gól i ze
střídačky.“

(uohĹ

„Mohli jsme hrát už více uvolněně, protože máme jistotu prvenství a ve hře směrem dopředu to bylo
znát. Stejně tak ale i směrem dozadu, kde jsme byli málo důrazní a soupeř to trestal. Snažíme se hrát
útočný hokej, a i Prostějov tam má řadu šikovných hráčů směrem do ofenzivy, takže jsem čekal, že by
mohla padnout řada branek, ale že z toho bude až taková přestřelka prakticky bez obran, jsem opravdu
nepředpokládal.“

Daniel TVRZNÍK – Asistent trenéra HC Stadion Litomìøice

„Dostali jsme gól v poslední minutě... To je ale o naší zodpovědnosti. Celý zápas jsme hráli vabank, ale
tak to nejde. Soupeř měl rychlé kontry a prosadil se po našich chybách nebo v přesilovce. Dostat osm
gólů je strašně moc. Je to škoda, jelikož se každý bod počítá. Teď máme ještě dva zápasy, ve kterých
hrajeme o všechno. Bohužel kvůli špatným výkonům, naší nezodpovědnosti a špatným přístupem
však můžeme ztratit celou sezónu.“

Aleš Totter - LHK Jestøábi Prostìjov

¸67<75(1§5č
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tak opět museli hnát za vyrovnáním, a to se
jim opět vydařilo. Čtyři a půl minuty před
koncem s velkými problémy vyrazil brankář
Sklíba ránu Zajíce pouze k Novákovi a kapitán mužstva srovnal skóre – 6:6. Domácí zůstali aktivnějším celkem, ale větší příležitosti
měli hosté. Dvě minuty před koncem mohl
utkání zlomit Procházka, ale jeho pokus
orazítkoval tyč. Půl minuty před koncem
se ale vítězné trefy hosté dočkali. Novákova
zadovka přistála na čepeli Sihvonena, který puk posunul Válkovi, jenž tvrdou ranou
našel místo na zadní tyči – 6:7. Domácí si

vs.
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Prostějov (jaf) – I v rámci Chance
ligy proběhla podpora Ukrajiny. Před
úvodním hvizdem utkání 49. kola
mezi Prostějovem a Litoměřicemi se
na velkoplošné obrazovce zimního
stadionu objevila vlajka Ukrajiny,
kterou doprovodila píseň Karla Kryla
Bratříčku, zavírej vrátka. K podpoře
se přidali také prostějovští fanoušci,
kteří na domácím zápase vyvěsili jedinou vlajku, a to ukrajinskou.

Jestøábi
podpoøí Ukrajinu

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

ve středu doma Třebíč

Dnes do pražského Edenu,

3RVOHGQËGYDGXHO\VH6O¿YLHPLUR]KRGQRXRRVXGXVH]ÑQ\

Rysi momentálně uzavírají postupující desítku. Pro jistotu jejího udržení
potřebují dvakrát zvítězit. Postupu
se však mohou dočkat i v případě
jedné výhry i například dvou bodů,
vše by pak záleželo na souhře dalších
výsledků. Čekají na ně dva soupeři
na dohled. Dnes Přerov a ve středu
tabulkový soused z Vrchlabí.

+&)UÙGHN0ÉVWHN
– 10. místo,
72 bodù

Dnes je čeká domácí souboj s Havířovem, kterému už o nic nejde. V posledním kole změří síly na ledě přímého konkurenta z Frýdku-Místku.

UG\ÐPC"

ráže se ale také teprve rozhodne. Pravděpodobně to budou dva kluby z trojice Ústí
nad Labem, Poruba a Šumperk, které mají
na kluby od sedmého Prostějova po jedenáctý Kolín mírnou ztrátu tří a čtyř bodů.
Nyní se už dostáváme ke skupině od sed-

Vidět hned čtrnáct branek v jednom utkání, to se opravdu nestává každý den. V sobotu jich tolik
nasázeli hokejisté Prostějova a Litoměřic, bohužel pro domácí ale
se špatným koncem.

VZDÁLIL, ZAHRÁVAJÍ SI I S PŘEDKOLEM 14
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PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ:

1. star: 2GVT /T¾\GM  DQF[  2. star: ,QUGH <CLÊE 
DQF[ UVCT/CTGM4CéWM DQF 

PROSTĚJOV – LITOMĚŘICE 6:8

1. star: 2GVT/T¾\GM DQF[  2. star:/CTGM4CéWM 
DQF[ UVCT/CTGMiXGE DQF 

VRCHLABÍ – PROSTĚJOV 4:2

1. star:/CTVKP0QX¾M DQF[  2. star: ,KąÊ-NKOÊéGM 
DQF[ UVCT1PFąGL$N¾JC DQF 

BENÁTKY – PROSTĚJOV 2:4

HRÁČSKÉ HVĚZDY UTKÁNÍ

HOKEJ
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Produktivita Petra Mrázka v celém
ročníku je opravdu vynikající a průměr více než bodu na zápas to jednoznačně dokládá. V tomto týdnu ji dokonce vyhoupl na dva body na utkání, kdy zapsal hned pět branek, ke
kterým přidal i jednu asistenci. Jeho
zisk se každým zápasem stupňoval.
V úterý branka, ve středu dvě a dnes
ke dvěma brankám přidal i asistenci.
Díky tomuto zisku se vyhoupl už na
druhé místo kanadského bodování.
Bohužel však ani jeho střelecká potence Jestřábům k více než třem bodům ze tří zápasů nestačila.

Fanto m Mráz ek

ZAUJALO NÁS

2GVT/T¾\GM1PFąGL$N¾JC,CP-NQ\,CP4WFQXUMÚ2GVT$GT¾PGM
6QO¾w,KT¾PGM/CTVKP0QX¾M/CTVKP#NVTKEJVGT,KąÊ-NKOÊéGM
#FCO*CXNÊM6QO¾w,¾EJ[OCiKOQP,GNÊPGM,QUGH<CLÊE,CMWD$CDMC
2CVTKM*WU¾MC/CTGM4CéWM/KNQUNCX,¾EJ[O/KEJCN,CPGéGM&CXKF8CNC
C/CTGMiXGE,CPiVGHMCC2GVT-TGLéÊ/CTGM/KEMC/CTVKP&WDUMÚ
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PŮVODNÍ
zpravodajství

HC Slavia Praha
– 8. místo,
73 bodù

HC Stadion Vrchlabí
– 9. místo,
72 bodù

sbíral shodný počet bodů a pondělní vzájemný souboj hodně napoví
o tom, kdo se jistotě předkola přiblíží. Na Slavii pak čeká v posledním
kole duel na půdě Ústí nad Labem,
které by mohlo hrát o příčku mimo
baráž.

Pouze o bod méně a už téměř bez
možnosti přímého postupu budou
hrát své poslední dva duely hráči
Vrchlabí. Postup do předkola však
Zde se dostáváme k prostějovské let- Jen kvůli horšímu skóre je dnešní mají také ve svých rukou a nemusí se
ce, která má pětibodovou ztrátu na soupeř Prostějova za ním. Jinak po- ohlížet, pokud obě utkání zvládnou.

LHK Jestøábi Prostìjov
– 7. místo,
73 bodù

Stejný bodový zisk jako Přerov zatím
připsali i hokejisté Sokolova. A stejně
jako Přerovu jim stačí k jistotě uhrát
dva body. Na rozdíl od dalších celků
vyrovnaného středu má však k dispozici pouze jediný duel, a to dnešní na
ledě Třebíče.

celky před sebou a pouhý bod náskoku na jedenácté místo znamenající
konec sezóny. V případě dvou vítězství za plný počet bodů by Jestřábi
mohli pomýšlet i na přímý postup, ale
musela by se sejít řada věcí. Na svěřence kouče Tottera čeká duel na Slavii,
tedy s přímým sousedem v tabulce,
a v posledním kole přivítají na svém
ledě Třebíč. Minimálně postup do
předkola ale stále mají ve svých rukou.

-FQFQRNC[QHHMFQFQDCT¾åGCMQOWUMQPéÊ

HC Baník Sokolov
– 6. místo,
78 bodù

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

Matýse, který svou čtvrtou šanci už dokázal
využít a trefil přesně nad vyrážečku – 1:1.
Následně mohl dostat do vedení domácí ve
28. minutě Urban, který dostal příležitost
trestného střílení po faulu Jelínka, jeho pokus
mezi betony ale brankář Bláha přečetl. Ve 37.
minutě se ale krátce po nevydařené přesilovce podařilo domácím skóre otočit. Mrňa
našel prudkou přihrávkou Urbana, jemuž
kotouč sice utekl, ale stihl ho ještě před Bláhou poslat bekhendem pod víko – 2:1.
Třetí část začali opět aktivně domácí a ve 44.
minutě se radovali ze třetí branky. Chybu
v rozehrávce Jestřábů využil Urban, který ještě poslal puk na zcela osamoceného Zemana,
jenž neměl větší problém trefit odkrytou část
branky – 3:1. Z dvoubrankového vedení se
domácí neradovali dlouho. Po necelé půlminutě se podařilo snížit Mrázkovi, když využil
přihrávku Havlíka – 3:2.
Rychlá odpověď dodala Prostějovu energii
a Jestřábi se dokázali dostat do tlaku. Šanci Nováka zastavil Klouček a následně už
Havlík téměř slavil, ale puk zastavila tyč. Po-

silové hry a tu dokázal využít. Kloz si udělal
prostor a bekhendem zamířil přesně k bližší
tyči – 1:2.
I po vstřelené brance pokračoval Prostějov v aktivitě a byl lepším mužstvem. Ve
32. minutě ještě dokázal brankář Král na
poslední chvíli zamezit kotouči v cestě do
branky, ale o pár sekund později byl i on
krátký na zakončení Šimona Jelínka, kterého našel mezi kruhy Koblížek – 1:3. Tlak
Prostějova pak otupily dvě přesilovky domácích hráčů, ale ani ty jim ke kýženému
snížení nepomohly.
Snížení pak přeci jen přišlo ve třetí části. Ve
46.minutě se domácím podařila sehrát pěkná akce, na jejímž konci se ocitl sám před
brankářem Dlouhý. Kličkou do bekhendu
dokázal překonat brankáře Bláhu – 2:3.
Krátce po snížení dostali domácí i výhodu
přesilové hry a k vyrovnání příliš nescházelo. Pabiškovu ránu dokázal Bláha vyrazit
a z následné dorážky neuspěl ani Kolmann.
Utéct na rozdíl dvou branek mohli Jestřábi
po akci Mrázka, ale v 54. minutě na Krále
nevyzrál. O dvě minuty později už to ale
stejnému hráči vyšlo, když využil přihrávku Račuka a střela z voleje skončila přesně
v levém horním rohu branky – 2:4. Na tuto
branku už pak domácí hráči do konce duelu
nenašli odpověď a Prostějov si své vítězství
pohlídal.

4
2

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

slední vážnou akci na srovnání zastavil Linhart a puk ze vzduchu odpálil. Co se z tlaku
hostům nepovedlo, zvládlo Vrchlabí. Mrňa
podržel kotouč za brankou a našel přesně

najíždějícího Machače, který pět minut před
koncem prostřelil přesunujícího se Bláhu –
4:2. Jestřábi to ještě zkusili v šesti hráčích, ale
brzy jim jejich tlak zastavil faul Staňka. (jaf)

„„Domácí hráli účelněji a dali góly v pravý čas. My jsme neodehráli celých šedesát minut, tak jak
jsme měli. Byly tam dobré i špatné momenty. Tabulka je vyrovnaná a bude se rozhodovat v posledních kolech, a tak by to mělo v této soutěži být.“

Aleš TOTTER - LHK Jestøábi Prostìjov:

„Hodně cenné a důležité vítězství, ale myslím si, že zasloužené. Zase to bylo infarktové utkání,
kdy jsme si to zbytečně zkomplikovali, ale pánbůh zaplať, dopadlo to pro nás dobře. Kdybychom proměnili šance, které jsme měli v první polovině utkání, a soupeři odskočili, tak to
mohlo být klidnější. Snažili jsme se na soupeře vletět. Věděli jsme, že hráči mají na rozdíl od
nás zápas v nohou, k tomu ještě cestování.“

Tomáš JIRKÙ - asistent trenéra HC Stadion Vrchlabí:

¸67<75(1§5č
¸67<

%OiKD±6WDQČN.OLPtþHN0-iFK\P$+DYOtN9DOD=DMtF±%HUiQHN7-iFK\PâYHF±-LUiQHN
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6HVWDYD3URVWčMRYD

.ORXþHN±/LQKDUW/\WY\QRY.DMtQHN.\QþO9RåHQtOHN
1HGEDO2OLYD±.RIIHU.DXW0DWêV±0DFKDþ38UEDQ
0UĖD±3RFKREUDGVNê&KUWHN.XVê±&KDOXSD78U
EDQ=HPDQ
Trenér: 7RPiã-LUNĤ

%UDQN\DQDKUiYN\21. Matýs (Kaut, Lytvynov), 37. P. Urban
0UĖD   =HPDQ 7 8UEDQ &KDOXSD   0DFKDþ 0UĖD
.DMtQHN ±0Ui]HN 5DþXN-iFK\P 0Ui]HN +DYOtN
5DþXN 6WĝHO\QDEUDQNX 23:27. 5R]KRGÿt:DJQHU-DURã±
0DãWDOtĜ-XUiQHN9\ORXÿHQt 3:3. 9\XæLWtOslabení: 
'LYiNĥ723.
6HVWDYD9UFKODEt

+&6WDGLRQ9UFKODEt²/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY

CHANCE LIGA 2021/2022 - 48. KOLO:

„Dohrávali jsme odložené utkání. Čekaly se od nás tři body, což nebylo lehké. Domácí tým hraje dobře,
má šikovné hráče a trošku doplatil na to, že letos tato soutěž je, co se týče sestupujících týmů, drastická.
Myslím si, že si to Benátky opravdu nezasloužily, protože hrají rychlý hokej, mají tam spoustu šikovných
hráčů jeden na jednoho. Chybí jim ale zkušenost. Klobouk dolů před jejich týmem, protože všechny tři
zápasy s ním byly vyrovnané. Prohrávali jsme 0:1, rychle jsme ale dokázali vyrovnat, což považuji za důležitý moment. Poté jsme se dostali do náskoku a za stavu 3:2 jsme ubránili nějaké soupeřovy šance. Zápas
mohl skončit jakkoliv a my jsme rádi za tři body.“

Aleš Totter - LHK Jestøábi Prostìjov

„Náš tým se letos loučí s Chance ligou. Bude to znít pro někoho hloupě, ale ten, kdo viděl naše zápasy, ví,
o čem mluvím, a dá mi za pravdu. Jen kvůli nesmyslnému zúžení soutěže přijde tato liga o tým, který hraje
moderní, bruslivý, agresivní hokej s mladými hráči. Takový tým bude v soutěži scházet. Hráčům chybí jen
zkušenosti, které potřebují získat tím, že budou hrát. Místo toho vznikne soutěž, v níž mladé hráče odstřelíme. Je to pro český hokej dobře? Není a je to k zamyšlení. Je mi z toho smutno…“

Valdemar JIRUŠ - HC Benátky nad Jizerou:

¸67<75(1§5č
¸67<
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VRCHLABÍL PROSTĚJOV Po úterní dohrávce čekal hokejisty Prostějova
druhý duel v Čechách. v rámci osmačtyřicátého kola je čekal souboj ve Vrchlabí,
tedy přímý konkurent ve středu tabulky.
Jestřábi zopakovali stejný výsledek jako
v Benátkách o den dříve, ale tentokrát to
bylo v neprospěch svěřenců kouče Tottera. I přes vedení po první třetině domácí
otočili stav a své vedení už do konce zápasu nepustili.
Domácí byli na startu aktivní, ale po deseti
minutách přišla na řadu první branka. Nejprve se s pukem až před brankáře Bláhu
dostal velmi aktivní Matýs, ale orazítkoval
pouze horní tyč. Z následného protiútoku
šli Jestřábi do vedení. Nejlepší střelec Prostějova Petr Mrázek si vzal puk ve středním
pásmu a z pravého kruhu překvapil brankáře
Kloučka – 0:1. Po vstřelené brance se hosté
dostali do tempa a postupně přebírali iniciativu a domácímu brankáři znovu pomohla tyč.
Sedmnáct sekund druhé třetiny domácím
stačilo, aby srovnali stav. Kaut našel rozjetého
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CHANCE LIGA 2021/2022 - 40. KOLO:
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BENÁTKY NAD JIZEROU, PROSTĚJOV Úterní dohrávka 40. kola Chance
ligy na ledě jistého sestupujícího z Benátek nad Jizerou přinesla Jestřábům
další tři důležité body směrem k závěru
základní části, které by se daly označit za
povinné. Prostějov tak zvládl i třetí letošní duel proti tomuto soupeři, ale i potřetí
to nebyla cesta zcela jednoduchá. Domácí celek kladl dlouho odpor a uklidnění
pro mužstvo obstaral až necelých pět
minut před koncem Mrázek.
V úvodu utkání se z prvních vážnějších příležitostí prosadily oba celky. Po necelých
pěti minutách poslal domácí celek do vedení Pabiška, kterého našel pasem za brankou
Zajíček, a střelec dokázal poslat puk za záda
brankáře Bláhy – 1:0. Prostějov ale velmi
rychle našel odpověď. Na začátku 7. minuty
pláchl obráncům Švec a našel skulinu mezi
betony domácího brankáře – 1:1.
Druhou část začali daleko lépe Jestřábi a dostali soupeře pod tlak. Ve 24. minutě měl
velkou příležitost Mrázek, který dostal po
faulu Dvořáka možnost trestného střílení.
Zkoušel brankáře oklamat rychlou kličkou,
což se mu podařilo, ale kotouč mu v klíčové
chvíli utekl. Ve 26. minutě byl za zdržování
hry vyloučen domácí brankář Král, který
úmyslně posunul branku. Prostějov se tak
krátce před polovinou střetnutí dočkal pře-
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Arcirival Prostějova rozjel v únoru spanilou jízdu a během ní zapsal pouze
jedinou porážku, právě od Prostějova.
Díky deseti výhrám z posledních jedenácti duelů se ale vyhoupl ze druhé
poloviny tabulky až na pátou příčku
a k jistotě přímého postupu do čtvrtfinále mu stačí uhrát dva body, aby
se nemusel spoléhat na ztráty celků
pod sebou. Na programu má Přerov
domácí duel s Frýdkem-Místkem
a v posledním kole zajíždí do Benátek.
Zde se tak dá předpokládat, že si první
šestku Přerov pohlídá.

HC Zubr Pøerov
– 5. místo,
78 bodù

Pojďme si tedy připomenout, jak vypadá
aktuální situace v rámci Chance ligy. Základní část už zná svého vítěze, kterým
jsou Litoměřice. Jistotu postupu přímo
do čtvrtfinále mají také hokejisté Vsetína,

Jan
FREHAR

pro Večerník

Třebíče a Jihlavy. Nejblíže ke druhé příčce má Vsetín, který má náskok na celky
pod sebou čtyři, respektive pět bodů.
Další dvě přímé vstupenky do čtvrtfinále
ještě visí ve vzduchu. Nejlépe k nim má
ale nakročeno dvojice Přerov, Sokolov,
která má před pronásledovateli náskok,
připravit je o ně může už spíše jen shoda
náhod.
Jistota je také u trojice sestupujících.
Chance ligu opustí Kadaň, Havířov a Benátky nad Jizerou. O dvojici celků do ba-

28. února 2022

JESTŘÁBŮM SE PŘÍMÝ POSTUP

PROSTĚJOV Základní část druhé nejvyšší hokejové soutěže má
před sebou poslední dvě zastávky. Až ty rozhodnou o tom, kdo
se podívá do play-off a kdo zůstane před jeho branami. Zatím
zná Chance liga jen kvarteto postupujících přímo do čtvrtfinále
a trojici sestupujících. Ve vyrovnaném středu tabulky se ale ještě mohou dít věci. Jak nakonec všechno dopadne, může hodně
napovědět už pondělní 50. kolo, vše se ale rozhodne až v posledním jednapadesátém kole, které je na programu tuto středu 2.
března. Kam doletí Jestřábi? Ve hře jsou všechny tři varianty: přímý postup, boj v předkole i předčasný konec sezóny. Tu teoretickou čtvrtou, pád do baráže si nechce nikdo ani připustit...
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pitele garant tohoto fondu radní Miloš Sklenka (ANO). „Správní rada fondu již několikrát
v průběhu posledních týdnů zasedala a vyhlásili
jsme už celkem tři granty na podporu sportu,
kultury a vzdělávání,“ prozradil Miloš Sklenka,
předseda správní rady nadačního fondu.
Na internetových stránkách www.nadaceprostejov.cz je zveřejněn i transparentní
účet, na kterém je k dnešnímu dni již 181
000 korun, z čehož 100 tisíc korun tvoří

příspěvek města. „Myslím si, že za tak krátkou dobu je to úspěch, a chtěl bych touto cestou poděkovat všem lidem a podnikatelským
subjektům, kteří do fondu do této chvíle přispěli,“ vzkazuje Sklenka.
Z veřejné databáze lze vyčíst, že do nového
nadačního fondu zřízeného městem přispěli
společnosti Olymp Sky, Monoceros, Svamberk.com, Proměny bydlení, Patriarcha a pan
Bohuslav Švamberk.
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i zkvalitnit kádr, bych se vůbec nebál mít ještě odvážnější ambice. Uvidíme, jak nám to s pozměněným kolektivem půjde přímo na hřišti. Nicméně
vybojovat účast v prvoligovém finále byl vždycky
můj sen, podobně to vnímají také kluci,“ poukázal
hlavní kouč Sokola I Richard Beneš.
Připomeňme, že se mu i díky pomoci renomovaného manažera Miroslava Černoška povedlo přivést dvě zvučné akvizice, a sice bývalého
mistra světa i Evropy Martina Müllera z Modřic a dalšího někdejšího extraligistu Petra

Zemánka (Ivanovice na Hané). Odtamtud se
navíc vrací Petr Deutsch, který v hanáckém
mužstvu působil předloni.
„Noví kluci se už delší dobu zapojují do našich
tréninků, sehrávají se s ostatními parťáky a sžívají
jak s mančaftem, tak s prostředím. Společná příprava probíhá aspoň jednou týdně, a pokud to jde,
tak i dvakrát. Pořád jsme amatérský sport, snažíme se tedy dělat maximum, co komu umožňují
pracovní nebo jiné povinnosti. Každopádně mám
z dosavadního průběhu tréninkového procesu
v tomto roce zatím velice dobrý dojem, přípravu
chceme před blížící se sezónou ještě zintenzivňovat,“ řekl Beneš Večerníku.
Podle již dříve vydané termínové listiny má mužská 1. liga začít v sobotu 2. dubna. „Předpokládám, že se do soutěže přihlásí všech osm celků,
které mají na účast nárok. Výbornou zprávou jsou
postupně rozvolňovaná opatření proti koronaviru, což dává velkou šanci po dvou předchozích
nekompletních ročnících konečně odehrát vše
v plném rozsahu podle plánu. To znamená čtrnáct
prvoligových kol základní části a potom závěrečné play-off s následnými kvalifikacemi či barážemi. Na ostré zápasy se již moc těšíme,“ nemohou
se dočkat Beneš a spol.
(son)
V příštím vydání Večerníku přineseme exkluzivní
rozhovor s novou posilou prostějovských
nohejbalistů Martinem Müllerem!

SONDA
MICHALA
SOBECKÉHO

Zimní příprava je pomalu minulostí. Zbývá z ní poslední týden, což znamená, že je čas na bilancování.
A přípravným zápasům jsme se věnovali a věnujeme
i v dnešním vydání dostatečně, stejně tak posilám.
Zkusme nyní porovnat tým, se kterým eskáčko vstupuje do jarní části, spolu s tím, s nímž zakončovalo
podzim. Jak takové srovnání vyzní?
V krátkosti – tým přišel o brankáře Filipa Muchu,
útočníka Filipa Žáka a stopera Romana Balu. Nejistá
byla situace okolo Solomona Omaleho, kde se spekulovalo o odchodu na Slovensko. Do eskáčka naopak
dorazili záložník Michal Hönig, brankář Vít Nemrava
a stoper Lukáš Zukal, vrátil se útočník David Píchal.
Pokud posuny v týmu srovnáme z výkonnostního
hlediska, ale i početního, Prostějov nedoznal velkých
změn. Góly Filipa Žáka budou chybět. Stejně tak jistota Filipa Muchy. Na postu brankáře se zdá, že eskáčko bude mít adekvátní náhradu, v útoku ovšem bude
problém.
Navrch druhou věcí je, jak se dosud vedlo posilám jinde. Zejména Zukal s Nemravou toho za poslední rok
odehráli (odchytali) minimum, totéž platí o Píchalovi.
Je otázkou, zda se všichni setkají s formou. V případě
hráčů po delší pauze je navíc tato otázka ještě více
nasnadě.
Početně tak eskáčko posílilo, papírově relativně taky.
Přesto na druhý dojem vypadá kádr mírně slabší.
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Sportovní katastrofa. To byl koronavirus a vše s ním
spojené – tedy testování, karantény a s tím související absence sportovců na kolbištích. Když k tomu
připočtete vše od nejistoty, zda budou sportovní
soutěže za pár dnů vůbec povolené, až po smutnou
skutečnost, že někteří sportovci raději sekli s pohybem, jedná se skutečně o sportovní mordor.
Největším strašákem ale mnohdy bylo plošné testování. Státu pochopitelně umožnilo zjistit, jak se
situace vyvíjí, kde se lidé nejčastěji nakazí. A rovněž mu mohla umožnit mít trochu epidemii pod
kontrolou. Pro sportovní nadšence (a samozřejmě
nejen pro ně) šlo ale o katastrofu. Zatímco tak ve
čtvrtek mohl trenér počítat do zápasů či závodů
třeba s patnácti lidmi, po testování ve škole (v práci) jich najednou bylo osm. Jedna čárka si nevybírá.
Výsledek je pak nepříjemný pro všechny, pochopitelně zejména pro pozitivního. Často přitom bez
příznaků.
Nyní už to ale vypadá, že plošné testování alespoň
ve školách skončilo. Natrvalo? Snad. Zažil jsem
i přirovnání k „honu na čarodějnice“. Tak to myslím
není. Pro stát se jednalo o vcelku účinný nástroj, jak
s šířením koronaviru bojovat. Ne dokonalý, ale s ničím lepším nepřišel. Pro sportovní svět amatérů se
ale jednalo o tu pravou noční můru, s níž je nyní snad
konec…

KONEC TESTOVÁNÍ, SLÁVA!

Foto: Marek Sonnevend
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Zimní olympijské hry v Číně jsou minulostí. Co přinesly? Jaké zkazky o olympiádě zněly z médií?
Našlo se toho více negativního než pozitivního.
Spoustu rozruchu způsobilo už jen chystání do Pekingu jednak z důvodu totalitních praktik tohoto státu
a jednak coby bezpečnostní hrozba vůči majitelům
chytrých telefonů. V Česku pak pochopitelně vládly
dohady nad hokejem. Z průběhu her se toho zapamatuje hodně: český curling, omrzlý penis finského
běžce, zoufalé ruské krasobruslařky. A tím i doping.
A v Česku nadále vládly a sílily dohady nad hokejem.
A závěr her? Následující: pachuť z krasobruslení, sympatie k finským vítězům v hokeji. Dále nevěřícnost
nad tím, jak taky může vypadat panorama olympijských sportovišť. Namístě je taky kroucení hlavou
nad tím, jak se sportovci raději (ne)vyjadřovali o dění
v Číně. Ukázku ostatně poskytlo chování k nizozemskému filmovému štábu.
A v Česku vybuchly všechny nahromaděné (negativní) emoce vůči tuzemskému hokeji, jak jinak.
Olympiáda je každopádně minulostí. A stejně jako
ti, kteří se jí zúčastnili aktivně, na ni pro dění v krasobruslení nebo slovenský hokejový bronz dlouho nezapomeneme ani my, kteří vše sledovali jen na dálku
a útržkovitě. Ať tedy byla olympiáda nakonec dobrou,
nebo ne, jedno se jí musí nechat – silné dojmy za sebou zanechala.
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právě postup do finálového střetnutí,
proto mohl dát jejich kouč větší prostor
nadějným talentům z vlastní líhně odchovanců.
„I tak jsme samozřejmě chtěli zvítězit,
ale přednost před výsledkem tentokrát
dostalo něco jiného, aby si naši mladí
víc zahráli a sbírali cenné zkušenosti
v seniorské kategorii. Bez ohledu na
porážku jsme vybojovali první místo
po dlouhodobé části, což je určitě hezký
dílčí úspěch. Zajistil nám účast ve finále,
pro samotný rozhodující zápas o zlato
však nic neznamená,“ upozornil hlavní
trenér prostějovských korfbalistů David
Konečný.
Soudný mač přijde na řadu poslední
březnovou sobotu na domácí palubovce
proti lepšímu z dvojice KK Brno – Modří
Sloni YMCA Znojmo, jejichž vzájemná
semifinálová série právě probíhá. „Nemáme žádné přání, koho bychom ve finále
chtěli. Důležitější než soupeř stejně bude
náš vlastní výkon. Abychom historický
titul získali, budeme muset zahrát výborně,“ uvědomuje si Konečný.
Příprava na utkání o všechno je v plném
proudu. „Zbývá měsíc, který chceme
maximálně využít, abychom do nejdůležitější bitvy nejen letošní sezóny šli co
nejlépe nachystaní. Také už jsme jako
pořadatelský klub Finálového dne poslali na svaz návrh časového programu
celého šestadvacátého března, jehož
součástí bude také finále 1. ligy dospělých, kam má slibně nakročeno naše
béčko,“ prozradil Konečný.
(son)
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Foto: Marek Sonnevend
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PROSTĚJOV Sobota 26. března
se stane významným milníkem
v dějinách korfbalového oddílu SK
RG Prostějov. Poprvé za více než
třicetiletou klubovou historii si A-tým ergéčka zahraje finále extraligy
dospělých ČR! A navíc v domácím
prostředí haly RG a ZŠ Otto Wichterleho PV ve Studentské ulici, kde
může zaútočit na zisk premiérového
mistrovského titulu.
Nic na tomhle radostném faktu již nemohla změnit ani prohra 21:28 se Znojmem v dohrávce základní fáze elitní tuzemské soutěže. Hanáci totiž měli ještě
před tímto duelem jisté prvenství a tím
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ve středu doma Třebíč

PROSTĚJOV Už jen za měsíc a kousek odstartuje nohejbalistům TJ Sokol I Prostějov
nový ročník 1. ligy družstev mužů ČR 2022.
Ve druhé nejvyšší týmové soutěži tuzemska
působí téměř jednu celou dekádu, jejich dosud největším úspěchem byl zisk bronzu za
třetí příčku. Letos po hráčském posílení však
budou pomýšlet ještě výš.
„Nechci mít žádné přehnaně silácké řeči, ale naším
minimálním cílem určitě bude postup do semifinále. A vzhledem k tomu, že se podařilo rozšířit
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PROSTĚJOV Vloni na prosincovém jednání zastupitelé schválili vznik nového nadačního fondu sportu, kultury a vzdělávání.
Cílem je získat finanční prostředky z podnikatelské sféry na podporu sportovních
klubů, ale také organizací zabývajících se
kulturou či vzděláváním dětí a mládeže.
Ještě v prosinci do tohoto nadačního fondu přispělo samo město částkou 100 tisíc korun. A jaký
je aktuální stav, informoval minulé úterý zastu-

Michal KADLEC
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PROSTĚJOV Už třetí ročník série turnajů s názvem Hanácké curling 2021 proběhl na mobilním ledovém kluzišti před prostějovským muzeem. Účast sice byla poznamenána covidovou pandemií a bujarost veselí omezena restrikcemi, které neumožňovaly
provoz vánočních svátků. Přesto se pořadatelé ze Sportcentra –
DDM Prostějov opět„vycajchnovali“.
řádání podobných akcí vůbec neumožňovala. Nyní si organizátoři
pohlídali pouze dodržení protiepidemických opatření upravujících
pro Večerník
počet osob na kluzišti a s kameny se
Marek
vrhalo jako předchozí roky. V průSONNEVEND
běhu prosince a ledna se během tří
Teoreticky by se letos psal již čtvrtý samostatných turnajů zúčastnilo 21
ročník, nicméně loňská zima po- družstev, v nich hrálo dohromady

PŮVODNÍ
zpravodajství

&-.

102 curlerů, kteří svedli líté boje v 52
utkáních trvajících celkem 26 hodin. Toto přesné hodnocení sestavil
hlavní pořadatel Karel Ondrůj, který
v sobě tímto součtem nezapřel bývalého řídícího letového provozu, kde
jsou na údaje cimprlich.
„Jsem nesmírně rád, že jsme nakonec turnaje uskutečnili. S panem
ředitelem Zatloukalem, který je takovým duchovním otcem Hanáckého curlingu, jsme si nakonec plácli,
že do toho opět půjdeme. Máme za
sebou skvělý tým kolegů, který nám
pomáhá s realizací akce. Účastníci
byli skvělí, vznikla většinou dran-

cující atmosféra, letos nechyběly
ani transparenty či pravé curlingové
dresy,“ zhodnotil Karel Ondrůj.
Ředitel Sportcentra – DDM jej pak
doplnil: „Musím trošku poopravit
kolegu Ondrůje: ty šílené mikrotenové zástěry, ve kterých všichni vypadali jako prodavači kaprů z chudinské
čtvrti, to byla opravdu estetická divočárna. Ale svůj účel to splnilo, každý
na náměstí poznal, že se jedná o divné hráče divného Hanáckého curlingu,“ zasmál se Jan Zatloukal.
Atmosféra na kluzišti byla opravdu vynikající. Jako by všichni
účastníci tušili, že tradiční divác-

ká kulisa v podobě popíječů punče, kteří vždycky z dálky vědí, jak
by to zahráli nejlépe, bude chybět
a je potřeba ji nahradit. Zůstává
otázkou, zda se podaří v příštím ročníku rozjet i turnaje pro školy, které
letos pořadatelé raději vynechali.
Naopak již tradičně se mezi účastníky objevily stálice prostějovského
curlingového nebe. Družstva jako
Hanácká trefa či Veselá pometla
jsou obvyklými bojovníky o přední
příčky. Velmi zajímavou trojicí týmů
jsou pak Modří ptáci, Žula a Jehla.
U Modrých ptáků (jak už název
napovídá) jde o výběr prostějovské
ODS vedený náměstkyní Miladou
Sokolovou. Nicméně její stranický
kolega Tomáš Blumenstein hraje
v rodinném kolektivu Žula. Letos
absencí otce Blumensteina k bratrovražednému „odsáckému“ souboji
nedošlo, což platilo i v případě podobné bitvy mezi Žulou a Jehlou.
Neboť v Jehle startují členové prostějovské Mensy, jejíž byl Blumenstein dlouhá léta předsedou. Takové
střety následně mají zcela jiný zápal,
větší náboj.
Letošními nováčky byli Hujerovi a SK Sali. Jednalo se suverénně
o nejhlasitější formace s největší
fanouškovskou základnou (kterou
si – buďme upřímní – tvořili hlavně
navzájem). Vítězem posledního kola
se stal mančaft Jahody s Medem,
jenž si přinesl nejpřesnější mušku,
dá-li se to tak v případě tohoto ledového sportu říci. Jejich hra byla
téměř profesionální. Ve třetím roč-
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níku jsme však měli i jednu Ester
Ledeckou prostějovského curlingu.
Byl jí mladý student ekologie Libor
Marčan hájící barvy Modrých ptáků. Ten původně odmítal curling
hrát, jsa nesportovec. Je pravdou, že
pro Marčana je rozdíl mezi fotbalem
a florbalem pouze záležitostí abecedy, ale tento pravicový pokračovatel
Grety Thunbergové v každém z letošních turnajů rozhodoval zápasy.
Bylo patrné, že se nejedná o začátečnické štěstí, to se na vás třikrát za
sebou neusměje.
„Letos jsem si Hanácké curling užil
velmi málo. První kolo jsme zrušili, protože měl Karel covid. Druhé
kolo jsem sice komentoval, ale pak
jsem to odnesl druhý den velmi slušnou migrénou. Když stojíte hodiny
na ledě, stárnoucí tělo si řekne svoje.
Před třetím dílem si mě po dvou letech vzdorování našel koronavirus,
tak jsem fandil z domu. Poslední
lednové kolo jsem už měl opět stát
na značkách a komentovat klání,
nicméně jsme museli až do večera
zpracovávat prosincové výplaty, které jsem ještě ten večer posílal, takže
jsem přišel pozdě. Když však kolegové pořadatelé zjistili, že to bylo
kvůli jejich výplatám, rádi mě omluvili,“ postřehl s úsměvem Zatloukal.
A Ondrůj jej na závěr doplnil: „Pan
ředitel má pravdu, peníze jsou vždy
až na prvním místě! Situace na konci
roku i na jeho začátku bývá náročná.
Ale s ostatními jsme to zvládli a těšíme se na vítěze, jak s námi opět pojedou bruslit na Vídeňský ledový sen.“
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V Národním sportovním centru

zápolili králíci o titul
PROSTĚJOV „Dobrý den, jsem králik!“ Určitě si mnozí z vás
vzpomenou na legendární hlášku z komedie Vrchní prchni!
Tentokrát se ovšem podobná slova mohla ozývat ze všech koutů Národního sportovního centra. Prostějov se totiž v sobotu
12. února stal dějištěm 10. mistrovství české republiky v králičím hopu. Stále relativně nové odvětví, které má kořeny ve
Skandinávii, se představilo v tak velkém měřítku v Prostějově
poprvé. Mnoho lidí si proto nenechalo klání ujít.„Jé, ten je roztomilý,“ byla častá věta zaznívající od dětí i dospělých. Mladí i starší
využili možnost pomazlit se nad tribunou s králíky od plumlovských chovatelů. U toho prostě Večerník nemohl chybět.
původní
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Jak už jsme informovali v předminulém vydání, ještě více ruchu bylo
v hale. Zde už se od sobotního rána
šikovali králíci všech barev i velikostí
k pokoření série překážek. A další pak
byli na cvičných překážkách kousek
vedle. Zkrátka králík, kam se člověk
podívá. Nešlo ovšem o žádnou sran-

du, válčilo se o tituly. „Šampionátu se
zúčastnilo třicet závodníků se stovkou králíků a navštívilo nás téměř
sedm stovek diváků. Největším překvapením byla třináctiletá nejmladší
účastnice, která obsadila třetí místo
ve skoku vysokém,“ prozradila za organizátory Barbora Kohoutová. Záhy
pak bylo jasné, že se sportu vesměs
věnují malé ženy. Králík totiž nehopkal sám od sebe, vždy měl vodítko
a králíkovodiče.
Právě z více než devadesáti procent
šlo o ženy. Na závodišti byla tentokrát

jediná výjimka. „Poslední dobou je to
pravidlem. Jelikož jsem už v tomhle
sportu dlouho, už jsem si na to nějak
zvykl,“ usmíval se David Rozkošný
krátce po závodě s králíkem Happym.
Záhy prozradil, že trénují jen před závody a spíše na pohodu. Jsem poučen
i o temperamentu králíka. „Je až agresivní. Ale mám vyzkoušené, že takoví
lépe skáčou. Je to něco za něco,“ poznamenal Rozkošný.
Podobně jako mnohé jeho kolegyně-závodnice přivezl králíků více. „Že
jsem ulítaná? Ne, pohodička, normál-
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ně mám i sedmnáct králíků,“ svěřila
se Eva Beránková, která tentokrát závodila s králicí-veteránkou. „Je jí šest,
jde do důchodu. Dnes je to poslední
mistrák,“ prozradila.
Závody nakonec upoutaly pozornost
mnohým. S králičím hopem se mnoho z diváků nejspíš nikdy nesetkalo.

Ani s tak ohromným množstvím králíků. V prostorách šaten zase udeřila
do nosu intenzivní vůně slámy. A zaujali nepochybně i organizátoři, kteří
pochodovali po dráze a uklízeli bobky. Na závodišti se zkrátka pořád něco
dělo. Ale v podvečer už si došli vítězové pro ceny. Titul nakonec získal

jjak
ak ddupali
upalli králíci
krállícci nnaa ša
šampioátu…
ampiooátuu…
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králík Ch Hecaté No Limits, kterého
závodištěm provedla Nikola Čapková. Ona, další závodnice a diváci pak
mohli ve volné chvíli využít i občerstvení ve foyer. Pokud si ale chtěli
odpočinout od králíků, byli zklamaní,
dokonce i zde nabízené sušenky měly
tvar králíka!
3x foto: Michal Sobecký
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PROSTĚJOV Poslední dril zimní přípravy má Prostějov za sebou,
nyní už přijde na řadu klasický týden před mistrovským utkáním,
které čeká na eskáčko už tento pátek na půdě lídra Zbrojovky
Brno. V úterý 22. února se také uzavřel termín přestupního období a v něm se snažil být Prostějov aktivní do poslední chvíle.
Vytouženého vysokého útočníka ale v kabině trenéři nenaleznou. I přes řadu adeptů se žádného z nich nepodařilo dotáhnout
do zdárného konce. Naopak mužstvo ještě nečekaně ztratilo
Dominika Kříže kvůli administrativnímu pochybení.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Jan FREHAR
Nabírání kondice, makačka v posilovně
i zkoušení různých variant v sestavě, to vše
je nyní u konce. Druhá nejvyšší soutěž startuje a v Prostějově se vrací režim klasické
přípravy a kolotoč zápasů víkend co víkend. Po dvou měsících příjemná změna,
kterou kvitují hráči i trenéři. „Na start ligy
se už opravdu těšíme. Příprava byla dlouhá,
náročná. Věřím, že jsme v ní udělali kus práce a teď ji zúročíme v jarní části,“ ohlížel se
za ní lodivod střídačky Daniel Šmejkal.

Poslední týden se nesl nejen v duchu přípravy, ale i mediálních povinností. Klub
má za sebou tiskovou konferenci a brzy
budou odhaleny i nové snímky hráčů.
Z devatenáctičlenného mužstva chyběl
v posledním týdnu přípravy brankář
Bárta, který se dává dohromady po
drobné operaci kolene, útočník Jakub
Vichta, který laboruje s drobným svalovým zraněním. Návrat naopak postupně hlásí hráči obranných řad. Zkušené
duo stoperů Schuster, Schaffartzik už
s mužstvem trénuje a v plné zátěži je také
Lubomír Machynek, který měl drobné
problémy. Do prvního zápasu jarní části
doufají, že už žádné komplikace nenastanou. Vinou karetního trestu totiž už tak
bude v jarní premiéře scházet dvojice
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stabilních hráčů základní sestavy Schaffartzik
a Zapletal.
Na soupisce do pole totiž místo plánovaných
osmnácti jmen zůstalo
pouze sedmnáct. Poslední den přestupů
musel kádr opustit Dominik Kříž,
který zde uspěl na
zkoušce, a zdálo
se, že jeho angažování už nic nebrání. Jenže přišel
problém, na jaký
upozornila fotbalová asociace.
„Dominika jsme si
stáhli na hostování,
ale po chvíli přišel
telefonát z FAČR,
že se u hráče jedná
už o čtvrtý přesun, což je mimo pravidla.
Hráče jsme tedy nemohli registrovat a byli
jsme nuceni ho vrátit do mateřské Plzně,
kde letošní sezónu dohraje,“ objasnil sportovní ředitel Ladislav Dudík. „Byl to pro
mě šok, ale tohle by měl vědět klub, u kte-

ROBERT BARTOLOMEU
Ofenzivně laděný hráč, který hrával pravidelně
na křídle, se po odchodu Filipa Žáka ukázal jako
současná jednička v útoku. Během zimní přípravy
odehrál opravdu vydařená utkání a stal se v tomto období
nejlepším střelcem. Dvěma brankami složil Baník
a výrazně se podílel také na výhře proti Pardubicím. Šance dokázal vytvářet i pro spoluhráče
a uhrál řadu složitých míčů. Rozhodně
vydařená příprava z jeho strany.
BYLI JSME
U TOHO

Foto: Jan Frehar
rého je registrovaný,“ nechápal předseda
Prostějova František Jura, že Plzeň svého
hráče poslala do Prostějova, i když už měl
v letošní sezóně tři přestupy a další FAČR
nepovoluje. O této situaci nevěděl ani hráčův manažer.

Zaskočí eskáčko Zbrojovku i na její půdě?
PROSTĚJOV Hned v prvním jarním
kole druhé nejvyšší soutěže čeká na fotbalisty Prostějova nejtěžší kalibr. V páteční předehrávce F:NL před kamerami
ČT SPORT se postaví na městském stadionu Srbská podzimnímu lídrovi soutěže Zbrojovce Brno. Půlmistr s ambicemi
na návrat mezi elitu doposud prohrál
pouze dvakrát, přičemž jedna z porážek
přišla právě od eskáčka! Podaří se Prostějovu na tuto výhru navázat a překvapí
i podruhé favorita?
Start jarní části FORTUNA: NÁRODNÍ
LIGY je tady. Po dlouhé zimní přípravě
začnou svou pouť svěřenci kouče Šmejkala proti největšímu favoritovi. Zbrojovka
Brno zatím jednoznačně dokazuje, že by

se ve druhé nejvyšší soutěži po loňském
sestupu nechtěla zdržovat déle než jediný
ročník. Desetibodový náskok po podzimní
části a bilance třinácti výher hovoří za vše.
Pouze ve dvou utkáních odcházeli fotbalisté druhého největšího města republiky
bez bodu. Jednu z porážek jim na podzim
připravil právě Prostějov, kdy bral ve třetím kole první body, jednalo se o šok pro
druhou ligu. Teď by na to mužstvo chtělo
navázat.
„Do Brna už se samozřejmě těšíme. Čeká
nás hned na úvod jasný lídr tabulky, který je
jediným odskočeným klubem. Určitě tam
ale nepojedeme zápas jen odehrát. Chceme se co nejlépe připravit a v Brně překvapit, protože favoritem bude určitě domácí

celek,“ prozradil k prvnímu ostrému utkání
jara kouč Daniel Šmejkal, který v sobotu
navštívil i generálku soupeře s Opavou.
Brno má za sebou také zajímavou zimní přípravu, podařilo se mu remizovat s plzeňskou
Viktorií či Zlínem. Poslední tři přípravná
utkání zvládlo také vítězně. Mužstvo Zbrojovky se oproti podzimní části příliš nezměnilo. Mužstvo opustili hráči, kteří nedostávali
příliš prostoru. Největšími posilami pak jsou
Jakub Nečas z Liberce, jenž dorazil natrvalo,
a Jakub Šiman s Filipem Blechou, oba přišli
na hostování.
Aktuální lídr tabulky bude jednoznačným
favoritem duelu. Očekávat se dá také poměrně velká návštěvnost povolená ukončenými opatřeními. Eskáčko ale jistě nepojede

vs.

do Brna s poraženeckou náladou. Zda bude
spíše výhoda, či nevýhoda střetu s nejlepším
celkem hned při startu jara, bude jasno už
v pátek. Na utkání můžete dorazit nebo se
na něj podívat i za přítomnosti kamer ČT
Sport v pátek 4. března od 17.00 hodin.
(jaf)

)GPGT¾NMCU7PKéQXGODTCPM[PGPCDÊFNC
OLŠANY U PROSTĚJOVA Poslední
duel v rámci zimní přípravy odehráli
fotbalisté eskáčka na hřišti v nedalekých Olšanech u Prostějova, kde změřili síly s aktuálně sedmým celkem
MSFL Uničovem. Generálka nabídla
určité šance na obou stranách, ale spíše než pohledný fotbal se hrál bojovný duel, ve kterém oba kluby hrozily
hlavně ze standardních situací. Ani
ty však vstřelení branky nepomohly
a celky se tak rozešly smírem.

Jan FREHAR

Před začátkem sobotního souboje se hnala tmavá mračna a krátce před úvodním
hvizdem přišla krátká přeháňka deště se
sněhem. „Když jsem sledoval, jaká tma
se sem žene, tak jsem měl trošku obavy,
ale naštěstí to bylo všechno rychle pryč.
Myslím si, že takové pokropení vůbec neuškodilo,“ hlásil po zápase kouč Uničova
Jiří Neček.
První šance zápasu na sebe nenechala
dlouho čekat a měl ji na svědomí Bartolomeu, který utkání začal na hrotu. Využil
dobrého pasu a pláchl obraně, ale jeho pokus mezi nohy vybíhajícího brankáře Kaliny nevyšel. Za celý duel se však jednalo
o nejvážnější šanci Prostějova. První nebezpečnou akci na druhé straně vytvořil
nechtěně Omale, který slabou ránu z dálky hlavou tečoval do protisměru brankáře,
ale Nemrava dokázal včas reagovat. Další
velkou příležitost měl opět Uničov. Kr-

čovi se ale do první rány postavil Bialek
a z dorážky hodně přestřelil.
Hra se po úvodních šancích přesunula
mezi vápna, kde se spíše bojovalo. Po více
než půlhodině přišla další akce Prostějova,
Kušej se uvolnil po křídle a střílený centr
jen o pár centimetrů nestihl Hönig. Z následného dohrání akce si dvojice úlohu
zopakovala. Tentokrát našel Kušej Höniga
centrem ze vzduchu, ale posila Prostějova
hlavou zamířila nad. Největší šance Uničova v prvním poločase přišla krátce nato.
S míčem se až za záda obrany dostal Svoboda, ale jeho pokus zlikvidoval perfektním zákrokem Nemrava. Poslední minuty
první půle byly ve znamení rohových kopů
Uničova, který jich měl hned sedm během
necelých pěti minut.
Po návratu z kabin se mohli hosté ujmout
vedení. K odraženému míči se dostal Koutný a jeho pokus na zadní tyč skončil těsně
mimo. Pak následoval nefotbalový moment. Kopřiva vracel míč téměř z poloviny
hřiště Nemravovi, když jej skluzem zezadu
zbytečně podsekl Krč. To se faulovanému
hráči nelíbilo, stejně jako Bialekovi, na což
podrážděně reagovaly oba kluby a mírná
potyčka byla na světě. Naštěstí jak rychle
začala, tak rychle skončila.
Další dvě zajímavé střely pak vypustil kmenový hráč Prostějova, který v Uničově hostuje, Michal Sečkář. První pokus těsně minul
vzdálenější tyč a druhý zlikvidoval Nemrava.
Na druhé straně se o chvíli později ocitl v nadějné pozici Machynek, ale jeho hlavička

netrefil a v poslední velké šanci neuspěl
střídající Kamas, který hlavičkou orazítkoval břevno. Generálka pro oba celky tak
skončila remízou a diváci se v chladném
počasí branky nedočkali.

skončila pouze na zádech obránce.
Posledních dvacet minut pak byl Prostějov
aktivnější a držel míč na kopačkách. Vítězství se ale mohl dočkat spíše Uničov. Svoboda ale z malého vápna po závaru branku
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Nemrava – Urbanec (55. Zapletal), Bialek, Zukal, Kvapil – Diblík, Bala, Koutný, Vejvoda – Komenda,
6WĜtå±+|QLJ2PDOH-LUiþHN 0DFK\QHN  $PEUR]HN%DþD0ĤþND6YRERGD±.Uþ6WĜtGDOL
.RSĜLYD .XãHM  3tFKDO  ± %DUWRORPHX âLGOtN9\EtUDO6HþNiĜ.DPDV
7UHQpU Daniel Šmejkal.
7UHQpU-LĜt1HþHN

Pozápasové hodnocení trenérù
Daniel ŠMEJKAL - 1. SK Prostìjov:
„Jsem moc rád, že jsme konečně odehráli utkání na trávě, i když ještě ne zcela optimální po dlouhé
zimě. Ale v tomto utkání opravdu splnilo účel. Na travnaté ploše jsme mimo posledních tréninků
téměř čtyři měsíce nebyli. Jsem tak rád, že toto utkání proběhlo, a pevně věřím, že jsme se díky
tomu dokázali zase o něco lépe připravit na utkání v Brně.“
Jiøí NEÈEK – SK Unièov:
„Já si myslím, že pro nás to byl velmi dobrý zápas. Hlavně jsme konečně mohli hrát na trávě,
navíc si troufám říct, že i celkem solidně po tom zimním období. Zápas měl za mě velmi dobré
tempo, čemuž pomohl i krátký déšť před zápasem. Šance byly na obou stranách a určitě to
mohlo skončit jinak než bezbrankovou remízou. Jsem rád, že jsme ukázali velmi dobrý týmový
výkon, kde to nestálo jen na jednotlivcích. Bereme ho opravdu pozitivně.“

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

Í6/2

3ę35$9<

Skopal v létì?
Prostějov (jaf) – Během zimní přípravy se v kádru Prostějova objevil
i nadějný Dominik Skopal, který prošel mládeží Sigmy Olomouc a nyní válí
v divizních Kozlovicích. Šikovný hráč
trenéry eskáčka zaujal a je možné, že
v létě by se po další zkoušce mohl v kádru zabydlet. „Dominik ukazuje velký
potenciál a opravdu nás zaujal. Teď je
ale pro něj přednější, aby pravidelně
nastupoval, což se v Kozlovicích děje.
Určitě ho budeme nadále sledovat a je
možné, že podzim by už mohl strávit
u nás,“ přidal svůj pohled sportovní ředitel Ladislav Dudík.

Poèasí nepøálo
Prostějov (jaf) – Teplé únorové dny
mohly vydržet o pár hodin déle. Zatímco celý týden se teploty pohybovaly
hodně nad nulou, sobotní dopoledne
už tak růžové nebylo. Krátce před generálkou prostějovských fotbalistů proti
Uničovu se přihnal nepříjemný vítr
i déšť se sněhem a teplota těsně nad bodem mrazu poslednímu přípravnému
duelu také zrovna nepřidala.

)25781$1É52'1Ì/,*$
Dohrávka 16. kola:
Chrudim – Vlašim 4:2 (3:0). Branky: 7.
Záviška, 18. a 24. Firbacher, 67. Vrána –
5LJR  6XFKDQ]SHQDOW\äOXWp
NDUW\  )LUEDFKHU  6RNRO  .HMtĜ
83. Surmaj, 90+1. Látal – 27. Hošek.
'LYiNĤ
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$SRNROH
1. Brno
16 12 2 2 32:15 38
2. Sparta „B“ 16 9 1 6 30:19 28
 /tãHĖ
     
4. Vlašim
16 8 2 6 33:23 26
 3URVWČMRY      
6. Opava
16 7 4 5 24:17 25
7. Varnsdorf 16 7 4 5 28:23 25
8. Dukla
16 7 3 6 21:21 24
9. Táborsko 16 6 4 6 18:19 22
10. Jihlava
15 5 5 5 13:16 20
11. Ústí n. L. 15 4 6 5 15:20 18
12. Vyškov 15 5 2 8 26:25 17
3ĜtEUDP      
7ĜLQHF
     
15. Chrudim 16 3 4 9 17:28 13
äLåNRY
     
.$03ĜÌã7Č
NRORVRERWDEĝH]QDKRGLQ
=EURMRYND%UQR²6.3URVWčMRY SiWHN
 ÒVWtQDG/DEHP±/tãHĖ SiWHN
    7ĜLQHF ± &KUXGLP 9\ãNRY ±
2SDYD 'XNOD ± -LKODYD 3ĜtEUDP ± äLåNRY
(sobota 5. 3., 14.30), Sparta Praha „B“
±9DUQVGRUI QHGČOH 9ODãLP±
7iERUVNR QHGČOH 

3URÌ SU YÚ VHGPLÌND"
3ĘHVQÚ WROLN XWN Q¬ YÌHWQÚ
=LPQ¬
7LSVSRUW
OLJ\
RGHKU O 3URVWÚMRY Y U P
FL SĘ¬SUDY\ QD MDUQ¬ Ì VW
)25781$152'1 /,*<
$ ]DNRQÌLO ML V ELODQF¬ SÚWL
Y¼KHUMHGQ¨UHP¬]\DMHGQ¨
SRU ĽN\

MOMENT
ZÁPASU
<D[VGéPÚ \¾MTQM -TéG PC -QRąKXW MF[
HQTXCTF7PKéQXCUVąGFQRQNCąG2TQUV÷LQXC
FQJT¾NQUVTÚOUMNW\GO\EGNCOKOQOÊé
4GCMEG PC UGDG PGPGEJCNC FNQWJQ
éGMCVCUVTJNCUGOG\KJT¾éKOGNCMVGT¾
PCwV÷UVÊ XéCUPÚO \¾UCJGO TQ\JQFéÊEJ
KCUKUVGPVčVTGPÆTUMÆJQwV¾DWD[NCT[EJNG
\CåGJP¾PC+RQVÆVQUKVWCEKUGCNGLGwV÷
R¾TQUVąGLwÊEJ\¾MTQMčPCRąÊRTCXWPCwNQ
0CwV÷UVÊVQUMQPéKNQDG\×TC\W

GLOSA
9(Ġ(51Ì.8
Jan FREHAR

Lépe než v generálce
V rámci generálky na ligu toho k vypíchnutí opravdu není moc. Bezbrankový
výsledek a vyložených šancí bylo jako
šafránu. Daleko lepší příležitosti měl rozhodně Uničov, ale selhal v koncovce případně na perfektním Nemravovi, který
potvrzuje svoji extra třídu. K vidění tak
byl spíše boj od vápna po vápno a řada
soubojů a nepřesností. Zda to připisovat
i prvnímu duelu na trávě je otázkou, ale
určitě to roli sehrálo. V pátek už se ale
bude hrát o body do ligové tabulky, a pokud bude chtít eskáčko favorita v Brně
překvapit, bude muset vyrukovat s lepším výkonem.

posteskl si Jakub
.RSőLYD

PROSTĚ
ĚJOV Ve středu zálohy prostějovského eskáčka operoval společně s Jiráčkem a Omalem i Jakub
Kopřiva (na snímku), který se z této trojice snažil nejvíce tvořit směrem dopředu, ale ani jeho snažení
k závažnějším šancím nebo gólům nepomohlo. V prvním i druhém poločase poslední přípravy před
startem jarní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY navíc bojoval s určitými zdravotními komplikacemi, které být zranění, což do přáteláku nepatří. Na
by ale neměly být nijak vážné. Krátce po startu druhé půle byl také jednou z hlavních postav potyčky, druhou stranu by se to mělo řešit s větším
klidem. Ale zase je to stále sport a ty emokterá se udála u domácí střídačky po zákroku právě na jeho osobu.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Jan FREHAR
yy Jak hodnotíte závěrečné utkání
zimní přípravy?
„Bylo to těžké střetnutí na těžším terénu. Byli jsme si tady sice už včera
zatrénovat, ale přece jen je to něco jiného než umělá tráva, na které jsme dva

měsíce byli. Řekl bych, že to byl dneska
spíše bojovný výkon, než že by se hrála
nějaká kombinační hra, kterou jsme si
představovali.“
yy Už jste to sám naznačil, že se jednalo o první duel na přírodní trávě.
Jak velký je to pro fotbalistu rozdíl
a už jste se těšil na tento návrat?
„Je to znát opravdu hodně. Na umělce
vám míč nikam neodskočí, jak byste nepředpokládal, navíc je to i o něco rychlejší. Tady musíte být ostražitější. Obzvláště na jaře v těch našich podmínkách to je

hodně znát, protože tady na tom ty trávníky ještě nejsou nejlépe. Musíme doufat, že tomu pomůže i počasí a že hřiště
na tom budou stále lépe.“
yy Na začátku druhé půle tam přišel
nepříjemný faul na vás, po kterém
vznikla i potyčka. I když to byl opravdu
zbytečný faul, nechtělo to více klidu?
„Souhlasím. Tady v těch přátelácích obzvláště proti celkům z nižší soutěže je
vidět, že jsou kluby nahecované uhrát
dobrý výsledek. Myslím si, že ten faul
byl opravdu zbytečný a mohlo z toho

ce k tomu patří. Naštěstí se to obešlo bez
zranění i nějakého většího konfliktu.“
lo. Určitě by to mou přípravu směrem

yy Měl jste tam i moment, kdy jste do ligy ovlivnit nemělo.“
musel být v první půli ošetřen, a ke yy T eď vás čeká Brno, kde hrajete už
konci zápasu jsem si všiml, že jste
trošku pokulhával. Nejedná se o nic
vážného?
„Je pravda, že ze zápasu nějaké šrámy
mám, ale naštěstí to nebude nic vážného. V prvním poločase jsem uklouzl na
mokrém terénu, kdy jsem si tam natáhl
trošku úpon. Ve druhém se jednalo jen
o nakopnutou nohu, což jsem v první
chvíli dost cítil, ale postupně to odezně-

v pátek. Jak se těšíte?
„Samozřejmě se všichni těšíme. Příprava
byla opravdu dlouhá a už vyhlížíme mistrovské zápasy o důležité body. Pro nás
je podle mě dobré, že máme Brno hned
v prvním kole. Myslím si, že favoritem
budou jednoznačně domácí. My tam
pojedeme s tím, že nemáme co ztratit,
pokusíme se zvítězit a překvapit je i ve
druhém letošním zápase.“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
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Brankářka renomovaných týmů
Radka Bednaříková tvoří nový příběh
v Prostějově
PROSTĚ JOV Rodačka z podhůří Jeseníků má sport v krvi,
rozhodla se ale věnovat fotbalu, který hrával i její otec.
Prošla renomovanými moravskými fotbalovými kluby,
avšak její oblíbený klub sídlí
až v dalekém Albionu. „S West
Hamem je nyní úzce spojený
Tomáš Souček, jenž se spolu
s brankářem Neuerem řadí
k hráčům, kteří stojí za povšimnutí,“ prozrazuje své hrdiny Radka Bednaříková (na
snímku). Tím úplně největším
je ale její otec. V úplně prvním zápase v ženském fotbale
nastoupila se dvacítkou na zádech, nyní obléká dres prostějovského eskáčka s třicítkou.
Spolu se svými spoluhráčkami
začala tvořit příběh ženského
fotbalu v Prostějově, který
tady zatím nemá obdoby. Večerník se rozhodl zjistit, jaké
dojmy má zkušená gólmanka
po úvodní sezóně na Hané.

exkluzivní rozhovor
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
yy Fotbal je přece jen stále více
vnímaný jako mužský sport.
Jaká byla vaše cesta k fotbalu?
„Moje cesta k fotbalu začala při čekání na tenisový trénink. Mamka
totiž pracovala hned u fotbalového
hřiště a občas jsem u ní trávila čas
před tréninkem a chodila se dívat
na tréninky kluků. Byl tam soused
a já si s ním šla zakopat. Když potom přišel trenér, tak jsem chtěla
odejít, ale řekl mi, že můžu klidně
přijít znovu. Tak se spustila má
cesta k zelenému pažitu.“ (úsměv)
yy Měla jste nějaký rodinný
vzor?
„Určitě to byl můj taťka. Byl sportovcem tělem i duší. Fotbal také
hrával, ale měl těžké zranění kolene, které mu nedovolovalo pokračovat dále. Měla jsem štěstí, že měl
čas se mnou veškeré tréninky objíždět. Vůbec musím říct, že jsem
měla v rodině vždy podporu a do
ničeho nebyla tlačena.“
yy Do branky jste šla od mala
nebo jste předtím prošla i jinými posty?
„Byla to spíše shoda náhod.
V týmu, ve kterém jsem začínala,
jsem moc nehrávala, tehdy jsem
ještě góly dávala, můj post byl
útočník. Poté jsem se přesunula
do vedlejší vesnice, kde odešel
gólman do vyšší kategorie, tak to
zbylo na mě. Ale už tak dva roky
předtím jsem dostala na Vánoce
brankářské rukavice a mamka
na mě kopala bodlem z pěti metrů, takže jsem se toho nebála.
(úsměv) Připravila mě náramně.
Ale měla jsem v začátcích opravdu štěstí na trenéry, kteří se mi
věnovali. Za což jim vděčím.“
yy Máte za sebou hezkou řádku
angažmá v renomovaných klubech, na co nejraději vzpomínáte?

„Jsem vděčná za každý klub, ve kterém jsem hrávala. Všude mi to dalo
určitou zkušenost. Co se týče fotbalového hlediska, tak je to rozhodně
1.FC Slovácko, strávila jsem tam
nejvíce sezón, byli tam nejkvalitnější trenéři a skvělý tým. Podařilo se
nám dvakrát porazit pražskou Spartu, což řadím hodně vysoko. Potom třeba v Baníku Ostrava můžu
vyzdvihnout tu klubovost. Když
přišlo pár fanoušků na zápas a ti už
před zápasem zpívali baníkovskou
hymnu, tak jsem měla mrazení

Nikdy se mužům nemůžeme rovnat,
budeme vždycky pomalejší, nebudeme
mít nikdy takovou silovou vybavenost.
Dokážeme se jim ale vyrovnat
po technické stránce a určitě tím,
že nás fotbal baví. Ale v čem se jim
nemůžeme nikdy vyrovnat,
je simulování. Nechci házet všechny
do jednoho pytle, ale někdy je to fakt
až komické, co umí předvést...
po těle. Baník se dostane pod kůži
a mně jakožto holce ze Slezska to
bylo příjemné. Je tam jiná nátura,
je vidět, že to tam lidé nemají lehké, jsou takoví tvrdší, s ničím se nepářou.“ (úsměv)
yy Prošla jste s fotbalem skoro
celou Moravu, jak jste se dostala
do Prostějova?
„Přišla jsem ze Sigmy, stejně jak
‚iks‘ dalších mých spoluhráček.
Prostějov nám nabídl super podmínky a můžeme něco stavět od
začátku, začít nějakou další etapu,
což mě baví.“
yy Máte k regionu nějaký vztah
nebo dojíždíte?
„Momentálně bydlím v Olomouci
a jsem tam spokojená, moc se mi
tu líbí.“
yy Přála jste si, abyste tahaly
jako tým za jeden provaz, jak
z tohoto pohledu hodnotíte podzimní část sezóny 2021/2022?
„To máte pravdu a já myslím, že
se nám to podařilo. Samozřejmě
nebudu malovat všechno růžově,
ale na hřišti je vidět touha každé
bojovat za tým. Dokážeme se pochválit, ale samozřejmě být také
kritické, v čemž jsem já zrovna
profík. (smích) Těší mě naše umístění v tabulce a i zlepšující se hra.
V poháru jsme si zahrály i s lepšími týmy a myslím, že jsme získaly
nějaké zkušenosti. V neposlední
řadě jsme rády, že na nás chodí
tolik lidí, je to příjemné.“
yy Soutěž s pouhými třemi týmy
se může jevit tak trochu nezáživná, je vůbec o co hrát?
„Toť otázka. Pustit soutěž o čtyřech
týmech byl podle mě risk a možná
i nesmysl. Ale je to tak, jak to je,

jsme tam jen tři týmy.
Na druhou stranu
jsem ráda, že hrajeme.
Stát dalšího půl roku
by nebylo příjemné.“
yy Jaký je podle vás
největší rozdíl mezi
mužským a ženským
fotbalem?
„Popravdě mě toto neustálé
porovnávání nebaví. Nikdy
se mužům nemůžeme rovnat,
budeme vždycky pomalejší,
nebudeme mít nikdy takovou
silovou vybavenost. Dokážeme
se jim vyrovnat po technické
stránce a určitě tím, že nás fotbal
baví, ale v čem se jim nemůžeme
nikdy vyrovnat, je simulování.
(smích) Samozřejmě nechci házet všechny do jednoho pytle, ale
někdy je to fakt až komické, co
umí předvést...“
yy Sledujete výsledky mužů
eskáčka ve F:NL?
„Když mám čas, ráda se na chlapy
zajdu podívat. V Livesportu je mám
v oblíbených, takže mě určitě zajímá, jak si vedou, a fandím jim.“
yy Mají podle vás malé holky zájem o fotbal, bude z čeho vybírat
i v dalších letech?
„Trend ženského fotbalu je jednoznačný, chtějí holky k fotbalu
dostat, vznikají různé projekty. Co
tak poslouchám trenéry, tak v těch
mladších kategoriích holky mají
a počet je určitě větší, než když
jsem začínala já. Pak už je to na trenérech, jaké základy jim dají, a jak
moc je to zaujme. Mnohdy postačí
i super kolektiv a jde to ruku v ruce.
Problémem možná je to, že je momentálně těch sportů nepřeberné

množství a není taková vůle
se někde udržet, když není
vše podle představ.“
České fotbalistky
hrají v renomovaných
evropských klubech,
přitom o tom málokdo
ví, není to škoda?
„Je to těžká otázka. O holkách, které jsou v zahraničí,
se ví, začíná se vysílat reprezentační ženský fotbal v televizi,
občas i nějaká Liga mistryň, kde
bývá Slavie a Sparta. Posun tam
určitě je, ale jde to pomalu. Já holky v zahraničí pravidelně sleduji.
Jsem samozřejmě ráda, když se jim
daří. Kačku Svitkovou je dost často
vidět v nějakém sestřihu, protože
dává výstavní góly a hraje ve West
Hamu. Měla jsem příležitost být
u kvalifikace na ligu mistryň v roce
2021 ve Švédsku, kde jsem byla se
Slováckem, a to, jaké tam mají holky
zázemí, je neskutečné. Lidé jsou tam
ochotní, příjemní, všechno na špičkové úrovni. Zázemí tam bylo třeba
lepší a modernější, než mají chlapi
v eskáčku. Jsme v tomto hledisku
bohužel pořád hodně pozadu...“

(QVQCTEJKX4$GFPCąÊMQXÆ

vizitka
RADKA BEDNAŘÍKOVÁ
✓ narodila se 18. prosince 1990 v Bruntále
✓ fotbalová brankářka 1.SK Prostějov✓
✓ na střední škole vystudovala management
obchodu a služeb
✓ pracuje jako disponent přeprav
✓ během své kariéry chytala za Sokol Vrbno pod Pradědem (kluci),
Sokol Karlovice (kluci), Compex Otrokovice, 1.FC Slovácko,
FC Zbrojovka Brno, FC Baník Ostrava, Lokomotiva Brno Horní Heršpice, SK Sigma Olomouc, FK Gascontrol Havířov
✓ třetím rokem trénuje gólmanky v 1.FC Slovácko, což ji moc baví
✓ mezi její zájmy patří sportování-lyžování, tenis a badminton, ráda
se dívá na kriminálky a dokumenty o letadlech, občas si přečte
biografie sportovců, knížky o psychologii ve sportu
✓ jejím oblíbeným nápojem je káva
zajímavost: mmomentálně studuje trenérskou B licenci a sní i
o B brankářské licenci

(16$#.':64#&ª.
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Eskáčko sní o baráži
+FTWJ¾NKICUHCPQWwM[
(VNićNRMGHGRERMH
O víkendu vstoupí do jarní části F:NL 2021/2022 fotbalisté Prostějova

X\¾FGEJ VMHGLQÛPIRUYDUGHP

PROSTĚJOV Oproti posledním
dvěma rokům dochází pro fanoušky k velmi příjemné změně.
Po strádání v podobě omezení
na stadionech vinou koronaviru
by letošní jarní část už měla proběhnout tak, jak jsme byli dříve
zvyklí. Bez omezení a s plnými
tribunami v zádech. Už tedy nebudou třeba žádná potvrzení o očkování či prodělání nemoci nebo negativní testy. Zmizet by měly také
povinné rozestupy a respirátory.
Znovu bude možné fandit svému
klubu, teď už osobně bez větších
starostí pro fanoušky i kluby.
„Budeme také postupně navyšovat
počty návštěvníků na akcích. S výhledem k tomu, že od 1. března bude
z omezujících opatření v platnosti
jen velmi málo, prakticky jen nošení respirátorů uvnitř,“ prozradil už
před časem premiér Petr Fiala. A od
1. března by skutečně mělo dojít
k navýšení možné kapacity na sto
procent.
Vidět to bude zřejmě hned v prvním kole na stadionu Zbrojovky

Brno, kde se návštěvnost pravidelně
pohybovala ve vysokých číslech na
poměry druhé nejvyšší soutěže. Po
posledních dvou letech, kdy se pravidla často měnila, se ale spíše hrálo
před poloprázdnými tribunami.
Bude to tak určitě příjemná změna,
zvyknout si na ni bude asi dílem
okamžiku. Prostějovští příznivci
se již určitě těší na jarní premiéru,
v níž eskáčko přivítá příští sobotu
12. března od 14:30 hodin Ústí nad
Labem.
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Pandemii a s ní souvisejícím
omezením snad už odzvonilo.
Teď nezbývá než doufat, že bude
fotbalu přát počasí, protože bez
kvalitního terénu se prostě kvalitní fotbal hrát nedá, a že se
diváci skutečně dostaví. Výkony
Prostějova si za poslední období
dobrou diváckou kulisu jednoznačně zaslouží.

PŮVODNÍ zpravodajství a EXKLUZIVNÍ rozhovory

Jan FREHAR a Tomáš KALÁB
spolupracovali: Michal SOBECKÝ a Petr KOZÁK

Už jen pět dnů zbývá do startu jarní sezóny ročníku
2021/2022. Dlouhá zimní příprava je tak u konce a účastníci
FORTUNA:NÁRODNÍ ligy s většími či menšími nadějemi hledí
vstříc prvnímu jarnímu kolu. Všichni mají za sebou náročnou
porci tréninků, několik přípravných zápasů a více či méně
úspěšnou snahu o posílení kádru. V Prostějově mohou být
s prvními dvěma body docela spokojeni, ten poslední se ale
ukázal poměrně těžkým oříškem.

Tomáš KALÁB
Každý klub samozřejmě těší úspěšná
práce při výchově hráčů, jejichž rostoucí kvalita dovolí, aby se posunuli ve
své kariéře dál. Po úspěchu Davida Juráska se v zimě naprosto logicky ocitla
v hledáčku prvoligových Teplic dvojice z opačných částí hřiště, a to brankář
Filip Mucha a útočník Filip Žák. Není
divu, vždyť trenérské trio Jarošík –
Hunal – Aleksijević ze svého působení
v Prostějově oba dobře zná. Zatímco
Mucha se do branky zatím nedostal,
Žák se usídlil v základní sestavě.
Odchod obou ovšem zanechal významné díry v kádru eskáčka, zvlášť
v situaci, kdy právě Žák byl jediným
klasickým útočníkem. A tato profese
je ve fotbalové branži nedostatkovým
zbožím.
Mezi třemi tyčemi bylo řešení přece
jen schůdnější. Sportovní management ulovil zkušeného šestadvace-

KOMENTÁØ
tiletého gólmana v podobě Víta Nemravy, který si v ročníku 2020/2021
třiadvacetkrát zachytal za prvoligové
Slovácko. Na konci jarní sezóny jej
však postihlo zranění, které jeho dobře
rozjetou kariéru poněkud přibrzdilo.
Kromě něj se vedle stabilní „dvojky“
Michala Bárty může trenérské duo
spolehnout i na mladíka Ondřeje Mikeše, brankáře starších dorostenců,
který se dobře předvedl třeba proti
rezervě Sigmy.
Mnohem horší je stav na hrotu útoku.
Tahle parketa je ostatně už několik
let v eskáčku problémem, s výjimkou
Karla Kroupy se výrazného střelce
najít nedařilo. Deficit se v létě podařilo
aspoň částečně saturovat právě Filipem Žákem, kterému se během půlroku podařila závratná kariéra z provinč-

&QUG\ÐP[X[TWMWLG'UM¾éMQUFGXCVÆPCEVKJT¾éK

ního Blanska až na prvoligové trávníky.
Jelikož byl v útoku sólista, zůstala po
jeho odchodu povážlivá díra.
Tu v přípravných zápasech zacelovali
ofenzivní hráči jako Robert Bartolomeu, koneckonců i třeba takový Jan
Koudelka nastupoval při svém angažmá ve Vyškově na hrotu. Řešením měl
být Michael Junior Ugwu, další exotické jméno v prostějovském dresu, jenže
jeho angažmá na Hané skončilo ještě
dřív, než pořádně začalo. Vidí se málokdy, aby hráč nastupoval na trénink
v jednom klubu a po jeho ukončení se
už vracel do toho původního. Marodka útočníků v Bohemce zhatila Hanákům plány.
A tak je na soupisce zatím opět jediný
útočník, z prvoligové štace v Mladé
Boleslavi navrátivší se David Píchal.
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Je tu ovšem drobný problém, totiž
postupná rekonvalescence, která mu
zřejmě nedovolí v úvodu sezóny plnohodnotně nastoupit.
A právě brejkové typy budou v úvodním utkání sezóny na Srbské v Brně
velmi žádané. Při předpokládaném
tlaku Zbrojovky bude jednou z mála
šancí ke skórování rychlý kontr. Trenér Daniel Šmejkal tak bude muset
spoléhat zřejmě na rychlost Koudelky
či Kušeje. A co dál? Těžko předvídat.
Nicméně ambice šéfa klubu Jury jsou
i přes smůlu v přestupové politice neměnné. Vedení sní o účasti v baráži
o účast ve Fortuna:lize, kam zamíří
druhý a třetí tým druholigové tabulky.
O brněnské Zborjovce je zřejmě jasno,
další sokové okolo ale prahnout zaujmout uvolněná místa.
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Daniel ŠMEJKAL
Michal ŠMARDA
Matěj VYBÍHAL
Dušan MELICHÁREK
Martin MUSIL
Libor DAVID
Tomáš ČEPA
Petr SEDLÁČEK
Vladimír MACHÁČEK
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Hausknecht Marek

Kopøiva Jakub
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Bartolomeu Robert
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Bárta Michal


Mucha Filip

Brankáøi:

hráèské statistiky 1.SK Prostìjov
sezona 2021/2022, podzimní èást F:NL
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ZIMNÍ POHYB V KÁDRU

Trenér brankářů:
Vedoucí mužstva:
Masér:
Kustod:
Fyzioterapeut:
Lékař:

REALIZAÈNÍ TÝM:
Hlavní trenér:
Asistenti trenéra:

Vysvětlivky: V prvním sloupci za jménem datum narození, ve druhém podzimní bilance zápasů v dresu eskáčka a vstřelených, resp. obdržených branek, ve třetím kmenový status hráče nebo forma hostování.
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5. 10. 2000
3. 12. 1993
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1.SK Prostějov
1.SK Prostějov
1.SK Prostějov
1.SK Prostějov

hostování z Mladé Boleslavi

1.SK Prostějov
1.SK Prostějov

hostování z Vlašimi
1.SK Prostějov
hostování z MFK Vyškov
1.SK Prostějov
1.SK Prostějov
1.SK Prostějov
1.SK Prostějov

OBRÁNCI
4. 5. 1997
0/0
27. 4. 1992
9/1
4. 7. 1994
7/0
28. 5. 1997
10/0
19.11.1994
11/0
15.12. 1987
9/1
26.10. 1981
15/0
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1. 1. 2001
12/1
30.4. 1998
14/1
13. 1. 2000
0/0
2. 3. 1986
15/0
24. 5. 2000
13/2
12. 3. 1992
16/3
29. 7. 1998
15/0

hostování z 1. FC Slovácko
1.SK Prostějov
1.SK Prostějov

BRANKÁØI
9. 1. 1996
0/0
23.12. 1989
0/0
26. 7. 2004
0/0

99 David PÍCHAL
25 Robert BARTOLOMEU
4 Jakub VICHTA

8 Solomon OMALE
10 Jakub KOPŘIVA
14 Michael HÖNIG
19 Petr JIRÁČEK
32 Vasil KUŠEJ
70 Jan KOUDELKA
22 Michal ZAPLETAL

21 Aleš SCHUSTER

16 Lubomír MACHYNEK
17 Jan SCHAFFARTZIK

5 Lukáš ZUKAL
7 Jakub URBANEC
13 Michal STŘÍŽ
15 Daniel BIALEK

1 Vít NEMRAVA
20 Michal BÁRTA
27 Ondřej MIKEŠ

SOUPISKA 1.SK PROSTÌJOV „A“ TÝM 2021/2022 – JARNÍ ÈÁST

28. února 2022
WWW.VECERNIKPV.CZ

lanem Kadlecem, do Karviné se vrátil
Vlachovský, do Uničova jsme uvolnili
Sečkáře na hostování, aby nabral herní
minutáž, a po dohodě jsme do stejného
klubu pustili i Romana Balu. O Filipu
Žákovi a Filipu Muchovi toho už bylo
řečeno hodně, oba jsou již v Teplicích.
Zopakuji, že jsme rádi, že se nám podařilo pomoci těmto hráčům do nejvyšší
soutěže,“ shrnul Dudík.
Situace ohledně příchodů pak byla daleko komplikovanější. „Podařilo se nám
získat náhradu mezi tři tyče v podání
Víta Nemravy, který je opravdu kvalitním
brankářem. Na zkoušce uspěl Michael
Hönig, jenž u nás bude působit z Mladé
Boleslavi. Připojil se k nám zpátky i náš
odchovanec David Píchal, kterého v Boleslavi přibrzdilo zranění, a nejnovější posilou je Lukáš Zukal, který má nahradit na
poslední chvíli končícího Balu,“ doplnil
sportovní ředitel prostějovského eskáčka.
Klub od začátku přípravy deklaroval, že
má eminentní zájem o posilu do útoku.
Díru sice zacelil navrátilec David Píchal, ale druhého útočníka se bohužel

yy Přípravu jste letos absolvovali
opět v domácím prostředí, přičemž
zima pořádně ani nebyla. Byla to první zimní příprava pod novým trenérem, jak ji hodnotíte?
„Počasí během zimní přípravy bylo docela dobré, takže jsme vše odtrénovali
na umělé trávě, která je nová, což bylo
pro nás přece jen lepší. Přípravné zápasy jsme odehráli docela dobře, přestože
v sestavách bylo hodně změn. Někdo
byl zraněný, sem tam do toho nějaký covid, jeden zápas jsme museli zrušit úplně, nebylo pomalu s kým hrát. Z tohoto
pohledu vládly v přípravě takové bojové
podmínky, ale zvládlo se to. Tento týden
se už můžeme plně soustředit na první
jarní zápas na Zbrojovce.“
yy Právě jste odehráli generálku proti třetiligovému Uničovu. Jak jste ji
zvládli?
„Utkání skončilo bez branek. Byl jsem
tam, ale nenastoupil. Hrálo se na přírodní trávě, ale terén byl těžký, foukalo, byla
zima, takže šlo o klasický zimní přátelák.
Navíc s Uničovem mi to vždy přijde takové vyhecované, hráči se dobře znají.
Očekávání to splnilo, odehrál se dobrý
zápas a neinkasovala branka. V neděli

máme volno a od pondělí se chystáme
na Brno.“
yy Vstoupit do nové sezóny na Zbrojovce bude jistě těžký oříšek vzhledem k náskoku Zbrojovky na čele
tabulky. Jak vidíte šance eskáčka?
„Zbrojovka je jistě favoritem, ale spíše
papírovým. Na podzim v zápasech jednoznačně nedominovala, že by soupeře
vyloženě přehrávala, ale sbírala body,
což jí vyneslo desetibodový náskok.
První zápas doma bude chtít jistě Zbrojovka zvládnout. My máme Zbrojovce
také co vracet. Doma se nám s ní docela
daří, ale venku jsme ještě nebodovali,
takže je potřeba nějaký ten bod ze Srbské konečně odvézt.“
yy Jak se na zápas těšíte, pokud tedy
nastoupíte?
„Já už si asi moc zápasů proti Zbrojovce nezahraji... Pokud se dám zdravotně
dohromady a do utkání zasáhnu, určitě
bych nechtěl být svědkem nějakého
propadáku.“
yy Jaké zdravotní problémy vás teď
trápily?
„Měl jsem trhlinu ve svalu, měsíc jsem
byl mimo. Začal jsem v posilovně, ve
středu jsem se teprve zapojil do trénin-

PROSTĚJOV Dost možná to byla jeho poslední zimní příprava. Kvůli zdravotním potížím si ji ale příliš neužil. Kapitán
eskáčka Aleš Schuster (na snímku) se teprve deset dnů
před ostrým vstupem do jarní sezóny začal s týmem
připravovat na hřišti. Vzhledem k tomu, že se bude hrát
v Brně na Srbské se Zbrojovkou, rád by byl na zápas připraven a na hřišti se objevil. Bude to totiž hned na úvod
rovnou vrchol sezóny.
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ku na hřišti s individuální přípravou.
Uvidím po víkendu, od pondělí (tj. dnes,
28. února – pozn.red.) bych se chtěl v tréninku posunout do hry, získat pocit toho
balónu. Nelze teď říct, jestli budu na zápas opravdu připraven.“
yy V zimě odešli dva poměrně klíčoví hráči. Jak vidíte coby kapitán sílu
kádru na jarní sezónu?
„Změny v kádru patří ke každé pauze.
Do branky přišel Vít Nemrava, který má za sebou zkušenosti, odchytal
dobré zápasy, tam bych žádný problém
neviděl. Filip Žák dal šest gólů, takže to
nepochybně je pro nás ztráta. Nechci
ale hodnotit to, jak se jeho místo podařilo nahradit, to nám ukáží až soutěžní
zápasy.“
yyZápas se Zbrojovkou jsme už zmínili, je něco dalšího v průběhu sezóny, co stojí za zmínku, na co se třeba
těšíte?
„Vzhledem k vyrovnanosti soutěže nás
čeká hodně kvalitních zápasů. V některých máme co odčinit, mám na mysli
především Vyškov. Jedná se o derby, obě
města jsou velice blízko, hráči mezi oběma kluby rotovali, ale hlavně jim máme
co vracet za ten náš podzimní ‚nevýkon‘.“

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

získat nepodařilo, i když v jednání byla
řada jmen. „Petr Jaroň, Dominik Smékal, Filip Vecheta, Antonín Svoboda,
Jakub Yunis, Jakub Matoušek, Jáchym
Šíp, Jan Fiala, Filip Uriča, Filip Slavíček,
Vukadin Vukadinovič, Vojtěch Stránský, Michael Ugwu, Marek Červenka,“
prozradil jména, která byla reálně ve
hře, aby v jarní části F:NL oblékla dres
Prostějova. Jenže nikdo z nich nakonec
nepřišel... „Vedly k tomu nejrůznější
důvody. Poslední zmařený příchod
Ugwuho už byl pomalu k smích,“ připomněl zdravotní lapálie forvardů
v Bohemians 1905, která po jednom
tréninku stáhli zahraniční akvizici
z Hané zpět do hlavního města. „Prioritou byl Vecheta, hodně jsme stáli
i o Jaroně. Ale Baník ani Slovácko nakonec své kádry nezužovaly. A dále to
byly kluby, které by rády postoupily ze
třetí ligy směrem nahoru, takže zájem
o uvolnění příliš neměly,“ dodal Dudík.
Komplikaci způsobil přestup, jenž
se udál krátce po startu sezóny
2021/2022, kdy Kříž přestoupil z Vyšehradu do Plzně a na který se nějak
pozapomnělo. „Bohužel jsme se tuto
nepříjemnou novinku dozvěděli až na
konci přestupního období, takže nebylo příliš času hledat i případnou náhradu,“ doplnil k situaci sportovní ředitel
eskáčka.
„S Dominikem jsme počítali a určitě to
mírná komplikace je. Chtěli jsme jít do
jarní části s kádrem osmnácti hráčů a třemi brankáři. Nyní jsme na stavu o jednoho plejera méně. Ale mužstvu věřím, že
svou kvalitu ukáže. Půjdeme ale zápas
od zápasu a do každého z nich vstoupíme s tím, že jej chceme zvládnout. Na
co to pak bude stačit, uvidíme. Tabulka
i celá druhá liga kromě odskočeného
Brna o deset bodů je neuvěřitelně vyrovnaná,“ prozradil svůj pohled hlavní kouč
Prostějova Daniel Šmejkal.

Prostějov (jaf) – Generálku před
startem F:NL za sebou má i první
soupeř Prostějova Zbrojovka Brno.
Ta na své domácí půdě i pod dohledem trenéra Šmejkala přivítala Opavu a připsala si další vítězství. Nerodilo se však lehce. Opava se dostala
do vedení v padesáté minutě a držela
jej ještě deset minut před koncem.
Branky Texla, Fouska a Přichystala ale znamenaly konečnou výhru
3:1 pro domácí celek.

Zbrojovka se naladila
YÙKURXQDG2SDYRX

Prostějov (jaf) – Hned pět nových tváří ve svém středu přivítalo v průběhu posledního týdne
Táborsko. Devátý celek druhé
ligy získal na levý kraj Brazilce Yuri Lellise. Střed obrany by
měl vyztužit Daniel Kosek, který
podzim strávil v Brně. Z partnerských Českých Budějovic dorazila
dvojice středopolařů Petr Javorek
a David Krch. K tomu Táborsko
sáhlo ještě po Lotyši Kristpsovi
Liepovi.

3ÈWSÔÉFKRGÕ
ohlásilo Táborsko

Prostějov (jaf) – Známé jméno pro
fanoušky fotbalu se vrací do Česka.
Tuniský reprezentant Tijany Belaid,
který před jedenácti lety působil tři
roky ve Slavii, se nyní na naše území
vrací a v jarní části bude nastupovat
v dresu Jihlavy. Délku smlouvy klub
nespecifikoval.

Jihlavu posílil Belaid

RYCHLÝ
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yy Jak jste spokojen se zimní přípravou včetně zápasů, které „A“-tým absolvoval?
„Jak vaši čtenáři vědí, během krátké doby
jsme dvakrát řešili výměnu trenérů. To
samo o sobě není nic příjemného. Pozitivní na tom bylo, že v obou případech
trenéři odcházeli do nejvyšší soutěže.
Pavel Šustr zamířil na Slovensko, jeho
nástupce Jiří Jarošík s našimi letitými kolegy Petarem Aleksijevičem a Tomášem
Hunalem nedlouho poté do Teplic. Byl
to signál, že pracujeme dobře, protože
o naše trenéry byl zájem. I proto jsme se
uměli rychle domluvit s novou trenérskou dvojicí a angažovali Daniela Šmejkala a Michala Šmardu. Myslím, že to byla
velmi dobrá volba. Tým má znovu jasnou
tvář, jasný styl, hráči vědí, co se od nich
očekává. Naše áčko to posouvá dopředu.
Přesně tomu odpovídala i zimní příprava.
Museli jsme se vyrovnat s covidem a také
se nám nevyhnulo ani několik zranění,
ale celkově jsem spokojený. Přípravné
zápasy se nám výsledkově vydařily velmi
dobře. Ale protože například prvoligové
týmy proti nám rozhodně nenastupovaly
v těch nejsilnějších sestavách, nesmíme
se výsledky nechat ukolébat. Zimní přestávka ve druhé lize je poměrně dlouhá,
a tak už se všichni těšíme, až budeme hrát
o body. Pak se opravdu ukáže, jak na tom
jsme.“
yyA kdybyste měl vyzdvihnout jeden
moment zimní přípravy?
„Pak bych určitě zmínil přípravný zápas
proti Karviné, která proti nám na rozdíl
od jiných klubů nastoupila v kompletní
prvoligové sestavě. Náš tým proti ní podal
velmi dobrý kompaktní výkon, kterému
by bylo těžké něco vytknout. Přestože
jsme prohráli o jednu branku, tak to beru
jako velmi cenné měření sil s týmem
v nejvyšší soutěži.“
yy Jak se vyvíjely změny v hráčském
kádru?
„U klíčových hráčů průběžně pracujeme
na nových smlouvách. S některými už
jsme se dohodli, s dalšími předpokládám
uzavření nových kontraktů do konce
března. Pokud jde o příchody a odchody,
tak se musíme obejít bez Filipa Žáka, který zamířil do Teplic. Naopak se vrací David Píchal, který se opakovaně zranil. Jeho
hostování v mladoboleslavském klubu
skončilo. Věříme, že u nás znovu nastartuje svoji kariéru, protože potenciál na to
určitě má. Kdyby jej na podzim nezradilo

PROSTĚJOV Jarní část druhé fotbalové ligy je za dveřmi.
O dění v 1.SK Prostějov během zimní přípravy jsme vás
průběžně informovali, o závěrečná slova před startem druhé poloviny soutěže pak Večerník požádal předsedu klubu
Františka Juru (na snímku). Co vše jsme se od šéfa eskáčka
dozvěděli, najdete v následujícím exkluzivním interview.

zdraví, jistě by to ukázal. Usilovali jsme ještě o jednoho
útočníka. Bohužel Michael
Junior Ugwu k nám sice
z Bohemians 1905 dorazil, ale jeho mateřskému
klubu se vzápětí zranilo
několik útočníků a on se musel po jednom tréninku v Prostějově vrátit zpátky
do Prahy. Pár dalších slibných tipů nám
nevyšlo, několik námi oslovených týmů
se tentokrát rozhodlo ponechat si v kádru
všechny útočníky, přestože nenastupují
v základních sestavách nebo nedostávají
příliš mnoho příležitostí. Takže tady vidím největší prostor k nějaké budoucí
změně. A nemůžu zapomenout ani na
změnu v bráně. Svou šanci v nejvyšší soutěži dostal také Filip Mucha, který u nás
vyrostl ve skvělého gólmana. My mu
samozřejmě přejeme úspěch a jsme na
něj hrdí. Místo něj přišel ze Slovácka Vít
Nemrava, který u nás bude prozatím na
hostování.“
yyCo další příchody?
„Pokud jde o doplňování kádru, tak se samozřejmě nerozhlížíme pouze po okolních klubech, ale pracujeme také s vlastními odchovanci. Někteří z nich už v zimní
přípravě dostali šanci a nadále s nimi počítáme. Mluvím minimálně o třech hráčích
z naší juniorky, které chceme v příštích
týdnech a měsících začít zapracovávat
do týmu. Uvidíme, jak se jim bude dařit.
Není to pouze věc jejich fotbalové vyspělosti, ale také psychické odolnosti a umění zapadnout dobře do týmu.“
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yy S čím půjdete do prvních jarních
utkání?
„Startujeme v pátek se Zbrojovkou na jejím domácím hřišti. To bude samozřejmě
těžký zápas. Náš soupeř vévodí tabulce
s desetibodovým náskokem na druhé
béčko Sparty. Uhrát tam dobrý výsledek
je velká výzva. O týden později se představíme doma proti FK Ústí nad Labem.
V tomto případě pochopitelně musíme
mít ambici vyhrát. Každý soupeř je těžký,
ale doma chceme porazit úplně každého.
V srpnu jsme s Ústím na jeho hřišti remizovali, ale teď uděláme vše, aby všechny
body zůstaly v Prostějově. Rád bych proto diváky pozval na dvanáctého března
na 14.30 hodin. Budeme se na ně těšit na
našem stadionu Za Místním nádražím.“
yy Jaké jsou ambice ve druhé lize?
Změnily se nějak vaše cíle po její podzimní části?
„Vlastně ne. Pořád platí, že se chceme
v tabulce pohybovat v nejužší špičce, tedy
někde kolem pátého místa. Po podzimu
to prozatím plníme, nicméně do konce
sezóny je daleko a ještě nás čeká spousta
práce. Mým dlouhodobým cílem je samozřejmě baráž o první ligu. Myslím, že
za naši dlouhodobou práci bychom si to
zasloužili, a věřím, že se toho v nejbližších
letech dočkáme.“

/$',6/$9'8'©.
„Když už jsme se tu trochu uvolnili,
tak bych rád řekl, že to zranění obou
stoperů je taky zajímavé. Jakmile se
začalo trénovat na trávě, tak se jim
udělalo lépe.“

„Jsme rádi, že nabídku do ligy dostávají i naši trenéři. (otáčí se na D. Šmejkala - – pozn. red.) Ne, že za mnou za
čtrnáct dnů s něčím takovým přijdete...“
DANIEL ŠMEJKAL:
„Dopředu máme ještě jednu zajímavou alternativu, ale tu si zatím necháme pro sebe. A kdyby bylo nejhůř,
tak si myslím, že minimálně půl hodinky Míša (Michal Šmarda – pozn.
red.) zvládne.“

FRANTIŠEK JURA:
„Trenéři tu jsou u nás na tiskovce
poprvé, ale největší stálicí je Alda
Schuster. Ten je na takové konferenci už asi po čtyřiatřicáté. Pozveme ho
automaticky i po skončení kariéry.“

PROSTĚJOV Přestupové období
v prostějovském klubu neskončilo zrovna tak, jak by si vedení i trenéři eskáčka představovali, přesto
panuje se současnou silou kádru
spokojenost. A co je možná ještě
důležitější, je zjištění, že v klubu
převládá víc než pozitivní atmosféra. Hráči o důležitosti správné
party mluví pravidelně. Nyní ji
ukázali i funkcionáři, kteří kromě
odpovědí na otázky reagovali velmi rychle také na drobné vtípky,
jež zazněly. Zde se o nich můžete
sami přesvědčit…

z tiskovky

PERLIÈKY
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PROSTĚJOV Nedílnou součástí
zimní přípravy jsou pochopitelně přátelská utkání. Už několik let je 1.SK
Prostějov pravidelným účastníkem
Zimní Tipsport ligy, v rámci níž vždy
proběhne vždy samotný start přípravy. V ní také zpravidla narazí na ty nejtěžší, vesměs prvoligové soky. Únor
je pak ve znamení ladění formy před
startem sezóny. I když výsledky nejsou
zdaleka největším kritériem úspěchu
přípravy, eskáčko se před konfrontací
se Zbrojovkou může pochlubit solidními statistikami.
Dlouhé dva měsíce příprav jsou již skoro
minulostí. Jaké byly? První z nich pod
trenérským tandemem Šmejkal - Šmarda
přinesly výsledkově vydařenou přípravu,
která v lednu běžela podle plánu. Náročnější období však přišlo se startem druhého měsíce, kdy se projevily drobné šrámy
a výpadky některých hráčů, ale vše se
v klubu podařilo zvládnout bez nutnosti
masivního výpadku, což je hlavní.
Do skupiny „C“ Zimní Tipsport ligy naskočila Šmejkalova družina v polovině
ledna. Hned v prvním utkání dokázala
zaskočit mladý tým ostravského Baníku, aby ovšem vzápětí těsně podlehla
letos v lize trápící se Karviné. Po dvou
utkáních v Ostravě se v posledním utkání eskáčko představilo doma na Hané,
kde udolalo také nepříliš ligově úspěšné
Pardubice. Po dvou vítězstvích získalo
šest bodů stejně jako Baník a Karviná,
vzhledem ke skóre nakonec ve skupině
obsadilo druhé místo, v celkové tabulce
dvaceti týmů pak skvělé čtvrté místo
(viz. tabulka). Namítat, že Baník a Pardubice nepostavily to nejlepší, je zcestné. Proti hráčům rezervy a juniorky měl
Prostějov úlohu možná ještě náročnější,

protože měl potvrdit roli mírného favorita, hlavně ale hrál proti hráčům, kteří
bojují o místo v A mužstvu.
Vzápětí ještě koncem ledna otestovali
svěřenci trenéra Šmejkala své schopnosti
proti třetiligové Kroměříži. Tu porazili
díky brankám nepříliš frekventovaných
střelců Vichty a Stříže. Nic jiného ani nezbývalo, když na hrotu nastupovali spíše
ofenzivní záložníci typu Bartolomeua,
Kušeje či Koudelky.
První únorové utkání, které mělo proběhnout ve slovenské Senici se svěřenci
bývalého trenéra eskáčka Pavla Šustra,
bylo nakonec na poslední chvíli zrušeno.
Na vině byly nejrůznější zdravotní peripetie kádru, který by přes hranice odcestoval
sotva se základní jedenáctkou. Je to škoda,
tento ostrý test s kvalitním týmem slovenské první ligy by byl jistě hodně užitečný.
V únoru se tak eskáčko poprvé představilo doma proti rezervě olomoucké Sigmy.
Utkání prověřilo především brankářské
rezervy, mezi tyčemi se usídlil mladík Mikeš. Přestože hosté získali dvoubrankové
vedení, Mikeš tým v rozhodujících momentech podržel a přispěl tak k otočení

výsledku, na čemž se podíleli kromě soupeřova „vlastence“ střelci Kopřiva a Vichta.
Stopeři nebývají nijak vysoko ve střeleckých statistikách, což neznamená, že nemohou rozhodovat zápasy. Zkušenost
s tím má třeba Bialek, který se kromě
ligového zápasu prosadil i v přípravě,
svou brankou rozhodl duel v Třinci, kde
Hanáci uspěli 1:0.
Posledním soupeřem pro důležitou
generálku byl tradiční soupeř z Uničova, s nímž léta probíhá čilá hráčská
spolupráce, vzpomeňme třeba angažmá Krče nebo současné alternování
stopera Baly. Generálka se nakonec
odehrála na přírodní trávě v Olšanech
u Prostějova, avšak přítomní příznivci
obou klubů neviděli ani jedinou branku.
Přípravná utkání prokázala zejména jeden pozitivní moment. Přes nepříjemný
deficit na hrotu útoku se střelecky dokáží prosadit nejen primárně ofenzivně
ladění fotbalisté. Zviditelnili se i někteří
méně vytěžovaní hráči jako třeba Vichta.
To by mohlo být určitým příslibem do
jarních ligových bojů.

Foto: internet

a také hodně náročná
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Zimní příprava Prostějova: výsledkově zdařilá,

- 608 960 042 -

PŘEDPLATNÉ LEVNĚJI

Jeden z přestupů už dokonce byl i upečený, ale vše zhatila administrativní chyba, kvůli níž se tak Dominik Kříž musel
vrátit zpátky do Viktorky Plzeň. „Byl by
to pro něj už čtvrtý přestup v ročníku,
což pravidla nedovolují. Škoda, měl
perspektivu a mohl nám pomoct. Plzeň nám ho poslala na přípravu, kde
u nás na zkoušce uspěl, počítali jsme
s ním na hostování, ale bohužel to
tak nedopadlo. Byl to pro mě šok, ale
tohle by měl vědět klub, u kterého je
registrovaný,“ nechápal předseda Prostějova František Jura, že Plzeň svého
hráče poslala do Prostějova, i když už
měl v letošní sezóně tři přestupy a další
FAČR nepovoluje. „Zaregistrovali ho,
ale pak volali ze svazu, že to musí zrušit.
Zkoušeli jsme, jestli tam není právní
klička, ale nebyla,“ dodal Dudík s tím,
že hráč se musel vrátit do Plzně, kde letošní sezónu dohraje v „béčku“. O této
situaci nevěděl ani hráčův manažer.

0CVKUMQXÆMQPHGTGPEK\JQFPQVKNMNWDRąÊRTCXW\O÷P[XM¾FTWKCMVW¾NPÊEÊNG Foto: Jan Frehar

Å-DUQtYUFKROSőLMGH
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Tiskovou konferenci zahájil předseda
klubu František Jura krátkým hodnocením a představením cílů, se kterými do
jara Prostějov půjde. „S podzimní pátou
příčkou jsem spokojený, jsme na dohled
baráže, která je pro nás dlouhodobým cílem. Udála se řada změn, navíc jsme během podzimní části museli sáhnout i ke
změně trenérů. Současný realizační tým
však jednoznačně ukázal své ligové kvality, o kterých se nemusíme ani bavit. Byly
tam ale i zápasy, které se nám příliš nelíbily, a hned třikrát jsme dohrávali v deseti. Z toho se musíme poučit,“ ohlédl se
ještě jednou za první polovinou sezóny
František Jura, předseda 1.SK Prostějov.
K jarním cílům však přímo konkrétní
být nechtěl. „Byl bych rád, kdybychom
naši výkonnost i výsledky z posledních
dvou sezón dokázali nadále držet minimálně na stejné úrovni a postupně je
ještě zvedat,“ předeslal.
K aktuálním zimním změnám v hráčském kádru se vyjádřil sportovní ředitel
klubu Ladislav Dudík. „Ukončili jsme
smlouvu s Dominikem Straňákem a Mi-

PROSTĚJOV Tisková konference před zahájením jarní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY proběhla v pátek dopoledne
v Prostějově za účasti trenérského týmu Daniel Šmejkal, Michal
Šmarda a Dušan Melichárek, sportovního ředitele Ladislava
Dudíka, předsedy klubu Františka Jury, kapitána mužstva Aleše
Schustera a nejnovější posily Lukáše Zukala. Eskáčko by chtělo
pokračovat ve vzestupné tendenci, konkrétní cíle ale nepadly.
Hodně se řešilo také posílení kádru, které nešlo podle představ
především v důsledku ambicí dalších klubů a také jedné administrativní chybě. Nejvíce schází vytoužená posila na hrot. O kvalitě
kádru i trenérského štábu ale vedení klubu nepochybuje.

([NOX]LYQËUR]KRYRUVHxÇIHPSURVWøMRYVNÇKRIRWEDOX
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Cílem fotbalistů Prostějova je potvrdit vzestupnou tendenci klubu -Ą
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I.B tøída Olomouckého KFS, skupina B
–tabulka po podzimní èásti sezóny 2021/2022
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TABULKA DOMA
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TABULKA VENKU
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Jeden navrátilec a tři nové přírůstky. Takto nakonec dopadly
změny směrem dovnitř prostějovského eskáščka. Tým posílil po jednom hráči na každém postu, ale před jarní částí
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY
chtěl víc... Situaci v brankovišti se
klubu podařilo vyřídit už začátkem přípravy, horší to ale zůstalo
v otázce klasického hroťáka, kterého se nakonec trenéři nedočka-

li. A mírné oslabení lze cítit i na
stoperském postu a křídelním
bekovi.
Náhradou za Muchu se stal v brankovišti Vít Nemrava. Gólman ligových kvalit, který v posledním roce
laboroval se zraněním, by v Prostějově rád znovu kariéru odstartoval
správným směrem. Na jaře by měl
být jedničkou mužstva. Na poslední chvíli musel klub řešit i situaci na
postu stopera, kdy se Roman Bala

dohodl s vedením na svém odchodu
do Uničova. Jeho místo nově zaujme
stejně starý Lukáš Zukal, jenž dosud
sbíral starty ve Vlašimi, kde toho ale
za posledního půl roku příliš neodehrál.
Záložní řadu měla posílit dvojice
hráčů, která uspěla na zkoušce. Zůstalo však pouze u Michala Höniga,
který přišel na půlroční hostování
z Mladé Boleslavi. Původně měl dorazit i Dominik Kříž, který absolvo-

val kompletní přípravu.
Vše ale zhatila administrativní chyba
mezi oběma kluby.
Čtvrtou posilou je pro prostějovské
fanoušky velmi známé jméno. Odchovanec klubu David Píchal se po
půlroční anabázi v Mladé Boleslavi
vrací domů. Posledního půl roku
strávil téměř kompletně na marodce a v Prostějově by se chtěl Píchal
vrátit do formy, v jaké z eskáčka odcházel.

VÍT NEMRAVA
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post: brankář

post: záložník

post: obránce

post: záložník/útočník

Komentář sportovního
ředitele Ladislava Dudíka:

Komentář sportovního
ředitele Ladislava Dudíka:

Komentář sportovního
ředitele Ladislava Dudíka:

Komentář sportovního
ředitele Ladislava Dudíka:

„Víťa má za sebou dvě sezóny v nejvyšší
fotbalové lize. V té druhé dostal velký prostor a zasáhl do třiadvaceti zápasů. Slovácko
skončilo třetí, takže ukázal své kvality. Pak
jej ale přibrzdilo zranění a my jsme rádi, že
se nám jej podařilo na jaro získat.“

„Šikovný, mladý hráč patřící Mladé
Boleslavi, který je opravdu univerzální.
V záloze si vyzkoušel různé posty a na
zkoušce nás přesvědčil. Věřím, že jeho
výkonnost půjde ještě nahoru.“

„Lukáš je odchovancem Brna, který
se přes Pardubice a Vlašim dostal nyní
k nám, když nám odešel Roman Bala.
Připojil se k nám sice až na konci přípravy,
ale své kvality má a je velkou výhodou, že
ho trenér již zná z dřívějšího působení.“

„Davida tu známe všichni velmi dobře.
Vrátil se po půl roce, kdy ho sužovala
zranění v Mladé Boleslavi a věříme,
že naváže na úspěšnou jarní část
v předchozí sezóně, po které jsme jej
uvolnili.“

Hlavní kouč „Jsme velmi rádi,
Daniel Šmejkal: že dorazil David
Píchal, naopak ochod Kříže mrzí“
PROSTĚJOV Krátce před startem jarní části nemůže chybět ani
hodnocení přípravy a kádru pro jarní část z úst hlavního trenéra.
Na tiskové konferenci Daniel Šmejkal (na snímku) vtipkoval, že
v případě potřeby počítá s povoláním svého asistenta Michala
Šmardy. Jasně tak dal najevo, že v trenérském týmu panují velmi
dobré vztahy. Dlouhou přípravu hodnotí spíše pozitivně, ale počítá s tím, že vše se ukáže až nyní v mistrovských zápasech. Mrzí
jej ztráta Dominika Kříže na poslední chvíli i nevydařená jednání
o dalším útočníkovi, přesto ale věří v sílu současného kádru.
yy Jak jste vy osobně spokojen
s téměř dvouměsíční zimní přípravou?
„Příprava ve druhé lize je opravdu
náročná, protože je dvakrát delší než
pro prvoligové celky. Myslím si, že
se nám ale podařilo splnit všechno,
co jsme chtěli. Bohužel jsme vinou
koronavirové situace museli upustit
od soustředění v Chorvatsku. Strávili
jsme ji tak v domácím prostředí, ale
nebral bych to jako zásadní problém.“
yy Na začátku února nastaly drobné zdravotní komplikace a musel
být zrušen i přátelský duel proti
Senici. Znamenalo to nějaký vý-

raznější problém v přípravě?
„Svým způsobem to byla situace,
která je během zimní přípravy častá, pokud nemáte kádr třiceti hráčů.
Hodně nás ten zrušený duel mrzel,
protože jsme měli hrát na přírodní
trávě a všichni jsme se na to těšili.
Kromě něj jsme zrušili jen tři tréninky, takže zase nějaký velký vliv na celou přípravu to určitě nemělo.“
yy Na co jste se během přípravy
snažili nejvíce zaměřit?
„Především jsme řešili stránku kondiční, kde jsme se věnovali hlavně
silovým věcem, protože tam jsme
cítili, že bychom měli trochu při-

dat. Snažili jsme se ale jinak věnovat komplexně všemu. Stopeři měli
určité zdravotní komplikace, tak
jsme tam nacvičovali věci i s novými
hráči, věnovali jsme se od defenzivní
činnosti přes rychlý přechod až po
zakončení. Věřím, že to dokážeme
přenést i do zápasů.“
yy Co přípravné duely, znamenaly po herní stránce posun?
„Něco se tam určitě našlo... Byly situace, ze kterých jsme měli radost, byly
však jasně vidět i nedostatky. Rozhodně to ale musíme brát s mírnou
rezervou. Přece jen je umělá tráva
specifická, a navíc přípravné duely
ty mistrovské nenahradí. Všeobecně
jsme ale spíše spokojení. Teď bude zásadní, jak to přeneseme právě do ligy.“
yy V přípravě se dařilo střílet
branky, s čímž Prostějov bojuje
delší dobu. Věříte, že se na to povede navázat?
„To pevně doufáme. (úsměv) Určitě
chceme, aby nám obrana fungovala
minimálně stejně dobře a abychom

opět branek příliš nedostávali, ale
zároveň chceme zvýšit naši produkci, protože s tím opravdu bojujeme.“
yy Jak moc mrzí, že se nepodařilo sehnat i přes řadu
adeptů klasického útočníka. A znamená velkou komplikaci nucený návrat Kříže?
„Jsme velmi rádi,
že dorazil David
Píchal, který nebyl úplně fit, ale
už je v pořádku.
K němu jsme chtěli ještě jednoho vysokého útočníka,
což nás mrzí, že se
i přes řadu jmen získat nepodařilo, ale určitě tam varianty máme. Odchod Dominika
Kříže je pro nás samozřejmě velká
nepříjemnost. Stalo se to poslední den, bohužel i přes snahu na
nastalou situaci reagovat se nám
to už nepodařilo. Situace je tako-

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

vá, jaká je. Já ale určitě věřím klukům, které nyní máme, a věřím, že
to zvládneme.“
yy Kladete si nějaký konkrétní cíl
pro jarní část?
„Je to klišé, ale půjdeme zápas od zápasu. V prvním kole nás čeká Zbrojovka,
na což se těšíme, a kde jinde začít než

proti lídrovi soutěže. Během jarní části se toho může stát opravdu hodně.
Tabulka je kromě odskočeného Brna
opravdu vyrovnaná a rozhodovat
bude aktuální forma. Jednoznačně
půjdeme do každého zápasu s cílem
uspět a odehrát dobrý zápas. Podle
toho se bude vše odvíjet.“

FORTUNA: NÁRODNÍ LIGA – statistiky 2021/2022, podzimní èást

Hráči v poli
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ä¾M 2TQUV÷LQX t,CP-QWFGNMC 2TQUV÷LQX 
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.ÊwGÿ  (KNKR /WEJC 2TQUV÷LQX   t (TCPVKwGM
-QVGM 5RCTVC2TCJCd$q (KNKR/WEJC 2TQUV÷
LQX .WF÷M8GLOQNC ,KJNCXC ,CP2NCEJÚ ·UVÊ
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VKP$GTMQXGE $TPQ 
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PROSTĚJOV, DAUHÁ Na špičkově obsazeném turnaji v Dauhá
se českým tenistkám nedařilo.
Obhájkyně titulu Petra Kvitová
zápas druhého kola s Belgičankou Elise Mertensovou vzdala
Jsem ale hlavně spokojen, že jdeme po- poté, co si nechala od fyzioterastupně nahoru a naše hra už je zase lepší i peutky ošetřit levou ruku. Důpro oko fanouška.“
vodem byl obnovený zánět v zápěstí.
JUNIORKA ESKÁČKA SI
„Bohužel se mi během zápasu vráPORADILA S RAPOTÍNEM
tilo zranění levého zápěstí a měla
I V OKLEŠTĚNÉ SESTAVĚ

PROSTĚJOV Poslední únorový víkend nezahálel ani fotbal v regionu. Další porce přátelských zápasů tak byla odehrána především na umělých trávách v Prostějově. První výhru si připsal Pivín,
Čechovice si vychutnaly Dolany hrající krajský přebor. Podobný
úspěch předvedl i Kostelec a porazil Lutín. Plumlov v regionálním
souboji porazil Klenovice. Otaslavice se s Brodkem rozešly smírem
a zraněním na straně Brodku. Určice remizovaly se Slatinicemi a 1.SK Prostějov U19 – Rapotín
2:1 (2:1)
devatenáctka eskáčka slavila výhru nad Rapotínem.

Jan FREHAR
ČECHOVICE NADĚLILY
DOLANŮM HNED 7 BRANEK

Čechovice – Dolany
7:2 (4:0)

Branky Čechovic: 2x Halouzka, 2x Šteigl, Novák, Kadlec, Petržela.
Sestava Čechovic: Klimeš (46. Sedlařík) – Bílek, Jurníček, Haluza, Hatle
– Kadlec, Lakomý, Novák, Muzikant
– Petržela, Šteigl. Střídali: Veselý, Bezecný, Halouzka, testovaný hráč, testovaný
hráč.
Trenér: Lukáš Koláček.
Hodnocení trenéra Čechovic
Lukáše Koláčka:
„Jsem rád, že se v tomto utkání promítla poctivá práce a přístup hráčů. Na hráče jsem
s tímto apeloval před zápasem, abychom
to úsilí, co absolvujeme přes týden, přenesli
i do víkendového zápasu. Dneska to kluci
jasně ukázali. Začátek byl trochu pomalejší, ale postupně jsme přebírali otěže utkání
a soupeři odskočili i ve skóre. Měli jsme tam
i další šance, které jsme ale nedotáhli. S prvním poločasem jsem naprosto spokojen. Co
mi ale vadí, je naše chování na hřišti za rozhodnutého stavu, kdy jsme soupeři nechali
dát dvě branky naší laxností. Myslím si, že
čisté konto by pomohlo nejen našim brankářům, ale i obraně a celému týmu. Dvěma
brankami z kategorie zbytečných a darovaných jsme ten náš výkon trochu negovali.“

Branky Prostějova: Šmíd, Pěček.
Brodek tak do konce zápasu zvládl srovnat. V Sestava Prostějova: Mikeš – Novotný,
závěru tam došlo ke zranění Janury, tak dou- Bažant, Zezula, Bartoš – Janeček, Šmíd
fám, že bude brzy v pořádku.“
– Gottwald, Klimeš, Morávek – Pěček.
Trenér: Matěj Vybíhal.
PLUMLOV PŘEDVEDL PROTI
Hodnocení trenéra Prostějova
KLENOVICÍM UKÁZKOVOU
Matěje Vybíhala:
CSAPLÁROVU PAST
„Zatím to byl pro nás nejtěžší soupeř,
kterého jsme v přípravě potkali, ktePlumlov – Klenovice
rý byl velmi dobře fyzicky připraven a
3:2 (0:2)
Branky: 2x Petr Kiška, F. Kotlán – vydržel s námi běhat celých devadesát
minut. Hrozil hlavně ze standardních
Dreksler, Zapletal.
Sestava Plumlova: Simandl – R. Bureš, a brejkových situací. My jsme tam měli
Kutný, V. Kotlán, J. Kiška – F. Kotlán, řadu dobrých situací, ale nedokázali
Bárta, Petr Kiška, Aujezdský, M. Bureš jsme je správně dohrát, proto jsme ne– Gryglák. Střídali: Takáč, Pavel Kiška, dali více branek. Ale mužstvo zaslouží
Surma, Ševcůj. Trenér: Miroslav Takáč. pochvalu, protože nám dnes řada hráčů
Sestava Klenovic: Polák – Drábek, chyběla. A kluci, kteří dnes byli, to skuRozehnal, Owusu, Popelka – Všianský, tečně odjezdili.“
Dreksler, Vacek, Zapletal – Borovský,
KOSTELEC ZVLÁDL SOUBOJ
Grepl. Střídali: testovaný hráč, testovaS LUTÍNEM
ný hráč.
Trenér: Vladimír Horák.
Hodnocení trenéra Plumlova
Kostelec – Lutín
Miroslava Takáče:
4:3 (3:2)
„První poločas byl určitě v režii Klenovic, které Branky Kostelce: Kořenovský, Hruban,
nás přehrávaly, tomu odpovídal i ten poločasový Lukáš Grulich, Skalník.
výsledek. Byly živější i kombinačně lepší a pře- Sestava Kostelce: Bělka – Fink, Chyhrávaly nás. V poločase jsme to prostřídali a hra til, Zatloukal, Holoubek – Schwarz,
se změnila. Neřekl bych, že jsme měli až o tolik L. Grulich, Kořenovský, Hruban –
navrch, ale hra se určitě vyrovnala a už jsme se Petrik, Preisler. Střídali: Skalník, Pídostávali i do lepších příležitostí. Z nich jsme pak rek, A. Grulich, Výmola, Drčka, Pavlídokázali i nějaké využít a nakonec zvítězit. Byl to ček, Josif. Trenér: Lubomír Keluc.
ale vyrovnaný zápas, jen jsme byli o branku šťastHodnocení trenéra Kostelce
nější. Zápas splnil účel a jsem za něj rád.“
Lubomíra Keluce:

jsem příliš velké bolesti na to, abych
pokračovala. Gratuluji Elise a omlouvám se, že jsem takhle ukončila svoji
účast na oblíbeném turnaji,“ litovala
odstoupení Kvitová.
Nedařilo se ani Barboře Krejčíkové.
Druhá nasazená měla v 1. kole volno,
v tom třetím nestačila na Lotyšku
Jelenu Ostapenkovou. Neuspěla ani
Kateřina Siniaková, která podlehla
Jessice Pegulaové ze Spojených států
amerických.
(lv)

YD
'REU¾]SU¾ Po zdravotních

problémech je Svrèina zpìt
PROSTĚJOV Téměř tři měsíce
trvala zdravotní pauza Dalibora
Svrčiny. Nadějný tenista v prosinci
na challengeru v Antalyi skrečoval
kvůli vážným potížím se srdcem.
Teď se vrátil na turnaji s dotací 25
tisíc dolarů v portugalském Vale
do Lobo, kde sice vypadl v 1. kole,
ale potvrdil, že se v pořádku.
„Od začátku ledna jsem trénoval,
cítím se dobře. V Portugalsku budu
hrát celkově na dvou turnajích ITF.
Jde především o to získat zpět herní
rytmus. To je v tuto chvíli nejdůležitější,“ uvedl prostějovský tenista.
Devatenáctiletý mladík loni vyhrál
challenger TK Sparta Prague Open
a dostal se až do třetí světové stovky.
Další progres zastavily zdravotní problémy, kvůli kterým nakonec musel

úspěšnou sezónu předčasně ukončit
a podstoupil sérii vyšetření.
„Všechno dopadlo dobře. Udělali
jsme vše pro to, aby bylo na sto procent jasné, že můžu hrát a že se nestane nic vážného. Občas se můžou objevit arytmie, které by mě ale neměly
výrazněji ohrozit,“ oddechla si naděje
prostějovského tenisu.
V nejbližších týdnech Svrčina nepočítá s tím, že by letěl žebříčkem
příliš nahoru, přestože nemá daleko
k účasti v grandslamových kvalifikacích. „Žebříček teď neřeším, na
prvním místě je pro mě zdraví. V dalších měsících chci hlavně chodit do
zápasů s pozitivní energií, snažit se
předvést to nejlepší, herně se posouvat dopředu a získávat zkušenosti,“
plánuje tenista.
(lv)

PROSTĚJOV, BUENOS AIRES S touhou
zaskočit favorizovaného soupeře odletěli
tenisté České republiky do Argentiny, kde
odehrají kvalifikační utkání Davis Cupu.
Domácí se na antuce v Buenos Aires představí v nejsilnější možné sestavě, ve které bude
i světová třináctka Diego Schwartzman.
Tým dále tvoří Federico Delbonis (37. v pořadí dvouhry), Sebastián Báez (77.), deblová
pětka Horacio Zeballos a Máximo González.
„Do Argentiny se vracíme po deseti letech. Ani
tehdy jsme nebyli favorité. Schwartzman a Delbonis jsou výborní hráči, navíc se hraje v jejich
prostředí a na jejich oblíbeném povrchu. Po posledních výsledcích našich hráčů tam ale určitě
nejedeme odevzdaní a pokusíme se zvítězit,“
naznačil při odletu bojovnou náladu v týmu kapitán Jaroslav Navrátil.
Český výběr nastoupí v Buenos Aires ve složení Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Zdeněk Kolář
a Vít Kopřiva.
„Před deseti lety jsem byl přilepený u televize
a vůbec by mě nenapadlo, že do Argentiny odcestuji jako hráč. O to více si šance vážím. Nedávný turnaj v Rotterdamu mi ukázal, že můžu
hrát vyrovnané zápasy se světovou špičkou.
Věřím, že mi to pomůže i v Davis Cupu,“ prohlásil Lehečka, jednička výběru. „Na antuce už
trénuji. Zvykám si na odlišné pohyby na pomalém povrchu. Dost času na další trénink bude
i na místě, mělo by to být v pohodě,“ věří člen
prostějovského tenisového klubu.
Dobrou náladu české reprezentace potvrzuje
také jeho oddílový kolega Kopřiva. „Moc se do
Argentiny těším. Bude to těžký soupeř, ale věřím, že máme dobrý tým. Všichni teď hrajeme
slušně a můžeme uspět,“ uvedl Kopřiva před
těžkým duelem, který se bude hrát 4. a 5. března.
(lv)
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Dvouhra – 1. kolo:9HVHOê±ýLOLþ &KRUYDWVNR 2. kolo: Veselý
±%DXWLVWD âSDQČOVNR þWYUWÀQiOH9HVHOê±'MRNRYLþ 6U
EDNR    6HPLÀQiOH 9HVHOê ± 6KDSRYDORY .DQDGD   
)LQiOH9HVHOê±5XEOMRY 5XVNR 
3DX²$73FKDOOHQJHU
Dvouhra – 1. kolo:/HKHþND  ±.XNXãNLQ .D]DFKVWiQ 
9DOHGR/RER,7)FKDOOHQJHU
Dvouhra – 1. kolo:6YUþLQD  ±(FKHYHUULD âSDQČOVNR 
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Dauhá - WTA Tour
Dvouhra – 1. kolo: Siniaková – Pegulaová (9-USA)
3:6, 2:6; Kvitová – Beguová (Rumunsko) 6:3, 6:1, 2.
kolo: .YLWRYi±0HUWHQVRYi %HOJLH VNUHþ
.UHMþtNRYi   ± /LQHWWHRYi 3ROVNR    3. kolo:
.UHMþtNRYi±2VWDSHQNRYi /RW\ãVNR 
Guadalajara - WTA Tour
Dvouhra – 1. kolo: % )UXKYLUWRYi ± 6WHSKHQVRYi 
86$ 

æLYRWQtWXUQDM9HVHOpKRY'XEDML
SőLQHVOSRVWXSGRILQiOH

/N¾FGåPÊEK2TQUV÷LQXCCPKVGPVQVÚFGPPG\CX¾JCNK
DERBY NA NEUTRÁLNÍ PŮDĚ
VÍTĚZE NENAŠLO

Brodek u PV – Otaslavice
2:2 (0:1)
Branky: 2x Janura – Špaček, Rieger.
Sestava Brodku u PV: Vystavěl – L.
Frys, Bureš, O. Frys, Zatloukal – J. Matoušek, Grulich – Kordzik, Vaněk, Dvořák – Janura. Střídali: Zbořil, Nehera,
Němec.
Trenér: Vít Hochman.
Sestava Otaslavic: Sika – Tkáč, Maňák,
Smékal, Hrazdíra – Hon, Drmola,
Chvojka, Gerneš – Rieger, Špaček. Střídali: Vogl, Losa, Šatný. Trenér: Jiří Hon.
Hodnocení trenéra Brodku u PV
Víta Hochmana:
„Odehráli jsme kvalitní zápas. Myslím si,
že jsme byli herně trošku lepší než soupeř.
Určitě jsme byli nebezpeční. Otaslavice
hrály také dobře, je to zkušené mužstvo.
Na šance jsme sice asi měli víc, ale zřejmě
zasloužená remíza. Co mě mrzí nejvíc, tak
si soupeř v létě stěžoval, že je to přátelák,
pak dojde ke zranění brankáře. Dneska
tam došlo k pár ostrým zákrokům zase na
nás a Janura skončil v nemocnici. Kordzik
má prošlápnutou achilovku a docházelo
tam ke zbytečně dohrávaným soubojům
na přátelský zápas. Ale jinak opravdu
kvalitní zápas s kvalitním soupeřem.“
Hodnocení trenéra Otaslavic
Jiřího Hona:
„První přátelské utkání po zimní pauze, což na
nás bylo hodně znát, že si po naší umělce zvykáme na velké hřiště. Sice jsme šli do vedení, ale to
bylo vše, co jsme v prvním poločase předvedli. Ve
druhém se nám podařilo skóre navýšit po pěkné
akci, ale pak Brodek ukázal, že už odehrál některé zápasy. My jsme trochu odcházeli i fyzicky.

Hodnocení trenéra Klenovic
Vladimíra Horáka:
„Myslím si, že první poločas jsme měli
trošku navrch. Vstřelili jsme brzy dvě
branky a troufnu si říct, že se nám
opravdu dařila naše hra, na to, že jsme
byli poprvé na velkém hřišti. Ve druhé půlce nás soupeř zatlačil. Byly tam
z naší strany určité chyby, po kterých
soupeř dokázal srovnat na 2:2 a následně přidat i třetí branku. Celkově
ale ten zápas určitě splnil účel. My jsme
rádi, že jsme si zase po delším čase zahráli na velkém hřišti. Ukázali jsme si,
jak na tom jsme, a jsem spokojený, že
do toho kluci dali maximum.“
PIVÍN POPRVÉ V LETOŠNÍ
PŘÍPRAVĚ SLAVIL VÝHRU

Pivín – Tovačov
4:2 (2:0)
Branky Pivína: Valtr, Hýžďál, 2x M.
Svozil.
Sestava Pivína: Oršel – S. Vrba, T. Vrba,
M. Bartoník, Prečan – Valtr, Hýžďál, M.
Svozil, Frýbort – Konupka, Trajer. Střídali: Fica, Verbický. Trenér: Pavel Valtr.
Hodnocení trenéra Pivína
Pavla Valtra:
„Dneska to byl od nás zase lepší výkon než
v předchozích týdnech a ukazuje se, že už
máme něco trochu naběháno a natrénováno. Pro některé hráče to byl těžší zápas,
protože po maturitním plese neměli úplně
nejlepší formu. Kluci to ale zvládli i přes
tyto menší komplikace. V prvním poločase jsme se dostali do zaslouženého vedení.
Ve druhém jsme z toho trochu vypadli a
soupeř srovnal, ale závěr zase patřil nám.

DUBAJ, PROSTĚJOV Přes kvalifikaci až do finálového utkání se probojoval Jiří Veselý na prestižním podniku
v Dubaji. V průběhu životního turnaje porazil tenista TK Agrofert Prostějov hned tři nasazené soupeře včetně
Novaka Djokoviče a v žebříčku ATP
poskočil o 49 příček! Současně se také
vrátil na post tuzemské jedničky.
„Tento turnaj mi dodá spoustu pozitivních věcí pro příští týdny a měsíce.
Vůbec nevím, co se stalo, prostě jsem se
najednou uvolnil a míče samy létaly, kam
jsem potřeboval. Ani jsem necítil únavu,
přestože jsem musel hrát kvalifikaci. VěFoto: Jan Frehar řím, že jsem na správné cestě a přijdou
další úspěchy,“ radoval se po postupu do
„Co se týče utkání, tak si myslím, že první závěrečného zápasu Jiří Veselý.
poločas snesl z naší strany vynikající měřítko, co se týče kombinační stránky i našeho
nasazení. Tam nemůžu hráčům vytknout
nic. Obdržené branky neřeším, na tom ještě
budeme pracovat, ale mrzí mě, že jsme zase
neproměnili řadu dalších šancí, abychom to
utkání rozhodli. Druhý poločas už určitě
neměl kvality, jaké bych si sám představoval. Byl to nehezký fotbal, který ani do PROSTĚJOV Po sérii neúspěchů na
přípravy nepatří. Byla to taková plácaná z konci loňského roku a nevýrazných
obou stran.“
výkonech na začátku toho nového

Prostějovský tenista v 1. kole porazil
obávaného Chorvata Marina Čiliče
a následně osmého nasazeného Roberta
Bautistu Aguta ze Španělska. Ve čtvrtfinále Veselého vítěznou sérii nezastavil
ani Novak Djokovič a vzápětí český hráč
po třech zkrácených hrách vyřadil Denise Shapovalova z Kanady.
„Šel jsem krok za krokem. Ani jsem se
nedíval na pavouka turnaje. Bylo jasné,
že vždy narazím na špičkového soupeře
a nebudu ani jednou v pozici favorita. Snažil jsem se soustředit výhradně na sebe
a docela se to povedlo,“ usmíval se Ve-

selý po postupu do závěrečného utkání.
V rozhodujícím klání byl nad jeho síly
Andrej Rubljov. Světová šestka využila
svoji skvělou kondici a po výhře v Marseille získala druhý titul v řadě a celkově
desátý v kariéře. Veselého soupeř v první
sadě ztratil při svém podání pouze dva
míče a sám dokázal získat servis prostějovského hráče a měl více sil i v koncovce
druhé sady. „Nechápu, jak může dva týdny po sobě zvládnout dvě finále a zvítězit. To je parádní. Hrál skvěle a vítězství si
zasloužil,“ ocenil výkon svého protivníka
Veselý.
(lv)

neuvěřitelně těžký. Po prodělaném covidu jsem tři měsíce špatně dýchal. Pak
přišla autonehoda a s ní spojené problémy s krkem. Nic se mi nedařilo. Tomu
Jiří Veselý vypadl z první světové odpovídalo i nedávné vypadnutí ze
stovky a marně hledal sebevě- světové stovky. Už jsem pomalu ztrácel
domí a herní pohodu. Prohrával víru, že se to otočí.“

yyPomohlo, že v Dubaji bylas vámi

„8çMVHP]WUiFHOQDGěML7HQKOH~VSěFK
PěQDNRSQH´YěőtSURVWěMRYVNìWHQLVWD

O DRUHOU REMÍZU
SE POSTARALY URČICE PROTI
SLATINICÍM

Určice – Slatinice
1:1 (0:1)
Branky Určic: Halouzka.
Sestava Určic: Sohlich – Krajíček, Zelina, Rus, Dadák – Rotschedl, Bureš,
Menšík, Handl, Halouzka – Kováč.
Střídali: Paul, Sosík, Vaverka, Slezák.
Trenér: Petr Gottwald.
Hodnocení trenéra Určic
Petra Gottwalda:
„V prvním poločase se hrál vyrovnaný duel a těsně před jeho koncem jsme
inkasovali takový polo vlastní gól, kdy
jsme odkopem trefili útočníka, a míč
se odrazil do branky. Ve druhém poločase jsme srovnali na 1:1. Jsem rád, za
tu branku, protože jsme si ji zasloužili.
Byli jsme mírně lepším mužstvem a měli
jsme tam i nějaké další šance, ale ty jsme
zase neproměnili. Ale jak jsem říkal minule, pro nás je teď hlavní, že hrajeme a
můžeme si určité věci vyzkoušet, takže
výsledek zase nemá takovou váhu.“

s žebříčkově slabšími soupeři, na
kurtu se trápil. Dlouho marně hledal cestu zpět na výsluní. Nevzdal
to a odměnou byl postup do finále v Dubaji, po kterém se vrátil
mezi elitu i na český tenisový trůn.
„Byl to bláznivý týden. Začal jsem
v kvalifikaci a pak odehrál v hlavní
soutěži zápasy proti úžasným hráčům. Snažil jsem se hrát co nejlépe
a zčistajasna vyhrával. Doufám, že
to vydrží,“ přeje si Veselý.

yyPřesto jste to nevzdal. Bylo těžké hledat v sobě stále nové síly i víru,
že se vše zlomí?
„Když se nedaří, člověk rychle sklouzne
do deprese a je frustrovaný. Není snadné najít v sobě motivaci do další práce
a tréninku. Stále jsem se přesvědčoval,
že to přece nezabalím… Mám před sebou ještě pár let profesionální kariéry,
nechtěl jsem zahodit ty předchozí roky
dřiny. Povedlo se, tento turnaj mě nakopne. Ale přiznávám, že předchozí měsíce bych už nechtěl zažít znovu.“

celá rodina?
„Rozhodně. Jakmile máte rodinu, úplně to změní vaše priority. Všichni blízcí
mohli být se mnou, to byla velká podpora. Nemusel jsem mezi zápasy přemýšlet, jestli jsou doma všichni v pořádku.
To mi hodně pomáhalo.“

EXKLUZIVNÍ rozhovor

yyMůže jeden povedený tunaj přinést vysněný obrat?
„Určitě může a doufám, že to bude tento
případ. Věřím, že tento týden znamená
změnu v mé kariéře. Musí. Chci si vzít
yy Na co jste myslel při přebírání- pozitivní věci, které se mi podařily. Doufám, že na to v sezóně navážu a bude to
trofeje pro finalistu turnaje?
„Na předchozí měsíce. Poslední rok byl skvělý rok.“

pro Večerník

Ladislav VALNÝ

Foto: internet
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Halové MÈR v lukostøelbì hostil Prostìjov

&QO¾EÊMNWD\ÊUMCNFXCOKUVTQXUMÆVKVWN[CUVąÊDTQ

PROSTĚJOV Před půl rokem uspořádal oddíl Lukostřelba
Prostějov mimořádně úspěšné letní mistrovství republiky.
O uplynulém víkendu se nejlepší vyznavači tohoto tradičního
olympijského sportu do hanáckého letoviska znovu vrátili, tentokrát na 31. halový šampionát ČR v terčové lukostřelbě 2022
dospělých a seniorů. A v místní hale Sportcentra DDM to byl pro
domácí klub další úspěch výsledkový i organizační.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Vrcholný tuzemský závod měl původně proběhnout v Nymburku,
což ale padlo. A zodpovědnost na
sebe vzali pouhý měsíc před termí-

nem Hanáci. Měli štěstí, že v městské hale bylo poslední únorovou
sobotu i neděli volno, tím pádem
se mohly naplno rozjet urychlené
přípravy. Ty finišovaly v pátečním
odpoledni a večeru, kdy museli členové pořadatelského štábu nachystat v krátkém čase terčovnice i vše
ostatní potřebné.
Oficiálně mistrovství odstartovalo
v sobotu před polednem slavnostním zahájením. Před nastoupenými

&QO¾EÊ6QO¾w8CNGPVC XOQFTÆO QXN¾FNJCNQXÆ/è4OG\KLGFPQVNKXEKXUGPK
QTGEJ
Foto: Marek Sonnevend

aktéry a sborem rozhodčích krátce
promluvili předseda sportovní komise města PV Miloš Sklenka i prostějovská náměstkyně primátora Milada
Sokolová. Ta sklidila největší potlesk
svým zasvěceným komentářem.
„Můj malý syn už dva roky dělá lukostřelbu, a proto vím, že vám nemůžu přát, ať se trefujete do černého.
Tudíž střílejte do žlutého,“ popřála
Sokolová vědoma si faktu, že tuhle
barvu má střed terče. „Já bych trochu
upravil známé heslo Pierra de Coubertina: není důležité zúčastnit se, ale
vyhrát,“ rozesmál přítomné Sklenka.
A moderátorka Hana Majarová pohotově i neméně vtipně reagovala:
„Teď se pan baron obrátil v hrobě.“
Po složení nezbytných slibů a tradiční otevírací formulce z úst
Majarové tak bylo letošní halové
MČR oficiálně zahájeno. Už předtím od rána celé dopoledne však
běžela první ze tří částí kvalifikace,
další dvě skupiny následně přišly na
řadu odpoledne až do večera. Celý
sobotní den se tedy střílelo, střílelo
a střílelo.
Vyvrcholení pak přinesl nedělní
vyřazovací program, takzvaná eliminace. Do ní postoupili ti nejlepší
z kvalifikace, to znamená muži, ženy,
senioři i seniorky v kategoriích reflexní luk, kladkový luk a holý luk.
Jak v jednotlivcích, tak v družstvech.
Dopoledne se přitom bojovalo o individuální medaile, přičemž pořádající oddíl tradičně nevyšel naprázdno. Vynikající výkon podal mezi
mužskou elitou prostějovský ta-

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

2TQUV÷LQXwVÊNWMQUVąGNEK XOQFTÆO RąKHKP¾NGUQWV÷åGFTWåUVGXOWåčRTQVK2N\PK

houn a český reprezentant Michal
Hlahůlek, který v nemilosrdném
play-off porazil veškeré soupeře
a oslavil zasloužený triumf. Na
zimním přeboru republiky už
třetí za sebou! Pozadu vůbec nezůstal Tomáš Valenta, když dominoval seniorům. A jen těsně pod
stupni vítězů zůstala v ženách jejich
klubová parťačka Eliška Novotná,
nakonec čtvrtá. Bronz za třetí pozici
navíc vybojoval v seniorech Zdeněk

„Z organizačního hlediska proběhlo celé mistrovství republiky perfektně. Všechno fungovalo a jelo na čas bez jakéhokoliv zdržení, závodníkům se tady líbilo, podle jejich vlastních slov byli spokojení. Po sportovní stránce to měli
naši domácí lukostřelci i lukostřelkyně náročnější tím, že museli pomáhat s pořádáním šampionátu a současně
závodili, což není úplně snadné. Přesto podali výborné výkony. Skvěle se dařilo zejména Michalu Hlahůlkovi, který vyhrál elitní kategorii mužů, a Tomáši Valentovi coby vítězi mezi seniory. Naši muži v sestavě Michal Hlahůlek,
Michael Roba a Josef Křesala vybojovali stříbro v soutěži družstev, zůstali jen kousek od zlata. A Terezie Moudrá,
Michael Roba i Václav Vybíral překonali své osobní rekordy, což je taky super. Zapomenout nesmím na čtvrté
místo věkem ještě juniorky Elišky Novotné v ženách a dvě páté pozice našich družstev seniorů i mužů B v týmových soutěžích. Celkově tedy úspěch a spokojenost. Chceme moc poděkovat statutárnímu městu Prostějov i všem našim dalším partnerům za
podporu, Sportcentru DDM za možnost uspořádat MČR v téhle krásné hale a všem členům našeho oddílu, kteří se podíleli jak na přípravách,
tak na vlastní organizaci šampionátu včetně jeho zdárného průběhu. Museli jsme jej nachystat místo Nymburka za pouhý měsíc, což bylo dost
náročné, ale klaplo to. A vše jsme zvládli.“
Magda Robová, předsedkyně pořádajícího
oddílu Lukostřelba Prostějov

0LFKDO+ODKţOHNÅ9\KUiWKDORYìåDPSLRQiWSRWőHWt
]DVHERX"3URPěREURYVNì~VSěFKDYHONiUDGRVW´
PROSTĚJOV Perfektním způsobem zvládl halové MČR v domácím prostředí aktuálně nejlepší prostějovský lukostřelec Michal
Hlahůlek. V nejpočetněji obsazené kategorii mužů, kde je tvrdá
konkurence, vyhrál mezi jednotlivci. A týmu pořádajícího oddílu
navíc pomohl k cennému stříbru v soutěži družstev.

Marek
SONNEVEND
yy Jak náročné bylo dosáhnout na
individuální vítězství?
„Bylo to hodně těžké, konkurence je
v mužích veliká. Hlavně Míra Termer střílel fantasticky jak v kvalifikaci, kterou vyhrál, tak potom v eliminaci. Já jsem se ale na rozhodující
boje výborně naladil, od rána měl
dobrou náladu a cítil formu. Doufal
jsem, že mi to půjde – a opravdu to
vyšlo. Z titulu mám velkou radost.“
yy Kam tohle zlato mezi svými
úspěchy řadíte?
„Hodně vysoko, protože se mi povedlo halové mistrovství republiky

vyhrát už potřetí za sebou. Loňský
rok nepočítám, to jsme kvůli covidu střílet nemohli. Letos už to zase
šlo a další zlato beru jako obrovský
úspěch, který mě velmi potěšil.“
yy V týmové soutěži jste postoupili až do finále a tam těsně podlehli Plzni. Nemrzí to trochu?
„Ani ne. Plzeňáci stříleli celou dobu
velmi kvalitně, byli těžkým soupeřem a tentokrát o něco lepší. My
jsme je porazili loni na letním šampionátu, teď nám to oni vrátili, byť
až v závěrečném rozstřelu. Ten je
vždycky kdo s koho, přičemž štěstí
teď stálo na straně protivníka. My
Plzni titul přejeme, sami máme radost ze druhého místa.“
yy Jak se vám střílelo v hale prostějovského Sportcentra DDM?
„Výborně. Sice jsem tady ještě nikdy předtím nestřílel, ale je to velice

Smolka z TJ Sokol Kostelec na Hané
LK1997.
Šampionát poté gradoval klasickou lahůdkou na závěr, tedy týmovou eliminací. V ní až do úplného konce usiloval
o zlato kolektiv mužů Prostějova, jenž
v soudném rozstřelu dramatického finále těsně podlehl Plzni. A bral stříbro.
Domácím ženám se tolik nedařilo, obsadily pátou příčku. Nicméně i tak jsou
tři cenné kovy pro hanácké ostrostřelce výborným počinem.

Foto: Marek Sonnevend

Úplnou tečku za vydařeným kláním
napsalo slavnostní vyhlášení výsledků, kde se předávání medailí osobně
ujal primátor statutárního města
Prostějov. „Mám radost, že se další tak
velká sportovní akce konala v našem
městě. Věřím, že se vám tady všem líbilo
a domů si odnesete pěkné zážitky. Jak vy
medailisté, tak i ti ostatní. Lukostřelba
je krásný sport, ať máte nadále přesnou
mušku a hlavně jste zdraví,“ rozloučil se
s osazenstvem František Jura.

HALOVÉ MÈR V LUKOSTØELBÌ 2022 (PROSTÌJOV) – VÝSLEDKY

jak to vidìla šéfka…

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

BYLI JSME
U TOHO
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dobrá hala se skvělými podmínkami. Hlavně tu dobře funguje vzduchotechnika, takže nehrozilo to, co
v řadě jiných hal při početné účasti
několika set závodníků. Tedy těžký
vydýchaný vzduch, ve kterém se hůř
soutěží. Zde jsem žádné takové problémy vůbec nevnímal, i osvětlení
bylo v pořádku a vše mi tady naprosto vyhovovalo.“
yy Nakolik těžké bylo závodit
a současně pomáhat s organizací
akce?

„Tohle je samozřejmě trochu těžší,
ale my už jsme zvyklí z jiných dřívějších závodů. Náš oddíl pořádal například i loňské mistrovství republiky venku pod otevřeným nebem.
A výhoda je, že jako klub máme
hodně členů a dalších lidí ochotných
pomoct s přípravami. Například
tahat těžké terčovnice je fakt náročné, což jsem naštěstí dělat nemusel.
(smích) Díky všem za pomoc, celý
šampionát byl myslím výborně zorganizovaný.“
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„Musíme se dívat dopředu

a zvládnout poslední dvě kola,“

burcuje trenér
Jestřábů Aleš Totter
PROSTĚJOV Před finišem základní části jsme vyzpovídali
hlavního lodivoda prostějovské lavičky Aleše Tottera (na
snímku), který nejenže zhodnotil uplynulý týden, v němž
Jestřábi odehráli tři utkání a brali tři body. Také jsme se už
podívali na poslední dvě kola, která přinesou rozuzlení, jak
vlastně letošní sezóna dopadne. Prostějov totiž stále hraje
o přímý postup do čtvrtfinále, předkolo, konec sezóny i baráž.„Variant je nyní hodně. Rozhodne, kdo unese tlak
a chladná hlava, protože celků, které jsou na
tom podobně jako my, je tam daleko více,“
má jasno hlavní kouč Jestřábů.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Jan
FREHAR

yy Máte za sebou tři utkání
v uplynulém týdnu, z nichž máte
jen tři body. Souhlasíte, že jich
mohlo být víc?
„Mohli jsme jich mít víc. Je to
škoda. Jak ve Vrchlabí, kde nás
dělily centimetry od srovnávacího gólu, tak včera jsme nějaký
bod měli více než na dosah. Ale
z těch šesti nemáme ani jeden
a je to realita. Teď nás čekají posledPROSTĚJOV Bohatý hokejový program v klubu eskáčka poní dva zápasy, ve kterých uděláme
-XQLRÔL
kračuje i v následujícím týdnu. Hned dva duely čekají na juni- SK Prostějov 1913 – Uherský Ostroh (pátek 4. 3., 18.30)
všechno pro to, abychom je zvládli.
orku, další dva zápasy přidá také dorost a stejná porce čeká i na
Uvidíme, na co nám to bude ve finálHK Kroměříž – SK Prostějov 1913 (neděle 6. 3., 9.30)
starší žáky. Pouze mladší žáci mají poměrně poklidný víkend
ním výsledku stačit.
a jediný duel odehraje jejich rezerva v Uničově.
yy V obou prohraných zápasech
'RURVW
Junioři se představí už v pátek 4. března v podvečer na domácí půdě HC Lvi Břeclav – SK Prostějov 1913 (sobota 5. 3., 12.45)
se nedala upřít snaha i bojovnost
proti Uherskému Ostrohu. V neděli 6. března pak svůj týdenní proa rozhodně jste byli minimálně
SK Prostějov 1913 – HC Frýdek-Místek (neděle 6. 3., 14.30)
gram uzavřou soubojem v nedaleké Kroměříži. Dorost se ukáže
vyrovnaným soupeřem, ale srážev obráceném gardu. Nejprve jej čeká venkovní duel proti lídrovi
ly vás individuální chyby. Čemu je
6WDUvÉz½FL
tabulky z Břeclavi v sobotu 5. a v neděli 6. března odpoledne vyjede
přisuzujete?
SK
Prostějov
1913
–
HC
Studénka
(sobota
5.
3.,
12.15)
na led proti Frýdku-Místku.
„Je tomu bohužel tak. My navíc ty
Na starší žáky čeká třetí týden v řadě souboj se Studénkou a dá se Hokej Klub Krnov – SK Prostějov 1913 (neděle 6. 3., 12.15) svoje velké příležitosti nedokážeočekávat, že i potřetí si vylepší v sobotu skóre. V neděli 6. března pak
me často proměnit. Oba soupeře,
0ODGvÉz½FL
změří síly krátce po poledni v Krnově. Na mladší žáky čeká jediný
se kterými jsme ztratili body, jsme
duel, kdy v neděli vyrazí jejich rezerva na půdu Uničova.
(jaf) HC Orlíci Uničov – SK Prostějov 1913 B (neděle 6. 3., 9.00) přestříleli, ale produktivita je u nás
horší. Stálo nás to zápas ve Vrchlabí,
kde jsme měli minimálně tři jasné
šance na srovnání. Litoměřice pak
dneska jasně ukázaly, co je zdobilo
celou sezónu, že jim stačí dát malý
prostor a jsou neuvěřitelně efektivní
a dokážou každou chybu potrestat.
A my jsme jich soupeři darovali až
moc. Věřím, že to bylo ponaučení
a v těch posledních dvou zápasech se
Kdy nábor probíhá
tomu vyhneme.“
yy V sobotním zápase padlo hned
Nábor malých hokejistů probíhá celou sezónu.
čtrnáct branek, což je řádná porce
branek.
Pro fanoušky dobrá podíNa koho se mohou zájemci obrátit
vaná, ale co pro vás?
Hlavním trenérem přípravky v sezóně 2021/2022 je Patrik Liška, kterého můžete „Má to samozřejmě dvě roviny. Pojsme některé fanoušky, kteří
kontaktovat na tel. 723522793 a případně si rovnou domluvit účast na prvním tré- tkali
hned hlásili, že to byl super hokej

Co čeká na hokejisty
eskáčka tento týden?

NÁBOR

ninku. Své dotazy můžete směřovat i písemně na e-mail hokej@skprostejov1913.
cz nebo Patrik.liska97@seznam.cz .

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

a že si ho užili, tedy až na ten závěr,
což je pochopitelné. Pro nás jako trenéry to ale tak parádní nebylo. Nyní
jde o každý bod a hrajeme vabank
hokej. Soupeři jsme branky vyloženě nabídli a za stavu 6:6 v poslední
minutě nemůžeme udělat takovou
chybu. Možná hráči až moc chtěli urvat tři body, a pak to dopadlo
takhle. Musíme se z toho závěru poučit a být příště chytřejší.“
yy Drtivou část letošní sezóny
jste se drželi v první šestce. Mrzí
o to více, že už ji nyní nemáte ve
svých rukou?
„Je už holým faktem, že ji nemáme
ve svých rukou, ale stát se ještě může
cokoliv, i když těch pět bodů, co oba
kluby mají, je už celkem komfortní náskok. Na druhou stranu se ale
musíme dívat taky pod sebe, protože pět bodů náskoku máme také
na baráž, takže nemáme jistou ani
záchranu. Máme tak stejně daleko
na všechny směry a může nám i celá
sezóna ve středu skončit. Variant je
teď opravdu spousta. Je na tom stejně snad osm mužstev a o všem rozhodnou poslední zápasy. Musíme se
dívat dopředu a zvládnout je.“

yy Ve svých rukou ale máte nadále
předkolo play-off. Přišel po těch
dvou porážkách nějaký fén v kabině, nebo se snažíte hráče spíše
uklidnit do zbývajících dvou duelů?
„Spíše jsme šli tou cestou kabinu
uklidnit, abychom nepropadali zbytečně nějaké skepsi a nezačali najednou bourat něco, co víme, že fungovalo. Hráče jsme tak ničím nějak
nezatěžovali. Hodili jsme ty dvě porážky za hlavu a plně se koncentrujeme na poslední dva duely. Tabulka
je extrémně vyrovnaná a pod tlakem
je teď řada týmů včetně toho našeho,
takže by bylo spíše kontraproduktivní do toho ještě přilévat.“
yy V sobotu tam přišel velmi tvrdý hit na Jiránka. Je zdravotně
v pořádku a co zbytek mužstva?
„Včera nakonec do zápasu nezasáhl
Honza Kloz, ale ten už je na dnešek
v sestavě, že to půjde zkusit. Ještě
tam měl Robin Staněk nějaké potíže,
ale i ten by měl být pro závěr sezony
připraven. U Petra Jiránka to naštěstí
žádným zraněním neskončilo a ani
nikdo jiný nemá případný šrám, že
bychom ho v posledních dvou kolech postrádali.“

Nábor je pro chlapce i dívky
Základy bruslení nejsou podmínkou, trenéři se rádi postarají i o naprosté začátečníky.
Tréninky pøípravky (tedy nováèkù a nejmenších dìtí)
Trénink přípravky se obvykle koná v sobotu a v neděli v ranních hodinách, aby dětem
a rodičům nenarušoval další víkendový program. .

NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE MEZI NÁS, TĚŠÍME SE

22020410218

=DSÕMÄHQÉYÙVWURMH='$50$
Nováčkům ZDARMA zapůjčíme hokejovou výstroj a poradíme s dalším potřebným vybavením malého hokejisty. Hráči přípravky se před tréninkem převlékají
v šatnách zimního stadionu. Naši trenéři rodičům začátečníků rádi poradí, jak při
oblékání výstroje postupovat :)
Kontakt pro zapůjčení a vracení výstroje: Martina Marková, hokej@skprostejov1913.cz, 608244644
&HO½SUYQÉVH]ÏQD='$50$
Tréninky na ledě i na suchu jsou pro nováčky ZDARMA celou první sezónu.
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Kadetky VKdrží bronzovou

příčku v Českém poháru!

VOLEJBAL / BASKETBAL

WWW.VECERNIKPV.CZ

MLADÍ ORLI BOJUJÍ O ZÁCHRANU

juniorské extraligy
Devatenáctky už pod sebe dostaly dva soupeře
PROSTĚJOV V nadstavbové části sezóny zatím extraligoví basketbalisté BCM Orli Prostějov odehráli čtyři zápasy. Na
Litoměřice a Plzeň nestačili, dvakrát ale porazili celek Jižní Supi
a v tabulce se posunuli na šesté místo a přiblížili se k záchraně
soutěže, což je hlavní cíl týmu.

PŘEROV, PROSTĚJOV K medailovému úspěchu v Českém
poháru kadetek 2021/22 zatím
směřují mladé volejbalistky VK
Prostějov věkové kategorie U17.
Ve druhém kole této soutěže
skončily třetí a stejnou pozici drží
i v průběžném pořadí! Další dějství přitom proběhne o víkendu
19. a 20. března v Národním sportovním centru PV.
Druhé pokračování ČP proběhlo
pro elitní skupinu A v Přerově. Prostějovské kadetky tam sehrály dohromady sedm střetnutí, z nichž pět

zvládly vítězně (Česká Třebová 2:1,
Kolín 2:0, Olymp Praha 2:1, Slavia
Praha 2:1, Žďár nad Sázavou 2:0)
a pouze ve dvou podlehly, navíc těsně (Přerov 1:2, Kladno 1:2).
„Potěšil hlavně skalp silného Olympu, který vede celkovou tabulku.
Holky podávají v tomto ročníku
pohárové soutěže poměrně dobré
výkony a potvrzují roli jednoho z favoritů na medailové umístění. Co
nejvýš budeme chtít skončit také
příště doma,“ řekl šéftrenér mládeže
ve vékáčku Aleš Novák už i směrem
k turnaji na vlastní palubovce. (son)

Český pohár kadetek 2021/22 – výsledky VK Prostějov v turnaji 2. kola
skupiny A (Přerov): Česká Třebová 2:1 (14, -16, 15), Kolín 2:0 (15, 16),
Olymp Praha 2:1 (24, -15, 8), Přerov 1:2 (-21, 17, -9), Kladno 1:2 (24, -15,
-12), Slavia Praha 2:1 (-19, 13, 12), Žďár nad Sázavou 2:0 (16, 16). Konečné
pořadí: 1. Olymp Praha 18, 2. Přerov 18, 3. VK Prostějov 14, 4. Kladno 11, 5.
Česká Třebová 11, 6. Kolín 7, 7. Slavia Praha 4, 8. Žďár nad Sázavou 1.
Český pohár kadetek 2021/22 – průběžné pořadí po 2. kole: 1. Olymp
Praha 64, 2. Přerov 62, 3. VK Prostějov 60, 4. Kladno 58, 5. Kolín 55, 6. Slavia
Praha 53, 7. Česká Třebová 51, 8. Plzeň 49, 9. Žďár nad Sázavou 49, 10. Znojmo 48, 11. Polička 42, 12. Mikulova Praha 40 atd.

6WDUåtçiN\QěYpNiĀND
MVRXYÿ3]DWtPGHYDWHQiFWp

SVITAVY, PROSTĚJOV Po sladkém ovládnutí krajského přeboru pokračovaly mládežnické volejbalistky VK Prostějov věkové
kategorie U15 v celostátní a tím
pádem náročnější soutěži. Čekal
je Český pohár starších žákyň
2021/22, konkrétně jeho úvodní
nadstavbové kolo určené postupujícím ze základní části Západu
i Východu.
Talentované Hanačky absolvovaly dle svých předchozích výsledků
výkonnostní skupinu C o 17. až
24. místo ve Svitavách. Nejlepší
dva týmy konečné tabulky přitom
postupovaly do vyšší grupy B pro
další dějství – a svěřenkyně trenérky
Solange Soares k této metě dlouho
směřovaly.
Hned v zahajovacím duelu sice podlehly Jirkovu 0:2 a ve třetím Dansportu Praha 1:2, ale jinak vítězily
(Turnov 2:1, Hronov 2:0, Příbram
2:0, Meteor Praha 2:1). A před posledním utkáním proti domácímu
družstvu bylo jasné, že hladká výhra
2:0 jim zajistí druhou pozici, tím
i posun výš. Bohužel naděje vékáčka
uspěly „jen“ 2:1, proto obsadily třetí
post a zůstávají v céčku.
„Toho závěrečného zápasu je určitě škoda, holky měly na to Svitavy
porazit ve dvou setech a postoupit
do béčka. Tentokrát však zůstaly
během víkendu trochu za svými
možnostmi, jejich výkony v celém

Český pohár starších žákyň
2021/22 – výsledky VK Prostějov v turnaji 1. kola nadstavbové fáze skupiny C (Svitavy):
Jirkov 0:2 (-19, -21), Turnov
2:1 (9, -19, 11), Dansport Praha 1:2 (-17, 14, 9), Hronov 2:0
(23, 18), Příbram 2:0 (15, 28),
Meteor Praha 2:1 (16, -29, 12),
Svitavy 2:1 (24, -25, 14). Konečné pořadí: 1. Dansport Praha 17,
2. Jirkov 13, 3. VK Prostějov 13,
4. Svitavy 11, 5. Hronov 10, 6.
Turnov 10, 7. Meteor Praha 7, 8.
Příbram 3.
Český pohár starších žákyň
2021/22 – průběžné pořadí
po 1. kole nadstavbové části: 1.
KP Brno 63, 2. Mikulova Praha
62, 3. Lanškroun 61, 4. Kralupy
60, 5. Ostrava 59, 6. Hlincovka
58, 7. Mělník 57, 8. Havlíčkův
Brod 56, 9. Tábor 55, 10. Frýdek-Místek 54, 11. Orion Praha 53,
12. Sokolov 52, 13. Karlovy Vary
51, 14. Zlín 50, 15. Opava 49, 16.
Hradec Králové 48, 17. Dansport
Praha 47, 18. Jirkov 46, 19. VK
Prostějov 45, 20. Svitavy 44 atd.
turnaji nebyly úplně maximální.
Vzhledem k tomu, že příští pohárové kolo bude už závěrečné, tak
přišly o šanci posunout se v konečném pořadí na lepší umístění než
v závěru druhé desítky,“ zhodnotil
šéftrenér prostějovských volejbalových mládežnic Aleš Novák. (son)

78:69 a právě po tomto utkání svého
soupeře přeskočili v tabulce. V utkání
ani jednou neprohrávali a zaslouženě
si na své konto připsali páté vítězství
pro Večerník
v sezóně.
Ladislav VALNÝ
„Jednoduché to ale nebylo. Na soupisce jsme stále měli jen devět hráčů, bylo
„Je to pro nás hodně složitá sezóna, to fyzicky náročné. Ale kluci se snažili
kterou jsme nezažili. Hodně nás srazil
covid, pak přišla zranění, někteří hráči
odešli. To vše se podepsalo pod naše
výsledky. Na tréninku nás bylo málo, to
se muselo v zápasech projevit. Až teď se
v rámci možností dáváme dohromady.
Věřím, že extraligu zachráníme,“ je přesvědčený trenér juniorů Michal Pešta.
Orli v posledním utkání dokázali v domácím prostředí porazit Jižní Supy

PŮVODNÍ
zpravodajství

hrát zodpovědně, dokázali udržet koncentraci a stačili se vracet do obrany,
což rozhodlo,“ chválil svůj tým Pešta.
Tabulka nadstavbové skupiny B je stále nepřehledná, protože týmy nemají
odehraný shodný počet střetnutí. Z tohoto pohledu na tom není Prostějov
špatně, protože na hráče čekají ještě
dvě dohrávky, které by mohly jeho postavení vylepšit.
„Nebude to lehké. Už v úterý prvního
března přivítáme Litoměřice, které
vedou tabulku a mají silný tým. Pak
nás dvakrát čeká Jindřichův Hradec,

Foto: www.bcm-orliprostejov.cz

další těžký soupeř. A k tomu ještě Plzeň. Přál bych si, abychom do konce
nadstavby ještě nějaké vítězství získali. Není to nemožné,“ míní trenér
Orlů.

Orly popravil bývalý spoluhráč Dominik Štěpán
PODĚBRADY, PROSTĚJOV Pouze v sedmičlenné sestavě se basketbalisté BCM Orli Prostějov představili na půdě Polabí v rámci 3. kola
nadstavbové části 1. ligy. Ve skupině
o 13. až 20. místo naskočili svěřenci
kouče Pešty bez několika důležitých
hráčů a tomu odpovídala vysoká
porážka 73:125, při níž Orli hned
ve třech čtvrtinách inkasovali přes
třicet bodů.
Od začátku střetnutí byli domácí po
všech stránkách lepším týmem. Hráli ve
vysokém tempu a Orli nestačili v obraně. Už na konci třetí minuty prohrávali
dvouciferným rozdílem 2:12 a nemohli
se dostat do tempa. Ani v útoku nebyli
dostatečně přesní. Jejich ztráta rychle
narůstala a na začátku desáté minuty už
ztráceli na soupeře dvacet bodů. Úvodní čtvrtinu nakonec prohráli 12:35.
Na začátku druhé periody se na chvíli

hráči Prostějova zvedli a v polovině 14.
minuty po trojce Erika Klepače snížili
na 24:39. Celek Polabí však dokázal
rázně odpovědět. Sérií třinácti bodů
v řadě ukázal, že je pánem na palubovce,
a dokonale rozebíral defenzivu Orlů. Ti
se i v dalších okamžicích střetnutí trápili
a na konci devatenácté minuty prohrávali třicetibodovým rozdílem, který do
poločasu domácí ještě o kousek navýšili
– 63:31.
Nymburská rezerva nešetřila svého
soupeře ani ve druhém poločase. Domácí podle potřeby střídali základní
sestavu a drželi maximální tempo hry,
což oslabeným Orlům absolutně nevyhovovalo. Občas se sice dostali k úspěšnému zakončení, v žádném případě ale
neměli šanci s výsledkem něco udělat.
Na konci třetí čtvrtiny prohrávali 57:94,
když v tomto úseku inkasovali jednatřicet bodů.
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Pozápasové hodnocení trenéra
Michal PEŠTA - BCM Orli Prostìjov:
„Už před zápasem bylo jasné, že to pro nás bude hodně náročné utkání. Neměli jsme
sílu pod košem, chyběli nám hráči v poli a to se během utkání jednoznačně ukázalo.
Nedařilo se nám zastavit útok Polabí, navíc jsme domácím dovolili sedmadvacet
útočných doskoků, což je extrémně vysoké číslo. Hráči se snažili a nic nevypustili.
I tak jsme byli bez šance na nějaký úspěch.“

Stovku domácího výběru trefil po dalších dvou minutách Studnický a hráči
Polabí svého protivníka nešetřili ani
v závěrečné pasáži. Orli prohráli o dva-

Å-VHPQDKőLåWLRGWRKR
DE\FKPODGåtPNOXNţP

SRPRKO´YQtPiVYRMLUROL-$.8%5<7ÌŐ
PROSTĚJOV Nejužitečnějším hráčem juniorského týmu prostějovských basketbalistů je Jakub Rytíř (na snímku), který je nejlepším střelcem a druhým nejlépe doskakujícím hráčem Orlů.
Potvrdil to také v posledním utkání. Jižním Supům nasázel devatenáct bodů a přidal dvanáct doskoků a pět asistencí.

nasbírám, mi v juniorské extralize
hodně pomáhají.“
yy I díky tomu se snažíte mladší
spoluhráče dirigovat a usměrňovat v průběhu zápasů. Je to vaše
role?
„Jako nejstarší a nejzkušenější jsem
na hřišti do toho, abych hru řídil.
Snažím se týmu pomoci, jak to jen
jde. Nejen při střelbě, ale také při
organizaci nebo na doskoku. Dohlédnout na to, aby mladší kluci
hráli co nejlépe. Není to jednoduché, ale snažím se tu roli plnit co
nejlépe.“

yy Nastupujete i v první lize. Pomáhají vám u juniorů odehrané
zápasy v mužské soutěži?
rozhovor
„Rozhodně. V první lize musím
pro Večerník
podstupovat těžké fyzické souboje
a tělo se na ně adaptuje. Během záLadislav
pasů v mužské soutěži máte méně
yy Orlům se v juniorské extralize času na rozhodování při řešení herdlouho nedařilo. Je těžké udržet si ních situací. Zkušenosti, které takto
čistou hlavu a víru, že soutěž udržíte?
/,*$%$6.(7%$/86.83,1$2$å0Ì672
„Je to složité, protože od začátku
máme velké zdravotní problémy. Tré- WůĂǇͲŽƵƚ͕ƐŬƵƉŝŶĂŽϭϯ͘ĂǎϮϬ͘ŵşƐƚŽ͕ϯ͘ŬŽůŽ͗ KƉĂǀĂʹWůǌĞŸϲϱ͗ϴϬ;ϭϵ͗ϭϲ͕Ϯϳ͗ϰϰ͕ϰϰ͗ϲϮͿ͘
EĞũǀşĐĞďŽĚƽ͗<ƵƌĞĐŬĂϮϯ͕DĂƚĞũŬĂϭϲ͕/ŚƌŝŶŐϭϭʹĂǀŝĚϮϱ͕,ŽŶŽŵŝĐŚůϭϵ͕^ĞƌƟĐϭϮ
novali jsme i ve čtyřech a museli jsme ΎsǇƓĞŚƌĂĚʹ:ŝŚůĂǀĂϳϮ͗ϳϲ;ϭϴ͗ϭϱ͕ϰϬ͗ϯϲ͕ϲϳ͗ϱϰͿ͘EĞũǀşĐĞďŽĚƽ͗sƌƛĄƚŬŽϭϰ͕ĄůĞŬϭϯ͕
se spojit s první ligou. Teď se snažíme DĂƌƟƓĞŬϭϯʹ<ĂŶƚƽƌĞŬϮϭ͕^ĞĚŵŝŬϭϵ͕<ƵďşŶϵΎWŽůĂďşʹWƌŽƐƚĢũŽǀϭϮϱ͗ϳϯ;ϯϱ͗ϭϮ͕ϲϯ͗ϯϭ͕
dohnat, co nám dříve uteklo, a doufá- ϵϰ͗ϱϳͿ͘EĞũǀşĐĞďŽĚƽ͗aƚĢƉĄŶϯϭ͕ZǇůŝĐŚϮϲ͕<Ąďƌƚϭϲʹ<ůĞƉĂēϮϴ͕aŝƓŬĂϮϭ͕EĂďĞůĞŬϭϮ͘
ϭ͘ŬŽůŽ͗ ůşŶʹWůǌĞŸϳϬ͗ϴϱ;ϭϮ͗Ϯϲ͕ϯϬ͗ϱϰ͕ϰϵ͗ϳϬͿ͘EĞũǀşĐĞďŽĚƽ͗EĄďĢůĞŬϭϱ͕^ǌĂƌŽǁƐŬŝϭϰ͕
me, že se to podaří.“
yy Vnímáte, že jste pod tlakem, <ĂĚůēşŬϭϬʹ,ŽŶŽŵŝĐŚůϮϴ͕^ŬĂůŝēŬĂϭϳ͕^ƽǀĂϭϮ͘
2TčD÷åP¾VCDWNMC
nebo zápasy o záchranu berete
 2QNCDÊ
   


jako výzvu?
 2N\Gÿ
   


„Každý to má jinak. Pochopitelně  1TNK2TQUV÷LQX
   


víme, o co hrajeme, nikdo nechce se-  2GNJąKOQX
   


stoupit. Osobně to ale nějak neproží-  <NÊP
   


vám. Chci si každý zápas užít, myslím,  $%8[UQéKPC
   


že to tak má hodně kluků. Snažíme se,  1RCXC
   


 8[wGJTCF
   


a výsledky přijdou.“

EXKLUZIVNÍ

VALNÝ

apadesát bodů a největší podíl na tom
měl bývalý prostějovský basketbalista
Dominik Štěpán, autor 31 bodů a 18
doskoků.
(lv)

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Na Orly èekají Sojky
z Pelhøimova
Prostějov (lv) – Až příští pondělí
7. března si zahrají další mistrovský
zápas prvoligoví basketbalisté Prostějova. Jejich soupeřem budou v hale
Sportcentra DDM Sojky z Pelhřimova, tým využívající méně vytížené hráče z Jindřichova Hradce. „Mají
k dispozici celou řadu zahraničních
hráčů, bude to jiný zápas, než jsme
zvyklí. Pro tým půjde o zajímavou
zkušenost. Uvidíme, jak se s trošku
odlišným stylem basketbalu vyrovnáme. Může to být zajímavé,“ míní
trenér Orli Michal Pešta.

Zápas pravdy
v Jindøichovì Hradci
Olomouc (lv) – První polovinu
nadstavbové skupiny A2 zakončí
basketbalisté BK Redstone Olomoucko na půdě Jindřichova
Hradce, který je přímým soupeřem
Hanáků o jedenáctou příčku v tabulce a záchranu bez absolvování
baráže. Utkání se bude hrát 5. března od 18 hodin. „Chceme soupeři
oplatit domácí porážku a srovnat
s Jindřichovým Hradcem poměr
výher a porážek, který může mít
v konečném účtování vliv na pořadí v tabulce,“ uvedl jednoznačný cíl
před zápasem trenér Olomoucka
Miljan Čurovič.

*<'0
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Házenkáři Kostelce se PROTRÁPILI K REMÍZE

s předposledním Holešovem

KOSTELEC NA HANÉ V přípa/,*$+É=(1.ÉĜĤ6.83,1$-0.2/2
dě vítězství aspoň o pět gólů
7-6RNRO.RVWHOHFQD+DQp+. 6HVWDYDDEUDQN\.RVWHOFHNavrátil, Mayer
se mohli házenkáři TJ Sokol
– V. Prášil 3, Lakomý 2, Milar, Bílek, Popelka
²7-+ROHäRY
Kostelec na Hané HK posu2, Dostál 9, Podhrázský 4, Knápek 4, Klimeš,
-2ãþiGDO22ãþiGDO3DOLþND+DYOtN
nout na třetí místo průběžné
7UHQpĜL'DYLGâHYþtND-DQâHYþtN
tabulky před Velké Meziříčí. V
1HMYtF EUDQHN +ROHäRYD Vízner a Plšek 7,

-DURã%XþHN
nedělním dopoledni k tomu
však bylo daleko, proti až je- %UDQNRYëVOHG
denáctému Holešovu dlouho 
hrozila spíš porážka. Naopak 5R]KRGÿt+DQ\FKDâNURFK9\ORXþHQt6HGPLÿN\'LYiFL
v závěru střetnutí 14. kola 2.
Marka Dostála (9), Filipa Havlíka
ligy mužů JM 2021/22 se pře(5), Rostislava Podhrázského, Dušace jen rýsovala šťastná výhra, EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
na Knápka (oba 4) či Václava Prášila
aby se nakonec oba týmy
(3) devalvovala další okna v obranrozešly zaslouženým smírem pro Večerník
né činnosti. A když celek z pomezí
Marek
32:32 (16:17).
Valašska odskočil devět minut před

32

32

Týden po šokujícím klopýtnutí u
suverénně posledního Juliánova
počítají Hanáci další nepříjemnou
ztrátu, tentokrát dokonce na vlastní
palubovce. Schylovalo se k ní hned
od začátku, neboť domácí do zápasu
vstoupili vlažně a místo potřebného
tlaku hráli s papírově slabším soupeřem vyrovnanou partii.
Nefungovala hlavně defenziva vinou
nedůrazu, statičnosti i celkové nedůslednosti. Vzadu prostě bylo příliš
mnoho děr, které hosté často trestali.
Gólman Pavel Navrátil pochytal jen
něco, jeho parťáci tak většinu prvního
poločasu neustále dotahovali těsné
manko. Dvakrát činilo dvě branky

SONNEVEND
(4:6, 6:8), jinak jednu. A když se hákáčko výjimečně dostalo do vedení
(4:3, 10:9, 13:12, 15:14), okamžitě
přišly zbytečné chyby.
Velmi podobně to dlouhou dobu vypadalo také po změně stran. Obvyklý
nápor Sokola ve druhé půli? Tentokrát
se vůbec nekonal. Ševčíkovi svěřenci
totiž nedokázali vystupňovat mdlé
herní tempo přizpůsobené (pod)průměrnému protivníkovi. Tomu stačilo
málo, aby skoro pořád udržoval mírnou převahu rozdílem jediné trefy.
Kostelečtí dál tápali, nedařilo se jim
rozpumpovat obrátky. Přesné zásahy

koncem na 26:28, vypadalo to s HK
bledě.
Pomohl ovšem oddechový čas, po
němž se domácí mančaft i s pomocí
několika povedených zákroků Jana
Mayera mezi tyčemi konečně zvedl.
Otočil na 31:29, mohl ještě zvýšit.
Bohužel neproměnil vyložené příležitosti, přidal laciné ztráty a posléze
mohl klidně podlehnout. Hostující
mužstvo totiž vyrovnalo, za stavu
32:32 útočilo v závěrečné minutě na
překvapivý triumf. Naštěstí utrápená
hanácká parta nebezpečí zažehnala,
leč z protiútoku již nestihla strhnout
skóre ve svůj prospěch. Nerozhodný
výsledek tedy zůstal v platnosti.

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz

6ąÊIÐNQXÆMąÊFNQ-QUVGNEGPC*CPÆ8¾ENCX2T¾wKN XOQFTÆOéÊUNQ UGUPCåÊRTQFTCVJQNGwQXUMQWQDTCPQWFoto: Marek Sonnevend

Pozápasové hodnocení trenéra
David ŠEVÈÍK - TJ Sokol II Prostìjov:
„Mám smíšené pocity. Domácí remíza je samozřejmě ztrátou, na vlastním hřišti chceme vždy zvítězit. Na druhou stranu jsme
padesát minut prohrávali a dlouho to vypadalo na naši porážku. Stejně jako před týdnem v Juliánově se znovu potvrdilo, že proti
papírově slabším soupeřům neumíme hrát. Tentokrát jsme měli – na rozdíl od minulého utkání – kompletnější sestavu, ale nešlo
nám to moc v obraně, dostávali jsme hodně gólů. Hostům navíc padaly do brány i šťastné střely, na což se ale nemůžeme vymlouvat.
Pozitivní je, že jsme se z trápení v závěru zvetili a sahali po výhře. Škoda zahozených šancí i chyb při vedení o dva góly, mohli jsme
odskočit do rozhodujícího náskoku. Místo toho Holešov vyrovnal, nakonec se zrodila ani spravedlivá remíza. A jak už jsem řekl,
to je doma prostě ztráta. Příští utkání v Prostějově? Pochopitelně je to derby, které má pokaždé náboj, ale my ho určitě nechceme
zbytečně hrotit. Pro nás půjde o další zápas, který budeme chtít vyhrát.“

Dobrý výkon Sokola II „Soupeře
Q(PüDHDI<=J? T I@NO<àDG jsme měli

KUŘIM, PROSTĚJOV Typický
venkovní zápas pro tuto sezónu
prožili házenkáři Sokola II Prostějov v nedělním večeru. Na hřišti SK
Kuřim ve 14. dějství 2. ligy mužů
JM 2021/22 se v okleštěném složení statečně prali s papírově silnějším
soupeřem, kterému sice vzdorovali,
ale přesto podlehli. Konečný výsledek zněl 30:26 (11:8).
Vstup do utkání vyšel Hanákům
dobře, dvakrát vedli o dva góly (0:2,
2:4). Ve druhém případě je však vzápětí přibrzdil více než desetiminutový
střelecký výpadek, během něhož nedokázali ani jednou skórovat. A domácí otočili na 7:4. Zbytek úvodního
poločasu pak pokračoval vyrovnaně,
nad útočnými snahami oboustranně
kralovaly pevné obrany. Proto dietní
přestávkové skóre 11:8.
Po obrátce hosté dotáhli třemi trefami
mladého Davida Flajsara na slibných

/,*$+É=(1.ÉĜĤ6.83,1$-0.2/2

6..XĝLP
²6RNRO,,3URVWčMRY

30
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1HMYtFEUDQHN.XĝLPL&KêOHN.XGOD
6HVWDYD D EUDQN\ 3URVWčMRYD = 0LFND
00LFND±90LFND3RVStãLO'XURĖ
%HþLþND 2UGHOW ' )ODMVDU  0 1HYUOê 
5DãND-XUHþND7UHQpĝL7RPiãýHUQtþHN
a Svatopluk Ordelt.

%UDQNRYëVOHG

5R]KRGÿtâOH]LQJUDâSXQDU9\ORXÿHQt6HGPLÿN\'LYiFL

12:11. S takovým stavem už šlo něco
dělat, ale bohužel přišel druhý zlom
ve vývoji duelu. Protivník velice rychle utekl na 19:13 v 39. minutě a od té
doby měl střetnutí víceméně pod kontrolou.
Prostějovští borci sice zlepšili útočnou
činnost, ovšem na druhou stranu polevili v defenzivě. Rezultovala z toho
branková žeň, kdy pro „dvojku“ taženou zmíněným Flajsarem (8) i zku-

šeným Davidem Jurečkou (7) ještě
svitla naděje dílčím snížením (z 22:15
na 25:21) devět minut před závěrečným klaksonem. Jenže víc už favorit
nedovolil, tudíž na konci mače zůstalo
v platnosti vítězství druhého týmu tabulky rozdílem čtyř kusů 30:26.
A Sokol II klesl v průběžném pořadí
jihomoravské skupiny druholigové
soutěže zpět na předposlední jedenácté místo.
(son)

přejet a jasně
vyhrát,“

láteřil kostelecký
Filip Havlík
KOSTELEC NA HANÉ Místní
odchovanec Filip Havlík (na snímku) za rodný Kostelec jen hostuje,
ve dvaceti letech jsou jeho současným klubem prvoligové Hustopeče. Za HK však naskakuje ve druhé lize pokaždé, když může. Tak
jako v nedělním dopoledni proti
Holešovu, který ovšem ani pět
gólů mladíka hrajícího na spojce
nepomohlo očekávaně porazit.

22022510314

Marek SONNEVEND
yy Souhlasíte, že to bylo trápení?
„Soupeř je předposlední v tabulce,
měli jsme ho přejet a jasně vyhrát.
Od začátku jsme se ale dost trápili
v obraně, nevystupovali k protihráčům a nezdvojovali tak, jak bychom
měli. Proto jsme dostávali laciné
góly středem hřiště, z devíti i osmi
metrů. Naopak v útoku jsme hráli
poměrně dobře, jen to chtělo víc
proměňovat šance a vyvíjet na hosty
ještě větší tlak.“
yy Devět minut před koncem jste
ztráceli dvě branky, potom naopak o dvě vedli. Je remíza po takovém vývoji dost, či málo?
„Vést nebo prohrávat v házené o dva
góly nic neznamená. Pravda je, že ve
druhém poločase a hlavně ke konci
jsme víc makali, chodili do toho,
lépe proměňovali a v obraně byli

kompaktnější. Díky tomu se nám
podařilo otočit výsledek. Chleba se
však lámal až v posledních minutách
a dopadlo to, jak to dopadlo.“
yy Srazila vás dolů minulá překvapivá porážka v Juliánově?
„Tam jsme měli taky vyhrát, vždyť
Juliánov je jasně poslední a proti
nám získal první dva body v celé
sezóně. Ale nevím, co přesně se tam
dělo, nebyl jsem tam. Každopádně
to chtělo poučit se z chyb a porážku
dnes odčinit, což se nepovedlo.“
yy Nedošlo po předchozí sérii
pěti vítězství k určitému uspokojení v týmu?
„Je to možné. Měli jsme zůstat hlavami víc na zemi, začít dneska od
pořádné rozcvičky, nic nepodcenit,
hodně se vyhecovat a od začátku
hrát na sto procent. Neříkám, že bychom soupeře vyloženě podcenili,
ale optimální náš výkon určitě nebyl. Holešov hrál dobře, přesto jsme
podle mě lepší a měli jsme zvítězit.“
yy Co příští duel, kterým bude
derby v Prostějově?
„Budu držet klukům palce, aby vyhráli. Já ve stejném termínu nastoupím za Hustopeče. Po dvou bodových ztrátách je potřeba, aby do toho
Kostelec zase pořádně šlápl, pohlídal
si dvě tři aktivní spojky prostějovského mužstva a kolektivně zabral.
Pokud budou kluci makat jako tým,
dopadne to dobře.“

/,*$+É=(1e08åĤ6.83,1$-0
14. kolo: /CNQO÷ąKEG d$q t 1NQ
OQWE    0GLXÊEG DQFč
<GOCP,WPI2NGUNt-CwRCT
2ąGTQXUMÚ-WDGéGM +XCPéKEGt
8GNMÆ/G\KąÊéÊ  0GLXÊEG
DQFč /KUUDCEJ  5NCPÚ  9GDGT
 t 5VTCw¾M  8GéGąC  -CwVCP  *
-QUVGNGEPC*CPÆt*QNGwQX
 0GLXÊEGDQFč&QUV¾N*CX
NÊM  -P¾RGM  t 8Ê\PGT  2NwGM 
,CTQw 6GNPKEGt$QJWPKEG
  0GLXÊEG DQFč 2QRGNC 
/CwVC$ÊOt2CUGMC8¾ENCX
ĄG\PÊM ·LG\FW$TPCt,WNK¾PQX
  0GLXÊEGDQFč-CEJNÊM
8KwMC5[PGMt$WEJVC*T
D¾éGM*CLP -WąKOt2TQUV÷LQX
   0GLXÊEGDQFč%JÚNGM
-WFNC,CXčTGMt(NCLUCT,WTGéMC
2QURÊwKN
24Č$öä06#$7.-#
$QJWPKEG

-WąKO

8GNMÆ/G\KąÊéÊ 
-QUVGNGEP*
+XCPéKEG

1NQOQWE

6GNPKEG

·LG\FW$TPC 
/CNQO÷ąKEGd$q 
*QNGwQX

2TQUV÷LQX 
,WNK¾PQX
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MQNQPGF÷NGDąG\PC8GN
MÆ/G\KąÊéÊt-WąKO UQDQVCDąG\PC
 *QNGwQXt·LG\FW$TPC  
2TQUV÷LQX t -QUVGNGE PC *CPÆ
 6GNPKEGt/CNQO÷ąKEGd$q$Q
JWPKEGt+XCPéKEG,WNK¾PQXt1NQOQWE
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PREZENTACE

97RUD\SŐLSUDYXMt]EUXVXQRYRX
WZK^d :Ks Po usilovné práci
ƚĞĐŚŶŝŬƽdŽƌĂǇdĞǆƚŝůĞƐĞŶƚƌĂů
ƵƌŽƉĞƐ͘ƌ͘Ž͘ĂŵŶŽŚĂĚŽĚĂǀĂͲ
ƚĞůƐŬǉĐŚ ĨŝƌĞŵ ǌŶĂēŶĢ ǀ ƚĠƚŽ
ƐƉŽůĞēŶŽƐƚŝ ƉŽŬƌŽēŝůŝ ƐŵĢƌĞŵ
ŬĞ ƐƉƵƓƚĢŶş ǀǉƌŽďǇ ŶĞƚŬĂŶĠ
ƚĞǆƚŝůŝĞ /Z>/d ǀ ƉƌŽƐƚĢũŽǀͲ
ƐŬĠ ƉŽďŽēĐĞ͘ dĞŶƚŽ ŵĂƚĞƌŝĄů
ũŝǎ ŶǇŶş ǀǉďŽƌŶĢ ƚůƵŵş ŚůƵŬ
ǀ ŵŶŽŚĂ ĂƵƚĞĐŚ ǀǇƌĄďĢŶǉĐŚ
ƉŽĐĞůĠǀƌŽƉĢŝǀĞƐǀĢƚĢ͘
ͣŽŬŽŶēŝůŝũƐŵĞƐƚĂǀĞďŶşƷƉƌĂͲ
ǀǇ ǀǉƌŽďŶşĐŚ ƉƌŽƐƚŽƌ Ă ƚĂŬĠ
ŬŶĄŵũŝǎĚŽƌĂǌŝůŽƉƌǀŶşĐŚƉĢƚ
ŬŽŶƚĞũŶĞƌƽƐƌŽǌůŽǎĞŶǉŵŝēĄƐƚͲ
ŵŝǀǉƌŽďŶşůŝŶŬǇ͘ĂůƓşĐŚĚĞǀĢƚ
ŬŽŶƚĞũŶĞƌƽũĞŶĂĐĞƐƚĢ͘:ŝǎǌĂͲ
ēĄƚŬĞŵďƎĞǌŶĂϮϬϮϮǌĂēŶĞŵĞ
ůŝŶŬƵ ƐĞƐƚĂǀŽǀĂƚ͘ WŽŵƽǎŽƵ
ŶĄŵ ƚĞĐŚŶŝĐŝ ĚŽĚĂǀĂƚĞůƐŬǉĐŚ
ĨŝƌĞŵĂƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĠŶĂƓşƐĞƐƚĞƌͲ
ƐŬĠƉŽďŽēŬǇd<ǌ:ŝǎŶş<ŽƌĞũĞ͘
dĂŬĠƐĞŶĄŵǌƉĢƚĚŽŵƽƉƎĞĚ
ŶĢŬŽůŝŬĂĚŶǇǀƌĄƚŝůŝƚƎŝŶĂƓŝŬŽͲ
ůĞŐŽǀĠ͘ĢŚĞŵŵĢƐşēŶşŚŽƓŬŽͲ
ůĞŶşǀ<ŽƌĞũŝƉƌŽŶŝŬĂůŝĚŽǀƓĞĐŚ
ƚĂũƽŽďƐůƵŚǇĂƷĚƌǎďǇƵŶŝŬĄƚŶş
ǀǉƌŽďŶş ůŝŶŬǇ͕͞ ƵǀĞĚů dŽŵĄƓ
ŝŬŵƵŶĚ͕ ƉĞƌƐŽŶĄůŶş ƎĞĚŝƚĞů
ƉƌŽƐƚĢũŽǀƐŬĠ ƉŽďŽēŬǇ dŽƌĂǇ
dĞǆƚŝůĞƐĞŶƚƌĂůƵƌŽƉĞ͘
&ŝƌŵĂ dŽƌĂǇ ĐĞůŬŽǀĢ ŝŶǀĞƐƚƵͲ
ũĞĚŽƚŽŚŽƚŽƉƌŽũĞŬƚƵĂƐŝϭϴϬ
ŵŝůŝŽŶƽŬŽƌƵŶͣ͘ƵĚĞƉƌŽŶĂƓŝ
ƉŽďŽēŬƵǌŶĂŵĞŶĂƚĚĂůƓşĚŝǀĞƌͲ

ǌŝĨŝŬĂĐŝ ǀǉƌŽďŶşĐŚ ĂŬƚŝǀŝƚ͘  ƚŽ
ƉŽǀĞĚĞ ŬĞ ǌǀǉƓĞŶş ŽĚŽůŶŽƐƚŝ
ǀƽēŝ ƚƵƌďƵůĞŶƚŶşŵ ǌŵĢŶĄŵ
ŶĂ ƚƌǌşĐŚ Ă ǀĞ ƐǀĢƚĢ ŽďĞĐŶĢ͘
^ŝƚƵĂĐĞƐĞƐƚĄůĞǀĞůŵŝǀǇƐŽŬǉͲ
ŵŝ ĐĞŶĂŵŝ ŶĄŵŽƎŶş ĚŽƉƌĂǀǇ
ŵŽƚŝǀƵũĞŶĄƐŝŶĂƓĞǌĄŬĂǌŶşŬǇ͕
ĂďǇĐŚŽŵƐƉƵƐƚŝůŝǀǉƌŽďƵŵŶŽͲ
ŚĞŵĚƎşǀĞ͕ŶĞǎũƐŵĞƉƽǀŽĚŶĢ
ƉůĄŶŽǀĂůŝ͕͞ ǌĚƽǀŽĚŶŝů ĚƽǀŽĚǇ
ŝŶƐƚĂůŽǀĄŶşŶŽǀĠǀǉƌŽďŶşůŝŶŬǇ
ŝŬŵƵŶĚƐƚşŵ͕ǎĞŶŽǀŝŶŬĂƉŽͲ
ǀĞĚĞƐĂŵŽǌƎĞũŵĢŝŬƉŽƚƎĞďĢ
ŶŽǀǉĐŚǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐƽͣ͘:ŝǎŶǇŶş
ŚůĞĚĄŵĞŶŽǀĠŬŽůĞŐǇ͕ŬƚĞƎşƐĞ
ŶĞďŽũşǀǉǌĞǀ͕ũĞǎƐƉƵƓƚĢŶşŶŽǀĠ
ǀǉƌŽďǇƵƌēŝƚĢƉƎŝŶĞƐĞ͘sƓĞĐŚŶǇ
ŶƵƚŶĠ ǌŶĂůŽƐƚŝ Ă ĚŽǀĞĚŶŽƐƚŝ
ďƵĚĞŵĞ ƐƉŽůĞēŶĢ ǌşƐŬĄǀĂƚ
Ă ƉŽƐƚƵƉŶĢ ƉƌŽŚůƵďŽǀĂƚ ƉŽĚ
ǀĞĚĞŶşŵ ǌŬƵƓĞŶǉĐŚ ŬŽůĞŐƽ͘
dŝ͕ ŬƚĞƎş ďƵĚŽƵ ŵşƚ ǌĄũĞŵ
ĂƐĐŚŽƉŶŽƐƚŝ͕ǀǇƚǀŽƎşǀƌĞůĂƚŝǀͲ
ŶĢŬƌĄƚŬĠŵēĂƐĞƉĄƚĞƎƎşĚşĐşŚŽ
ƚǉŵƵƚŽŚŽƚŽŶŽǀĠŚŽƉƌŽũĞŬƚƵ͘
^ƚĞũŶǉŵ ǌƉƽƐŽďĞŵ ũƐŵĞ ƌŽǌͲ
ũşǎĚĢůŝŝǀǉƌŽďƵƉŽůǇĞƐƚĞƌŽǀǉĐŚ
ƉŽĚƓşǀĞŬƉƎĞĚƐŬŽƌŽƉĢƚĂĚǀĂͲ
ĐĞƚŝůĞƚǇĂŶĄƐůĞĚŶĢŝǀǉƌŽďǇĂŝͲ
ƌďĂŐŽǀǉĐŚ ƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚ ƚŬĂŶŝŶ
ĂƚŝƐŬŽǀǉĐŚĚĞƐĞŬƉƌŽďĞǌǀŽĚǉ
ŽĨƐĞƚ͘DĄƚĞͲůŝǌĄũĞŵďǉƚƵƚŽŚŽ
ƐŶĄŵŝ͕ƵƌēŝƚĢƐĞŶĄŵŽǌǀĢƚĞ͕͞
ǀǇǌǉǀĄŵŽǎŶĠǌĄũĞŵĐĞdŽŵĄƓ
ŝŬŵƵŶĚ͘
(pr)
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Airlite - další velký posun k rozjezdu výroby
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