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Více informací na číslech 582 333 433, 608 960 042, e-mailu: predplatne@vecernikpv.cz či přímo v redakci na Vápenici 19, Prostějov.
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OLŠANY U PROSTĚJOVAMusel to být
strašlivý náraz, navíc v šílené rychlosti.
Dvacetiletý mladík za volantem Škody
Superb v úterý časně ráno neměl absolutně žádnou šanci přežít náraz
do stromu vedle silnice u Olšan
u Prostějova. Zdemolované voH;
zidlo s mrtvolou uvnitř našli ko- ÞNíN?
Hí
L;
MN
lemjedoucí řidiči. Jakákoliv po10
moc byla marná...
(mik)
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Prostějov (mik) – I nadále přibývá Prostějovanů, kteří se jakýmkoliv způsobem
snaží pomoci hrdinné Ukrajině v boji
proti Rusku vedenému šíleným Putinem. Jeden z nich se Večerníku svěřil, že
na konto Člověka v tísni poslal s manželkou dvacet tisíc korun. „Pořád jsme přemýšleli, jak pomoci. Nejraději bych vzal
brokovnici a vyrazil do Kyjeva! Kromě
oblečení, které jsme přinesli v pátek k radnici, jsme na konto humanitární organizace poslali celou manželčinu výplatu.
My se bez těchto peněz jeden měsíc obejdeme a Ukrajincům snad pomohou,“
uvedl třicetiletý Prostějovan, který si nepřál být jmenován. „Jméno není důležité,
důležité je to, co pro ty chudáky a hrdiny
zároveň děláme,“ dodal skromně muž.

2SDWUQRVWRFKDEOD
Prostějov (mik) – Lidé teď mají úplně
jiné starosti a zprávám z Ukrajiny ustoupily až někam hodně do pozadí informace o vývoji covidové situace. „Covid už
nikoho nezajímá,“ podotkla žena stojící
ve frontě u pokladen v prostějovském
Albertu. Ano, hrozba nákazy covid-19 už
asi opravdu nikoho nezajímá, ani ochranky supermarketů. Drtivá většina nakupujících už nepoužívá respirátory ani roušky, na což už nikdo neupozorňuje, všem
je to jedno. Opatrnost totálně ochabla.

,YKRVSRG½FKVHcY½OÄÉp
Prostějov (mik) – Štamgasti v prostějovských hospodách odjakživa probírali
všechno možné, a to od politiky přes
zdražení piva až po fotbalová utkání.
Nyní je ale tématem číslo jedna válka
na Ukrajině. „Všiml jsem si toho, že
už tady není taková veselá nálada jako
dřív. Většina našich hostů je zasmušilá
a u piva se nemluví o ničem jiném než
o Ukrajině. Jsou tu slyšet hodně silné
řeči, které se stupňují s počtem vypitých
piv, ale každý to myslí v dobrém. Každý
fandí Ukrajincům,“ svěřil se Večerníku
výčepní jedné nejmenované prostějovské hospůdky.
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Michal SOBECKÝ

&21É6327ħð,/2
Rybník se obléká do nového.
Léta odkládaná revitalizace pivovarského rybníčku ve Vrahovicích
je v plném proudu a stavbaři se činí.
Opoziční zastupitelé sice kritizují
nadměrné kácení vzrostlých stromů, ovšem jsou ujišťováni, že dojde
k náhradní výsadbě nové zeleně.
Rybníček bude ve zcela novém kabátě do prázdnin.

Do kalíšku,
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.
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DUBANY Zima až praští, nepěkný vítr, ale to
nám nevadí! Jsme zabalení, k oblečení jsme
přidali masky. Navíc víme, jak na životabudič.
Masopustní veselí zkrátka zachvátilo Hanou.
A výjimkou nebyly Dubany. Kromě klasických
masek včetně myslivce nebo cikánky dorazil
také Pikachu. Hlavně se však místní zase jednou
viděli všichni navzájem, pohostili se, poklábosili.
A vida, na Hané opravdu nějakou tou pálenkou
obslouží kdekoho. Včetně medvěda…

&21É68',9,/2
Zbytečná smrt. Musel jet jako
šílenec, nebo se jednalo o dobrovolnou smrt? Na silnici mezi Olšany
u Prostějova a Držovicemi byl nalezen vrak osobního auta, ve kterém
bylo bezvládné tělo muže. Neměl
šanci přežít, náraz vozidla do stromu byl extrémní. Hasičům nezbylo
nic jiného než mrtvé tělo vyprostit.
Strašná a hlavně zbytečná smrt.
=$&+<7,/,-60(
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Agentura 0tVWRUHVWDXUDFHYÅ1iURGĚ´EXGHHURWLFNëEDU
KJe všeobecně známo, že během koronáče se Národnímu domu v Prostějově příliš nedaří a je odkázán
na pupeční šňůru, která ho spojuje
s magistrátem. Konšelé však řekli
dost milionovým krytím provozních
ztrát a vymysleli náhradní alternativu, která by měla náš secesní
„Národ“ ekonomicky opět poslat
do černých čísel. Agentura Hóser se

cGQÕ9HÄHUQÉNXYNRVWFHp
<CWRN[PWNÚOKFP[UGQJNÆFN/KEJCN-CFNGE

•• Pondělí ••
Hokejové drama v Edenu. Prostějovští Jestřábi měli hned na začátku
týdne předposlední možnost vybojovat si účast ve vyřazovacích bojích
Chance ligy. Většinu zápasu prohrávali, ale jiskřičku naděje zažehl pár desítek vteřin před závěrečným klaksonem vyrovnávající brankou Klimíček.
Souboj drásající nervy dospěl až do nájezdů, jenže Jestřábi neproměnili ani
jeden. Druhý bod tedy brala Slavia.
•• Úterý ••
Strašlivý pohled. Nikdo tudy už moc nejezdí, přesto „stará“ silnice mezi
Olšany u Prostějova a Držovicemi se stala svědkem hrůzného dramatu.
V ranních hodinách zde byl nalezen totálně zdemolovaný automobil se
zaklíněnou mrtvolou uvnitř. Muž za volantem po nárazu do stromu neměl
šanci přežít. Spekuluje se také o sebevraždě.
•• Středa ••
Postili jste se? Jaro je doslova za dveřmi, a navíc se blíží Velikonoce. Ano,
právě tento den je nazýván Popeleční středou. Neděláme si iluze, že drtivá
většina Prostějovanů dodržuje starodávné zvyky, ale právě ve středu jste se
měli postit! Kdo vydržel po celý den být o hladu nebo jíst jen velice střídmě? Nehlaste se všichni...
•• Čtvrtek ••
Věk nezastavíš, ale... V Centru sociálních služeb to dopoledne žilo! Úctyhodné 105. narozeniny oslavila nejstarší Prostějovanka Věra Rozbrojová.
Nelze jinak než této dámě závidět! Ano, věk nezastavíš, ovšem tato dáme
se pořád cítí skvěle a v plné svěžesti!
•• Pátek ••
„Jeleni“ jako v říji. Dost už bylo omezení, umělci i jejich fanoušci
chtějí žít naplno! Kapela Jelen se po delší odmlce v důsledku proticovidových opatření opět vrací na pódia a jako první z míst pro své vystoupení si vybrala právě Prostějov. „Jeleni“ se představili v plné parádě
se svými největšími hity. Byli doslova v ráži, prostě jako jeleni v říji.
•• Sobota ••
Hasiči plesali. Když už se můžou konat i plesy, tak je vyhráno! Ano, plesová sezóna dohání své manko po celém Prostějovsku. Večerník byl tentokrát „na kukandě“ v Čelčicích, kde tančili a zpívali místní dobrovolní
hasiči. Přestože i tady se u vínečka probíraly hrůzy na Ukrajině, zábava po
tak dlouhé době byla na tomto bále prvořadá.
•• Neděle ••
Covid už nikoho nezajímá. Po nedělním zveřejnění dalších statistických
dat bylo zřejmé, že také během týdne došlo k rapidnímu poklesu nově pozitivně testovaných osob na covid-19 v celém Olomouckém kraji. Pozitivní
je i fakt, že stále klesá počet aktuálně nakažených v Prostějově. Ale kdo se
o to teď zajímá? Zprávy o covidu jsou pasé, teď je na prvním místě Ukrajina.

na jednom z radničních večírků dozvěděla, jaké že to změny se plánují.
„Takhle to fakt už dál nejde, Národní
dům si nevydělá ani na slanou vodu.
Budeme muset provoz inovovat.
Přednesla jsem v radě města určitý
návrh a teď čekám, zda bude schválen,“ začala opatrně ze sebe soukat
Miládka Bitva u Sokolova, která
kromě toho, že je náměstkyně primátora, je také předsedkyní správní
rady Národního domu.
Redaktor Agentury Hóser jí ovšem
po další sklence červeného vína rozpovídal. „Provoz Národního domu
se musí rapidně změnit a přitáhnout mnohem víc hostů. Současnou kavárnu pro starší a pokročilé

KRIMI
Ü½NGJ

Není obydlen, a možná právě proto se stal terčem choutek
dosud neznámého zlodějíčka.
V pondělí došlo k vloupání do
domu v Barákově ulici v Prostějově. Než se ovšem pachatel dostal dovnitř, musel překonat 180
centimetrů vysokou zeď! To mu
nakonec ale nebylo na překážku,
takže v interiéru neobývaného
domu si dělal, co chtěl.

180

Zatím nedopadený zloděj ukradl prodlužovací kabel, pět vodovodních baterií, části karmy a
další věci včetně jízdního kola,
které našel na půdě. Majitel zatím nedokázal přesně spočítat
škodu, přesto policie už čin kvalifikovala jako trestný čin krádeže s dvouletou trestní sazbou.

ponecháme, ovšem restauraci zrušíme. Ta nemůže z vaření a podávání
nechutných blafů absolutně prosperovat! Místo ní bude zřízen erotický
bar! A já jsem přesvědčena, že toto
zařízení s nonstop provozem bude
hojně navštěvováno jak muži, tak
dámami. Zatím mohu prozradit, že
součástí provozovny bude ženská
obsluha nahoře bez a pánská obsluha dole bez,“ nastínila velice opatrně
Miládka Bitva u Sokolova.
Na razantní změnu v Národním
domě se dívají pozitivním okem
i ostatní radní. „Budu prvním návštěvníkem, to si nemohu nechat
ujít,“ podotkl primátor Francimór
Kopačka s tím, že s sebou vezme svého

náměstka pro školství Jeníka Frfňavého. „Já ale nevím, jestli mě pustí manželka,“ pokrčil rameny náměstek.
Na připravovanou změnu se chystá
i ředitel Národního domu. „Věřím,
že erotický bar rada města schválí.
Kromě toho, že obsluha v baru bude
skoro nahá, tak připravujeme i další
erotické služby nejrůznějšího druhu.
Zatím sháním nové zaměstnance, na
trhu práce je o tyto pozice obrovský
zájem,“ mne si dlaně ředitel Martin
Křuploto.

105

Nejstarší Prostějovanka Věra
Rozbrojová oslavila ve čtvrtek již
sto páté narozeniny. S gratulací
a květinami přispěchal primátor
František Jura a také Večerník!
=$8-$/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.

KRYŠTOF MACHÁT
se narodil 25. října 1993 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 1. března
2022. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 29 do 30 let, měří okolo 167 centimetrů, má hubenou postavu, modré oči
a hnědé kudrnaté vlasy.

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

JELEN
Fenomenální kapela s frontmanem Jindrou Polákem zaplnila
v pátek hlavní sál Společenského
domu a své fanoušky opět nadchla.
=$6/(&+/,-60(

„UDĚLAL JSEM
BLBOSTI, NENÍ
PROČ SE
ODVOLÁVAT!“
Devětadvacetiletý Jan Chytal opakovaně řídil auto bez odebraného řidičáku, našly se u něj drogy a také kradl.
Svoji vinu u soudu uznal.

32¤$6©YUHJLRQX
3RQGÈOÉ 5/-2 °C
Tomáš

¶WHUÙ

8/0 °C

6WÔHGD

8/0 °C

¤WYUWHN

10/2 °C

3½WHN

10/3 °C

6RERWD

11/3 °C

1HGÈOH

12/3 °C

Gabriela
Františka

MARIE ČURIOVÁ

Viktorie

se narodila 13. listopadu 2005 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 22. října
2021. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
15 do 16 let, měří mezi 154 až 166 centimetry, má střední postavu, černé oči a
černé dlouhé vlasy.

Anděla
Řehoř

Růžena
Zdroj: meteocentrum.cz
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Šílené! Ceny

pohonných
hmot
PROSTĚJOV Čerpacím stanicím je teď lépe se raději vyhnout, protože při pohledu na tabule s cenami
pohonných hmot se mnohým dělá šoufl! Válka na
Ukrajině začíná ekonomicky tvrdě dopadat i na nás
a cenami nafty a benzínu to jen začíná. Během posledního týdne se litr pohonných hmot zdražil o více
než deset korun! A to není zdaleka ještě konec. Večerník se na jedné z prostějovských benzínek dozvěděl, že například litr nafty má stát během dvou týdnů
až 65 korun... To jako vážně?!

pací stanici ve Vrahovicích. V tu chvíli byla cena za
litr nafty zase o dvě koruny vyšší než den předtím,
tedy 46,50 koruny! Benzín natural byl sice o necelé tři koruny levnější, přesto motoristé pochopitelně z nastalého šoku nadávali jako špačci. „To už
není na ježdění do práce autem! Buď autobusem,
nebo raději na kole,“ utrousil další řidič, který si
do nové škodovky natankoval naftu za tři stovky.
„Je to jako když do té nádrže plivnu,“ zahudroval
muž.
Proč se pohonné hmoty
Michal KADLEC
v Česku tak rapidně zdražují?
ČTĚTE NA STRANĚ 14
„To je naprostá šílenost, proč to zdražují. Vždyť Rusáci nám kohoutky ještě nezastavili,“ držel se v sobotu 7RN[PWNQWUQDQVWT¾PQUV¾NNKVTOQVQTQXÆPCHV[WéGTRCEÊEJUVCPKEX2TQUV÷LQX÷WåMQTWP[0GLX[wwÊ
Foto: Michal Kadlec
dopoledne za hlavu řidič, který tankoval naftu na čer- éCUX[V¾JPQWVMQNC

7. března 2022
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VFRYLG
PROSTĚJOV Páteční aktuální
informace o počtu hospitalizovaných pacientů s covid-19 v nemocnicích Agel bohužel i přes
tradiční žádost Večerníku do
redakce tentokrát nedorazily,
musíme tedy vzít zavděk těm ze
středy 2. března. V tento den bylo
ve třech nemocnicích společnosti
Agel v Olomouckém kraji bezmála šest desítek pacientů. Nejvíce
v Prostějově.
„V nemocnicích AGEL Středomoravské nemocniční, tedy v Prostějově, Přerově a Šternberku, je ve středu
2. března hospitalizováno celkem

57 pacientů s covid-19. Dobrou
zprávou je, že pouze jeden nemocný
vyžaduje intenzivní péči. O nejvíce
nemocných pečují zdravotníci v Nemocnici AGEL Prostějov, která má
32 pacientů, z toho jeden je ve vážném stavu na umělé plicní ventilaci.
Nemocnice AGEL Přerov eviduje
19 pacientů a dalších 6 pak Nemocnice AGEL Šternberk,“ uvedl ve
středu Adam Knesl, tiskový mluvčí
společnosti Agel, která tyto ústavy
provouje.
(mik)
Aktuální čísla o počtu
nakažených najdete výjimečně
na straně 26
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Premiér na inspekci

v prostějovských kasárnách -JàÁOµN@N@UMPn@IÁH

K<MFJQDnOîQ@`FJGIÁ

„Poděkoval jsem vojákům“
PROSTĚJOV
Vzácnou
návštěvu přivítali v prostějovských kasárnách v pátek
odpoledne vojáci 102. průzkumného praporu. Předseda vlády České republiky
Petr Fiala sem ale nepřijel
náhodou. V aktuální situaci,
kdy se nedaleká Ukrajina
zoufale brání ruské agresi,
chtěl prověřit bojeschopnost
naší speciální vojenské jednotky v případě, kdy by bylo
zapotřebí bránit hranice států
aliance NATO. Premiér odjížděl z Prostějova spokojen.
Premiér Petr Fiala v pátek navštívil 102. průzkumný prapor
v Prostějově a s velením Armády ČR prodiskutoval možné
posílení východního křídla
Aliance. „Přijel jsem se podívat,
jak jsme připraveni na posílení
východního křídla NATO, také
jsem poděkoval našim vojákům
za to, jak se připravují, co dělají,

jak působí a jakou čest dělají Armádě ČR,“ prohlásil předseda vlády Petr Fiala na tiskovém brífinku v prostějovských kasárnách.
Podle premiéra jsme nyní svědky odporné agrese Ruska proti Ukrajině. „Vidíme statečný boj Ukrajinců a jejich armády, které poskytuje Česká republika veškerou podporu,
jaké jsme schopni,“ zdůraznil Fiala. „Musíme být připraveni na to, abychom v rámci
Severoatlantické aliance dokázali zajistit našim občanům bezpečnost,“ doplnil předseda
české vlády.
102. průzkumný prapor Prostějov je součástí 53. pluku průzkumu a elektronického
boje, který sídlí v Opavě. Jeho vojáci mají k dispozici moderní zbraně včetně automatizovaných bezosádkových pozemních průzkumných prostředků UGV-Pz.
(mik)
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PROSTĚJOV Při schvalování rozpočtu města na rok 2022 v listopadu
loňského roku tato kolonka v nejdůležitějšímdokumentuměstašokovala
nebo přinejmenším překvapila. Radní totiž do rozpočtu na tento rok prosadili částku osmi milionů korun na
projektovou dokumentaci a následnou studii na výstavbu podzemního
parkoviště na Pernštýnském náměstí! Zdá se vám to jako vtip? Nikoliv!
Prostějovští radní to myslí zcela vážně
a o tomto tématu se živě diskutovalo
také na posledním jednání zastupitelstva v úterý 22. února.
„Chtěl bych se zeptat na záměr vybudovat pod Pernštýnským náměstím podzemní parkoviště. Vůbec tomu nerozumím a zajímalo by mě, jestli by se tato
investice vrátila také až za pětadevadesát
let jako v případě parkovacího domu
v Komenského ulici,“ ozval se v diskusi
Tomáš Peka (Na rovinu!). „Tato stavební investice mi připadá neproveditelná
a asi nejdražší. Navíc nemáme vůbec
žádné informace o tom, jaká kapacita tohoto podzemního parkoviště by
byla,“ dodal.

Nejstarší

2GTPwVÚPUMÆP¾O÷UVÊOQåP¾éGM¾FQUNQXCTGXQNWéPÊUVCXGDPÊKPXGUVKEG/¾\FG
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„Ano, projekt a studie na podzemní
parkoviště na Pernštýnském náměstí
jsou v rozpočtu města pro tento rok.
Pokud ale do této investice půjdeme,
tak jen za podmínky, že na ni získáme
významnou dotaci! Šlo by totiž o velice nákladnou stavbu, na kterou nyní
peníze prostě nemáme. Každopádně se
ale tohoto záměru nezříkáme. Diskutovali jsme o něm i s památkáři. Musíme
mít také na paměti, že obrovské parkoviště máme ve Školní ulici přímo vedle
historických hradeb, což se samozřejmě
památkářům příliš nelíbí. Neberte to ale
tak, že parkoviště ve Školní teď budeme
bourat, ovšem v budoucnu by mělo
zmizet. A místo něho by se tedy nabízelo
podzemní parkoviště na Pernštýnském

náměstí,“ vysvětlil Jiří Rozehnal (ANO
2011), náměstek primátora pro stavební
investice v Prostějově. „Výstavba parkoviště pod zemí na Pernštýnském náměstí
nebude zcela jistě jednoduchá, navíc ani
levná. Má ale plnit funkci operativního
stání pro vozidla, tedy nemá být určeno pro parkování na celý den. Parkovat
zde budou moci lidé, kteří si jdou něco
vyřídit na úřad nebo do obchodu na
náměstí,“ dodal radní Tomáš Blumenstein (ODS a nezávislé osobnosti města
Prostějov).
Zopakujme ale, že až zmiňovaná studie
určí, kolik parkovacích míst by mohlo
pod Pernštýnským náměstím vzniknout. A samozřejmě také kolik „korun“
na to bude potřeba...

SULP¿WRU
NRPHQWXMH

Prostìjovanka

slavila

105let
22030410334

PROSTĚJOV Zní to neuvěřitelně, ale narodila se 3. března 1917! Ano, 105. narozeniny minulý čtvrtek oslavila nejstarší Prostějovanka současnosti Věra Rozbrojová.
A v Centru sociálních služeb v ten den hodinu po poledni začala velká oslava.
Zaměstnanci centra připravili své oblíbené stařence bohatou hostinu a nechyběl ani
velký dort, jemuž vévodila velká číslice 105. A oslavenkyni se líbila i „Večerníkovská“
kytice!
(mik)
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Minulý týden jsme z Prostějova vypravili
velkou zásilku humanitární pomoci směřující na Ukrajinu. Jako cíl jsme zvolili město Černivci. Leží v jihozápadní části země
a je mimo jiné na mapě památek světového kulturního dědictví UNESCO. Důvod
našeho rozhodnutí byl jednoduchý, toto
čtvrtmilionové sídlo je partnerským městem Olomouce. Proto jsme se k Olomouci
přidali a směřovali naši pomoc právě tam.
Rád bych touto cestou poděkoval všem
obyvatelům Prostějova, kteří zareagovali
na naši výzvu a pomohli nám shromáždit
značné množství potřebných věcí. Jsem
hrdý, že naše město a jeho občané tímto
způsobem pomáhají lidem v nouzi. Válka
na Ukrajině zatím nekončí a obětí přibývá.
Dá se proto očekávat, že se Prostějov zapojí
i do dalších forem pomoci. Město se na to
v těchto dnech připravuje a bude v tom
pokračovat.

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX
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Vandalové znièili

33 košù

ohrozimský kopec

odpadkových

nahradil Ladín
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PROSTĚJOVSKO Přesně před
rokem to byla podívaná pro celou
republiku. Ohrozimský kopec
se dostal v žebříčku nejhorších
výtluků na portálu www.vymoly.
cz na čtvrté místo v rámci celé
republiky. Hluboké krátery se na
frekventované silnici v průběhu
jara podařilo zalátat, aktuálně
je tam situace lepší. Nelichotivý prapor nejhorších výtluků na

Napsáno
SĊHG

5. 3. 2012

Prostějovsku tak dle tohoto webu
převzala silnice v Ladíně.
Silnice do místní části Konice však
zdaleka není tak frekventovaná jako
hlavní tah z Prostějova do Boskovic
či Blanska. Jedná se o tzv. silnici III.
třídy, jejichž stav není tristní určitě
pouze na Konicku.
„Silnice vypadá strašně, nicméně
oprava je v režii Správy silnic Olomouckého kraje. Pokud vím, tak

21*.'&<26-;

WWW.VECERNIKPV.CZ

Foto: www.vymoly.cz

v plánu oprav prozatím není. Vzhledem k rekordní zadluženosti Olomouckého kraje lze bohužel očekávat, že bez peněz z Evropské unie
se tato silnice rekonstrukce jen tak
nedočká,“ reagoval na dotazy Večerníku starosta Konice Michal Obrusník s tím, že pro město je nyní prioritou opravit frekventovanější silnici
vedoucí z města ve směru na Čunín
a Stražisko.
(mls)

PROSTĚJOV Každoroční téma,
kterému se bohužel nelze vyhnout.
Také na přelomu loňského a letošního roku se v Prostějově hodně slavilo, byť pandemická situace a s ní
spojená mnohá vládní opatření
nedovolily tolik příležitostí oslavit
příchod nového roku. I přesto se
ovšem také letos sčítají škody, které
během silvestrovské noci napáchali
alkoholem omámení vandalové.
Nejhorší v tomto ohledu byla situace
před třemi lety, kdy v Prostějově během
Silvestra a Nového roku vandalové poškodili nebo zcela zničili 54 odpadkových košů. Letos to bylo o něco lepší,
ale důvody k jásotu rozhodně nejsou.
„Během silvestrovských oslav a prvního dne roku 2022 bylo v Prostějově poškozeno nebo zničeno celkem
33 odpadkových košů. Jiný majetek města nebyl naštěstí poškozen,
i když v minulých letech jsme byli
svědky také vyvrácených dopravních značek či posprejovaných fasád

domů,“ sdělil exkluzivně Večerníku
Jiří Pospíšil, první náměstek primátora statutárního města Prostějova.
Magistrát už má spočítané i letošní škody. „Celkem bylo zničeno 33
odpadkových košů v hodnotě 66
tisíc korun,“ prozradil dále první náměstek primátora, který se vzápětí
poohlédl do nedávné minulosti.
„V roce 2019 bylo při silvestrovských oslavách zničeno 54 košů a 25

košů roce 2020. Letošní škody bych
tedy označil za střední, ale to určitě
není důvod k jásotu. Bohužel někteří
Prostějované si při oslavách vybírají
naprosto nevhodnou zábavu a pod
vlivem alkoholu ničí městský majetek,“ podotkl Pospíšil, kterého se
Večerník ještě zeptal, co nyní bude
následovat? „V první řadě bylo zapotřebí zničené odpadkové koše
nahradit, což se také již stalo. Škodní
událost byla nahlášena k prošetření
na Policii ČR. Pokud nebudou dohledáni pachatelé a případ bude odložen, tak uplatníme náhradu škody
u naší pojišťovny.“
(mik)
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92NUXçQtXOLFL]DYUDçGLOLVHQLRUD
Důchodce s podlitinami na těle i ve
tváři ležící bezvládně v předsíni bytu
panelového domu v Okružní ulici.
Čtyřposchoďový panelák na okraji této
ulice byl v pátek 2. března 2012 odpoledne a večer na nohou. A měl být proč!
Zděšení obyvatelé krajního vchodu
číslo 131 se museli smiřovat se zprávou, že jeden z jejich spolubydlících,
jednaosmdesátiletý senior ze druhého
poschodí, byl zavražděn. Zatímco policie byla přes víkend hodně skoupá na
slovo, Večerník se o případu dozvěděl
podrobnosti z jiných zdrojů.
Večerník byl na spáchání trestného činu
vraždy upozorněn už v pátek. Byli jsme
se v ten den podívat přímo na místě a už
přítomnost mordparty kriminální policie

z Olomouce dávala tušit, že tady došlo
k něčemu výjimečnému. „Bohužel musím
potvrdit, že v bytě ve druhém patře došlo
k násilnému činu. Náš lékař byl přivolán
do Okružní ulice na základě telefonického
oznámení od občana, že v jednom z bytů
volá někdo o pomoc. Když jsme přijeli na
místo, hasiči vyrazili dveře. Na zemi ležel starý člověk bez známek života,“ sdělil Večerníku už v pátek večer Radomír Gurka, ředitel
prostějovské záchranky. Jak dodal, na první
pohled bylo zřejmé, že nejde o běžné úmrtí. „Zhruba osmdesátiletý muž měl na těle
i v obličeji podlitiny i několik šrámů. Okamžitě byla přivolána kriminální policie a nařízena
soudní pitva. Už nyní je víceméně jisté, že
senior zemřel násilnou smrtí,“ řekl už v pátek
exkluzivně naší redakci Radomír Gurka.

Po celý víkend jsme se snažili získat o případu co nejvíce informací. Kromě policie
jsme byli úspěšní. Strážci zákona veřejnost
informovali velmi stroze až v neděli odpoledne. A to až na základě naší písemné žádosti rozeslala mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR v Olomouci Tereza Neubauerová všem médiím dvě věty, ovšem pouze
potvrzující skutečnost o spáchání závažného zločinu. „Od pátečního odpoledne
šetří krajští kriminalisté zločin vraždy. Ve
svém bytě v Prostějově byl zavražděn jednaosmdesátiletý senior. Bližší informace
k tomuto násilnému trestnému činu budou všem médiím poskytnuty v pondělí
5. března prostřednictvím tiskové zprávy,“
píše se doslovně v prohlášení policie. Více
ani slovo...
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Je to už skutečně deset let, kdy v panelovém domě v Okružní ulici došlo ke zmíněné hrůze. Jak si vzpomínáme, vraha
zastihli ještě v bytě zavražděného seniora hasiči, kteří na základě volání svědků dorazili na místo činu jako první. Muž
v montérkách jim však utekl, neboť hasiči si ho v ten okamžik
s vraždou ještě nijak nespojili. Policie ovšem měla ještě v ten
den v noci podrobný popis pachatele, ovšem jeho identikit
bohužel zveřejnila až se značným zpožděním. Na dopadení
vraha a jeho komplice měl zásadní podíl také Večerník. Právě onen komplic se naší redakci přiznal ze spolupachatelství
a Večerník pak ve spolupráci s prostějovskou kriminálkou
připravil past! O tom ale někdy příště...
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Brněnská ulice
$ÚXCN[VWN¾\P÷$TP÷PUM¾WNKEGLGRQLOGPQXCP¾RQFNGUO÷TWXÚRCFQXÆUVTCP[PC$TPQ,KåQFUVQNGVÊ
UGWNKEGPC\ÚXCNCäGwQXUM¾XNGVGEJCå%ÊUCąUM¾VąÊFC -CKUGT5VTCUUG Cå$TP÷PUM¾
CåèGUMQUNQXGPUMÚEJNGIKQP¾ąčCåVąÊFC.GIKÊCQFTQMWUGMQPGéP÷WUV¾NKNP¾\GX
$TP÷PUM¾ $TÙPPGT5VTCUUG 8UQWéCUPQUVKLGLKåVÆO÷ąEGN¾UVCT¾\¾UVCXDC\DQWT¾PCCPCJTC\GPC
PQXQWD[VQXQWXÚUVCXDQW8RčXQFPÊOFQOMWéÊUNQD[N[XGFTWJÆRQNQXKP÷UVQNGVÊRCTPÊCXCPQXÆN¾\P÷
8\CJTCF÷UV¾XCNQRÐFKWORTQMQéQXPÆFKXCFGNPÊURQNGéPQUVK2QRTCXÆUVTCP÷LGMQUVGNUX%[TKNCC/GVQF÷LG
MVGTÚ\ÊUMCNUQWéCUPQWRQFQDWRQRąGUVCXD÷XNGVGEJCå
2x foto: SOkA a Martin Zaoral

22022810320

22022810319

Příště: Dolní ulice

KRIMI

KRGLQ
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Pokuta za „vajgla“...

Házet nedopalky z cigaret místo
do koše na zem se nevyplatilo čtyřiadvacetileté ženě. Ta ve čtvrtek
3. března seděla ve svém zaparkovaném voze a v poklidu kouřila
cigaretu, z auta ovšem nechtěla
vystupovat a tak po dokouření
vyhodila otevřeným oknem nedopalek rovnou na silnici. V daný
okamžik však kolem procházel
strážník a nesprávného chování
řidičky si všiml. Kontaktoval ji
a vysvětlil, jakého protiprávního
jednání se dopustila. Žena svou
chybu uznala, poté z vozidla vystoupila a nedopalek uklidila do
nedalekého koše. Pohodlnost ji
vyšla draho, jelikož přestupek byl
vyřešen uložením pokuty příkazem na místě.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Nemohl ani mluvit
Místo oběda požíval alkoholické nápoje a dopadlo to pro něj
špatně. V sobotu 26. února po
třinácté hodině vyjížděli strážníci
k ležícímu muži nedaleko centra
města. Když dorazili na místo,
hned na první pohled bylo jasné,
že je dotyčný silně opilý. Hlídka
spícího opilce probudila a vyzvala
jej k vysvětlení celé situace. Muž
vzhledem ke svému stavu nebyl
schopen žádné komunikace nebo
jakékoliv spolupráce. Dechovou
zkoušku na přítomnost alkoholu
v krvi nebylo možné z důvodů
značné opilosti provést. Po vyšetření lékařem byl hlídkou devětačtyřicetiletý muž převezen na
záchytnou stanici do Olomouce.
Zjištěné protiprávní jednán proti veřejnému pořádku oznámili
strážníci správnímu orgánu.

Chtěla psát zadarmo
Před devatenáctou hodinou
v pondělí 28. února vyjížděli
strážníci řešit drobnou krádež do
jednoho z prostějovských supermarketů. Dvaapadesátiletá žena
potřebovala psací potřeby a tak
po vstupu do prodejny zamířila
do oddělení papírnictví. Tam si
z regálu vzala jednu propisku, ale
rozhodla se, že za ni platit nebude.
Následně prošla přes pokladní
zónu, kde ji zastavila ostraha obchodu. Přivolaná hlídka zjistila
odcizené psací pero v hodnotě
15 korun. Žena si jej nakonec odkoupila, a navíc odešla s udělenou
pokutou za krádež. Kdyby vybranou věc při odchodu z prodejny
zaplatila, mohla se vyhnout pro ni
nepříjemné situaci.

PROSTĚJOV Jedna z nemovitostí
v Barákově ulici v Prostějově je trvale neobydlena a minulé pondělí
se tak stala terčem zlodějských
choutek dosud neznámého pachatele. Ten se do domu dostal přes
vysokou zeď a uvnitř pak nejen
pobral vše, co se mu hodilo, ale
zároveň i ničil mnohé zařízení. Majitel dosud nebyl schopen přesně
vyčíslit škodu, kterou mu nezvaný
návštěvník způsobil. Podle všeho
ale bude značná...

Michal KADLEC
„V pondělí 28. února jsme přijali
oznámení o krádeži vloupáním do
domu v ulici Barákova v Prostějově,
který není trvale obydlen. Škoda,
která jednáním neznámého lapky
vznikla, nebyla majitelem doposud
přesně vyčíslena,“ potvrdila případ
Miluše Zajícová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

Jak se Večerník dále dozvěděl, zloděj
se do domu dostal poměrně složitým
způsobem. „Nejprve musel překonat
180 centimetrů vysokou zeď okolo
rodinného domu, aby se mohl dostat do objektu. Bez poškození pak
vnikl dovnitř a celý ho prohledal. Ze
sklepních prostor odcizil prodlužovací kabel o délce 50 metrů, v domě
vzal pět vodovodních baterií, dvě
vnitřní části karmy, odstřihl přívodní
kabely od několika spotřebičů a elektrotechniky a tyto kabely pak odnesl
s sebou, když opouštěl nemovitost.
Navíc našel a vzal dámské jízdní kolo,
které poškozený skladoval na půdě
domu. Ve sklepě pak našel krumpáč,
s jehož pomocí se dostal do garáže,
ale tam nenašel nic, co by se mu hodilo,“ popsala řádění dosud neznámého pachatele mluvčí krajské policie
Zajícová. Policisté případ šetří pro
trestný čin krádeže, a pokud se jim
podaří zloděje vypátrat, hrozí mu
u soudu až dvouleté vězení.

-N<KJNÁG<GI<?îOD
PROSTĚJOV Strážníci městské policie měli co dělat s naprosto bezohledným pejskařem. Jak by se člověk neměl
chovat při venčení psa, předvedl v neděli 27. února osmadvacetiletý muž. Ten za ohrožení dětí a také za venčení zvířete na volno v místě, kde je to zakázané, dostal pokutu.
„Svého čtyřnohého kamaráda měl na volno v místě, kde je to
zakázané. Když byl upozorněn třicetiletým mužem, který byl na
vycházce se svými dětmi, že by měl mít psa na vodítku, následná
reakce byla nemile překvapující. Chovatel psa začal schválně házet
míček směrem k dětem a jejich otci. Poté vždy pobízel svého mazlíčka k jeho aportování. Strážníci bezohlednému majiteli vysvětlili, jaká pravidla by měl dodržovat a na kterých místech může mít
psa na volno. Přestupkové jednání vyřešila hlídka uložením pokuty příkazem na místě,“ informoval Petr Zapletal, vrchní inspektor
Oddělení prevence Městské policie Prostějov.
(mik)

Rozbitá hlava
a tøi promile...
Opilce našli ležet na chodbě
PROSTĚJOV Sám si způsobil problémy,
které následovaly po vypití značného
množství alkoholu. Muže s krvácející ranou na hlavě našli sousedé ležet na chodbě domu před jeho bytem. Domů ale pod
vlivem více jak tří promile alkoholu už
nedošel. Upadl na zem a rozbil si hlavu...
Ve čtvrtek 3. března po čtrnácté hodině
vyjížděla hlídka prověřit oznámení o ležícím muži do okrajové části města. „Na
chodbě bytového domu nalezla osmapadesátiletého muže s tržnou ránou v oblasti

hlavy. Při vysvětlení, jakým způsobem ke
zranění došlo, jako důvod uvedl pád na
zem. Příčinou byla mužova zjevná opilost,
která způsobila, že zůstal ležet s poraněním na hlavě těsně před svým domovem,“
popsal Petr Zapletal, vrchní inspektor Oddělení prevence Městské policie Prostějov.
„Dechová zkouška byla pozitivní a naměřená hodnota dosáhla 3,1 promile alkoholu.
Po rozhodnutí lékaře místo domů putoval
muž do nemocnice na další vyšetření,“ dodal
mluvčí prostějovských strážníků.
(mik)

Utekla i s botami
Předminulou sobotu 26. února odpoledne se v prodejně sportovního zboží
v Konečné ulici v Prostějově ztratily
dva páry dámských sportovních bot
v hodnotě 4 600 korun. Zboží odcizila neznámá pachatelka, která je oboje
dala do kabelky větších rozměrů a pak
prošla bez zaplacení z prodejny ven.
Policisté v současné době po pachatelce krádeže pátrají a událost šetří jako
přestupek proti majetku.
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Láhev koňaku nevynesl
O krádež láhve tvrdého alkoholu,
v ne zrovna malé hodnotě, se pokusil
ve čtvrtek 3. března neznámý pachatel. V odpoledních hodinách se snažil bez zaplacení částky 1 200 korun
opustit prodejnu v ulici Dukelská
brána v Prostějově, ale bez valného
úspěchu. Za pokladní zónou byl
zadržen ostrahou prodejny, která si
jeho nekalých praktik všimla. Láhev
vrátil, ale využil okamžiku nepozornosti a z prodejny ještě před příjezdem přivolané policejní hlídky utekl.
S ohledem na výši ceny odcizeného
zboží je skutek šetřen jako přestupek
proti majetku.
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Recidivista Jan Chytal „vyfasoval“ souhrnný trest

PROSTĚJOV Eskorta jej přivedla v poutech z vazební věznice
v Olomouci. Devětadvacetiletý Prostějovan Jan Chytal minulé
úterý stanul před senátem Okresního soudu v Prostějově. A nikoliv poprvé. Jeho trestní rejstřík je hustě popsaný. Naposledy jej
prostějovský soudce Petr Vrtěl poslal na 18 měsíců nepodmíněně
do vězení za opakované řízení vozidla v době, kdy měl na kontě
již několikanásobný zákaz řízení. Navíc jej policisté nachytali za
volantem pod vlivem drog. Přestože mu odvolací soud snížil trest
na 12 měsíců, Chytal se mezitím dopustil další trestné činnosti.

Michal
KADLEC

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

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

V průběhu dopoledních hodin ve středu 2. března přišli krást do marketu
v Anenské ulici v Prostějově dva neznámí pachatelé. Podařilo se jim odcizit potraviny v různém množství, jako
například vepřové panenky, lososy,
candáty, másla, kuřecí řízky, aku vrtačky a další zboží v celkové hodnotě
32 349 korun. Zboží neodvezli najednou, ale čtyřikrát se vrátili a s plným
nákupním vozíkem projeli hlavním
vchodem bez zaplacení. Krádež byla
<CVÊOPG\P¾OÚRCEJCVGNUKXPGQD[FNGPÆOFQO÷XWNKEK$CT¾MQXCF÷NCNEQEJV÷N
-TCFNKPKéKNX[DCXGPÊ
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV policistům oznámena v odpoledních
hodinách pracovníkem marketu, načež událost je nyní šetřena pro trestný
čin krádeže.
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Odvezli zboží
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Eskorta dopravila Jana Chytala
v poutech do soudní síně, kde další
jeho prohřešky proti zákonu posuzovala soudkyně Adéla Pluskalová.
„Pan Chytal je obžalován z toho, že
28. června loňského roku byl v Moravské ulici v Prostějově přistižen
policisty ve chvíli, kdy měl v tašce
přes devět gramů pervitinu a také
digitální váhu a injekční stříkačky.
Dále pak byl loni 28. srpna přistižen
policejní hlídkou v Žitné ulici, jak
řídí osobní vozidlo Škoda Octavia,
přestože v té době už měl několik
platných zákazů řízení. Obžalovaný
byl ještě policisty usvědčen ze skutku, kdy dne 31. května 2021 vnikl do

domu v Olomoucké ulici a odcizil
tam několik jízdních kol. Dopustil
se tak přečinů přechovávání omamných látek a jedů, maření výkonu
úředního rozhodnutí a také přečinu
krádeže,“ shrnul Jaroslav Miklenda,
okresní státní zástupce.
Předsedkyně senátu tedy měla
rozhodnout o výši trestu. Oněch
dvanáct měsíců odnětí svobody
po rozhodnutí odvolacího soudu se automaticky zrušilo s tím,
že v úterý vynesl Okresní soud
v Prostějově souhrnný trest.
Jak z dalšího průběhu přelíčení vyplynulo, Janu Chytalovi prospělo
přiznání viny v plném rozsahu. „Obžalovaný se doznal ke spáchání všech
uvedených přečinů a učinil prohlášení viny. Soud nemá důvod jeho prohlášení rozporovat a souhlasí s ním
i státní zástupce,“ konstatovala Adéla
Pluskalová s tím, že prohlášením
viny Chytal ušetřil práci i čas také

BYLI JSME
U TOHO

&GX÷VCFXCEGVKNGVÚ,CP%J[VCNUKQFUGFÊO÷UÊEčXGX÷\GPÊRQP¾XTCVWRCMPGDWFGUO÷VFCNwÊEJO÷UÊEčąÊFKVCWVQ
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soudu. Mimo jiné nebylo zapotřebí vyslýchat svědky. „Uznávám
svoji vinu v plném rozsahu, mám
však jediné přání. Chtěl bych, aby
mi nebyl ukládán žádný zákaz řízení
vozidel. Po návratu z vězení bych se
tak mohl dopouštět dalších přečinů.
Potřebuji jezdit,“ překvapil svým
prohlášením Jan Chytal.
Soudkyně Adéla Pluskalová s ním

však žádné slitování neměla a poslala jej na 30 měsíců nepodmíněně do věznice s ostrahou. „Zároveň
se nařizuje propadnutí zabavených
drog, digitální váhy a injekčních
stříkaček státu a potvrzují se také
zákazy řízení všech motorových vozidel, která obžalovaný ´nastřádal
za posledních pár let. Jakmile vyjde
z vězení, nesmí řídit auto celkem 87

měsíců,“ uvedla v odůvodnění rozsudku Adéla Pluskalová. ´
Rozsudek ihned nabyl právní
moc, protože jak státní zástupce, tak obžalovaný Jan Chytal se
vzdali práva odvolání. „Udělal jsem
blbost, nemá cenu se odvolávat,“
uzavřel devětadvacetiletý Prostějovan, kterého eskorta vzápětí odvezla
rovnou do vězení.

WWW.VECERNIKPV.CZ
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vou dobu strávil Cipísek mnoho
měsíců ve virtuálním světě. Vznikla
třeba facebooková skupina Rodičovské inspirace MC Cipísek, která
funguje pro on-line sdílení dodnes.
Centrum také muselo při omezení
činnosti zařadit do programů i více
venkovních samoobslužných akcí
jako jsou stezky v parku, kolem
Hloučely či zůstaly součástí nabídky
programů,“ ohlédla se Jitka Zapletalová.
„Přesto je ale nejdůležitější osobní
setkávání v pravidelných i jednorázových programech v Mateřském
centru. Za dobu své existence prošly programy s Cipískem stovky rodin s dětmi, vznikla zde řada přátelství, která trvají dodnes, a mnoho
rodičů se vrací do programů s dalšími dětmi nebo využívá nabídku
akcí pro dospělé,“ míní Markéta
Skkládalová.
Noví zájemci najdou všechny informace o MC na kontaktních adresách a Cipísek se na ně už těší:
www.mcprostejov@centrum.cz,
www.facebook.com/cipisekprostejov,
e-mail: mcprostejov@centrum.cz.
(red)
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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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která je předsedkyní MC i dnes: „
Maminky se chtěly setkávat se svými
dětmi a předávat si svoje mateřské
zkušenosti, prožívat kreativně mateřskou dovolenou. Díky tehdejší
podpoře města a poskytnutým prostorám jsme mohly svoje plány uskutečnit,“ zavzpomínala Zapletalová.
A jak je vidět podle velkého zájmu
rodin, smysl má mateřské centrum
i dnes po tolika letech. „Naší snahou
je umožnit rodičům prožít klíčové
roky rodičovství nejen jako starost
o děti, ale jako příležitost k rozvoji
dětí i sebe. Děkujeme proto všem
svým návštěvníkům za dlouhodobou
přízeň. V neposlední řadě děkujeme
statutárnímu městu Prostějov, Olomouckému kraji i MPSV za podporu
aktivit z dotačních fondů. Díky této
podpoře může být mateřské centrum
otevřeno a přístupno všem rodinám,“
vzkázala.
Dnes MC Cipísek nabízí denně pravidelné programy pro rodiče s dětmi
od tří měsíců do tří let, dramaticko-výtvarný kroužek pro předškolní
děti, individuální rodičovské poradenství, semináře a kurzy o výchově
a komunikaci v rodině i jednorázové
akce pro celou rodinu. Za covido-

Děkujeme za pochopení!
Redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

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

Posílejte svá
miminka

galerie miminek na www.vecernikpv.cz

Lada KUKALOVÁ
1. 3. 2022 46 cm 2,85 kg
Horní Štěpánov

DKÁN@FJNG<QDGI<MJU@IDIT

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!

Amálie MIKŠÍČKOVÁ
28. 2. 2022 52 cm 3,60 kg
Kralice na Hané

Vítejte na svìtì

PROSTĚJOV Už téměř čtvrtstoletí nabízí Mateřské centrum
Cipísek v Prostějově své služby
rodinám s malými dětmi, takže
pomalu se do centra začnou vracet bývalá cipísčata, tentokrát už
ale v roli rodičů. Poslední únorový týden oslavil prostějovský Cipísek své 23. narozeniny.
Narozeninové úkoly v centru
i v rámci stezky před sídlem venku,
tanečky, karnevalové kostýmy, tvoření, vzpomínání a veselá zábava.
Takový byl poslední únorový týden
v MC Cipísek. „Jsme rády, že rodiče s dětmi mají stále o naši činnost
zájem a že s námi ustáli i mnoho měsíců ve virtuálním světě. Loni jsme
foukali s dětmi svíčky na dálku, tedy
on-line přes obrazovku. Letos jsme
sice taky nefoukali, abychom na
sebe neprskali, ale narozeniny jsme
oslavili karnevalovým programem
zase naživo a moc jsme si to užili.
Vážíme si toho, že můžeme, že se
můžeme setkávat a podporovat se
navzájem,“ uvedla Markéta Skládalová, místopředsedkyně sdružení.
Mateřské centrum Cipísek vzniklo
před lety z iniciativy maminek v čele
s Jitkou Zapletalovou,

&ö6+#2',5%+

Prostějované chtějí nejvíce
altán
v Kolářových sadech
Magistrát zná výsledky hlasování
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Primátor František Jura
jmenoval nové velitele

Olomouckým krajem dlouho plánovaná
rekonstrukce Wolkerovy ulice v Prostějově začne podle radních v polovině tohoto
měsíce. A s tím samozřejmě ruku v ruce
půjdou dopravní omezení. „V první fázi
půjde o uzavírku částečnou, a to až do 30.
června tohoto roku. Od začátku letních
prázdnin pak ovšem bude celá Wolkerova ulice uzavřena úplně,“ upozorňuje
Alena Rašková (ČSSD), náměstkyně primátora pro dopravu v Prostějově.
Opravu Wolkerovy ulice ve vlastnictví
Olomouckého kraje platí krajský úřad
a je spolufinancována ze stejné dotace
jako rekonstrukce Vrahovické ulice.
„V průběhu první etapy rekonstrukce

Michal KADLEC

PROSTĚJOV K současné uzavírce
Vrahovické ulice přibydou v Prostějově od poloviny března další dopravní
komplikace. Začne totiž významná
rekonstrukce, tentokrát Wolkerovy
ulice. A bude ještě hůř. Jak již Večerník
informoval, opd 1. dubna se k tomu
všemu přidá zahájení rekonstrukce
celé dálniční estakády Haná v katastru Prostějova. Vedení magistrátu tak
žádá veřejnost o maximální shovívavost a zároveň opatrnost. Prostějovem
nebude brzy jednoduché projet...
II/150 ulice Wolkerova, a to ve směru
od ulice Brněnské k okružní křižovatce na Petrském náměstí. Ulice Lidická
a Tylova budou slepé s vjezdem od ulice Studentská. Objízdná trasa pro směr
od ulice Brněnské k Petrskému náměstí
bude vedena po ulicích Palackého, Blahoslavova, Vápenice a Újezd,“ doplnil informace Jan Vejmělek, vedoucí odboru
dopravy prostějovského magistrátu.
Je více než jasné, že další rekonstrukce
významné dopravní tepny Prostějova přinese komplikace řidičům. „Bohužel od
prvního dubna bude zřejmě ještě horší
situace, kdy začíná rekonstrukce dálniční
estakády. Obávám se toho, že kvůli uzavírce estakády budou řidiči osobních i nákladních vozidel sjíždět z dálnice u Tesca
a budou mířit do centra města,“ předesílá
náměstkyně primátora Alena Rašková.
Máme se tedy na co těšit, a nejen řidiči...
PROSTĚJOV V primátorské kanceláři se uplynulou středu odpoledne odehrála slavnostní chvilka.
František Jura zde slavnostně jmenoval nové velitele Jednotek sboru
dobrovolných hasičů statutárního
města Prostějova.
V návaznosti na sjednocení kategorizace jednotek, aktualizaci požárního řádu města a nároky na jednotky
vzniklo z dřívější jedné jednotky
nově pět samostatných jednotek,
jejichž zřizovatelem je město Prostějov.

Do pozice velitelů těchto jednotek
byli jmenováni Miroslav Vantuch
(SDH Vrahovice), Miloš Berka
(SDH Žešov), Marek Filipi (SDH
Čechovice), David Macharáček
(SDH Domamyslice) a Roman Ressler (SDH Krasice).
„Velmi si vaší práce vážím a cením si
každého, kdo je ochoten se ve svém
volném čase věnovat takto náročné
a potřebné činnosti, jako jsou dobrovolní hasiči,“ uvedl mimo jiné při
jmenování velitelů prostějovský primátor František Jura.
(mik)
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tvoření tůní, slepého ramene řeky, součástí bude i revitalizace koryta Valové.
Vše bude probíhat na etapy. „Dále se zde
počítá s výsadbou břehových porostů,
mokřadní vegetace, izolační zeleně, parVše půjde postupně kových porostů a podobně. Vzniknou
tak nové pěšiny, chodníky, povede tudy
Magistrát si v této souvislosti nechal cyklotrasa a chybět nebude nový mobizpracovat studii, která navrhne terénní liář s herními prvky,“ popsala plánované
úpravy spočívající v modelaci území, vy- úpravy náměstkyně Milada Sokolová

dou inženýrské sítě, takže bude třeba určitých úprav a nevyhneme se přeložkám
sítí,“ potvrdil náměstek prostějovského
primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011).

Zemědělci na pozemku ve Vrahovicích už letos nezasejí
(ODS a nezávislé osobnosti města Pro- tické změny. Z těchto důvodů je třeba s tím, že uvedený pozemek bude ke dni
stějov).
v průběhu letošního roku nájem ukončit skončení smlouvy ze strany zeměděla jedinou možností je s ohledem pětile- ského družstva srovnán a upraven pro
Sázet se má už letos tou výpovědní lhůtu dohoda. „Země- další využití,“ dodává Pospíšil. V rámci
dělské družstvo Vrahovice nám vyšlo dohody dojde k vypořádání náhrady
Vzhledem k plánovaným úpravám ma- vstříc a ukončí smlouvu dle požadavku ekonomické újmy za předčasné ukongistrát letos na základě dohody ukončí a potřeb Statutárního města Prostějova čení smlouvy v celkové výši 38 840 Kč.
nájem rozlehlého pozemku u soutoku
obou řek. Ten dosud sloužil jako pole,
na němž řadu let hospodařilo Zemědělské družstvo Vrahovice. „Jedná se
o ornou půdu o výměře 7 768 m2. Tato
plocha bude součástí budoucího biocentra ve Vrahovicích. V letošním roce
je zde mimo jiné naplánována výsadba
stromů a v budoucnosti realizace dalších přírodě blízkých opatření,“ vysvětlil
tento krok Jiří Pospíšil (PéVéčko), první
náměstek primátora statutárního města
Prostějov. Hlavním cílem úpravy plochy budoucího biocentra je zejména 5QWVQMąÊéGM4QOåGC*NQWéGN[XG8TCJQXKEÊEJRCVąÊOG\KQFNGJNÆMQWV[O÷UVC/¾NK
rozšíření rekreačních možností místních VGPVQRTQUVQTQåÊVDWFGPG\D[VPÆCD[UGOXGFNCPQX¾E[MNQUVG\MCéKEJQFPÊM[
Foto: Martin Zaoral
obyvatel a adaptace na probíhající klima-

PROSTĚJOV Večerník v uplynulém
týdnu zjišťoval, jak se má situace se
zdražením benzínu či nafty a proč se
tak vůbec děje? Situace je totiž vážná.
Od pondělí 28. února došlo k průměrnému navýšení o dvě koruny za den!
Důvodem dramatického nárůstu cen
pohonných hmot v Česku je podle
analytiků zdražování ropy na světových trzích a oslabení koruny v důsledku propuknutí války na Ukrajině.
„To bych pochopil, ale v republice
přece máme ještě dostatečné zásoby

➢ ze strany 3

levnějších pohonných hmot a ropa
z Ruska pořád teče, ne? Myslím, že
tady chce zase někdo jen vydělat,“
má jasno Jiří Doseděl, který si v pátek
ráno na benzínce v Plumlovské ulici
přece jen natankoval plnou nádrž.
„Dal jsem za to o pětistovku víc než
před týdnem,“ spočítal ještě Jiří Doseděl.
Cenové politice státu běžní lidé nerozumí, a tak jsou motoristé v šoku
a nechápavě kroutí hlavami. Ale pozor,
zvyšování cen pohonných hmot nebude ještě dlouho konec! „Ceny benzínu
a nafty upravujeme samozřejmě podle

pokynů z ústředí. A co mi také bylo
řečeno, během dvou týdnů se má cena
litru motorové nafty vyšplhat až na pětašedesát korun,“ prozradila Večerníku
členka obsluhy jedné z čerpacích stanic
v Prostějově.
Nová maxima cen pohonných hmot
překonala dosavadní rekordy ze září
2012, kdy se průměrná cena Naturalu
95 vyšplhala nad 38,50 koruny a nafty
nad 37 korun za litr. Před rokem touto
dobou stál litr benzinu v Česku v průměru 29,50 koruny. Litr nafty vyšel motoristy na 28,20 koruny. Kdeže ty zlaté
časy jsou...
(mik)
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V tuto chvíli poněkud zapomenutý
kout Prostějova se nachází ve Vrahovicích. Asi nejlépe se k němu dá dostat při
procházce kolem areálu bývalého OP
Prostějov. Z druhé strany se pak nachází
zmodernizované vrahovické koupaliště.
Vedení města s tímto prostorem má do
budoucna ambiciózní plány. Lidé by
sem za pár let mohli houfně mířit za odpočinkem.
„V těch místech počítáme s biocentrem
a rekreačním využitím. Bohužel tam ve-

Martin
ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Místo pšenice či kukuřice tady porostou stromy
a tráva. Taková proměna čeká pole nacházející se poblíž soutoku říček Hloučela a Romže, které dál pokračují jako Valová. V budoucnu by zde mělo vzniknout celé nové biocentrum, hřiště
a povede tudy i cyklotrasa.

4GMQPUVTWMEG9QNMGTQX[WNKEGRąKPGUGO÷UVWFCNwÊFQRTCXPÊRTQDNÆO[
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Wolkerovy ulice bude provedeno vložkování kanalizace a kompletní přeložky plynovodu a vodovodu nezbytné
vzhledem ke stáří a technickému stavu.
Trvat bude do 30. června. Od 1. července započne úplná uzávěra a kompletní
stavební rekonstrukce Wolkerovy ulice
ve stejném rozsahu jako Vrahovická
ulice a bude trvat do první poloviny října. Souběžná obslužná komunikace na
severní straně Wolkerovy ulice zůstane
otevřena pro příjezd do ulice Sušilova,
Sádky, Na Spojce a Komenského. Slepé
budou ulice Tylova a Lidická,“ popsal
detailně Jiří Rozehnal (ANO 2011),
náměstek primátora, v jehož gesci jsou
stavební investice na území Prostějova.
Částečná jednosměrná uzavírka Wolkerovy ulice začne v polovině tohoto
měsíce. „Od 14. března do 30. června
bude probíhat částečná uzavírka silnice
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zástupci příslušných odborů vyhodnotí
splnění stanovených kritérií a realizovatelnost. Posouzení se bude týkat především
technického řešení, majetkových vztahů,
časové náročnosti realizace, reálnosti rozpočtu, souladu s předpisy a strategickými
dokumenty města. V případě potřeby
bude autorům koordinátorkou PaR nabídnuta konzultace návrhu s odbornými
pracovníky úřadu. Pokud projekt vykáže
odstranitelné nedostatky či nesrovnalosti, budou navrhovatelé vyzváni k úpravě
návrhu a ve lhůtě deseti pracovních dní.
Za tuto dobu mohou nedostatky odstranit. Nebudou-li nedostatky odstraněny
v tomto termínu, návrh se zamítá,“ vysvětlil další postupy František Jura.
„Po schválení projektů budou následovat
kroky k zahájení jejich realizace. O vybraných variantách určených k realizaci
budeme občany informovat,“ přidal Petr
Brückner, vedoucí odboru rozvoje a investic prostějovského magistrátu.
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Probíhající revitalizace pivovarského
rybníčku ve Vrahovicích se probírala
i na posledním jednání zastupitelstva,
za nímž se ještě jednou ohlédneme
v příštím vydání. „Kolem tohoto rybníčku se nyní kácejí jasany, některé
jsou staré až sedmdesát let. Takové
stromy se těžko nahradí. Navíc zde
došlo k průklestu celého keřového
pásma, takže tady nemohou hnízdit
ptáci,“ lamentoval Tomáš Peka z hnutí
Na rovinu!

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Už druhý měsíc pokračuje dlouhá léta plánovaná revitalizace pivovarského rybníčku
ve Vrahovicích. Investice Statutárního města Prostějov za dvanáct
milionů korun má toto zákoutí
v blízkosti „myší díry“ změnit
k nepoznání. Vznikne zde místo
pro odpočinek a relaxaci. Aktuálně mají na stavbě nejvíce práce
bagry a ostatní těžká technika, která zbavuje dno rybníka od bahna
a dalších nánosů a provádí terénní
úpravy. Revitalizaci ale padly za
oběť i mnohé letité stromy, což kritizují opoziční zastupitelé.

Prostějov (red) - Jarní úklid města
proběhne v Prostějově stejně jako obvykle v měsíci dubnu. Zahájen bude
v úterý 4. dubna 2022. „Počínaje
tímto dnem budou po městě rozmisťovány velkoobjemové kontejnery.
Stejně jako každý rok se bude odpad
třídit na velkoobjemový, což je odpad z domácností, který je rozměrný
a není možno ho umístit do popelnic.
Například koberce, linolea nebo starý
nábytek. Pak půjde o odpad biologický, tedy ze zahrad,“ uvedl Jiří Pospíšil
(PéVéčko), první náměstek primátora Prostějova. O termínech a místech
přistavení velkoobjemových kontejnerů bude Večerník jako každoročně
informovat prostřednictvím rubriky
v Infoservisu.

%OÉzÉVHMDUQÉÖNOLG

Prostějov (mik) - Rada statutárního města Prostějova se k dalšímu
jednání sejde v úterý 8. března dopoledne. Na programu mají konšelé
více než čtyři desítky bodů. „Mimo
jiné budeme projednávat návrh výběru dodavatele pro centrální odběr
elektrické energie i plynu, zabývat
se budeme změnami organizační
struktury na odboru dopravy i odboru sociálních věcí. Schvalovat budeme rozpočtová opatření k některým stavebním investicím a čeká nás
rovněž diskuse o dotacích, nákupu
uměleckých děl a mnohých majetkoprávních záležitostech. Zabývat
se budeme také novelou městské
vyhlášky o tržním řádu,“ předeslal
František Jura (ANO 2011), primátor statutárního města Prostějova.

5DGQÉMHGQDMÉYÖWHUÙ

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

WWW.VECERNIKPV.CZ

Odbor rozvoje a investic prostějovského magistrátu poté uspořádal hlasování
k projektům participativního rozpočtu.
Celý únor tak mohli občané přidělovat
vybraným projektům hlasy, a to maximálně dva kladné a jeden záporný. Anketa byla ukončena v pondělí 28. února
o půlnoci. „S počtem 292 hlasů zvítězil
projekt venkovního altánu – učebny
v Kolářových sadech,“ informoval Jan
Krchňavý (PéVéčko), náměstek primátora pro školství v Prostějově. „Na druhém místě se umístila oprava chodníků
v Olomoucké ulici v bloku domů čísel
36 až 48. Tato možnost získala 151 hlasů, jen o devět méně obdrželo na třetí
příčce workhoutové hřiště na náměstí
Spojenců,“ přidal Krchňavý. Jak vyplývá
z přiložené tabulky, přes stovku hlasů se
dostal ještě projekt ´Vraťte nám hvězdnou oblohu´.

V současné době se budou upřesňovat
náklady nejlepších projektů, aby mohl
být vedení města předložen seznam
projektů, které budou doporučeny
k realizaci. Pro první ročník projektu
Společně rozvíjíme Prostějov vyčlenili radní celkovou částku tří milionů
korun. „Realizace projektů, které si v hlasování vybrali samotní občané Prostějova, by se tedy měla vejít do této sumy
rozpočtovaných finančních prostředků,“
potvrdil primátor s tím, že nyní čeká pracovníky odboru rozvoje a investic prostějovského magistrátu opravdu spousta
práce. „Po ověření formální správnosti
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O aktuálním stavu revitalizace informoval náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011). „Revitalizace
začala bohužel kácením stromů, na
které však máme řádné povolení. Děje
se tak na základě odborného posudku
dendrologů. Aktuálně se provádí terénní úpravy a samozřejmě také těžba
sedimentů ze dna rybníka. Ty budou

odvezeny a ekologicky zlikvidovány,“
uvedl Rozehnal s tím, že poté budou
následovat další práce.
V rámci revitalizace bude opraven také
výtok nádrže včetně výpustného zařízení, proběhne i obnova opevnění břehů rovnaninou z lomového kamene.
Stavebníci vytvoří také brouzdaliště se
zpevněným dnem a nášlapnými kame-

ny vystupujícími nad vodní hladinu.
„Přístup k mělké zóně bude umožněn
po betonových schodech. Zóna bude
zarostlá rostlinným společenstvím, které
poslouží jako náhradní stanoviště pro
vodní živočichy,“ prozradil náměstek
prostějovského primátora. „Po revitalizaci pivovarského rybníčku bude možné jeho částečné vypuštění při plánované údržbě. Upraveno bude i okolí vodní

plochy. K dispozici bude nový mobiliář,
a to jak nové lavičky, tak pochopitelně
i odpadkové koše. Pevně věřím, že se
toto místo změní tak, aby zde lidé mohli
trávit volný čas,“ dodal Jiří Rozehnal.

#MVW¾NP÷OCLÊRąKTGXKVCNK\CEKRKXQXCTUMÆJQT[DPÊéMWXG8TCJQXKEÊEJJNCXPÊUNQXQDCIT[,CMLGQXwGO\XK\WCNK\CEGRCVTPÆFQMQPEG
UTRPC\FGX\PKMPGP¾FJGTPÆ\¾MQWVÊ
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Revitalizaci ale předcházelo kácení letitých stromů...

Od 1. října loňského roku magistrát zahájil premiérový ročník uvedeného projektu spuštěním možnosti podávat návrhy
občany města. Koncem listopadu 2021
bylo předkládání ukončeno. Následovalo
pečlivé vyhodnocení všech přijatých projektů, kterých bylo celkem šestatřicet.
„Byla provedena kontrola, zda odpovídají
schváleným zásadám a jsou-li realizovatelné. Do další fáze úspěšně postoupilo čtrnáct projektů,“ prozradil František Jura
(ANO 2011), primátor statutárního
města Prostějova.

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Už na posledním jednání prostějovského zastupitelstva v roce 2019 navrhli opoziční zastupitelé vytvořit participativní rozpočet. Ten umožnil všem občanům města zapojit se
do výběru stavebních investic, které Prostějov potřebuje a které
jsou veřejností žádané. Na tento návrh kývli také radní. Během
dvou let tak probíhaly horečné přípravy celého systému participativního rozpočtu. Prostějovský magistrát tak připravil první
ročník projektu Společně rozvíjíme Prostějov, který byl zahájen
1. října 2021. A nyní jsou už známé výsledky. Jak anketa dopadla?

k participativnímu rozpočtu

Prostějované chtějí nejvíce
altán
v Kolářových sadech
Magistrát zná výsledky hlasování
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MARTIN ZAORALjmenoval nové velitele
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Primátor František Jura
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musí nést odpovědnost za druhé.
Neobejde se bez toho, aby podřídil své já potřebám a zájmům
všech. Kolik z dnešních dětí by to
zvládlo? Kolik přežilo? A s čím by
se vrátilo domů? Tak na to by odpověděl pouze ten pravý „Pioneer
survivor“!

Stále více se hovoří o tom, že až
dorostou, budou to mít dnešní
děti v životě hodně těžké. Že musí
čelit příliš málo překážkám na to,
aby se staly skutečně odolné. Naopak jsou zhýčkané, sebestředné
a líné. Zvykly si prý na to, že jsou
nejlepší a jedinečné a není jediný

důvod, proč by v životě neměly
mít dostatek všeho, čeho si zamanou. Žijí si ve své vlastní virtuální
„bublině“ a vše nepříjemné se jim
daří vytěsnit. Lze prý připustit, že
nejsou všechny takové, ale většina
ano. A právě tato většina určí další
směřování naší civilizace.

P
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nekácí bez toho, aby se s někým neporadil a že odborníků je dost. A teď
mluvím o těch odbornících skutečných a ne o těch facebookových.
Tedy pojďme do jara s optimismem, že bude líp, že také konečně
svobodně vydechneme bez náhubků a že naše těla budou zdravější,
než jsou teď.

Chodník, nebo cyklostezka?
Nebo jde o smíšenou stezku? Chodím tudy často s pejskem a pozoruji velice časté kolize mezi
chodci a cyklisty, a dokonce i mezi koloběžkáři.
Dochází tady často i k hádkám, protože je to fakt
o ústa. Je jen otázkou času, kdy dojde k nějaké

nehodě se zraněním. Tento chodník je sice dost
široký na to, aby se sem vešli jak chodci, tak jezdci
na kolech nebo koloběžkách. Ale pokud jsou jedni pro druhé nebezpečím, tak je to asi problém.
Jiří Komárek, Prostějov

Musíme si všichni zvyknout
Je velice dobře, že se město odhodlalo rozmístit na mnoha místech nádoby na kuchyňský olej. Věřím tomu, že jak se spousta Prostějovanů naučila třídit komunální
odpad, tak se stejně rychle naučí ekologicky se zbavovat i olejů. Prozatím jsem ale
v tomto dost skeptický. Moje sousedka sice ukládá olej do plastových nádob, ale následně ho vyhazuje do běžných popelnic. A co víc, jsem přesvědčen o tom, že pořád
ještě většina lidí není naučena se olejů zbavovat do připravených speciálních nádob,
ale že ho běžně vylévá do dřezu nebo záchodu. Bude asi ještě chvíli trvat, než si na to
všichni zvykneme.
Miloš Dvořák, Prostějov

Nechávají branku otevøenou
Oplocení psí loučky v Plumlovské ulici je jednoduché a také vzhledově celkem pěkné. Podle toho, co jsem se dočetla, tak plot má sloužit k tomu, aby pejsci při venčení nevbíhali do silnice a neohrožovali
bezpečnost provozu. Ale každý den si všímám, že majitelé psů nechávají branku oplocení často otevřenou i poté, co se svým zvířetem
loučku opustí. Stalo se už několikrát, že nějaký pes vyběhl z ohrady
a motal se pak v blízkosti silnice. Lidé jsou prostě nepoučitelní...
Jitka Nádvorníková, Prostějov
Vím, že po druhé etapě rekonstrukce Vrahovické ulice bude v rámci silniční komunikace vyznačen pruh pro cyklisty. Zajímalo by mě ovšem,
zda je současný asfaltový chodník ve Vrahovické
ulici brán jako stezka pro pěší, nebo pro cyklisty?

&\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
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Zemědělci na pozemku
ve Vrahovicích už letos nezasejí
ANALÝZA

N

ace – odborník žasne a laik se
diví. Zároveň dodávám, že jsem
zastáncem radarů, protože padesát
kilometrů je prostě padesát kilometrů. Na druhé straně tvrdím, že
když se někdo plazí dvacítkou, měl
by na něj být použit paragraf o jízdě
brzdící provoz. Ano, i takový paragraf existuje, a to konkrétně číslo
18 v silničním zákoně. Takže, šneci,
opatrně, na vás také může dosáhnout ruka zákona.
a začátku jsem mluvil o pučící zeleni a je třeba dodat, že
město Prostějov vynakládá nemalé
prostředky na výsadbu a zvětšení
zeleně, bohužel určitá skupina jedinců si vždy „vyzobe“ událost, kdy se
něco pokácí nebo zastaví. Pak vznikají nebetyčné aféry a hádky, což
obzvláště ve volebním roce není
zrovna jednoduchá věc, jak se to
vysvětlí potenciálním voličům.
Jedna věc je prvoplánově kritizovat a ta druhá něco tvůrčím způsobem řešit. Bohužel máme to tady
pořád a bude jen na každém z nás,
zda pochopí, že tu zeleň neděláme
pro sebe, ale pro generace po nás. Že
holt něco roste déle a pomaleji, něco
zase naopak uhnije a odumře a musí
se pokácet. Jde o složitý proces
a myslím si, že nikdo nic nesází ani

Vloni bylo hùø
Zdá se mi, že při druhé etapě rekonstrukce Vrahovické ulice jdou
práce mnohem rychleji než minulý rok při první etapě. Snad se
stavební firma poučila. Navíc kvituji s povděkem, že dopravní problémy kvůli uzavírce komunikace od Janáčkovy ulice po náměstí
Padlých hrdinů nejsou tak velké jako vloni. Všímám si, že spousta
řidičů nevyužívá ani hlavní objízdnou trasu přes Průmyslovou
a Dolní ulici, ale kolem hlavního nádraží se napojí na Svatoplukovu a míří dál do centra. Případné zácpy jsou teď v Prostějově jen
ojedinělé, což je samozřejmě dobře. Otázkou bude, jak s dopravou
ve městě zatočí uzavírka Wolkerovy ulice. Jan Vystavěl, Prostějov

N

Je smutné, že nejinteligentnější tvor
v přírodě je zároveň tím tvorem nejméně čistotným. Nevím, na co učíme mládež ekologickým aktivitám,
máme environmentální koordinátory na školách a na druhé straně
tu máme některé dospělce, kteří by
měli být pro mládež vzorem, ale oni
bohužel nejsou. Je mi z toho smutno,
ale to je tak to jediné, co se s tím dá
dělat, protože dnešní doba je známá
tím, že se každý ohání demokracií,
tudíž že všechno může, ale zodpovědnost a respekt žádné.
rostoucím teplem se samozřejmě zvětší i počet cyklistů,
což je velmi „oblíbená“ skupina lidí
ve městě, ale už se pojďme jednou
všichni dohodnout, že tady máme
tři skupiny obyvatel, a to cyklisty,
chodce a řidiče. Pomíjím, že tu jsou
také „koloběžkáři“ a „inlajnisté“,
a stanovme již konečně pravidla,
která jsou nota bene již dávno dána
zákonem, že chodník je pro chodce, cyklostezka pro cyklisty a silnice
pro řidiče. Je až neuvěřitelné, co
se někdy děje za dopravní situ-

Máme tu již meteorologické jaro (počítá se od 1. března do 31.
května), to astronomické se teprve blíží, ale v každém případě
všechno již pučí a rozkvétá a také je všechno více vidět. A tak
se pojďme společně trochu jarně zamyslet.

1/, %'/+¡%,-û"*¡1+¡

Tohle je námět na dokonalou televizní reality show. Vyšlete náhodně vybrané školáky na dvoutýdenní tábor do přírody. Bez
mobilů, bez internetu a samozřejmě bez rodičů. Na tábor, kde se
každý musí do značné míry postarat sám o sebe. A nejen to! Navíc
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rvním signálem jara jsou bohužel díry ve vozovce, které
jsou už zase na mnoha místech
děsivé. Nepozorný řidič to setsakra
pozná. Bohužel není to jen na okolních okrskách, kde se to tak nějak
skoro očekává, ale i na některých
místech města Prostějov, což je již
kapku smutnější. Je třeba poznamenat, že ne za všechno ve městě
mohou
silničáři,
spousta silPROSTĚJOV Místo pšenice či kukuřice
tadyzdejší
porostou
stromy
nic je krajských a aktuální problémy
a tráva. Taková proměna čeká pole nacházející
se poblíž soutos Vrahovickou ulicí jdou právě za
ku říček Hloučela a Romže, které dál pokračují
jako
Valová.
V
bu„krajánky“.
doucnu by zde mělo vzniknout celé nové biocentrum,
ěkteré věci jdouhřiště
ovšem za
a povede tudy i cyklotrasa.
spoluobčany. Je hezké, že si
všichni doma uklízí, ale bylo by dobré důrazně upozornit, že na velký odpad máme sběrné dvory. Není snad
takový problém tam odvézt starý nábytek, koberce a podobně. Chodím
okolo několika míst na tříděný odpad a opravdu se poslední dobou nestačím divit, co je okolo kontejnerů
vidět. Že to některým není hloupé
ničit estetický vzhled města svým
„svinčíkem“, to horší slovo nechci
použít, ale sedělo by na to víc…
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Konstelace hvězd Prostějova
U vícero Prostějovanů se dají očekávat nesnáze v partnerských vztazích. Krizí projdou
i dvojice, které žijí společným životem spoustu let. Nebude proto divu, že mnoho lidí se nyní
zaměří na své soukromí místo řešení například pracovních záležitostí.

BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Budete zahrnuti drahými dárky
a v některých případech ani nebudete
vědět, od koho jsou. Aktuálně jste
v popředí zájmu různých osob a mnozí
si vás budou předcházet. Využijte této
situace k vlastnímu prospěchu.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
V těchto dnech si budete budovat
svoji novou existenci. Dostanete
chuť změnit dosavadní zvyky zcela
od podlahy. Buďte ale opatrní před
lidmi, kteří vám úspěch nepřejí a budou vám házet klacky pod nohy.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Rádi chodíte do společnosti
a ani tento týden nebude výjimkou. Poznáte nové lidi, kteří by vás
mohli nasměrovat k daleko lepším
zítřkům. Budujte si známosti
hlavně s vlivnými osobami.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Dost bylo lenošení a vymlouvání se
na zimu. S přibývajícím sluníčkem
i vy dostanete chuť na více pohybu,
což vám bezpochyby prospěje.
Nejlepší bude přemluvit přátele, aby
sportovali společně s vámi.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Dávejte si dobrý pozor při chůzi
po městě, mohli byste lehce přijít
k úrazu. Hrozí vám srážka s autem
nebo cyklistou. Pokud se tomu budete chtít vyhnout, raději využívejte
městskou hromadnou dopravu.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Nebudete se cítit ve své kůži, na
druhé straně vás ale čeká spousta pracovních úkolů, které nejde odložit.
Budete tak muset nemoc přecházet,
což vám může přinést další zdravotní
problémy.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Jste jedni z mála, kterým současný
partner vyhovuje a váš vztah klape
jako hodinky. Jste natolik zamilovaní, že v klidu přehlédnete i mnohé
nedostatky vašeho protějšku. Vy se
krize rozhodně nebojte.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
V první polovině týdne budete
plni elánu a nadřízení z vás budou
mít logicky radost. Nic ale netrvá
věčně. V pátek si raději vezměte dovolenou, neboť na vás padne taková
únava, že pomalu ani nevstanete.

LVI – 23. 7. až 22. 8.
Procházíte velkou krizí v partnerském
vztahu, ale právě nyní se blýská na lepší
časy. Buď se s partnerem udobříte a budete pokračovat ve společném životě,
nebo se po důkladném rozhodnutí
rozejdete. A bude klid.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Neklaďte si nyní žádné velké cíle,
vaše chuť něco vytvořit bude
pramalá a na práci nebudete mít
ani pomyšlení. Svůj pracovní útlum využijte k tomu, že si uděláte
pořádek v domácnosti a ve vztazích.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Dopustíte se omylu, který se jen tak
neodpouští. Škody na pracovišti
můžete napravit pouze tak, že se
s vervou pustíte do nové práce,
aby vám nadřízení začali znovu
důvěřovat. Snažte se.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Několik osob z vaší bezprostřední
blízkosti se vám najednou bude
vyhýbat a vy nebudete vůbec tušit,
proč tomu tak je. Poznáte to až
se zpožděním. Důvody hledejte
v nedávné minulosti.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: ZUBNÍ PASTY...
Signal
75 ml
Odol
75 ml
Colgate
75 ml
Sensodyne
75 ml
Parodontax
75 ml
Elmex
75 ml

28,90

29,90

39,9O

38,90

29,90

19,90

23,90

19,90

24,90

34,90

29,90

29,90

24,90

49,90

41,90

74,90

59,90

41,90

69,90

-

59,90

136,90

94,90

69,90

69,90

-

99,90

115,90

114,90

69,90

89,90

79,90

139,90

99,90

129,90

123,90

Naše

Zubní pasta nebo gel je používaný pro zlepšení estetického vzhledu a zdraví zubů.
Bývá používána k čištění zubů společně s kartáčkem. Lidé si mylně myslí, že napomáhá hygieně ústní dutiny tím, že odstraňuje zubní plak, kámen a kousky
jídla ze zubů (a jazyka). Tuto funkci činí – mechanicky – kartáček. Může také
potlačit, omezit nebo zakrýt zápach z úst. Převážná většina lidí v rozvinutých
zemích používá zubní kartáček a pastu několikrát denně. Pasta by měla mít
hlavně dva úkoly: kosmetický – leštění povrchu zubů, odstranění nežádoucího
zbarvení zubů, osvěžení dechu a terapeutický – pomoci kartáčku v redukci
zubního povlaku, aplikace léčebných látek. Proto je tuze dobré vědět, že značku
Signal seženete nejlevněji v Penny marketu, Odol v Lidlu, Colgate v Albertu, kde
společně s Penny marketem je na nejnížší ceně i Parodontax. Značky Sensodyne
a Elmax pak nabízí nejvýhodněji Billa..
Ať máte zdravé zuby!
Průzkum byl proveden ve středu 2. března 2022.
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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: Služín
Dne: 21. 3. 2022 od 7:30 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast:
celé obce Služín a Hluchov. Čechy
pod Kosířem č. p. 133 a parc. č.
187/3. Odběratelské trafostanice:
Hluchov Voding 2 (č. 300750)
Čechy pod Kosířem, Tyršova 86,
Hluchov Voding 1 (č.300756).
Obec: Služín
Dne: 21. 3. 2022 od 09:30 do
13:30 hodin. Vypnutá oblast:
Služín: K/183, K/182, K/411/2,
84, K/21.
Obec: Dobrochov
Dne: 22. 3. 2022 od 7:30 do
15:30 hodin. Vypnutá oblast:
Dobrochov: č. p.16, 95, 81, 83 64,
68, 94, 96, 71, 89, 127, 125, 120,
121, a parc. č. 304.
Obec: Konice
Dne: 22. 3. 2022 od 7:30 do
11:00 hodin. Vypnutá oblast: celé ulice Zádvoří, Nad
Šafranicí, č. 479, 593, 508, 366,
377 Pod Vyšehradem, ul. Chmelnice od č. 44 a 4 po č. 161.
Celé ulice: Ovčírna, Cihelna I, Cihelna 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: Tištín:
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:
Tištín: 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 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: Mostkovice
Dne: 23. 3. 2022 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: chatová
lokalita Domamyslice - „Nad Drůbežárnou“.
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: Unčice
Dne: 25. 3. 2022 od 9:30 do
11:30 hodin. Vypnutá oblast: celá
obec Unčice.

Obec: Vitčice
Dne: 25. 3. 2022 od 7:30 do 9:30
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Vitčice.
Obec: Stařechovice, Služín
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: 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 vč. ZŠ,
MŠ. Oboustranně ulice za školou
od č. 140 a 130 po konec obce
s čísly 136, 8, 162 a 133, včetně
ulice s č. 170, 158, 153, 176.
Obec: Plumlov
Dne: 28. 3. 2022 od 7:30 do 9:30
hodin. Vypnutá oblast: část města
Plumlov s ul. Běliska, Na Hrázi, V.
B. Plumlovské, Podzámčí s č. 144,
145, 146, 147, 148, 150, 151, celý
areál zámku Plumlov, Tyršovo
nám. od č. 346 (kamenictví) po č.
113 (restaurace Pácl) včetně.
Obec: Prostějov
Dne: 28. 3. 2022 od 7:30 do 9:30
hodin. Vypnutá oblast: oboustranně ul. Domamyslická - od. ul.
Plumlovská po č. 88 a 31, V Loučkách č. 2, Šeříková č. 1-17, 2-14,
celé ul. Jasmínová, Ořechová,
Vrbová, Kaštanová, Družební,
Růžová, V Zahradách, Borová,
Jasanová, Na Blatech oboustranně
od č. 5 a 22 po ul. Domamyslická,
5.května 36-56, 19, 7 (MŠ).
Obec: Domamyslice
Dne: 28. 3. 2022 od 9:30 do 11:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Domamyslice s ulicemi: Domamyslická od č. 90 a 45 po č.98 a 57
vč. ul. po č. 51 a 53, ul. Žitná od
č. 14 po č. 22, pekárna, č. 21 (obchod), dále celé ul. Na Splávku,
V Loučkách, Za Humny č. 5d-10.
Obec: Plumlov
Dne: 28. 3. 2022 od 10:00 do
12:00 hodin. Vypnutá oblast: část
obce Plumlov s ulicemi: Ohrozimská od Hlavního náměstí po č.
294 a 328, včetně části ul. Nová po
č. 360 a 415, celé sídliště Cvrčelka
včetně chat, Hlavní nám. od č. 31
po č. 35, Boskovická od č. 36 po č.
395, Bezručova č. 28.
Obec: Seloutky
Dne: 28. 3. 2022 od 12:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast: areál autokempu „Žralok“.
Obec: Prostějov, Domamyslice
Dne: 28. 3. 2022 od 12:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
oboustranně od č. 100 a č. 59 (fa.
Kentaur) po konec obce sm. Seloutky s č. 140, 142, OM J. Šilhavý v areálu „drůbežárny“, OM F.
Cinek v areálu ZD, parc. č. 58/1,
60, celá ul. Pod Vinohrádkem vč.
č. 3, 9, OM J. Abrahám, část ul. Za
Humny od č. 1 po č. 5c a 15, ul. Na
Splávku č.1.
Obec: Prostějov, Domamyslice
Dne: 28. 3. 2022 od 7:30 do 16:00
hodin. Vypnutá oblast: chatová
oblast Mostkovice - od „třešňové
aleje“ směrem k pláži „U Vrbiček“
ohraničená č. chat 645, 859, 836,
1076, 799, 1146, 761, 756, 947,
784 a dále lokalita s č. chat 764,
754, 755, 752, 753 a podél přehrady sm. k hotelu Zlechov (včetně)
s č. 1110, 751, 749, 955, 102, 103,
4, 3, 342, 2, 51.

Obec: Krumsín
Dne: 30. 3. 2022 od 7:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
oboustranně část ulice o rybníka
- od trafostanice u č. 241 sm. „Osina“ po č. 251.
Obec: Ondratice
Dne: 30. 3. 2022 od 7:30 do 09:30
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Ondratice.
Obec: Čechovice
Dne: 30. 3. 2022 od 12:30 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
část obce Čechovice, ul. Žitná
oboustranně od č. 1 a 2 po č. 11
a 13, RD a garáže směr hřiště vč.
areálu TJ Sokol, ul. Čechovická od č. 42 po č. 126 a od č. 63 po
č. 71, ul. K rybníku od č. 24 po
č. 28 + č.11 a 21, ul. Foerstrova
od Žitné po č. 9, ul. 5. května
oboustranně od č. 1 a 2 po č. 5
vč. garáží a č. 30, celá ul. Lipová,
Javorová, ul. Habrová (mimo fa.
HIPS s.r.o.)
Část obce Čechovice s ul.
Čechovická od č. 73 a 128 po konec obce sm. ZD vč. garáží a dílny
u ZD/mimo areál ZD/, dále celé
ul. Ječná a Ovesná vč. postranních
ulice. část obce Čechovice s ul.
Čechovická od č. 73 a 128 po konec obce sm. ZD vč. garáží a dílny
u ZD/mimo areál ZD/, dále celé
ul. Ječná a Ovesná vč. postranních
ulic.
Obec: Čechovice
Dne: 30. 3. 2022 od 09:30 do
11:30 hodin. Vypnutá oblast:
část obce Čechovice s celými ulicemi : Ovocná, Slunečná, Luční
oboustranně od č. 1 a 18d po ul.
Čechovická, ul. Čechovická jednostranně od č. 4 po č. 40, ul. Na
Blatech od č. 2 po č. 20 a 1, 3, 9,
ul. K Rybníku mimo č. 7, 9, 11, 26,
28.
Obec: Prostějov
Dne: 30. 3. 2022 od 9:30 do
11:30 hodin. Vypnutá oblast: ul.
Žitná - celá „nová“ lokalita RD
ohraničená č. 429, 434, 586, 568,
585, 440, 436, bytové domy s č. 15
- 19, Domamyslická č. 33 - 43, celé
ul. Karafiátová, Šípková, 5. května
s č. 11 – 17.
Obec: Ondratice
Dne: 31. 3. 2022 od 7:30 do
15:30 hodin. Vypnutá oblast:
Ondratice: č.p.180, K/609/16,
189, K/609/27, K/609/19.
Obec: Hrdibořice
Dne: 1. 4. 2022 od 7:30 do 9:30
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Hrdibořice vč. areálu ZD.
Obec: Dubany
Dne: 1. 4. 2022 od 9:30 do 11:30
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Dubany mimo areálů Moravská
vodárenská, a.s. a FVE.
Obec: Olšany
Dne: 1. 4. 2022 od 12:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: ve směru
od Držovic část obce - pravá strana po č. 36 (naproti NS) vč. ZŠ,
levá strana se středem obce v okolí kostela a parku s č. 45-439, 43968, 69, č. 62, 63-65 a lokalita RD
naproti hřbitova od hlavní silnice
po č. 622, 618, 613 a 679. Od č.
39 (naproti NS) oboustranně část
obce po č. 213 a sm. k sokolovně
po č. 134, 216 a 235, dále celá ul.
od hlavní komunikace kolem nákupního střediska (včetně) po č.
122 a 491, pravá strana ul. za nákupním střediskem s č. 112-108,
dále od č. 233 levá strana podél
hlavní komunikace směr Hablov
po č. 288, 455 a 448, oboustranně souběžná ul. s č. 207-398, dále
pravá strana ul. za humny - od č.
381 za trafostanicí po č. 640.
EG.D, a.s.
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Předminulý pátek 25. února večer
skončil v prostějovské nemocnici
šestačtyřicetiletý cyklista, který
po konzumaci alkoholu sedl na
kolo a vydal se směrem k domovu. Do cíle se ale nedostal, protože
jízdu na bicyklu neukočíroval a na
stezce mezi obcemi Víceměřice
a Doloplazy spadl a zranil se. Z důvodu zranění hlavy nebyl cyklista,
z něhož byl dost silně cítit alkohol,
schopen provést dechovou zkoušku. Z místa jej převezla sanitka na
vyšetření. Hmotná škoda nevznikla. Událost je nadále v šetření a je
vedena jako přestupek proti zákonu o provozu na pozemních komunikacích.

Opilec do cíle
nedorazil

Ve čtvrtek 3. března přijali policisté oznámení o poškozených
půlročních sazenicích listnatých
stromků v katastru obce Vranovice-Kelčice, které jsou majetkem
obce. K poškození došlo ve vysazeném biokoridoru v období od
začátku února do doby nahlášení
a jednalo se celkem asi o 40 sazenic. Nicméně se policisté budou
zabývat i možností, že k poškození
mohlo dojít vlivem silných poryvů
větru, které se tam v nedávné době
objevily. Nyní je případ, s předběžně vyčíslenou škodou 4 000 korun,
evidovaný a šetřený jako přestupek
proti majetku.

Vandalové, nebo vítr?

V přesně nezjištěnou dobu mezi
19. až 28. únorem neznámý pachatel odcizil čtyři včelstva v úlech
a deset nástavků včetně rámků
a mezistěn ze stanoviště v katastrálním území obce Skřípov. Majitel předběžně odhadl škodu na 30
000 korun. Pachateli hrozí za přečin krádeže až dva roky za mřížemi.

Ukradl včelstva

Ve čtvrtek 3. března ráno se dostavil na obvodní oddělení v Konici
právem rozzlobený a poškozený
muž. Sloužícím policistům sdělil,
že v pondělí navečer nechal své vozidlo Škoda Fabia odstavené v obci
Červenka na Litovelsku na parkovišti před místním domovem pro
seniory. Když s ním ve středu po
práci ve večerních hodinách odjel,
dojel pouze do obce Luká, odkud
jej musel odtáhnout za pomoci
lana jeho kamarád do místa bydliště. Záhy zjistil, proč se tak stalo a že
se nejednalo o technickou závadu.
Někdo mu totiž provrtal palivovou nádrž a odčerpal z ní 35 litrů
benzínu, kterou předtím do plna
natankoval. Škoda na poškození
nebyla prozatím vyčíslena. Případ
policisté šetří jako přestupek proti
majetku.

Provrtali mu nádrž
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OLŠANY U PROSTĚJOVA Hrůzný pohled se naskytl řidičům, kteří minulé úterý časně ráno projížděli po „staré“ silnici
z Držovic do Olšan u Prostějova. U jednoho ze stromů vedle silnice stálo zcela
zdevastované auto. Uvnitř se nacházel
mladík, kterému už nešlo nijak pomoci.
Drtivý náraz do stromu neměl šanci přežít. Policisté nyní vyšetřují, jak se letošní
první smrtelná nehoda na Prostějovsku
vůbec stala.
„V úterý 1. března po páté hodině ranní jsme
přijali oznámení o nalezení havarovaného
osobního vozidla mezi obcemi Olšany u Prostějova a Držovice. Přivolaní policisté ve vozidle nalezli muže bez známek života. Podle

prvotního zjištění dvacetiletý řidič jel s vozidlem Škoda Superb od Držovic a z dosud
nezjištěných příčin vyjel mimo komunikaci
a narazil do stromu. Bohužel při nehodě utrpěl
zranění neslučitelné se životem. Přesné příčiny
a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem
dalšího šetření,“ informoval Libor Hejtman,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
Na místě tragické nehody byli přítomni také
hasiči. „Po prvotní kontrole okolí a hledání
možných dalších cestujících ve vozidle společně s policisty pak hasičské jednotky pokračovaly v bezpečnostních a protipožárních
opatřeních. V navazujícím čase hasiči asistovali při dokumentaci a šetření Policie ČR,

provedli úklid komunikace, kontrolu úniku
provozních kapalin a také vyproštění těla zemřelé osoby,“ uvedla Lucie Balážová, tisková
mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
Podle informací Večerníku bylo tělo zemřelého převezeno na soudní pitvu, která by
mohla napomoci určit příčiny tragédie. „Jel
jsem okolo, když hasiči vytahovali toho mrtvého kluka ze zdemolované škodovky. Musel
to být strašný náraz. Určitě jel víc než stovkou
a možná dostal na nějakém tom zmrazku
smyk,“ myslí si muž z Držovic, který si nepřál
být jmenován.
Bližší podrobnosti kolem nehody se do uzávěrky vydání nepodařily zjistit.

Foto: Michal Sobecký
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souhlasilo zachování názvu. Pokud
by měla vzniknout Ukrajinská ulice,
bude se jednat o jiné místo,“ nechala
se slyšet starostka Plumlova Gabriela
Jančíková.
Člověk nebo lidé, kteří umístili ceduli, jež nenápadně navrhuje
přejmenování – nebo jen ukazuje
symbolický odpor vůči počínání
Putinova režimu – zatím neuspějí. „Není pravda, že bychom chtěli
ulici přejmenovávat. Nic takového
nepadlo. Nápis se zde prostě na ceduli objevil. Ulice se jmenuje Rudé

chopitelné. Myslím si zároveň, že by
se měla energie vkládat do něčeho
jiného než do přejmenování ulic.
Tedy vyvinout jiné aktivity, zapojit se
do sbírek na podporu té země, a tak
jejím obyvatelům pomáhat,“ připomněla plumlovská starostka. Právě
i toto město uspořádalo velkou sbírku na podporu Ukrajinců.
(sob)
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armády z nějakého důvodu. Ona
skutečně Plumlov na konci 2. světové války osvobodila,“ poznamenala
Jančíková.
A jak se ona sama staví k tomuto
počinu? „Nic proti tomu nemám.
Nám nikdo nic nepoškodil. Byla to
prostě jen vytvořená cedule. Mnozí
lidé Ukrajinu podporují, což je po-

„Olomoucký kraj předpokládá
vyhlášení
dotačního programu
Obchůdek i v letošním
roce. Podmínky dotačního programu vycházejí
z obecných pravidel programu Ministerstva průmyslu a obchodu. Vzhledem ke skutečnosti, že
tato pravidla pro letošní
rok doposud nebyla vyhlášena, není zřejmé, jaké
změny se promítnou
do krajského dotačního
programu,“ uvedla mluvčí Olomouckého kraje
Eva Knajblová.
Mnoho obcí z Prostějovska možnost dotace
už v minulosti využilo.

Michal
SOBECKÝ

Příkladem jsou třeba Pavlovice u Kojetína, Hradčany-Kobeřice nebo Alojzov.
I Hluchov možnosti využil, nicméně
prodejna zde nevydržela ani rok. Jinde
jsou naopak spokojení. „Žádali jsme
o sto tisíc. Máme tu výhodu, že obchod
i všechny pozemky pod ním jsou obecní. A jsme za dotaci rádi. Ztráty to sice
zcela nepokryje, ale je to rozhodně lepší
než nic,“ konstatuje Miloš Zámečník,
místostarosta Ondratic. Jinde ale zůstávají obchody zavřené. Třeba v Biskupicích, nebo v Bukové. Zde ale vymysleli řešení. „Celý objekt jsme přestavěli,
bude z něj hasičská zbrojnice a provoz

obchodu. Nyní je vše před kolaudací,“
uvedl starosta Bukové Milan Kolísek.
„Zatím nemáme provozovatele. Uvažujeme ale, že by prodejnu vedla obec,
otevřeno bylo třeba tři dny v týdnu, po
dvou hodinách dopoledne a odpoledne,“ nastínil starosta.
Některým obcím, pokud sehnaly provozovatele, však dotace kraje pomohla.
A udržela ve všech obchod, který je často i centrem života na venkově. „V rámci dotačního programu Obchůdek
v Olomouckém kraji bylo podpořeno
celkem jedenatřicet prodejen, s celkovou částkou 3 miliony korun. V součas-
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né chvíli jednotliví žadatelé dokladují
vyúčtování této dotace, abychom jim
prostředky mohli proplatit. Olomoucký kraj v letošním roce neplánuje
vyhlásit v rámci dotačního programu
Program obnovy venkova samostatný
dotační titul na podporu venkovských
prodejen a částku ve výši 3 miliony korun plánuje převést do dotačního programu Obchůdek,“ upřesnila Knajblová. Mezi podmínkami pro zisk dotace
je, aby šlo o jedinou prodejnu v lokalitě,
obec měla do 500 obyvatel. A aby byl
provozovatelem buďto místní soukromník, nebo právě obec.
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„Obchody znovu podpoříme, ale má to podmínky“

Krraj chysstá milio
onyy pro
o ve
enkkovvskké
prrodejn
ny. Z jedné už je hasičárna

PLUMLOV S překvapením se setkali minulý týden obyvatelé Plumlova. V reakci na ruskou agresi vůči
Ukrajině se po Česku objevily různé
symboly podpory napadaného státu. A jedním z nich se objevilo právě
v Plumlově, kde vznikla ulice. Ukrajinská, jak jinak v této době. Nová
cedule vyrostla u městského úřadu
v ulici Rudé armády. Ta se v minulosti setkala se snahou některých lidí
ji přejmenovat, avšak neúspěšně.
„Zastupitelstvo se myšlenkou zabývalo minimálně dvakrát. Vždy se od-
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„S muzikou jsme došli až do horní
hospody. A bylo to fajn, přišlo docela dost lidí. No, vlastně byla plná…,“
zmínil Jiří Vrba. „Kdo přišel, užil si
to,“ byl spokojený po masopustu,
který byl v Pivíně takový jako vždy:
dvoudenní, vtipný. A hlavně zase něPROSTĚJOVSKO Pořádný úbyčím originální.
tek menších obchodů na venkově
byl v posledních letech znát i na
3x foto: Michal Sobecký
Prostějovsku. Pohodlnost lidí,
ale hlavně konkurence supermarketů a tamní slevové akce udělaly
svoje. Některým obchodníkům se
nelíbilo ani zavedení EET či tlak
na zvyšování minimální mzdy.
A mnoho prodejen tak skončilo.
Olomoucký kraj se ale rozhodl
obcím a jejím obyvatelům pomoct, když před čtyřmi lety začal
obchody na menších vesnicích
5XÊéM[CMEKFQF¾XCN[VCLWRNPQWCVOQUHÆTW
dotovat.

v televizi nějaký seriál nebo co,“ míní
Jiří Vrba.
Jak se ale říká: konec dobrý, všechno dobré. Ženy si poplakaly nad
„kapitánem Morganem“, nechybělo
rýpnutí do rivalů z Klenovic „enem
z Klenovic zase nepřešli…“ a masopust spěl k závěru. Úspěšnému.

jjak
ak vvypadalo
ypaddalo po
pochování
ochhovánní basy
baasyy v ppivíně...
ivvínně...

Průvod se následně sebral a vydal
se přímo do hospody. Samozřejmě
i s muzikou – hudebníkům pak při
houstnoucí tmě pomáhaly takzvané
čelovky. Což byla se všudypřítomnými svíčkami dost zvláštní kombinace. A do toho nepříjemná, lezavá
zima. „Čekal jsem víc lidí. Asi byl
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FOTOGALERIE
a VIDEO klikni na

www.vecernikpv.cz

+UĎ]RVWUDxQÛSRKOHGQDWUDJÇGLLX2OxDQ

tentokrát převtělil do kněze dávajícího
poslední požehnání nebohé base. Obřad se neobešel bez smíchu z obecenstva, ale také bez drobné nehody. Od
jedné ze svíček, které dodávaly akci
magickou atmosféru, chytily jedné
z oplakávajících žen vlasy. Naštěstí si
problému brzy všimla a incident se
obešel bez další újmy.

" I NII L ? J I LN´ÛÛ
"INIL?JILN´Û

V té době u hasičárny postávalo několik desítek lidí. Poslouchali „kázání“, smáli se. „Dříve jsem na tyto akce
chodila často. Teď už tolik ne,“ říká
paní Martina, jedna z přihlížejících.
Dozvídáme se, že sama na podobných
událostech divadelníků účinkovala.
„I letos je to pěkné. A musím říct, že je
to úplně jiný zážitek, když člověk jen
přihlíží,“ poznamenala dáma ve chvíli,
kdy spělo rozloučení s basou pomalu
ke konci.

0ODGtNQHPěOåDQFLSőHçtW

Pivín tradičně slaví masopust dva
dny. A ani 53. ostatně nebyly výjimkou. Kromě soboty se sešli u hasičské
zbrojnice lidé i v úterý 1. března. Na
programu bylo pochování basy. A se
vší parádou: zástup černě oděných,
plačících žen. Žehrání na konec alkoholu i drahý benzín. Spoustu pozornosti sklízel Václav Horák, který se

Michal SOBECKÝ

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

PIVÍN Málem se nic neuskutečnilo. Nebylo daleko od toho, aby
letošní masopust v Pivíně vůbec nebyl. Žádné masky, žádné pití,
žádná zábava. Důvod? Podle prezidenta divadelní společnosti
Větřák Jiřího Vrby dění na Ukrajině. „Uvažovali jsme, že letošek
vypustíme. Ale nakonec jsme si řekli, že zvyky je třeba dodržovat. A šli do toho,“ říká Vrba. A tak se jedlo, pilo, hodovalo i blblo.
Předminulou sobota tradičně patřila maskám, kdy průvod vyrazil po obci. Nechybělo právo, medvěd a medvědář, také další
klasické masky jako třeba cikánka. Stejně tak ale živá hudba. Vše
tradičně vyvrcholilo uplynulé úterý pochováním basy.

Masopustní veselí v Pivíně: nechyběl
pláč nad kořalkou či doutnající vlasy

POCHOVÁNÍ BASY
BYLI JSME
U TOHO

WWW.VECERNIKPV.CZ

aneb jsme s vámi u toho...

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

zprávy z regionu
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Nìmèice vyvìsily
ukrajinskou vlajku
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Plumlov, Drahany (sob) – Újezdní úřad vojenského újezdu Březina
vydal už termíny, během kterých
se zastavuje doprava na silnici mezi
Žárovicemi a Drahany vedoucí prostorem újezdu. Ten bude v březnu
uzavřen pro dopravu 24. a 31.
března, a to mezi 8.00 a 22.00 hodin. V této době je na komunikaci
II. třídy přísný zákaz vjezdu a vstupu.

Dva dny neprojedete
Bøezinou

Němčice nad Hanou (sob) – Knihovnici/knihovníka shánějí v těchto
dnech v Němčicích nad Hanou.
Nového pracovníka by přijali do
pracovního poměru zástup za
rodičovskou dovolenou. Tedy na
dobu určitou. Podmínkou pro výkon
práce je například skvělá čeština,
komunikační schopnosti a také
maturita. Knihovnické vzdělání je
výhodou. Nástup místní knihovna
nabízí od 1. května.

Hledají knihovnici

Mořice (sob) – Nové vedení má
po 27 letech Sokol v Mořicích. Na
valné hromadě jednoty zakončil své
působení starosta Ladislav Štěpánek.
Ve funkci skončila i většina výboru
vedení. To z pozice nového starosty
Sokola převzal Lukáš Jurtík. „Starosta obce Tomáš Pavelka i starosta
sboru dobrovolných hasičů Jan
Fidra poděkovali za dlouholetou
spolupráci s panem Štěpánkem a za
vše, co spolu s výborem pro Sokol
udělal,“ uvádí facebooková stránka
obce Mořice.

0RÔLFNÙ6RNRO
má nové vedení

Němčice nad Hanou (sob) – Vlna
solidarity s Ukrajinou, kterou minulý týden napadlo bez vyhlášení
války Rusko, pokračuje. Kromě
dobročinných sbírek také symbolickým vyvěšováním ukrajinských
vlajek. Ta nově vlaje také před
městským úřadem v Němčicích nad
Hanou. Němčice se tak připojily
například k Prostějovu, z jehož radnice ukrajinskou vlajku vyvěsili už
v prvním týdnu bojů.

NEJDŘÍV MASKY A PRŮVOD, PAK +îF?JI@JAD>DµGIî[Kü@EH@IJQ<GhPGD>D
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„NAPADNOUT SVOBODNOU ZEMI
JE NEODPUSTITELNÉ!“
První náměstek primátora Prostějova Jiří Pospíšil
je připraven odjet na hranici s Ukrajinou

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerníkv
se ptal

Michal
KADLEC

22012810197

yy Jak jste přijímal první informace ze čtvrtka 24. února, kdy
Rusko napadlo Ukrajinu?
„Byl jsem nemile překvapen. Vůbec jsem nepočítal s tím, že je něco
takového ve 21. století možné. Žil
jsem v přesvědčení, že Putin bude
trochu chrastit zbraněmi a nakonec si obě strany sednou k jednacímu stolu a najdou nějaký kompromis, který bude přijatelný pro obě
strany. Například to, že Ukrajina
nebude usilovat o vstup do NATO,
tedy zůstane neutrální. To si myslím, že by bylo velmi rozumné. Ale
napadnout svobodnou zemi tak
brutálním způsobem, to je neodpustitelné!“
yy Věřil jste, že je něco takového
v dnešní době vůbec možné?
„Jak jsem řekl, nevěřil jsem. Asi
jsem nebyl sám, kdo tuto informaci
přijal s velkou nevolí a velkým překvapením.“
yy V tuto chvíli se Ukrajina už
dvanáctým dnem úspěšně brání.
Jak si vysvětlujete, že země s výrazně menší armádou i výzbrojí
odolává invazi mnohem silnějšího nepřítele?
„Z mého pohledu je to jednak obrovské nasazení a odhodlání Ukrajinců bránit svou vlast, nesmírnou
roli sehrává i prezident Volodymyr
Zelenskyj, který se ukázal jako velká vůdčí osobnost. Dále Ukrajincům pomáhají i dodávky zbraní ze

Nikdy jsem nebyl příznivcem Vladimíra
Putina, nyní ho beru jako válečného
zločince, jako vraha nevinných lidí. Měl
by být postaven před mezinárodní soud!
Západu a překvapivě dezorientace,
chaos, špatná organizace a nedobré
zázemí ruské armády, která se nejeví vůbec jako profesionální vycvičené vojsko.“
yy Aktuálně už Ukrajinu opustilo bezmála jeden a půl milionu migrantů hledajících pomoc
v sousedních státech. Je podle
vás na příliv utečenců připravena
i Česká republika?
„Jak celou situaci sleduji, tak se
rozjela činnost krizových štábů od
nejvyšších pater politiky, mám na
mysli krizové štáby od vlády přes
kraje a města. Myslím si, že naše
republika je v tuto chvíli připravena
vcelku obstojně. Určitě je to i díky
našim občanům, kteří se podílejí na
finančních i materiálních sbírkách
na pomoc Ukrajině, nabízejí dokonce ubytování ve svých bytech,
na chalupách, prostě taková vlna
solidarity je neskutečná.“
yy Jak může případně pomoci
i Prostějov? Jsou ve městě připravované prostory, které by
mohly být Ukrajincům poskytnuty k ubytování?
„Rada města se sešla na mimořádném zasedání již v pátek 25. února
a rozhodli jsme, že dáme k dispozici několik bytových jednotek
pro ubytování uprchlíků a zároveň
nabídneme materiální i administrativní pomoc občanům Ukrajiny
zasaženým válečným konfliktem,
kteří se nacházejí na území města.
Vedení města celou situaci denně
sleduje. V pohotovosti je i krizový
štáb města, aby se mohl v případě
nutnosti sejít a reagovat na eventuální problémy.“
yy Vzmáhá se obrovská solidarita Prostějovanů. Jaké podmínky
k charitativním sbírkám nebo
jiné pomoci vytváří magistrát?
„Zorganizovali jsme sbírku toho,
co je nyní nejpotřebnější. Jedná
se například o deky, spací pytle,
trvanlivé potraviny, zdravotnic-

ké potřeby, svítilny, baterie a tak
dále. Seznam mohou zájemci najít
na internetových stránkách města. Musím říci, že od prvního dne
občané nosí spoustu materiálu a za
to jim patří velký dík. Je vidět, že
nám osud válkou zasažené Ukrajiny není lhostejný. Pokud má někdo
zájem ještě do sbírky přispět, pak
může donést svůj příspěvek do
informačního centra na radnici.
Nashromážděný materiál budeme
po dohodě s vedením statutárního
města Olomouc posílat společně
na Ukrajinu.“
yy Pohybujete se mezi podnikateli a jednáte s nimi. Jaká je aktuální situace v prostějovských
firmách, když ukrajinští pracovníci opouštějí v rámci mobilizace Prostějov a odjíždějí bojovat
za svoji vlast?
„Samozřejmě situace se odchodem
pracovníků může zkomplikovat.
Uvidíme, jak se budou poměry nadále vyvíjet. Zatím nemám žádné
katastrofické informace, že by některá z firem kolabovala.“
yy Nemáte obavy, že mnohé
firmy tento odliv pracovníků
ochromí? Může v tomto ohledu
nějak pomoci město?
„Asi ani nemůže. Jediné řešení by
bylo, že některá volná místa by
mohli zaplnit nově příchozí váleční uprchlíci, problém je v tom, že
většinou přicházejí ženy s dětmi,
což je na druhou stranu logické,
protože muži zůstávají bojovat
s nepřítelem. Jak dobře víme, na
Ukrajině byla vyhlášena mobilizace všech mužů od osmnácti do
šedesáti let.“
yy Před týdnem jste prohlásil,
že se vy osobně chcete vydat na
ukrajinské hranice a pomoci přímo tam. Jak si tuto pomoc představujete?
„Hovořil jsem o tom, že bych ze
slovenských hranic přivezl někoho,
kdo by potřeboval odvoz. Spojil

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

jsem se s jednatelem firmy Mubea
a nabídl se, pokud by potřebovali dopravit někoho z příbuzných
zaměstnanců, pak nabízím své
služby. Poslední informace, které
jsem dostal, hovoří o tom, že firmy
organizují odvozy samy. I prostějovská dopravní firma FTL nabídla
své autobusy pro převoz válečných
uprchlíků, takže firmy komunikují
mezi sebou a vzájemně si pomáhají. Samozřejmě jsem v případě
potřeby pořád připraven k výjezdu
pro uprchlíky.“
yy Nebudete mít strach? Podle
posledních zpráv se boje s ruskou armádou rozhořely i na samém západě Ukrajiny...
„Obavy má člověk vždy. Ale co je to
proti tomu, co prožívají Ukrajinci
v centru největších bojů?“
yy Můžete se podělit o váš soukromý názor na ruského prezidenta Vladimíra Putina?
„Nikdy jsem nebyl jeho příznivcem, nyní ho beru jako válečného
zločince, jako vraha nevinných lidí.
Měl by být postaven před mezinárodní soud. Myslím si, že by se nad
jeho chováním a jednáním mělo
zamyslet i jeho nejbližší okolí, které
by mohlo válku odstavením Putina
ukončit.“

vizitka
JIŘÍ POSPÍŠIL
✓ narodil se 14. března 1966 v Prostějově
✓ je rozvedený, má dceru
✓ po ukončení studia na Gymnáziu Jiřího Wolkera
začal studovat na Pedagogické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci obor český jazyk – základy společenských věd,
studium na fakultě ukončil státní závěrečnou zkouškou v roce 1989
✓ v témže roce začal učit na Základní škole Klenovice na Hané
✓ v roce 1990 absolvoval základní vojenskou službu
✓ od roku 1993 učil na Reálném gymnáziu a základní škole města
Prostějova, od roku 1999 byl statutárním zástupcem ředitele
na SOU obchodním v Prostějově
✓ v roce 2002 uspěl v konkurzním řízení na místo ředitele Základní školy
a mateřské školy Prostějov v Palackého ulici
✓ od roku 2006 je členem rady města Prostějova, od roku 2010 byl
místostarostou a od roku 2014 až doposud náměstkem primátora
statutárního města Prostějov
✓ v letech 2004 až 2014 byl členem Občanské demokratické strany
✓ od roku 2014 je předsedou politického hnutí PéVéčko
✓ k jeho zájmům patří četba, sport, hudba - od roku 1981 je aktivním
muzikantem, hraje na bicí, kytaru a zpívá v kapele
✓ jeho životním krédem je: „Jednej tak, aby se maxima tvého chování
mohla stát všeobecným zákonem“, což je výrok vynikajícího německého
filozofa Immanuela Kanta a v podstatě je totožný s křesťanským
– co nechceš, aby činili jiní tobě, nečiň ty jim
zajímavost: velice rád vaří a doma od sporáku často vyhání i svoji přítelkyni

22030410342

PROSTĚJOV Na brutální agresi
Ukrajiny ruskou armádou má
svůj názor, stejně jako na prezidenta Ruské federace Vladimíra
Putina. Podle jeho názoru by
dalšímu krveprolití zabránilo
jen okamžité a hlavně účinné
jednání spojené se zastavením
zvěrstev, kterých se na svobodné
zemi dopouští ruská armáda i na
civilistech. První náměstek primátora statutárního města Prostějov Jiří Pospíšil (na snímku)
už těsně po ruské invazi na Ukrajinu prohlásil, že je připraven
osobně odjet na hranice a jakkoliv pomoci. Například převozem
uprchlíků do České republiky.

yy Jak podle vás dopadne válka na Ukrajině?
Mají místní hrdinové
šanci se dlouhodobě
bránit?
„Jak to celé dopadne,
to nevím. Vzhledem
k přesile Rusů nikdo
neví, jak se budou
Ukrajinci dlouho bránit. Osobně vidím řešení
v okamžitých jednáních,
která nastolí příměří a následně ukončí válku. Jak jsem již
naznačil, rozhodující roli by
mohli sehrát nejbližší spolupracovníci Putina, kteří by mohli diktátorův
konec uspíšit.“
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PROSTĚJOV Ukrajina se už dvanáctým dnem hrdinně
brání ruskému agresorovi. V těžkém boji sice Ukrajinci
zůstávají bohužel sami, ale nejrůznějšími způsoby jim
pomáhá celý svět. Zbraněmi, střelivem, potravinami
a další humanitární pomocí. A co víc, nejen okolní státy
jsou připraveny přijmout statisíce uprchlíků z válkou sužované Ukrajiny. Obrovská vlna solidarity s ukrajinským
lidem se zvedla také na Prostějovsku. Města i ty nejmenší obce pořádají finanční i materiální sbírky a poskytují
prostory pro ubytování migrantů. Válka na Ukrajině se
projevuje i v našich končinách. Drasticky se zvyšují ceny
pohonných hmot. Ale kdo by teď počítal peníze, když
několik set kilometrů od nás umírají lidé vinou šílence
z Kremlu? Večerník během uplynulého týdne sledoval
veškeré dění na Prostějovsku, které mělo přímou souvislost s válkou na Ukrajině. A přinášíme i jednu exkluzivní
reportáž z polské Poznaně.

PŮVODNÍ zpravodajství pro Večerník

Michal KADLEC
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PROSTÌJOVSKO

POMÁHÁ

Prostějované při sbírce prokázali, že jim osud hrdinů není lhostejný
PROSTĚJOV Minulé pondělí 28. února vyhlásilo statutární město Prostějov
sbírku humanitární pomoci Ukrajině.
Pouhé čtyři dny stačily na to, aby lidé
z Prostějova doslova zahrnuli sklad
prostějovské radnice oblečením, trvanlivými potravinami, zásobami balené vody a mnohými dalšími věcmi,
které nyní válkou sužovaní Ukrajinci
nejnutněji potřebují. Vozidlo s potřebným materiálem pak vyrazilo
v pátek dopoledne v koordinaci s Olomouckým krajem do partnerského
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města statutárního města Olomouc na
Ukrajině.
„Sbírku jsme vyhlásili na základě jednání krizového štábu Olomouckého kraje,
tedy v koordinaci s krajem a také statutárním městem Olomouc, které má partnerské město právě na Ukrajině. První várka
pomoci poputuje na Ukrajinu v pátek 4.
března. Sběrným místem je turistické
informační centrum vedle radnice na
náměstí T. G. Masaryka,“ uvedl již v pondělí prostějovský primátor František Jura.
Humanitární sbírky se zúčastnily stov-

saa

ky lidí. „Opět se ukázalo, že lidé nejsou
lhostejní a že v nouzi skutečně dokážou
jiným pomoci. Moc děkuji všem, kteří
přinesli materiální pomoc mířící na Ukrajinu. Sbírka pokračuje dál, zatím časově
neomezeně, veškeré komodity, které bychom následně již na Ukrajinu nevezli,
využije Charita pro pomoc lidem mířícím
naopak z Ukrajiny sem,“ pronesl pak na
konci primátor Jura.
Právě v pátek dopoledne pracovníci
magistrátu a další dobrovolníci nakládali
vybranou materiální pomoc do velkého

náklaďáku přistaveného na dvoře radnice.
S nakládáním pomáhali i strážníci městské policie. „Ano, rádi jsme se zapojili
do nakládky sbírky humanitární pomoci
pro Ukrajinu. Nákladní vozidlo vyrazilo
s naloženým potřebným materiálem čtvrtého března před polednem. Za materiální pomoc patří velké poděkování všem
dárcům, kteří neváhali pomoci lidem nacházejícím se v situaci, kdy bojují za svůj
život,“ sdělil Petr Zapletal, vrchní inspektor Oddělení prevence Městské policie
Prostějov.
(mik)
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PROSTĚJOV Na bohulibé akci se dohodl majitel pivovaru s provozovatelem prostějovské restaurace Šnyt. Ve
čtvrtek večer se zde pilo pivo za symbolických 68 korun a, světe, div se,
šlo na dračku! Výtěžek z vypitých piv,
ale i ze zkonzumovaných pokrmů byl
věnován pomoci Ukrajině, která se
hrdinně brání ruským agresorům. Jan
Horák a Tomáš Hudeček druhý den
za třicet tisíc korun nakoupili spacáky, deky, oblečení a další věci, které
pošlou na Ukrajinu zmítanou válkou.
„Hned vlastně od čtvrtečního rána 24.
února náš pivovar poskytuje pivo zdarma na akce spojené s pomocí na Ukrajinu. Tyto akce se ale vlastně děly skoro
výhradně v Praze. A tak v neděli večer se
mi to rozleželo v hlavě a řekl jsem si, že
i v Prostějově je spousta lidí, kteří by rádi
pomáhali. A tak jsem zkontaktoval Tomáše Hudečka z Prostějovského Šnytu
a nabídl mu možnost takového charitativního dne. My dodáme všechno pivo
zdarma a výtěžek půjde na dobrou věc.
Tomáš prakticky okamžitě s nadšením
souhlasil,“ sdělil Večerníku Jan Horák,
majitel pivovaru AXIOM BREWERY.
Provozovatel restaurace Prostějovský
Šnyt se navíc rozhodl, že i veškerý ostatní
čtvrteční výtěžek, třeba z kuchyně, taky

pošle na dobrou věc. „Když se mi Honza
z Axiomu v neděli ozval, byl jsem doma,
pročítal zprávy a jen kroutil hlavou nad
tím, co se nedaleko nás děje. Nad nabídkou spolupráce jsme tedy se spolumajitelem Šnytu Honzou Chocholáčem nemuseli dlouho přemýšlet. Dohodli jsme
se, že pivo z Axiomu budeme prodávat
za symbolickou cenu 68 korun a že veškerý zisk z tohoto večera půjde na nákup
věcí pro lidi zasažené touto válkou. Jsem
moc rád, že pro spolupráci si vybral pivovar Axiom právě nás, mohli jsme tak
společně udělat něco pro dobrou věc,“
řekl Večerníku Tomáš Hudeček.
Večerník pochopitelně zajímalo, kolik
peněz se při této akci vybralo a jakým
způsobem budou použity. „Večer se
myslím vydařil skvěle. Na to, že to bylo
ve všední den a všechno hrozně narychlo, a tak se o tom spousta lidí dozvěděla
až záhy, tak jsme vybrali na zisku přes
patnáct tisíc korun. Tuto částku jsem pak
já, Tomáš Hudeček a jeho bratr Martin
zdvojnásobili, takže nakonec jsme nakoupili spacáky, deky, termo oblečení,
kojeneckou výživu, dětské pleny, instantní jídlo, konzervy, tatranky, svítilny
a baterie a spoustu dalšího v součtu za
třicet tisíc korun. A vlastně i více,“ prozradil majitel pivovaru Jan Horák.
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Odporné, neomluvitelné:
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Když v roce 2014 přišlo odtržení Donbasu a Krymu, podle mnohých se tak „prostě
stalo“. Přišly sankce, přišlo veřejné odsouzení a pak ticho. Z Ukrajiny i dalších osm
let chodily zprávy, jak umírají lidé, ale to
už svět nezajímalo. Když se ruská armáda
začala stahovat k ukrajinským hranicím,
Putin jen chřestil zbraněmi. Přece není šílený, aby zaútočil? No, vidíte sami...
Už více než týden probíhají boje na Ukrajině. Ne nějaké šarvátky. Regulérní válka to
je, byť to někteří představitelé států nechtěli ještě přiznat (například Kazachstán)
a pro ruská média se nejspíš navždy bude
jednat o „mírovou operaci s cílem zemi
denacifikovat“. Přitom se jedná o sprostou
agresi vůči suverénnímu státu. A taky o válku, při které neumírají jen vojáci, ale také
civilisté, ženy a malé děti. Záběry a videa
pravidelně ukazují ostřelování civilních budov. Nebo jsou snad na Ukrajině i nemocnice, porodnice či opera plné vojáků? Nebo

takové sídliště? Neřekl bych... Zdá se však,
že Putinův režim Ukrajinu přeci jen podcenil. Odpor je obrovský. Od armády, od lidí
a taky od světové veřejnosti.
A teď zpět do minulosti. Zdá se, že zatímco si nacistická třetí říše s Hitlerem v čele
v klidu nejprve porušovala jedno pravidlo
za druhým, zabrala nejprve Porýní, pak
Rakousko, následně české příhraničí a až
po útoku na Polsko se demokratické země
na něco zmohly (navíc jen ve formální rovině), zde je vše jinak. Donbas a Krym?
Putinovi ještě prošly. Ale nyní už je to něco
jiného. Suverénní stát napadl jiný suverénní stát – bez vyprovokování, bez oficiálního
vyhlášení války a bez jakéhokoli ohledu na
civilní obyvatelstvo.
Přesto se i dnes doslýchám a dočítám od
některých lidí, že vinna je Ukrajina. A západní svět, jak jinak. Přestaňte Ukrajině
dodávat zbraně, vyzvalo například SPD.
Odpověď senátora Jiřího Drahoše nemoh-

la být lepší: „Když přestanou bojovat Rusové, nebude válka. Když přestanou bojovat Ukrajinci, nebude Ukrajina.“ Nemohl
to vystihnout lépe. Dalším pochybovačům
mám tři otázky: Kdo zaútočil? Na území,
kterého státu se bojuje? A patří k takzvané
denacifikaci okupace území, střelba na nevojenské cíle a civilisty? Odpovězte si sami.
Připomeňme, že bohužel platí „s jídlem
roste chuť“. Pokud by Ukrajina padla dříve než Putinův režim, může být na řadě
někdo jiný. I v dalších zemích jsou přeci
ruské menšiny, které by Vladimír Vladimirovič mohl chtít ochránit. Na řadě je
prý Gruzie, Moldavsko, Pobaltí... Mluví
se o Putinově vizi Sovětského svazu verzi
2.0. Toto dovolíme?!
Nejen ale i proto je třeba Ukrajině pomáhat, jak to jen jde. Té zemi, jejich
lidem. Každý podle svých možností.
Bojují i za nás.
Sláva Ukrajině!

PROSTĚJOV Od páteční půlnoci 4.
března začal v České republice opět platit
nouzový stav. Vláda Petra Fialy ho vyhlásila zatím na 30 dní kvůli efektivnější
péči o uprchlíky z Ukrajiny. Na rozdíl od
nouzových stavů, které opakovaně platily
v posledních dvou letech kvůli epidemii
covidu-19, se ten nynější podle ministrů
občanů nijak nedotkne.
Kabinet v odůvodnění svého usnesení vysvětlil nutnost vyhlásit nouzový stav značným
ohrožením vnitřního pořádku a bezpečnosti
v souvislosti s migrační vlnou. „V důsledku
vypuknutí mezinárodního ozbrojeného
konfliktu zapříčiněného ruskou agresí opouštějí území Ukrajiny statisíce uprchlíků. Nejvíce zasaženými zeměmi jsou státy sousedící
s Ukrajinou, zejména Polsko. Tisíce osob však
přicházejí i do České republiky,“ uvedl premiér Petr Fiala.
Do ČR podle ministrů přichází zhruba 5000
ukrajinských uprchlíků denně a ke zvládnutí
takové vlny jsou nutná opatření, která jsou
možná jen při nouzovém stavu. „Využití stávajících běžných nástrojů a oprávnění státu,
ale i územních samosprávných celků, nejsou
za této situace dostatečná,“ stojí v dokumentu.
Nouzový stav podle vlády umožní flexibilnější a rychlejší koordinaci činností vedoucích ke
zvládnutí krizové situace.

uklidňuje analytik trhu práce
Jaroslav Mikšaník

muži, kteří tvořili zhruba šestnáct procent z celkového počtu zaměstnávaných
cizinců v Olomouckém kraji. Většina
z těchto ukrajinských mužů byla zaměstnána jako montážní dělníci, strojírenští
dělníci, skladníci, řidiči nákladních vozidel, stavební řemeslníci, ale i v nekvalifikovaných a pomocných profesích
a podobně.“
yy Kolik Ukrajinců už opustilo firmy
v Olomouckém kraji?
„V tuto chvíli je předčasné odhadovat, kolik z uvedených dvou tisíc mužů
z Ukrajiny ukončí předčasně své zaměstnání kvůli mobilizaci. Situace se rychle
vyvíjí a hodně záleží na tom, jak dlouho
válečný konflikt s Ruskem bude trvat.
Do dnešního dne zaměstnavatelé nahlásili v celém Olomouckém kraji pouze několik málo desítek případů, že ukrajinští
muži ukončili dlouhodobé zaměstnání
z důvodu mobilizace.“

yy Máte už konkrétní informace
o tom, že by nějaká firma měla problémy s výrobou po odlivu ukrajinských
dělníků?
„Ne, u jednotlivých firem se zatím
jednalo řádově o jednotky případů.
Zaměstnavatelé spíše trápí případy, že
někteří Ukrajinci měli vyřízena všechna
povolení, ale už nestihli dojet do České
republiky.“
yy Může zaměstnanosti naopak pomoci to, že do České republiky nyní
proudí tisíce migrantů z Ukrajiny?
Dají se tito lidé využít na trhu práce?
„Zaměstnavatelé, zvlášť v regionu Prostějovska, kde se podíl osob bez práce
pohybuje nad dvěma procenty a nejsou
výjimkou ani obce s nezaměstnaností
okolo jednoho procenta, se potýkají
s nedostatkem zaměstnanců. Pracovníci
Úřadu práce průběžně kontaktují vybrané zaměstnavatele a zjišťují u nich, zda

jsou ochotni podílet se na zaměstnávání
ukrajinských uprchlíků, případně jsou
schopni zajistit ubytování, eventuálně
školení a zácvik. Úřad práce ČR zřizuje
na každém kontaktním pracovišti přepážku, u které příchozí občané Ukrajiny dostanou veškerý poradenský servis
v rámci agendy úřadu, nebo je jeho zaměstnanci nasměrují na další instituce,
které jim mohou pomoci.“

PROSTĚJOV Vyhlášení mobilizace na Ukrajině úzce souvisí
i s pracovním trhem v Olomouckém kraji a pochopitelně také
v Prostějově, kde v různých firmách pracují stovky Ukrajinců.
Hlavní analytik trhu práce Úřadu práce České republiky, krajské
pobočky v Olomouci Jaroslav Mikšaník (na snímku) v exkluzivním rozhovoru pro Večerník uvedl, že mobilizace zatím nemá
tak výrazný vliv na provoz firem. Například v Prostějově ukončilo
dlouhodobé zaměstnání jen pár desítek Ukrajinců, kteří se vydali
bránit svoji zemi proti ruským okupantům.
yy Jak je Úřad práce schopen pomoci
firmám, jejichž ukrajinští zaměstnanci odjíždějí v rámci mobilizace bojovat za svoji vlast?
„Úřad práce ČR monitoruje aktuální
situaci v regionech a nadále je v úzkém

kontaktu se zaměstnavateli. V případě
většího odchodu zaměstnanců z řad
občanů Ukrajiny zpět do vlasti je připraven pomoci. Zaměstnavatelům nabízí spolupráci při obsazování volných
míst, na základě jejich požadavků jim

Putin rve sprostě Ukrajinu na kusy

doporučí vhodné uchazeče a v případě
zájmu uspořádá výběrová řízení, a to
jak ve vlastních prostorách, tak i přímo
v dané firmě. Zajistí také další vzdělání stávajících a nových zaměstnanců
podle potřeb konkrétního zaměstnavatele nebo poskytne příspěvek na
pracovní místa.“
yy Jaké je vůbec zastoupení cizinců
na trhu práce v našem kraji?
„Na konci roku 2021 bylo na území
Olomouckého kraje legálně zaměstnáno
více než 12 500 dvanáct a půl tisíce zahraničních pracovníků, z nichž zhruba
jedna třetina byli cizinci z třetích zemí, to
je bez občanů ostatních států Evropské
unie. Mezi cizinci z třetích zemí dominovali občané Ukrajiny. Jde o tři tisíce
osob, z nichž zhruba dvě tisícovky byli
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nyní za 1.300 Kč 1500 Kč
Více informací

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

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 diskusní skupina
* ve čtvrtek 10. března od 17:00
hodin proběhne kulturní seminář
PŘIPRAVTE DÍTĚ NA VSTUP
DO MŠ s dětskou psycholožkou,
na kterém bude probráno, jak s dítětem zvládnout vstup do mateřské školy, co by dítě mělo umět,
co v tomto směru neopomenout
a čemu se vyhnout
EKOCENTRUM IRIS
Husovo nám.67, Prostějov

* v pondělí 7. března od 16:00 hodin proběhne KERAMIKA PRO
DOSPĚLÉ, která bude nyní probíhat každé druhé pondělí v kovárně
* ve středu 9. března od 8:00 hodin
je na programu vycházka BĚLECKÉ STEZKY nejen pro seniory, která vás zavede do lesů mezi Ptením
a Běleckým mlýnem, konkrétně se
půjde lesními cestami s informačními panely naučných stezek a vystoupí se k pozorovatelně Habrky a kolem nové vodní nádrže až se sejde
k Běleckému mlýnu. Odjezd v 8:02
hodin vlakem do Ptení, návrat z žel.
zastávky Zdětín nejpozději ve 13:20
hodin. Délka trasy asi 6 km.
* V sobotu 12. března od 8:15
hodin proběhne vycházka pro veřejnost na chráněné území PRŮCHODNICE. Tento skalnatý vrch
tvoří vápencové skalisko s dvěma
průchozími jeskyněmi, na jaře tu
najdeme kvetoucí sněženky a další
rostliny jarního aspektu. Společný
odjezd z aut. nádraží v Prostějově
v 8:15 hodin přes Konici do Ludmírova (st. 1), návrat do 13 hod. Délka
trasy asi 4 km.

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

SVAZ NESLYŠÍCÍCH
* každé pondělí od 16:00 hodin, A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR
Svatoplukova 15, Prostějov,
po předchozí telefonické domluvě,
nabízíme podporu a doprovázení
tel. 775 549 777
při hledání řešení v čase náročné ži- Provozní doba: úterý a středa od
votní etapy, či manželské krizi. Po- 8:30 do 11:30 a od 13:00 do 16:30
radenství pro rodiče při obtížích ve hodin, čtvrtek jen pro objednané
vztahu s dětmi, pomoc při výchov- klienty. Můžete využít služeb našeho
ném 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
kové ulici 15: pondělí 9.00-12.00, 1. března od 14.00 hodin PLETE14.00-16:30, čtvrtek 9.00- 12.00 NÍ Z PEDIGU, které se koná v bua dále po tel. domluvě.
dově LIPKA, Tetín 1, Prostějov.

REALITY

Děkuji prostějovské
nemocnici AGEL
za ošetřování v nelehké době,
během mé hospitalizace
na infekčním oddělení.
Děkuji primáři
panu Zdeňku PROKEŠOVI
PROKEŠOVI,,
lékařům, sestřičkám
a ostatnímu personálu.
Máte zlatá srdéčka.
Velký dík všem.
Jiřina Buriánková,
Dřevnovice

Hledám chatu/chalupu i mimo okres.
Tel.: 732 116 877
Koupíme starší nemovitost na chalupu.
Tel.: 737 827 329
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

VZPOMÍNKY
Očím jste odešly,
v srdcích žijete dál.

Dne 2. března 2022
jsme vzpomenuli 1. smutné
výročí úmrtí naší maminky,
babičky a prababičky
paní Ludmily LUŽNÉ
z Přemyslovic.

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.
Koupím stavební pozemek v Určicích,
pole, zahradu nebo dům k demolici.
Tel.: 731 941 080

A dne 13. března 2022
vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí
její sestry, naší maminky
a babičky
paní Boženy VLKOVÉ
z Prostějova.
S láskou vzpomínají
dcery a neteře s rodinami.

Hledám pronájem garáže
Prostějov-Krasice.
Tel.: 736 403 595
Od března pronajmu garáž v dvorním
traktu ulice Česká. Tel.: 604 932 306
Vyměním městský byt 2+1 (80m2)
Prostějov západ za menší.
Tel.: 604 389 367

Kdo s Tebou žil, ten ví, co ztratil.
Díky za to, co jsi pro nás byl,
za každý den, který jsi pro nás žil.

Nabízím k pronájmu pohostinství po celkové rekonstrukci - 8km od Prostějova.
Tel.: 721 818 365
Koupím garáž v Prostějově.
Tel.: 604 865 006

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

KDE SE CO DÌJE?

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

Nabídněte RD se zahradou. Ke koupi
– do 30 km. Zn. STĚHOVÁNÍ.
Tel.: 605 011 594
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STOLÁŘSTVÍ V. Jančík
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol, plov.
podlahy. Domamyslická 104, Pv.
www.stolarstvijancik.cz, tel.: 604 820 358

Dnes, tj. 7. března 2022,
vzpomeneme 4. výročí od úmrtí
pana Jaroslava ŠROTÍŘE
z Prostějova.
S láskou vzpomínají
manželka Jana, dcera Lenka
s rodinou a Terezka,
syn Libor s rodinou
a sestra Zdeňka s rodinou.
Děkujeme všem,
kteří ho znali
a vzpomenou s námi.

Stěhování bez pomoci zákazníka a vyklízecí
služby - rychle, levně. Tel.: 604 389 367

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

PRODÁM
Prodám zděnou garáž v oblasti nám.
Spojenců. Cena 800 000 Kč. Tel.: 737
874 885

Dne 9. března 2022
vzpomeneme 110 roků od
narození
pana Josefa HAVLENY
z Plumlova.
S láskou stále vzpomíná
rodina Havlenova
a Burešova.

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
21061620769

INZERCE
v PÁTEK
FINANCE

22030310328

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

27. srpna,
v 10.00 hodin

8<21/ª0-;
Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě navždy budeme mít.

Dne 9. března 2022
tomu budou 4 roky,
kdy nás navždy opustila
paní Pavla DOSEDĚLOVÁ
z Prostějova.
A dne 24. března 2022
by se dožila 76 let.
S láskou stále vzpomíná
manžel Josef, dcera Jana
a syn Petr s rodinami.

Prázdný je domov,
smutno je v něm,
chybíš nám, chybíš,
chybíš nám všem.

Dne 11. března 2022
tomu bude 6 roků, kdy nás opustila
vzácná žena, manželka,
paní Ludmila KOHOUTKOVÁ.
Stále vzpomínají
děti s rodinami.

Odešel od všeho, co měl rád,
však v našich vzpomínkách žije dál.

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

Dnes, tj. 7. března 2022,
by se dožil 60 let
náš milý a starostlivý manžel,
tatínek a dědeček
pan Milan ZAPLETAL
a dne 12. března 2022
uplynou 2 roky plné bolesti,
kdy od nás navždy odešel.
S láskou vzpomínají
manželka Zuzana a dcery
Kristýna, Veronika
a Adéla s rodinami.

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

Dne 10. března 2022
by oslavil 77. narozeniny
pan Jindřich FUNK
ze Soběsuk.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají
manželka Marcela,
dcera Markéta,
syn Jindřich s rodinou
a sestry Jana a Vlasta.

Nikdy nezapomeneme…

Dne 11. března 2022
si připomeneme
2. smutné výročí od úmrtí
pana Vojtěcha ZATLOUKALA.
S láskou vzpomíná
celá rodina.

Dík za to,
čím jsi nám v životě byl,
za každý den, který jsi s námi žil.
Tvůj odchod stále bolí,
na Tebe zapomenout nedovolí.

Dnes, tj. 7. března 2022,
uplyne 14 roků,
kdy nás navždy opustil
pan Zdeněk KRPEC
z Čechůvek.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka, syn s rodinou
a blízcí příbuzní.

Dnes, tj. 7. března 2022,
vzpomínáme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Vladimír KAŠTYL.
S láskou v srdci
vzpomíná manželka.

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

Již není mezi námi,
již není slyšet známý hlas,
nám zůstalo jen vzpomínání
na toho, kdo rád žil
a měl nás tolik rád.

Dnes, tj. 7. března 2022,
vzpomínáme 2 roky,
kdy nás opustila
paní Marta ŠTĚPÁNKOVÁ
z Tištína.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 17. března 2022
uplyne 7 roků, kdy nás opustil
pan Zdeněk GALÍČEK.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka, syn,
snacha a vnoučata.

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

Neplačte, že jsem odešel,
ten klid a mír mi přejte,
jen v srdcích svých
si věčnou vzpomínku
na mne zachovejte.

Dne 8. března 2022
vzpomínáme 4. výročí,
kdy nás navždy opustil
náš drahý a milovaný manžel,
tatínek a dědeček
pan Ing. Rostislav VYBÍRAL.
S láskou a velkou bolestí v srdci
vzpomínají manželka,
syn a vnuci.

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

Dnes, tj. 7. března 2022,
vzpomeneme nedožité 70. narozeniny
pana Vítězslava PUPÍKA.

Dne 5. března 2022
jsme vzpomenuli 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
náš milovaný tatínek,
dědeček, pradědeček
pan Jiří DOLEŽEL
z Čelechovic.
S láskou vzpomínají
dcery s rodinami.
Dne 4. března 2022
jsme si připomenuli 25 let od úmrtí
pana Jaroslava ŠUBRTA.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 12. března 2022
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan František HORÁK.
S láskou vzpomínají
synové a dcery
s rodinami.

Dne 6. března 2022
uplynulo 2. smutné výročí od úmrtí
paní Jaroslavy PUPÍKOVÉ.

Kdo v srdci žije, neumírá...

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

Dne 13. března 2022
vzpomeneme 7. výročí úmrtí
pana Oldřicha DOLÁKA.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka Bronislava,
dcera Romana s rodinou
a dcera Monika s rodinou.

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

Dne 27. března 2022
uplyne 19 let od úmrtí
pana Čeňka PUPÍKA.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina Němcova.

Andělé ji k sobě chtěli
– tak zlaté srdce měla,
maminečka milovaná...

Dne 25. února 2022
jsme vzpomenuli
nedožité 70. narozeniny
pana Eduarda DOFFKA
ze Stražiska.
S láskou vzpomíná manželka,
dcera Petra s rodinou
a dcera Andrea s přítelem.
Dne 2. března 2022
uplynul 1. smutný rok
od odchodu naší milované
mamky a manželky,
paní Heleny NOVÁKOVÉ.
Za tichou vzpomínku
děkují dcera Martina
a manžel Miroslav.

Čas běží, ale vzpomínky
zůstanou navždy v srdci.
Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě navždy budeme mít.

Dnes, tj. 7. března 2022,
uplyne 15. smutné
výročí od úmrtí
paní Dobromily MINAŘÍKOVÉ.
Za tichou vzpomínku
děkuje syn Jaromír
s rodinou.

Dne 11. března 2022
uplyne 20 roků od úmrtí
pana Ladislava LOŠŤÁKA
z Určic.
Za tichou vzpomínku
děkuje bratr Oldřich
s rodinou.

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE
v PÁTEK 11. března, v 10.00 hodin
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

Dne 9. března 2022
by oslavil 90. narozeniny
pan Bohuslav POSPÍŠIL
z Otaslavic.
S láskou vzpomínají
dcera Blanka s rodinou
a dcera Mila s rodinou.

Kdo v srdci žije, neumírá…

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Martina Pešková 1986
Prostějov
Václav Jerema 1978 Brodek u Prostějova
Marta Pokorná 1937
Prostějov
Jaroslav Kurtin 1941
Prostějov
Jan Adámek 1954 Brodek u Prostějova
Václav Fojtík 1933
Prostějov
Jan Loučný 1934
Prostějov
Věra Komínková 1954
Mostkovice
Jaroslav Václavík 1962
Čelechovice na Hané
Libuše Prečová 1933
Rozstání
František Jiruše 1938
Čehovice
Hana Vodáková 1939
Obědkovice
Marie Piňosová 1932
Určice
Květoslava Klásková 1930
Hluchov
Leoš Soldán 1931
Prostějov
Josef Horák 1955

Dne 10. března 2022
vzpomeneme 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Jaromír VYSTAVĚL
z Bedihoště.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka Dagmar
s rodinou.

Jen svíci hořící a hezkou kytici
Vám na hrob můžeme dát.
Chvíli postát a s láskou
na Vás vzpomínat.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdci žijí v nás.

Dne 11. března 2022
uplyne 23. výročí od úmrtí
pana Oldřicha ZAČALA
z Kralic na Hané.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera Zdena
s rodinou.
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Dne 6. března 2022
jsme vzpomenuli
4. smutné výročí od úmrtí
paní Zdenky ZVONEČKOVÉ
z Kostelce na Hané.
S láskou vzpomíná
celá rodina.

Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 7. března 2022
Pavel Macek 1939 Kostelec na Hané 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Petr Pospíšil 1952 Seloutky 12.30 Obřadní síň Prostějov
Rudolf Tomášek 1944 Vřesovice 13.15 Obřadní síň Prostějov
Ludmila Dostálová 1926 Krumsín 14.00 Obřadní síň Prostějov
Petr Bílek 1948 Prostějov 14.45 Obřadní síň Prostějov
Středa 9. března 2022
Božena Vaňharová 1932 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Jaroslav Lysoněk 1925 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Pátek 11. března 2022
Anna Přecechtělová 1936 Přemyslovice 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Antonín Bureš 1944 Bílovice 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Jiří Kočí 1948 Kostelec na Hané 11.45 Obřadní síň Prostějov
Vojtěch Žvátora 1956 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Ing. Stanislav Odstrčil 1945 Kostelec na Hané 14.00 kostel Kostelec na Hané
Sobota 12. března 2022
Jiřina Kovaříková 1937 Ondratice 13.00 kostel Brodek u Prostějova
RNDr. Jiří Lochman CSc. 1939

Klenovice na Hané

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Josef Zugárek 1948
Držovice
Jaroslava Obručníková 1936
Olšany u Prostějova
Zdeňka Musilová 1953
Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Středa 9. března 2022
Alena Lisová 1947 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Pátek 11. března 2022
Jana Sussmann 1949 Bedihošť 10.15 Obřadní síň Prostějov
Mária Jarošová 1944 Kralice na Hané 14.00 kostel Kralice na Hané
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HLEDÁTE PRÁCI?

HLEDÁME

K^>h,h^
/POKLADNÍ

Přijmeme do zavedeného obchodu
šikovnou seniorku/ra na občasný
prodej, se znalostí bylin a TČM.
Tel.: 728 036 738

22021710260

Brigáda (DPP) úklid obytných místností v Prostějově, denně 8.00 -11.00.
Po dohodě možnost i o víkendu. Vhodné i pro důchodce, studenty.
Telefon: 777 005 488.

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,

ǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕
Pracovní doba
ϮĚŶǇƌĂŶŶşͬϮĚŶǇŶŽēŶş
ƐŵĢŶĂ͕ϰĚŶǇǀŽůŶŽ͘
DǌĚĂϮϯ͘ϬϬϬͲϮϴ͘ϬϬϬ<ē
+ stravné
Informace po-pá 8-15 hod
ŶĂƚĞů͘ϳϳϳϳϳϲϰϳϬ

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

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Pozice

Plat

Provoz

Kvalifikace

Firma

Prodavač/-ka čerpací stanice 16 000 - 17 000 Kč jednosměnný
střední odborné ZS Bohuslavice
Operátor/-ka
24 300 Kč
třísměnný
střední odborné Toray Textiles Central Europe, Pv
Automechanik/-čka
30 000 - 40 000 Kč jednosměnný
střední odborné UVED Cars, Prostějov
Administrativní pracovník/-ce 17 900 - 20 000 Kč jednosměnný
ÚSO s maturitou Jana Dostálová, Prostějov
Asistent/-ka prodeje
20 000 - 30 000 Kč jedosměnný
ÚSO s maturitou Šicí technika Brother, PV
Vedoucí výrobní linky
35 000 Kč
jednosměnný
ÚSO s maturitou MB TOOL, Prostějov
Sociální pracovník/-ce
21 260 Kč
pružná prac. doba vyšší odborné
Úřad práce Prostějov
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

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

21011520047

je v pátek
11. bøezna
v 10.00 hodin

22030420340

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

24%'0#$ª<ª
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22030220325
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EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

22022410300
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www.pracemubea.cz
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ãŘDVWQtMPHQRYDQtVLPRKRXVYpYëKU\MDNRXæWUDGLÿQĚY\]YHGiYDW
YUHGDNFL9HÿHUQtNXSRNXGVSHFLiOQĚQHQtXUÿHQRMLQDN

VSU½YQÅRGSRYÈGLDY\ORVRYDQÉYÙKHUFL]ÄÉVOD

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
sídliště Svobody
Oldřich DVOŘÁK, Prostějov
Výhercezískává:DÁRKOVÝ BALÍČEKvhodnotě400Kčodmarketingovéspol.

Také desáté vydání letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenky a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKA 10. 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
Miroslav Donutil
Marie FIALOVÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZv hodnotě 400 Kč na služby firmy.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
...VŠEMI ŠKŮDCI
Alena KOTRČOVÁ, Držovice
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na firemní služby.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
6, 9, 6, 1
Jiří DOBIÁŠ, Prostějov
Výhercezískává:DÁRKOVÝ POUKAZvhodnotě400Kčnasortimentstarožitnictví.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Vše potřebné ze sortimentu nakoupíte i u nás.
Michal KOUDELKA, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč ze sortiment prodejny.

20012860164

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

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVOXåE\KROLþVWYt

AFRIT, AJAJ, ASTA, FALK, FANFÁRA, FLÁM, GÁIA, CHÁTRÁNÍ,
ILOG, IRMA, JEZDIT, LIMON, LITR, NIUE, OÁZA, OKOŘ, OLEJ,
OLPE, PÁTÁ, PLOD, ŘINK, SKOPAT, STÁJ, SUPĚT, SYTO, TICHO,
TVÁŘ, VAGANT, ZIDI
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do SPORTU
a graficky lehce poupravili zbrusu novou posilu
prostějovských fotbalistů, která do eskáčka dorazila
z Vlašimi
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KINO NASLEPO

KDY: ÚTERÝ 8. BØEZNA, 20:00 HODIN
KDE: KINO METRO 70, ŠKOLNÍ 1, PROSTÌJOV
Nejednou novinkou se pyšní kino Metro 70.
Krátce před začátkem koronavirové epidemie
spustilo například program Kino naslepo. Ten
si našel své přívržence, tudíž se v harmonogramu usadil napevno. Akce, která táhne zejména
mladší diváky, spočívá v tom, že návštěvník jde
do kina prakticky naslepo. Ne že by mu při vstupu do kulturního stánku někdo zavázal oči, ale
dopředu neví, na jaký film půjde. Nejinak tomu
bude i zítra večer, kdy vše pozná až s prvními minutami promítání.
Jít do kina a nevědět na co? Pro někoho nepředstavitelné.
Vždyť někdo, kdo špatně snáší horory nebo ho nebaví sci-fi, usedne do křesílka a najednou nevěří vlastním očím.
Nemálo diváků ale tento tip kratochvíle umí ocenit. A prá-

vě pro ně Metro 70 nachystalo na úterý (neznámou) filmovou lahůdku.
Úterní večer zkrátka bude patřit těm, kteří mají rádi překvapení. Už v minulosti ale ředitelka kina Barbora Kucsa
Prágerová uklidňovala, že během KINA NASLEPO nedojde k promítání něčeho výrazněji vyhraněného nebo
nějakého příliš těžkého tématu. Snaha je, aby se po příchodu diváci zase nezvedli a zklamaně neodešli. I nyní se
tak kino snažilo zaujmout jich výběrem většinu. Ale o jaký
půjde alespoň žánr, to zůstává tajemstvím…
KINO NASLEPO je ale zvláštní nejen tím, že lidé nevědí,
co uvidí. Diváci totiž rovněž nemusí platit promítání dopředu. Platí se až při odchodu. A pokud se vám přeci jen
osazenstvo kina Metro 70 netrefí do noty? Není problém.
Během první čtvrthodiny mohou lidé zdarma odejít…

PLESY
sobota 12. března

14:00
15:00
20:00
20:00

Dětské šibřinky
Dětské šibřinky
Sportovní ples
Tradiční hasičský ples

TJ Haná Nezamyslice
TJ Sokol Čehovice
FK Skalka 2011
SDH Olšany u Pv

Kulturní sál Nezamyslice
Kulturní dům Čehovice
Lázeňský sál Skalka
Sokolovna Olšany u Pv

.XOWXUQËRNÇQNR
Kino
Metro 70
Školní 3694, 796 01 Prostějov

pondělí 7. března
14:00 DRAČÍ PRINCEZNA
norská pohádka
17:30 UNCHARTED
akční film USA
20:00 HRDINA
iránský thriller
úterý 8. března
17:30 V LÉTĚ TI ŘEKNU,
JAK SE MÁM
komedie ČR
20:00 KINO NASLEPO
náhodně zvolený film
středa 9. března
15:00 MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
česká komedie
17:30 SMRT NA NILU
mysteriózní drama USA
20:00 NA CESTĚ
iránská komedie
čtvrtek 10. března
15:00 C‘MON C‘MON
komedie USA
17:30 MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
20:00 SMRT NA NILU
pátek 11. března
15:30 PROMĚNA
17:30 BETLÉMSKÉ SVĚTLO
česká komedie
19:30 BATMAN
akční thriller USA
sobota 12. března
9:45 BTS PERMISION TO
DANCE ON STAGE – SOUL
živý přenos koncertu
15:00 TAJEMSTVÍ STARÉ
BAMBITKY 2
česká pohádka
17:00 SPIDER-MAN:
BEZ DOMOVA
akční sci-fi USA
20:00 BETLÉMSKÉ SVĚTLO
neděle 13. března
10:30 TAJEMSTVÍ STARÉ
BAMBITKY 2
15:30 PROMĚNA
17:30 BETLÉMSKÉ SVĚTLO
19:30 UNCHARTED

Zámek
Konice
Kostelní 46, Konice

středa 9. března
19:00 LADISLAV BILAN ML.
koncert na bicí nástroje
do 13. března
ISLAND – DRSNÁ KRÁSA
výstava fotografií Josefa France

Kulturní klub
DUHA
Školní 4, Prostějov

do 31. března
ALINA YESSIMBEKOVA
A MONIKA POLJAKOVÁ
společná výstava dvou absolventek
ateliéru Grafika Fakulty umění
v Ostravě
JAKUB RUŽINSKÝ
nová výstava malíře

Divadlo
Point
Husovo nám. 91, Prostějov

pátek 11. března
19:00 FOTBALOVÝ SKŘÍTEK
Film se natáčel v Prostějově a jeho
okolí, vystupují v něm amatérští
herci z řad lidu, doplnění o ochotníky z místního divadla Point
a vyrobila jej parta prostějovských
amatérských filmařů. Jedná se tedy
čistě o produkt vašich kamarádů,
známých, sousedů, spoluobčanů.
Uvidíte například Lukáše Kameníčka, Michala Grepla, Lukáše
Sluku, Jakuba Hyndricha, Martina
Smékalovou, Marcela Zabloudila,
Ondřeje Štullera či fotbalisty týmů
z Vrahovic, Výšovic a Vícova.

Kino klub
DUHA
Školní 4, Prostějov

úterý 8. března
9:00 KRTEK VE SNU
pásmo pohádek ČR
středa 9. března
14:00 ŽENSKÁ POMSTA
česká komedie
sobota 12. března
15:00 DO POHÁDKY
ZA ZVÍŘÁTKY 2
pásmo pohádek ČR
17:30 TOM A JERRY FILM
animovaný film USA
20:00 NIKDO
americký film

Mìstská
Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov

úterý 8. března
9:30 VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU
další přednáška z cyklu „Život a dílo
Michelangela Buonarroti“
podkrovní sál
středa 9. března
17:00 ODVAHA A ZOUFALSTVÍ
PROTI ZLU
Tématem přednášky popularizátora
vojenské historie Jaromíra Vykoukala bude tentokrát povstání ve
varšavském židovském ghettu na
Muzeum a galerie
jaře 1943. Tento mimořádný čin, jak
z hlediska lidského, tak vojenského,
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
byl největším aktem ozbrojeného
úterý 8. března
odporu Židů během holocaustu.
16:00 KREATIVNÍ ODPOLED- podkrovní sál
NE K VÝSTAVĚ ROZHRANÍ
čtvrtek 10. března
přijďte si vytvořit koláž nebo objekt 15:00 PORADNA SOS
inspirovaný současnými výtvarnými Máte spotřebitelský problém a nevítechnikami
te, kam se obrátit? Odborní právní
do 20. března
poradci Sdružení obrany spotřebiteROZHRANÍ
lů – Asociace s Vámi budou řešit váš
výstava Zbyňka Janáčka a Miry Ma- konkrétní problém.
cíka, která se bude zabývat grafikou 17:00 BAJKY
a jejími přesahy
šestá beseda je vhodná pro celý
do 17. dubna
první stupeň ZŠ
MALOVANÉ NEBE
výstava restaurovaných podmalb
na skle

Zlatá
brána
nám. T.G.Masaryka, Prostějov

neděle 13. března
15:00 TVOŘIVÁ DÍLNIČKA
téma zažehlovací korálky

Galerie
Špalíèek

Uprkova 18, Prostějov

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

akce
v regionu
Bílovický košt
Máte rádi pálenku? Nebo ji rovnou i vyrábíte a chcete si
trochu zasoutěžit? Ať se řadíte ke kterékoli z těchto skupin lidí, určitě vás osloví Bílovický košt. Název akce napoví,
i zde se bude hodnotit, čichat, ochutnávat. A nakonec se vybere nejlepší slivovice, meruňkovice či jiná „-ovice“. Organizátoři vzkazují, že pokud se chce
někdo přihlásit se svými vzorky, může
jich být jednak víc, zároveň je ale podmínka od každého vzorku alespoň 0,2
litru donést. Dále musí paliči počítat
s tím, že do soutěže je třeba vložit dvacet korun. Pokud pak porotci zjistí, že
pálil nejlépe z přítomných, může se těšit na pohár. Soutěž o nejlepší pálenku
se uskuteční v sobotu 12. března od
16.00 hodin, a sice v bílovické hospodě
U Hochvaldů.

Do Konice na
šikovného perkusionistu
Zajímavý hudební zážitek slibují pořadatelé koncertu v konickém zámku, představí se zde sedmadvacetiletý
Ladislav Bilan mladší. Perkusionista
uvede tuto středu 9. března od 19.00
hodin v koncertním sále zámku Marimbový recitál. A že se bude jednat
o kvalitní posluchačský zážitek, je
jasné už z toho, že ve třinácti letech
nejprve neoficiálně a v patnácti oficiálně se tento muzikant stal členem
olomoucké filharmonie a má za sebou studium nejen na konzervatoři.
Původně začínal jako flétnista, později přešel na bicí nástroje a se svým
uměním už jako náctiletý objížděl
koncerty po celé republice. Nyní našel
cestu tento nejmladší člen olomoucké
filharmonie i do Konice.

rubriku
kaleidoskop

najdete mimořádně

na straně 16

BASKETBAL:
sobota 12. března
9.00 a 11.00 BCM Orli Prostějov –
BK Lipník (8. kolo Středomoravského přeboru nejmladších minižáků
U11, ZŠ Dr. Horáka Prostějov)
16.00 BCM Orli Prostějov – Sokol
Pražský (7. kolo extraligy kadetů
U17 – nadstavba B, Národní sportovní centrum Prostějov)
16.00 K2 Prostějov – BK Klatovy
(7. kolo celostátní ligy kadetek U17
– finálová skupina, DDM Sportcentrum Prostějov)
neděle 13. března
10.00 BCM Orli Prostějov – Válečníci Děčín (8. kolo extraligy kadetů
U17, nadstavba B, Národní sportovní centrum Prostějov)
10.00 K2 Prostějov – DBaK (8. kolo
celostátní ligy kadetek U17 – finálová skupina, DDM Sportcentrum
Prostějov)

KORFBAL:
sobota 12. března
9.00 turnaj čtvrtfinálové skupiny
A ligy mladších žáků ČR, hala RG
a ZŠ Otto Wichterleho Prostějov)
12.20 SK RG Prostějov – Sokol
Koblov (dohrávaný turnaj 2. kola
extraligy dorostenců ČR, městská
sportovní hala Kostelce na Hané)
13.50 SK RG Prostějov – KK Brno
(dohrávaný turnaj 2. kola extraligy
dorostenců ČR, městská sportovní
hala Kostelce na Hané)

LEDNÍ HOKEJ:
pátek 11. března
17.45 SK Prostějov 1913 – HC Frýdek-Místek (11. kolo nadstavby olomoucké ligy juniorů, Víceúčelová
hala-ZS Prostějov)

STOLNÍ TENIS:

sobota 12. března
8.30 Josefovský turnaj ve stolním
FLORBAL:
tenise (turnaj pro všechny obyvasobota 12. března
tele i příznivce Čech pod Kosířem,
8.30 a 12.00 FBC Playmakers multifunkční budova Čechy pod
Prostějov – FBC TJ Tatran Litovel Kosířem)
a FBC ZŠ Uničov (17. kolo 2. ligy
dorostenců, sportovní hala Suprov- VOLEJBAL:
ka Němčice nad Hanou)
9.00, 10.45, 12.30 a 14.15 SK K2 sobota 12. března
Prostějov - FBS Olomouc 09, FBC 10.00 a 14.00 VK Prostějov B – SoTJ Tatran Litovel, FBC Přerov Pre- kol Šlapanice (23. a 24. kolo 2. ligy
dátoři a FBC Mohelnice U12 (16. žen ČR, Národní sportovní centrum
kolo Olomoucké ligy mladších žáků, PV)
sportovní hala Vápenice, Prostějov) neděle 13. března
9.40 a 13.10 SK K2 Prostějov – 9.00 a 15.00 VK Prostějov B – VC
FBC ZŠ Uničov a FBC Hranice (17. Kroměříž (7. a 8. kolo nadstavby 1.
kolo 2. ligy dorostenců, sportovní ligy kadetek ČR, Národní sportovní
hala Suprovka Němčice nad Hanou) centrum PV)
9.00 a 13.00 VK Prostějov B – TJ
Šumperk (33. a 34. kolo krajského
HÁZENÁ:
přeboru kadetek, letní hala u vesobota 12. března
lodromu)
8.30 TJ Sokol Centrum Haná – Slo- 10.45 a 13.00 VK Prostějov B – Převácká Slávia Uherské Hradiště (2. rov B (13. a 14. kolo krajského překolo nadstavby 2. ligy mladších do- boru juniorek, Národní sportovní
rostenců JM, městská sportovní hala centrum PV)
Kostelce na Hané)
11.00 a 15.00 TJ OP Prostějov –
10.30 TJ Sokol Kostelec na Hané VAM Olomouc (33. a 34. kolo krajHK – Sokol Velké Meziříčí (16. kolo ského přeboru kadetek, letní hala
2. ligy mužů JM, městská sportovní u velodromu)
hala Kostelce na Hané)
neděle 13. března
8.30 turnaj Žákovské ligy starších
žáků ČR (městská sportovní hala
Kostelce na Hané)



navštivte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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Pondělí 7. března 2022
Naleznete
uvnitř

JAKÝ BYL
MASOPUST?
ƔƔ Ohlédnutí za veselicí na prostějovském náměstí T. G. Masaryka,
kde jak známo tekla krev, když zařízli
Vladimíra…
strana 23

Foto: Michal Sobecký

Do prostějovského „Kaska“
zavítala s populárním
seskupením také
krásná zpěvačka. Kdo?
strana 22

JEDNOU
2é0+1
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. .
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Ladislav VALNÝ

BLÍZKO
POSTUPU
ƔƔ Hokejistům Prostějova vrcholí sezóna, poslední dvě kola jim určila pořadí po
základní části. Jak si vedli v úvodu předkola play-off? strana 33, 34-35 a 40

PROSTĚJOV Svůj postoj k válečnému konfliktu na Ukrajině vyjádřila řada sportovců, a připojil se také prostějovský tenista Jiří Veselý. Prostřednictvím organizace Člověk v tísni podpořil Ukrajince částkou 140 619 korun.
„To, co se děje, je strašné. Doufám a modlím se za to, aby válka co nejdřív skončila,“ přeje si člen TK
Agrofert Prostějov, který s konfliktem absolutně nesouhlasí.„Je naprosto nepřípustné řešit politické neshody ve 21. století zbraněmi a válkou. Proto jsem se rozhodl pomoct Ukrajině finanční
podporou ve výši 140 619 Kč na cokoliv, co jí pomůže v boji,“ prohlásil nejlepší český tenista, který
má mezi ukrajinskými tenisty řadu přátel. Mezi ně patří i Sergij Stachovskyj, jenž se rozhodl bránit
svoji zem se zbraní v ruce.„Patří mezi mé nejbližší kamarády, známe celou rodinu. Těch kamarádů, kteří se rozhodli jít do boje, je víc. Bojím se o ně, věřím, že se jim nic nestane. Je to hrozné,“ trápí
současná situace Veselého.

VYHRANÉ
DERBY
ƔƔ Prostějovské volejbalistky zvládly
prestižní hanácké derby na palubovce
favorizované Olomouce. Co to značí?
dvoustrana 36 -37
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ŠLÁGR VEČERNÍKU – FOTBAL

ƔƔ Florbalová sezóna, která začala prvními
soutěžními zápasy v polovině září, se pomalu chýlí ke konci, v regionálních soutěžích
zbývá posledních pět hracích víkendů.

GR3URVWěMRYDPtőtÔVWt

ƔƔ Část Konice čeká přerušení dodávek
elektrické energie, konkrétně 7. března od
7.30 do 10.30 celou ulici Bídov a Smetanova, dále části ulic Andělka, Chmelnice,
Pod Cihelnou, Staré Město, Na Příhonech
a Kostelní.
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PROSTĚJOV Čekání je u konce. O uplynulém víkendu začala jarní část FORTUNA:NÁRODNÍ
LIGY a nyní už se mohou prostějovští fanoušci těšit na první domácí utkání. V něm
se střetnou celky 1.SK a FK Ústí nad Labem,
což je tým z horšího středu tabulky. Ústí je také
celkem, který Prostějov pravidelně poráží. A to
jak venku, tak doma. Potvrdí tyto papírové předpoklady eskáčko i nyní? Zjistit to můžeme po půl
třetí v sobotu 12. března. Právě tehdy by měl zaznít zahajovací hvizd utkání.
Fotbalisté Ústí nad Labem patří k tradičním účastníkům
druhé ligy. Od roku 2004 pravidelně – s jednoletou přestávkou v nejvyšší soutěži – nastupovali právě ve druhé lize. V posledních letech zde sice žádné zázračné úspěchy nedělali, přesto v minulém ročníku bylo Ústí nad Labem po podzimu překvapivě mezi
nejlepšími.
Nicméně se rok s rokem sešel a Ústí nad Labem má pochopitelně
jiný kádr. Zejména jedna změna jej bolí, po podzimu odešel Michal
Bílek, zkušený obránce, který patřil k nejvytěžovanějším hráčům
celku. A taky k nejlepším střelcům, v minulé sezóně tuto statistiku
ovládl. A i na podzim dal tři góly.
Právě to může nyní Ústí citelně chybět. Branek totiž tým tradičně
dává velmi málo. Podobně ale jako na podzim Prostějov vyvažují Severočeši malou produktivitu velice pevnou obranou. Během první
poloviny ročníku hned devětkrát ústečtí povolili soupeři jen jeden
nebo také žádný gól.
Příliš se ale nedařilo výsledkově, napřesrok tak bylo Ústí nad Labem
až jedenácté. Což může pro celek, který koučuje Jaromír Jindráček a
kterým si prošel třeba prostějovský Vasil Kušej, znamenat do blízké
budoucnosti problém. A to zejména pro vyrovnanost tabulky. (sob)
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FOTBALOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ Z TÁBORA ESKÁČKA
NAJDETE NA STRANĚ 29, EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR
S JANEM KOUDELKOU PAK ČTĚTE NA STRANĚ 28

vs.

ƔƔ Linda Fruhvirtová si po boku Rebeccy
Marinové v americké Arcadii o deblový titul nezahraje, v semifinále česko-kanadský
pár nestačil na americkou dvojici Ashlyn
Kruegerová, Robin Montgomeryová a prohrál po setech 2:6, 6:3, 9:11. V supertiebreaku Fruhvirtová s Marinovou prohrávaly
už 0:6 a za stavu 4:9 poté dokázaly odvrátit
pět mečbolů. Závěr rozhodující zkrácené sady však přeci jen zvládly lépe 17leté
Američanky.

DÁMSKÉ a PÁNSKÉ
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Skupina publikum dostala,
AMJIOH<IMJU?µQ<GMĄÜ@

JELEN TO V „KASKU“
32ìÉ'1ħ52=-(/
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U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz
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Foto: Michal Sobecký

PROSTĚJOV Spousty lidí
kapele i zhruba patnáctiminutové ná jako voda´. S kolegy zahrál třeba díky blízkým, toho nepochybně číme spolu´. „Na koncert jsme vypřed Společenským domem, EXKLUZIVNÍ
zpoždění. Jelen totiž přítomné zvedl ty nejnovější i nejstarší skladby. kapela zaujala. Polák v jednu chvíli razili s přítelkyní, protože máme Jepo městě plakáty. A na pó- reportáž
ze židlí, a to doslova. Při koncertě Přítomné pak vyzýval hlavně začal rozdávat přítomným dámám leny moc rádi. Užili jsme si to. Hrály
diu? Buben s parohy. Pokud pro Večerník
v sále totiž byly zprvu obsazené. Jak k tomu, ať zůstávají v pohodě. růže, nechal zahrát Veronikám, ale se songy jak z nového cédéčka, tak
ale večer postupoval, stále více po- „Těšili jsme se, že si v klidu a v po- taky všem ženám v sále. Nechyběla jejich klasické hity. A atmosféra
byl někdo do té doby na
sluchačů se přesouvalo k pódiu a hl- hodě zahrajeme. Ale zase se nám ani vzpomínka na Michala Tučného. byla skvělá. I když se původně zdápochybách, bylo mu to v tu Michal SOBECKÝ
talo členy skupiny.
to trochu komplikuje. Myslím si Dokonce si Jelen s sebou přivedl lo, že tam je málo lidí, tak při nástuchvíli jasné. Do Prostějova
Zklamaný
nebyl,
Jindra
Polák
se
„Tohle je písnička, kterou jsem ale, že můžeme s klidným srd- hosta, zpěvačku Kateřinu Marii Ti- pu kapely se sál slušně zaplnil,“ byl
dorazila skupina Jelen. Deset
svou kapelou předvedl energickou složil pro mou dceru,“ zahlaholil cem vše vypustit,“ zmínil třeba. chou. Lidé tak mohli obdivovat její po akci spokojený dvaadvacetiletý
let hrající formace si postupshow. Takovou, že lidé odpustili Jindra Polák. A spustil hit ´Klid- Kdo pak byl přítomen spíše náhodou, duet právě s Jindrou Polákem ´Tan- posluchač Dominik.
ně získala velkou oblibu.
Jejich písničky, obzvláště
saa
3x foto: Michal Sobecký
Magdaléna či Co bylo dál, patří k velkým hitům. A ani uplynulý pátek na prostějovském
koncertu nechyběly. „Moc se
na ně těším. Naposledy jsem
na nich byl, když hráli na
plumlovské přehradě. A byli super,“ dozvídáme se od
jednoho z četných fanoušků
v přísálí. Večerník, jakožto Skupina Jelen obecenstvo opravdu nadchla.
8[UVQWRGPÊD[NQXGNMÚORąGFUVCXGPÊOJWFGDPÊEJP¾UVTQLč
-QPEGTVUKWåÊXCNKLCMRQUNWEJCéKVCMUCOQVPÊJWFGDPÊEK
partner koncertu, u toho nemohl chybět!
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jjak
ak sii lidi
lidii užili
užiili koncert
kon
ncertt jelena...
jeeleena....
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čeného otvoru a pak automaticky
putují do bezpečného vnitřního úložiště. Do návratového boxu lze vrátit
pouze knihy z dospělého oddělení
knihovny. Časopisy, CD, DVD nebo
hry je nadále nutné vracet jen u pultu,
protože by se při vhazování do boxu
mohly poškodit. Do boxu nevracejte
ani vyřazené knihy, které nám chcete
darovat. Ty nám prosím přineste v
provozní době do knihovny,“ apeluje
na veřejnost Aleš Procházka.
Knihy vrácené do boxu budou z čtenářského konta odečteny následující
pracovní den dopoledne. Zbylé výpůjčky budou automaticky prodlouženy. Již vzniklé poplatky z prodlení
a upomínky zůstanou beze změny
a lidé je uhradí při nejbližší osobní
návštěvě knihovny. Stav vrácení výpůjček a případné sankční poplatky
je možné zkontrolovat po přihláše-

ní do čtenářského konta na www.
knihovnapv.cz.
Ani vyzvedávání rezervací a objednaných knih mimo otevírací dobu
knihovny teď nebude problém.
„Pomocí výdejního boxu si objednávky mohou čtenáři vyzvednout v čase,
který jim vyhovuje. Po přihlášení do
svého čtenářského konta si přes službu „odlož knihu“ vyberou publikace,
o které mají zájem. Telefonicky (582
329 660) nebo e-mailem (prodluz@
knihovnapv.cz) nám pak čtenáři
oznámí, že chtějí objednané knihy
vyzvednout přes výdejní box. Pak
už jen vyčkají na SMS nebo e-mail s
přístupovým kódem a informací, ve
které skříňce na ně objednávka čeká.
Knihy budou připraveny co nejdříve,
nejpozději však do 48 hodin od odeslání požadavku,“ informuje dále ředitel Procházka.
(red)

22030310322

PROSTĚJOV Chtěli byste využívat služeb knihovny, ale nevyhovuje vám její otevírací doba? Nestíháte vyzvedávat rezervace nebo
vracet knihy v termínu? Před
knihovnou nyní najdete dvě nové
biblioskříňky, které to usnadní.
„Získali jsme je díky finanční podpoře Ministerstva kultury v rámci
projektu Veřejné informační služby
knihoven. Jde o takzvaný návratový
a výdejní box na knihy. Tyto boxy
umožní registrovaným čtenářům
vracet a půjčovat si knihy i mimo otevírací dobu knihovny,“ uvedl ředitel
Městské knihovny Prostějov Aleš
Procházka. „Vrátit přečtené knihy
teď můžete i v době, kdy je knihovna
zavřená, a to do návratového boxu.
Proces samoobslužného vracení knih
je snadný a rychlý, knihy se po jedné
vkládají hřbetem napřed do ozna-

521.'è0156
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MASOPUSTNÍ VESELICE ZANECHALA V PROSTÌJOVANECH POZITIVNÍ DOJEM
PROSTĚJOV Masopustní veselice konaná v sobotu
26. února na náměstí T. G. Masaryka zanechala nejen
v Prostějovanech velice pozitivní dojem. Ostatně jakákoliv
kulturní a společenská akce s tak obrovskou návštěvností
tady už nějaký ten pátek chyběla. Po dvou letech omezení
kvůli pandemii covid-19 se konečně lidé mohli bavit bez jakýchkoliv zábran a omezení. Prostějovský Masopust, tedy
první velká akce letošního roku na prostějovském náměstí,
se vydařil po všech stránkách. Snad jen to počasí mohlo být
při zahájení veselice o něco přívětivější. Ale kdo by se mračil na sněhové vločky, když program nabízel taková lákadla
k pobavení a hlavně naplnění břicha nejrůznějšími zabijačkovými pochoutkami!
Večerník se nyní ohlíží za touto veleúspěšnou akcí, kterou
vlastně byla zahájena kulturní a společenská sezóna přímo
v centru Prostějova. Příště se můžete těšit na ještě jeden závěrečný sumář.
PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Michal KADLEC

_ĎŃņŉĵƄĳ΄ſƄĎĈƵĎĈŉĳ΄

œĎƞƵđƄĳƖĎŉœď΄ ņŜƞƊņƼ
„Nechám si zmizet palec,“
DOKAZOVAL ´ŠÁŠULA´

1¾YxW÷YQÊNčPVHYHVHOLFHOÊELOD

PROSTĚJOV V loňském roce se
masopust v Prostějově neuskutečnil, kvůli covidové pandemii a celé
sérii protiepidemických opatření.
Musel být stejně jako řada dalších
akcí zrušen. O to více se organizátoři těšili na sobotu 26. února, kdy
v plné parádě mohli Prostějovanům předvést nefalšovanou masopustní veselici se vším všudy. A co
si budeme vyprávět, „nadržení“
byli i Prostějované, protože podobným způsobem se pobavit nemohli
už pořádně dlouhou dobu. Nebylo tedy divu, že už dlouho před
začátkem masopustu byl „rynek“
před muzeem zaplněn stovkami
návštěvníků.
Zatímco ještě před slavnostním zahájením prostějovského masopustu organizátoři činili poslední přípravy, lidé
už stáli fronty před stánky, kterých tu
bylo požehnaně. „Já si ponesu domů
pořádný pecen chleba. Podívejte se,
jak je kulatý a velký. Holt domácí pekárna,“ neskrývala blažený úsměv Marie Dokládalová, která u stánku s vonícím chlebem a domácími houskami
trpělivě čekala, až na ni dojde řada.
Stánkaři pak nabízeli další zboží, které jen tak na běžném tržišti
nenajdete. „Zlato a stříbro nejsou
všechno, já jsem tady koupila spoustu
šperků a ozdob vyřezávaných ze dřeva, prostě nádhera,“ pochlubila se Večerníku paní Dana, která na prostějovský masopust dorazila z Konice. Lidé
kupovali také trdelníky, již předem
připravené jitrnice, tlačenku, klobásy,

DG¾YDOLWRQDMHYR
FOTOGALERIE

a VIDEO klikni na
www.vecernikpv.cz
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ovar a další zabijačkové pochutiny.
Pochopitelně nechyběly ani stánky
s pivem, svařákem, bramborovými
plackami, vařenou kukuřicí a podobnými laskominami. „Není nad to si
pochutnat na domácí jitrnici a zapít
ji čerstvě natočeným pivem,“ lebedil
si Pavel Šlézar, který se jako každý rok
těšil také na zabijačkovou polévku.
„Ta se ale bude rozdávat až odpoledne, do té doby naplním žaludek něčím
jiným,“ pousmál se.
Prostějované si také pochvalovali
bohatý kulturní a společenský program. „Mám tady šestiletou vnučku,
která ještě nikdy nic podobného nevi-

děla. Trošku se bála masek a strašidel
v průvodu, ale brzy se otrkala a nakonec se nechala vyfotit s cikánkou
i kozlem,“ svěřila se Pavla Dostálová.
Jedinou malou kaňkou, za kterou
ovšem nikdo nemohl, byla sněhová
chumelenice, která se na prostějovské
náměstí snesla z nebe těsně po slavnostním zahájení masopustu. „Je to
jak naschvál. Ještě před hodinou zářilo
sluníčko a teď tohle. No nic, jedeme
dál,“ utrousil před Večerníkem Marek
Tichý, šéf agentury Gryff, která celý
masopust připravila a organizovala.
Velký zájem byl tradičně o zabijačkovou polévku, která se na úplný závěr

Foto: Michal Kadlec

masopustu rozlévala za pouhou kačku. „Inflace nás nepostihla, prdelačku
máme furt za kačku,“ smál se řezník
Krkovička, který úderem půl čtvrté
odpoledne se svými pomocníky slavnostně otevřel dvě velké várnice a začal polévku rozlévat příchozím. „Je
fakt moc dobrá, já osobně bych přidal
jen víc česneku,“ poznamenal muž,
který si papírovým ubrouskem utíral
mastná ústa.
Masopust v Prostějově se vydařil na
jedničku, Večerník během sobotní
veselice a ani po ní nezaznamenal
jedinou negativní zkušenost. Tak
zase za rok!

0X]LNDQWLVHRSĆHOLGREDV\DKDUPRQLN\
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Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Ostravská agentura
Gryff, která měla organizaci prostějovského masopustu tradičně
na starost, dokázala bavit našince
různými způsoby. Romky věštily
lidem z ruky nebo vykládaly karty, řezník Krkovička s pomocníky
kuchaře „Žebírky“ připravovali
zabijačkové pochoutky, masky
strašily i bavily a kromě muzikantů pak několikrát dostali prostor
i kejklíři.
Dvojice kejklířů, komiků a žonglérů
v jedné osobě předvedla prostějovskému publiku své umění hned třikrát. A vždy před početným zástu-

pem lidí od nejmenší drobotiny až
po ty nejstarší. „Nechám si zmizet
palec. Nevěříte? Tak tady to máte,
obejdu se klidně bez něj,“ ukázal jedno z mnohých „kouzel“ muž v buřince, který z ničeho nic divákům
předvedl dlaň bez palce. Dokázal si
ho ovšem velice pohotově „vykloubit“ a schovat tak, že z dálky nebyl
jeho čachr vůbec rozeznatelný. Dvojice kejklířů pobavila mnoha dalšími
kouzly, například jak mečem rozseknout jablko držené v ruce... Ale k vidění bylo i velice zdařilé žonglérské
vystoupení. To vše za bouřlivých
ovací publika.

PROSTĚJOV Byl jednou z klíčových postav celého sobotního programu. Vždyť kdo by si dokázal představit prostějovský
masopust bez Jaroslava Nitky (na snímku), který tradičně vystupuje v roli řezníka Krkovičky. Nejenže pomáhal s organizací
masopustní veselice, ale sám se podílel na vytahování pašíka
Vladimíra na háky, na přípravě tlačenky, jitrnic, jelit a byl nedílnou součástí při vaření zabijačkové polévky. V tom spěchu pak
ještě stihl Večerníku poskytnout exkluzivní rozhovor.
 Pane řezníku Krkovičko,
proč masopustní prase dostalo
jméno Vladimír? Podle Putina?
„Pojmenování není v těchto dnech
náhodné, ale já bych to raději nechal bez komentáře. Ale sám jste si
vlastně odpověděl...“
 Jak jste se těšil na masopust
v Prostějově? Vloni tato veselice
kvůli koronaviru absentovala...
„Samozřejmě jsme se z agentury
Gryff těšili všichni, už z toho důvo-

du, že vloni jsme tady nebyli. Nám
všem setkání s Prostějovany moc
chybělo, stejně tak s maskami i zabijačkou, která k masopustní veselici neodmyslitelně patří. A k tomu
všemu tady nechybí usměvavé
tváře všech lidí, kteří se po dlouhé
době mohli sejít bez toho, že by
museli dodržovat nějaká opatření či omezení. Prostě paráda. A já
věřím, že jsme se na sebe těšili navzájem.“

Písničky

spokojený
SULP¿WRU

z mocnářství

bavilyy

&XQLKEG OW\KMCPVč U DCUQW C JCTOQPKMQW FQM¾\CNC
QRCMQXCP÷TQ\VCPéKVFGUÊVM[NKFÊ Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Co by to bylo za masopust bez pořádné a řízné muziky? O tuhle zábavu se předminulou
sobotu starala na prostějovském náměstí dobově oděná dvojice muzikantů, která za doprovodu basy
a harmoniky pobavila početné publikum.
„Ty písničky se mi líbí, jsou to takové krásné hospodské lidovky,“ netajil se radostí zhruba padesátiletý Prostějovan,
jenž před pódiem dokonce „vystřihl“ i pár tanečků. Písničky ze starých dob se návštěvníkům skutečně líbily. „Hrajeme
a zpíváme písně ze starého mocnářství a také z doby první republiky. Ano, mnohé se dodnes zpívají ve vesnických
hospodách. Některé z nich se hrají i dneska v rádiu nebo při různých kabaretních vystoupeních,“ řekl Večerníku jeden
z muzikantů ve chvíli, kdy se připravoval k již třetímu vystoupení před publikem. Muzikanti byli prostě nádherným
zpestřením masopustní veselice v Prostějově.

 Co všechno z pašíka Vladímíra dokážete ukuchtit?
„Pochoutky budou dnes zcela tradiční, stejně jako se to děje v našich krásných krajích země české
a moravské. To znamená, že
dnes připravujeme tlačenku,
jitrnice, jelítka a pochopitelně i klasickou zabijačkovou
polévku. Samozřejmě se
někde při zabijačce dělá
třeba i paštika, klobásky či ovar nebo plněná
sekaná. My se ale dnes
soustředíme jen na to,
co jsem vyjmenoval.“
 Na zabijačkovou polévku existují desítky receptů.
Jaký je ten váš?
„Netroufl bych si v žádFoto: Michal Kadlec
ném případě říct, že

právě můj recept na zabijačkovou
polévku je ten nejlepší, s jakým se
můžete setkat. To by znělo příliš
domýšlivě. My tady nepředvádíme
ani staročeskou nebo moravskou
zabijačkovou polévku, ale slezskou.
Jsme totiž z tohoto kraje. Děláme
klasickou krevní zalévanou a zahuštěnou polévku s kroupami. A samozřejmě černou a bez kořenové
zeleniny. My se pak omezujeme na
tradiční okořenění polévky majoránkou, česnekem, solí a pepřem.“
 Proč se v některých krajích
říká této polévce prdelačka?
„Souvisí to s hlubokou a dávnou
historií. Tento
název nijak nesouvisí s dehonestujícím slovem znázorňujícím

„Letošní masopust se mimořádně vydařil a já jsem s celým jeho
průběhem maximálně spokojen.
Přišla spousta lidí, viděl jsem
kolem sebe samé usměvavé tváře
navzdory tomu, jak je nyní vážná doba. Agentura Gryff všechno do detailu připravila, jsme
dlouhodobě spokojeni nejen s její
organizací masopustu, ale také
mnohých dalších akcí v Prostějově. Sám jsem během masopustní soboty slyšel od mnohých
občanů názor, že by podobných
akcí mohlo být během roku na
náměstí daleko víc. S tím se nedá
nic jiného, než souhlasit. Už se
připravuje celá série kulturních
a společenských akcí v rámci Prostějovského léta, ovšem to jsou
specifické záležitosti. V našich
silách je ale uspořádání podobných akcí, jakou byla masopustní
veselice. V tuto chvíli mě napadá
třeba přemístění trhů od „Kaska“
během jeho rekonstrukce společně
s doprovodným programem.
František JURA,
primátor statutárního
města Prostějov
zadní část lidského nebo vepřového
těla. (směje se) Ale spíše souvisí se
zažívacími potížemi, které po tak
dlouhé době hladovění nastaly po
nacpání se toho všeho mastného
při zabijačkových hodech. Takto
to alespoň vysvětlují historické prameny z tradic našich předků.“
 Jste spokojen s návštěvností
masopustu?
„Navýsost! Prostějované, to je lid
ztepilý, dobře stavěný a živený.
A rádi hodují a baví se. Věřil jsem,
že dorazí hodně lidí.“
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Prostějovské hráčky otočily prestižní a důležité derby,
čímž v extraligové tabulce přeskočily své rivalky
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Jak to vidí
KAPITÁNKA

BYLI JSME
U TOHO

7. března 2022

aneb názor
Simony BAJUSZ

Tábory pro opravdové
dobrodruhy

A pro ty, kteří se nebojí zažít to pravé
táborové dobrodružství se vším všudy,
jsou tábory s přespáním. Pro opravdové dobrodruhy je v nabídce Army
camp. Ten se nachází v blízkosti obce
Dzbel, v části Borová. Jedná se ale o
opravdový vojenský dril a disciplínu.
Camp není pro žádné mamánky. Děti
čeká orientace v terénu, raftování, přežití v přírodě, sebeobrana a další vojenské dovednosti. A kdo si nechce hrát na
vojáky a rád jezdí na kole, pro toho je
jako dělaný pobytový cyklistický tábor
Rychleby na biku pod záštitou DDM.
Bikové nadšence čekají dobrodružné
cesty po okolí. Široce zaměřený tábor
nabízí Spolek pro aktivity, ve kterém
se děti samy rozhodnou, co chtějí dělat. Čeká je umění a kreativita, divadlo,

Příměstský tábor
jako skvělá alternativa

tábor pro chlapce i dívky. Zajímavostí je, že je taneční tábor postaven na
Cheerleadingu, což je spojení tance,
akrobacie, gymnastiky a silového cvičení. Zde zbývají už pouhá 4 volná
místa. Velmi prospěšný je také jóga tábor, ve kterém si děti procvičí hrubou
motoriku a posílí své svaly. A pro ty,
kteří neprahnou po pohybových aktivitách, je tu Veselá věda, jež učí vědu
zábavnou formou. Stačí si jen vybrat.

Příměstské tábory jsou stále více populární. Ne každé dítě zvládne být
týden mimo domov, nebo jej chtějí
mít rodiče na noc doma. Tato varianta moderní doby se tak zdá být jako
dokonalá volba. Je mnoho možností,
důležitý je ale zájem dítěte. Je potřeba mu naslouchat a zajímat se o jeho
zájmy. Máte doma kutila nebo sportovce? Zabaví se zkrátka každý. Dům
dětí a mládeže (DDM) v Olympijské
ulici nabízí ještě několik volných míst
dětských příměstských táborů. Jde například o prázdninový ateliér, kde se
budou děti učit výtvarné práci v interiéru i plenéru. Podobné je prázdninové
tvoření, ve kterém se tvoří z keramiky
a vyrábí se pohádkové loutky. Jinou
možností je in-line školička či taneční

daøilo
komu se ne
a komu

„Letní prázdniny jsou za dlouho,“
řeklo by si nejedno dítko. To neznamená, že není ten pravý čas začít
přemýšlet o letním táboře. Po dvou
letech proticovidových opatření a
prázdninách doma je ten správný
čas zajistit ratolesti zábavné léto.
Dětem chybí sociální kontakty, a
proto byste neměli s přihláškami
otálet. Místa se rychle plní, ale ještě
je stále z čeho vybírat.

Foto: intenet

vycvičený pes chytá zloděje nebo
sebeobranu profíků z AČR. Večer
završí příjemnými táboráky u ohně.
Letos je téma Ve jménu civilizace,
což je po covidové odmlce více než
na místě.

1
3

Marek SONNEVEND

yy Jaký to byl duel?
„Určitě ne lehký. Od začátku jsme se
snažily tlačit servisem, což moc nevycházelo, ale postupem času jsme se do
toho víc dostávaly. A nakonec máme
cenné tři body.“
yy Rozhodovala druhá sada, hlavně její dlouhý a dramatický závěr?
„Ve druhém setu jsme hodně vedly, tuším až o sedm bodů. A do vyrovnané
koncovky jsme jej proto vůbec neměly pustit. Vlastními chybami jsme ale
o velký náskok zbytečně přišly a bylo
z toho drama, které být rozhodně nemuselo.“
yy Naštěstí jste kritickou fázi střetnutí zvládly, že?
„Ano, šlo o zlomové chvíle celého zápasu. V těžkých výměnách jsme bojovaly o každý balón a dokázaly, že i přes
problémy zvládneme takhle náročné
utkání proti silnému soupeři.“
yy Ještě ve třetí části domácí celek
otočil z 11:13 na 15:13, až pak jste
ho smetly. Čím?

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

„Při oddechovém čase jasně zaznělo, že
není na co čekat a že do toho musíme
jít absolutně naplno. Začalo se nám víc
dařit podání, kterým jsme Olomouc
zatlačily, zlepšily jsme přihrávku, útok
i obranu, prostě všechno. Hra najednou
skvěle vycházela, dařilo se nám a až do
konce zápasu jsme pak byly jasně lepší.“
yy Tedy výkon podle vašich představ?
„Dá se říct. Od třetího setu jsme šly
správným směrem a navázaly na dobrý
výkon z předchozího utkání s Ostravou.
Dneska jsme chtěly moc vyhrát, abychom se dostaly na čtvrté místo a startovaly play-off doma.“

OLOMOUC Minule proti Ostravě i naposledy v Olomouci zahrála výborně. Slovenská
univerzálka v prostějovských službách Karin
Šunderlíková (na snímku) zúročila odvedenou
práci z přípravy od svého návratu ze čtvrt roku
trvajícího zdravotního volna, viditelně se zlepšuje. A vékáčku už v zápasech vydatně pomáhá svým herním přínosem.

Karin Šunderlíková:

ten náš. A neboť chceme play-off začínat na vlastním hřišti, je naším jasným
cílem porazit Šelmy. Bez ohledu na to,
koho následně potkáme ve čtvrtfinálové sérii,“ řekl hlavní trenér prostějovských žen Miroslav Čada.
Jihomoravankám v nadcházejícím vzájemném střetnutí nejde zdánlivě o nic,
protože už mají po dlouhodobé části
tohoto extraligového ročníku jisté
šesté místo. „Určitě však nebudou
chtít jen tak prohrát, zvlášť v posledním utkání před vyřazovacími boji,“
upozornil Čada, že motivace by měla
existovat vždy.
Jeho svěřenkyním se každopádně
na brněnský celek v aktuální sezóně
daří: doma jej porazily 3:0 (19, 20,
25) a z venku přivezly cenný triumf
1:3 (-23, -22, 20, -20). Nejbližší soupeřky přitom táhne zkušená univera v Olomouci, přesvědčivě zdolaly
Olymp. Rozhodně nás čeká těžký zápas, ve kterém chceme potvrdit naše
zlepšení z minulých dvou utkání a vítězstvím se dobře naladit na play-off,“
zdůraznil Čada.

vs.

yy Což ale musíte potvrdit zdoláním
Šelem Brno v závěrečném kole extraligové nadstavby.
„Přesně tak, i do tohoto posledního zápasu dlouhodobé části musíme jít na sto
procent a za vítězstvím. Pokud zopakujeme dnešní výkon od třetího setu, tak
věřím, že na Šelmy máme.“
yy Vaše osobní výkony šly právě od
Ostravy evidentně nahoru. Cítíte se
už herně jistěji, celkově lépe?
„Ano, je to mnohem lepší. Už předtím
jsem se cítila dobře po fyzické stránce, ale
nebyla si tak jistá herně a psychicky, nevěřila si tolik. Což šlo v posledních dvou
utkáních nahoru, za to jsem moc ráda.

Stále ještě nejsem v ideální formě, přesto
však cítím postupné zlepšování. Musím
dál pracovat.“
yy Máte přání ohledně soupeře pro
čtvrtfinále?
„Papírově nejlepší by asi bylo dostat se na
třetí místo a jít na šesté Šelmy. Ale i kdybychom narazily na Ostravu nebo na
Olomouc, nic by se tím pro nás nezměnilo. Teď jsme oba tyto soupeře porazily
a vyzkoušely si, že na ně máme. Navíc
pokud chceme postoupit do semifinále
a bojovat o medaili, tak musíme vyřadit
kohokoliv. Nejdůležitější bude, abychom
opakovaně podávaly výkony, jaké jsou
v našich možnostech.“

(QTOC-CTKPiWPFGTNÊMQXÆwNCPCJQTWV÷åÊ\VQJQEGNÚVÚO8-2TQUV÷LQX
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zálka Soňa Mikysková
společně se smečařkou
Annou Komárkovou,
nebezpečná je blokařka Anna Širůčková a důležitou
roli mají dvě bývalé
plejerky VK, ostřílená nahrávačka Soňa Nováková a smečařka Tereza Pluhařová. Na liberu pak úřaduje
Adéla Chevalierová.
„Řekl bych, že Šelmy šly během sezóny výkonnostně nahoru, postupně se
zlepšovaly a mají svou kvalitu. V uplynulých týdnech přivezly bod z Králova Pole i z Ostravy, získaly set v Liberci

Prostějov (son) – Už jen několik
posledních dvojzápasů zbývá odehrát z krajského přeboru juniorek
2021/22, v němž oba celky z našeho okresního města každopádně
obsadí medailové pozice. A jeden
z nich ještě může atakovat nejvyšší
příčku. Volejbalistky TJ OP Prostějov U20 totiž ze druhého místa
ztrácí sedm bodů na vedoucí VAM
Olomouc, který přivítají na své palubovce v dohrávkách vzájemných
duelů 20. března. O týden dříve
nastoupí v Přerově proti tamnímu
béčku, zatímco VAM hostí VK
Prostějov B. Právě rezerva vékáčka
má poslední dobou kvalitní formu,
Šumperk smetla 3:0 (16, 22, 23)
a 3:0 (15, 19, 12). Tím pádem existuje šance, že olomoucké družstvo
obere o nějaké body a tím otevře
ópéčku šanci, aby na závěr KP případnými triumfy nad VAM vybojovalo konečné prvenství. Což by
znamenalo účast v kvalifikaci o 1.
ligu juniorek.
Krajský přebor juniorek 2021/22
– průběžné pořadí: 1. VAM Olomouc 43, 2. TJ OP Prostějov 36,
3. VK Prostějov B 29, 4. Šumperk
20, 5. Kojetín 15, 6. Přerov B 5.

KP juniorek jde do finiše,
SURVWÈMRYVNÅWÙP\ÖWRÄÉ

Prostějov (son) – Válečnou agresi,
kterou rozpoutalo Rusko na území
Ukrajiny z rozhodnutí svého prezidenta Vladimira Putina, odsoudila
drtivá většina světa. A okamžitě
reagovala na vzniklou situaci vlnou
různých sankcí, přičemž stranou
logicky nezůstal ani sport včetně
volejbalu.
Český volejbalový svaz jako jeden
z prvních v tomto tradičním odvětví vyhlásil bojkot jakéhokoliv
střetávání s ruskými soupeři na klubové i reprezentační úrovni, mimo
jiné vydal i zákaz vstupu národního
výběru Ruska do ČR na červencové
Mistrovství Evropy kadetek v Prostějově a Hradci Králové. O něco
později reagovaly volejbalové federace světová (FIVB) i evropská
(CEV) prohlášeními o okamžitém
vyloučení všech ruských a běloruských družstev z veškerých mezinárodních soutěží, což platí také pro
beachvolejbal, rozhodčí i delegáty.
„Jsem rád, že po několika urgencích
a apelech nejen Českého volejbalového svazu, ale i ostatních národních federací vydaly FIVB a CEV
tato zásadní prohlášení,“ řekl předseda ČVS Marek Pakosta. Volejbalový klub VK Prostějov s danými
rozhodnutími naprosto souhlasí.

I v èeském volejbalu platí
bojkot Ruska kvùli válce,
VK Prostìjov plnì souhlasí

RYCHLÝ

Marek SONNEVEND
„Naši fandové byli skvělí, moc jim
děkujeme za podporu,“ znělo svorně
z hráčského kádru vékáčka. „Důležité
je, že povzbuzují celý zápas, i když se
zrovna nedaří. Právě to holkám nejvíc
pomáhá zlomit rozhodující chvíle na
naši stranu,“ vyslal pochvalu směrem
k fanouškům i kouč Miroslav Čada.
Nejhlučnějším a nejvytrvalejším lídrem prostějovského kotle už dlouho

je tatínek slovenské smečařky Karolíny
Fričové. Se svým bubnem i hlasivkami
při drtivé většině utkání dělá, co může,
navíc se k němu od prosincového příchodu Kláry Faltínové pravidelně přidává také její otec coby druhý bubeník.
Když tuhle bouřlivou dvojici doplní
svým nemalým dílem rovněž diváci
z řad dlouholetých věrných příznivců,
vzniká na poměry českého ženského
volejbalu hodně solidní podpora. A ve
čtvrteční hanácké bitvě měla právě
i ona výrazný podíl na otočení nepříznivého vývoje ke konečnému triumfu.
„Tak se nám to líbí,“ znělo olomouckou
halou Univerzity Palackého hromové
skandování pana Friče a spol. Za odměnu se dočkali děkovačky od nadšených
hráček, jež zasloužily jedničku s hvězdičkou. Stejně jako fandové.

(CPQWwMčO8-2TQUV÷LQXRCVąÊ\CRQX\DW\QX¾PÊRąKFGTD[X1NQOQWEKCDUQNWVQTKWO
Foto: Marek Sonnevend

bitvu z dvousetové ztráty by bylo krajně
složité. Navíc ani případná výhra za dva
body by mu tolik nepomohla. Leč nepříznivý scénář heroicky odmítla Adéla
Stavinohová, libero Prostějova.
Jako akční hrdinka neohroženě vletěla
do plastovo-dřevěných bannerů, nohama je tvrdě rozrazila a zdánlivě ztracený
balón ještě v pádu vybrala. Načež jej
parťačka Karolína Fričová poslala zadarmo přes síť, následovala další smeč
rivalek a úspěšný blok, tudíž odvrácený
setbol.
Následně hostující parta vydřela druhé
dějství i ovládla celý zbytek utkání k triumfu 3:1. Také zásluhou velké obětavosti odvážné „Stavi“.

na hranici sebeobìtování
V týmových sportech existují momenty, které lámou celé zápasy ve
prospěch jednoho či druhého mančaftu. Rozhodující chvíle, jež ovlivní
vývoj střetnutí natolik, že od daného okamžiku se vše otočí na stranu
později vítězného družstva. Během
volejbalového derby UP versus VK
přesně takový zlomový bod nastal.
Kdy? V závěru druhé sady při jednom
ze čtyř setbolů domácího kolektivu,
jehož proměněním by zvýšil na 2:0.
Olomoucká hráčka útočila na ukončení tohoto dějství a prostějovská obrana
zvedla míč obranou v poli tak, že letěl
hodně do strany až za reklamní panely.
Pro vékáčko už to vypadalo zle, otáčet
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PROSTĚJOV Velmi náročný a přitom divácky atraktivní závěr nadstavbové fáze UNIQA extraligy
žen ČR 2021/2022 uzavřou volejbalistky VK Prostějov v domácím
prostředí Národního sportovního
4CFQUVRTQUV÷LQXUMÚEJXQNGLDCNKUVGMRQ centra. Ve 27. kole soutěže tam přiéVXTVGéPÊOXÊV÷\UVXÊX1NQOQWEK
vítají Šelmy Brno, další lákavý mač
Foto: Marek Sonnevend
připadá na tuto sobotu 12. března
„Od třetí sady jsme kvalitněji podávali, od 17.00 hodin. A pro hostitelky
neměli větší problémy na přihrávce, tím bude v sázce opět hodně.
pádem výborně útočili, a navíc o hodně
zvedli obranu. Jak na síti, tak v poli, na
zem nám nespadl skoro žádný balón. Tým vékáčka je v průběžné tabulce
Hráčky si věřily, týmově pracovaly a náš třetí s 50 nasbíranými body a potřevýkon byl výborný. Navázali jsme na buje vyhrát, aby udržel své postavení
minulý zápas doma s Ostravou, jdeme před pátou Olomoucí (49) a možná
se dostal ještě před třetí Ostravu (51)
nahoru,“ těšilo hlavního trenéra.
Nejhorší by však teď bylo předčasné v případě jejího klopýtnutí na Olymusnutí na vavřínech. „Nesmíme zapomí- pu Praha. „Jiné zápasy neovlivníme,
nat, že nás čeká poslední utkání dlouho- proto se maximálně soustředíme na
dobé části proti Šelmám Brno a teprve
potom to nejdůležitější ze všeho, tedy
extraligové play-off. Své zlepšování proto
musíme potvrzovat v každém dalším zápase, nepolevovat a jít za tím, co společně
chceme,“ zdůraznil Miroslav Čada.

OLOMOUCI!

OLOMOUC Na derby do OloŽáci z Němčic nad Hanou se s metodou výuky mouce se příznivců volejbalistek
Les ve škole nesetkávají jen v běžných vyučova- Prostějova sice nevydalo nijak extra
cích hodinách, ale také ve školní družině, která mnoho, odhadem dvě až tři desítky.
Přesto však zejména oni vytvořili
celému střetnutí důstojnou atmosféru a ženám VK doslova domácí
prostředí.

Sice to není ryzí tábor, ale pobyt v přírodě to je. Škola v Němčicích nad Hanou
se nově zapojila do mezinárodního
programu Les ve škole. Jeho cílem je
učit děti o přírodě venku. V Němčicích
k tomuto účelu mohou využívat mimo
jiné novou venkovní učebnu pro environmentální výuku, která byla vytvořena v rámci poslední etapy rozsáhlé
rekonstrukce školy, jež v průběhu let
přišla na zhruba čtvrt miliardy korun.

ƊĎ΄¶O΄
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na číslech 582 333 433, 608 960 042, e-mailu: predplatne@vecernikpv.cz či přímo v redakci na Vápenici 19, Prostějov.
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sport i tanec. Večer završí příjemnými ního centra Basic, ve kterém se děti
samotné rozhodnou, co chtějí dětáboráky u ohně.
lat. Čeká je umění a kreativita, diBasic sází na kreativitu
vadlo, sport i tanec. Vyřádí se v lese,
Široce zaměřený tábor nabízí Spo- ale i na diskotéce a k tomu se i něco
lek pro aktivity za podpory studij- naučí. V minulých letech viděly, jak

6¾DQTPÊEKUGPC#TO[ECORWWéÊRQWåÊXCVDW\QNW

někteří organizátoři přijímají jen náhradníky

Letní tábory se rychle plní,

22030310327

Druhé pololetí školního
roku je v plném proudu, jarní prázdniny na
Prostějovsku jsou minulosti a ani se nenadějeme
a ratolesti budou čekat
ty velké, letní. Jak děti
zabavit? Babičky a dědečkové jsou povětšinou
jistě nadšení, že budou
trávit více času se svými
vnoučaty, ale ne každý
má tuto možnost. A také
ne každý chce trávit celé
prázdniny u prarodičů.
Školáci zároveň potřebují i kolektiv vrstevníků a pravidelné aktivity,
jež jsou velmi důležité
pro správnou socializaci.
Spousta ratolestí tak jistě navštěvuje nejrůznější
kroužky, kterým jsme se
věnovali v minulých číslech. A právě kroužky na
Prostějovsku nabízí i letní tábory, o které je vždy
velký zájem. Nabídkou
letních táborů se zabývá
dnešní tematická dvoustrana PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.
Text připravila:
Šarlota Šínová

VEČERNÍKU

Prostìjovsko

JEDNIČKA VK PODLE
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VOLEJBAL

aneb názor
Simony BAJUSZ

hem zimy přivést dvě posily, jejichž schopnosti v zakončení výrazně zvedly kvalitu
celého mančaftu VK po této stránce. Ano,
jde o univerzálku Karin Šunderlíkovou
a smečařku Kláru Faltínovou.
Prvně jmenovaná sice potřebovala čas
k nabrání jistoty po zdravotní pauze, ta
druhá zase není úplně stabilní plejerkou
s vyváženými výkony. Přesto však obě
disponují takovou útočnou úderností, že
pokud jim to aspoň trochu jde, dostává se
úroveň ofenzivy vékáčka na dost jiný (vyšší) level.
A pro soupeře je z hlediska taktické přípravy neskonale náročnější nachystat
svou obranu nikoliv pouze na dvě hrozby,
ale hned na čtyři. Volejbalovému drakovi
z Hané prostě narostly hlavy navíc, tím vydatnější dávky bodového ohně teď může
chrlit. Pochopitelně za podmínky, že se mu
bude dařit.

ÈTYØHLAVÁ SAÒ MÍSTO DVOUHLAVÉ S

Ve volejbalu je spousta důležitých faktorů,
jež rozhodují o úspěšnosti toho kterého
týmu. Stěžejní význam samozřejmě má
složení kádru, jakým kdo disponuje hráčským materiálem pro jednotlivé činnosti
a v celkovém součtu i pro komplexní výkon kolektivu.
Vysoko na tomto žebříčku stojí svým významem logicky útok. A přiznejme si, že
v daném směru na tom ženy Prostějova
nebyly během úvodní poloviny aktuálního
ročníku nijak extra valně.
Drtivou většinu ofenzivní produkce totiž
musela dlouho táhnout skoro sama slovenská smečařka Karolína Fričová, kterou
pravidelně – ale jen částečně – doplňovala
brazilská blokařka Raquel Löff. Co další
útočnice? Při vší úctě k nim se až na občasné výjimky téměř neprosazovaly, jmenovat
netřeba.
Naštěstí se klubovému vedení povedlo bě-

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA

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

Více informací
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„Olomouc začala velmi dobře, tlačila nás servisem a my jsme nedokázaly
vzdorovat. Klíčový byl druhý set, v němž jsme nejprve ztratily velký náskok,
ale pak vybojovaly koncovku a to nás nakoplo. Potom už jsme pro změnu
servisem tlačily my, což se ukázalo jako rozhodující. Celkově to byl z naší
strany velice dobrý výkon a důležité i cenné vítězství. Je fajn, že před koncem
sezóny nabíráme lepší formu, ale musíme to potvrzovat v každém dalším
utkání. Hned příště proti Šelmám Brno a pak hlavně v play- off.“
Simona BAJUSZ, nahrávačka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

2

Podruhé v aktuální sezóně 2021/22 zvítězily ženy VK
Prostějov v Olomouci výsledkem 3:1. Zatímco zkraje
ledna šlo „jen“ o úvodní duel nakonec těsně ztracené série čtvrtfinále Českého poháru, tentokrát porazily své
rivalky po mnoha letech i v UNIQA extralize a získaly
důležité tři body do tabulky.
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Průměry známek budeme sčítat do průběžného pořadí.
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OLOMOUC – PROSTÌJOV

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

HODNOTÍME komu semduanøielo
a ko
HRÁÈKY

Za výkony ve čtvrtečním derby na olomoucké palubovce by šlo ocenit téměř kteroukoliv členku základní sestavy prostějovských volejbalistek. Nakonec jsme vybrali
reprezentační nahrávačku ČR, která podobně jako v listopadu na Olympu Praha zahrála doslova heroicky. I ze
špatných či horších přihrávek dělala Simona pro co nejlepší tvorbu týmové ofenzivy maximum. A pokud
měla Bajusz přijmuto dobře, byla její distribuce míčů útočnicím vskutku vynikající –
vhodně pestrá i potřebně přesná. Navíc
skvěle podávala a s vysokou úspěšností ulívala.

SIMONA BAJUSZ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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Rozhodnuto však zdaleka nebylo, neboť
více než polovinu třetího dějství ještě
domácí družstvo drželo krok, zvláště po
obratu z 11:13 na 15:13. Právě v tu chvíli
ale vékáčko přeřadilo na vyšší rychlostní
stupeň a komplexně kvalitní hrou ve zbytku střetnutí vygumovalo náhle bezradné
protivnice z palubovky. Ostatně výsledek
posledních dvou dílů zajímavého duelu
16:25 a 15:25 mluví sám za sebe.
„Do utkání jsme vstoupili dobře, ale během prvního setu se pak potýkali s horší přihrávkou. Tím jsme nemohli lépe
útočit, ani naše obrana nebyla podle
představ a soupeř měl navrch. Od druhého setu jsme všechno zkvalitnili, díky
tomu získali výrazný náskok. Tam byla
chyba, že jsme takhle rozjetou sadu
vůbec pustili do vyrovnané koncovky,“
ohlížel se kouč prostějovského mančaftu Miroslav Čada za méně vydařenou
polovinou mače.
Jeho svěřenkyně vývoj zlomily na svou
stranu výše popisovaným zvládnutím
zdánlivě nekonečného dramatu. „Závěr druhého setu byl určitě rozhodující.
Když jsme se do takové situace už dostali, tak jsme ji dokázali zvládnout. Podstatné bylo, že holky v žádnou chvíli nic
nevzdaly a pořád bojovaly o každý míč,
což se vyplatilo. Následně se ukázalo, co
dokáže psychika. Olomouc prohraná
koncovka srazila dolů, zatímco nás vítězný maraton pozitivně nastartoval. A ve
druhé polovině utkání už jsme pak byli
jasně lepší,“ hodnotil Čada.

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

spekulovat o tom, který ze soupeřů by
mohl být přijatelnější a který naopak
těžší. Vždycky nejvíc záleží na vašich
vlastních výkonech. A pokud chceme
postoupit do semifinále, musíme vyřadit kohokoliv, kdo se nám postaví do
cesty,“ zdůraznil kouč vékáčka Miroslav
Čada pravdivě.
Připomeňme, že třetí v tabulce půjde
na šestého a čtvrtý na pátého. Čtvrtfinálové série na tři vítězné duely
přitom odstartují u výše umístěných
kolektivů prvními zápasy už v pátek
18. března. A pozor, o pořadí po nadstavbě v případě rovnosti bodů rozhoduje celkový počet výher, až dalším
ukazatelem je pak skóre setů!

Toto platí rovněž pro vyrovnanou
bitvu dosud osmého Frýdku-Místku
(20 bodů) a devátého Šternberka (19
bodů) o poslední postupový post do
play-off. Severomoravanky uzavírají proti suverénním vládkyním soutěže z Liberce (66 bodů), Hanačky čeká střet s pevně
druhým KP Brno (59 bodů). Což v součtu vypadá spíš na frýdeckou radost.
Každopádně je zatím jistá jediná
čtvrtfinálová dvojice, a to Královo
Pole Brno – Olymp Praha. Liberecká
Dukla půjde na jeden ze Sokolů a zbylá
dvě dua soupeřek stanoví až vzrušující
boje tohoto týdne. Dostanou Prostějovanky Olomouc, Ostravu nebo brněnské Šelmy?
(son)

Duel odstartovala Lucia Herdová dvěma přímými body z podání a domácí
vedli 3:1, ale hostující tým okamžitě
odpověděl náporem při neméně dobrém servisu Karolíny Fričové. A rychle
otočil na 4:7. Soupeřky hned vyrovnaly
(7:7), nicméně do stavu 10:12 mělo
vékáčko mírně navrch. Potom se však
jeho hra dostala do problémů vinou
zhoršené přihrávky i nepřesné mezihry. Úpéčko víc tlačilo, bylo důraznější
i přesnější, po vlastním obratu na 14:12
postupně získalo větší náskok - 19:15.
A koncovku si pohlídalo – 25:21 a 1:0.
Čadovy svěřenkyně potřebovaly zkvalitnit příjem a obranu, přidat na agresivitě v útoku i na podání, dělat méně
hrubek. To vše se jim od začátku druhé
části povedlo, a proto neustále vedly
minimálně o bod, spíš více (0:3, 2:5,
5:9). Uprostřed sady dosáhla jejich
převaha výrazné míry 7:12 a posléze

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

OLOMOUC Prostějovské volejbalistky splnily další dílčí cíl v honbě za
co nejvýhodnějším nasazením pro
čtvrtfinále UNIQA extraligy žen,
když ovládly čtvrteční předehrávku
26. kola soutěže na olomouckém
hřišti. V derby přitom ztratily první
sadu a málem i druhou, ale tu v infarktovém závěru obrátily na svou
stranu, pak už hanácké sokyně nemilosrdně smetly z kurtu. Čímž získaly důležité tři body znamenající
přeskočení konkurentek v průběžné
tabulce!

10:17, chybující protivnice nedokázaly
najít účinnou protizbraň. Pomohly jim
až nevynucené minely prostějovských
plejerek. Šlo o tak masivní sérii, že ze
zdánlivě jasné záležitosti se náhle stalo
drama - 20:20. Výrazně zlepšené Olomoučanky měly dokonce čtyři setboly,
které neproměnily, bojující Simona
Bajusz a spol. disponovaly pro změnu
šesti nevyužitými. Teprve sedmý na
závěr maratonské přetahované trvající
čtyřicet minut blokem zarazily do palubovky – 33:35 a 1:1!
Vyrovnanost se přenesla do úvodu třetího dějství, než na jemné odskočení
UP (z 4:4 na 6:4) odpověděly dámy
v růžovo-modro-bílých dresech šňůrou čtyř bodů za sebou (6:8) a vzápětí výhodu ztratily (8:8). Přesto od té
chvíle vedly, ovšem za stavu 11:13 přišel razantní zvrat. Jéssica Silva výborně
smečovala doslova ze všeho, naopak
mančaftu okolo Karin Šunderlíkové se
přestalo dařit - 15:13. Jenže za pár okamžiků se totéž opakovalo v zrcadlovém
provedení, to znamená ve prospěch
obrozených hostů. Perfektně servírovala Fričová, přidala se skvělá obrana
i protiofenziva - 15:19. A rozpumpovaný Prostějov už se neohlížel zpátky
– 16:25 a 1:2.
Výkon VK se vznesl do pořádných
výšin, zatímco ten olomoucký klesl
hodně dolů. Potvrzením tohoto trendu
se stal další trhák zkraje čtvrtého dílu
z 1:1 na 1:6, rozjetá parta PV včetně super obrozené Kláry Faltínové byla v působivém laufu. Její fungující hra psala
příběh o blížícím se triumfu (5:12,
8:16, 10:19), který navzdory jednomu
dílčímu snížení rivalek na 13:19 skutečně přišel, a navíc exhibičním stylem –
15:25 a 1:3!
Foto: Marek Sonnevend
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Faltínová 20, Kvapilová 4, Šunderlíková
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MARTIN HROCH – hlavní trenér UP Olomouc:
„Gratuluji soupeři ke zcela zasloužené výhře. My jsme se přitom na utkání vcelku dobře připravili,
což bylo vidět v prvním setu, který jsme si po taktickém vystřídání uhráli sami vlastním dobrým výkonem. Jenže od druhé sady jsme postupně přestávali tlačit na servisu, hra se vyrovnala a ve vypjaté
koncovce jsme promarnili snad tři vyložené šance na ukončení setu. Jako už po několikáté jsme to
v podobné situaci nezvládli. Pak už šel náš výkon postupně dolů, zatímco Prostějov se naopak zvedal
a ve čtvrté sadě již zcela dominoval. Ne všechny hráčky odvedly to, na co mají a proč jsou tady.“
MIROSLAV ÈADA – hlavní trenér VK Prostìjov
„Pro vývoj celého utkání byl rozhodující druhý set, který jsme po velké válce vyhráli my. Poté už jsme byli
lepším týmem, dělali méně chyb, zatímco soupeř znervózněl. V útoku jsme se opírali o výborné výkony
Karin Šunderlíkové a Kláry Faltínové, k nimž musím připočítat i kvalitní hru naší nahrávačky Simony
Bajusz. Celý tým příkladně bojoval, také díky tomu se nám povedlo otočit nepříznivý vývoj zápasu.
Dosáhli jsme cenného a důležitého vítězství, kterým však zdaleka nic nekončí.“
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Bodový vývoj – první set: 2:0, 3:3, 4:7,
7:7, 7:9, 10:10, 10:12, 14:12, 16:13, 16:15,
19:15, 19:17, 21:17, 21:19, 23:19, 25:21.
Druhý set: 0:3, 2:3, 2:5, 4:5, 5:6, 5:9, 7:10,
7:12, 9:12, 9:14, 10:17, 13:18, 14:20, 20:20,
20:22, 22:22, 24:23, 25:24, 25:26, 27:26,
27:28, 28:29, 30:29, 30:31, 31:32, 32:33,
33:35. Třetí set: 1:2, 3:2, 4:4, 6:4, 6:8, 8:8,
10:10, 10:12, 11:13, 15:13, 15:19, 16:25.
Čtvrtý set: 1:1, 1:6, 3:6, 3:9, 5:10, 5:12,
7:12, 7:14, 8:16, 10:17, 10:19, 13:19, 13:21,
15:22, 15:25.
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PROSTĚJOV Opravdu rozhodovat
o medailích se ve volejbalové UNIQA
extralize žen ČR 2021/22 bude samozřejmě až během play-off. Přesto ani
právě probíhající finiš dlouhodobé
části soutěže nemá vůbec malou důležitost, neboť se ještě bojuje jak o poslední místenku do vyřazovací fáze, tak
o co nejvyšší výchozí nasazení.
Prostějovské volejbalistky jsou součástí
dramaticky vyrovnané konfrontace tří
družstev, jež se přetahují o třetí až pátou

pozici. Tým VK je momentálně čtvrtý,
na kontě má 50 bodů, a pokud v posledním kole jakkoliv porazí Šelmy Brno, své
současné postavení minimálně udrží.
V případě triumfu nad jihomoravským
celkem bude navíc ještě živit naději svého posunu na třetí příčku. Tu dosud hájí
Ostrava (51 bodů), leč končí na horké
půdě zlepšujícího se Olympu Praha.
A jestli tam podlehne, může pořadím
klesnout dolů. Teoreticky i za pátou
Olomouc (49 bodů), která nastoupí
proti beznadějně nejslabšímu Přerovu.
„My rozhodně nijak nekalkulujeme.
Ani kolikátí skončíme po dlouhodobé
fázi, ani na koho případně narazíme ve čtvrtfinále. Vůbec nemá smysl

JEJOü@OÁ<ÜKµO½HÁNOJCJüÁ?JKJNG@?IÁ>CQÁG@
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PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

příznivý průběh. Což se mu zlepšením
ve druhém dějství dařilo, leč trestuhodně přišel o velký náskok (10:17, 14:20
– 20:20) a musel odvracet čtyři setboly (24:23, 25:24, 27:26, 30:29). To se
mu maximální bojovností, částečně
i štěstím povedlo, aby v závěru dlouhé
Vyhrát derby přitom bylo pro hostující strhující sady využil svou sedmou možkolektiv tím těžší, že hůř začal a po ztrá- nost na její ukončení výmluvným skóre
tě úvodní části 25:21 musel otáčet ne- 33:35.

OLOMOUC Finiš volejbalistek VK Prostějov na sklonku dlouhodobé části UNIQA extraligy žen ČR 2021/2022 je zatím přesně
tak drtivý, jak si přály a plánovaly. Po mocném skolení Ostravy
přidaly ve čtvrtečním večeru další cenný skalp, tentokrát konkurenční Olomouce v předposledním 26. dějství soutěže na
venkovní půdě. A klíčové tříbodové vítězství je poslalo v průběžném pořadí právě před krajské sokyně!

Prostějovské hráčky otočily prestižní a důležité derby,
čímž v extraligové tabulce přeskočily své rivalky

7. března 2022
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je do programu rovněž zapojena. „Na konci školního roku můžeme
získat certifikát Lesní třídy, a navíc roční patronaci na 10 m2 nového
pralesa na Ještědském hřebeni. Věříme, že se nový program bude žákům líbit,“ uvedla koordinátorka programu Veronika Žvátorová.
Les ve škole je program pro učitele, který obsahuje výukové plány, semináře, konzultace a ověřené tipy, jak úspěšně zařadit výuku o přírodě přímo v přírodě. Usiluje o to, aby se více dětí učilo venku, ve svém
přirozeném prostředí pomocí pozorování a prožitků. Dle autorů
projektu je výuka v uzavřených třídách nedostačující a demotivující.
Mezinárodní výukový program o lese probíhá už ve 28 zemích světa.
V České republice se do programu Les ve škole zapojilo už více než
400 základních škol přírodovědných kroužků nebo družin.

jsme si první pomoc. Učili jsme
se týmové práce a logickému
myšlení a měli jsme ty nejlepší
kuchařky. Protože chleba ve
vajíčku miluji do teď. Budili
nás každý rok písničkou Včelka Mája a jednou i kytarou.
Hráli jsme geniální hry jako
latrína, kde jsme mohli chytit
průjem nebo zácpu a nejlepší
byla hra v lese na čísla. Učili
jsme se i vařit kotlíkový guláš
a střílet ze zbraní, luku či kuše.
Na konci tábora jsme se loučili
sokolským „Nazdar!“.
Pokud se tedy někdo rozhoduje, jestli dát svého potomka
na tábor, věřte, že to za ten
zážitek, vzpomínky a přátele
opravdu stojí.

Z VÉKÁČKA

ŽHAVÁ NOVINKA

(QVQCTEJKXV¾DQTC
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Karin Šunderlíková:

se vždy všichni těšili, nebo alespoň já. Někdy jsem se i bála,
třeba když jsme šli na noční
stezku odvahy, bála jsem se, že
se ztratím, ale ta možnost tam
opravdu nebyla. Nebo když
jsem byla ta nejodvážnější v
chytání pavouků v chatce.
Během táborového pobytu
jsme vždy jeli na jeden velký
výlet. Vzpomínám si, že šlo o
Westernové městečko v Boskovicích, propast Macochu spolu
s Punkevní jeskyní a navštívili
jsme i hrad Veveří v Brně a plavili se na lodi. Ten zážitek tam
byl.
Tábor jako takový měl vždy nějaké zaměření. Byl to například
integrovaný záchranný systém
či pravěk. Vyráběli jsme si týmovou oddílovou vlajku, protože
jsme byli dle věku rozřazeni do
oddílů, a také jsme si vyráběli
táborová trička. Do teď mám
schované koňomutí tričko. Byla
jsem v oddíle Koňomutů, jednalo se o koně s kly.
Byla to zkrátka paráda, koupali jsme se v bazénu, malovali na obličej, vyráběli jsme
šperky, viděli jsme hasičské
vozy, sebeobranu, zkoušeli

èGMCNCP¾UXQLGPUM¾DQLQXMCOCUMQX¾PÊDCJPGOCUVąÊNGPÊ(QVQCTEJKXV¾DQTC

Dětské letní tábory, a to ať už
příměstské, nebo mimoměstské, jsou skvělým pomocníkem
pro správný vývoj dětí a odpočinek rodičů, pokrytí volných
prázdninových dnů. Ratolesti
se naučí seznamovat se s cizími
vrstevníky a naučí se kamarádství. A nejen to, v budoucnu budou lépe zvládat nové situace,
osamostatní se a naučí se eliminovat strach a obavy.
Já sama byla na táboře pět let
po sobě, a kdybych mohla, jezdila bych i déle. Poprvé jsem
zavítala na tábor ve svých jedenácti se svou kamarádkou,
která mi o něm vyprávěla. Jednalo se o Tábor župy Prostějovské, který byl uspořádán ve
Ptenském Dvorku. Další roky
jsem jezdila sama a vždy jsem
si našla skvělé kamarády, na
které jsem se celý rok neskutečně těšila.
Bydleli jsme v obyčejných chatkách a spali jsme ve spacácích.
Bylo to dobrodružství spát poprvé ve spacáku. Jednalo se o
docela klasický tábor. Nesměli
jsme si brát telefony a trávili
jsme celé dny venku. Hráli jsme
nejrůznější hry, na které jsme

WWW.VECERNIKPV.CZ

& Tábory

fejeton Šarloty Šínové

DALŠÍ PARÁDA VOLEJBALISTEK, TENTOKRÁT V OLOMOUCI!
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před několika lety zemřela,
druhá stále žije. Má celkem pět
vnoučat a několik pravnoučat.
Pravidelně ji navštěvuje zeť.
Ve svém věku se stále účastní
aktivit v našem zařízení. Je to naše
sluníčko, máme ji moc rádi,“ prozradila
Večerníku Helena Vránová, ředitelka
centra sociálních služeb v Prostějově.
Minulý čtvrtek po poledni pak došlo na
četné gratulace. S kyticí, krabicí sladkostí a tradičním vaječným likérem dorazil
i primátor Prostějova František Jura.
„Vypadáte naprosto úžasně, a jak řekla
paní ředitelka, nejkrásnější je ten váš
úsměv! Přeji vám za celé město všechno nejlepší a hodně zdravíčka. A věřím,
že se budeme potkávat ještě v mnoha
dalších letech. Sto pět let, co k tomu
říct? Úctyhodný věk! A nebojte se, ani
letos jsem nezapomněl na vaječný likér,
který máte tak ráda,“ pronesl v gratulaci

/G\K RTXPÊOK ITCVWNCPV[ D[NK RTKO¾VQT
2TQUV÷LQXC(TCPVKwGM,WTCCąGFKVGNMC
%GPVTC UQEK¾NPÊEJ UNWåGD *GNGPC
8T¾PQX¾<CO÷UVPCPEKEGPVTCRCM
8÷ąG4Q\DTQLQXÆWRGMNKP¾FJGT
PÚFQTV 3x foto: Michal Kadlec

první muž Prostějova, ke kterému se
vzápětí s blahopřáním připojila ředitelka centra Helena Vránová a po ní i Večerník. Postupně se s přáním přidaly
i zaměstnankyně centra, pro které je
Věra Rozbrojová naprostým miláčkem.
„Já vám všem děkuju, já z toho úplně
brečím. Tolik květin a sladkostí, vždyť to
budu mlsat celý rok! Ale mám to moc
ráda a likérek si taky moc ráda dám,“
pravila dojatým hlasem oslavenkyně.
„Jste na mě všichni moc hodní, mám
vás všechny ráda a ještě jednou děkuju,“
dodala Věra Rozbrojová.
Nádherné odpoledne v Centru sociálních služeb pak pokračovalo volnou
zábavou. Hvězda dne byla po celou

BYLI JSME
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dobu v dobré kondici, veselá a rozdávala úsměvy na všechny strany. „Když
jsem se ptal, co říká na to, že se dožila
tak úctyhodného věku, tak se jen smála. Co k tomu říct, sto pět let je nádherný věk a my můžeme jen tiše závidět.
Jak jste si navíc určitě všimli, paní Rozbrojová je stále ve skvělé kondici, a to
fyzické i psychické. Moc rád si s ní povídám, navštěvuji ji pravidelně už několik let. Ona se krásně směje a já mám
vždy velikou radost, že za ní můžu přijet. Nedivím se, že jí zde v centru říkají
sluníčko,“ uvedl pro Večerník primátor
František Jura, který potvrdil, že Věra
Rozbrojová je aktuálně nejstarší občankou Prostějova.

www.vecernikpv.cz
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FOTOGALERIE

„Letos jsme s radostí znovu oživili masopustní veselí a doufám, že v něm budeme pokračovat. Samozřejmě by se nic
nekonalo, nebýt masopustního spolku
hasičů, dobrovolníků, hlavně Ondřeje
Burdy, který stojí v čele fašanku. Je sice
po Popeleční středě, ale z organizačních
důvodů to nešlo jinak,“ zmínila se Večerníku starostka obce Vranovice-Kelčice
Irena Blažková.
Nikdo ze zapojených neotálel, všichni
se na tento slavnostní den připravili.
A tak v sobotu 6. března prošlo obcí přes
dvacet masek. Místní obyvatelé je vítali
z oken nebo dveří svých domů. V devět
hodin ráno předala starostka obce čtyřiadvacetihodinové právo ke starostování
a veselí. Maškary dostaly symbolický

Šarlota
ŠÍNOVÁ

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník
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klíč a pokladnu, do které vybíraly peníze,
a nerozpakovaly se zastavit ani projíždějící auta.
Příprava masopustu ale nebyla hladká.
„S pandemií covid 19 to bylo divoké, snažili jsme se však dobře připravit a myslím
si, že se akce vydaří. Doufáme, že otevře
více lidí a že si masopust hlavně užijí. Ale
nezvoníme, nechceme se vnucovat,“ prozradil iniciátor akce Ondřej Burda.
Nadšení obyvatel bylo zřejmé z jejich
úsměvů. Každý si vychutnal alespoň
koblihu nebo pálenku. U domů nechyběly tanečky s medvědem nebo Slaměným. Místní tak na chvíli zapomněli na
světové problémy a mohli si zase užít
pořádného veselí.
„Moc jsme se těšili, masopust máme rádi.
Pocházíme z Valach, kde jsme byli na fašank zvyklí. Před třemi lety jsme se sem
přestěhovali a veselí jsme si s potěšením
užili i zde, spolu se známými. Já jsem nasmažila koblížky a napekla řezy, tak snad
budou všem chutnat,“ prozradila Zdenka Borová.

mií covid 19 se masopust opět vrátil do Vranovic, a to v plné parádě. Krásné maškary, koblihy, vdolečky, chlebíčky, slivovice, hudba,
hlavně pak veselé tváře a dobrá nálada. Tak by se dal shrnout druhý ročník vranovického masopustu.

¸67< VRANOVICE-KELČICE Po dvouleté odmlce související s pande-
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PROSTĚJOV Pokles počtu nově pozitivně testovaných lidí na covid-19 pokračuje v Olomouckém kraji už čtvrtým týdnem, byť v tom minulém už statistická
čísla tak razantně dolů nešla. Přestože veškeré informace o nákaze koronavirem jsou nyní absolutně v ústraní kvůli válce na Ukrajině, je třeba zdůraznit,
že covid-19 tu mezi námi stále je a do úplného vítězství nad nákazou je ještě
hodně daleko. Během uplynulého týdne totiž v přímé souvislosti s nákazou
covid-19 zemřelo v kraji dalších třiadvacet lidí.
K nedělnímu poledni 20. února re- je o 989 případů méně jako v předešlém
gistrovala Krajská hygienická stanice týdnu. Výrazný pokles nově nakažených
v Olomouci již 214 762 případů pozi- tedy pokračuje už čtvrtým týdnem.
tivně testovaných osob v celém kraji od Z celkového počtu pozitivně testovazačátku pandemie covid-19. V období ných od začátku pandemie v kraji je
od pondělí 28. února do soboty 5. břez- 25 133 případů u seniorů nad 65 let.
na přibylo v kraji 2 500 nakažených, což Celkový počet vyléčených pacientů

od začátku pandemie dosáhl výše 208
604 osob, což je o 4 214 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 2 361 lidí, což znamená, že během
minulého týdne zemřelo v kraji dalších třiadvacet osob na covid-19. Další
pozitivní zprávou ovšem je, že rovněž
čtvrtým týdnem pokračuje pokles
hodnoty počtu potvrzených případů
nákazy za posledních sedm dní v pře-

počtu na 100 tisíc obyvatel. V kraji jde
GHQQÉQ½UÕVWQDNDzHQÙFKFRYLGHPYRORPRXFNÅPNUDML
aktuálně o 419 obyvatel, což je o 170
případů méně než ve statistikách před

minulého týdne.
Rapidně za minulý týden poklesl také


počet aktuálně nakažených osob co
videm. V celém Olomouckém kraji je
nyní koronavirem nakaženo 4 310 osob,
což je o dalších 2 122 případů méně

než předchozí týden. Nejvíce aktuálně
nakažených je na Olomoucku, kde trpí Zdroj: KHS Olomouc
1 249 osob. Na druhém místě se drží je Přerovsko (452), dále Šumpersko (161). Na Konicku je aktuálně koronavistále prostějovský region, který aktuálně (295), Hranice na Moravě (222), Jese- rem nakaženo 75 lidí, což je o 49 případů
eviduje 921 nakažených. Další v pořadí ník (206), Šternberk (176) a Uničovsko méně než předchozí týden.
(mik)
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Na Prostějovsku je aktuálně nemocných
921 lidí
¸67<
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nohama na zemi

Paní Věra Rozbrojová se narodila 3.
března 1917 ve Dvoře Králové nad
Labem, kde žila zhruba do padesátých
let minulého století. Potom se i s rodinnou odstěhovala do Šumperka,
tam pracovala jako dámská krejčová.
Několik desetiletí už je občankou Prostějova. „Pracovala ještě v důchodu,
a to do svých pětasedmdesáti let. Měla
celkem dvě děti, dcery. Jedna z nich

Michal
KADLEC
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PROSTĚJOV Narodila se za doby Rakouska - Uherska a prožila
řadu převratných období i událostí minulého století. Uplynulý
čtvrtek 3. března pak oslavila
neuvěřitelné 105. narozeniny!
Nejstarší Prostějovanka současnosti Věra Rozbrojová prožívá
krásné dny v Centru sociálních
služeb, kde také ve zmíněný
den hodinu po poledni začala
velká oslava. S gratulacemi oslavenkyni přispěchali primátor
statutárního města Prostějov
František Jura, ředitelka Centra
sociálních služeb v Prostějově
Helena Vránová, zaměstnankyně tohoto sociálního zařízení
a chybět pochopitelně nemohla ani Večerník!

S gratulacemi přišli primátor,
zaměstnanci centra i Večerník!

 ÎÄ Ũ
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Plesová sezóna je nyní v plném proudu a konají se akce, které byly dlouho
odkládány. V Čelčicích panovala v sobotu večer výborná nálada. „Zlatým
hřebem našeho bálu jsou průběžná
vystoupení malých mažoretek z Mažoretkového týmu Falco z Vyškova,
které jsou v posledních letech velice úspěšné a pyšní se tituly mistryň
i vicemistryň České republiky. Navíc
mají letos v plánu odjet na mistrovství
Evropy. Jejich vystoupení jsou opravdu nápaditá a krásná a lidem se moc
líbí,“ pochvaloval si Jaromír Kouřil,
starosta Sboru dobrovolných hasičů
v Čelčicích.

Michal KADLEC

ČELČICE Poslední dva roky nemohli tuto akci uspořádat
kvůli koronaviru. Uplynulou sobotu večer už ale dobrovolní hasiči z Čelčic měli konečně důvod k veselí. Naprosto nic
už nebránilo konání Hasičského bálu, na kterém se bavilo
zhruba sto místních lidí. Akci okořenily svými vystoupeními
malé mažoretky z Vyškova a pro hosty bálu byla připravena
spousta jídla i dobrého pití. Na tanečním parketu to jiskřilo,
vždyť kdo by si po tak dlouhé době rád nezatancoval? U toho
prostě Večerník nemohl chybět.

či probíráme uplynulý rok, který byl
U TOHO
hodně složitý vzhledem k pandemické
situaci. Přišli jsme také o dost peněz,
protože se nám kvůli nákaze nepodařilo
uskutečnit mnohé akce. Ale dost naříkání, pojďte se také bavit,“ vyzval Večerník Jaromír Kouřil.
Sobotní večer se v Čelčicích opravdu
vydařil a místní lidé se těší na další poFOTOGALERIE
dobné akce. „Po dvouleté pauze se ples
klikni na
Místní lidé ale měli více důvodů se vydařil nad očekávání,“ loučil se brzy
www.vecernikpv.cz
v sobotu 5. března přijít bavit do míst- nad ránem starosta Sboru dobrovolního kulturáku. „Máme připravenou ných hasičů v Čelčicích.
0¾XwV÷XPÊEK*CUKéUMÆJQD¾NWXèGNéKEÊEJUGXUQDQVWP¾TCOP÷DCXKNKKPCVCPGéPÊORCTMGVW
Foto: Michal Kadlec
bohatou půlnoční tombolu s padesát- saa
kou cen, z nichž tak první je sekačka na
3x foto: Michal Kadlec
trávu. V kuchyni je pak k mání bohaté
občerstvení, návštěvníci plesu si mohou
dát například kuřecí nebo vepřové řízky
s bramborovým salátem či jednohubky.
K tanci a poslechu nám dnes vyhrává
kapela Modrá rosa,“ prozradil hlavní organizátor Hasičského bálu v Čelčicích.
Zhruba sto návštěvníků plesu se v sobotu náramně bavilo. „Lidé jsou spokojeni, po dvou letech odkladů kvůli $QWąNKXÆ QXCEG QF P¾XwV÷XPÊMč RNGUW UMNKFKN[ OCNÆ $QJCV¾ VQODQNC éÊVCNC PC RCFGU¾V EGP VQW RTXPÊ D[NC -VCPEKCRQUNGEJWX[JT¾XCNCXUQDQVWXèGNéKEÊEJMCRGNC
covidu-19 se nám konečně podařilo OCåQTGVM[\8[wMQXC
UGMCéMCPCVT¾XW
/QFT¾TQUC
ples uspořádat a teď jde vlastně už o třetí
ročník. U vínečka tady rovněž my hasi-

Dobrovolní hasiči se u vínečka bavili, tančili i hodnotili
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Prostějov (sob) – Jako velkou ztrátu
vnímali mnozí fanoušci odchod Davida
Bartoše od Jestřábů. I vedení klubu mělo
o služby útočníka zájem. Právem. Bartoš
byl v minulé sezóně v dresu Jestřábů velice produktivní a spolupráce s Petrem
Mrázkem mu seděla. Nyní už ale válí za
Frýdek-Místek. A právě tomuto forvardovi
mohou Rysi děkovat, že se tým z pomezí
Moravy a Slezska dostal do předkola play-off. V pondělí totiž v předposledním kole
proti Přerovu srovnal stav utkání vteřinu
před koncem základní hrací části a nakonec Komorski rozhodl o bodu navíc v nájezdech. Oba počiny se týmu náramně hodily. Právě tyto body nutně potřeboval pro
vstup do předkola. I když tedy v posledním
utkání Rysi prohráli s Vrchlabím v nájezdech, na jejich účast už to vliv nemělo. Právě na úkor Vrchlabí se totiž Frýdek-Místek
dostal do vyřazovacích bojů. A velký podíl
na tom měl i Bartoš. Nejen pokořením
Zubrů, ale také výkony v celé sezóně. Bartoš zaznamenal 24 bodů (6+18).

Exprostìjovan zaøídil
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Prostějov (sob) – Devět let. Tak dlouhá
byla šňůra sezón, v nichž hrál Havířov
první ligu. Nyní ale končí. Už dopředu
bylo jasné, že Severomoravané spadnou
o soutěž níže. Poslední třetinu základní
části fakticky dohrával z povinnosti. Úplný
závěr nicméně zase tak nepodařený nebyl.
Havířov totiž nejprve získal výhru po kontumaci s Vrchlabím, kterému neoprávněně
naskočil do utkání hráč. A ve středu porazil Litoměřice 3:1. Závěr ročníku tak pro
Havířov zase tak strašný nebyl. Ztráta na
nesestupové příčky však už byla příliš velká
a minimálně na rok se s druhou nejvyšší
soutěží loučí. A to přesto, že měl na papíře
solidní kádr, který mohl a měl hrát výše.
Nakonec vynikli ale jen někteří hráči, zejména Doktor, který si vysloužil pozvánku
do extraligy, či mladý brankář Štipčák. Ten
byl před sezónou velkou neznámou. Brzy
potvrdil své velké kvality a stal se oporou
týmu. Havířov byl po postupu v roce 2013
pravidelným účastníkem play-off, v němž
obvykle vypadal ve čtvrtfinále. Maximem
bylo pro tým 5. místo z roku 2020. V posledních dvou sezónách ale měl tým problémy a tabulkou se výrazně propadl.

Havíøov se s Chance
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Každopádně prostějovské fanoušky čekají zajímavé zápasy, druhé
a případně třetí utkání s Kolínem
se totiž bude hrát na Hané. A už i to
předešlé ukázalo, že vzájemné souboje
nebudou nuda. Kromě branek to totiž
naznačila i řada soubojů, včetně pěstních. Na konci zápasu se musel ohánět
Jiránek, předtím byla k vidění bitka
Husáka s Veselým. „Patří to k tomu
a beru to. Chtěl bych ale, že když už
sérii vedeme, ať jsme ti klidnější. A nedávali šanci soupeři vyloučeními rozhodovat. Protože v sobotu 11 vyloučených a v play-off, to je katastrofální
množství. Vyšlo to, že jsme vše dokázali ubránit. Narušuje to ale rytmus
hry, někteří hráči se tolik nedostanou
na led, jiní jsou naopak přetížení,“ poznamenal Aleš Totter.
Bohužel tým postihla i nepříjemnost v podobě zranění Marka Račuka, který v 15. minutě padl na
mantinel a čeká jej odpočinek v tu
nejnevhodnější dobu. „Bude to na
pár dnů, což znamená, že v této sérii
už se na led nevrátí. Je ale naděje, že
pokud se dostaneme do čtvrtfinále, tak
v některém z dalších zápasů by naskočit
mohl,“ nastínil kouč Jestřábů.

klikni na
www.vecernikpv.cz

FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

jsem tentokrát zvolil pro mě
tu nejjednodušší variantu.“
ƔƔ Jak hodnotíte hromadnou bitku? A viděl jste, co jí předcházelo?
„Neviděl jsem to
moc dobře, nerad
bych to proto moc
komentoval. Myslím, že i takové situace k tomu patří.
Byl tam Patrik Husák s Veselým, mezi Foto: internet
sebou měli nějakou
strkanici. Pak se to zvrhlo u naší střídačky v bitku, ale neviděl jsem to moc dobře. Jen mě překvapilo, že jsme hráli ještě
oslabení. Naštěstí jsme to zvládli. Ten
zápas už je ale za námi…“
ƔƔ I vy sám jste se dostal do křížku
s jedním ze soupeřů, a to v poslední
minutě…
„Tak já už viděl, že zbývají tři sekundy do
konce. Už jsem jen chtěl pohlídat puk.
Jejich hráč do mě najel, potom vlastně
ještě jednou. Pak jsme se do sebe zapletli
a vzniklo z toho tohle. Nijak bych to ale

ale i Lukáš Krejčík, který dříve hrál za Prostějov a jemuž se na Hané dostávalo velké
oblíbenosti. Výborně se prezentuje i další
bývalý Jestřáb René Piegl, který už stihl dokonce nakouknout do extraligy v prvním
výběru Hradce Králové.
Pro prostějovské fanoušky je tady příležitost, aby dnes a případně i zítra zaplnily
tribuny Víceúčelové haly-zimního stadionu mnohem více než doposud. Žádná
omezující oaptření již neplatí, jde tedy jen
o zájem fanoušků. Tím spíš, že v úterý 8.
března se může jednat o rozhodující zápas.
„Dlouho se tady neudělala série, vypadávalo se v předkole. Teď máme fakticky
mečbol, sérii můžeme dohrát doma. Očekáváme tedy, že bude bouřlivá atmosféra,“
věří trenér Prostějova Aleš Totter. Domácí
prostředí přitom vnímá jako velkou výhodu. „Nemusíme cestovat, máme dva zápasy ve dvou dnech a potřebujeme jeden
z nich urvat. Máme vynikající fanoušky,

nepřeceňoval, patří to k tomu. Oni to asi
už chtěli dohrávat na příští zápas, aby
nás trochu rozhodili. Myslí si, že jsme to
zvládli dobře. Postavili jsme se jeden za
druhého, a tak by to mělo být.“
ƔƔ Utkání nedohrál Marek Račuk.
Jak velkou ztrátou by jeho absence
byla?
„Určitě velká, je to jeden z nejlepších
centrů. Věříme, že bude co nejdříve
zpátky. V neděli šel k doktorovi, tak
uvidíme, jak to bude vypadat. Určitě by
nám chyběl, kdyby nemohl hrát.“

kteří přijeli už do Kolína, kde byla výborná
atmosféra z obou stran,“ konstatoval kouč.
První vzájemný zápas série pak kromě
mnoha exprostějovských hokejistů a dobré atmosféry přinesl také vyrovnanou hru,
řadu soubojů, mnoho přesilovek. A také
ukázal, že nepůjde o nic jednoznačného.
Fanoušci se tak dnes mají na co těšit.
A pokud by se podařilo postoupit, tak
hned ve čtvrtek 10. a v pátek 11. března
odehrají první dva zápasy čtvrtfinálové
série play-off Chance ligy buďto na ledě
Litoměřic (pravděpodobnější varianta)
nebo Vsetína. Doma by vyřazovací boje
pokračovaly hned zkraje příštího týdne.
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mantinel Račuk a dohrál. Záhy šli Kozlové
do vedení. Pinkas si klepl o nahrávku, dostal ji a z hranice kruhu mířil přesně – 1:0.
Druhá třetina zprvu moc vzrušení nenabídla. Až ve 25. minutě po akci na ose
Mrázek – Husák – Novák vznikla obrovská šance, ruský gólman mezi třemi tyčemi Kolína při ní posunul bránu. Krátce
poté nastřelil od modré čáry Zajíc tyč.
Jestřábi dále tlačili a nutili soupeře k chybám. Střelecké štěstí zkoušeli Klimíček
i Tomáš Jáchym. Až poté se připomněl
útok Kolína, konkrétně Pajer. Ještě větší
nebezpečí přišlo ve 31. minutě, kdy Čížek
nedal v situaci, kdy byl Bláha mimo bránu. Kloz zase zakládal velkou šanci, ze které bylo přečíslení tří na jednoho. Největší
nególová šance třetiny ale přišla z hole
Sklenáře. Za vyjetého Bláhu posílal puk
bekhendem po ledě – orazítkoval ale tyč.
Zde chyběly milimetry. Klíčové okamžiky ale přišly až v závěru třetiny. Prostějov
se nechal dvakrát v krátkém sledu vyloučit. Nicméně se ubránil. Navíc při návratu
z trestné lavice se Jiránek ujal puku a brejk
proměnil – 1:1. Asistenci na této brance si
připsal i gólman Bláha. V závěru navíc po
střele Husáka zavládl zmatek, ovšem bez
brankového vyjádření.

4

Jestřábi si závěr pohlídali v klidu a nepustili soupeře přes půlku. Po zásluze se
tak mohli radovat z prvního bodu v sérii
o boj mezi nejlepší osmičku druhé nejvyšší soutěže.
(sob)

3. Mùj dùm,
mùj hrad neplatilo
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2. Vsetín ovládl „pluska“
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1. Ambiciózní Poruba
bez play-off

NEJ události
Chance ligy

Proti Kolínu se Jestřábům hned
na úvod zadařilo. Kolín sice vedl,
nicméně Prostějov dokázal hru
otočit. A v těžkém zápase uspět.
Úvod sérií je důležitý i pro psychiku. Jestřábi jej nakonec zvládli
velmi dobře.

Vstup do
vyøazovací èásti

Jestřábi doplácejí v zápasech nejen
na individuální chyby, ale zejména
na vyloučení, často zbytečná. Problémy si natropili proti Třebíči, ale
taky se Slavií. O zápase s Kolínem
netřeba mluvit, Prostějov po něm
může děkovat za mizerně odehrané početní výhody Marimexu.

Pøíliš èastá
vylouèení
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HOKEJOVÉ
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„Jestřábi,
budíček!“

Výrok:

Prostějov se střelecky probral
právě včas. A Třebíči v rozhodujícím zápase o pokračování do vyřazovací části nastřílel hned čtyři
branky. Předtím se přitom dlouho v produktivitě trápil.
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„První třetinu jsme hledali tempo, taky sílu a sebevědomí. Prostě režim play-off. Na začátku
druhé třetiny jsme se do toho dostali. Pak jsme hráli solidní play-off hokej a stačilo to na
výhru o gól. Jsme rádi, že vedeme v sérii 1:0 a čekají nás teď dva zápasy doma. Jsme tedy
nyní v té pozici, ve které jsme chtěli být.“

Aleš Totter - LHK Jestøábi Prostìjov:

„S výsledkem samozřejmě spokojení nejsme, ale co se týká předváděné hry, tam určitě
spokojení jsme. Hráli jsme výborné utkání. Bohužel nám nepřálo trochu štěstí, ve druhé
třetině jsme mohli odskočit o více než o jednu branku. To se nám vymstilo. Soupeř vyrovnal v naší přesilovce a ve třetí třetině udeřil po naší chybě. Pak už si to pohlídal a my už jsme
se nedostali do vážnější šance, abychom to mohli zvrátit. Mrzí nás výsledek, ale nemrzí nás
výkon, protože jsme tam nechali všechno.“

Petr MARTÍNEK – asistent trenéra SC Kolín:

¸67<75(1§5č
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Třetí dvacetiminutovka nabídla podle
očekávání drama. Začala aktivitou Prostějova a přesilovkovou střelou Jáchyma
z kruhu, na kterou navázalo zakončení
Havlíka a Nováka. V obrovské šanci
byl ve 45. minutě také Švec, ale ani on
neproměnil. A v 50. minutě už Prostějov udeřil. Beránek zavezl podél hrazení
puk, naservíroval jej Švecovi a ten trefil
růžek branky – 1:2! Poté začala klasická hra kdo s koho, ubrání Jestřábi těsný
náskok? Vyhecovaný zápas ještě vyšperkovala hromadná bitka, kterou načal faul
a oplácení mezi Husákem a Veselým.
A tak se trestná lavice značně naplnila.
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dostávalo. Jsme rádi, že jsme to zvládli.
I když s tak těsným výsledkem.“
ƔƔ Máte na svědomí vyrovnávající
gól. Věděl jste už dlouho dopředu,
že zkusíte po návratu z trestné lavice
zaútočit?
„Tak já už jsem koukal z trestné lavice na
hru. Viděl jsem, že ten puk oběhl celé pásmo poté, co jejich bek vystřelil. Projelo to
rohem a zamířilo ke mně. A už když jsem
vystupoval z vrátek, tak jsem jen čekal, až ke
mně puk dojede. Pak už jsem se jen snažil
co nejrychleji uhánět. A naštěstí to vyšlo.“
ƔƔ Uvažoval jste při brejku i o střelbě
do růžku?
„Ne, chtěl jsem mezi nohy. V posledních
zápasech jsem pořád něco vymýšlel, tak

PROSTĚJOV Důležitý krok za postupem do hlavní fáze vyřazovacích
bojů Chance ligy udělali uplynulou sobotu hokejisté Prostějova. V Kolíně
sice Jestřábi museli otáčet nepříznivý stav, to se jim povedlo a na Hanou
si tak přivezli důležitou výhru. K ní pomohla dobře ubráněná oslabení
i obrovské zkušenosti. Duel okořenila i hromadná bitka, po které nebylo
na trestné lavici k hnutí. To nejdůležitější je ale vedení v sérii, k postupu
nyní Prostějovu stačí jediná výhra ze dvou domácích zápasů, které jsou na
programu dnes, tj. v pondělí 7. března, případně v úterý.
Úvod zápasu nabídl atraktivní podívanou tempo. Jenže přišlo zbytečné vyloučení,
plnou šancí. První měl ve 2. minutě Ra- kdy v 9. minutě vyhodil puk mimo led
čuk. Domácí zahrozili v přesilové hře Što- Kloz. V další přesilovce zahrozil eprostěhanzlem. Po skončení početní výhody se jovský Krejčík, skvěle proti němu zasáhl
hra obrátila a byl to Prostějov, kdo udával Bláha. V 15. minutě nešťastně upadl na

ƔƔ Vstup do předkola mají Jestřábi
úspěšně za sebou. Proti Kolínu se ale
asi nehrálo dobře, že?
„Kolín byl nepříjemný už v základní
části. Dvakrát jsme proti němu prohráli. Hraje nepříjemný hokej, má systém
částečně i z Hradce Králové, jehož je
farmou. Hru má založenou hlavně na
dobré obraně, takže se přes ni těžko

Michal
SOBECKÝ

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Dlouho to vypadalo na drama do poslední minuty. Přes střední pásmo se hokejistům Prostějova v úvodním duelu předkola Chance ligy v Kolíně těžko postupovalo.
Nakonec vše dobře dopadlo, byť to bylo drama do posledních vteřin. Velkou zásluhu na tom měl také útočník s číslem
22 Tomáš Jiránek (na snímku). Ve druhé části totiž při návratu
z trestné lavice ujel soupeři a vyrovnal průběžný stav na 1:1.
Navíc byl hodně platný byl po celý zápas také při forčekingu.

zazářil., dal vyniknout hokejistům, jako
jsou Jankovský, Král nebo Šafránek. Ale
skončil až šestnáctý, což by v aktuální sezóně znamenalo přímý sestup. Nyní jsou na
tom ale Kozlové mnohem lépe. Základní
část zakončili ve středu tabulky na devátém místě, přičemž trvale se bil dokonce
o první šestku. To nevyšlo, nicméně i tak už
nyní Středočeši mohou označit sezónu za
úspěšnou. Farma Mountfieldu HK překonala očekávání. A to může být v tak rychlé
sérii play-off být skrytý problém. Zatímco
Jestřábi mají vyšší ambice, a v předkola tedy
musí, Kolín jen může. Není proto zdaleka
pod takovým tlakem.
Kdo ale jsou kolínští hráči, kteří k historickému úspěchu týmu přispěli? Jsou to
zejména šikovní, produktivní a přímočaře
hrající útočníci. Borci jako Jankovský, Král,
Michal SOBECKÝ
šikula Šafránek, ale také třeba Pojar s MoPro Kolín se aktuálně jedná o snovou rongem, kteří se stali nenápadnými, ale
sezónu. V té loňské nevyhořel, ale ani ne- cennými postavami celku. Hodně vidět je

PROSTĚJOV Přímý postup do play-off sice Jestřábům nevyšel, dodatečnou šanci nechtějkí promarnit. A je tu
i viditelná změna. Zatímco předloni
Prostějov nepostoupil ani do vyřazovací části a loni prohrál všechna utkání
série předkola, tentokrát začal výhrou.
I když ne snadnou. Kolín ukázal, že
bude více než obtížným soupeřem,
ostatně v tabulce skončil jen o dva body
za svěřenci trenéra Tottera. Druhý
a rozhodující bod v sérii hrané na dva
vítězné zápasy, mohou jestřábi přidat
už dnes, tj. v pondělí 7. března na domácím ledě od 18.00 hodin. A když to nevyjde, o čtyřiadvacet hodin později přijde druhá šance. Rozhodující duel série
už bude ovšem v duchu kdo s koho.
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PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ:

1. star: 6QO¾w,KT¾PGM DQF[ 2. star:1PFąGL$N¾JC
DQF[ UVCT,QUGH<CLÊE DQF 

KOLÍN – PROSTĚJOV 1:2

1. star: ,CP -NQ\  DQF[  2. star: 2GVT $GT¾PGM
DQF[ UVCT1PFąGL$N¾JC DQF 

VRCHLABÍ – PROSTĚJOV 4:2

1. star: /CTGM 4CéWM  DQF[  2. star: ,KąÊ -NKOÊéGM
DQF[ UVCT2GVT/T¾\GM DQF 

SLAVIA PRAHA – PROSTĚJOV 5:4 SN

HRÁČSKÉ HVĚZDY UTKÁNÍ

HOKEJ

2Ą'&-1.12.#;1((
\¾RCU[ (TÚFGM/ÊUVGMt5NCXKC2TCJC 
   $TCPM[  -NKOwC $CTVQw -QOQTUMK 
t  äGLFN -TWåÊM /CEJCé   -TWåÊM /CEJCé
äGLFN -CHMC -PQVGM-TGLéÊ ,&QNGåCN 2Q
NGVÊP 5VCXUÆTKG -QNÊPt2TQUV÷LQX 
 $TCPM[2KPMCU 5ÊNC/CV÷LéGM t
,KT¾PGM /,¾EJ[O1$N¾JC iXGE <CLÊE-NQ\ 
5VCXUÆTKG

è6846(+0.'2.#;1(( JTCLGUGPCVąKXÊV÷\PÆ\¾RCU[
*% 5VCFKQP .KVQO÷ąKEG   XU PGLJčąG RQUVCXGPÚ XÊV÷\
RąGFMQNC
8*-41$'8UGVÊP  XUPGLNÆRGRQUVCXGPÚXÊV÷\RąGFMQNC
5-*QT¾EM¾5NCXKC6ąGDÊé  XU*%$CPÊM5QMQNQX 
*%&WMNC,KJNCXC  XU*%<7$42ąGTQX 
6GTOÊP[éVXTVGMR¾VGMRQPF÷NÊ×VGTÚ
éVXTVGM
5'/+(+0.'2.#;1(( JTCLGUGPCéV[ąKXÊV÷\PÆ\¾RCU[
6GTOÊP[PGF÷NGRQPF÷NÊéVXTVGMR¾VGM
PGF÷NG×VGTÚéVXTVGM
(+0.'2.#;1(( JTCLGUGPCéV[ąKXÊV÷\PÆ\¾RCU[
8ÊV÷\GéGM¾DCT¾åQRQUVWRRTQVKVÚOW6KRURQTVGZVTCNKI[
6GTOÊP[PGF÷NGRQPF÷NÊéVXTVGMR¾VGM
PGF÷NG×VGTÚéVXTVGM

,GUG\ÐPC×UR÷wP¾PGDQPG"8åF[
\¾NGåÊPGLGPPCVCDWNEGCNGVCMÆPC
×JNWRQJNGFWPCRąGFUG\ÐPPÊEJCO
DKEÊEJ C QéGM¾X¾PÊEJ #NG VCM[ PC
dWO÷NGEMÆOqFQLOWCFCNwÊEJQMQN
PQUVGEJ#LCMLGPCVQO2TQUV÷LQX"
<CVÊO OQJQW ,GUVą¾DK ąÊEV åG UG\Ð
PW OCLÊ TGNCVKXP÷ ×UR÷wPQW %ÊNGO
UKEGD[NQRNC[QHHEQåUGUKEGURNPKNQ
LGP\é¾UVKKVCMCNG2TQUV÷LQXFQRCFN
OPQJGO NÆRG PGå VÚO[ UGUVWRWLÊEÊ
X DCT¾åK PGDQ U RąGFéCUPQW FQXQ
NGPQW0CXÊEUGP[PÊ,GUVą¾DKOQJQW
TCFQXCV K \ ×XQFPÊJQ ×UR÷EJW XG
X[ąC\QXCEÊ é¾UVK 5 -QNÊPGO VQ D[NQ
QDVÊåPÆXÊV÷\UVXÊLGXwCMQVQEGPP÷LwÊ
&čXQF[MQUNCX¾OVWVGF[LUQW#NG
LCMWTéKV÷EGNÚVÚOXÊPCQUNCX[LGw
V÷PGPÊéCUCRTQUVQT2TXPÊXNCwVQXMC
LCTQPGF÷N¾#LGFGPDQFX×XQFPÊ

,GP\čUVCV
nohama na zemi

UÆTKKLGUMWVGéP÷VCMQXQWXNCwVQXMQW
0CXÊE-QNÊPWM¾\CNåGUGUPÊOOWUÊ
RQéÊVCV6ÚOJT¾NFQDąGO÷NURQWUVW
wCPEÊU2TQUV÷LQXGOJT¾NX[TQXPCPQW
RCTVKK # éCUVQ VQ X[RCFCNQ åG X PÊ
O¾PCXTEJ-Q\NQXÆJT¾NKRąÊOQéCąG
FQUV¾XCNKUGUP¾\FQwCPEÊ2ąGM¾åMQW
VCMD[NOPQJF[JNCXP÷UMX÷NGEJ[VC
LÊEÊ$N¾JC7TRWVPQUV,GUVą¾DčCVQåG
\CRPWNKXéCUXwCM2TQUV÷LQXRQUWPWN[
F¾N
<Cé¾VGMX[ąC\QXCEÊEJDQLčD[NVGF[
RTQ,GUVą¾D[UMX÷NÚ2TXPÊFWGNWM¾\CN
åG UG K X RąGFMQNG UG OCLÊ RąÊ\PKXEK
PCEQV÷wKV#RQMWFFQLFGKPCVąGVÊ
\¾RCU X UÆTKK RčLFG Q PGOKNQUTFPQW
DKVXW
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Mezi hokejovými mantinely

2Ą'&-1.12.#;1(( JT¾PQPCFXCXÊV÷\PÆ\¾RCU[
\¾RCU[RQPF÷NÊDąG\PC5NCXKC2TCJCt(TÚFGM
/ÊUVGM2TQUV÷LQXt-QNÊP
2ąÊRCFPl\¾RCU[×VGTÚDąG\PC5NCXKC2TCJCt
(TÚFGM/ÊUVGM2TQUV÷LQXt-QNÊP
2.#;&190 JT¾PQ PC éV[ąK XÊV÷\PÆ \¾RCU[O RQTCåGPÚ
UGUVWRWLGFQFTWJÆNKI[XÊV÷\GéGM¾DCT¾åUOKUVTGONKI[
\¾RCUUVąGFCDąG\PC·UVÊP.tiWORGTM
\¾RCUéVXTVGMDąG\PC·UVÊP.tiWORGTM
\¾RCUPGF÷NGDąG\PCiWORGTMt·UVÊP.
\¾RCURQPF÷NÊDąG\PCiWORGTMt·UVÊP.
2ąÊRCFPÚ\¾RCUéVXTVGMDąG\PC·UVÊP.tiWORGTM
2ąÊRCFPÚ\¾RCUPGF÷NGDąG\PCiWORGTMt·UVÊP.
2ąÊRCFPÚ  \¾RCU UVąGFC  DąG\PC  ·UVÊ PCF
.CDGOtiWORGTM

Foto: internet

9KGPEGM t-TCVQEJXKN2GEJCPGE -T¾NiGXéÊM 
&QNGåCN 5GDGTC ,CP5XQDQFC &XQą¾M-WDGw 
-T¾N iGXéÊM2GEJCPGE  ·UVÊPCF.CDGOt5NCXKC
2TCJC  $TCPM[7TDCP $N¾JC t
1PFT¾éGM äGLFN -PQVGM -CHMC8wGVGéMC 
*CXGN -PQVGM /CEJCé -TWåÊM*CXGN  8TEJNCDÊ
t(TÚFGM/ÊUVGMUP t $TCP
M[-[PéN -QHHGT7TDCP /TÿC %JTVGM/CVÚU 
 -CWV 0GFDCN  TQ\J P¾L <GOCP t  /CTV[PGM
2GVGTGM 1IWTEQX   iNCJCą $CTVQw iGFKXÚ  
%JTKUVQX 2GVGTGM/CTV[PGM  -QNÊPt2QTWDC 
 $TCPM[-TGLéÊM 8GUGNÚiCHT¾PGM t
-QTMKCMQUMK )WOCP,GP[w ,GP[w )ąGw$CTKPMC 
äQXKPGE *CLPÚ  iWORGTMt8UGVÊP 
 $TCPM[-KPFN ĄG\¾é t,QP¾M 4QDĄÊJC 
5OGVCPC 2čéGM-NÊOGM 4QD4QD ,QP¾M
8NCEJ *QąCPUMÚ 8GPMTDGE  -CFCÿt,KJNCXC
MQPVWOCéP÷
-QPGéPQWVCDWNMWRQ\¾MNCFPÊé¾UVKPCLFGVGPC
UVTCP÷XT¾OEK&TQDPQJNGFW8GéGTPÊMWMVGTÚ
UGFPGUX÷PWLGRT¾X÷QJNÆFPWVÊ\CFNQWJQFQDQW
H¾\Ê%JCPEGNKI[
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QUVCVPÊ XÚUNGFM[  MQNC ,KJNCXC t iWORGTM 
 $TCPM[6*CTMCDWU <CFTCåKN*GNV 
5GOCP *CXT¾PGM ,WFC -CEJ[ÿC%JX¾VCN 
/GPwÊM *GNV5GOCP *CXT¾PGM -QYCNE\[M t
8KNFWOGV\ -KPFN  8UGVÊPt-QNÊP  
$TCPM[4QDt8GUGNÚ -T¾Nè¾R -TGLéÊM
iVQJCP\N  2QTWDCt$GP¾VM[PCF,K\GTQW22
   t   $TCPM[  äQXKPGE )WOCP
-QTMKCMQUMK 8QT¾éGM /iRCéGM 5VNQWMCN
5VNQWMCN *TPÊéMQ-QTMKCMQUMK 5VNQWMCNt-ąG
RGNMC 9KGPEGM%KMJCTV )CLFC iRCéGM&WwGM 
%KMJCTV &WwGM 2CDKwMC -WPUV  .KVQO÷ąKEG
t·UVÊPCF.CDGO50 t $TCP
M[$GTMC -ąGJNÊM,ÊEJC /2TQEJ¾\MC 8¾NGM
-TCEÊM ,,ÊEJC -ąGJNÊM-NKMQTMC t$N¾JC 7TDCP
6čOC /CTGw 8TFNQXGE$GTPCV $N¾JC 6čOC
8TFNQXGE TQ\JP¾L6T¾XPÊéGM 6ąGDÊét5QMQNQX
22 t $TCPM[/GNW\ÊP 8QFPÚ
5VąQPFCNC .CPI *WPMGU<CDNQWFKN 2QK\Nt
6QOK ,WTéÊM8TJGN ,2QJN 6QOK&2ąKD[N  2ąGTQX
t(TÚFGM/ÊUVGM50 t $TCPM[
-TKUN iGXéÊM 5WUU )QKw /CV÷L5XQDQFC
&NWJQwèGTPÚ t%JTKUVQX iGFKXÚ iGFKXÚ iNC
JCą $CTVQw -QOQTUMK-NKOwC TQ\JP¾L-QOQTUMK
7VM¾PÊ8TEJNCDÊt*CXÊąQXD[NQMQPVWOQX¾PQ
XG RTQUR÷EJ *CXÊąQXC \ FčXQFW PGQRT¾XP÷PÆJQ
PCUVQWRGPÊJT¾éGFQO¾EÊJQEGNMW
QUVCVPÊXÚUNGFM[MQNC *CXÊąQXt.KVQO÷ąKEG
 $TCPM[&QMVQT),CPUQPU /C
TWPC &QMVQT 2CUVQT-ąGOGP t-TCEÊM ,ÊEJC 
$GP¾VM[PCF,K\GTQWt2ąGTQX  
$TCPM[&WwGM iRCéGM-WPUV &NQWJÚ )CLFC

CHANCE LIGA 2021/2022

První utkání předkola play-off nabídlo skutečný boj vyřazovacích
bojů. Se vším všudy: žádné brankové hody, zato však úporná obrana
a boj o každý puk. Takovým bonusem bylo několik soubojů, při nichž
létaly pěsti. Největší divočinou byla
bitka na konci třetí třetiny, které se
na obou stranách zúčastnilo vícero
hráčů. Výsledkem bylo hromadné
vylučování. A zejména na straně
Prostějova byla tak trestná lavice
přeplněná. „Vypadá to, jako by pánové čekali na autobus,“ znělo hodnocení komentátora zápasu.

Nese dat, obsa zeno !

ZAUJALO NÁS

2GVT/T¾\GM1PFąGL$N¾JC,CP-NQ\2GVT$GT¾PGMC6QO¾w,KT¾PGM
,CP4WFQXUMÚ/CTVKP0QX¾M,KąÊ-NKOÊéGM/CTVKP#NVTKEJVGT
#FCO*CXNÊM6QO¾w,¾EJ[O/CTGM4CéWMCiKOQP,GNÊPGM,QUGH<CLÊE
,CMWD$CDMCC2CVTKM*WU¾M/KNQUNCX,¾EJ[O/KEJCN,CPGéGM&CXKF8CNC
C/CTGMiXGE,CPiVGHMCC2GVT-TGLéÊ/CTGM/KEMC/CTVKP&WDUMÚ
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že se brankostroje nezaseknou. Po šanci
Vlčka se totiž sice skóre ještě neměnilo, ve
25. minutě však už ano. Žejdl si zkušeně
počkal na najetí Kružíka, který následně
rozvlnil síť za Bláhou – 4:2. Jestřábi zareagovali zvýšeným tlakem. A vyplatil se jim.
Hned krátce po inkasování měli několik
možností, načež v přesilové hře nebyl
daleko vstřelení branky Mrázek. Poté zafungovalo staré pravidlo nedáš - dostaneš.
Po šanci slávistů totiž z mezikruží přišla
nahrávka na Beránka, který zacílil přesně 4:3. Dál už se skóre se do sirény neměnilo.
Ve třetí třetině se týmy zprvu snažily rychle
přenášet hru. Z toho však plynuly mnohé
nepřesnosti. Až v 51. minutě to vypadalo
pro Jestřáby na problém, Machač nicméně
svou tečí minul. Jestliže však Slavia střílela
málo, o Prostějovu to platilo dvojnásob.
A tak minutu a půl před koncem hosté stále ztráceli jeden gól. A tak šli do šesti. Risk se
vyplatil, ránou golfem od modré vyrovnal
Klimíček – 4:4!
Následovalo tedy do prodloužení. Prostějov byl střelecky i bruslařsky aktivnější,
rozhodnout ale nedokázal. Na řadě tak
byly samostatné nájezdy. A ty se Jestřábům
hrubě nepovedly, ze sedmi pokusů neuspěli ani jednou. Na druhé straně ale rozsekl nájezdovou loterii Knotek – 5:4. Jestřábi
tak už počtvrté v řadě se Slavií padli.

PRAHA, PROSTĚJOV Těžký úkol
CHANCE LIGA 2021/2022 - 50. KOLO:
měli před sebou hned zkraje uplynulé+&6ODYLD3UDKD²/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY
ho týdne svěřenci trenéra Aleše Tottera.
%UDQN\  =HOLQJU äHMGO .UXåtN   9OþHN  .DIND äHMGO  
A tím bylo utnout krátkou, ale tíživou
.UXåtN äHMGO'ROHåDO UR]KRGXMtFtQiMH]G.QRWHN QHSURPČQLOL[9OþHN
sérii neúspěchů a bodovat v 50. kole
9ãHWHþNDäHMGO.DIND.QRWHN ±7-iFK\P +DYOtN-LUiQHN 
Chance ligy na ledě Slavie Praha. Šťast5DþXN 1RYiN 0Ui]HN   %HUiQHN 5DþXN âYHF   .OLPtþHN
0Ui]HN ± QiMH]G\QHSURPČQLOL1RYiN-LUiQHN[.OR]5XGRYVNê
nou střelou v závěru se to Jestřábům na.OLPtþHN0Ui]HN 6WĝHO\5R]KRGÿt+XFO3HWUXåiOHN±.UHX]HU
konec podařilo, byť jen tím nejmenším
²
61
3RORQ\L9\ORXÿHQt9\XåLWt2VODEHQt'LYiNĥ
způsobem. Za prohru v samostatných
VHVWDYD6ODYLH3UDKD
nájezdech brali pouze jeden bod. Ten
0 0LFKDMORY  +HMGD ' .UHMþt +RYRUND %DUiN +DYHO =HOLQ
jim ale definitivně zajistil účast v příšJU'XGD±9ãHWHþND.QRWHN.DIND±2QGUiþHN3ROHWtQ'ROHåDO
±.UXåtNäHMGO0DFKDþ±%URå.HUQ9OþHN 7UHQpU-LĜt9HEHU
tím ročníku druhé nejvyšší soutěže,
série play-down či případná baráž pře- VHVWDYD3URVWčMRYD
%OiKD ± 0 -iFK\P .OLPtþHN 6WDQČN +XViN 9DOD =DMtF +DYOtN ± -LUiQHN 7 -iFK\P 5XGRYV
staly být strašákem.
Nê±1RYiN5DþXN0Ui]HN±%HUiQHN.OR]âYHF±.REOtåHN-HOtQHN
7UHQpU$OHã7RWWHU
Pondělní zápas pro Jestřáby nezačal dobře.
Slavia si vytvořila dvě větší šance a poté,
co přežila oslabení, otevřela střelecký účet
zápasu, když se od od modré čáry trefil
přesně Zelingr – 1:0. Následovala hra naJiøí VEBER - HC Slavia Praha:
horu - dolů a v 10. minutě se do mezikruží
zápasy hrajeme o všechno, stejně tomu bylo teď. My jsme duel dobře rozehráli
vymotal Vlček a navýšil na 2:0. Prostějov „Poslední
a šli do vedení. Bohužel už druhý zápas jsme dvougólový náskok ztratili. Samozřejmě
měl ale připravenou odpověď. Po další jsme rádi za ten druhý bod. Chtěli jsme mít tři, ale to se nám nepovedlo.“
půlminutě hry si Jiránkovo nahození srovAleš TOTTER - LHK Jestøábi Prostìjov:
nal Tomáš Jáchym a díky důrazu překonal „Byl to nervózní zápas a my jsme jej celý dotahovali, což se nám povedlo v poslední mibrankáře – 1:2. Právě tento hráč měl dů- nutě. Škoda těch nájezdů, že jsme žádný nedali a vezeme tak nakonec jediný bod. Je to
ležitou roli i v dalších okamžicích. Slavia asi spravedlivé a musíme to respektovat. Jediná smutná věc je, že přijdete do šatny, tak zase dostala do tlaku a prostějovský útočník tímco před deseti dny tam kluci sledovali olympiádu, tak teď tam sledují zprávy o válce.
byl nucen zatáhnout za záchrannou brz- To je nevýslovně smutná událost. Dnes je sport na druhém místě...“
du. Exprostějovský Kafka posléze početní nachlup stejně, Račuk dostal nahrávku do očekávat další brankové hody i ve druhé
části. Pokud tomu tak ale bylo, museli být
výhodu rozhodl a navýšil znovu na rozdíl jízdy a u pravé tyče skóroval – 3:2.
dvou gólů – 3:1. Jestřábi ale záhy oplatili Po pětibrankové první třetině mohli diváci mírně zklamaní. I když zprvu to vypadalo,
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„Věříme, že budeme v play-off hrát
co nejdéle. Soustředíme se na první
sérii, která je na dva vítězné zápasy. Je
to trochu ruleta, může ji rozhodnout
i náhoda. Dávalo by logiku, kdyby se
hrálo doma - venku - doma. Ale tak už
to bývá, v play-off, co má být vrchol

Středeční utkání začalo lépe pro Jestřáby.
Byli rychlejší, lépe bruslili. A byli častěji
na kotouči. Jenže do vedení šli hosté. V 8.
minutě při přesilové hře Třebíč zavřela
domácí před jejich brankou a na konci
kombinace byl Bittner – 0:1. Tento stav
ale dlouho netrval. V 11. minutě se totiž
taktéž při přesilovce prosadil od modré
prostějovský Havlík a srovnal na 1:1. Hosté byli velmi nedisciplinovaní a při vyloučení Bittnera obrátil vývoj utkání Kloz,
který tečoval střelu Tomáše Jáchyma –
2:1. Skvělou produktivitu v přesilovkách
navíc prostějovští hokejisté podtrhli Švecem, který sklepl nahození od modré za

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Se špatnou produktivitou a nepříliš dobrými výsledky se
v posledních dnech potýkali prostějovští Jestřábi. Z boje o první šestku se
tak stal boj o to, aby vůbec Prostějov
byl ve vyřazovacích bojích. Rozhodnutí přišlo až v posledním 51. kole základní části Chance ligy. A pro Jestřáby
dopadl zápas s Třebíčí dobře. V první
třetině si vytvořili dvoubrankový náskok, který už si dokázali udržet i přes
odpor Třebíče až do závěrečné sirény. Prostějov nakonec utkání ovládl
6:4 a pronikl do předkola play-off,
v němž se utká s Kolínem.

Mičána – 3:1. Krátce nato dostal do jízdy
puk Bittner a snížil – 3:2. Jenže poslední
slovo měl v úvodní části Beránek, který
tečoval střelu Zajíce, a bylo to znovu o dva
góly – 4:2.
Druhá třetina nabídla méně dramatických okamžiků. A výrazně méně branek.
Aktivnější byla Třebíč, která několikrát
dostala Jestřáby pod tlak, nicméně z něj
nic moc nevytvořila. V závěru Prostějov
přece jen zabral, zavřel Třebíč před její
bránou, nakonec z toho byla střela Miloslava Jáchyma z osy hřiště, která zapadla za
Mičána – 5:2.
Poslední dějství nabídlo zprvu spíše mdlý
výkon domácích. Jestřábi upustili od aktivního pojetí hokeje, a to se jim málem
nevyplatilo. Dorážka v podobě lobu se totiž už ve 42. minutě povedla Gajarskému
– 5:3. Ve 45. minutě bylo ještě hůř. Poizl
si sjel s pukem od modré směrem k bráně
a švihem prostřelil Bláhu – 5:4. „Hoši, budíček!“ ozval se tehdy jeden z fanoušků.
Naštěstí další tutovku hostů zlikvidoval
skvělý Bláha, i tak byl finiš zápasu hektický. Nejprve Tomáš Jáchym zastoupil
Bláhu a zabránil blokem téměř jistému
gólu. Třebíč v 59. minutě sáhla po hře bez
brankáře, jenže krátce před poslední sirénou inkasovala. Havlík z rohu obranného
pásma našel Beránka, který se střelou do
prázdné brány nemýlil – 6:4.

6
4

4:2, 1:0, 1:2)

„Měli jsme výsledkově dobrý vstup do zápasu, když jsme šli v přesilovce do vedení. Jenže pak jsme udělali sérii čtyř faulů a soupeř tři z nich potrestal. Tím se domácí zvedli.
V první třetině jsme hráli špatně, nedůrazně před naší bránou a v obranné třetině. Druhá
třetina byla opatrná z obou stran. Ve třetí jsme dali dva rychlé góly, dostali se zpátky do
zápasu, domácí znervózněli a začali víc bránit. Je velká škoda, že se nám už nepovedlo
vyrovnat a některé situace jsme nevyřešili trošku klidněji a přesněji. Šance na vyrovnání
jsme měli. Poslední gól jsme dostali v power-play, škoda.“

Jaroslav BARVÍØ - asistent trenéra SK Horácká Slavia Tøebíè:

„Celou sezónu nám šlo o play-off. Jenže jsme si to v ní dělali těžší, a to i v tomto zápase. Jsme rádi, že jsme to zvládli. Pokud zjednodušíme hru, budeme zodpovědnější,
budeme se víc tlačit do koncovky a budeme jednotní, tak si play-off můžeme určitě
hodně prodloužit.“

Aleš TOTTER - LHK Jestøábi Prostìjov
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ABSURDNÍ
HISTORKY PEKINGSKÉ
V obrovském kontrastu s většinově příznivým vývojem ohledně koronaviru je bohužel to, jakým
způsobem pojala komunistická Čína hygienickým
diktátorstvím řízené XXIV. zimní olympijské hry.
Pomiňme teď sám fakt, že tahle globální sportovní
akce vůbec byla přidělena zemi brutálně nedodržující základní lidská práva. Prostě rozhodovaly peníze
(jako obvykle) a olympiáda probíhá tam, kde by být
vůbec neměla. Což se logicky promítá do její celkové
podoby stavějící do popředí anticovidovou zběsilost
na úkor vlastního sportu odsunutého na vedlejší kolej.
Všudypřítomné čety pořadatelů ve skafandrech,
nekonečné testování, vzhledem k extrémnímu
nastavení hraničních hodnot opakované padání účastníků do izolace či karantény, stanovené
zásady chování zdravých i „nakažených“ často
evidentně popírající logiku, nemluvě o bezprecedentním omezování osobní svobody. Prostě
dohromady jeden velký tragikomický cirkus, který olympioniky postavil před vynucenou volbu:
buď vše akceptuji, nebo mám smůlu. A přesto celé
řadě reprezentantů tenhle směšný absurdistán
zničil jejich životní sen.

HURÁ, NÁVRAT
DO NORMÁLU!?

Modré Slony YMCA Znojmo 2:0 na utkání po vítězstvích 28:25 v jihomoravské metropoli a 22:15 ve
městě okurek.
Prostějovské „béčko! má už také jistý postup do
finálového střetnutí 1. ligy dospělých, ačkoliv
v této soutěži ještě dlouhodobá fáze neskončila.
Závěrečné duely však již hostitele nemohou o účast
při domácím vrcholu sezóny připravit, a s největší
pravděpodobností je v bitvě o prvoligové zlato vyzve
celek SK Plhov Náchod.

Vypadá to, že většina světa včetně České republiky po dvou letech panického přístupu ke koronaviru konečně změnila nahlížení na tuto nemoc.
A místo zběsilé honby za jejím „poražením“ se
všemi extrémními důsledky pro život každého
normálního člověka akceptovala, že jde o další
chorobu, která tu s námi zůstane a s níž se musíme naučit existovat bez hysterických zásahů do
chodu celé společnosti. Dva roky tedy trvalo, než
se většinově dospělo k tomu, co lidem se zdravým
selským rozumem i bez přehnaného strachu bylo
jasné od začátku.
Nyní tak dochází k rozvolňování všemožných
opatření, což také sportu umožňuje znovu normálněji fungovat. Především byl odstraněn skandální zákaz dělat cokoliv na veřejnosti platící pro
neočkované a ty, kteří covid prokazatelně neprodělali. Zruší se rovněž strašidelný systém nekonečných karantén pro „rizikové kontakty“, do
hledišť budou postupně smět diváci bez omezení.
Tudíž se (snad definitivně) dočkáme normálu.
Kdo je nemocný, ať se léčí, a zdraví nechť dělají cokoliv, co se jim zlíbí, a to včetně sportování
i zdravého pohybu!

PROSTĚJOV Jak už Večerník opakovaně informoval, Finálový den českého korfbalu pro obě
nejvyšší soutěže ČR dospělé kategorie 2021/22
se letos uskuteční v Prostějově. A to v sobotu 26.
března za účasti domácích týmů SK RG Prostějov.
„A“-družstvo ergéčka, jež do finále seniorské extraligy postoupilo premiérově v klubové historii coby
vítěz základní části, už přitom zná svého soupeře.
Na vlastním hřišti nastoupí v souboji o mistrovský
titul proti KK Brno, který v semifinálové sérii porazil
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Ať už koronavirovou dvouletku hodnotíme z celosvětového, nebo tuzemského hlediska, tak její
finanční dopady jsou shodně děsivé naprosto
všude. V tomto směru si nemohu neodpustit poznámku, nakolik jde pouze o náhodu či vyústění
dané situace. Nebo jestli to třeba od začátku nebyla záměrně zvolená strategie mocných, kterak
poslat ekonomiku do obří recese a tím ji opětovně nastartovat. Bohatí ještě víc zbohatnou, chudí
ještě víc zchudnou – a hlavně to všechno právě
oni odedřou/odnesou. Konspirativní teorie? Jak
je libo…
Každopádně všichni momentálně řešíme každodenní konfrontaci s tvrdou realitou způsobenou
covidovým šílenstvím. Náklady na žití bleskově
vzrostly přibližně o pětinu, přitom peněz máme
stejně jako dosud (to ještě v lepším případě). Je
tak zřejmé, že sport i aktivní pohyb v jakékoliv
formě se pro mnohé stane výrazněji postradatelnou položkou při boji za udržení vlastní existence. Čímž postupně klesající fyzická zdatnost
obyvatelstva dozná dalšího rapidního poklesu
a odolnost vůči nemocem bude stále upadat. Čili
vlastně neřešitelný bludný kruh.

ročníku tak musel být odložen na
pozdější termín. Zatímco nyní nic
takového nehrozí. Proticovidová nařízení jsou postupně rušena a v dohledné době už nebudou lidi omezovat téměř žádná.
„Teď je situace mnohem lepší než
před rokem. Tím pádem prosím
kluby, aby neváhaly a hlásily svůj
zájem zúčastnit se okresních lig
v malé kopané 2022. Budeme
moc rádi za start všech dosavadních týmů, s otevřenou náručí samozřejmě přivítáme i každý nový
celek,“ zdůraznil Kočíb.
V prvotní fázi mají kluby hlásit svůj zájem o účast právě Pavlu Kočíbovi na telefonní číslo
607 964 833, nebo na e-mail pavel.kocib@email.cz.
Následně může být provedeno oficiální přihlášení i zaplacení startovného dle propozic soutěže, které
jsou k dispozici na internetových
stránkách www.malakopana.cuspv.
cz.
(son)

Takže, kluby,
přihlašujte se!

PROSTĚJOV Stejně jako
před rokem zápasí
okresní
soutěže
v malé kopané
ČUS Prostějovska
o svou další existenci. Opakuje se
totiž situace, že ještě začátkem března je do nového ročníku mužských lig našeho regionu
přihlášeno naprosté minimum
týmů. Start letošní sezóny 2022
by přitom měl proběhnout již
v první polovině dubna.
„Zatím se přihlásilo velmi málo klubů. Proto bych chtěl jejich zástupce
i touto cestou znovu vyzvat, ať na nic
nečekají a co nejdříve se přihlásí,“
vzkazuje přes Večerník Pavel Kočíb,
předseda Komise malé kopané při
České unii sportu Prostějovska.
Loni panovala hodně špatná situace
i nejistota ohledně koronaviru, až do
pozdního jara platila dost přísná hygienická opatření a úvod minulého

malé kopané je zatím minimální…

EKONOMICKO-ZDRAVOTNÍ
DOPADY

Jak jsou na tom ve svých soutěžích mládežnické výběry SK RG? Extraligoví dorostenci drží čtvrté místo
průběžné tabulky těsně za třetí pozicí, určitě by neměli
chybět v semifinále. Starší žáci figurují v lize ČR U16
na třetí příčce, v jejich případě je reálný útok na finále.
A mladší žáky korfbalového Prostějova čeká čtvrtfinálová fáze ligy ČR U13, přičemž úvodní ze dvou turnajů
skupiny A proběhne v sobotu 12. března od 9.00 hodin
v hale RG a ZŠ Otto Wichterleho PV. Jasným cílem je
postup do závěrečné finálové části o medaile.
Zapomenout nesmíme ani na zahraniční dění,
neboť Mezinárodní korfbalová federace provedla on-line losování základních skupin Světových her 2022. Ty jsou na programu v červenci
v USA (Birmingham) za účasti reprezentace České
republiky, v jejíž nominaci se objevila hráčská pětice
z hanáckého oddílu Aneta Lešanská, Nela Kubů,
Petr Galíček, Petr Šnajdr a Alexandr Vyroubal, navíc
asistentem trenéra tuzemského nároďáku je kouč
ergéčka David Konečný. Kolektiv ČR poslal los do
grupy A společně s favorizovaným Nizozemskem,
Taiwanem a Portugalskem, druhou skupinu B tvoří
Belgie, Čína, Německo a Surinam.
(son)
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TICHÁ, PROSTĚJOV Další turnaj mají za sebou mladí zápasníci TJ Sokol Čechovice. Šlo o klání v Tiché, kde se pralo celkem pětasedmdesát mládežnických nadějí v několika věkových kategoriích. Talentovaní chlapci i dívky z přípravek bojovali volným stylem. Z čechovických zástupců získali prvenství Bruno Tomšík a Damian Zeidler, třetí skončil Adam Dvořák. Všechny ostatní kategorie měly na programu
řeckořímský styl. A také v něm posbírali členové úspěšného oddílu z prostějovského regionu cenné medaile: Martin Zatloukal (mladší žák) bronz, Filip Kouřil (starší žák) zlato, Adam Lajčík (kadet) také
zlatý kov, Šimon Polena (kadet) stříbro, Eva Polenová i Kristýna Polanská (obě kadetky) shodně bronzové medaile. „Bylo to kvalitní vystoupení a dobré výkony našich zápasníků,“ konstatoval trenér Sokola
Čechovice Vojtěch Szilva.

Marek SONNEVEND
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Sérii s Kolínem se ale Prostějov
mohl vyhnout. Mnoho nechybělo
a hokejisté by postoupili rovnou
do čtvrtfinále. Nakonec ale Jestřábi
„udělali“ osmé místo stačící pouze
na předkolo. „Byly tam dva body na
sestup. Že jsme se drželi nahoře, je jen
dobře. A že jsme spadli na osmé místo?
To je hokej. A věřím, že do čtvrtfinále
se dostaneme i z předkola,“ poznamenal asistent trenéra Vlastimil Wojnar.
„Hlavně by se teď měla ukázat vyzrálost
týmu. Je tu hodně lidí, kteří vyřazovacími boji prošli, i v extralize. A často došli
daleko. Nyní by se tedy měla ukázat
kvalita, síla a zkušenost týmu,“ dodal
Wojnar.

<¾RCU U 6ąGDÊéÊ OQJN RąGF\PCOGPCV
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Foto: Michal Sobecký

sezony, se najednou prostě spěchá...,“
neskrýval trenér Prostějova Aleš Totter
rozladění nad herním systémem vyřazovacích bojů. „S Kolínem je to padesát
na padesát,“ dodal lodivod.
Zatímco utkání s Třebíčí a předtím se
Slavií nabídla brankové hody – celkem během těcht dvou zápasů padlo
19 branek – s Kolínem byl naopak
gólový účet mnohem chudší. Kozlové
se ukázali jako velice houževnatý a nepříjemný soupeř, který si vypracoval
nejednu akci a taky pár přečíslení. Ani
při rozehrávce nenechávali jestřábí
dravce v klidu. „Byli jsme připravení, že
v domácím prostředí po nás půjdou. Je
to organizovaný tým, dobrý, má tam tři
čtyři natrénované automatismy. Čekali
jsme, že budou doma silní,“ konstatuje
Totter.

PROSTĚJOV Velice obtížný vstup do třetího kalendářního měsíce mají za sebou prostějovští Jestřábi. Ale zároveň velice povedený. Tým trenéra Aleše Tottera vybojoval bod na pražské Slávii,
kterým se de facto definitivně vyhnul sestupovým myšlenkám,
následně uspěl proti Třebíči a tím se dostal do vyřazovací fáze
Chance ligy 2021/2022, byť zatím pouze do předkola play-off.
Po skončení základní části se na nic nečekalo a boje o všechno
se rozjely hned v sobotu. V sérii hrané na dvě vítězná utkání hokejisté Prostějova v Kolíně uspěli, když domácí Kozly přetlačili
2:1. Vedení 1:0 na zápasy znamená, že LHK má nyní dva mečboly
a oba před svými příznivci. Hraje se dnes a přinejhorším i zítra.

„Nyní by se měla ukázat kvalita, síla a zkušenost týmu,“
míní asistent trenéra prostějovských hokejistů Vlastimil Wojnar
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Jan Koudelka prvním jarním střelcem Prostějova

Dnes na Orly!

Smutným hrdinou. Tím
byl po zápase s FC Zbrojovka Brno Jan
Koudelka (na snímku). Prostějovská opora,
ofenzivní záložník hrající s číslem 70, měla
proti Brnu hned několik šancí. A jednu z nich
taky dokázala proměnit, výstavní střelu zpoza vápna. Na tento střelecký úspěch
ale nikdo nenavázal a jeden gól
eskáčku na body ani zdaleka
nestačil. Se vstupem do jara
tak pochopitelně záložník
spokojený nebyl.

Prostějov (lv) – Šanci dotáhnout se
na první celek nadstavbové skupiny
o 13. až 20. místo mají prvoligoví
basketbalisté BCM Orli Prostějov
v dohrávce 4. kola. Ve vlastní hale již
dnes, tj. v pondělí 7. března, od 19.00
hodin přivítají Pelhřimov, a pokud
vyhrají, vyrovnají se bodově s vedoucím Basketbalem Polabí. „Tabulka je
hodně vyrovnaná. Prvních pět týmů
dělí pouhé dva body. Pokud chceme
zůstat na špici, potřebujeme doma
vyhrávat. Před vlastním publikem
chceme předvést dobrý výkon, který
na soupeře bude stačit,“ zve diváky
trenér prostějovských Orlů Michal
Pešta.

Olomoucko chce odvetu
]DWÈVQÅSRU½zN\

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

Olomouc (lv) – Další velkou bitvu
s Válečníky uvidí olomoucká Čajkaréna v 8. kole nadstavbové skupiny A2 Kooperativa NBL. V předchozích zápasech se na Hané vždy
radovali hosté po těsných výhrách.
Hráči BK Redstone Olomoucko
prohráli 84:85 a 79:81, scénáře posledních utkání už nechtějí opakovat. Utkání se hraje 9. března od 18
hodin. „V předchozích případech
jsme vedli a přišli o úspěch poslední
střelou Děčína. Takové porážky vždy
mrzí a je těžké na ně zapomenout,
přestože třeba v posledním zápase
jsme hráli dobře a úspěch si zasloužili. Nesmíme na to myslet. Čeká nás
nový zápas a ten už tentokrát chceme
zvládnout. Nejsme horší než Děčín,“
je přesvědčený trenér BK Redstone
Olomoucko Miljan Čurovič.

pro Večerník

Michal SOBECKÝ
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KLENOVICE NA HANÉ Kolotoč
přípravných zápasů na Prostějovsku svedl proti sobě také fotbalisty
Klenovic a Nezamyslic. Utkání přineslo spoustu branek, ale zároveň
mělo charitativní podtext. Modro-žlutá družina společnými silami
vybrala částku pět tisíc korun na pomoc obětem ozbrojeného konfliktu
na Ukrajině.
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yy Nezdá se vám výsledek
příliš krutý?
„Je... Myslím si, že jsme
nebyli horším týmem. Na
druhou stranu, oni dali čtyři
góly, využili šance, které měli.
My jsme je měli taky, ale góly
jsme z nich nedali. Proto taky
ten výsledek vypadá, jak vypadá.“

yy Jak tedy hodnotíte zápas proti
Zbrojovce?
„Myslím si, že jsme začali dobře. Měli
jsme tam náznaky i nějaké šance a do
inkasování jsme Brno i přehrávali.
Bohužel jsme nepohlídali náběh,
čímž se domácí dostali do vedení.
Tam je škoda, že jsme ještě do poločasu dostali na 2:0. o přestávce jsme si
říkali, že dáme kontaktní gól a bude to
znovu otevřené. Což se nám povedlo,
ale zase nás zlomilo, že jsme za minutu z rozehrávky dostali na 3:1. Potom
už si to Brno pohlídalo.“
yy Měl jste postaráno o motivaci
navíc proti týmu, ve kterém jste
dříve hrál?
„Motivace je vždycky, i kdybych tam
nepůsobil. Brno je velký klub, velký
pojem. Motivaci ani člověk hledat
nemusí. Tím, že jsem tam půl roku
byl, je to ještě trochu vyšperkované.
Motivace je tedy ještě o trochu vět-

ší, navíc proti takovému týmu. Pro
všechny by měla vždycky být.“
yy V minulé sezóně se vám střelecky moc nedařilo. Nyní jste ale
načal jaro gólem. To povzbudí?
„Tak kdybychom se podívali do statistik, dal jsem za sezónu maximálně
pět gólů. Zase tolik jsem jich tedy
nevstřelil. (úsměv) A jak pořád říkám,
je jedno, kdo dá gól. Důležitý je výsledek a hlavní jsou body. A kdo dá gól,
to má hráč jen pro osobní pocit, že má
formu. Ale vždycky je na prvním místě tým. Od toho se musí vše odrážet.“
yy V utkání jste si vyzkoušel
vepředu novou spolupráci s Bartolomeem. Jak se vám spolu hrálo?
„My jsme spolu sehráli i nějaký přátelák. Mně se s ním hraje dobře. Není
klasický útočník, ale balóny podrží,
jsou tam i náběhy. S Bártem se mi každopádně dobře spolupracuje.“ (mik)

MODRO-ŽLUTÁ lavina znovu pomáhala
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Josef POPELKA
Tato nelehká doba vedla hráče Sokola
Klenovic na Hané k tomu, aby využili barevnou kombinaci svých dresů
a před zápasem vytvořili živou vlajku
Ukrajiny. Z Prostějovska jsou tak po

1.SK dalším týmem, jenž svým gestem
dal jasně najevo svůj postoj k této nelehké situaci.
Samo utkání jim na úvod nevycházelo
dle představ. Soupeř z Nezamyslic je
zaskočil svou aktivitou, která vyústila
ve vedoucí branku. Přesný zásah si připsal Vojtěch Svoboda, jenž překonal
vyběhnuvšího Poláka v brance Klenovic. Modro-žluté družině chvíli trvalo,
než se dokázala vzpamatovat, do poločasu však už bylo všem jasné, že utkání
zvládne ve svůj prospěch. Vyrovnání
zařídil Spálovský, po něm se ještě trefili
dvakrát Zapletal a Popelka.
Scénář druhé půle už byl víceméně
totožný s koncem první pětačty-

(QVQ5QMQN-NGPQXKEGPC*CPÆ

řicetiminutovky. Klenovice si vypracovaly spoustu šancí, nicméně
také hráči Nezamyslic soupeři zle
zatápěli. Míč však za záda Radka
Dočkala dotlačit nedokázali. A tak
si všechny využité šance připsala jen
modro-žlutá družina. Třetím gólem
se blýskl Zapletal, k němu se přidal

Všianský, Rozehnal a na konečných
8:1 upravil svou druhou brankou
Popelka.
„Věřme, že nejen vítězství Klenovic
na hřišti, ale především na poli humanitárním pomůže konkrétním lidem
postavit se znovu na vlastní nohy,“ zaznělo unisono z tábora obou klubů.

STARTUJE PRODEJ VSTUPENEK NA 61. ZLATOU TRETRU OSTRAVA
Česká špička a zahraniční hvězdy. To je záruka kvality. V letošním
roce Zlatá tretra Ostrava nabídne tradičně
široké spektrum disciplín. Konečně po dvou
letech budou moci diváci přímo z tribun fandit sprintům, běhům na
střední tratě, skoku o
tyči, skoku do výšky a,
samozřejmě nebudou
chybět ani oštěpařské
soutěže mužů i žen pod
taktovkou ředitele mítinku Jana Železného.

Tuto skvostnou show
nabitou energií si nemůže nechat ujít žádný příznivec atletiky a
sportu vůbec. Po dvou
letech omezení věříme, že ochozy budou
zase bouřit a všichni
spolu zažijeme tu známou atmosféru. Prodej
vstupenek právě začíná. Ceny nezvyšujeme.
Buďte si jistí, čeká nás
skvělá zábava. Těšíme
se na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích.
(pr)

6YUćLQDE\OYHILQiOH
FARO, PROSTĚJOV Kousek od
třetího kariérního titulu okruhu
ITF zůstal Dalibor Svrčina. Prostějovský tenista, který kvůli zdravotním problémům do sezóny
naskočil až na konci února v Portugalsku, se na podniku ve Faru
dostal do finále, v němž nestačil
na Clementa Tabura z Francie.
Svrčina prohrál 4:6, 2:6, přesto
byl spokojený.
„První dva turnaje po návratu byly
především testem, jak na to jsem.
V tom prvním bylo vidět, že mi chyběla herní praxe, v tom druhém to už

bylo o hodně lepší. To je povzbudivé,“ řekl talentovaný hráč.
David Poljak po vítězství v Nur-Sultanu absolvoval v hlavním městě Kazachstánu další pětadvacítku
a tentokrát prošel do čtvrtfinále. Na
přelom února a března přesto dlouho nezapomene. Poprvé se dostal
do čtvrté světové stovky a aktuálně
vystoupal na 382. příčku. „Podařilo
se mi vyhrát nejcennější titul kariéry a pak přidat další čtvrtfinále.
Odehrál jsem dobré zápasy, snad to
tak bude v sezóně pokračovat,“ uvedl Poljak.
(lv)
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BYLI JSME
U TOHO

Eskáčku se
na Zbrojovce nedařilo
především střelecky

PROSTĚJOVTak tohle nebyl příjemný vstup do jara... Fotbalisté
1.SK Prostějov načali minulý
pátek druhou polovinu sezóny
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY proti
Zbrojovce Brno. A v utkání, ač
nebyli mnohdy horší, vysoko
padli 1:4. Eskáčko tak nenavázalo na předešlé mače venku z této a zejména minulé sezóny, kdy
se mu proti soupeřům dařilo.
V utkání však i přes přetrvávající
absenci útočníků v sestavě bylo
k vidění hodně prostějovských
šancí. A jeden ze záložníků si
vážně řekl o to, aby byl definitivně„přeškolen“ na útočníka.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal SOBECKÝ
Těžšího soupeře nemohl Prostějov
na úvod jara mít. Exprvoligové Brno
je po podzimní části první, a to s obrovským náskokem. Do odvet tak
jde jako jasný favorit na přímý postup do Fortuna:ligy. Navíc eskáčku
chyběla ze zdravotních důvodů řada
hráčů (Bárta, Schaffartzik, Oma-

ROBERT BARTOLOMEU
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le, Zapletal, Vichta plus potrestaný
Urbanec), na lavičce tak ke konci
utkání zbývali už jen dorostenci, pro
které to byla první zkušenost s profesionálním fotbalem, (Mikeš, Klimeš,
Bažant, Pěček).
Úvod jara zkrátka přichystal Prostějovu přetěžkou zkoušku. „Třeba Hönig,
který měl ještě tři dny před zápasem
střevní problémy, byl na hřišti chvíli.
Nemyslím si ale, že by úplně zklamal,
fit ale úplně nebyl. Nemá cenu se vymlouvat na to, že nám chybělo sedm
hráčů,“ komentoval jednoho z nových hráčů předseda klubu František
Jura.
Z dalších (staro)nových tváří se představil David Píchal. A ryzí premiéru si odbyl brankář Vít Nemrava. Na premiéru
za Prostějov ale v dobrém vzpomínat
nebude, když inkasoval hned čtyřikrát.
„Za mě mu prostě zápas nevyšel, což se
někdy stane. Věřím, že příště to z jeho

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA - 17. kolo

)&=EURMRYND%UQR²6.3URVWčMRY
%UDQN\  D  3ĜLFK\VWDO  0 âHYþtN   
ěH]QtþHN±.RXGHOND5R]KRGÿt.ĜHSVNê±'UHVOHU
%XUHãå..RSĜLYD.XãHM.RXGHOND'UæHQt
PtÿH±6WĝHO\QDEUDQNX 6:5. 6WĝHO\PLPR
3:5. 5RKRYpNRS\ 6:7. 2IVDMG\ 3:1. )DXO\ 10:10.
6HVWDYD3URVWčMRYD
6HVWDYD=EURMRYN\
%HUNRYHF ± +UDELQD +ODYLFD âWČUED  (QGO  1HPUDYD±0DFK\QHN +|QLJ %LDOHN=XNDO
-DQ0RUDYHF±7H[O ýHUPiN ±âHYþtN)RXVHN 6WĜtå ± 8UEDQHF -LUiþHN .RSĜLYD  3tFKDO 
+ODGtN %OHFKD 1HþDV 3ĜLFK\VWDO .R .XãHM±%DUWRORPHX.RXGHOND
KRXWHN ±ěH]QtþHN 7UHQpU5LFKDUG'RVWiOHN
7UHQpU'DQLHOâPHMNDO



1

PROSTĚJOV Nedobře skončilo první dějství jarní části FORTUNA: NÁRODNÍ LIGY 2021/2022 pro fotbalisty Prostějova. Eskáčko k němu
zajíždělo do Brna, kde se utkalo se
Zbrojovkou. Jak se ukázalo, lídr druhé nejvyšší soutěž byl nad síly svěřenců trenérského dua Šmejkal - Šmarda.
Ti si sice v první půli vytvořili četné
šance, ty však neproměnili a Zbrojovka naopak nemilosrdně trestala. Účet
utkání se zastavil až na skóre 4:1 pro
domácí. Pro eskáčko jde v sezóně
o druhý nejhorší výsledek.
Páteční zápas pře dteleviznjími kamerami ČT SPORT přitom začal lépe pro
eskáčko, které si hned v úvodu vytvořilo
několik slibných šancí. Zejména Bartolomeu, jakožto „náhradní“ útočník byl aktivní. Nejprve jej v 9. minutě našel Kušej,
hlava exzlínského záložníka nebyla přesná. Následně právě hráč s číslem 25 byl
ve velké šanci. Jenže střelu ze 16. minuty,
ač měla razanci, poslal k tyči, kde už byl

strany bude jiný výkon,“ poznamenal
Jura. Jak sám přiznal, po utkání byl rozladěný. Ne tak z výkonu mužstva, ale hlavně z výsledku a neproměňování šancí.
„Musím říct, že minimálně prvních
pětadvacet minut a pak v nějakých pasážích ve druhé půlce jsme byli hodně
aktivní dopředu. Jak Bartolomeu, tak
Kušej a Koudelka podali v ofenzivě
velice dobré výkony. A ´Bárt´ tam měl
opravdu dobré věci. Ale góla prostě
nedáme. V půlce jsme měli dvě velké šance, a kdybychom je proměnili,
vypadalo by to jinak,“ posteskl si šéf
prostějovských fotbalisů. Že by tedy
Robert Bartolomeu v útoku nastupoval pravidelně? Při absenci dalších
útočníků – jediným aktuálním hráčem
do útoku je David Píchal – zastal tuto
pozici i v přípravě. Navíc odchovanec
a zároveň taky navrátilec z Mladé Boleslavi je po dlouhodobém zranění. „Trenéři, byť David trénuje nějakých osm

Foto: www.fczbrno.cz

dnů, mu zátěž dávkovali postupně. On
má obrovskou chuť, chtěl tak už před
týdnem naplno trénovat. Ale trenéři
mu to dávají postupně, nechceme nic
uspěchat,“ vyjádřil se na adresu dvaadvacetiletého útočníka František Jura.
Eskáčko čeká další zápas tuto sobotu.
Tentokrát s týmem, který oproti Brnu
méně střílí, zato však často úspěšně
brání. Do Prostějova dorazí v rámci
18 kola F:NL Ústí nad Labem. „Jednoduché to nebude. Všechny zápasy
jsou fakt těžké, vyrovnané. Je to ale
první zápas doma, tak musíme udělat
vše pro výhru. Budeme nejspíš muset
dobývat obranu, soupeř pravděpodobně bude spoléhat na brejky, bude
to tedy o to těžší,“ předesílá předseda
1.SK Prostějov. A samozřejmě věří, že
prostějovští příznivci si najdou cestu
na stadion v hojném počtu. „Žádná
opatření už nejsou, můžeme naplnit
plnou kapacitu,“ usmál se Jura.

připravený se zákrokem Berkovec. Hra
se poté vyrovnala, herně i na šance a po
půlhodině hry Brno udeřilo. Přichystal
poslal kolmici za obranu na naběhnutého Ševčíka a ten otevřel účet zápasu
– 1:0. Krátce nato však mohl Prostějov
srovnat. Další dobrou šanci měl znovu
Bartolomeu, fantasticky jej ale vychytal
domácí brankář. Ve 35. minutě opět
zahrozilo Brno, kdy domácí snajpr Řezníček zakončoval, ale Nemrava byl včas
na svém místě. Následně však už Prostějov inkasoval podruhé. Ve 37. minutě
dostal napříč hřištěm vysokou nahrávku
Přichystal. Měl hodně prostoru ke zpracování a následně napálil míč do sítě
podruhé – 2:0. Ve 44. minutě Řezníček
našel Ševčíka, který minul.
Druhá půle začala lépe opět pro eskáčko,
které tentokrát zvládlo dobrý začátek
tentokrát přetavit v gól. Ve 48. minutě se
o něj dobře zatočenou ránou do vrchních pater branky postaral Koudelka,
který tak snížil – 2:1. Prostějov však na
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Richard DOSTÁLEK - FC Zbrojovka Brno:
„S výsledkem jsme velmi spokojeni. Co se týká předvedené hry, tak jsme udělali dost
chyb. A měli jsme pasáže, v nichž jsme soupeře pustili zbytečně do hry. S tím spokojení být
nemůžeme. Úvod přičítám nervozitě, hráči hráli pod světly, bylo to první televizní utkání.
Byl vytvořený určitý tlak na to, v jakém postavení v tabulce se nacházíme. To nám trochu
svázalo nohy. Výkon oproti přípravným utkáním nebyl takový, jak jsme si představovali. Ale
postupem času, kdy jsme dali gól a potvrdili to, byl pro nás zápas od poločasu lepší. Bohužel
nás srazil kontaktní gól soupeře, ale dokázali jsme se z toho velmi rychle oklepat díky Kubovi
Přichystalovi. Po zbytek zápasu tam bylo dost akcí, za které si hráči zaslouží pochvalu.“
Daniel ŠMEJKAL - 1.SK Prostìjov:
„Domácí vstoupili do utkání lépe, získali dvoubrankový náskok a to je pak těžké,
dohánět manko na půdě lídra soutěže. Nadechli jsme se, když jsme dali gól, ale z protiútoku jsme dostali na 1:3, tam se utkání lámalo. Zbrojovka vyhrála zaslouženě, největší
rozdíl mezi týmy byl v pokutových územích. Jinak jsme nebyli herně horší, dokonce
bych řekl, že byly i pasáže, kdy jsme byli lepší. Ale bohužel zradila nás finální fáze,
neproměnili jsme šance. A to rozhodlo.“
Michal ŒMARDA – asistent trenéra 1.SK Prostìjov:
„My jsme věděli, jakým způsobem se Brno prezentuje z předešlých zápasů. Věděli
jsme a víme o jejich síle, kterou měli a kterou prokázali. Ono to opticky vypadá, že se
s nimi dá hrát, že jste i chvílemi lepší na míči. Ale když získají míč, tak jsou nebezpeční
v přechodu. Nebo když jej získají u šestnáctky, tak tam tu kvalitu prostě mají. A jestli
chcete udělat s Brnem úspěch, tak prostě nemůžete inkasovat čtyři góly... Z hráčů bych
pak chtěl vyzdvihnout Honzu Koudelku.“
vstřelení branky nejenže nenavázal, ale
ještě hned záhy inkasoval. Přichystal byl
ve vápně zcela nepovšimnutý, proskákala k němu nahrávka ze druhého křídla
a brněnský talent nekompromisně zakončil – 3:1. V 62. minutě míč po ose
Ševčík – Řezníček – Hladík doputoval
až k Nemravovi, který dobře zapracoval
nohama a míč do brány nepropustil.
Hru následně kouskovaly fauly a následné žluté karty hostů či střídání domácích. Kopřiva tak například dostal

třetí žlutou kartu, a pokud by se provinil znovu, přišel by automaticky o další
zápas. Nicméně oba týmy dohrály v jedenácti. A kromě faulů měla přijít ještě
paráda. Bohužel zakončená do prostějovské brány. V nastavení totiž ukázal
velkou pohodu Řezníček, kterému se
povedly výstavní nůžky, a nedal Nemravovi šanci – 4:1. Prostějovskému brankáři tak zhořkla premiéra při prvním
ostrém startu za eskáčko, svěřencům
Daniela Šmejkala pak vstup do jara.

Mistři defenzivního fotbalu: Prostějov čeká

souboj s Ústím

PROSTĚJOV Zdánlivě nezáživný
zápas může čekat o víkendu prostějovské fotbalisty. Důvod? Zatímco
eskáčko se na podzim mohlo pyšnit
skvělou defenzivou a minimem obdržených branek, Ústí nad Labem
se mohlo pyšnit tímtéž. Severočeši
pravidelně bodují na žádnou nebo
jednu vstřelenou branku. Ani to
ale nemusí nutně znamenat neatraktivní zápas. Ústečtí už ukázali,
že ani slovo „útok“ jim není neznámé. A naposledy navíc překvapili
se silnou Líšní, s níž remizovali 2:2.
Zápas s Prostějovem začne v sobotu
12. března od 14.30. hodin.

PODLE
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Překvapení minulé sezóny. To bylo
Ústí nad Labem, které se nečekaně
usadilo hned pod pomyslným stupněm vítězů. Kdo by to byl řekl, kandidáty na takové umístění byla třeba
Dukla, dále Jihlava či Žižkov. Ale ne,
Ústí nad Labem zazářilo a překvapilo.
Rok se s rokem sešel a Ústí nad Labem nadále těží ze svého defenzivního pojetí fotbalu. Mottem je „hlavně
nedostat“. A ač se Ústečtí snaží hodně,
často se jim nedaří naopak branky střílet. Nejlepším střelcem je tak aktuálně
čtyřbrankový Ladislav Krobot. Donedávna jím mohl být paradoxně obránce Michal Bílek. Nicméně ten tým

opustil. Sází tak nyní na hráče, jako je
právě Krobot, Ogiomade, Čičovský nebo Emmer. Ústí se nicméně
aktuálně spíše trápí a bod s Líšní je
jakýmsi zábleskem. Tým se nachází
jen pár bodů od sestupu.
Když se ale vrátíme k charakteristice
ústeckého celku, tak je vidět jedna věc.
Mnoho ze druholigových týmů sází
hlavně na dravé mládí. Ústí nad Labem
je ale v tomhle směru extrém. Žádný
z jeho hráčů sestavy proti Líšni neměl
více než 25 let. V mužstvu převažují
sotva dvacetiletí plejeři. Tým v nedávné minulosti přišel i o těch pár zkušených borců, jako byl třeba právě Bílek.
Nyní zde tedy úřadují dvacátníci.
A jaká je bilance eskáčka s Ústím
nad Labem z posledních sezón?

vs.

Z posledních čtyř sezón je poměrně
vyrovnaná. Tým vyhrál dvakrát, remizoval ve stejném počtu případů. A prohrál třikrát. Naposledy se oba týmy
rozešly remízou 1:1, přičemž ovšem
Severočeši měli velkou část utkání navrch. Jak to dopadne v sobotu 12. března na hřišti v areálu SCM Za Místním
nádražím v Prostějově? Přijďte se podívat! Vstupenky jsou k dispozici bez
omezení kapacity na internetu i přímo
na pokladně před zápasem.
(sob)

Adeptem je rozhodně i Jan Koudelka za povedenou
ránu do šibenice. Nicméně jsme si vybrali exzlínského
záložníka, který se v přípravě dobře ukazoval na hrotu
útoku. A své schopnosti potvrzoval i proti Zbrojovce. V zápase měl ohromné množství šancí. Jak hlavou, tak
z nohy. Zakončoval pravidelně, dobře se uvolňoval,
pral se o míče a o góly. Nevyšlo to, ale pokud podobné výkony bude opakovat, nepochybně se
brzy v utkání střelecky prosadí.
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Vyškov šokoval Opavu
Vyškov, Prostějov (sob) – Aby hrál nováček v profesionální soutěži hned lepší
střed? A porážel exligové týmy? Často se
to nestává. Nicméně Vyškov ukazuje, že
i takhle to jde. Ani podzim nemělo mužstvo špatný, do jara ale vstoupilo vskutku
stylově. Na svém trávníku totiž tým doslova přejel Opavu, která ještě v předešlé
sezóně hrála ligu. Trefil se Janoščín, který
se postaral o vlastní gól, dále Klesa a Vintr,
což jsou stálice Vyškova. A Ukázal se i Cabadaj, jedna ze zimních posil. Vyškovu se
navíc podařilo v zápase obrátit skóre. Mužstvo zkrátka potvrzuje, že ve F:NL nechce
hrát podružnou roli. A daří se mu to. Nepříjemná tak může být snad jen divácká
návštěvnost, necelých 700 stovek diváků
musí být zklamáním. I v nepříjemné zimě,
která celý den panovala.

9WHOHYL]LSREÈzÉ
mìstské derby
Prostějov (sob) – Druhá liga v televizi se
na obrazovkách České televize objevuje
už víceméně pravidelně. Nyní si fotbaloví diváci mohou vychutnat další přenos
zápasu FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.
A to hned městské derby, utkají se Líšeň se
Zbrojovkou Brno v rámci 19. kola. Utkání
nepochybně nabídne zajímavou podívanou. A možná ne pouze fotbalovou. Není
to tak dlouho, co na derby vtrhli fanoušci,
jednoho musel umravnit líšeňský Silný.
Ten se stal terčem kritiky, přestože se tehdy zastal pořadatele svého klubu, který
byl napaden. Zápas nicméně ukázal, jak
vyhrocená tato utkání umí být. Snad se
ale souboje budou odbývat tentokrát jen
ve fotbalovém duchu. Utkání budou moci
lidé živě vidět na ČT 3 v pátek 18. března
od 17.00 hodin.

)25781$1É52'1Ì/,*$
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$SRNROH
1. Brno
17 13 2 2 36:16
2. Vlašim
17 9 2 6 35:24
/tãHĖ
    
3UDKDÄ%³     
3URVWčMRY     
9DUQVGRUI     
7. Opava
17 7 4 6 25:21
'XNOD3UDKD     
7iERUVNR     
9\ãNRY     
11. Jihlava
15 5 5 5 13:16
3ĜtEUDP     
13. Ústí n. L. 16 4 7 5 17:22
7ĜLQHF
    
&KUXGLP     
äLåNRY
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'RKUiYNDNROD~WHUëEĝH]QDKRGLQ
/tãHĖ±9\ãNRY
 NROR QHGčOH  EĝH]QD  KRGLQ
-LKODYD ± %UQR SiWHN     &KUXGLP
±'XNOD VRERWD /tãHĖ±9ODãLP
VRERWD     6. 3URVWčMRY ² ÓVWt
Q/ VRERWD     2SDYD ± 7ĜLQHF
VRERWD 9LNWRULDäLåNRY±6SDUWD
3UDKDÄ%³  7iERUVNR±9\ãNRY9DUQVGRUI
±3ĜtEUDP

3URFHQWR GUĽHQ¬ P¬ÌH
XND]XMH QÚFR MLQ¨KR QHĽ
NRQHÌQ¼Y¼VOHGHN7HG\Y\
URYQDQRX KUX Y Q¬Ľ UR]KR
GRYDOD SURGXNWLYLWD 7D
E\ODMHGQR]QDÌQÚQDVWUDQÚ
=EURMRYN\

MOMENT
ZÁPASU
$[NLÊOIÐN\RCFGU¾VÆOKPWV[$TPQ
FQM¾\CNQ X[MQODKPQXCV GUM¾éMQ
C JNCXP÷ T[EJNG QFRQX÷F÷V PC P¾F
JGTPQW VTGHW -QWFGNM[ 2QMWF D[
2TQUV÷LQX FTåGN LGFPQIÐNQXÆ OCPMQ
VTQEJW FÆNG O÷N D[ VÚO 2TQUV÷LQXC
WTéKV÷X÷VwÊwCPEKLGwV÷UG\¾RCUGO
P÷EQ WF÷NCV 6CMJNG LGL VQ PGO¾NQ
RQNQåKNQ 4[EJNÆ QFUMQéGPÊ $TPC
P¾UNGFP÷WFCNQT¾\\D[VMW\¾RCUW

GLOSA
9(Ġ(51Ì.8
Michal SOBECKÝ

Nevadí!
To byl fotbal! Jak se taky říká, výsledek je někdy opravdu krutý. Zvlášť
po pohledných, kvalitních zápasech.
Kde nechybí nic, tedy góly, fauly,
skvělé akce i výborné zákroky směrem dozadu. Ani atmosféra. Přesně
takhle vypadalo první jarní kolo.
V něm Prostějov zavítal na trávník
Zbrojovky Brno. Ta byla favoritem
a nakonec taky vyhrála. Ale byl to
boj, a pořádný. Eskáčko může mrzet
to co na podzim, dokáže si vypracovat šance a není jich zrovna málo, s jejich proměňováním má ale nesmírné
starosti. Nyní je na Prostějovu, aby
nesvěsil hlavy, ale probral si, co bylo
dobře, co špatně, zhodnotil způsob
obrany a trochu i komunikaci vzadu.
Ta se nezdála vždy ideální – defenziva mohla zahrát o chlup lépe. Přes
výsledek utkání bychom každopádně
neměli tým Daniela Šmejkala a Michala Šmardy zatracovat. Padnout
v první půli po některé z noha šancí
gól, zápas se vyvine úplně jiným směrem. A rozhodně lépe pro eskáčko.
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7 – Petr Hansl (Olšany u Prostějova), 6 –
Zdeněk Blumenstein (Dobromilice), 5 – Jan
Dvořák (Vrahovice), Jan Srbený (Držovice),
Jan Václavík (Dobromilice), David Prucek
(Vrahovice), 4 – David Javořík (Určice „B“),
Martin Kolomazník (Plumlov „B“), Lubomír Jergl (Ptení), Daniel Petík (Vrahovice)
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15 – David Javořík (Určice „B“), Tomáš
Neděla (Držovice), Zdeněk Švéda (Brodek u Prostějova), 14 – Petr Vodák (Určice
„B“), 13 – Petr Novák (Ptení), 11 – Roman
Petržela (Kralice na Hané „B“), 10 – Petr
Bross (Držovice), Patrik Hrabal (Němčice nad Hanou), Matěj Samek (Olšany
u Prostějova), 9 – Giovanni Janura (Brodek
u Prostějova)
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2 – Radek Jano (Vrahovice), 1 – Michal
Štěpánek (Držovice), Jiří Přikryl (Nezamyslice), Michael Koutný (Držovice), Michal
Frgál (Nezamyslice), Radek Fialka (Dobromilice), Aleš Látal (Vícov), Zdeněk Švéda
(Brodek u Prostějova), Zdeněk Blumenstein
(Dobromilice), Martin Bureš (Plumlov „B“)
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3 – David Javořík (Určice „B“), 2 – Petr
Bross (Držovice), Petr Vodák (Určice „B“),
Jan Pejřimovský (Kralice na Hané „B“),
Petr Novák (Ptení), 1 – Vojtěch Vávra (Vícov), Vladimír Krajíček (Určice „B“), Matěj Samek (Olšany u Prostějova), Roman
Petržela (Kralice na Hané „B“), Giovanni
Janura (Brodek u Prostějova), Zdeněk Švéda (Brodek u Prostějova), Martin Přikryl
(Nezamyslice), Filip Kotlán (Plumlov „B“)
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Michal SOBECKÝ a Jan FREHAR

PŮVODNÍ zpravodajství pro Večeník

PROSTĚJOVSKO Uf, povedlo se. Převážně tyto pocity musí mít
bezprostředně v každém amatérském fotbalovém klubu po České
republice. Pandemie koronaviru tentokrát nezastavila běh soutěží
a podzimní část soutěžního ročníku 2021/2022 je dohrána. Vypadá
to navíc, že by se po dvou nekompletních sezónách mohlo konečně
zadařit mít tabulky tak, jak se sluší patří. Příjemné navíc je, že v regionu
bylo jen minimum zápasů odloženo na březnové termíny.
O to větší potěšení nyní máme z toho, že vám i nadále přinášíme seriál FOTBAL EXTRA. V něm se ohlížíme za sezónou jednotlivých týmů
z Prostějovska ve všech soutěžích od krajského přeboru přes okresní
třídy, mládežnické grupy až po ženskou kopanou. Svůj tradiční prostor dostává pochopitelně i jediný profesionální tým 1.SK Prostějov.
V několika fázích vyzpovídáme funkcionáře, trenéry i vybrané hráče,
přineseme kompletní tabulky a statistiky. Podíváme se také na to,
proč je někdo na chvostě a jiný se naopak nyní může těšit z „bedny“,
prostě rozebereme si, jak zatím plní předsezónní ambice. Prostor tentokrát dostanou i rozhodčí.
V úvodním díle jsme probrali ukončené soutěže a to, jak se v nich
prezentovaly týmy z Prostějovska. Následně přišlo na řadu dějství
druhé, které jsme věnovali krajskému přeboru, v němž již třetí sezónu v řadě působí dva celky z Prostějovska - Kralice na Hané a Lipová.
Třetí pokračování jsme věnovali přehledu výsledků podzimní části ve
všech mužských soutěžích od Přeboru Olomouckého KFS až po III.
třídy OFS Prostějov, přidali jsme také ženská klání s regionálním zastoupením. Tento sumář do kapsy byl perfektním doplňkem obsáhlé,
osmačtyřicetistránkové přílohy FOTBAL EXTRA, která byla součástí
čísla 48 PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Následně došla řada na fotbalový potěr, tedy mládež. Stejně jako u mužů a žen jsme vám nabídli
souhrn napříč soutěžemi doplněný o konečné tabulky a exkluzivní
rozhovor. Po jednotýdenní přestávce jsme se zaměřili na Konici, tým
hrající I.A třídu Olomouckého KFS, což je jediný regionální zástupce
ve skupině „A“. Poté jsme se pak ve dvou dílech po sobě zaměřili na
„béčko“, v němž se naopak představilo hned pět týmů z Prostějovska.
Naposledy přišla řada na skupinu „A“ I.B třídy, v níž má Prostějovsko
čtyři zástupce. A tak jsme přinesli pocity a dojmy z Pivína, Otaslavic,
Klenovic i Vrchoslavic. Jubilejní desátý díl jsme věnovali spanilé jízdě
prostějovské Hané. V jejím případě chybělo jen málo a skončila by
po podzimní části skupiny „B“ I.B třídy Olomouckého KFS na samotném vrcholu. Ve druhé části ohlédnutí za nejnižší krajskou soutěží nás
čekala sonda ke zbývajícímu triu účastníků „béčka“. Dvanáctý díl si
odskočil zpět do prostějovského eskáčka, které již zahájilo jarní část
soutěžního ročníku 2021/2022. Třináctka patří podzimním bojům
v nejvyšší okresní soutěže, kterým je Přebor OFS Prostějov. I zde jsme
celý monitoring rozdělili na dvě poloviny. V té první se věnujeme čistě
lídrovi z Brodku u Prostějova, přičemž ani tentokrát nechybí tabulky,
statistiky, redakční komentář a exkluzivní rozhovory.
Takže usaďte se, udělejte si kafe a ponořte se s námi do světa fotbalu!

22030410345

.20(17´
té Určic i Plumlova posbírali shodně jednadvacet bodů, ale příběh měli odlišný.
Určice střídaly lepší výsledky z horšími.
Plumlov zase po hrůzostrašném startu
nabral opačný směr a šplhal vzhůru.
Od osmého Brodku u Konice až po tři-

nácté Ptení se dá čekat boj o každý bod,
protože klid od záchranářských starostí
tu nemá zatím ani jeden z celků. Dá
se očekávat, že některý z celků dokáže
odskočit a být v klidu, ale je možné, že
obavy a boj o udržení budou vrcholit
i třeba až v posledním kole.
Jedno místo o patro níže je zatím nejspíš rezervované pro Tištín, který má za
sebou velmi nevydařený podzim, kdy
zvítězil pouze v Krumsíně proti rezervě

<O÷PÊRQą¾FM[NGVQwPÊUG\ÐP[LCTPÊé¾UVPGDQDWFGRQMTCéQXCVXRQF\KOPÊOVTGPFW"

yy Mohla podzimní část sezóny
2021/2022 dopadnout vůbec lépe?
„Na tuto otázku je jasná odpověď, nemohla. (úsměv) Umístění, na kterém se
nacházíme, je pro nás naprosto skvělé.
Určitě si celý tým přál být na nejvyšších
příčkách a hrát na špici tabulky. To se nám
zatím daří, takže velká spokojenost.“
yy Předchozí sezóny přitom znamenaly klidný střed tabulky. Našel byste
důvody, díky čemu přišlatato změna?
„Důvodů a změn by bylo asi hodně, především perfektní kolektiv, super nálada
v kabině, vedení týmu, mezi nějž patří
i příchod trenéra, posily do týmu v podobě jak starších kluků, tak i mladých dorostenců, kteří nám neuvěřitelně pomáhají
jak v zápasech, tak i v přípravách na ně,
v neposlední řadě výborný brankář. Kdybych to měl všecko vyjmenovat, tak bych
musel popsat celý tým od A do Z.“

yy Jediná porážka přišla s Určicemi
hned ve druhém kole. Nenajdou se
přesto i na ní spíše pozitiva, že taková
„facka“ přišla?
„Ta facka by podle mě přišla tak jako tak.
Možná opravdu lépe hned z kraje. Po
dobře odehrané přípravě a prvním těžkém vítězství jsme asi potřebovali, aby nás
někdo srazil zpět na zem. Začali jsme zase
pracovat, jak máme. Takže jediné pozitivum ze zápasu s Určicemi je asi opravdu
jen to, že jsme se poučili a uvědomili si, že
nic nedostaneme zadarmo.“
yy Ze dvanácti vítězství byla pouze tři
těsná, ve dvou případech rozhodovaly
až penalty, jinak byly výhry o dvě a více
branek. Byly to jednoznačné zápasy,
nebo výsledky trochu zkreslují?
„Některé výhry se mohly zdát jako jasné
vítězství, ale v žádném utkání nešlo o lehkou výhru. Každé utkání začalo 0:0 a mu-

Už delší čas patří Jaromír Matoušek (na snímku) mezi stálice sestavy Brodku u Prostějova, kterému dělá také kapitána. Ve středu
zálohy dokáže jako defenzivní záložník pomoci zejména směrem
dozadu, je však velmi nebezpečný i směrem do ofenzivy, kdy svou
levačkou dokáže vymyslet překvapivé řešení i precizně zakončit.
Během posledních dvou let prošla sestava řadou změn, ale u něj
se situace příliš nezměnila. Jak se ohlíží za úspěšnou podzimní částí
a co čeká od druhé poloviny sezony, prozradil v exkluzivním rozhovoru pro speciál Večerníku FOTBAL EXTRA.
seli jsme do všech jít naplno. V řadě zápasů nám to
šlo lépe, u některých vítězství jsme nebyli lepším
týmem, ale bojovností
a s přispěním štěstíčka
jsme i tyto zápasy zvládli.“
yy V probíhajícím ročníku to vypadá na souboj mezi vámi a Vícovem
o postup. Vnímáte to stejně,
nebo tam vidíte ještě dalšího soupeře?
„Nemyslím si, že soutěž bude o nás dvou.
Žádný tým nebude lehkým soupeřem.
A myslím, že každý tým bude chtít vyhrávat a tlačit se na špici.“
yyHádám, že pro jarní část je cíl jasný?
„Ano, chceme hrát dobrý fotbal. (úsměv)
A chceme vyhrávat. Hrát tak, aby to bavilo nás všechny, tedy jak hráče, tak i naše
fanoušky. Postup asi nebude úplnou prioritou, ale neříkám, že bych nechtěl soutěž
vyhrát. Cílem bude udržet tréninkovou
morálku, super kolektiv a zapracovávat co
nejvíc mladých brodeckých hráčů.“

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

yyJak náročné bude na takto úspěšný
podzim 2021 navázat? Přeci jen se dá
očekávat, že se na vás budou chtít soupeři vytáhnout...
„Náročné to bude určitě, ale o tom
víme. I proto jsme s tréninkem začali brzy a budeme se snažit vytěžit, co
to jen půjde, abychom na soutěž byli
připraveni. Trenér Hochman pro nás
připravil dlouhou, ale určitě přínosnou
zimní průpravu, ze které se snad bude
těžit v zápasech. Je nám jasné, že někteří soupeři se na nás budou chtít vytáhnout, ale to samé budeme chtít i my.“
(pousměje se)

FHONXRNUHVQtKRSőHERUX
Jaromír
Matoušek

za podzimem kapitán vedoucího

stup do I.B třídy Olomouckého KFS by
je minout neměl.
Už nejednou byl ale okresní přebor
svědkem jarního překvapení, takže určitě rozhodnuto není. Na první příčku
si totiž dělá zálusk i druhý nejlepší celek
podzimu z Vícova, který dlouho procházel bez ztráty kytičky, ale s končícím
podzimem mu postupně docházel dech
a určitým ztrátám se nevyhnul. Nevydařil se mu výsledkově ani zásadní
duel v Brodku u Prostějova. I přesto ale
může stále pomýšlet, že dožene svého
soka.
Z dalších celků se drží nahoře stejně
jako v předchozích letech rezerva Kralic na Hané a Držovice. Příjemným
překvapením jsou Nezamyslice, které
se z I.B třídy postupně dostaly až do
nejnižší soutěže, nutná přestavba jim
vyšla parádně. Podpořeno dorosty se
mužstvo herně zvedlo a zaslouženě se
drží v nejlepší pětce. Držovice i Kralice mají naopak zkušenější kádr, body
dokážou uhrát, ale zase se na druhou
stranu nikam neženou, takže se dá
očekávat, že současné umístění je pro
ně dostatečné.
Mírně odskočení od prvních pěti celků,
ale i od zbytku tabulky jsou pak další
dvě rezervy mužstev z I.A třídy. Fotbalis-

„Lepší to být nemohlo,“RKOtçtVH

První polovina soutěže Přeboru
Okresního fotbalového svazu Prostějov 2021/2022 je už nějaký ten pátek
minulostí. Až tedy na jednu výjimku.
Ještě totiž zbývá odehrát poslední zápas, který by mohl napovědět o tom,
jak se bude vyvíjet souboj o regionálního přeborníka s nabídkou postupu
do krajské soutěže. Pokud v dohrávce
uspěje Vícov na své půdě proti nevyzpytatelným Dobromilicím, náskok suveréna z Brodku u Prostějova přece jen
poklesne a možná se dočkáme jarního
dramatu. V opačném případě budou
mít Brodečtí hodně nakročeno. Celkově
byly tyto dva celky během podzimu jasně nejlepší a potvrzují své ambice, které ani netajily. Ve středu tabulky to na
žádné drama nevypadá, zajímavá pak
bude situace ve spodní části tabulky.
Pěkně po pořádku od vrchních pater
okresní grupy. V ní po podzimní části
vládne jednoznačně již zmíněný Brodek u Prostějova, který během první
poloviny soutěže ztratil pouze jediné
utkání, a to hned ve druhém kole, pak
už pokračoval ve spanilé jízdě, která se
nezastavila. Třikrát mírné klopýtnutí přišlo, ale penaltový rozstřel třikrát
zvládli jeho hráči také. Pokud podobné
výsledky zopakují i na jaře, titul a po-
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sahá a v Brodku pro to nebyl důvod.
Celou obranu i kompletní mužstvo
diriguje bývalý vynikající brankář
s ligovými zkušenostmi Tomáš Bureš, který je i ve svém pokročilejším
věku nepostradatelným mužem číslo jedna na pozici stopera. Jak klíčovým mužem je, dokazuje i jediná
porážka, která v průběhu podzimu
přišla. Do Určic vinou pracovních
povinností nedocestoval a mužstvo
inkasovalo šest branek z celkových
čtrnácti a připsalo si jedinou porážku. Pod jeho vedením pak brankářsky roste i neotřesitelná jednotka
v brance Tomáš Vystavěl, který si za
pevnou obranou připsal čisté konto
hned v polovině utkání. Před Burešem pak hraje Ondřej Frys, který je
prověřen I.A třídou a nemá potíže
s rozehrávkou i být čističem, když
je třeba. Na krajích pak operují dva
rychlíci Petr Matoušek a Leopold
Zatloukal, kteří také umí i přitvrdit
muziku, když je třeba.

Duo Švéda, Janura se během podzimu postaralo o 24 branek. Co by
za taková čísla jiná mužstva dala.
Oba útočníci jsou navíc velmi podobným typem, vynikají v rychlosti i důrazu a jsou tak pro obránce
opravdu nepříjemnými soupeři.

Na středu jednoznačně dominuje odchovanec brodeckého fotbalu a jeho
kapitán Jaromír Matoušek, jenž sice
nepatří mezi nejrychlejší hráče, ale
bohatě to nahradí v soubojích a přehledu ve hře. Navíc je to hlavní tvůrce
hry, který dokáže hru zrychlit či zpomalit podle toho, jak je zrovna třeba.
Sám umí být také velmi nebezpečný
a šanci dokáže vytvořit i nákopem
přes celé hřiště, když svou levačkou najde spoluhráče milimetrově.
K tomu ho doplňují rychlé kraje z řad
dorostenců, kteří si postupně říkají o stále větší prostor. I když se jim
určité chyby nevyhnou a koncovka
ještě není stoprocentní, svým neustálým presinkem a rychlostí dělají
problémy všem soupeřům napříč
soutěží.

Někdy je to sice až za hranou pravidel, ale zatím jim to i u sudích
prochází, takže proč něco měnit.
Oba ale dokážou nejen pláchnout
obraně, ale také hrát zády k brance,
podržet míč a hru trochu uklidnit,
když náhodou teče do bot. V záloze
má pak Brodek ještě další jméno,
a sice Petra Zbořila, který už ze své
rychlosti přeci jen něco ztratil, ale
vynahradí to stejně jako Matoušek
svým přehledem a technikou.

„Nacházíme se na špici tabulky, takže podzim určitě hodnotíme pozitivně. Mužstvo potvrdilo, že má kvalitu hrát na špici okresního přeboru. Když jsme se před
sezónou bavili, tak jsme si přáli být do třetího místa, kde jsme končili poslední
podzim, jenž se dohrál kompletní před třemi lety. Jsme na tom ještě lépe, takže to
je opravdu dobré. Mužstvo má sílu, navíc jsem rád, že můžeme těžit i z výběru
dorostenců. Ti jasně ukazují, že nejsou v A-týmu jen do počtu, ale jsou jeho nedílnou součástí. Vytvořila se i výborná parta a také jsme rádi, že se nám vyhnuly
větší těžkosti v důsledku covidu, které třeba postihly další mužstva. Pevně věříme,
že v těchto výkonech budeme pokračovat i nadále, aby to bavilo hráče a nehráli pod
nějakým tlakem. Věřím, že si postupně cestu najdou zase i fanoušci, kterým snad
bude mužstvo také dělat radost.“
Radek Kolařík

RÄLPDVHNUHW½ÔHNOXEX


¶WRÄQÉFLVJÏORYÙP
LQVWLQNWHP


=NXvHQRVWQDVWÔHGX
DU\FKOÅNUDMH

yy Pro nedávnou speciální přílohu
Večerníku jsme řešili především výsledkovou stránku. Jak jste byl naopak
spokojen s herním projevem mužstva?
„Spokojený jsem byl. Ve většině zápasů
jsme soupeře přehrávali. Trápil nás hodně
Vícov, který ukázal své kvality. Pak tam byl
velmi náročný zápas i proti rezervě Kralic, kde to bylo neuvěřitelně vyrovnané.
Velmi mě potěšil i výkon proti ´béčku´
Plumlovu, soupeř tam měl řadu hráčů
A-mužstva. Když se na to podívám globálně, tak ještě určitě máme co zlepšovat,
ale celkově jsem rád a myslím si, že ty naše
výkony snesly určité měřítko.“
yyJe nějaký zápas, kde jste byl nadmíru spokojen a kde to naopak nestálo za
nic?
„Nevyzdvihoval bych asi pouze jeden
zápas. Ale hodně spokojený jsem byl,
jak už jsem říkal, s Vícovem, kde jsme
to odehráli po taktické stránce skvěle.
Soupeř byl velmi dobrý a herně to bylo
opravdu vyrovnané utkání, ale my jsme
ho do šancí příliš nepouštěli. A i díky
tomu jsme utkání zaslouženě zvládli. Pak
to byl určitě i duel proti Držovicím, které
jsme k ničemu nepustili a brzy bylo rozhodnuto. A kdybych měl vypíchnout, co
se mi příliš nelíbilo, tak mě trošku mrzí,

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
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že se trápíme s papírově slabšími soupeři.
Přijde mi, že do toho nedáváme to, co bychom měli. Trápení ná potkalo například
s Tištínem a pak zápas s Němčicemi, kde
jsme hráli skvěle, vedli jsme 4:0, ale konec
první půle jsme vypustili a pomalu jsme si
zadělali na problémy.“
yy Pouhých čtrnáct inkasovaných
branek, ale hned šest ze zápasu, kde

chyběl Tomáš Bureš. Je to tedy nepostradatelný muž? A víte o někom, kdo
by jej mohl případně nahradit?
„Tam to bylo spíš o tom, že jsem udělal
chybu já. Samozřejmě Tomáš je pro nás
důležitou součástí mužstva. Jeho zkušenosti a schopnost organizace obrany
jsou vynikající. Neříkám ale, že by byl nepostradatelný, rozhodně je to však velice
důležitý člen našeho mužstva. V Určicích
s námi nebyl. Řešil jsem dvě varianty, kde
jsem se rozhodl špatně. Kluci, kteří tam
nastoupili, to fotbalově neřešili špatně, ale
chyběla tam komunikace a z ní pramenící
chyby soupeř trestal.“
yyBěhem podzimní části to byla velká
jízda výher, jak náročné to ale bude zopakovat na jaře?
„Víte, jak se to říká, úspěch je vždy náročné zopakovat. (pousměje se) Ale já zas
tvrdím, že je to o nás všech. Když tomu
budeme věřit a budeme pro to něco dělat, tak to můžeme dokázat. Když tomu
věřit nebudeme a odflákneme to, brzo
se to projeví. Zatím ale pracujeme dobře
a věřím, že si to přeneseme až do sezóny.
Nastat může cokoliv, ale já vždycky říkám,
že je to o práci. Nemusí se podařit splnit
vytyčený cíl, ale je důležité si na konci
sezóny říct, že se udělalo maximum a nemáme se za co stydět.“
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Ale ještě stále se může něco změnit. Cíle
u nás zůstávají nejvyšší a víme, že v případě postupu bychom ještě potřebovali
kádr doplnit.“
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yyJsme v průběhu zimní přípravy. Jak
jste s ní zatím spokojený?
„Trošku nám to narušují určité vlivy, ale
scházíme se v solidním počtu. V pondělí
chodíme do tělocvičny, kde je to vždy na
domluvě, někdy hrajeme fotbal a někdy
spíše trénujeme. K tomu pak mají dorostenci ve středu trénink. A hráli jsme dva
zápasy v pátek, takže už se těžko hledá
další termín na trénink, který bych tam
rád ještě jeden viděl. Ale jsou tam zápasy
a scházíme se, takže zatím je to dobré.
Příprava se však dá hodnotit až v průběhu
sezóny.“ (úsměv)
yyCo vás ještě čeká a je v plánu i třeba
nějaké soustředění?
„Soustředění již proběhlo od 17. do 20.
února, kdy jsme odcestovali do Jevíčka,
tam jsme dobře potrénovali a uvidíme,
jak to ještě bude pokračovat do konce
přípravy. Čekají i další zápasy. Máme
tam ještě Vrchoslavice, Mostkovice
a Klenovice.“
yyA jak to vypadá aktuálně s kádrem?
Přibyl nebo naopak ubyl někdo? A dají
se ještě čekat nějaké změny?
„Zatím k žádným výrazným změnám
nedošlo. Neříkám ale, že bychom nebyli aktivní. Jak už jsem zmínil dříve, nyní
máme široký kádr na okresní přebor, ale
kromě kvantity je tam potřebná i kvalita.
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Brodek u PV – Vícov 2:0
Brodek u PV – Kralice na Hané „B“ 2:1p
Brodek u PV – Držovice 7:1
Nezamyslice – Brodek u PV 1:3

Na čele tabulky se usadila pětice celků, se kterou má Brodek velmi pozitivní
vzájemnou bilanci i skóre. V případě rovnosti bodů na konci jarní části rozhoduje o pořadí právě úspěšnost střetů mezi sebou a na tu by se svěřenci kouče
Hochmana mohli také spolehnout, pokud ji během jarní části výrazněji nepokazí. Jediná porážka s „béčkem“ Určic by je strašit neměla, protože to už by je
ohrozit nemělo.
9]½MHPQ½ELODQFHSURWLSUYQÉSÈWFHWDEXON\
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Nejlepší obrana, vynikající útok i vzájemná bilance s konkurenty

Podobnou jízdu ukázaly
v okresním přeboru naposled Vrahovice, které před
nástupem koronaviru měly
fantastickou formu a podzimem doslova proletěly.
Teď na to navázal Brodek
u Prostějova, jenž pod vedením kouče Hochmana
(na snímku) šel nahoru už
během předchozího roku
a letos podzimu kraloval.
Dvanáct výher ze třinácti
utkání, vynikající bilance
i celková dominance na
hřišti. S takovým podzimem musel být spokojen
i trenér. Nyní už se ale opět
soustředí na práci v rámci zimní přípravy a pevně
věří, že podzimní úspěch
z probíhajícího ročníku
2021/2022 dokáží jeho svěřenci zopakovat i na jaře.

Lodivod jasného lídra Přeboru OFS Prostějov
Vít Hochman ví, že je stále co zlepšovat

Å1HMYtFHQiVWUiSLO9tFRYDOHLSDStURYě

Poslední sezóny znamenaly pro
Brodek u Prostějova klidný střed
tabulky Přeboru OFS Prostějov.
Na čelo soutěže to obvykle nebylo,
ale starostem o záchranu se také
vyhýbal obloukem. Před letošním
ročníkem 2021/2022 ale v klubu
hlásili ambice nejvyšší, a ty skutečně dokázali potvrdit i na hřišti.
V zápasech povětšinou dominovali
a jen v jediném zápase odešli jako
poražení, i když i zde by to na body
stačilo, nebýt chyb v defenzivě. Jaké
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW faktory tedy stojí za tím, že Brodek
Plumlova. Jinak ale body dvanáctkrát udělal během koronavirového obrozdal, a proti Vícovu dokonce nedo- dobí takový skok nahoru?
kázal ani nastoupit. To moc dobré vyhlídky a naděje do jarní části nedává,
 
3HYQ½REUDQD
ale návrat na domácí trávník po dvou
DIDNWRU%XUHv
letech a případné brzké vítězství by
mohly znamenat ještě návrat do boje
o záchranu. Devět bodů ještě přece jen Obranné složení se během podzimu
nepředstavuje zcela neřešitelnou situ- téměř neměnilo, což je pro úspěch
aci. Jedno je jisté, již brzy se bude na jednoznačně základ. Každý trenér
potvrdí, že do zadních řad nerad
okresních trávnících na co dívat.

Komplexní kádr i tréninkový dril
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Michal SOBECKÝ
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Dorost SK 1913 padl s Frýdkem-Místkem
PROSTĚJOV Těžkou bitvu
za sebou mají dorostenci SK
Prostějov 1913. Družstvo mladých plejerů eskáčka na svém
ledě vyzvalo Frýdek-Místek,
který se může pyšnit lepší formou. Hlavně však fyzicky silnějším týmem. Zatímco domácí do
zápasu nasadili i mnoho starších žáků, farma extraligového
Třince přijela se starším a urostlejším výběrem. Na ledě to pak
bylo znát. Eskáčko drželo zhruba do poloviny zápasu. Tehdy
ale začala být převaha hostů
už příliš velká. Soupeř v rychlém sledu vstřelil dvě branky.
Prostějované se přesto zmohli
na zarputilý odpor. A taky jednu
gólovou odpověď.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Nedělní utkání Regionální dorostenecké
ligy začalo svižně. Oba týmy se dostávaly
do šancí, ale zprvu selhávaly v zakončení. To
ale platilo jen do 6. minuty, kdy skóre zápasu
otevřel hostující Urbiš a potvrdil převahu
Frýdku-Místku – 0:1. V 9. minutě mohl odpovědět Pekr. Nicméně nezpracoval dobrou
nahrávku do mezikruží. Hra se začala přelévat ze strany na stranu. Za Černým zaduněl
mantinel, krátce poté Dostál mířil na tyč
– ale netrefil. 11. minuta nabídla obrovské
zmatky v rozehrávce Prostějova. Byla z toho
šance urostlého Trnky, nicméně domácí
defenziva nakonec vše dokázala uklidnit

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

*QUVÆO÷NKPCXTEJ2TQUV÷LQXLKOCNGPGFCNPKE\CFCTOQ Foto: Michal Sobecký
a ustát. Hozmanovi se krátce poté nepodařilo tečovat střílenou nahrávku do brány.
Při pokračování akce už ale musel brankář
Frýdku-Místku vytáhnout zákrok lapačkou.
Největší nególovou šanci 1. třetiny měl ale
ve 13. minutě Bortoli při přečíslení, avšak
trefil beton brankáře. Prakticky vzápětí na
druhé straně musel gólman hostů zasahovat, Kasalovi se uvolnil prostor a neměl špatnou střeleckou pozici. Frýdek-Místek pak
odpověděl střelou do tyče. V dobré pozici se
ještě v 19. minutě objevil Pippal, z mezikruží
ale netrefil. Třetinu uzavřely dvě rychle po
sobě jdoucí šance hostů, Černý však odolal.
Do druhé části tak šel Prostějov za obstojného stavu 0:1, ač měl soupeř nejen herní, ale
hlavně již zmíněnou fyzickou převahu. Ta
se brzy začala více projevovat. Muroňova
střela a dorážka ale cíl nenašly. Prostějovu
mohlo ulevit vyloučení u hostujícího celku.
Vyprodukoval ale jen Zatloukalovu šanci,
která ale neměla daleko ke gólu. 25. minutě
jen těsně minula bránu domácích teč. Hosté
ale tlačili dál a dočkali se, Bortoli se dostal
k odraženému puku a ve 28. minutě navýšil
vedení – 0:2. Půl minuty nato už to bylo o tři
branky, tentokrát puk prosvištěl po střele
z nultého úhlu na bližší tyč. Navíc Bortoli ve
33. minutě málem využil špatného střídání
soupeře, jenže na Černého si nepřišel. Kde
pak případně prostějovský gólman přeci jen
chyběl, zastoupili jej spoluhráči. Třeba Svo-
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boda, který duchapřítomně zaskočil brankáře a zabránil při soupeřově objetí brány
jistému gólu. Vydechnout v závěru třetiny
dala domácím přesilová hra.
Poslední perioda přinesla přeci jen ze strany
eskáčka odpor. A snahu s výsledkem ještě
něco udělat. Jenže nejprve Prostějov znovu inkasoval. Ve 43. minutě si Muroň najel
do pásma, zamíchal s kotoučem, naznačil
nahrávku. A poslal puk do brány – 0:4. Na
druhé straně jeden z domácích útočníků
šikovně obkroužil pásmo, neukvapil se,
a jak se otevřel prostor, střílel, ovšem bohužel mimo. Následovala pasáž hry, kdy byli
hosté znovu nebezpeční a při chuti. Jenže
neseřídili dobře mušku. V 50. minutě se ale
prosadili popáté, hosté udrželi puk v pásmu,
zatlačili a po sérii šancí Černý kapituloval.
Nicméně na branku našel Prostějov rychlou odpověď. Nejprve Pítr málem využil
zaváhání hostů v rozehrávce. Hned po něm
už se ale eskáčko radovalo. Pippal byl hodně
důrazný a šel za vstřelením gólu, po krátkém
tlaku domácích se ho pak také dočkal – 1:5.
Prostějovský dorost pak napřel síly do útoku
a byl chvílemi lepší. Po nahození hostujícího
Veselého sice zazvonila tyč, na druhé straně
se ale Pekr a Pítr dostali do velmi slibných
šancí. Poslední úprava skóre ale přišla z frýdeckomístecké hole. 15 minut před koncem
se z pravého křídla prosadil v zápase velmi
aktivní Bortoli a upravil na konečných 1:6.

Rozpačité. Osmé místo je zklamáním
Se zcela přestavěným týmem - jak hráčským, tak trenérským - vstupoval Prostějov do sezóny 2021/2022. A nejen
s tím, ale taky se značnými ambicemi. Jestřábi jsou zpátky
ve druhé nejvyšší soutěže od roku 2014. A stejně tak od té
doby čekají na výraznější úspěch. Šesté místo po základní části Chance ligy 2017/18 bylo zatím maximem. Tým
následně opakovaně selhával v play-off, nikdy nepřešel
přes první kolo. Fakticky nově postavené mužstvo to má
změnit.
Zprvu se zdálo, že se tak stane hned v dlouhodobé fázi soutěže. Jestřábi vyhrávali, stříleli branky ve velkém. A zejména
na ledě soupeřů excelovali. K tomu se mohli pochlubit skvělými přesilovkami. Jak navíc tehdy trenér Aleš Totter přesně
poznamenal, i když tým prohrál, v zápase nebyl horším.
Nicméně další průběh sezóny už nebyl tak povedený. Určitý zlom nastal v utkání proti Slavii Praha, první prohrané
venkovní bitvě. Bylo to poprvé, kdy výkon Jestřábů nesnesl měřítka. Konečná prohra o tři branky byla milosrdná.
Později se v dalších zápasech přidala klesající produktivita

v přesilovkách. Na vrcholu ji měl Prostějov na třiceti procentech. Postupem času o třetinu klesla.
Jestřábi měli i tak dobře našlápnuto. Velkou část základní
části se drželi na šestém místě. A i když někdy klopýtli, dokázali se na něj zase brzy vrátit. Jenže tabulka byla nesmírně vyrovnaná. A víc než jedno klopýtnutí znamenalo osudovou ztrátu. Ta přišla na přelomu února a března, kdy se
Jestřábům příliš nedařilo. Zejména porážka s Kolínem musí
mrzet. A také proti Slavii tým přišel o dva body. Výsledkem
je 8. místo po základní části.
Při pohledu na ambice týmu, na soupisku, na to, jak dokázali Jestřábi v některých zápasech dominovat, se jedná
o zklamání. Tým měl na víc, osobně jsem jej pasoval do
pátého místa, hned za celky jako Vsetín, Jihlava nebo Poruba… Ještě ale není dobojováno. Jak říkají často sami hokejisté, play-off je úplně jiná soutěž. Stát se v něm může vše.
A díky tomu, že se do něj Prostějov dostal alespoň formou
předkola, je ještě předčasné o sezóně prohlásit, že skončila
za očekáváním.

„Zvládli jsme všechny

postupné kroky,“

KRGQRWt]iNODGQtĀiVW

Å-HQMVPHVHGtYDOLMDNVRXSHőKUDMH´ NRXĀ-HWVőiEţ$OHå
Nikolas Pippal byl po domácím neúspěchu hodně kritický

PROSTĚJOV Pořádně těžký soupeř
čekal v neděli odpoledne na hokejisty
SK Prostějov 1913. Na Hanou zavítal
Frýdek-Místek, kterému se trvale daří.
Prostějovu navíc chybělo několik hráčů,
povolal tedy do boje mladíky. Na ledě ale
věkový rozdíl byl znát, ve váze i rychlosti.
Nejpozději od půlky zápasu byla z mírné
převahy hostů převaha výrazná. Eskáčko
však ani za zdánlivě nerozhodnutého stavu nic nevzdalo. Paradoxně v době, kdy
prohrávalo 0:5, si vytvořilo nejvíce tlaku
a šancí. A jednu z nich proměnil Nikolas
Pippal. Právě on se tak stal respondentem exkluzivního rozhovoru pro PROS- yy Přesto jste měli nemálo šancí ke skórování.
TĚJOVSKÝ Večerník.
„Pár šancí tam bylo. Ty jsme ale neproměnili, to bylo zbytečné. A oni ty šance proměnili
yy Soupeř vyhrál a byla vidět jeho převa- všechny. My je nechali dorážet, hrát s puha. Co říkáte na zápas? Do jeho poloviny kem. A jen jsme se dívali, jak hrají.“
yy Postaral jste se o čestný úspěch Prosto nebylo až tak nevyrovnané…
„Vyrovnané to nebylo od začátku. Měli na- tějova. Co k němu vedlo?
vrch. My se nedostali ze třetiny, jen jsme po „Byl tam nahozený kotouč od mantinesobě házeli pukem. Měli jsme problém se lu. A pak už to bylo celkem jednoduché.
Bylo to jeden na jednoho… Ale to už
dostat za modrou.“

Michal SOBECKÝ

bylo pozdě. V tu chvíli už byl rozhodnutý zápas.“
yy Je něco, v čem jste se soupeři vyrovnali nebo jej rovnou předčili?
„Možná snad jen ta bojovnost. Ale nebyla
pořád. Pouze občas...“
yy Blíží se konec sezóny, jak dopadne,
je víceméně jasné. Jak tedy takový závěr
ročníku berete?
„Chceme pořád hrát. Bavíme se tím a pořád
chceme vyhrávat. Ale ne pořád se daří.“

PROSTĚJOV Drama až do konce.
Základní část Chance ligy 2021/2022
se ne a ne rozhodnout. Nakonec ale
divoká základní část, kdy dlouho bylo
až pět týmů srovnaných na stejném
počtu bodů, dopadla pro Prostějov
dobře. Tedy relativně dobře. Mužstvo skončilo na osmém místě, což
znamená boje v předkole play-off. Jak
tuto skutečnost hodnotí hlavní kouč
Prostějova Aleš Totter? Nejen k tomu
se vyjádřil na páteční tiskové konferenci, která začala necelé dva dny po
skončení základní části, ale zároveň
také jen 30 hodin před startem vyřazovacích bojů.

Michal SOBECKÝ

yy Jak byste zhodnotil skončenou základní část a konečné osmé místo?
„Drastická soutěž to byla, která se už asi
nikdy v historii opakovat nebude. Aby
padalo čtyři nebo pět týmů, to člověk
nepamatuje. I díky tomu, že odpadla
Kadaň, byla tabulka vyrovnaná. My se
vlastně zachránili až v pondělí na Slavii,
kdy jsme uhráli bod. A ve středu jsme se
dostali proti Třebíči do play-off. Sedm

9¹6/('.29¹6(59,60/'(l(
Regionální liga juniorù 2021/2022 o umístìní sk. 23
6.3URVWÈMRYs+RNHM8KHUVNÙ2VWURK
2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

Liga dorostu 2021/22 – o postup – sk. 17 Olomoucká
HC Lvi Bøeclav – SK Prostìjov 1913 6:2 (0:0, 3:1, 3:1)
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Totter
týmů jsme nechali za sebou. Když to
vezmu, že zde byl nově vytvořený kádr
a tlak, který tu byl kvůli počtu padajících celou sezónu, tak to bereme
jako průměrný výsledek. Zároveň to vnímáme s pokorou. Fakt rozhodovalo
jen pár bodů... Jdeme
nyní do předkola, kdy
začíná nová soutěž.
Chceme samozřejmě hrát co nejdéle.“
(pousměje se)
yy Jak byste
zhodnotil poslední čtvrtinu
zápasů základní části?
„Bylo to hodně
nervózní, taky
dost o zodpovědnosti. Byly
tam velké výkyvy, nedokázali
jsme hrát konstantně šedesát minut. Vždy tam byl moment, který spustil to,
že jsme byli moc pasivní, začali jsme létat
a propadat. Tak to měli všichni. Možná to
z nás ale spadne. Fakt šlo o hodně a nikdo
nechce být podepsaný pod sestupem nebo
účastí v baráži. I nepostup do předkola by
byl totální neúspěch. Vyrovnanost tabulky
byla v tom, že každé kolo někdo někomu
sebral body, někdo zase nečekaně ztratil.
Stupňovalo se to tedy a z toho pramenily
výkyvy, které byly skoro u všech týmů.
Bylo to prostě hodně nervózní, ale zároveň
hodně zodpovědně pojaté.“
yy Poslední utkání nabídlo pěkný
hokej, hodně gólů a hlavně rozhodující výhru. Může týmu tato skutečnost
pomoci?
„Myslím si, že nám hodně pomůže, že
jsme do posledního kola proti Třebíči
hráli o všechno. Jsme v módu, nemusíme se přecvakávat. (směje se) Ani v posledním zápase jsme neměli možnost
jej nějak vypustit. Pomocí je, že jsme
to zvládli všechny postupné kroky.
Tedy vyhnout se třem přímým sestupujícím, pak hrozbě baráže, ale i tomu,
že by nám třetího března skončila
sezóna. Nyní je tedy před námi další
krok, a sice dostat se v play-off do nejlepší osmičky.“

yy Hodně se v posledních zápasech
zvedl Petr Mrázek, ale i další tahouni.
Je to pro Jestřáby příslib do play-off?
„Vezměme si minulou sezónu. Lajna s Petrem Mrázkem to tady táhla.
Skončilo se ale deseti prohrami a sérií
0:3 s Porubou. To je jiná soutěž. Tam
musíme být týmoví. To nevyhraje Petr
Mrázek, Marek Račuk nebo Martin
Novák. Tam musí fungovat vše od gólmana přes obránce po útočníky. A taky
speciální formace. Je to série, musí se
tedy potkat co nejvíce hráčů s formou.
Určitě je to lepší, než kdyby tam šli
s tím, že nedali pět zápasů gól, anebo
bychom se nějak trápili. Může to být
příslib, ale nic to nerozhoduje. Loni dostávali ice-time, možná větší než letos.
A v Porubě to Bartoš, Hrníčko, Mrázek
neutáhli.“
yy Je pro Jestřáby velkou výhodou, že
během sezóny provedli jen minimální
změny v týmu, neproběhly žádné divoké přesuny?
„Já na to vsadil, tedy, vsadili jsme na to
všichni. Nechtěli jsme do kádru sahat.
Kluky jsme podrželi, dali jsme jim důvěru. Zatím to dotáhli do předkola. Určitě
to neskončí tím, že bych si řekl, že to bylo
špatné, uvidíme...“

HOKEJ
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Michal SOBECKÝ
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Dorost SK 1913 padl s Frýdkem-Místkem
PROSTĚJOV Těžkou bitvu
za sebou mají dorostenci SK
Prostějov 1913. Družstvo mladých plejerů eskáčka na svém
ledě vyzvalo Frýdek-Místek,
který se může pyšnit lepší formou. Hlavně však fyzicky silnějším týmem. Zatímco domácí do
zápasu nasadili i mnoho starších žáků, farma extraligového
Třince přijela se starším a urostlejším výběrem. Na ledě to pak
bylo znát. Eskáčko drželo zhruba do poloviny zápasu. Tehdy
ale začala být převaha hostů
už příliš velká. Soupeř v rychlém sledu vstřelil dvě branky.
Prostějované se přesto zmohli
na zarputilý odpor. A taky jednu
gólovou odpověď.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Nedělní utkání Regionální dorostenecké
ligy začalo svižně. Oba týmy se dostávaly
do šancí, ale zprvu selhávaly v zakončení. To
ale platilo jen do 6. minuty, kdy skóre zápasu
otevřel hostující Urbiš a potvrdil převahu
Frýdku-Místku – 0:1. V 9. minutě mohl odpovědět Pekr. Nicméně nezpracoval dobrou
nahrávku do mezikruží. Hra se začala přelévat ze strany na stranu. Za Černým zaduněl
mantinel, krátce poté Dostál mířil na tyč
– ale netrefil. 11. minuta nabídla obrovské
zmatky v rozehrávce Prostějova. Byla z toho
šance urostlého Trnky, nicméně domácí
defenziva nakonec vše dokázala uklidnit

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

*QUVÆO÷NKPCXTEJ2TQUV÷LQXLKOCNGPGFCNPKE\CFCTOQ Foto: Michal Sobecký
a ustát. Hozmanovi se krátce poté nepodařilo tečovat střílenou nahrávku do brány.
Při pokračování akce už ale musel brankář
Frýdku-Místku vytáhnout zákrok lapačkou.
Největší nególovou šanci 1. třetiny měl ale
ve 13. minutě Bortoli při přečíslení, avšak
trefil beton brankáře. Prakticky vzápětí na
druhé straně musel gólman hostů zasahovat, Kasalovi se uvolnil prostor a neměl špatnou střeleckou pozici. Frýdek-Místek pak
odpověděl střelou do tyče. V dobré pozici se
ještě v 19. minutě objevil Pippal, z mezikruží
ale netrefil. Třetinu uzavřely dvě rychle po
sobě jdoucí šance hostů, Černý však odolal.
Do druhé části tak šel Prostějov za obstojného stavu 0:1, ač měl soupeř nejen herní, ale
hlavně již zmíněnou fyzickou převahu. Ta
se brzy začala více projevovat. Muroňova
střela a dorážka ale cíl nenašly. Prostějovu
mohlo ulevit vyloučení u hostujícího celku.
Vyprodukoval ale jen Zatloukalovu šanci,
která ale neměla daleko ke gólu. 25. minutě
jen těsně minula bránu domácích teč. Hosté
ale tlačili dál a dočkali se, Bortoli se dostal
k odraženému puku a ve 28. minutě navýšil
vedení – 0:2. Půl minuty nato už to bylo o tři
branky, tentokrát puk prosvištěl po střele
z nultého úhlu na bližší tyč. Navíc Bortoli ve
33. minutě málem využil špatného střídání
soupeře, jenže na Černého si nepřišel. Kde
pak případně prostějovský gólman přeci jen
chyběl, zastoupili jej spoluhráči. Třeba Svo-
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boda, který duchapřítomně zaskočil brankáře a zabránil při soupeřově objetí brány
jistému gólu. Vydechnout v závěru třetiny
dala domácím přesilová hra.
Poslední perioda přinesla přeci jen ze strany
eskáčka odpor. A snahu s výsledkem ještě
něco udělat. Jenže nejprve Prostějov znovu inkasoval. Ve 43. minutě si Muroň najel
do pásma, zamíchal s kotoučem, naznačil
nahrávku. A poslal puk do brány – 0:4. Na
druhé straně jeden z domácích útočníků
šikovně obkroužil pásmo, neukvapil se,
a jak se otevřel prostor, střílel, ovšem bohužel mimo. Následovala pasáž hry, kdy byli
hosté znovu nebezpeční a při chuti. Jenže
neseřídili dobře mušku. V 50. minutě se ale
prosadili popáté, hosté udrželi puk v pásmu,
zatlačili a po sérii šancí Černý kapituloval.
Nicméně na branku našel Prostějov rychlou odpověď. Nejprve Pítr málem využil
zaváhání hostů v rozehrávce. Hned po něm
už se ale eskáčko radovalo. Pippal byl hodně
důrazný a šel za vstřelením gólu, po krátkém
tlaku domácích se ho pak také dočkal – 1:5.
Prostějovský dorost pak napřel síly do útoku
a byl chvílemi lepší. Po nahození hostujícího
Veselého sice zazvonila tyč, na druhé straně
se ale Pekr a Pítr dostali do velmi slibných
šancí. Poslední úprava skóre ale přišla z frýdeckomístecké hole. 15 minut před koncem
se z pravého křídla prosadil v zápase velmi
aktivní Bortoli a upravil na konečných 1:6.

Rozpačité. Osmé místo je zklamáním
Se zcela přestavěným týmem - jak hráčským, tak trenérským - vstupoval Prostějov do sezóny 2021/2022. A nejen
s tím, ale taky se značnými ambicemi. Jestřábi jsou zpátky
ve druhé nejvyšší soutěže od roku 2014. A stejně tak od té
doby čekají na výraznější úspěch. Šesté místo po základní části Chance ligy 2017/18 bylo zatím maximem. Tým
následně opakovaně selhával v play-off, nikdy nepřešel
přes první kolo. Fakticky nově postavené mužstvo to má
změnit.
Zprvu se zdálo, že se tak stane hned v dlouhodobé fázi soutěže. Jestřábi vyhrávali, stříleli branky ve velkém. A zejména
na ledě soupeřů excelovali. K tomu se mohli pochlubit skvělými přesilovkami. Jak navíc tehdy trenér Aleš Totter přesně
poznamenal, i když tým prohrál, v zápase nebyl horším.
Nicméně další průběh sezóny už nebyl tak povedený. Určitý zlom nastal v utkání proti Slavii Praha, první prohrané
venkovní bitvě. Bylo to poprvé, kdy výkon Jestřábů nesnesl měřítka. Konečná prohra o tři branky byla milosrdná.
Později se v dalších zápasech přidala klesající produktivita

v přesilovkách. Na vrcholu ji měl Prostějov na třiceti procentech. Postupem času o třetinu klesla.
Jestřábi měli i tak dobře našlápnuto. Velkou část základní
části se drželi na šestém místě. A i když někdy klopýtli, dokázali se na něj zase brzy vrátit. Jenže tabulka byla nesmírně vyrovnaná. A víc než jedno klopýtnutí znamenalo osudovou ztrátu. Ta přišla na přelomu února a března, kdy se
Jestřábům příliš nedařilo. Zejména porážka s Kolínem musí
mrzet. A také proti Slavii tým přišel o dva body. Výsledkem
je 8. místo po základní části.
Při pohledu na ambice týmu, na soupisku, na to, jak dokázali Jestřábi v některých zápasech dominovat, se jedná
o zklamání. Tým měl na víc, osobně jsem jej pasoval do
pátého místa, hned za celky jako Vsetín, Jihlava nebo Poruba… Ještě ale není dobojováno. Jak říkají často sami hokejisté, play-off je úplně jiná soutěž. Stát se v něm může vše.
A díky tomu, že se do něj Prostějov dostal alespoň formou
předkola, je ještě předčasné o sezóně prohlásit, že skončila
za očekáváním.

„Zvládli jsme všechny

postupné kroky,“

KRGQRWt]iNODGQtĀiVW
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Nikolas Pippal byl po domácím neúspěchu hodně kritický

PROSTĚJOV Pořádně těžký soupeř
čekal v neděli odpoledne na hokejisty
SK Prostějov 1913. Na Hanou zavítal
Frýdek-Místek, kterému se trvale daří.
Prostějovu navíc chybělo několik hráčů,
povolal tedy do boje mladíky. Na ledě ale
věkový rozdíl byl znát, ve váze i rychlosti.
Nejpozději od půlky zápasu byla z mírné
převahy hostů převaha výrazná. Eskáčko
však ani za zdánlivě nerozhodnutého stavu nic nevzdalo. Paradoxně v době, kdy
prohrávalo 0:5, si vytvořilo nejvíce tlaku
a šancí. A jednu z nich proměnil Nikolas
Pippal. Právě on se tak stal respondentem exkluzivního rozhovoru pro PROS- yy Přesto jste měli nemálo šancí ke skórování.
TĚJOVSKÝ Večerník.
„Pár šancí tam bylo. Ty jsme ale neproměnili, to bylo zbytečné. A oni ty šance proměnili
yy Soupeř vyhrál a byla vidět jeho převa- všechny. My je nechali dorážet, hrát s puha. Co říkáte na zápas? Do jeho poloviny kem. A jen jsme se dívali, jak hrají.“
yy Postaral jste se o čestný úspěch Prosto nebylo až tak nevyrovnané…
„Vyrovnané to nebylo od začátku. Měli na- tějova. Co k němu vedlo?
vrch. My se nedostali ze třetiny, jen jsme po „Byl tam nahozený kotouč od mantinesobě házeli pukem. Měli jsme problém se lu. A pak už to bylo celkem jednoduché.
Bylo to jeden na jednoho… Ale to už
dostat za modrou.“

Michal SOBECKÝ

bylo pozdě. V tu chvíli už byl rozhodnutý zápas.“
yy Je něco, v čem jste se soupeři vyrovnali nebo jej rovnou předčili?
„Možná snad jen ta bojovnost. Ale nebyla
pořád. Pouze občas...“
yy Blíží se konec sezóny, jak dopadne,
je víceméně jasné. Jak tedy takový závěr
ročníku berete?
„Chceme pořád hrát. Bavíme se tím a pořád
chceme vyhrávat. Ale ne pořád se daří.“

PROSTĚJOV Drama až do konce.
Základní část Chance ligy 2021/2022
se ne a ne rozhodnout. Nakonec ale
divoká základní část, kdy dlouho bylo
až pět týmů srovnaných na stejném
počtu bodů, dopadla pro Prostějov
dobře. Tedy relativně dobře. Mužstvo skončilo na osmém místě, což
znamená boje v předkole play-off. Jak
tuto skutečnost hodnotí hlavní kouč
Prostějova Aleš Totter? Nejen k tomu
se vyjádřil na páteční tiskové konferenci, která začala necelé dva dny po
skončení základní části, ale zároveň
také jen 30 hodin před startem vyřazovacích bojů.

Michal SOBECKÝ

yy Jak byste zhodnotil skončenou základní část a konečné osmé místo?
„Drastická soutěž to byla, která se už asi
nikdy v historii opakovat nebude. Aby
padalo čtyři nebo pět týmů, to člověk
nepamatuje. I díky tomu, že odpadla
Kadaň, byla tabulka vyrovnaná. My se
vlastně zachránili až v pondělí na Slavii,
kdy jsme uhráli bod. A ve středu jsme se
dostali proti Třebíči do play-off. Sedm
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Regionální liga juniorù 2021/2022 o umístìní sk. 23
6.3URVWÈMRYs+RNHM8KHUVNÙ2VWURK
2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

Liga dorostu 2021/22 – o postup – sk. 17 Olomoucká
HC Lvi Bøeclav – SK Prostìjov 1913 6:2 (0:0, 3:1, 3:1)

$TCPM[CPCJT¾XM[&T¾DGM 5\CDÐ -QWDGM $CN¾å 5\CDÐ -ÐUC &T¾
DGM 2QN\GT $WTKCP -ÐUC 4WON $CN¾å 4Q\JQFéÊ/CTVKP/CċCwQXUMÚt<FGP÷M
#ODTQå,QUGHèCP÷M8[NQWéGPÊ$G\X[WåKVÊ&KX¾Mč
5GUVCXC$ąGENCXK2WVKP 2CF÷NGM t-ÐUC4WON2QN\GT$WTKCP5WEJ[ÿC2QNÚPGM-QWDGMt
*WNGLCiVGVKCTQX¾<¾NGUÿ¾M$CN¾å/CTGM4WUP¾M5\CDÐ*CTPCEJ&T¾DGM6TGPÆT.*ÓMN
5GUVCXC2TQUV÷LQXC-TQWRCtĄGRCRCN¾PGM5XQDQFC2QURÊwKN-CUCN-WDÊMt6UWDG
TC5XQDQFC&QUV¾N2ÊVT0GXTNÚä¾M*Q\OCP2GMT2KRRCN6TGPÆT/2čéGM

$TCPM[CPCJT¾XM[2GVT 6CTwKPUMÚ 2QMQTPÚ /CUCTG tiQD¾ÿ 5MąKX¾PGM
-CFNéÊM /CEJ¾é -CFNéÊM /CEJ¾é 2QNGJÿC 4Q\JQFéÊ,KąÊ-CwÊMt,KąÊ*QT¾M
/KEJCN5MQM¾PGM8[NQWéGPÊ8[WåKVÊ8QUNCDGPÊ&KX¾Mč
5GUVCXC2TQUV÷LQXC&WDUMÚt<CVNQWMCN/WFT¾M2QMQTPÚ2QURÊwKN5XQDQFC-CUCN-WDÊM
t/CUCTG2GVąGMQX¾5XQDQFCiMQTRÊMQX¾6¾DQT6CTwKPUMÚ2GVT6TGPÆT/,CPGéGM
5GUVCXC7JGTUMÆJQ1UVTQJW*GPFT[EJt-WMWNKw5MąKX¾PGM-CFNéÊM(QTOCP2TQMGw
t$G\F÷M8QINiQD¾ÿ/CEJ¾ÿ/CVWwMQXKé2QNGJÿCiQD¾ÿ8KVQw*NčwGM6TGPÆT 6.3URVWÈMRYs+&)UÙGHN0ÉVWHN1:6 (0:1, 0:2, 1:3)
47JąÊéGM
$TCPM[CPCJT¾XM[2KRRCN *Q\OCP t7TDKw $QTVQNK $QTVQNK -QTRCU 
+..URPÈÔÉzs6.3URVWÈMRY 11:2 (2:1, 5:1, 4:0) $CFåIQÿ -TCWUU /WTQÿ 7TDKw $CFåIQÿ 0÷OGE $QTVQNK 7TDKw 4Q\JQFéÊ
$TCPM[CPCJT¾XM[-WTDCPQX iGLDC -WTDCPQX iGLDC .CXKéMC 8¾EJC  ,KąÊ-CwÊMt,KąÊ*QT¾M/KEJCN5MQM¾PGM8[NQWéGPÊ$G\X[WåKVÊ&KX¾Mč
-QRéKN -WTDCPQX .¾PÊM -QRéKN 8¾EJC iGXéÊM iGXéÊM -QRéKN -WTDC 5GUVCXC 2TQUV÷LQXC èGTPÚ -TQWRC  t ĄGRC 2CN¾PGM &QUV¾N <CVNQWMCN
PQX -QRéKN -QRéKN 1RTCXKN iGXéÊM -QRéKN 1RTCXKN -QPÊéGM t2GVąGMQX¾ *TCéQX¾-CUCNt5XQDQFC2ÊVT*TCéQX¾0GXTNÚ/WFTNC*Q\OCP0÷OGE2ÊVT
/CUCTG 2GVT 6CTwKPUMÚ 4Q\JQFéÊ.GQP9GUNG[t6QO¾w-WéGTC&CXKF8CNGPVÊM 2KRRCN6TGPÆT/2čéGM
5GUVCXC(TÚFMW/ÊUVMW2TÐP[CKtiOKF8GUGNÚ&GUG[XGĄGJWNMC0÷OGE
8[NQWéGPÊ8[WåKVÊ8QUNCDGPÊ&KX¾Mč
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Totter
týmů jsme nechali za sebou. Když to
vezmu, že zde byl nově vytvořený kádr
a tlak, který tu byl kvůli počtu padajících celou sezónu, tak to bereme
jako průměrný výsledek. Zároveň to vnímáme s pokorou. Fakt rozhodovalo
jen pár bodů... Jdeme
nyní do předkola, kdy
začíná nová soutěž.
Chceme samozřejmě hrát co nejdéle.“
(pousměje se)
yy Jak byste
zhodnotil poslední čtvrtinu
zápasů základní části?
„Bylo to hodně
nervózní, taky
dost o zodpovědnosti. Byly
tam velké výkyvy, nedokázali
jsme hrát konstantně šedesát minut. Vždy tam byl moment, který spustil to,
že jsme byli moc pasivní, začali jsme létat
a propadat. Tak to měli všichni. Možná to
z nás ale spadne. Fakt šlo o hodně a nikdo
nechce být podepsaný pod sestupem nebo
účastí v baráži. I nepostup do předkola by
byl totální neúspěch. Vyrovnanost tabulky
byla v tom, že každé kolo někdo někomu
sebral body, někdo zase nečekaně ztratil.
Stupňovalo se to tedy a z toho pramenily
výkyvy, které byly skoro u všech týmů.
Bylo to prostě hodně nervózní, ale zároveň
hodně zodpovědně pojaté.“
yy Poslední utkání nabídlo pěkný
hokej, hodně gólů a hlavně rozhodující výhru. Může týmu tato skutečnost
pomoci?
„Myslím si, že nám hodně pomůže, že
jsme do posledního kola proti Třebíči
hráli o všechno. Jsme v módu, nemusíme se přecvakávat. (směje se) Ani v posledním zápase jsme neměli možnost
jej nějak vypustit. Pomocí je, že jsme
to zvládli všechny postupné kroky.
Tedy vyhnout se třem přímým sestupujícím, pak hrozbě baráže, ale i tomu,
že by nám třetího března skončila
sezóna. Nyní je tedy před námi další
krok, a sice dostat se v play-off do nejlepší osmičky.“

yy Hodně se v posledních zápasech
zvedl Petr Mrázek, ale i další tahouni.
Je to pro Jestřáby příslib do play-off?
„Vezměme si minulou sezónu. Lajna s Petrem Mrázkem to tady táhla.
Skončilo se ale deseti prohrami a sérií
0:3 s Porubou. To je jiná soutěž. Tam
musíme být týmoví. To nevyhraje Petr
Mrázek, Marek Račuk nebo Martin
Novák. Tam musí fungovat vše od gólmana přes obránce po útočníky. A taky
speciální formace. Je to série, musí se
tedy potkat co nejvíce hráčů s formou.
Určitě je to lepší, než kdyby tam šli
s tím, že nedali pět zápasů gól, anebo
bychom se nějak trápili. Může to být
příslib, ale nic to nerozhoduje. Loni dostávali ice-time, možná větší než letos.
A v Porubě to Bartoš, Hrníčko, Mrázek
neutáhli.“
yy Je pro Jestřáby velkou výhodou, že
během sezóny provedli jen minimální
změny v týmu, neproběhly žádné divoké přesuny?
„Já na to vsadil, tedy, vsadili jsme na to
všichni. Nechtěli jsme do kádru sahat.
Kluky jsme podrželi, dali jsme jim důvěru. Zatím to dotáhli do předkola. Určitě
to neskončí tím, že bych si řekl, že to bylo
špatné, uvidíme...“
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PROSTĚJOV Kvalitativní nůžky mezi volejbalistkami TJ OP
Prostějov a VK Prostějov B se v závěru 2. ligy žen ČR 2021/2022
ještě víc rozevřely. Zatímco prvně jmenované družstvo táhne
dlouhou sérii porážek a dost možná spadne do krajského přeboru, druhý zmíněný kolektiv míří k drtivému finiši soutěže, který by
pro něj znamenal postup do kvalifikace o první ligu.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek SONNEVEND
„Oděvářky“ prožívají skutečně mizerný
konec tohoto ročníku. Po dvou ztracených městských derby se už nezvedly
a přidávají jednu prohru za druhou. Nejprve zajížděly na palubovku Šelem Brno
B, jež byly rozhodně hratelné, ale sestava Hanaček čítala pouze minimálních
šest plejerek, které přes veškerou snahu
nedokázaly bodovat. A Jihomoravanky
měly navrch 3:0 (14, 19, 21) + 3:1 (11,
18, -23, 16).
O uplynulém víkendu pak volejbalistky TJ OP nutně potřebovaly naplno
zabrat doma proti Kroměříži, neboť
jen tak mohlo oživit reálnou šanci na
záchranu. Místo toho však výběr znovu
nastoupil v citelně oslabeném složení
téměř bez smečařek a také bez klíčové
univerzálky Anety Chludové (zranění
kotníku). Toho soupeřky vedené někdej-

ším šéftrenérem mládeže VK Prostějov
Jaroslavem Matějem bezezbytku využily,
když dosáhly na poměrně jednoznačné
výsledky 1:3 (-19, 22, -20, -20) a 0:3 (-23,
-15, -20).
Leč průběh obou střetnutí zdaleka tak
jasný nebyl. V tom prvním hostitelky
solidně vzdorovaly, byť bez efektu. V odvetě proti soupeři ještě posílenému o dvě
dorazivší hráčky pouze těsně ztratily
úvodní set, aby ve druhém otočily z 3:7
na 9:7. V tu chvíli však rozhodčí odhalil,
že měly špatné postavení, a po dlouhém
řešení zavládl místo naděje opětovně
nepříznivý stav 4:8. Přesto se osudem
zkoušený mančaft ještě zvedl a ve třetí
sadě vedl 19:18. Tam ale pro změnu vůbec nezvládl koncovku, což znamenalo
další hořkou porážku. „Holky, omlouvám se vám, za to můžu já,“ vzal nešťastný moment s chybným postavením na
sebe trenér OP Ladislav Sypko.
Pravda je nyní taková, že jeho kolektiv
obsadí v druholigové skupině C s jistotou poslední osmé místo, derniéra ve
Svitavách už na tom nemůže nic změnit.
A podle soutěžních regulí nejhorší celek
každé ze čtyř grup přímo sestupuje do

krajského přeboru. Od čehož by ópéčko
mohl zachránit jedině velký nezájem top
oddílů z KP žen o postup výš.
Nepoměrně lépe jsou na tom volejbalistky VK Prostějov B, ačkoliv si
domácí dvojzápas proti vedoucím
Šlapanicím odložily až na sobotu
12. března. A jeden ze dvou duelů
u béčka brněnských Šelem mají rovněž přeložený na středu 9. března.
Ten první v jihomoravské metropoli
však suverénně ovládly poměrem 0:3
(-14, -21, -20) z pohledu dravých koček.
„Do utkání jsme šli s dobrou sestavou
našich juniorek, jež doplnila klubová odchovankyně Tereza Baláková z extraligového Přerova. Celý tým zahrál výborně
a zaslouženě zvítězil, snad takový výkon
zopakujeme i v odvetě,“ hodnotil kouč
zálohy vékáčka Zdeněk Sklenář.
Jeho soubor je průběžně čtvrtý s 39 body
na kontě, kromě tří odložených mačů ho
ještě čeká na úplný závěr druhá Česká
Třebová (51 bodů) 19. března na vlastním hřišti. Třetí v tabulce přitom jsou Svitavy (46 bodů).
„Ještě můžeme získat až patnáct bodů,
proto stále věřím v možný posun na konečnou třetí pozici. Z ní se můžeme přihlásit do kvalifikace o první ligu, kam
bychom rádi postoupili,“ zopakoval Sklenář odvážný, ovšem pořád splnitelný plán.
Aby vyšel, podařilo se na hostování získat
pět dalších posil ze zmíněného Přerova.
Jmenovitě jsou to Barbora Šádková, Šárka Semerádová, Aneta Köhlerová, Aneta

Hůsková a Adriana Kulová. „Tyto holky
bychom využili hlavně pro případnou
kvalifikaci, jestli se do ní dostaneme. Uděláme maximum, aby to vyšlo.“

BUENOS AIRES, PROSTĚJOV Překvapení se nekonalo. Český daviscupový výběr v kvalifikaci o postup do
finálového turnaje na argentinské
půdě nestačil. Domácí vyhráli 4:0,
když neprohráli ani jedno utkání. Národní tým ovšem podal výkon, který
dává naději, že už v příštím roce může
být opět mezi elitou. „Výsledek vypadá
jednoznačně, ale kůži jsme lacino neprodali,“ hodnotil hru českých tenistů
nehrající kapitán Jaroslav Navrátil.
Do úvodní dvouhry nastoupil člen TK
Agrofert Prostějov Jiří Lehečka proti Sebastiánovi Báezovi, hráči sedmé světové
desítky výborně, když vedl 5:3, sadu ale
nedopodával a ztratil ji ve zkrácené hře.
Vzápětí sice prolomil soupeřův servis,
pak už ale nedokázal čelit trpělivé hře
Báeze. „Měl jsem první set výborně rozehraný, v nejdůležitějších okamžicích
mi pár úderů nevyšlo. Ve zkrácené hře,
která o vítězi rozhodla, se projevila větší
rozehranost soupeře na antuce,“ uvedl
Lehečka.
Soupeřem Tomáše Macháče byl čtrnáctý hráč světa Diego Schwartzman. Český tenista vedl 6:2, 2:0 a měl brejkbol,
poté ale prohrál devět gemů v řadě. Ve
třetí sadě sice ještě stáhl manko z 0:3 na
2:3 bez brejku, poté však na kurtu opět

dominoval zkušený Schwartzman. „Byl
to vyhraný zápas, je to škoda. Ale příště
se to už povede. Soupeř ukázal, proč je
čtrnáctý na světě. Ukázal, jak se využívají
šance. Když to takhle budu dělat já, budu
vítězem,“ odnášel si z utkání zkušenosti
Macháč.
V sobotu beze ztráty podání přivedli
Argentinu k celkovému vítězství debloví
specialisté Máximo González a Horacio
Zeballos ve čtyřhře. Český pár Tomáš
Macháč, Jiří Lehečka svým protivníkům ani jednou nevzal podání a musel
se sklonit před uměním zkušenějších
tenistů. „Šance jsme měli, ale soupeři
hráli dobře a deblově. Bohužel jsme se
nesešli na returnu. Spíš nás mrzí ty dvouhry, kdybychom z nich měli aspoň jedno
vítězství, tak by soupeři v deblu asi hráli
jinak,“ shodli se čeští mladíci.
O čestný bod za rozhodnutého stavu
marně usiloval člen prostějovského tenisového klubu Vít Kopřiva, který zažil
zápasovou premiéru v Davis Cupu a ve
dvou setech prohrál s Federeciem Coriou. „Premiéra byla super, bohužel přišla
za stavu, za kterého jsem nechtěl. Ale
vyzkoušel jsem si, jaké to je hrát před
publikem a za českou reprezentaci a věřím, že do příštích zápasů to bude lepší,“
poznamenal Kopřiva.
(lv)
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MIKULOV, PROSTĚJOV Velice
dobré osmé místo drží mladé volejbalistky VK Prostějov v průběžném pořadí extraligy juniorek ČR 2021/22.
Přesto nemají před závěrečným kolem patnáctičlenné soutěže ještě jisté
udržení své příslušnosti k nejvyšší tuzemské soutěži věkové kategorie U20
pro příští sezónu.
Mladé Hanačky potřebovaly v předposledním 5. dějství obsadit nejhůře třetí
pozici v prostřední skupině B o 6. až 10.
příčku, která se hrála v Mikulově. Tím by
v této grupě zůstaly a jistota ohledně záchrany by byla na světě. Leč skončily až
čtvrté, spadly do céčka a o svou definitivu budou muset ještě zabojovat.
Mikulovský turnaj se přitom dlouho nevyvíjel pro tým vékáčka vůbec
dobře. V páteční předehrávce nestačil
na domácí Brno hladce 0:3 (-17, -17,
-15), v sobotním pokračování podlehl taktéž silné Ostravě 1:3 (-20, -15,
12, -25) – navzdory velké šanci dostat špatně rozjetý duel do tiebreaku.
V nedělním dopoledni naopak nepomohlo ani slibné vedení nad Lanškrounem, s nímž prostějovské holky prohrály
1:3 (22, -18, -18, -23). A v zápasové derniéře proti Přerovu alespoň vybojovaly
čtvrtý post v tabulce béčka důležitě vydřeným triumfem 3:1 (21, 24, -23, 16).
„Z různých důvodů nám znovu chyběly
tři členky základní sestavy, což se na kvalitě výkonů projevilo. Přesto jsme proti
Ostravě i Lanškrounu mohli získat minimálně po bodu, tím pádem bychom útočili na klíčové třetí místo. Ale nepovedlo
se, tak hlavně že jsme zvládli aspoň to
utkání s Přerovem,“ oddechl si kouč juniorek VK Zdeněk Sklenář.
Protože z extraligy U20 přímo sestoupí tři nejhorší družstva a další

dvě půjdou do kvalifikace s top prvoligisty, jsou záchranářské počty pro
závěrečné kolo aktuálního ročníku
elitní české soutěže prosté. „My samozřejmě nechceme do baráže, proto
musíme v posledním turnaji základní
části skončit ve skupině C před Přerovem. Teoreticky mohou v konečné
tabulce zůstat za námi i Budějovice
a Lanškroun, na to však nelze spoléhat.
Takže nechat Přerov pod sebou, být
nejhůř desátí a tím se přímo udržet,“ vyjevil Sklenář jasnou představu. (son)
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„Mladí se stále posouvají,“ -Lőt/HKHĀND„Víme,
WěåtJaroslava Navrátila FR PXVtPH ]OHSåLW´
BUENOS AIRES, PROSTĚJOV Ze střídačky sledoval Jaroslav Navrátil
(na snímku) marné snažení svých svěřenců v daviscupovém utkání proti Argentině.
Z porážky byl pochopitelně zklamaný, přesto věří, že mladý tým má před sebou zajímavou budoucnost. „Získávají zkušenosti, posouvají se. Za čas můžeme zase hrát
semifinále nebo finále,“ říká Navrátil.
věděli, že soupeř má k dispozici neuvěřitelně
zkušený a silný pár, což se projevilo. Argentiyy Přes zajímavě rozehrané zápasy na byla lepší.“
yy Jak může toto utkání mladým retým nezískal ani bod. Co tomu říkáte?
„Pochopitelně jsme do Argentiny nejeli prezentantům pomoci?
s tím, že všechno prohrajeme. Ale každý vi- „Nechci srovnávat, ale třeba Radek Štěpánek musel před lety také ujít kus
děl, že první dva singly byly nadějné.
cesty, než se s Tomášem
Chyběl kousek a mohlo to být
Berdychem prokousali až
po prvním dnu nerozhodně.
do finále a vyhráli. Kluci
A s kusem štěstí se daly obě
se z takových zápasů,
dvouhry vyhrát. Třeba příši když nezískají bod,
tě.“
ponaučí.“
yy Věřil jste, že za
yy Využijí zkušestavu 0:2 ještě existuje
nosti už v baráži soušance na obrat?
těže v polovině září?
„Šance je vždy. Existuje,
„To je strašně daleko.
dokud soupeř nepromění
Teď mají půl roku klidu
mečbol. Ovšem už před
na vlastní turnaje a douzačátkem čtyřhry jsme
fám, že se dál posunou.
Nejradši budu, když budou všichni zdraví a na
vzestupu. Všechno
ostatní pak přijde, i úspěch.“
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Ladislav VALNÝ

BUENOS AIRES, PROSTĚJOV Poprvé v kariéře byl Jiří Lehečka (na snímku) týmovou jedničkou daviscupového výběru. Proti Argentině odehrál úvodní dvouhru a společně s Tomášem Macháčem také čtyřhru. „Pro příště víme, že se ještě musíme zlepšit,“
ohlédl se za týdnem v Buenos Aires Lehečka.
yy Můžete přiblížit současnou atmosféru v týmu?
„Je skvělá. Všichni se na zápasy velice moc
yyCo přesně potřebujete zlepšit?
„Oba jsme s Tomášem přecházeli z halových těšíme, protože tu máme skvělý realizační
turnajů na tvrdém povrchu, kde se hraje troš- tým. Tenis je individuální sport, a když
ku jinak. Opíráme se hlavně o servis a hraje- máme šanci táhnout za jeden provaz jako
me agresivněji, což se tu úplně nedalo využít. kolektiv, velice si toho ceníme. Moc nás to
sbližuje, stávají se z nás lepší přátelé a víc
Měli jsme týden na přípravu,
na sebe pak i myslíme, když odjedepostupně jsme se zvedali,
me na individuální turnaje.“
ale pro příště víme, že se
yy Takže teď se rozjedete
musíme ještě víc zlepšit
každý jiným směrem a v září
a třeba toho i víc odtrése opět sejdete v jednom
novat.“
týmu?
yy Jak vnímáte
„Přesně to je v plánu. Budedaviscupové zápasy
me se snažit co nejvíc indiz pohledu vaší indivividuálně zlepšovat a získávat
duální kariéry?
zkušenosti na okruhu ATP,
„Osobně mi pomáhakteré pak můžeme zužitkovat
jí. Mně nejvíc pomohly
v Davis Cupu. Pokud budeme
zkušenosti ze zápasu proti
mít výkonost a dostaneme se
Norriemu. Když je sečtu se
do nominace, všichni budezápasem proti Dimitrovovi na
me rádi v týmu.“
Australian Open, tak to byly hlavní dva pilíře, proč jsem byl schopen
konkurovat soupeřům v Rotterdamu. Dalo mi to sebevědomí, že
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
mohu takové hráče porazit.

Ladislav VALNÝ
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HÁZENKÁŘSKÉ DERBY TENTOKRÁT

S REMÍZOU

PROSTĚJOV Všichni aktéři
i diváci tradičního regionálního derby házenkářů Sokola II
Prostějov a TJ Sokol Kostelec
na Hané HK si z nedělního
střetnutí 15. kola 2. ligy mužů
JM 2021/2022 museli odnést
krásný zážitek. Hra měla kvalitu, nedošlo k absolutně žádnému incidentu a v minulosti
často vypjatou řežbu tentokrát provázela z obou stran
až neskutečně vysoká dávka
fair-play. Dvěma stovkami
fanoušků zaplněná tribunka
haly RG a ZŠ Otto Wichterleho
PV tak mohla po dramatickém
závěru aplaudovat nerozhodnému výsledku 25:25 (16:15),
přičemž domácí bod spíš ztratili a hosté naopak získali.
První poločas od začátku probíhal
v útočném duchu. Obrany byly dost
benevolentní, protihráčům dopřávaly hodně prostoru a tím pádem měly
navrch ofenzivní snahy. Zápas se přitom vyvíjel extrémně rovnocenným
způsobem, ani jeden z kolektivů nezískával větší převahu.
Do přestávky se pouze dvakrát stalo, že někdo vedl větším než jednogólovým rozdílem. Což se povedlo
„dvojce“ díky výbornému střeleckému nástupu mladé spojky Davida
Flajsara i dobrým zákrokům ostříle-

/,*$+É=(1.ÉĜĤ6.83,1$-0.2/2

6RNRO,,3URVWčMRY
²7-6RNRO.RVWHOHFQD+DQp
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6HVWDYD D EUDQN\ 3URVWčMRYD Z. Micka,
+UXEê±90LFND-*UHSO5ĤåLþND3RVStãLO
7-XUtN'XURĖâ.LQWU%HþLþND')ODMVDU
-DQHþHNâHVWRĜiG.RVLQD-XUHþND
7UHQpĝL7RPiãýHUQtþHND6YDWRSOXN2UGHOW
6HVWDYDDEUDQN\.RVWHOFH1DYUiWLO0D\HU
±93UiãLO/DNRPê0LODU%tOHN3RSHOND
6PpNDO'RVWiO3RGKUi]VNê.QiSHN
.OLPHã-2ãþiGDO22ãþiGDO3DOLþND
7UHQpĝL'DYLGâHYþtND0DUWLQ*UXOLFK

%UDQNRYëVOHG

5R]KRGÿt/HYtþHND6PpNDO9\ORXÿHQt6HGPLÿN\'LYiFL

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
ného brankáře Zdeňka Micky (obrat
z 1:2 na 4:2, poté 5:3).
Následně však „hákáčko“ dění na
palubovce opět rychle vyrovnalo,
když mu vydatně pomohl navrátilec – kapitán Jan Smékal. Zkušený
bomber nastoupil po půlroční pauze, která však na něm nebyla vůbec
znát. A svými trefami držel kostelecký soubor blízko protivníkovi (5:5,
10:10), chvílemi i kousek nad ním
- 7:8 a 14:15.
Na přelomu obou zápasových půlhodin zase víc zabral prostějovský
mančaft. K oporám D. Flajsarovi se
Z. Mickou se přidal na křídle další
starší plejer David Jurečka, perfektně bránil důrazný Vojtěch Micka

a celkové zlepšení defenzivy zařídilo mírný odskok ve skóre - 17:15 a
19:17. Leč také Ševčíkovi svěřenci
po změně stran notně přidali vzadu. Jako obvykle se rozchytal Jan
Mayer, třemi trefami (včetně dvou
ze sedmiček) přispěl nadějný Dušan
Knápek. A přišel tak nový obrat na
19:20, posléze 20:21.
Zmínit zde musíme báječnou atmosféru, jež regionální měření sil provázela. Jak ze strany příznivců, tak
hlavně v podání hráčů. Ti totiž několikrát přiznali teče při střeleckých
pokusech, dokonce i opravovali
chybné verdikty rozhodčích ve prospěch soupeře – například třináctigólový kanonýr Flajsar takhle odvolal vyloučení hostů za faul, který
ve skutečnosti nebyl. Klobouk dolů
jemu a všem účastníkům vrcholně
férového boje!
Co se týče výsledku, s blížícím se
finišem to vypadalo na vítězství Sokola II. Zvlášť když mu skvěle fungovala obranná činnost, výtečný Zde-

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz

*¾\GPM¾ąK2TQUV÷LQXC XOQFTÚEJFTGUGEJ C-QUVGNEGPC*CPÆUGXFGTD[VGPVQMT¾VTQ\GwNKUOÊTP÷ Foto: Marek Sonnevend

Pozápasové hodnocení trenérù
Tomáš ÈERNÍÈEK - TJ Sokol II Prostìjov:
„Zápas jsme měli vyhrát, jeho většinu se nám dařilo být o krůček vepředu. A to i s velice mladou sestavou, kde skoro celé utkání odtáhli až
na výjimky nezkušení kluci včetně tří osmnáctiletých. Trochu jsem se obával, jestli právě nedostatek zkušeností soupeř nevyužije, k čemuž
v závěru přesně došlo. Při vedení o dva góly jsme několikrát zbytečně chybovali a ostřílenější Kostelec nás potrestal vyrovnáním krátce
před koncem. Je to škoda, bod jsme tentokrát určitě ztratili. Na druhou stranu chlapcům nechci nic vyčítat, jinak jsme hráli jako tým
hodně dobře. Bohužel jsme v této sezóně remízovými králi, pět nerozhodných výsledků doma během jednoho ročníku je v házené kuriozita
a nic podobného nepamatuji. Plichta v derby mrzí dvojnásob, koncovku už jsme prostě měli nějak dovést k vítězství. V každém případě
je potřeba ocenit férovost z obou stran, s níž bylo utkání odehráno. Zejména gesto Davida Flajsara, který odvolal dvouminutový trest
protihráče, je v těchto soutěžích něco nevídaného.“

David ŠEVÈÍK - TJ Sokol Kostelec na Hané HK:
„Hlavně chci říct, že se hrálo v absolutním duchu fair-play. Naši i prostějovští kluci opakovaně zvedli ruku a přiznali teče, rozhodčí byli
schopni uznat svou chybu a po debatě s hráči změnit špatný verdikt. Po této stránce se mi utkání velice líbilo, něco podobného jsem dlouho
nezažil – obzvlášť v derby. Z herního hlediska bych řekl, že zápasu remíza sluší. Chvíli byli nahoře domácí a chvíli my, skóre se často
přelévalo na obě strany. Našemu mančaftu chci poděkovat za morální sílu, s jakou v posledních minutách dotáhl dvougólovou ztrátu
a vydřel cenný bod. Sice škoda dvou neproměněných sedmiček včetně jedné půl minuty před koncem, ale na druhou stranu zafungoval
vysunutý obranný presink. Díky němu jsme v závěru získávali míče, Honza Smékal po té zmíněné sedmičce vystihl přihrávku, vzal to na
sebe a vyrovnal. Oceňuji oba týmy za přátelskou atmosféru bez jakýchkoliv excesů. A za každý vstřelený gól posíláme dvě stě korun na
pomoc Ukrajině. Chybí mi jen vítězná třešnička na dortu, ale musím uznat, že remíza je spravedlivá.“

něk Micka zlikvidoval před svým
zdravotně vynuceným střídáním
několik tutovek včetně sedmičky
a Černíčkova ekipa šla znovu dopředu - 23:21. Jenže za stavu 24:22
nedal Šimon Kintr trhák, Prostějo-

vané opakovaně ztratili míč chybami
v útoku, k vytouženému triumfu jim
nepomohl ani Jiřím Hrubým další
chycený sedmimetrový hod. Kostelci bodík zachránili vydatně čapající Mayer, z křídla zavěšující Martin

Popelka (byť zahodil zmíněnou
„sedmu“) a bojovný Smékal. Ten
v poslední minutě vystihl špatnou
přihrávku, aby z bleskového protiútoku srovnal dvacet sekund před
koncem na definitivních 25:25.

.RVWHOHFNÛK¿]HQN¿Ć-DQ6PÇNDO

„Chtěli jsme získat

dva body,

ale bereme i ten

PROSTĚJOV Kvůli pracovním
povinnostem a rodinnému zaneprázdnění nehrál půl roku.
Přesto se Jan Smékal (na snímku) hned po návratu do sestavy
házenkářů Kostelce na Hané
znovu stal kapitánem a také
s deseti trefami největším gólovým tahounem svého mužstva.
Navíc brankou v čase 59.40
zachránil nerozhodný rezultát
okresního střetu na prostějovské palubovce.

OLWXMH
'DYLG-XUHĀND Marek SONNEVEND
PROSTĚJOV Ačkoliv ještě nemá
třicet, už řadu let trénuje házenkářskou mládež TJ Sokol Centrum Haná. Vedle toho David
Jurečka (na snímku) pokračuje
v hráčské kariéře za prostějovské
mužstvo, kterému ve včerejším
derby s Kostelcem pomohl třemi
góly vstřelenými z křídla. Zároveň
však několik dalších pokusů neproměnil, včetně jednoho v závěru. A zrodila se plichta.

je výsledek asi zasloužený, nejspíš to
remízově mělo dopadnout.“
yy Většinu duelu jste však vedli
vy, ještě nedlouho před koncem
o dvě branky. Nemrzí proto další
bodová ztráta doma?
„Samozřejmě to zamrzí, ale my
prostě v téhle sezóně nejsme nějak
schopní dotahovat vyrovnané závěry do vítězného konce. Což je škoda
a těžko se to hodnotí. Dneska bych
ani neřekl, že nám docházely síly,
byla tentokrát početná. Spíš
Marek SONNEVEND sestava
jsme udělali zbytečné chyby v útoku.
yy Jaké to bylo střetnutí?
A jsme remízoví králové.“ (smích)
„Mělo výbornou atmosféru derby, yy Co váš osobní výkon?
hrálo se nahoru – dolů a skóre pře- „Hlavně je pěkné, když tam běhám
lévalo ze strany na stranu. Nakonec po křídle a proti mně hraje klučina,

kterého trénuju. (směje se) V obou
týmech je několik mladíků, které
jsem vedl v Centru Haná, a člověk
má radost, když se prosazují. Z mé
strany to dnes mohlo být určitě lepší,
nedal jsem celkem dost střel. Holt ne
vždycky se daří na sto procent.“
yy Vnímal jste diváckou atmosféru zaplněného hlediště i oboustranně vládnoucí duch fair-play?
„Cítil jsem to hodně, bylo to parádní od obou mančaftů. Vrcholem se
stalo Davidem Flajsarem odvolané
vyloučení kosteleckého hráče, což se
v takových utkáních moc nevidí. Ale
hrajeme pro fanoušky, férovost by
k tomu měla patřit a zápas se nejen
tímhle povedl.“

yy Berete bod po daném průběhu a dotahování ztráty v závěru?
„Asi jo, ale spokojenost úplně
nemůže panovat. Hlavně po přestávce jsme byli v útoku dost statičtí, chyběl nám pohyb a častější
zabíhání za obranu do volných
prostorů. Chtělo to víc takticky
s tímhle pracovat, potom bychom
neprohrávali krátce před koncem
o dvě branky. Proto remízu brát
musíme, i když jsme chtěli dva
body.“
yy Jak jste viděl dramatickou
koncovku?
„Půl minuty před koncem jsme
nedali sedmičku, ale pořád jsem

jeden
vydřený“

věřil, že ještě vyrovnáme. Bylo vidět, že mladí kluci soupeře chodí
v závěru hodně s hlavami dolů na
balón a nedívají se doleva doprava. Tak jsem zkusil vystoupit na
přihrávku, vystihl ji a z trháku pak
vyrovnal. Zaplaťpánbůh za to.“
yy Po dlouhé zápasové přestávce na vás ani nebyl znát herní
výpadek, že?
„Na tréninky jsem občas chodil,
jen mi to dlouho nevycházelo
na utkání kvůli rodině i práci.
Dneska jsem konečně mohl nastoupit díky volnému víkendu, na
hřišti se cítil docela dobře a neměl
žádné větší problémy držet tempo
hry. Mám radost, že jsem mohl
klukům pomoct.“
yy Nepřekvapila vás až překvapivě velká férovost derby?
„Jo, bylo to super. Akorát rozhodčí chvílemi nestačili a sekali chyby, naštěstí je kluci z obou týmů
férově opravovali, přiznávali teče
a podobně. Když to sudí nezvládali, tak jsme jim my hráči museli
pomoct.“ (smích)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

Jestřábi: Skvělé přesilovky i nejistá obrana

1. ètvrtina:
Y\GDÔHQÙVWDUW
Úvodní pasáž základní části Chance
ligy byla z výsledkového i herního
pohledu hokejistů Prostějov ta vůbec
nejlepší. Ze dvanácti zápasů vyhráli
Jestřábi osm. Nejlepší duel zapsali
hned v prvním kole proti Sokolovu
(5:0). Nejhorší naopak s Přerovem
(3:7), s nímž taky první čtvrtina zápasů skončila. Prostějovu se nicméně
mimořádně dařilo venku, na stadio-

KU½ÄVNÅVWDWLVWLN\/+.-HVWÔ½EL
&KDQFHOLJ\]½NODGQÉÄ½VW
BRANKÁØI
 -PÅQR

9

3

3,*

Altrichter Martin 6 258 11 1
Bláha Ondřej
42 2443 120 21
Micka Marek
3 78
4
1

4
19
0

2,56 90,52% 0
2,95 89,57% 2
3,04 90,48% 0

 -PÅQR

Jiří Klimíček
Jakub Babka
Patrik Husák
Adam Havlík
Josef Zajíc
David Vala
Miloslav Jáchym
Petr Krejčí
Robin Staněk
 -PÅQR

Petr Mrázek
Tomáš Jáchym
Jan Kloz
Martin Novák
Petr Beránek
Jan Rudovský
Tomáš Jiránek
Marek Švec
Marek Račuk
Šimon Jelínek
Jan Štefka
Tomáš Koblížek
Michal Janeček
Josef Podlaha
Lukáš Motloch
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KANADSKÉ BODOVÁNÍ

NEJPRODUKTIVNÌJŠÍ OBRÁNCI:

po Základní èásti

po Základní èásti

.WDQw
4QD


DQFč


DQFč

,CP
2QJN

2GVT/T¾\GM 2TQUV÷LQX 6QO¾w8KN
FWOGV\ iWORGTM &GPKU-KPFN iWORGTM 
  ,CP 8GUGNÚ -QNÊP    .WM¾w ä¾NéÊM
iWORGTM 6QO¾w-PQVGM 5NCXKC2TCJC 
  #NCP .[U\E\CTE\[M (TÚFGM/ÊUVGM  
 4QOCP 2ąKMT[N .KVQO÷ąKEG    6QO¾w
,¾EJ[O 2TQUV÷LQX e,CP-NQ\ 2TQ
UV÷LQX /CTVKP0QX¾M 2TQUV÷LQX 
,KąÊ-NKOÊéGM 2TQUV÷LQX 

,KąÊ-NKOÊéGM 2TQUV÷LQX &CPKGN-TGLéÊ
5NCXKC2TCJC 6QO¾w&TVKN iWORGTM 
,CP*QNÚ .KVQO÷ąKEG ,KąÊ&TVKPC ·UVÊ
PCF.CDGO ,CMWD6GRGT (TÚFGM/ÊUVGM 
&WwCPäQXKPGE 2QTWDC /KMWN¾w
<DQąKN (TÚFGM/ÊUVGM &CPKGN-QYCNE\[M
,KJNCXC e ,CMWD $CDMC 2TQUV÷LQX 
  2CVTKM *WU¾M 2TQUV÷LQX   
#FCO*CXNÊM 2TQUV÷LQX 

NEJLEPŠÍ STØELCI

ÚÈAST NA LEDÌ +/-

po Základní èásti

4KMW
5KJXQPGP


DTCPGM

,CP8GUGNÚ -QNÊP .WDQw4QD 8UGVÊP 
25, 2GVT/T¾\GM 2TQUV÷LQX .WM¾w
ä¾NéÊM iWORGTM 2GVT-TCVQEJXKN iWO
RGTM    2CXGN ,GP[w 2QTWDC    ,CP
5WUU 2ąGTQX    (KNKR -QOQTUMW (TÚFGM
/ÊUVGM 6QO¾w-PQVGM 5NCXKC2TCJC 
e  2GVT $GT¾PGM 2TQUV÷LQX   
,CP-NQ\ 2TQUV÷LQX 6QO¾w,¾EJ[O
2TQUV÷LQX 

NEJLEPŠÍ NAHRÁVAÈI
po Základní èásti

4QOCP
2ąKMT[N



CUKUVGPEÊ

&GPKU-KPFN iWORGTM 6QO¾w8KNFW
OGV\ iWORGTM #NCP.[U\E\CTE\[M (TÚ
FGM/ÊUVGM 6QO¾w,¾EJ[O 2TQUV÷LQX 
.WDQw4QD 8UGVÊP &CPKGN8TFNQXGE
·UVÊPCF.CDGO /CTVKP0QX¾M 2TQU
V÷LQX    4QOCP 2wWTPÚ 8UGVÊP   
6QO¾wèCEJQVUMÚ ,KJNCXC e,CP-NQ\
2TQUV÷LQX 2GVT/T¾\GM 2TQUV÷LQX 
,KąÊ-NKOÊéGM 2TQUV÷LQX 

po Základní èásti

.WDQw
4QD



.WDQOÊTiVCEJ 8UGVÊP #NGZCPFGT,G
TQHGLGXU 8UGVÊP 8ÊV,QP¾M 8UGVÊP 
6QO¾w1PFTCéMC 8UGVÊP 4QOCP2wWTPÚ
8UGVÊP    1PFąGL 2TQEJ¾\MC .KVQO÷ąKEG 
4QDGTVèGTPÚ 2ąGTQX ,CP$GTIGT
8UGVÊP ,CP*QNÚ .KVQO÷ąKEG e
6QO¾w ,¾EJ[O 2TQUV÷LQX    ,CMWD
$CDMC 2TQUV÷LQX    ,CP 4WFQXUMÚ
2TQUV÷LQX 

NEJTRESTANÌJŠÍ HRÁÈI
po Základní èásti

,CP
8GUGNÚ


OKPWV

.WM¾w/CTGw ,KJNCXC 6QO¾w&TVKN iWO
RGTM 6QO¾w2CUVQT *CXÊąQX .WM¾w
äGLFN 5NCXKC2TCJC 4QM/CEWJ iWORGTM 
,CP8ÚVKUM .KVQO÷ąKEG 2CXGN/TÿC
8TEJNCDÊ    (KNKR -QOQTUMK (TÚFGM/ÊUVGM 
,¾P0KMQ -QNÊP e/KNQUNCX,¾
EJ[O 2TQUV÷LQX ,CP-NQ\ 2TQUV÷LQX 
&CXKF8CNC 2TQUV÷LQX 

5VąÊFCéMC,GUVą¾DčD÷JGOFQO¾EÊEJWVM¾PÊO÷NC\RTXWURÊwGFčXQFMPGURQMQLG
PQUVK2QUVWRP÷CNG2TQUV÷LQXDKNCPEKFQOC\NGRwKN
Foto: Michal Sobecký

6.

13.

7.

12.

8.
RąGFMQNQ RTQJTCU2QTWDQW

7.

MXčNKMQTQPCXKTWUGPGMQPCNQRNC[QHH

5.

11.

RąGFMQNQRTQVK-QNÊPW RTčD÷åPÚUVCX

MDNVLYHGRXQRYRGREÉMHVWÔ½ELYFKDQFHOL]H

éVXTVHKP¾NG RTQJTCUG8UGVÊPGO

roztrhat. A brzy bylo jasné, že rozhodnou poslední zápasy, ne-li vůbec závěrečné kolo. Jestřábi podávali ne zcela
vyrovnané výkony, a také výsledky
byly jako na houpačce. Na přelomu
ledna a února třikrát za sebou prohráli, totéž platilo o konci února. Zvládli
ale znovu derby se Zubry, již tedy
podruhé v řadě. A rozhodující zápas
s Třebíčí doma. „Konec sezóny byl ve
znamení odpovědných výkonů. Ale
taky velké nervozity. Málokterý tým
se nevyhnul velkým výkyvům. Všichni si byli vědomi toho, jak je soutěž
vyrovnaná,“ konstatoval po sezóně
Aleš Totter.
Jestřábi nakonec bojovali až do konce. Místy se svou produktivitou, která
se ale v posledních zápasech výrazně
zvýšila. Nakonec ale Jestřábi dokázali
závěr základní části zvládnout. Poslední utkání s Třebíčí nakonec mělo
rozhodnout o všem. A rozhodlo,
Jestřábi uhráli potřebné body a nakonec se dostali na 8. místo. „Zda jsme
zklamaní? Ne, nejsme. Tabulka byla
hodně zkreslená zápasy, které nebyly
odehrané. Byli jsme třeba šestí, ale
za námi byly týmy, které měly zápas
k dobru a jen o bod méně. Nejsme
tedy zklamaní, ale je to škoda,“ ohlédl
se za finišem ročníku asistent hlavního trenéra Vlastimil Wojnar.

éVXTVHKP¾NG RTQJTCU-NCFPGO

Dvanácté a jedenácté místo. Takové
byly výsledky prostějovských Jestřábů v předešlých dvou sezónách. Zejména ročník 2019/2020 byl velmi
nepovedený. Tým, který disponoval
ostřílenými plejery jako Nouza, Divíšek, Prokeš, Žálčík či Mrázek skončil
až na dvanáctém místě. A vůbec se
mu nepodařilo probojovat do play-off. Další ročník byl jen o chlup lepší.
I když tým byl nový, mnohem mladší
a méně zkušený. A jak po sezóně prohlásil tehdejší asistent trenéra a sportovní manažer Jiří Vykoukal, parta
měla charakter. Jenže ani to nestačilo. Mužstvo skončilo v prvním kole
předkola play-off, když hladce prohrálo s Porubou. Od aktuálního ročníku tak byla velká očekávání. Jak se
je podařilo naplnit? Pro přehlednost
si 48 odehraných zápasů Jestřábů rozdělme na čtvrtiny.

RąGFMQNQ RTQJTCU2ąGTQXGO

Michal
SOBECKÝ

poloviny svých zápasů třeba zajímavý a gólově bohatý duel s Jihlavou.
Mužstvo se v té době pohybovalo
v tabulce okolo sedmého místa. Potýkalo se ale zároveň s marodkou. Část
zápasů museli vynechat třeba Lukáš
Motloch nebo Marek Švec. Platilo,
že se silnějšími soupeři Jestřábi pronech soupeřů neztratil jediný zápas! hrávali, s outsidery si ale vesměs body
Doma to naopak tak slavné nebylo, pohlídali.
trenér Totter se musel občas divákům
ÄWYUWLQDSÔHURYVN½
omlouvat. „Každopádně nás to, že
jsme nebyli schopni dát gól, hodně
NOHWEDSURORPHQD
mrzí. I kvůli skvělé atmosféře, kterou
fanoušci vytvořili,“ říkal třeba po do- Sezóna se překlopila do své druhé poloviny. A Jestřábi se nadále pohybomácí premiéře Totter.
Bilance na vlastním ledě se Prostějo- vali mezi pátým až sedmým místem.
vu nezlepšila, všechna utkání v první I když místy nečekaně prohráli, vždy
čtvrtině prohrál právě před svými fa- zase vstali z popela. A konečně ovládli
noušky. „Kdybych jen věděl, čím to derby s Přerovem a taky prestižní souje,“ postesklo si vícero hráčů. Přesto boj s Porubou – oba týmy byly přitom
ale celkově tým podával velice dobré favorizované a na Přerov se Jestřábům
výkony a posbíral 23 ze 36 možných dlouhodobě nedaří. „Měli jsme dva
bodů. Pokud se pak jedná o kádr, tým soupeře kolem nás. Oba vyměnili
se musel obejít bez nejzkušenějšího trenéry, změnili herní projev. Nebylo
obránce Robina Staňka. Zdravotní tak lehké se na ně připravit. Ale zvládtrable ale trápily i další hráče, útočníci li jsme to,“ těšilo kouče Jestřábů Aleše
tak šli vypomáhat do obrany. Nejčas- Tottera. Tým střídal trvale lepší a horší výsledky. Mezi nejlepší patřila výhra
těji pak Jakub Babka.
2:0 s Vrchlabím, kdy teprve podruhé
2. ètvrtina:
v sezóně udrželi čisté konto. Mezi
horší výkony a výsledky naopak patři]E\WHÄQÅYÙSDGN\
lo utkání s Třebíčí. V něm se svěřenci
Pro Jestřáby už tak příznivá nebyla. trenérů Tottera a Wojnara nemohli
Objevovaly se i zápasy, ve kterých už dostat do utkání. Celkově ale třetí
navrch neměli. Prvním takovým byl čtvrtina základní části vyzněla pro
střet se Slavií, kdy utkání v Praze pro- Prostějov spíše dobře. Byť ne vždy
hráli Jestřábi na celé čáře. Na 15. kolo se dobrý výkon odrazil v bodech.
nevzpomínali rádi. „To se občas stává. „Myslím si, že za Litoměřice se vůbec
Odehráli jsme zápas, ve kterém jsme nemusíme stydět, protože jsme tam
neměli vůbec nic. Nebylo od čeho se předvedli skvělý výkon. A celkově
odpíchnout,“ konstatoval po utkání závěr roku hodnotím dobře, ať už to
asistent trenéra Vlastimil Wojnar. byly zápasy s Vrchlabím, nebo PřeroPřišlo i několik dalších neúspěchů. vem, všechno to bylo skvělé,“ hovořil
Ze dvanácti zápasů nakonec hokejis- třeba útočník Šimon Jelínek.
té Prostějova prohráli šest. Nedařilo
4. ètvrtina:
se znovu ani proti Frýdku-Místku.
Tým vstoupil do zápasu opět mizerUR]SDÄLWÙ]½YÈU
ně a manko už Prostějov nedohnal.
Na druhou stranu tým přejel Ústí nad Poslední fáze základní části byla ve
Labem a přetlačil i velmi silné Lito- znamení napětí a očekávání. Tabulměřice. Jestřábi sehráli na závěr první ka druhé nejvyšší soutěže se ne a ne

éVXTVHKP¾NG RTQJTCUG5NCXKÊ2TCJC

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Prostějovští hokejisté zakončili
základní část Chance ligy na osmém místě

UMWRKPCQWFTåGPÊ

PROSTĚJOV Se zcela novým týmem vstupovali do soutěžního
ročníku Chance ligy 2021/2022 prostějovští hokejisté. V kádru zůstali z předchozí sezóny jen Petr Krejčí, Petr Mrázek, Lukáš
Motloch, Robin Staněk, brankář Ondřej Bláha a mladíci Janeček
s Podlahou. Zbytek mužstva včetně realizačního týmu LHK byl
zbrusu nový. Nový tým vstupoval do sezóny s optimismem a ambicemi na přímý postup do play-off druhé nejvyšší soutěže. To
se jim i přes slibný start nepovedlo, takže svěřenci kouče Tottera
musí o splnění předsezónního cíle bojovat v předkole. V základní
části extrémně vyrovnaného středu tabulky totiž vypadli ze šestky a skončili na osmém místě. Jaká byla dlouhodobá fáze z jejich
pohledu, podrobil večerník svému drobnohledu.

    

CHANCE LIGA 2021/2022
KONEÈNÁ TABULKA PO ZÁKLADNÍ ÈÁSTI
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